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Rezumat
Subiectul unor destine dificile în operele

lui Serghei Sivolobov

În acest articol, bazându-se pe povestirile şi istoriile 
lui S. Sivolobov, autorul studiază dezvoltarea şi soluţiona-
rea conflictelor sociale, urmăreşte cauzele apariţiei  ado-
lescenţilor dificili şi persoanelor decăzute, ale căror sorţi 
şi-au găsit reflectare pe paginile povestirilor şi istorioa-
relor scriitorului. Autorul ne demonstrează că conflictul 
de bază în povestirile şi istorioarele lui Serghei Sivolobov 
este conflictul artistic social, condiţionat de nepăsarea şi 
cruzimea societăţii, ale oamenilor dragi şi apropiaţi. Exa-
minând conflictul social, reflectat în povestirile şi istori-
oarele lui Serghei Sivolobov (culegerile de proză „Aroma 
vântului de aprilie”, „Umbra pomului strâmb”), autorul 
articolului ne demonstrează condiţionalitatea conflictelor 
artistice, legată de schimbarea formaţiunii sociale, ce are 
loc în anii ’80–ʼ90 ai secolului XX. În operele sale S. Si-
volobov abordează probleme caracteristice timpului său: 
chestiuni ce ţin de normele etico-morale şi de coabitare, 
simţul de  singurătate absolută a unui suflet de copil în lu-
mea celor maturi, dezvăluie originea tragică a persoanelor 
decăzute, cauzele care le-au adus la săvârşirea crimei. Ast-
fel, conflictele, care au căpătat forma de conflicte artistice 
în operele lui Serghei Sivolobov, joacă un rol de etalare a 
gândului de autor, reprezintă nu numai reflectarea viziu-
nii autorului asupra conflictelor sociale în societate, dar şi 
un motiv serios de a atrage atenţia societăţii la problemele 
ce apar la joncţiunile epocale.  

Cuvinte-cheie: conflictul artistic, conflictul social, 
subiectul destinelor dificile.

Резюме
Тема трудных судеб в произведениях 

Сергея Сиволобова

В данной статье автор, опираясь на повести и рас-
сказы С. Сиволобова, исследует развитие и разреше-
ние социальных конфликтов, прослеживает причины 
появления трудных подростков и оступившихся лю-
дей, судьбы которых нашли отображение на страни-
цах повестей и рассказов писателя. Доказывает, что 
основным конфликтом в повестях и рассказах Сергея 
Сиволобова является социальный художественный 
конфликт, обусловленный равнодушием, жестоко-
стью общества, близких и родных людей. Рассматри-
вая социальный конфликт, отраженный в повестях 

и рассказах С. Сиволобова (сборники прозы «Запах 
апрельского ветра», «Тень кривого дерева» и др.), 
автор статьи демонстрирует обусловленность худо-
жественных конфликтов изменением общественной 
формации 80-90 гг.  XX в. В своих произведениях 
Сергей Сиволобов поднимает проблемы, характер-
ные для своего времени: вопросы нравственно-эти-
ческих норм и общежития, проблему тотального оди-
ночества детской души в мире взрослых, раскрывает 
истоки трагедии оступившихся личностей, причины, 
приводящие их к преступлению. Таким образом, кон-
фликты, получившие форму художественного кон-
фликта в произведениях С. Сиволобова, играют роль 
выразителя авторского замысла, являются не только 
отображением авторского видения социальных кон-
фликтов в обществе, но и серьезным поводом обра-
тить внимание общества на проблемы, возникающие 
на стыке эпох. 

Ключевые слова: художественный конфликт, 
социальный конфликт, Сергей Сиволобов, тема труд-
ных судеб. 

Summary
The theme of hard fates in Serghei Sivolobov’s works

In this article, the author, referring to the stories and 
novels of S. Sivolobov, investigates the development and 
resolution of social conflicts, looks for causes of troubled 
teenagers appearance and people that take the wrong 
way, whose fates the author describes in his stories and 
novels. The author proves the main conflict of Serghei 
Sivolobov’s works is social artistic conflict caused by in-
difference, rigidity of society and native people. Taking 
into consideration the social conflict that is described in 
S. Sivolobov’s novels and stories (collections “The smell 
of April wind”, “The shadow of crooked tree”), the author 
of the article shows the conditionality of artistic conflicts 
caused by social formation changing of ‘80–‘90 years of 
XX century. In his works, Serghei Sivolobov describes the 
problems inherent of that time: ethical norms and com-
munity issues, the problem of total loneliness of children’s 
soul in the adults’ world, discloses the sources of tragedy 
of people that take the wrong way, reveals the causes of 
crimes. In such a way, the conflicts that received the form 
of artistic conflict in the works of S. Sivolobov, play the 
role of mouthpiece of the artist’s intention, they are not 
only the reflection of the author’s vision of social conflicts 
in the society, but also the reason for society to pay serious 
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attention to problems that appears at the of the intersec-
tion epoch.

Key words: artistic conflict, social conflict, the theme 
of hard fates.

Proza de expresie rusă din Moldova reprezintă 
o parte constituantă importantă a întregului tezaur 
literar al ţării şi, fireşte, se încadrează în procesul li-
terar mondial. Realităţile secolului XXI, schimbul 
formaţiunilor sociale, ce au determinat într-o mare 
măsură soarta literaturii de expresie rusă, necesită şi 
o nouă abordare a studierii prozei de această expresie 
din Republica Moldova, cercetată de predecesori din 
diferite puncte de vedere, introducerea în circuitul 
ştiinţific a noilor teme şi abordări, care n-au fost exa-
minate minuţios până în prezent.

Astfel, destul de actuală în multe domenii ale şti-
inţelor umanistice, în ultimii ani, a devenit problema 
conflictului. 

După cum susține prof. Şopterean Claudia, 
„Conflictul este o constantă în existenţa fiinţei uma-
ne, o situaţie născută dintr-o tensiune provocatoare 
ce închide în ea individul în şi prin care se manifestă. 
Asociind noţiunii de conflict termeni precum opozi-
ţie, neînţelegere, ciocnire, antagonism, acesta poate fi 
conceput drept un dezechilibru în manifestarea natu-
rii duale a omului, în contactul între două individu-
alităţi sau în coprezenţa a două principii opuse” [7].

A. G. Covalenko, critic literar, doctor în ştiinţe 
filologice, în lucrarea sa ştiinţifică de cercetare „Con-
flictul literar în literatura rusă a secolului XX” menţi-
onează că „anume în anii ’80 a izbucnit interesul faţă 
de studierea serioasă şi multilaterală a conflictului în 
domeniul social, care s-a soldat cu aceea că din socio-
logie, filosofie şi psihologie s-a desprins şi s-a întemeiat 
o ramură aparte a ştiinţei, numită conflictologia” [2, 
p. 5]. Tot în această lucrare el sublinia legătura dintre 
conflictul artistic şi concepţia despre lume a autoru-
lui, legătura lui cu realitatea: „Conflictul este o cate-
gorie centrală a „deznodământului”, ce se află într-o 
legătură temeinică cu organizarea spaţial-temporară 
internă a operei, cu conţinutul şi forma ei, cu imaginea 
lumii <…> Conflictul în fiecare operă artistică con-
cretă reprezintă reflectarea poziţiei autorului [2, p. 9]. 

În acest studiu, examinând conflictele sociale, 
morale, artistice, reflectate în literatura de expresie 
rusă din Moldova, şi anume în operele lui S. Sivolo-
bov, încercăm să acordăm o atenţie deosebită condi-
ţionalităţilor acestor conflicte de la schimbarea for-
maţiunii sociale.

Aşadar, în calitate de obiect de cercetare prezen-
tat a servit proza de expresie rusă a Moldovei din a 
II jumătate a secolului XX, în particular povestirile 
şi istorioarele lui Serghei Sivolobov, examinată prin 

prisma categoriei de conflict artistic. Scopul lucrării 
constă în dezvăluirea şi descrierea tipurilor de con-
flicte în proza artistică a lui Sivolobov, urmărirea mo-
dului prin care autorul încearcă să dezvolte şi să so-
luţioneze aceste conflicte în operele sale. Realizarea 
scopului propus a determinat următoarele sarcini: 
traducerea imaginară în viaţă a ideilor şi gândurilor 
autorului, determinarea tradiţiilor şi spiritului ino-
vator în crearea caracterelor şi desfăşurarea conflic-
telor. Povestirile lui Serghei Sivolobov, analizate prin 
prisma conflictului artistic, vor demonstra la ce nivel 
de autenticitate tema destinelor dificile şi a condiţii-
lor de formare şi de suprimare a caracterelor umane 
poate reflecta procesele reale care au loc în societate.

În anii ’80–ʼ90 ai secolului XX, Serghei Sivolo-
bov adresa operele sale tineretului contemporan, în-
cercând să dezvolte tema adolescenţilor dificili, tema 
degradării oamenilor moral decăzuţi, care, totuşi, 
tind să se regăsească şi acele posibilităţi ce ar da pu-
tinţa să se renască moral.

În culegerea de povestiri şi istorioare „Aroma 
vântului de aprilie”, prozatorul încearcă să analizeze 
cauzele de apariţie a adolescenţilor „dificili”, ne vor-
beşte despre influenţa otrăvitoare a comportamentu-
lui maturilor scufundaţi în minciună şi alcool asupra 
copiilor.

În povestirea „Aroma vântului de aprilie”, după 
denumirea căreia a fost numită şi culegerea, S. Sibo-
lobov arată că eroul principal, Vitea, pentru a supra-
vieţui (tata i-a părăsit demult, iar mama, pentru a-şi 
ogoi amarul şi fiind în căutarea unei vieţi mai fericite, 
a plecat când fiul ei era încă un prunc în pelinci), era 
nevoit să lucreze la o fermă de vaci. Autorul atrage 
atenţia cititorului asupra procesului de asimilare for-
ţată a adolescentului, când cei maturi îi transmit prea 
devreme unele funcţii, ce nu corespund vârstei lui. 
Autorul ne demonstrează în fapte că aşa adolescenţi 
ca Vitea, care au devenit orfani având pe ambii pă-
rinţi în viaţă, în realitate au fost lipsiţi de copilărie.

În timp ce copiii de vârsta lui jucau fotbal sau 
mergeau la cinema, el lucra în câmp, avea grijă de 
vietăţile de pe lângă casă, ajuta bunicuţei să se ispră-
vească cu lucrul pe moşia colhozului. Ciocnindu-se 
cu realităţile crunte ale vieţii săteşti, eroul din copilă-
rie nu avea încredere în promisiunile şi lozincile false, 
scrise prin ziare şi care răsunau din radiodifuzoare.

Întregul complex de probleme ce a apărut în ca-
lea adolescentului, care avea încă conştiinţa şi starea 
spirituală infantile, a generat un conflict cu mediul 
extern, despre ce şi scriu cercetătorii, care au deter-
minat cauzele formării conflictului individului cu 
mediul sau cu sursele aşa-numitului conflict soci-
al. O atenţie deosebită fenomenului de conflict so-
cial este acordată în lucrările doctorului în filosofie         
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A. C. Zaiţev. În lucrarea lui de cercetare ştiinţifică 
„Conflictul social” au fost analizate şi sistematizate 
abordările tematicei conflictologice, au fost expuse 
punctele de vedere asupra conflictologiei în diferite 
şcoli ştiinţifice [1].

O abordare specifică şi inovatoare iniţiată de că-
tre Serghei Sivolobov faţă de problema menţionată 
constă în aceea că, atunci când în literatura socialis-
mului realist se ridicau în slăvi tendinţele apropierii 
satului de oraş, el, spărgând stereotipurile existente, 
în povestirea „Aromele vântului de aprilie”, a arătat 
contradicţiile acute existente între sat şi oraş. Acest 
conflict social este generat, pur şi simplu, de faptul că 
viaţa şi munca la sat sunt foarte grele. Aici este mai 
complicat să-ţi aranjezi viaţa familială, deoarece băr-
baţii părăsesc satele, pornind în căutare de câştig. Iar 
în sufletele celor rămaşi se înrădăcinează deznădej-
dea şi tristeţea, ce provoacă o ură inconştientă faţă de 
locuitorii de la oraş şi faţă de cei noi trecuţi cu traiul 
în urbe. O asemenea situaţie conflictuală de contra-
punere dintre oraş şi sat a fost caracteristică pentru 
literatura artistică a anilor 1960–1980, ce a fost de-
dicată temei satului. Autorii unor asemenea opere:         
F. Abramov, V. Rasputin, V. Şukşin, V. Astafiev şi alţii, 
au refuzat orice lustruire a realităţii, scoțând la iveală 
starea tragică a ţărănimii. Anume o astfel de abordare 
de a arăta realitatea aşa cum este ea se observă şi la 
Serghei Sivolobov. Locuitorilor de la sate li se inspiră 
permanent necesitatea de a lucra la sate pentru binele 
ţării, însă aceştia nu cred în promisiunile frumoase 
precum că mâine o să le fie mai uşor.

Era evident că acei rămaşi la sate aveau o soartă 
grea. Încă o soartă mutilată de către cei maturi, pre-
cum cea a lui Vitea, ne poate servi ca exemplu viaţa 
altui erou, precum este Valera. Tatăl lui – un alcoolic 
cronic, îşi torturează permanent soţia, vântură toţi 
banii la beţie şi îşi impune cei nouă copii ai săi să nu 
frecventeze şcoala. Şi toate acestea, el le face pentru 
ca copiii lui, prin ciobănit sau prin alte mijloace, să 
câştige bani pe care să-i dea lui, ca, apoi, acesta să-i 
cheltuiască pe băuturi. Ultima picătură a răbdării 
pentru adolescent a fost acea întâmplare când tatăl 
lui a furat banii pe care Valera îi strângea mult timp 
aparte din salariu pentru a-şi cumpăra o motocicletă. 
„Când am aflat că el mi-a băut banii, – Valera a râs 
răguşit, – vroiam să-l omor! Mă gândeam: îl omor şi 
gata. Mult pentru el nu mi-au fi dat. Iar cât mi-ar fi 
dat – aş fi şezut. În schimb, când o să mă întorc, el nu 
va mai fi…” [4, p. 53].

Comportamentul antisocial şi amoral al celui 
matur a provocat situaţia când adolescentul, adus la 
starea de disperare, era gata să-l omoare pe taică-său 
din cauza banilor. Adolescentul s-a trezit pe neaş-
teptate pe marginea prăpastiei. Serghei Sivolobov ne 

arată cum un conflict social intern de trai, ce a apă-
rut într-o familie social vulnerabilă, putea să aducă 
la săvârşirea unei crime, ce s-a născut în capul unui 
adolescent cu o moralitate nestabilă, care era gata nu 
numai să-l omoare pe taică-său, dar şi să conştienti-
zeze măsura responsabilităţii pentru săvârşirea aces-
tei fapte. 

Tabloul general al societăţii bolnave din acea 
perioadă a fost completat de către autor cu diverse 
subiecte despre familiile ce se destrămau din cauza 
bețiilor şi comportamentelor amorale, ce generau o 
mulțime de conflicte familiale. Totodată, la finalul 
povestirii, autorul oferă eroilor speranţa în posibili-
tatea de a fi fericiţi, pentru a semăna în rândul citito-
rilor săi un oarecare optimism. Vitea absolvă şcoala 
şi cititorul înţelege – cu el va fi totul bine. Valera a 
devenit un om necesar la fermă – cu el se consultă în-
suşi şeful fermei, care i-a ajutat adolescentului să fie 
admis la şcoala prin corespondenţă şi era întotdeau-
na gata să-l susţină cu un cuvânt bun. Toate acestea 
au adus la rezultatul că din sufletul adolescentului 
au dispărut răutatea şi insatisfacţia faţă de realitate. 
Completează acest tablou optimist scena reîntregirii 
familiei între mulgătoarea Valea şi fostul ei soţ Boris, 
familie care a fost distrusă anterior de către soţ dato-
rită beţiilor şi comportamentului lui amoral. 

Poate fi remarcat faptul că în povestirile lui Ser-
ghei Sivolobov sunt arătate personajele care au trecut 
prin încercări complicate şi dramatice, însă recep-
tivitatea umană şi cuvântul bun le-a ajutat să nu fie 
înfrânte, ci să reziste în conflictele cu mediul nociv.

În povestirea „La limită”, autorul abordează pro-
blema urmării falselor autorităţi, încearcă să deter-
mine ce factori influenţează asupra caracterului şi 
acţiunii adolescentului. Serghei Sivolobov arată cum 
adolescentul, aflându-se sub influenţa unei persona-
lităţi puternice, este gata să-i îndeplinească orice po-
runcă: „Era suficient ca Slavic să-i facă din ochi, cum 
Vasea începea îndată să caute nod în papură faţă de 
băieții care erau de vreo trei ori mai puternici decât 
el. Şi se întâmpla aceasta din cauza că lui Slavic îi plă-
ceau fetele, care erau însoţite de flăcăi. Aceşti cavaleri 
trebuiau să fie pedepsiți ca altădată să nu se mai lege 
de fata care le-a plăcut. Se întâmpla să şi mai câşti-
ge câte vreun pumn, umblând apoi cu buzele rupte. 
Era gata să meargă şi împotriva cuţitului, dacă prie-
tenul ar fi fost supus unui oarecare pericol” [4, p. 80].
Pentru ca să-şi demonstreze curajul şi fidelitatea sa, 
adolescentul era gata să păşească pe calea ilegalităţii, 
cum şi se întâmpla în cazul când Slavic îi trimitea pe 
Vasea cu alţi băieţi să fure din depozite. 

Urmează de menţionat că această problemă 
abordată de autor, fiind actuală în secolul XX, a rămas 
să fie la fel şi în prezent, când mulţi dintre adolescenţi 
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sunt lipsiţi de atenţia părinţilor, plecaţi peste hotare 
după câştig, copiii fiind lăsați în mâinile bunicilor. 
Fără controlul şi educaţia cuvenită, când lipsa dra-
gostei părinteşti este înlocuită de bani, adolescentul 
nimereşte sub influenţa unor persoane neobişnuit de 
puternice şi charismatice, adesea cu înclinații crimi-
nale. Ei încep să trăiască şi să se conforme unor legi 
ale străzilor, caută o viaţă mai lejeră şi bani mai uşori.

Serghei Sivolobov, în povestirea „La limită”, atra-
ge atenţia cititorilor asupra faptului că, pe fundalul 
indiferenței societăţii, neatenției mamei, mereu obo-
site din cauza lipsei de timp, slăbiciunii şi nimicniciei 
tatălui alcoolic, adolescentul Vasea devenise incon-
trolabil, ducând o viaţă de vagabond, lepădând şcoala 
şi căzând sub influenţa „puternicului şi încrezătoru-
lui în sine” Slavik, care l-a luat sub protecția sa, de-
venindu-i dascăl în bătăi. Cu timpul, Slavik a format 
o companie de astfel de băieți pe care îi îndemna la 
furat. „În stradă Slavik e rege. Băieţii îşi iese din minţi 
când îl văd. Ele e puternic, voinic şi curajos, cunoaşte 
şi boxul, şi karateul. <…> În persoana lui Slavik, Va-
sea a găsit şi prieten, şi frate, şi tată” [4, p. 127]. 

Merită atenţie acel fapt că, pentru a dezvălui mai 
pe larg caracterul eroului principal, autorul schimbă 
cronologia evenimentelor în opera sa. La începutul 
povestirii el prezintă nu iniţierea, ci culminarea con-
flictului între Vasea şi Slavik – scena trădării de către 
„dascăl”, care a răpit de la eroul principal unica iubi-
tă. Durerea obţinută în urma celor întâmplate îi rupe 
sufletul adolescentului, sporeşte conflictul lui cu 
societatea, cu realitatea, unde n-a mai rămas nimic 
scump şi aproape pentru el. „Vasea se îneca în această 
durere. Durerea nu putea fi tolerată. El îi pierdea pe 
ambii – pe Slavik şi pe Galka. Această pierdere nu era 
pe potriva răbdării sufletului său” [4, p. 134]. 

Deja în desfăşurarea de mai departe a subiectu-
lui se povesteşte despre formarea dragostei şi a fal-
sei prietenii, este redată istoria  înţelegerii de către 
adolescent a faptului: a fost oare prietenie relaţia 
avută cu Slavik? Un psihologism deosebit îi atribuie 
operei includerea în naraţiune a monologurilor in-
terne ale eroilor. De exemplu, monologul intern al 
lui Vasea despre prietenia sa cu Slavik: „<…> Cine 
eşti tu pentru el, ca să te ia în consideraţie? Prieten? 
Însă prietenia se bazează pe egalitate. Între voi a fost 
oare egalitate?” [4, p. 137]. O expresivitate deosebită 
acestui monolog, ce reflectă o măcinare de gânduri 
chinuitoare a eroului, o dau întrebările retorice  în-
trebuinţate în povestire.

Conflictul social al eroului principal, ca o con-
tradicţie dintre om şi societate, se aprofundează cu 
izolarea lui în clasă, în şcoală: din cauza nefrecventă-
rii orelor la şcoală şi neînsuşirii materialului şcolar, la 
şedinţa comitetului executiv orăşenesc a fost hotărâtă 

soarta lui Vasea cu privire la excluderea lui din şcoală 
cu trimiterea ulterioară într-o şcoală profesional-teh-
nică specială. În acest element al subiectului şi-a găsit 
reflectare conflictul intern ce mocnea în sufletul ero-
ului – durere, singurătate, conştientizarea propriei 
inutilităţi, luptă cu mândria, încăpăţânarea, să arate 
că este slab şi dependent. Această durere a fost în sta-
re s-o vadă educatorul „discipolului dificil” Nicolai 
Antoniuk. Cuvintele de bine şi atitudinea pozitivă 
ale conducătorului de clasă şi cele ale educatorului 
au convins comisia să adopte hotărârea în  favoarea 
lui Vasea. Adică, să-l lase să-şi continue studiile în 
aceeaşi şcoală. Datorită bunătăţii acestor oameni, în 
inima adolescentului reînvie credibilitatea faţă de oa-
meni, începe aplanarea conflictului dintre el cu clasa 
şi societatea. 

Această povestire este o confirmare a punctului 
de vedere al autorului – înţelegerea, atitudinea uma-
nă şi un cuvânt bun în momentele de restrişte îi ajută 
pe oameni să nu se frângă în momentele de confrun-
tare cu societatea.

Tema destinului copiilor moral mutilat şi res-
ponsabilitatea care o poartă pentru acest fapt cei 
maturi Serghei Sivolobov o continuă în culegerea 
povestirilor „Umbra pomului strâmb”. Denumirea 
acestei culegeri reflectă esenţa eroilor lui  Serghei Si-
volobov, sufletele cărora ne amintesc de nişte trun-
chiuri strâmbe de pomi, care au fost adineauri frânte, 
strâmbate, nu de cataclisme naturale, ci de indiferen-
ţa, egoismul şi cruzimea celor apropiaţi.

Cunoscutul scriitor şi critic literar din Moldova, 
Constantin Şişcan, menţiona: „Toată literatura mon-
dială, în cea mai mare măsură, reprezintă cercetarea 
căilor de atingere a fericirii. <…> Iar fericirea perso-
nală putea obţine contururi reale doar cu condiţia re-
alizării posibilităţilor personale, fapt pentru care mai 
întâi trebuie să te regăseşti singur pe sine, să înţelegi 
esenţa aflării tale în această lume, să-ţi aplici vocaţia” 
[6, p. 124]. În povestirea lui Serghei Sivolobov „În-
tâlnirea”, eroii de asemenea sunt în căutarea fericirii 
personale, însă unii dintre ei uită de fericirea copiilor 
lor. În această lucrare, autorul, de asemenea, încalcă 
cronologia de desfăşurare a subiectului, dezvăluind 
chiar la începutul povestirii sfârşitul istoriei relaţiilor 
reciproce între mamă şi fiică. Mama, care devenise 
dependentă de consumul de alcool, fiind îndreptată 
la dispensarul de tratament şi corijare prin muncă, 
aude deodată vocea fiicei sale, care era de asemenea 
îndreptată în aceeaşi instituţie de tratament. Criticul 
literar Elina Lefter consideră că „eroina povestirii 
„Întâlnirea”, doar după ce a văzut-o pe fiica sa Aliona 
în dispensar, se curăţă din interior prin frică şi du-
rere pentru ea…” [3, p. 23]. Pe parcursul povestirii, 
Sivolobov ne arată ce a adus-o pe eroina principală 
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la un asemenea final, ce şi cum s-a întâmplat de a 
făcut-o, pe o femeie atât de deşteaptă şi, cândva o 
mamă grijulie, să se abată de la calea cea dreaptă a 
vieţii. Cititorul află cum Elena Pavlovna a încercat 
să-şi aranjeze viaţa personală, să-şi obțină fericirea 
sa de femeie, dar viaţa ei familială s-a dovedit a fi 
destul de scurtă, deoarece iubitul ei a lăsat-o, cum 
a mai făcut-o cândva cu soţia sa legitimă. În viaţa 
femeii, această iubire i-a provocat doar suferințe: 
pierderea dragostei şi înţelegerii din partea fiicei, 
ridiculizarea celor din jur şi dependenţa faţă de al-
cool. Încercările fiicei de a se împărtăşi cu mama cu 
problemele sale, de a discuta sufleteşte, cum o fă-
ceau ca şi mai înainte, se ciocneau de neînţelegerea 
şi indiferenţa mamei. Autorul ne demonstrează cum 
oamenii apropiaţi devin străini unul pentru celălalt, 
cum între ei apare acel zid al neînţelegerilor. Mama 
încearcă să se îndreptăţească, să-şi apere dreptul de 
a fi fericită, iar vina de neînţelegere şi manifestare 
de egoism le pune pe seama fiicei sale. Astfel creş-
te şi se dezvoltă conflictul familial. Tatăl vitreg a şi 
făcut-o pe mama să fie dependentă de alcool, iar cu 
plecarea lui această dependenţă a devenit o normă 
zilnică, un remediu pentru a învinge realitatea dură. 
Beţia a devenit o boală, iar înstrăinarea dintre mamă 
şi fiică – o prăpastie. 

Cu toate acestea, autorul îi rezervă cititorului 
speranţa soluţionării posibile a conflictului. Conşti-
entizându-şi vina sa, mama doreşte să şi-o răscum-
pere, să trateze acea durere ce i-a pricinuit-o fiicei 
sale. Cu un asemenea sfârşit al povestirii sale, autorul 
ne arată că afecţiunea şi dragostea mamei sunt capa-
bile să săvârşească minuni. Sunt capabile doar dacă 
mama se va isprăvi singură cu cusurul său şi atunci 
există probabilitatea că şi fiica ei (umbra pomului 
strâmb) tot va reuşi să se îndrepte.

În povestirea „Reîntoarcerea în copilărie”, S. Si-
volobov ne arată încă o soartă mutilată de către cei 
maturi a unei fetiţe mici. Deja de mic copil, Nataşa 
ştie că lumea este dură, că de la societatea ce te în-
conjoară şi chiar de la mama ei permanent beată te 
poţi aştepta doar la ocară sau să fii bătută. Chiar fiind 
izolată de mama sa şi de amicii ei de pahar, Nataşa, 
aflându-se în casa de copii, nicicând nu credea nimă-
nui, iar nopţile, în loc să doarmă, şi le petrece sub pat 
ca nu cumva să fie bătută. Şi doar scrisoarea pe care 
a primit-o de la tatăl ei din puşcărie a readus fetiţa 
la viaţă, i-a demonstrat că ea îi trebuie cuiva, că de 
ea are cineva nevoie şi că cineva o iubeşte. Autorul 
compară sufletul fetiţei cu un pom cu tulpina strâm-
bă: „Au îndoit sufletul fetei că pe un pom tinerel. 
Se va îndrepta oare?” [5, p. 54]. Serghei Sivolobov îi 
lasă cititorului speranţa precum că zâmbetul de pe 
faţa Nataşei şi licărul din ochii ei sunt nişte semne de 

renaştere a sufletului copilului, readucerea încrederii 
lui faţă de oameni. 

Nu putem să nu cădem de acord cu părerea 
Elinei Lefter, care consideră că personajele povesti-
rilor „Reîntoarcerea în copilărie”, „Umbra pomului 
strâmb”, „Întâlnirea” – „sunt oameni cu sorţile frânte, 
un fel de ucigaşi şi sinucigaşi, deoarece pe cântarul 
vieţii sunt puse şi vieţile lor, şi vieţile copiilor lor. Cu 
adevărat, ramurile răsucite ale pomului aruncă um-
bre strâmbe” [5, p. 23]. Povestind despre soarta eroi-
lor săi, S. Sivolobov încearcă să se descurce cu cauzele 
provocării tragediilor, să înţeleagă cum şi de ce socie-
tatea mutilează sufletele şi sorţile oamenilor.

În povestirea „Umbra pomului strâmb” sunt 
dezvăluite de asemenea sursele tragediei Ludmilei 
Osokina, care din copilărie n-a avut parte de dragos-
te şi grijă în familie, în societate, care de timpuriu a 
cunoscut făţărnicia şi minciuna celor maturi: „Şi în 
sufletele copiilor a crescut neîncrederea faţă de pro-
misiunile învăţătorilor, faţă de ziare, radio, faţă de cu-
vintele pline de adevăr, fiindcă ei trăiau între aceste 
cuvinte-pleavă şi cărămizile vieţii reale”[5, p. 75]. Au-
torul ne dezvăluie acele condiţii ale vieţii care au fă-
cut din copilul Liuda Osokina o criminală cu stagiu. 
Cititorul află că în familia Osokin au fost şase copii 
(toţi de la taţi diferiţi), care erau nevoiţi să trăiască 
în internat, să cerşească la piaţă. Copiii au înţeles de 
mici: „Oamenii trăiesc după un principiu incorect – 
cine e mai puternic, acela şi domină” [5, p. 78]. Aceşti 
copii au fost crescuţi de stradă, care a băgat în capul 
lor regulile de trai de aici. Copiii familiei Osokin tră-
iau conform regulilor străzii, unde raptul nu este cri-
mă, ci o metodă de a supravieţui. Şi, în pofida vârstei 
lor fragede, ei au înţeles de mici ce înseamnă indife-
renţa, minciuna promisiunilor oficiale cu privire la 
un viitor luminos. Viaţa nefericită şi plină de foame 
i-a dezbinat pe fraţii şi surorile Osokin şi, devenind 
mai maturi, ei au început să trăiască după principiul 
„fiecare pentru sine”. Autorul ne dezvăluie cum, după 
săvârşirea unui act delict, pierzând încrederea în bu-
nătate şi dragoste, Ludmila Osokin, fiind iarăşi elibe-
rată din închisoare, înțelege că nimeni n-o aşteaptă, 
că nimănui, nici chiar fraţilor şi surorilor sale, ea nu 
le trebuieşte. Nici societatea nu are nevoie de ea: din 
cauza antecedentelor penale nimeni nu vrea s-o pri-
mească la lucru, nici la unul dintre cele mai grele. 
Este imposibil de a rupe cercul vicios ce s-a format: 
n-ai înscriere – n-ai de lucru, iar dacă n-ai de lucru – 
nu te înscriu la oraş. Indiferenţa celor din jur o aduce 
pe eroină la o stare de extenuare, îi omoară speranţele 
renaşterii, acutizează conflictul social şi de trai. Ero-
ina nu găseşte o altă soluție decât cea de a săvârşi un 
delict pentru a se reîntoarce în puşcărie. 
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Însă autorul afirmă că lumea noastră nu este atât 
de lipsită de speranță, că în ea mai există loc pentru 
compătimire: la sfârşitul povestirii pe Osokina au 
adăpostit-o o pereche de bătrâni. Astfel se începe re-
naşterea eroinei, apare speranţa soluţionării conflic-
tului.

În operele lui Serghei Sivolobov sunt aborda-
te problemele de ordin global ale societăţii noastre: 
chestiunile normelor de trai şi moral-etice, este ară-
tată singurătatea totală a sufletului copilăresc în lu-
mea celor maturi, sunt dezvăluite sursele tragediilor 
persoanelor certate cu legea, cauzele ce le-au împins 
la săvârşirea crimelor. 

Conflictul din fiecare operă reprezintă o reflecta-
re a atitudinii autorului, iar în aceste opere noi vedem 
dorinţa lui Serghei Sivolobov de a apăra copiii, de a-i 
impune pe cei maturi să recunoască responsabilitatea 
pentru ei, să-şi aducă aminte de forţa reînvierii prin 
bunătate şi  coparticipare. Elina Lefter menționează 
că autorul, în operele sale, arată „deznădejdea sorţii 
umane în lipsa totală a valorilor etice: copii lăsaţi la 
voia sorţii, edificarea casei de cultură pe terenul unde 
a fost cândva cimitirul, bătrâna plasată în spitalul de 
psihiatrie pentru că s-a răsculat împotriva celor care 
vandalizau mormintele. O asemenea societate poate 
oare avea viitor?!” [3, p. 24]. Serghei Sivolobov afir-
mă, în operele sale, că societatea noastră are viitor, 
mulţi dintre eroii lui sunt dispuşi de a porni pe calea 
renaşterii datorită bunătăţii, compătimirii şi dragos-
tei, manifestate de către cei din jur.

Reieşind din cele expuse mai sus, poate fi fă-
cută concluzia că în operele lui Serghei Sivolobov 
predomină următoarele conflicte: sociale şi de trai, 
de dragoste, familiale, dintre părinți şi copii, oraş şi 
sat etc. Unele conflicte, prezente în operele lui, par 
a fi nesoluționabile în anumite situații apărute ale 
vieţii. Astfel de conflicte sunt numite netradiţionale, 
substanţiale. Ele reprezintă prin sine stări (dispozi-
ţii) conflictuale stabile. Operele literare cu astfel de 
conflicte sunt polifonice şi au scopul de a aprofun-
da cititorul în nişte probleme complicate de discu-
ţie, lucru ce se observă în operele artistice ale acestui 
autor. Face de menţionat faptul că, în operele lui S. 
Sivolobov, tipurile de conflicte tradiţionale şi cele ne-
tradiţionale pot să se intercaleze şi să interacţioneze. 
Creaţia autorului este îndreptată spre depăşirea aces-
tor conflicte prin metode de a arăta căile de ieşire din 
situaţiile conflictuale cu ajutorul bunătăţii şi înţelege-

rii. În acest context putem constata că Serghei Sivolo-
bov în operele sale a reflectat realitatea anilor ̓ 80–ʼ90 
ai secolului XX şi a arătat sursele de apariție a conflic-
telor sociale din această perioadă şi posibilitățile de 
soluționare a lor.
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