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THE BOOK OF REGHINA, BY IOANA NICOLAIE
ABSTRACT: The present review tries to analyze of the novel of Ioana
Nicolaie, entitled The book of Reghina. This book is a novel of a superb
poetry of a feminie figure, presented as a mother, as a wife and also as a
victim. The main character is Reghina, mother of 12 children, a woman
who sacrifices herself for her children, for her husband, mfor the com‑
munity, for her family and for her destiny. She suffers silently and her
great power is the power of forgiveness. The author created an unique
chracter in our literature, having the courage to write about domestic
violence.
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Cartea Reghinei este cel mai recent roman al Ioanei Nicolaie și a apărut
la Editura Humanitas în 2019. Romanul poate fi interpretat dintr-o dublă
perspectivă: fie un eseu autobiografic, fie o frescă socială lucidă a ultimilor
50 de ani, puși sub lupă de o scriitoare matură, lipsită de viziuni idilice și
cu un acut simţ al realităţii crude.
Metafora-titlu atrage lectorul, creându-i totodată și o anume așteptare
frustrată, căci Reghina, personajul principal, nu domnește într-o lume de
basm, ci, mai degrabă, e întruchiparea ipostazei feminine demistificate,
captivă între graniţele limitate ale familiei și lovită fără milă de vitregiile
vieţii, supusă unei suferinţe perpetue și ducându-și crucea cu stoicism.
Este femeia-MAMA-martir a cărei existenţă devine sanctificată tocmai prin
această carte.
Romanul are 219 pagini și 28 de capitole pe parcursul cărora ies la
iveală momentele de maximă intensitate ale vieţii Reghinei. Ele nu sunt
evocate într-o ordine prestabilită, ci sunt dictate de memoria involuntară
afectivă, dezvăluind aleatoriu temperamentul personajului și al discursu‑
lui narativ în genere. Substratul de adâncime al cărţii reliefează planuri
temporale versatile, caractere umane diverse, aspecte nebănuite ale vieţii,
episoade de o surprinzătoare vivacitate sau de o asprime răscolitoare.
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Este fascinant să urmărim traseul pe care personajul principal Reghina
îl parcurge: de la copila lipsită de griji şi crescută atent de părinţii ei la
femeia adultă copleșită de poveri si, mai apoi, la bătrâna aproape oarbă care
ajunge în final. Naraţiunea la persoana 1 focalizează și mai mult atenţia citi‑
torului asupra personajului-narator, care este în același timp și naratorul
care intră în contact direct cu lectorul, dar pare a fi şi vocea omniscientă
şi omniprezentă a autoarei, sugerând că timpul povestirii în care femeia
îşi deapănă firul vieţii se află undeva după punctul de plecare din lumea
povestită. E aproape un flashback al Reghinei care rememorează spiritual
itinerariul parcurs de la naștere la moarte, un fel de Purgatoriu ce o elibe‑
rează și îi permite întoarcerea in Rai.
Lumea de basm promisă de titlu și de ilustraţia de pe copertă se spul‑
beră după câteva pagini, când lectorul devine conștient de tema cărţii.
Destinul Reghinei este implacabil, iar femeia i se supune tacit, fără a se
plânge vreo clipă, ba, mai mult, găsește puterea interioară de a păși zi de
zi cu capul sus, ajutată de credinţă pentru a-și îndeplini misiunea de a
fi mamă (și nu o mamă oarecare, ci o mamă a douăsprezece copii). Din
această perspectivă, Reghina poate fi interpretată ca un prototip al mamei
universale, care este capabilă de orice doar pentru a-i salva şi a-i creşte cum
se cade. Caracterul general şi universal al personajelor reiese din maniera
soresciană în care autoarea își intitulează personajele secundare„fata care
numai ascultă”, „fetiţa foc şi pară”.
Reghina reprezintă axul central al romanului, în jurul căruia gravi‑
tează, într-un carusel ameţitor, fapte, alte voci, drame, întâmplări la limita
suportabilului (atrag atenţia aici asupra episodului de la 14 ani cu atacul
ursului și moartea în condiţii de nedescris a unuia dintre cai), reverii,
regrete, spaime, totul încifrat în sufletul unei femei-mame de o extraordi‑
nară vitalitate, chiar dacă, aflată în apropierea morţii, a finalului iminent.
Deducem printre rânduri respectul fiinţei umane faţă de legile
nescrise ale societăţii, comunităţii, familiei, într-un cuvânt, ale destinului.
Reghina nu își părăsește soţul din conștiinţa drumului ales, pe care îl con‑
sideră fără întoarcere. De aceea, nu renunţă la o luptă crâncenă cu viaţa
ei aproape insuportabilă (așa o percepem pe parcursul lecturii), suferind
în tăcere și căutând libertatea iluzorie – dulceaţa „verii care a durat trei
ani”. Pentru a nu ajunge de râsul comunităţii, Reghina nu-și abandonează
familia. Astfel, își asumă sacrificiul de sine și se dedică rolului de mamă
(creșterea celor 12 copii). La finalul cărţii, cititorul devine și el conștient
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că existenţa înseamnă: respectul pentru părinţi, pentru comunitate, legea
destinului, hrana pe care pământul ţi-o dă în schimbul muncii îndârjite,
care obosește, deteriorează trupul și sufletul, dar fără de care nu se poate
ţine o gospodărie și nu pot fi crescuţi copiii. Peste toate, sacrificiul de sine,
tăcut, nevăzut, asumat pentru a înfrunta viaţa, relaţia de cuplu, căsnicia
dură, cu neajunsurile ei, cu rarele ei bucurii, cu desele izbucniri violente
ale unui soţ beţiv și habotnic.
Autoarea a readus în atenţia noastră tema suferinţei feminine. Reghina
o depășește cu mult pe Ana lui L. Rebreanu. Suferinţa Reghinei e atroce și,
cu toate acestea, nu renunţă la luptă, nu caută izbăvirea în moarte. Ioana
Nicolae nu ezită să aștearnă pe hârtie drama femeii din societatea noastră,
o dramă trăită, invizibilă, dar prezentă și astăzi, chiar dacă nu este ver‑
balizată. Această dramă pare a fi destinul multor Reghine care își asumă
destinul ca un dat firesc
Lidia Bodea a afirmat, la evenimentul de lansare a romanului de la
Librăria Humanitas de la Cișmigiu, că „acest roman e în același timp și un
splendid poem al iertării și al vinei. Veţi vedea asta în fiecare dintre cele
28 de episoade, de flash-uri – amintiri care se înșiră în roman. Există într-o
ţesătură fie mai ascunsă, fie cu totul vizibilă, scoasă la suprafaţă, această
tensiune particulară între iertare-vină, vină-iertare”. Într-adevăr, cartea e
un elogiu al iertării, căci Reghina dovedește puterea de a ierta destinul și
existenţa, ambele atât de crude încât viaţa ei a fost mai mult un calvar decât
o armonie binecuvântată pe acest Pământ.
Substanţa cărţii rămâne, așadar, personajul feminin. El nu e cu totul
nou (ne vin în minte Ana, Mara, Catrina Moromete, Otilia), dar Ioana
Nicolaie îl re-creează, ridicând suferinţa feminină la rang de artă. Reghina
e o femeie cu totul aparte care s-a sacrificat pe rugul existenţei și s-a eterni‑
zat prin această scriere. Revolta mută a prins glas în paginile acestui roman,
ce pune în lumină și dârzenia, curajul, sacrificiul pentru copii și iertarea,
calităţi ce încununează și dau măreţie personajului.
Cartea Ioanei Nicolaie merită a fi citită nu numai prin prisma tema‑
ticii abordate, ci și a tehnicilor narative, care scot la iveală o autoare pe
deplin stăpână, care mânuiește frâiele povestirii printr-o voce auctorială
inedită și originală, care a ales o modalitate narativă de excepţie în care
se întrevăd parcă duse la desăvârșire tehnicile narative ale lui Slavici,
Rebreanu, Sadoveanu și chiar Marquez sau Faulkner. Nu degeaba, Cartea
Reghinei a fost apreciată cu numeroase premii literare în anul ce a trecut,
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recunoscându-i-se astfel unicitatea în peisajul literaturii române și, impli‑
cit, talentul scriitoarei.
Este de remarcat și limbajul cărţii, modul în care povestește vocea
auctorială sau vocea narativă. Rezultă o combinaţie inedită între vocea
auctorială-limbaj care conferă un alt pilon al cărţii. Liniile de forţă din
jurul lui iradiază până în străfundul discursului narativ și creează o reţea
narativă capabilă a-l prinde pe lector ca într-o plasă de păianjen din care
nu mai poate ieși până nu finalizează lectura: „Cuvintele-au amorţit în cap,
nici unul n-a vrut să se miște. De-am fi putut îngheţa toţi, într-o liniște fără
sfârșit. Să nu pocnească gemuleţele ușii, ţăndările să nu se preschimbe în
nori de furtună. Să nu intre nicicând acăţul din mâna lui Damian, numai
spin, că dacă-i toamnă, târziu, iar vaca mea-i aproape pe moarte, atunci
toate s-au uscat și rănile picură peste uliţi, peste întreaga Văralie, niște
stropi mari, nespus de roșii din cea mai grozavă vopsea” (p. 157).

