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fiecare dintre cele șase volume are în centru un 
eveniment important din viața naratorului, care, într-
un sistem de relații bazat pe recurențe și digresiuni, 
reconstituie întreaga sa existență. Proiectul se constituie 
din nouă părți, fără împărțirea tradițională pe capitole. 
Pornind chiar și de la aceste observații, nevoia stabilirii 
unor noi instrumente de analiză în cazul lui Knausgård 
și a romanului său se impune de la sine. Mai mult 
decât o nevoie, poate fi vorba de o oportunitate de a 
reînnoi și dezvolta anumite concepte și teorii din fazele 
anterioare ale naratologiei, proza hibrid a scriitorului 
norvegian fiind un bun obiect de studiu în acest sens.

În această lucrare, voi aborda primul volum al operei 
Lupta Mea din perspectiva naratologiei afective. Voi 
urmări, pentru început, o scurtă istorie a naratologiei 
începând cu momentul impunerii termenului, de către 
Tzvetan Todorov, în 1969 și modul în care o disciplină 
care se ocupa aproape în totalitate de aspecte legate 
de formă și limbaj a ajuns să conlucreze cu științele 
cognitive.

Naratologie clasică și postclasică 

Inventatorul termenului de naratologie este 
considerat teoreticianul francez Tzvetan Todorov, care 
în Grammaire du Décaméron vorbește despre o „știință 
care nu există încă; să o numim NARATOLOGIE, sau 
știința narațiunii”2 (traducerea mea). Totuși, conceptul 
intră cu adevărat în uz abia după 1977, odată cu apariția 
cărții Naratologie a lui Mieke Bal3. De atunci și până în 
prezent, naratologia a trecut prin numeroase etape și a 
cunoscut dezvoltări majore atât în sferele de lucru cât și 
în multitudinea de instrumente cu care operează. 

Cele două etape recunoscute de către specialiști 
sunt faza clasică și cea postclasică. În contextul acestei 
lucrări este important de urmărit evoluția naratologiei 
și distincția enunțată mai sus, întrucât în faza clasică 
interesul pentru științele cognitive sau emoții este 
inexistent. Faza clasică a naratologiei, circumscrisă 
anilor 1960, 1970, este asociată cu nume cunoscute 
precum Claude Bremond, Gérard Genette, Julien 
Greimas, Roland Barthes, Tzvetan Todorov ș.a.4 În linii 
mari, naratologia clasică s-a articulat ca un construct 
structuralist, având la bază lingvistica saussureană 
și încercarea de a analiza diferențele sau conjuncțiile 
dintre diferite tipuri de narațiuni.5 Așadar, sub această 
formă clasică, naratologia era destul de bine delimitată 
și preocupată de limbaj, formă și tehnică. Acestor 
abordări inițiale li se adaugă destul de repede interese 
noi, care depășesc nevoile de bază ale naratologie. 

A doua fază, numită postclasică, reține interesul 
anterior pentru formă și organizare, însă se distinge 
printr-o mai mare flexibilitate și deschidere în ceea 
ce privește interdisciplinaritatea și aplicabilitatea ei 
în diferite alte domenii. Printre numele importante 
ale acestei perioade se regăsesc Seymour Chatman, 

care importă naratologia în artele vizuale, Mieke Bal, 
Susan Lanser, care sugerează impunerea genului ca o 
nouă categorie sistematică de analiză naratologică sau 
Peter Brooks, preocupat de psihologie și psihanaliză.6 
Concomitent cu dezvoltările naratologiei, multe alte 
discipline și domenii trec prin aceleași transformări, 
astfel că o intersectare a acestora este inevitabilă și 
extrem de productivă, după cum se va vedea. Saltul 
către noi abordări, noi perspective și, foarte important, 
noi instrumente este unul rapid și cuprinzător. 
Apar termeni ca naratologie feministă, naratologie 
postcolonială, socionaratologie, etnonaratologie și 
abordări istorice, antropologice, sau speculații queer.7 
Dacă despre legătura dintre procesele cognitive și 
literatură a apărut în ultimii ani un număr cuprinzător 
de studii8, nu același lucru se poate spune cu privire la 
partea afectivă. Patrick Colm Hogan enumeră câțiva 
cercetători contemporani care examinează într-un fel 
sau altul legătura dintre emoții și narațiuni (David 
Herman, Peter Stockwell, Suzanne Keen sau David 
Miali9) subliniind totuși faptul că niciunul dintre 
aceștia nu încearcă să determine modul în care emoțiile 
influențează structurile narative.

Naratologia afectivă și romanul Lupta Mea. 
Cartea întâi: Moartea unui tată

Această modalitate de analiză a operelor literare are 
aceleași obiecte de studiu precum naratologia clasică, 
doar că le supune unor altfel de grile, emoționale. Spre 
exemplu, studiul timpului era condiționat în primă 
fază de modelul lui Gerard Genette, în termeni de 
ordine, durată și frecvență. Colm Hogan propune o 
altă abordare și tratează timpul ca un produs emoțional. 
El susține că „izolarea noastră a ceva ca eveniment 
și atribuirea unei cauze pentru acel eveniment sunt 
funcții cruciale ale răspunsului emoțional, chiar dacă 
sunt implicate și alte sisteme.”(traducerea mea).10 Mai 
mult, aceleași schimbări se petrec și la nivel de spațiu, 
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unui tată, mai multe scene care se desfășoară în spații 
care poartă o încărcătură emoțională și o intensitate 
dobândite în urma unei fracturi a normalității. Cele pe 
care le-am ales pentru analiza următoare se încadrează 
în categoria microspații. 

La jumătatea romanului, are loc un eveniment 
important, căruia îi vor fi dedicate în mare măsură 
următoarele 250 de pagini și anume decesul tatălui 
lui Karl Ove. Până în acel punct, relația tensionată și 
întunecată existentă între tată și cei doi fii fusese deja 
dezvăluită. Aveam de-a face cu o relație problematică, 
care produsese o ruptură ireparabilă în perioada 
adolescenței lui Karl Ove. În momentul morții, Karl 
Ove împlinise aproape treizeci de ani, era recent 
căsătorit cu Tonje, cu care se mutase de curând în 
noua lor casă și publicase deja primul roman. Tatăl 
lui, devenit alcoolic, se izolase în casa părintească, 
împreună cu mama sa, bătrână și incapabilă să se 
descurce singură, până în momentul morții. „În cele 
din urmă s-a mutat și s-a baricadat acolo. Și-a depozitat 
în garaj lucrurile care-i mai rămăseseră, a dat-o afară pe 
îngrijitoarea [...] mamei lui, care nu se mai descurca 
așa de bine singură, și a încuiat ușa. A rămas cu bunica, 
închis în casă, până când a murit.”20 Putem identifica, 
deci, două situații de normalitate: una, care privește 
viața tatălui în interiorul acelei case vechi și, a doua, 
ritmul de viață obișnuit al lui Karl Ove. Momentul 
morții tatălui este cel care modifică  echilibrul, iar 
spațiul emoțional în care se continuă narațiunea devine 
casa bunicilor protagonistului. Intrarea celor doi frați 
în casă reprezintă pătrunderea într-un spațiu emoțional 
codificat, care creează reacții sentimentale puternice și, 
totodată, contribuie la amplificarea suspansului din 
text. 

Mirosul dinăuntru era insuportabil. Puțea a 
putreziciune și a urină. [...] Dulapul de haine deschis, 
zidit în perete, era plin de sticle și de plase cu sticle. 
Peste tot erau haine aruncate. [...] Tot blatul era plin 
de casolete de plastic, majoritatea de la mâncare 
semipreparată, multe încă pline de resturi. Printre ele 
erau împrăștiate sticle, în general tot din cele de plastic 
de un litru și jumătate, unele cu spumă pe fund, altele 
pe jumătate pline, unele nedesfăcute, dar și sticle de 
tărie, cea mai ieftină vodcă de Vinmonopolet, câteva 
sticle de jumătate de whisky Upper Ten.[...]Pe canapea 
erau fecale, mânjite sau în grămezi. M-am aplecat și am 
văzut că și hainele erau pline de excremente.21

Descrieri de acest fel se găsesc în aproape o sută 
de pagini, detaliate și concrete. Efectele în plan afectiv 
sunt întâlnite mai ales la Karl Ove. Acesta este foarte 
afectat de situația în care se află și este cuprins de 
impulsuri de violență, dar și de tristețe transpusă în 
plâns excesiv. „Am simțit nevoie să sparg ceva. Să ridic 
masa și să o trântesc de fereastră. Să fac praf raftul. Dar 
eram atât de slăbit încât de-abia am reușit să ajung la 
geam.”22 Cei doi frați urmează apoi, simbolic, un ritual 

de purificare, în care încearcă să curețe atât spațiul fizic, 
cât și cel emoțional de amintirea tatălui. Casa devine 
în narațiune tot spațiul în care se desfășoară acțiunea, 
dinamica textului fluctuând în funcție de situația 
afectivă a personajelor. Pe deasupra, casa rămâne pe 
parcursul întregului roman (mă refer la toate cele șase 
volume) un loc important, în care naratorul se întoarce 
frecvent. 

Figuri declanșatoare

Un alt concept din vocabularul de naratologie 
afectivă propus de Per Thomas Andersen este acela de 
figuri declanșatoare de emoții. Conform teoreticianului 
norvegian, acestea sunt personaje literare, cel mai adesea 
secundare, care dau răspunsuri situaționale la acțiuni 
și funcționează ca termometre pentru încărcătura 
emoțională a textului. Deseori, asemenea figuri 
declanșatoarea funcționează și ca personaje-oglindă 
pentru un cititor implicat, în sensul că ele semnalizează 
cum textul se așteaptă ca cititorul să reacționeze la 
narațiune.23 (traducerea mea). 

Un asemenea rol îi poate fi atribuit lui Yngve, 
fratele lui Karl Ove, personaj fundamental în 
dezvoltarea protagonistului. Pot fi identificate astfel 
situații în care anumite gesturi, expresii, replici sau 
chiar și doar simpla lui prezență transmit mai mult 
despre o stare sau o tensiune, pe care naratorul doar o 
sugerează. Yngve nu are un rol foarte activ în roman, 
nu are un număr mare de replici, însă este aproape 
întotdeauna prezent, cel mai des în situațiile încărcate 
emoțional. O să exemplific prin două citate din primul 
volum: „-Bietul tata! am zis. Yngve se uită la mine. – 
Dacă e cineva pentru care nu merită să-ți pară rău, el 
este, spuse. – Știu, dar înțelegi ce vreau să spun. Nu 
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Ibidem, p.33.
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Affective Narratology, tradus din norvegiană de Marte Hult, 
Editura Universitetsforlaget, 2016, p.42.
20. Karl Ove Knausgård, Lupta Mea. Cartea întâi: Moartea 
unui tată, trad. Ioana-Andreea Mureșan, Editura Litera, 
București, 2015, p.283.
21. Ibidem, p.337.
22. Ibidem, p.338.
23. „Emotional trigger figures are literary characters, most 
often  inor characters, who give situational responses to 
actions and function as thermometers for the emotional 
charge of the text. Most often such trigger figures also 
function as mirror characters for an implied reader in the 
sense that they signal how the text expects the reader to 
react to the narrative.”, Per Thomas Andersen, op.cit., p.45.
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