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De ce conflictul...? 

Conflictul este o constantă în existenţa fiinţei umane, o situaţie născută dintr-o tensiune 

provocatoare ce închide în ea individul în şi prin care se manifestă. Asociind noţiunii de conflict, 

termeni precum opoziţie, neînţelegere, ciocnire, antagonism, acesta poate fi conceput drep un 

dezechilibru în manifestarea naturii duale a omului, în contactul între două individualităţi sau în 

coprezenţa a două principii opuse.  

Conflictul este o provocare, o barieră lăsată în drumul vieţii, iar omul, precum într-un 

exerciţiu de echilibristică, trebuie să îşi restabilească echilibrul interior şi să recreeze armonia 

cadrului în care se află. Coordonarea fiecărui conflict şi găsirea metodelor optime de soluţionare 

a acestuia contribuie la dezvoltarea afectivă şi cognitivă a individului. Ignorarea unui conflict sau 

amânarea intervenirii şi soluţionării acestuia poate avea efecte distructive iremediabile.   

Conflictul este în acelaşi timp efect şi cauză, un cerc în care valori, percepţii sau interese 

diferite, resurse limitate, nevoi psihologice, deficienţe de comunicare, competiţii etc. sunt cauze 

ale conflictului pe care acesta le intensifică şi relansează ca efecte.  

 Fiind o componentă naturală, conflictul se manifestă la toate nivelurile existenţei - 

interior, exterior, afectiv, cognitiv. Astfel, există conflicte intrapersonale, care apar şi se dezvoltă 

la nivelul personalităţii unui individ, şi conflicte sociale - inter-personale, intra-grup şi inter-grup.  

Un punct de vedere aparte asupra conflictelor intrapersonale este oferit de psihanaliza 

clasică. Din punctul de vedere al lui Freud, omul reprezintă sediul a trei principii. Primul, id-ul, 

(„aceea” in lb. latina - neutru singular) este zona trăirilor inconştiente, a experienţelor trecutului, 

a dorinţelor biologice. Id-ul include trei instincte principale: libido (atractia sexuala), eros 

(instinctul vietii) şi thanatos (instinctul morţii). Acestea reprezintă formaţiuni de graniţă între 

suflet şi trup, şi se manifestă prin necesităţi, care împing la căutarea plăcerilor. Al doilea strat este 

„eul” ( „ego”-ul) inconştient. Freud compara „eul” cu un călăreţ care încearcă în zadar să-şi ţină 

calul (id-ul) în frâu. Aflat pe spinarea calului turbat, călăreţul se străduieşte să-şi păstreze poziţia 



dominantă, dar este obligat să se adapteze la dispoziţia şi mersul calului. Iar cel de-al treilea 

principiu este „super-eul” („super-ego”-ul). Acesta este reprezentat de normele impuse de cultură 

şi societate. Controlul moral al „super-eului” cenzurează şi reglează instinctele pulsate de  „id” 

iar „eul” asigură ancorarea în realitate. Astfel, personalitatea umană este scindată în două părţi - 

instinct şi raţiune - aflate în permanent conflict, iar rolul de frunte în menţinerea tensiunii 

conflictelor intrapersonale este jucat de puterea iraţională (inconştientă) a sufletului.  

 În ceea ce priveşte dinamica, s-a putut observa faptul că toate conflictele sociale au ca 

sursă un conflict ascuns la nivelul conştiinţei individului; imposibilitatea menţinerii unui 

echilibru între pretenţii şi posibilităţi creează o stare de frustrare, de nemulţumire a individului. 

Tensiunea acumulată este defulată, la apariţia anumitori stimuli exteriori, în ceea ce este numit 

conflict manifestat, cognoscibil.  

 Manifestarea acestor situaţii este duală: menţinute la intensităţi reduse, putând fi astfel 

controlate, ele sunt constructive, dinamizatoare, provoacă gândirea, rup rutina, iar rezolvarea lor 

(re)instaurează o ordine (nouă). În momentul în care conflictul nu este controlat şi canalizat 

corespunzător, el capătă un caracter violent, iar finalităţile sale sunt negative, distructive. 

 Drept urmare, consider a fi utilă accentuarea acestui aspect al existenţei noastre 

pentru ca elevul pe care îl formăm să poată intra în societate ca un individ liber şi capabil să (se) 

coordoneze în orice situaţie, contribuind astfel la îmbunătăţirea calităţii vieţii individuale şi a 

grupului.  

În această idee, propun un demers didactic, la clasa a XI-a, prin care, în două ore de curs, 

să abordăm conflictul cu scopul observării cauzelor, efectelor şi manifestărilor acestuia, precum 

şi cu cel de a-i antrena pe elevi în căutarea unor soluţii alternative pentru medierea acestora, 

valorificând astfel propria experienţă de viaţă. Ca text suport vom utiliza nuvela realistă Moara 

cu noroc de Ioan Slavici, alegerea fiind motivată de apropierea acestuia de modelul realităţii, 

creând astfel o situaţie conflictuală veridică. Scopul acestui demers vizează înţelegerea noţiunii 

de conflict, conştientizarea celor două ipostaze ale acestuia, aprecierea rolului pe care îl are în 

viaţa omului, identificarea situaţiilor conflictuale şi iniţierea unor demersuri pentru coordonarea 

şi soluţionarea acestora. 

Algoritm didactic 

Principiul de bază pe care se construieşte demersul didactic are în prim-plan, din punct de 

vedere hermeneutic, conflictul interpretărilor
1
 ca sumă a întrebărilor şi răspunsurilor oferite, toate 

determinate de dezbaterea propusă. Această discuţie în reţea / dezbatere pe care o poate propune 

                                                 
1 Paul Ricoeur, Le conflicts des interpretations. Essais d`herméeutique, apud. Dorin Ştefănescu, Probleme ale 

interpretării, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 2011, pp.12-14 



literatura care ca punct originar afectivul, iar mai apoi, la nivel cognitiv, se construieşte 

silogismul potrivit realizării unei coerenţe interpretative.  

În prima parte a orei, realizarea sensului, elevii vor primi  două fişe; pe prima (anexa 1) 

vor realiza matricea semnatică a conflictului cu scopul de a fixa ceea ce înţeleg ei prin această 

noţiune şi de a stabili cauzele acestuia, iar cea de-a doua (anexa 2) o vor completa cu tipurile de 

conflict stabilite după criteriul nivelului la care se manifestă.  Elevilor li se va cere apoi să ofere 

câteva exemple din literatură, celelalte arte sau din experienţă personală pentru tipurile de conflict 

identificate. (Model de răspuns:  conflict interpersonal - în romanul Ion de Liviu Rebreanu, între 

Ion şi Vasile Baciu  sau între Ion şi George Bulbuc; în romanul călinescian, între Otilia şi 

familia Tulea; conflicte între generaţii - în drama Romeo şi Julieta, în romanul  Anna Karenina, 

între contele Vronski şi mama acestuia, care considera că relaţia  fiului său cu o femeia măritată 

îi va compromite viitorul; conflicte interetnice - între comunităţile de rromi şi cele de români sau 

maghiari; conflict interior - personajul Ştefan Gheorghidiu care crede în iubirea absolută; 

acesta încearcă să-şi modeleze realitatea în care trăieşte după propriile principii conflicte 

interculturale - în romanul Maitreyi de Mircea Eliade; conflict născut din prejudecăţi - 

receptarea romanului Memoriile unei gheişe (Arthur Golden) de către poporul chinez.) 

În următoarea etapă, reflecţia, se va realiza aplicaţia pe nuvela „Moara cu Noroc”, atât pe 

varianta scrisă cât şi pe cea audio-vizuală, un suport ce oferă o varietate de conflicte, şi care va 

ajuta în procesul de înţelegere al acestora. Elevii primesc două fişe; prima (anexa 3) cuprinde o 

schemă cu tipologia conflictelor din nuvelă pe care o vor completa pe măsură ce vor răspunde la 

întrebările intratextuale şi transtextuale formulate pe marginea secvenţelor de text selectate de 

profesor (cea de a doua fişă).  

Pe lângă conflictul intrapersonal şi cele interpersonale, elevii vor descoperi şi un conflict 

între toposuri, dezvoltat dintr-un conflict al principiilor dominante în acele spaţii, ceea ce va 

anticipa, intensifica şi dubla conflictele nuvelei. Vor observa, aşadar, că personajul principal se 

află într-o situaţie conflictuală cu toposul pe care îl locuieşte şi cu principiile, atât cele la care a 

renunţat, cât şi cele după care este organizat acel spaţiu (anexa 4).  

Observarea şi interpretarea conflictelor se va face în comparaţie cu reprezentarea acestora 

în film. Astfel, conflictul intratextual va fi analizat prin crearea unei situaţii conflictuale 

extratextuale, cea a reprezentărilor. Observaţiile şi concluziile elevilor (anexa 5) vor evidenţia 

faptul că textul literar poate fi complinit prin film, fiecare oferind avantaje în perceperea 

mesajului.  

Ultimul pas va consta în realizarea de către elevi a unui eseu argumentativ, de maximum  

pagini, în care să îşi exprime părerea despre conflicte şi rolul acestora în evoluţia omului.  

 



Astfel, ... 

Prin demersul propus, elevul a păşit în spaţiul intratextual şi a observat conflictele care au 

dezechilibrat viaţa familiei cizmarului. Discuţia în reţea, exprimarea opiniei şi combaterea ideilor 

incompatibile gândirii sale, au constituit o provocare, el creând o situaţie conflictuală 

constructivă prin care a interpretat o situaţie conflictuală distructivă, în care a judecat alegerile 

personajelor şi a oferit soluţii alternative, valorificând propria experienţă, toate acestea 

transformându-l într-un cititor conştient de rolul său, şi în acelaşi timp de rolul formativ al artei. 

Înţelegând situaţiile personajelor, a înţeles de fapt omul şi s-a înţeles pe sine însuşi.  

Conflictele veridice, inspirate din realitate şi transpuse într-o “iluzie a vieţii” au 

reprezentat un exerciţiu de identificare a situaţiilor conflictuale şi de soluţionare a acestora, un 

antrenament afectiv şi cognitiv pentru ca tânărul să facă faţă provocărilor pe care le ridică, 

asemenea lumii ficţionale, realitatea.  
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Anexa 1. Conflictul - Matrice semantică 

 

 Ce înseamnă pentru voi conflictul? 

 Există doar ipostaze negative sau putem vorbi şi de aspecte pozitive? 

 Care ar fi, după părearea voastră, cauzele coflictelor? 

 Ce efecte au cele două ipostaze în viaţa omului? Exemplificaţi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deficienţe de comunicare 

interese diferite 

prejudecăţi 

valori/ mentalităţi /culturi diferite 

resurse limitate 
 

 

 

Anexa 2. Tipuri de conflicte 
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Anexa 3. Tipologia conflictului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model de secvenţă de text suport cu întrebări intra - / transtextuale şi întrebări intrafilm  

 
Text suport Întrebări 

intratextuale 

Întrebări transtextuale Minute din 

film  

Întrebări intrafilm / 

interpretativ 

F1“- Omul să fie mulţumit cu sărăcia sa, 

căci, dacă e vorba, nu bogăţia, ci liniştea 

colibei tale te face fericit. Dar voi să 

faceţi după cum vă trage inima, şi 

Dumnezeu să vă ajute şi să vă acopere cu 

aripa bunătăţii sale. Eu sunt acum 

bătrână, şi fiindcă am avut şi am atât de 

multe bucurii în viaţă, nu înţeleg 

nemulţumirile celor tineri şi mă tem ca nu 

cumva, căutând acum la bătrâneţe un 

noroc nou, să pierd pe acela de care am 

avut parte până în ziua de astăzi şi să dau 

la sfârşitul vieţii mele de amărăciunea pe 

care nu o cunosc decât din frică. Voi ştiţi, 

voi faceţi (…) 

- Vorbă scurtă, răspunse Ghiţă, să 

rămânem aici, să cârpesc Şi mai departe 

1. Se poate 

identifica un 

conflict în acest 

fragment? 

2. Care sunt 

actanţii 

conflictului? 

3. Care credeţi că 

sunt subiectul şi 

cauza conflictului ? 

4. Ce finalitate va 

avea conflictul? 

5.  Despre ce tip de 

conflict este vorba 

? 

1. Care este părerea 

voastră despre 

conflicte? 

2. Dacă aţi fi fost în 

locul lui Ghiţă, aţi fi 

procedat altfel? De 

ce? 

3. Aţi fost actanţii 

unui conflict între 

generaţii? 

4. Cum l-aţi aplanat? 

5. Daţi exemple de 

alte conflicte 

constructive 

4’54”-

5’40” 
1. Cum debutează 

filmul? Dar cartea? 

2. Spaţial, unde sunt 

plasate cele două 

conflicte iniţiale 

(text/film)? 

3. În ce fel se 

schimbă situaţia 

datorită locaţiei 

conflictului? 

Mutarea la Moara cu noroc 

Ghiţă vs Bătrână 

   Ghiţă vs Ana 

Ghiţă o ucide pe Ana 

Conflict de idei – înte generaţii 

Conflict interpersonal – nevoi diferite, 

lipsa comunicării 

 Ghiţă vs justiţie 

  Ghiţă vs Lică 

Ghiţă vs Ghiţă 

 Raţiune vs instinct      Ghiţă este eliberat 

Ghiţă este ucis 

Conflict social – încălcarea 

codului etic şi moral 

Conflict interpersonal – 

interese şi valori diferite 



cizmele oamenilor, care umblă toată 

săptămâna în opinci ori desculţi, iară 

dacă duminica e noroi, duc cizmele în 

mână până la biserică, şi să ne punem pe 

prispa casei la soare, privind eu la Ana, 

Ana la mine, amândoi la copilaş, iară d-

ta la tustrei. Iacă liniştea colibei.(...) dacă 

vă hotărâţi să mergeţi, mă duc şi eu cu 

voi şi mă duc cu toată inima,(…) 

- Atunci să nu mai pierdem vorba 

degeaba: mă duc să vorbesc cu 

arândaşul, şi de la St. Gheorghe 

cârciuma de la Moara cu noroc e a 

noastră. 

 

 

Anexa 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- civilizaţie           trei de lemn              două de piatră   - sălbăticie 

    - deal                                                                                         - vale 

    - biserică – credinţă                                                    - copaci uscaţi, porci 

                              viaţă                          moarte 

   - ordine                                                                                       - dezordine, distopie 

   - valori morale                               -  arbitrariu – banul         

   - linişte sufletească                                                                     - criză morală               

  - principiul Binelui                               - principiul Răului 

          Bătrâna                                                    Lică   

   

 

                                            mântuire                      distrugere, pedeapsă divină 

Moara cu noroc 

           

       Oraş 

      Pădure 

       Cinci cruci 

Ghiţă 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 5. Conflictul reprezentărilor  

 

 

 

     Text          Film 

 

- limbaj nonverbal  -     

   poziţia personajelor 

- limbaj paraverbal – tonul 

bătrânei şi al lui Ghiţă 

 

Ghiţă        

   vs 

bătrână 

Atitudinea 

personajelor –  

Bătrâna- regret 

Ana- teamă 

Ghiţă - hotărâre 

Spaţiu - Ineu 

Se decide mutarea la han 

 

Limbaj verbal 

Atitudinea personajelor 

- Bătrână - dezacord 

- Ghiţă – hotărâre 

- Ana -............. 

Spaţiu - Moara cu noroc 

Hanul este deja luat în arendă 

Omul vs. 

Topos  

Principiile 

morale 
ignorate  

Purificarea locului prin foc 

Pedeapsa divină prin 

moarte 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghiţă – mânie, impulsivitate, stăpânire 

de sine, dispreţ 

Ana – hotărâre, ironie – îi râde în faţă 

Expresia feţelor  

- Ghiţă – îngrijorare, uimire, 

mânie, dispreţ 

- Ana – hotărâre, disperare, 

dispreţ, suferinţă - plânge 

Ghiţă  

    vs 

   Ana 

Poziţia personajelor 

- Ghiţă încearcă să se apropie 

- Ana îl îndepărtează 

- Ana stă cu spatele la el  

Sentimentele şi atitudinile 

personajelor sunt prezentate direct 

de către narator Sentimentele şi atitudinea  

personajelor sunt deduse 

din reacţiile acestora 

Reacţia şi manifestarea Anei 

diferă faţă de text 

Ghiţă – hotărât, aspru, uimit, supus, nervos  

Lică – hotărât, rece, calm, îngrijorat 

Expresia feţelor  

- Lică – hotărâre, încredere în sine 

- Ghiţă – teamă, supunere, reţinere, 

revoltă, dorinţă de răzbunare 

 

Ghiţă  

    vs 

   Lică  

Gesturi  

Ghiţă - impuls de autoapărare – scoate 

pistolul – renunţă 

- îl prinde pe Lică de guler - renunţă 

 

Sentimentele şi atitudinile 

personajelor sunt transmise prin 

observaţia naratorului – rămân la 

nivelul logosului 
Sentimentele şi atitudinea  

personajelor sunt exprimate prin 

manifestările lor - concretizare 

Mersul 

- Lică – hotărâre, încredere, nesupunere, surprindere, 

îngrijorare 

- Ghiţă – hotărâre, deznădejde, supunere 

Atitudine – regret, deznădăjduire, lipsă 

de voinţă, disculpare 
Ghiţă  

    vs 

   Ghiţă 

 Expresia feţei personajului se schimbă cu 

timpul, devine trist şi îngrijorat 

Naratorul surprinde 

schimbările fizice şi cele de 

la nivelul conştiinţei 

personajului 

Frământările personajului nu 

sunt reprezentate la nivelul 

imaginilor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anticiparea unui spaţiu în care se va 

întâmpla o nenorocire 

Accentul pus pe detalii atrage atenţia 

cititorului 

          Ineu  

            vs 

 Moara cu noroc  

 

- copacul, vântul şi ceaţa induc o stare de 

nelinişte 

- prima impresie – timp / loc nefavorabil 

- se insistă pe imaginea celor cinci cruci 

- indiciu pentru destinul personajelor  

 

- prezentarea drumului care duce la 

han şi a zonei în care este acesta 

plasat 

- aşezarea hanului este descrisă în 

opoziţie cu cea a oraşului  

- caracterizarea locului ca fiind rău 

- nu se prezintă locul în care se află 

hanul  

- imaginea prin care începe filmul 

înceracă să compenseze absenţa 

descrierii  

        Observaţii 

- cititorului are posibilitatea să observe detaliile în 

propriul ritm, el având puterea de decizie asupra 

duratei 

- conflictele sunt sesizate şi interpretate prin prisma 

propriei experienţe şi viziuni 

- mesajul ajunge direct de la personaje la cititor 

- cititorul se simte mai aproape de personaje, are timp 

să empatizeze cu acestea 

- textul oferă timp şi lasă loc întrebărilor  

- textul poate surprinde, prin descriere şi monolog 

interior, conflictele intrapersonale, stările prin care 

trec personajele şi schimbările la nivelul conştiinţei 

- textul lasă loc interpretărilor, apelând la gândirea 

critică 

- accentul este pus pe efectul conflictului 

- spectatorului i se impune o durată şi un ritm în care 

trebuie să sesizeze şi să înţeleagă imaginile  

- conflictele sunt re-prezentate cu implicarea subiectivă 

a regizorului 

- mesajul este mediat de către regizor 

- între personaje şi spectator există o distanţă 

- imaginile conţin deja răspunsurile 

- conflictele externe – interpersonale – sunt mai uşor de 

observat, fiind mai expresive şi mai intense 

- limbajul verbal este completat de cel nonverbal, având 

un rol important în definirea conflictelor 

- contextul în care apar şi se dezvolt conflictele poate fi 

reprezentat mai bine 

- identificarea unui conflict interior necesită o atenţie 

deosebită şi o inteligenţă vizuală dezvoltată pentru a 

putea realiza o lectură iconică a expresiei personajelor 

- accentul este pus pe cauze 


