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Niewielu jest dorosłych, którzy mieliby tyle odwagi co trzynastoletni Conor.
W domu chłopca rozgrywa się dramat – jego mama walczy z chorobą nowotworową,
i niestety przegrywa. Chłopiec codziennie musi bronić się też przed grupą starszych
chłopaków, którzy prześladują go w szkole. Jest samotny i zagubiony.
W tej sytuacji pojawia się niezwykły sprzymierzeniec chłopca – mroczna istota ze snów,
która za pośrednictwem magicznych opowieści wciąga go w świat, w którym znaleźć
można odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprezentować Państwu scenariusze lekcji
do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych inspirowane filmem
„SIEDEM MINUT PO PÓŁNOCY”.
Film opowiada historię, z którą każdy z nas może się utożsamiać, historię,
która może wstrząsać, a na pewno zmusza do refleksji. Bohater filmu Conor
– trzynastoletni chłopiec przeżywający traumę – jest świadkiem nieuleczalnej
choroby i śmierci swojej mamy, „nikt nie czeka aż dorośnie, żeby mógł
zrozumieć radość czy gorycz”(J.A.Bayona).
Film może być okazją do rozmowy z młodzieżą na bardzo trudne tematy
związane właśnie z chorobą, umieraniem, a przede wszystkim z radzeniem
sobie z rozpaczą po śmierci bliskich. Uświadamia, że każdy z nas wymyśla
sobie alternatywną rzeczywistość, aby poradzić sobie z problemami.
Może być również pretekstem do rozmowy z uczniami na wiele tematów
np., że nie zawsze ktoś jest dobry albo zły; każdy inaczej radzi sobie
z trudnościami w życiu; jak wykorzystać czas, aby go dobrze przeżyć.
Proponując Państwu scenariusze lekcji języka polskiego, filozofii
oraz godziny wychowawczej mamy nadzieję, że proponowane
materiały pomogą uatrakcyjnić Państwa zajęcia.
Zapraszamy do kin!

Materiały stworzono w ramach programu KINO KLASA – to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do nauczycieli wszystkich
etapów nauczania, mający na celu promocję kultury kinowej wśród młodych widzów. We współpracy z pedagogami i instytucjami
tworzymy bezpłatne materiały edukacyjne do filmów dystrybutora filmowego Monolith Films.

SCENARIUSZ LEKCJI
JĘZYKA POLSKIEGO
INSPIROWANY FILMEM

UWAGA WSTĘPNA: Przed obejrzeniem filmu warto przygotować uczniów na zmierzenie się z trudnym
tematem śmierci i rozstania. Można porozmawiać z młodzieżą o ich doświadczeniach związanych ze stratą
bliskiej osoby albo – bezpieczniej – o dziełach sztuki (książkach, filmach) podejmujących ten temat.
ETAP KSZTAŁCENIA: gimnazjum.
TEMAT: Każdy ma jakiegoś potwora. O fantastyce w przedstawianiu świata i radzeniu sobie z trudnościami
w życiu na podstawie filmu „SIEDEM MINUT PO PÓŁNOCY”.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut.
PODSTAWA PROGRAMOWA: I 1.1); II 1.1), 2), 10), 11); II 3.1), 4.2); II 2.8), III 1.1), 2), 5), 2.11).
CELE OGÓLNE: Uczeń poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i inte–
lektualnego, rozumie teksty kultury, wykorzystuje wiedzę o kontekstach, odczytuje rozmaite sensy dzieła,
dokonuje interpretacji. Doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury. Rozwija umiejętności
wypowiadania się w mowie i piśmie o poznawanych tekstach kultury, dba o poprawność wypowiedzi.
CELE OPERACYJNE: Uczeń potrafi zaprezentować własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem
sztuki, określa problematykę utworu. Zna sferę życia kulturalnego, jaką jest szeroko rozumiana fantastyka,
rozumie jej specyfikę oraz fakt, że fantastyka odgrywa rolę w życiu młodzieży. Potrafi objaśnić pojęcie fantastyki jako utworu literackiego o specyficznie zarysowanym świecie przedstawionym, w którym pojawiają się
elementy cudowności i nierzeczywistości. Uczeń potrafi wskazać przykłady literatury oraz filmów fantastycznych,
w tym: wymienić co najmniej pięć nazwisk autorów uprawiających fantastykę. Rozwija swoją kreatywność
oraz wyobraźnię.
METODY I FORMY PRACY: problemowa, działań praktycznych, słowno-poglądowa; praca zbiorowa,
grupowa, indywidualna.
MATERIAŁY: karta pracy.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ

Zainicjuj rozmowę na temat pierwszych wrażeń związanych z projekcją filmu „SIEDEM MINUT PO
PÓŁNOCY”. Zapytaj uczniów, jakie sceny zrobiły na nich największe wrażenie i dlaczego. Spróbujcie
wspólnie odtworzyć losy bohatera i przebieg akcji. Poproś uczniów, aby zapisali w zeszytach plan wydarzeń
filmu, oddzielając np. kolorem punkty dotyczące spotkań Conora z potworem i opowieści drzewa
(sceny animowane).
Zwróć uwagę uczniów na to, że potwór towarzyszy chłopcu cały czas, chociaż przychodzi zawsze siedem minut
po północy, to w zasadzie jest z nim stale – pojawia się, gdy jest potrzebny.
II. FAZA ZASADNICZA
1. ZNAMY ŚWIAT FANTASTYKI.
Zrób burzę mózgów i wspólnie wypiszcie na tablicy przykłady znanych uczniom tekstów fantastycznych lub
z elementami fantastyki (jeśli młodzież nie będzie znała twórców dzieł – uzupełnij informacje).
Przykładowe teksty literackie:
- Stanisław Lem „Bajki robotów”,
- J.L.L. Tolkien „Hobbit, czyli tam i z powrotem” i filmy,
- J.L.L. Tolkien „Władca Pierścieni” i filmy,
- C.S. Lewis „Opowieści z Narni” i filmy,
- J.K. Rowling seria książek o Harrym Potterze i filmy,
- D. Terakowska „Córka czarownic”,
- R. Kosik seria książek „Felix, Net i Nika”.
Przykładowe filmy:
- „E.T.“, reż. Steven Spielberg,
- „Gwiezdne Wojny”, reż. G. Lucas,
- „Piraci z Karaibów”, reż. G. Verbinski.

2. FIKCJA LITERACKA – REALISTYCZNA I FANTASTYCZNA.

Przybliż uczniom pojęcie fantastyki jako typu twórczości literackiej.
Wykład nauczyciela:
Określenie fantastyka pochodzi z języka greckiego i oznacza wytwór wyobraźni. W świecie przedstawionym
w utworze fantastycznym przeplata się świat rzeczywisty (realistyczny, prawdopodobny) z tworami fantastycznymi.
Według „Słownika języka polskiego” fantastyka to:
1) niesamowite, często nadprzyrodzone zjawiska, będące wytworem fantazji, odzwierciedlane w mitach, folklorze, utworach literackich, filmowych, plastycznych i muzycznych; nierealność, irrealizm, baśniowość, fantastyczność;
2) gatunek powieści, filmu itp., w którym przedstawia się świat baśniowy, mityczny wypełniony zdarzeniami
zaczerpniętymi ze świata snów, magii; fantasy.
Zainicjuj rozmowę o cechach fantastyki, poproś, aby jeden z uczniów zapisał na tablicy wnioski z dyskusji, np.:
W utworach fantastycznych występują:
- fantastyczne przedmioty (ożywione, mówiące),
- fantastyczne postacie (np. smoki),
- motywy magiczne (czary, zaklęcia),
- nierealistyczne wydarzenia (potwór drzewny
niszczący dom, który po fakcie jest cały),
- świat fikcyjny (trawa większa od ludzi itd.),
- bohaterowie mają motywację do walki i innych
wielkich czynów,
- wszystko podporządkowane jest prawom magii,
- występowanie obok gatunku ludzkiego gatunków istot
mitycznych lub baśniowych (np. elfy),
- bohaterowie różnie odczuwają upływ czasu,
- aluzje do współczesności i jej realnych problemów.

3. ŚWIAT POTWORA.
Rozdaj uczniom karty pracy. Uczniowie pracują nad odpowiedziami w parach.
Przykładowe odpowiedzi:
PYTANIE

ODPOWIEDŹ

Gdzie rozgrywają się
historie opowiadane
przez potwora?

W jakimś świecie – bajkowym;
przeszłości, która była przyszłością.

Co wiemy o tym
miejscu? (jest określone
czy nieokreślone)

Jest nieokreślone, nie znamy żadnych
szczegółów.

Niektóre tak, realistyczne elementy są możliwe,
Czy wydarzenia te
mogłyby rozgrywać się np. istnienie pastora, który ma dwie córki, ale
w realnym świecie?
nie aptekarza, który wchodzi w środek drzewa.

Jakie postacie
fantastyczne występują Zaczarowane drzewo, które ożywa.
w historiach potwora?

Ingerencja drzewnego potwora w życie
Jakie wydarzenia
fantastyczne są
bohaterów.
opisywane w historiach?
Wspólnie wyciągnijcie wnioski – w filmie obok świata realistycznego występują elementy fantastyczne.
Zapytaj uczniów – czemu może służyć ten zabieg?
Przykładowe odpowiedzi:
- Dzięki przeniesieniu do świata fantazji bohaterowie mogą przeżywać różne przygody, które przygotują ich
do zmierzenia się z trudami codziennego życia.
- Bohaterowie mogą odkryć w sobie pokłady siły, o których nie mieli pojęcia i wykorzystać tę świadomość
w realnym świecie.

KARTA PRACY DO TEMATU:
KAŻDY MA JAKIEGOŚ POTWORA.
O fantastyce w przedstawianiu świata i radzeniu sobie z trudnościami w życiu
na podstawie filmu „SIEDEM MINUT PO PÓŁNOCY”.
ŚWIAT POTWORA
Odpowiedz na pytania na podstawie filmu „SIEDEM MINUT PO PÓŁNOCY”. Zapisz wnioski.
PYTANIE

ODPOWIEDŹ

Gdzie rozgrywają się
historie opowiadane
przez potwora?
Co wiemy o tym
miejscu? (jest określone
czy nieokreślone)

Czy wydarzenia te
mogłyby rozgrywać się
w realnym świecie?

Jakie postacie
fantastyczne występują
w historiach potwora?

Jakie wydarzenia
fantastyczne są
opisywane w historiach?
WNIOSKI
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

SCENARIUSZ
GODZINY WYCHOWAWCZEJ
INSPIROWANY FILMEM

UWAGA WSTĘPNA: Film „SIEDEM MINUT PO PÓŁNOCY” porusza delikatne i trudne tematy jak
choroba, odchodzenie, śmierć bliskiej osoby. Uczniowie mogą mieć już takie doświadczenie. Dlatego warto
przed obejrzeniem filmu porozmawiać z nimi na ten temat i przygotować do projekcji. Scenariusz można
wykorzystać również na lekcjach etyki.
ETAP KSZTAŁCENIA: gimnazjum.
TEMAT: „Ludzie boją się tego, czego nie rozumieją”
– rozważania na podstawie filmu „SIEDEM MINUT PO PÓŁNOCY”.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut.
PODSTAWA PROGRAMOWA: etyka - I, I.5; godzina wychowawcza.
CELE OGÓLNE:
– kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności moralnych wobec różnych
sytuacji życiowych,
– rozwijanie umiejętności radzenia sobie z uczuciem żalu, smutku, straty,
– rozwijanie umiejętności interpretacji dzieła filmowego w różnych kontekstach.
CELE OPERACYJNE: Uczeń dzieli się przemyśleniami na temat śmierci, nazywa uczucia smutku, żalu;
dzieli się swoimi odczuciami, akceptuje swoje myśli i emocje.
METODY I FORMY PRACY: rozmowa, dyskusja, praca zbiorowa, grupowa, indywidualna.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ

Zapytaj uczniów o pierwsze wrażenia po obejrzeniu filmu.
Poproś o wymienienie scen, które zrobiły na nich największe wrażenie i dlaczego.
Omówcie je, podsumuj wypowiedzi.
Zapytaj, o czym według uczniów jest ten film.
Uczniowie powinni wymienić: o chorobie, odchodzeniu, umieraniu, oswajaniu się ze śmiercią itd.
W tym momencie możesz krótko powiedzieć o tym, że nigdy nie jesteśmy przygotowani na śmierć bliskiej
osoby, nawet gdy towarzyszymy jej w czasie choroby. Zawsze jest ona zaskoczeniem, budzi niedowierzanie
i rozpacz. Rozmawianie o tym, jest bardzo trudne, ale nie można udawać, że tego tematu nie ma, przeciwnie
towarzyszy człowiekowi od chwili narodzin.
Możesz również przypomnieć słowa prof. Magdaleny Środy:

„Współczesne społeczeństwa odcięły się od mówienia o śmierci i traktowania jej, jako czegoś
naturalnego w życiu człowieka. Kiedyś zaznajamianie się ze śmiercią odbywało się w sposób
zwyczajny. Dzieci były świadkami choroby i śmierci bliskich, którzy umierali w domu. Uczestniczyły w obrzędach pożegnania, pogrzebu. Opowiadano im bajki, których bohaterowie umierali. Śmierć była czymś naturalnym”. Dla współczesnego człowieka śmierć w dalszym ciągu
jest zagadką. Bardzo ważne jest jednak to, że śmierć należy umieć zaakceptować, jako element
życia, które nas nie ominie. Myślę, że warto przyzwyczajać się do faktu, że nasze odejście z tego
świata jest nieuchronne. Możliwe, że poznanie śmierci opiera się na jej ,,oswajaniu”, przygotowaniu do przechodzenia do innego świata w zgodzie z własnym sumieniem[…]“
(źródło:.http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/351475,jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-smierci-poradnik-dla-nauczycieli.html; dostęp 15.10.2016 r.)

II. FAZA ZASADNICZA
Zapytaj uczniów, jakim chłopcem był Conor, poproś o zapisanie na tablicy jego cech charakterystycznych:
NIEŚMIAŁY, SAMOTNY, ZAGUBIONY.
Poproś, aby uczniowie wypisali na kartkach (pracując w parach) ich przyczyny. Następnie wspólnie dopiszcie
je do określeń na tablicy. Uczniowie powinni wskazać, że przyczyną smutku chłopca jest choroba jego mamy,
bardzo cierpi z tego powodu, a także konflikt w szkole. Poproś o nazwanie emocji, jakie towarzyszą w tej
sytuacji Conorowi: złość, rozpacz, niezrozumienie – podkreśl, że w tej sytuacji wszystkie one są właściwe.
Poproś o przypomnienie sceny, w której potwór przychodzi po raz pierwszy, dlaczego się pojawia? Zapytaj
uczniów, co wtedy mówi „Twoja czwarta historia będzie o tym, co skrywasz, co Ci się śni, twój koszmar”.
Uczniowie powinni wskazać, że przychodzi, aby uzdrowić chłopca.
Zapytaj, jak to rozumieją w kontekście historii opowiedzianej w filmie. Omówcie wypowiedzi. Powinny
one doprowadzić do stwierdzenia, że Conor zyskuje niezwykłego sprzymierzeńca – jest nim istota (potwór)
ze snów, która opowiada niezwykłe, baśniowe historie i wciąga go w świat, w kórym znaleźć można
odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.
Element fantastyki pomaga walczyć z przeciwnościami. Fantazje zostają powoływane do życia często
z potrzeby czegoś więcej – jest to nadzieja.
Razem przypomnijcie 3 historie, które potwór
opowiada chłopcu:
- opowieść o królu, królowej i księciu,
- o aptekarzu i pastorze,
- o człowieku niewidzialnym dla innych.
Następnie zapytaj, dlaczego potwór je opowiada. Uczniowie powinni zwrócić uwagę, że
mają one pomóc chłopcu w poradzeniu sobie
z sytuacją, w której się znalazł, że czasami
rzeczywistość jest inna niż ją postrzegamy.
O czym natomiast będzie czwarta historia?
Poproś o przypomnienie słów potwora na
ten temat (według jego słów będzie o tym co
chłopiec skrywa, co mu się śni, jego koszmar).
Opowiedzcie jej treść.
Koszmar Conora to sen, w którym jego mama
spada w przepaść, a on nie potrafi jej uratować. Od potwora Conor oczekuje uzdrowienia mamy.

Potwór drzewny mówi Conorowi, że historie opowiadane przez niego miały uzdrowić jego, a nie jego
mamę. Uświadomiły Conorowi to, do czego nie chciał się przyznać sam przed sobą, że dla jego mamy
nie ma już ratunku.
Daje do zrozumienia również, że trzeba zaakceptować trudną wiadomość o nadchodzącej śmierci.
Podkreśl słowa (zapisz je na tablicy), które potwór przypomina: mów prawdę o swoich uczuciach, będzie
ciężko, ale to przetrwasz.
Zapytaj, co dzieje się kiedy chłopiec w końcu wypowiada to co czuje i akceptuje, że dla mamy nie ma ratunku?
Wspólnie przypomnjcie sobie ostatnią scenę filmu. Uczniowie powinni zauważyć, że Conor wydaje się
pogodzony z losem, zamieszkuje z babcią, a mama jest z nim duchowo cały czas (mama również jako
dziecko miała przyjaciela, którym był potwór – o czym mówi ostatnia scena filmu – kiedy chłopiec otwiera
notatnik mamy).

III. PODSUMOWANIE

Wróć do tematu lekcji i słów mamy Conora:

„Ludzie boją się tego czego nie rozumieją”.
Zapytaj, jak w kontekście fabuły filmu i rozmowy podczas lekcji uczniowie je rozumieją.
Czy mogą wymienić sytuacje, które budziły ich lęk, bo ich nie znali.
Podsumuj wypowiedzi uczniów.
IV. PRACA DOMOWA
Opisz scenę z filmu, która zrobiła na Tobie największe wrażenie, wyjaśnij dlaczego.

SCENARIUSZ LEKCJI
FILOZOFII
INSPIROWANY FILMEM

ETAP KSZTAŁCENIA: szkoła ponadgimnazjalna (scenariusz można wykorzystać również w gimnazjum
na lekcjach języka polskiego oraz wiedzy o kulturze).
TEMAT: „Istota życia jest dobrym użyciem czasu“ (Bogdan Jański). Definicje czasu w filozofii greckiej
na podstawie filmu „SIEDEM MINUT PO PÓŁNOCY”.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut.
PODSTAWA PROGRAMOWA: I 1.2); II 6.4), V.
CELE OGÓLNE: Uczeń zna różne koncepcje czasu opisywane przez filozofów starożytnych.
CELE OPERACYJNE: Uczeń potrafi przyporządkować autora lub nurt do wybranych koncepcji filozoficznych i naukowych na temat czasu (Platon, Arystoteles).
METODY I FORMY PRACY: problemowa, wykład, praca zbiorowa, grupowa, indywidualna.
MATERIAŁY: ew. kopie fragmentów dzieł Platona i Arystotelesa.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ

Porozmawiaj z uczniami na temat obejrzanego filmu, naprowadź uczniów na temat czasu w dziele filmowym.
Możesz postawić pytania, np.:
- który z bohaterów ma czas? (chłopiec – jest dzieckiem, przed nim całe życie),
- który już nie ma czasu? (matka, która umiera; ojciec, który daje od siebie synowi tylko krótki czas ferii),
- który musi znaleźć czas? (babcia – dla chorej córki, wnuka, dla którego jest jedyną bliską osobą).
Nauczyciel pyta uczniów – jeśli sami tego nie zauważyli – jaką rolę pełni w filmie zegar – symbol czasu.
Jakie są rodzaje zegarów? (stojące, szafkowe, elektroniczne, na rękę).
Zwróć uczniom uwagę na to, jak bohaterowie mówią o czasie, np. babcia twierdzi, że prawdziwy czas odmierza
nie komórka czy komputer, ale stojący w salonie zegar szafkowy. Elektroniczny zegar wyznacza czas, kiedy
pojawia się potwór i chłopiec się zmienia.

II. FAZA ZASADNICZA
Zapoznaj uczniów z teoriami Platona i Arystotelesa. Jeśli istnieje taka możliwość rozdaj uczniom kartki z fragmentami dzieł filozofów lub przeczytajcie na głos wybrane fragmenty.
Następnie opatrz teksty komentarzem – uściślij i wytłumacz, co autorzy fragmentów myślą o czasie.
Wykład nauczyciela:
W rozważaniach starożytnych filozofów problem czasu nie pojawiał się zbyt często – uważali oni, że czasu
nie można bezpośrednio doświadczyć, a jedynie przez ruch. Dlatego najczęściej podejmowano kwestie ruchu
i zmienności, i w ten sposób – pośrednio – definiowano pojęcie czasu. Dwóch największych myślicieli starożytnych, którzy podejmowali rozważania o czasie to Platon i Arystoteles.

PLATON „TIMAJOS” (fragment):

„Skoro bóg, ojciec wszechświata, zobaczył, że to odwzorowanie bogów wiecznych porusza się
i żyje, ucieszył się, a uradowany umyślił je zrobić jeszcze bardziej podobnym do pierwowzoru.
[…] Więc umyślił zrobić pewien ruchomy obraz wieczności i porządkując wszechświat, robi
równocześnie wiekuisty obraz wieczności, która trwa w jedności, obraz idący miarowo, który
my z nazywamy czasem. Urządza dni i noce i miesiące i lata, których nie było, zanim powstał
wszechświat a teraz zaczęły powstawać równocześnie z syntezą wszechświata. To wszystko są
części czasu a przeszłość i przyszłość to są zrodzone postacie czasu. I my sami nie wiemy, jak
niesłusznie odnosimy je do istoty wiecznej i mówimy, że była, jest i będzie a jej naprawdę przysługuje tylko to, że jest. „Było i będzie“ wypada mówić tylko o tym, co powstaje i przebiega
w czasie, bo jedno i drugie to są zmiany. A to, co zawsze jest takie samo, nie ulega zmianom,
nie może się stawać starsze ani młodsze w ciągu czasu, ani powstać nie mogło kiedyś, ani nie
powstaje teraz, ani nie będzie później - w ogóle nie ulega żadnej z tych przypadłości, którymi
powstawanie nacechowało przemijające zjawiska, podpadające pod zmysły - to wszystko są
postacie czasu, który się miarowo obraca i tylko naśladuje wieczność. […] Zatem czas powstał
razem ze światem, aby razem zrodzone razem też ustały, jeżeli kiedyś przyjdzie koniec świata
i czasu. Powstał na wzór wieczności, aby był do niej możliwie jak najpodobniejszy. Pierwowzór
trwa całą wieczność a czas aż do końca - cały czas, jako przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Zatem według myśli i zamiaru bożego w sprawie powstania czasu, aby powstał czas, powstało
słońce i księżyc i pięć innych gwiazd, które się nazywają planetami, na rozgraniczenie i na straż
liczb czasu.”
Komentarz nauczyciela:
Platon był przekonany o celowości całej rzeczywistości, dlatego uważał, że czas również istniał po coś. Twierdził,
że celem czasu jest upodabnianie świata do wieczności. Z kolei odmierzanie tego czasu jest celem planet. Czas
opisywany przez Platona jest podobny do rozumienia czasu przez inne dawne cywilizacje, tzn. jest zamknięty
w kole, a historia świata składa się z Wiecznych Powrotów. Twierdzenie to pozwala pogodzić Platonowi upływ
czasu z jego podobieństwem do niezmiennej wieczności. Platon wymyślił także istnienie aczasowe, według którego
idee są niezmienne, więc nie podlegają działaniu czasu.

ARYSTOTELES „FIZYKA” KSIĘGA IV, ROZDZIAŁ 10:

„[…] Pewne rozważania nasuwają podejrzenie, iż czas albo w ogóle nie istnieje, albo jest pojęciem mglistym i niewyraźnym. Bo oto jedna jego część przeminęła i już jej nie ma, podczas gdy
inna dopiero będzie i jeszcze jej nie ma. Z takich to części składa się wszelki czas, zarówno ten
nieskończony, jak i każdy dowolnie wzięty jego okres. Jednakże może się wydawać, iż to, co się
składa z nieistniejących części, nie może uczestniczyć w bycie. […] Trzeba rozważyć popularny
pogląd, który utożsamia czas z ruchem i pewnego rodzaju zmianą. Ale zmiana czy ruch każdej
rzeczy jest tylko w rzeczy zmieniającej się albo tam, gdzie poruszająca i zmieniająca się rzecz przypadkiem się znajduje. A przecież czas jest obecny wszędzie i we wszystkich wypadkach. Również
w przeciwieństwie do czasu zmiana jest szybsza lub wolniejsza; a „powoli” i „szybko” definiuje
się za pomocą czasu; „szybkie” jest to, co się prędko porusza w krótkim odstępie czasu, a znów
„powolne” jest to, co się pomału porusza w długim odstępie czasu. Natomiast czas nie da się zdefiniować ani za pomocą czasu, ani jako ilość, ani jako pewien rodzaj jakości, a więc czas nie jest
ruchem, to jest oczywiste. […] Gdy myślowo wyróżniamy dwa krańce, różniące się od środka,
a rozum oznajmia, że istnieją dwa „teraz”, jedno „przed”, a drugie „po”, to wtedy mówimy, że
istnieje czas. Albowiem to, co jest ograniczone przez „teraz”, wydaje się czasem. […] Gdy z jednej
strony doświadczamy „teraz” jako jedności, a nie jako zachodzącego „przed” i „po” w ruchu, ani
jako tego samego „teraz”, lecz jako w stosunku do pewnego „przed” i „po”, wówczas się zdaje,
że nie upłynął żaden czas, ponieważ nie było ruchu. Z drugiej natomiast strony, gdy możemy
stwierdzić „przed” i „po”, wtedy mówimy o istnieniu czasu. Albowiem czas jest właśnie ilością
ruchu ze względu na „przed” i „po”.
Nie jest więc czas ruchem, lecz jest ilościową stroną ruchu. […] Co więcej: rzeczy istniejące
w czasie podlegają wpływom czasu; w naszym sposobie mówienia: „czas wszystko trawi”, albo:
„wszystko pod wpływem czasu się starzeje”, albo: „w miarę upływu czasu coś ulega zapomnieniu”.
Nie mówimy jednak, że czas czyni człowieka coraz to mądrzejszym, młodszym lub piękniejszym.
Albowiem czas jest z natury swej raczej czynnikiem destrukcyjnym, jest bowiem pewną ilością
zmian, a zmiana usuwa to, co istnieje. Wynika z tego jasno, iż rzeczy wieczne, jako takie, nie
istnieją w czasie, albowiem czas ich nie obejmuje, ani też ich istnienie nie jest mierzone czasem;
dowodem tego jest fakt, że czas nie wywiera na nie żadnego wpływu; a skoro tak, to nie istnieją
one w czasie.
Biorąc rzecz ogólnie: jeżeli czas jest bezpośrednią miarą ruchu, a pośrednią miarą innych rzeczy,
jest przeto jasne, iż rzecz, której istnienie mierzy się czasem, będzie albo w spoczynku, albo
w ruchu. A zatem te rzeczy, które podlegają ginięciu i powstawaniu, jak i w ogóle rzeczy, które
raz istnieją, to znowu nie istnieją, muszą być w czasie. Istnieje bowiem czas obszerniejszy, który
rozciąga się zarówno poza ich istnienie, jak i poza ten czas, który mierzy ich istnienie. […] Może
jednak ktoś żywić wątpliwość co do rodzaju ruchu, którego czas jest liczbą; czy może jakiegokolwiek rodzaju? Bo w czasie rzeczy równocześnie powstają, giną, rosną, zmieniają się i poruszają.
[…] czas jest właśnie ilością ruchu ze względu na „przed” i „po”. [...] Nie jest więc czas ruchem,
lecz jest ilościową stroną ruchu. Ponadto czas jest tym, co jest liczone, a nie środkiem do liczenia.”

Komentarz nauczyciela:
Czas Arystotelesa wywodzi się z matematyki, w przeciwieństwie do stanowiska Platona, że matematyka wynika
z istnienia czasu. Według Arystotelesa poznanie czasu związane jest bezpośrednio z ruchem. Ponieważ według
filozofa jedynym ruchem naturalnym i jednostajnym jest ruch po kole, to taki właśnie ruch powinien służyć do
pomiaru czasu. Taka definicja spowodowała zaistnienie kolejnego problemu, czy istniałby czas, jeśli nie byłoby
umysłu, który mógłby go policzyć. Uważał on, że nie istniałby, wobec tego umysł jest warunkiem koniecznym
istnienia czasu, ale mógłby wówczas istnieć substrat czasu. Czas nie jest więc tu podstawową własnością materii,
jest podporządkowany niejako umysłowi.

Podziel uczniów na grupy (można odliczyć do pięciu i poprosić, aby poszczególne „cyfry” usiadły razem
i razem pracowały) i zapisz polecenie do wykonania przez każdą z grup:

Wypiszcie podobieństwa w opisywaniu czasu, jakie można odnaleźć w filmie i w definicjach
pisarzy starożytnych.
Przykładowa odpowiedź:
Życie toczy się „po kole”:
- mama Conora mieszkała ze swoją matką – teraz mieszka z nią Conor,
- mama chłopca rysowała i malowała jako dziecko – Conor również przelewa swoje uczucia, emocje na papier;
chłopiec dostaje zeszyt mamy z jej pracami,
- mama Conora „przyjaźniła” się z potworem (rysowała siebie z nim) – chłopiec zaprzyjaźnia się z potworem
i szuka u niego pomocy,
- matka chłopca umiera (według starożytnych wszystko obumiera) – dziecko – Conor żyje dalej, jest przedłużeniem jej życia.
Wybrany uczeń zapisuje wnioski na tablicy – uczniowie z innych grup je uzupełniają.

III. PODSUMOWANIE

Po zebraniu podobieństw zainicjuj rozmowę o uniwersalności twierdzeń starożytnych filozofów i o trudnościach z opisaniem, zdefiniowaniem pojęcia czasu.
Uczniowie powinni wysnuć wniosek, że życie to Wieczne Powroty – jak twierdził Platon.
IV. PRACA DOMOWA
Simone Weil powiedziała:

„Dwie rzeczy nie dają się sprowadzić do żadnego racjonalizmu: czas i piękno”.
Co sądzisz o tym stwierdzeniu?
Napisz kilka zdań na ten temat – odwołując się do obejrzanego filmu.

SCENARIUSZ LEKCJI
JĘZYKA POLSKIEGO
INSPIROWANY FILMEM

ETAP KSZTAŁCENIA: szkoła ponadgimnazjalna.
TEMAT: „Nie zawsze ktoś jest dobry albo zły. Większość z nas jest gdzieś pośrodku”
– rozważania o naturze człowieka.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut.
PODSTAWA PROGRAMOWA: I 1: 1); II 1: 1), 2); II 2: 4); II 3: 1), 2), 3) , 4); II 4: 1), 2), 3), 4);
III 1: 1), 3), 4); II 2: 1); Teksty kultury: 3.
CELE OGÓLNE: Uczeń rozumie teksty kultury, wykorzystuje wiedzę o kontekstach, odczytuje rozmaite
sensy dzieła – dosłowne i przenośne, dokonuje interpretacji.
CELE OPERACYJNE: Uczeń potrafi zaprezentować własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem
sztuki, określa problematykę utworu, umie określić wpływ doświadczeń życiowych na postępowanie i ocenę
człowieka.
METODY I FORMY PRACY: problemowa, działania praktyczne, słowno-poglądowa, metoda dociekań
filozoficznych, mapa mentalna; zbiorowa, grupowa, indywidualna.
MATERIAŁY: kartony, flamastry.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ

Porozmawiaj z uczniami o pierwszych wrażeniach po obejrzeniu filmu „SIEDMIU MINUT PO PÓŁNOCY”
i zapytaj, o czym według nich jest ten film.
Przykładowe wypowiedzi zapiszcie na tablicy np. o:
- umieraniu,
- relacjach między ludźmi,
- trudnych wyborach,
- sposobie oswajania śmierci,
- tym, że nie wszystko w życiu można zaplanować i przewidzieć,
- stracie rodzica,
- niemożności porozumienia się między ludźmi,
- chorobie i stosunku do niej,
- rozstaniu z najbliższymi.
Zapisane wnioski można przedyskutować z uczniami i zweryfikować metodą dociekań filozoficznych:
uczniowie głosują na zapisane na tablicy zagadnienia. Trzy, które otrzymają największą liczbę głosów, podkreśl.
Poproś o podanie argumentów, które wpłynęły na ich wybór.
Poinformuj uczniów, że film jest adaptacją powieści Patricka Nessa o tym samym tytule. Zaproponuj lekturę,
jeśli masz możliwość, to pokaż uczniom tę powieść, ponieważ warta uwagi jest oprawa graficzna tej książki.
II. FAZA ZASADNICZA
Podziel klasę na 7 grup. Przydziel zadania i rozdaj kartony i flamastry. Ćwiczenie polega na wykonaniu plakatu/szkicu, który pozwoli przedstawić pracę grupy na forum klasy.
Wybrani uczniowie prezentują wyniki pracy swoich grup. W tym czasie kontroluj i uzupełniaj razem z nimi
podawane informacje. Zadawaj pytania, które pozwolą wyczerpać temat.

GRUPA I
Conor O’Malley – przedstawcie bohatera filmu,
scharakteryzujcie go, przedstawcie jego stosunek do
innych bohaterów filmu.
Informacje przedstawcie w formie plakatu, szkicu, mapy mentalnej.

GRUPA II
Przypomnijcie pierwszą opowieść potwora o królu,
królowej i księciu. Zinterpretujcie ją. Odpowiedzcie
na pytanie, jaki sens miała ta opowieść w kontekście sytuacji, w której znalazł się Conor.
Informacje przedstawcie w formie plakatu, szkicu, mapy mentalnej.

GRUPA III
Przypomnijcie drugą opowieść potwora o aptekarzu
i pastorze. Odpowiedzcie na pytanie, jaki sens miała
ta opowieść w kontekście sytuacji, w której znalazł
się Conor.
Informacje przedstawcie w formie plakatu, szkicu, mapy mentalnej.

GRUPA IV
Przypomnijcie trzecią opowieść potwora o człowieku
niewidzialnym dla innych. Odpowiedzcie na pytanie, jaki sens miała ta opowieść w kontekście
sytuacji, w której znalazł się Conor.
Informacje przedstawcie w formie plakatu, szkicu, mapy mentalnej.

GRUPA V
Babcia Conora – przedstawcie jej postać. Określcie
jej postawę w stosunku do córki, wnuka i zięcia.
Zwróćcie uwagę na relacje kobiety z członkami rodziny i racje jej postępowania. Oceńcie tę bohaterkę.
Informacje przedstawcie w formie plakatu, szkicu, mapy mentalnej.

GRUPA VI
Rodzice Conora – przedstawcie postacie. Określcie
ich wzajemne relacje i stosunek do syna. Odpowiedzcie na pytanie, jakie działania podejmują względem
chłopca oraz jakie są ich motywacje. Oceńcie ich
postępowanie.
Informacje przedstawcie w formie plakatu, szkicu, mapy mentalnej.

GRUPA VII
Przedstawcie ostatnią historię koszmaru sennego
głównego bohatera opowiedzianą wspólnie przez
Conora i potwora drzewnego. Odpowiedzcie na
pytanie, jaka jest istota i przyczyna tego koszmaru.
Informacje przedstawcie w formie plakatu, szkicu, mapy mentalnej.

Przykład pracy uczniów:
GRUPA I
(np. mapa mentalna)
Uczniowie mogą ją
zaprojektować,
uwzględniając szczegóły,
rozbudowując ją.

CECHY
CHARAKTERU
I
OSOBOWOŚCI

SZKOŁA

SYTUACJA,
W KTÓREJ SIĘ
ZNALAZŁ

RELACJE
Z MATKĄ

CONOR

RELACJE
Z OJCEM

RELACJE
Z BABCIĄ

Conor to nastolatek, wychowywany przez samotną matkę. Jej postępująca choroba
nowotworowa znacznie wpływa na zachowanie chłopca w domu oraz środowisku szkolnym.
Narrator już we wstępie określa go słowami „zbyt dojrzały, by być dzieckiem, zbyt młody,
by być mężczyzną”. Pierwsze sceny filmu ukazują chłopca, który jest samodzielny: sam
wstawia pranie, robi śniadanie – wie, że musi radzić sobie sam, aby nie obciążać chorej mamy.
Conor to wrażliwy młody człowiek, odziedziczył po swojej mamie talent plastyczny,
co pozwala mu wyrażać swoje emocje. Ma bogatą wyobraźnię.
Conor bardzo kocha swoją matkę. Nie może pogodzić się z jej chorobą i cierpieniem.
Wypiera ze swojej świadomości fakt, że jej stan pogarsza się z dnia na dzień i jej życie dobiega
końca. To właśnie pogarszający się stan zdrowia matki jest stresogennym czynnikiem, który
wpływa na psychikę chłopca i wywołuje jego koszmary. Wypieranie prawdy o zbliżającej się
śmierci zaburza jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym i w domu.
Conor nienawidzi swojej babci. Jej temperament i chłód znacznie utrudniają ich wzajemne
relacje. Według chłopca to kobieta, która nie ma uczuć, jest anachroniczna, oschła, budzi
jego lęk. Chłopiec najchętniej pozbyłby się jej z domu. Wynika to głównie z tego powodu,
że pogłębiająca się choroba Lizzy – matki chłopca – znacznie zwiększa częstotliwość wizyt
babci w domu, jej ingerencje w życie rodziny. Conor nie znosi wyprowadzać się do niej
z powodu wizyt mamy w szpitalu. Ojciec chłopca jest właściwie nieobecny w jego życiu.
Wyprowadził się na drugi koniec świata, założył drugą rodzinę. Przyjeżdża do Conora, ale nie
zamierza podjąć się opieki nad synem. Jego wizyta uświadamia Conorowi, że jest skazany na
to, że resztę swojego życia spędzi z oschłą babcią, która go nie rozumie i nie kocha – tak się
wydaje Conorowi.

GRUPA II
Projekt graficzny czytelny, pozwalający na odczytanie treści:

Opowieść pierwsza ukazuje historię władców pewnego królestwa.
Król traci wszystkich synów w walce z demonami, smokami, potworami. Zdruzgotana
królowa opuszcza męża. Przy królu zostaje tylko jeden ukochany wnuk, który wyrasta na
wspaniałego księcia. Tymczasem król znajduje sobie nową żonę. Kiedy niespodziewanie król
zaczyna chorować i umiera, wszyscy podejrzewają, że królowa jest wiedźmą i w ukryciu podtruwała władcę, aby przejąć tron. I rzeczywiście robi to, bo młody książę nie osiągnął jeszcze
odpowiedniego wieku. Młody chłopak zakochuje się w młodej kobiecie niskiego urodzenia
– córce farmera. Niestety młoda królowa zabiega o względy księcia, więc dziewczyna jest
w niebezpieczeństwie. Książę zabiera ukochaną i uciekają razem przed nieobliczalną władczynią. Tymczasem po nocy spędzonej pod ogromnym drzewem – cisem książę odkrywa,
że dziewczyna nie żyje. Podejrzenie pada na królową – wdowę. Książę i lud buntują się
przeciw jej władzy. Mimo ogromnego zagrożenia życia, królową ocalił potwór – cis.
On wiedział, że to nie królowa jest morderczynią. Dlatego ocalił jej życie. Mordercą dziewczyny był książę, który dokonał tego, by wzbudzić niechęć ludu wobec królowej. To on
przejmuje władzę i rządzi królestwem aż do śmierci, szanowany i kochany przez lud. Praca
tej grupy powinna uświadomić uczniom błąd, jaki popełnia Conor, oceniając zachowanie
własnej babci czy też ojca. Potwór właśnie to stara się uświadomić młodemu samotnemu i
zagubionemu chłopcu. To właśnie sposób na uleczenie Conora, by nie widział wrogów tam,
gdzie ich nie ma, a „niektóre wiedźmy zasługują na szacunek”.
GRUPA III
Projekt graficzny czytelny, pozwalający na odczytanie treści:

Historia dotyczy przyszłości, rozwoju technologii i przemysłu. W takim świecie przyszłości
i ekologicznej katastrofy funkcjonują dwaj bohaterowie: pastor i aptekarz. Pastor ma żonę
i dwie córki, aptekarz jest człowiekiem, który para się medycyną niekonwencjonalną. Pastor
jako obrońca wiary i środowiska broni przed ścięciem stare drzewo. Olbrzymi cis jest jednak
wart tego by go ściąć, bowiem z jego szlachetnych soków, kory liści można przygotować
mikstury, które uzdrawiają potrzebujących. Kiedy córki pastora ciężko chorują i nie pomaga
konwencjonalna medycyna, grozi im śmierć, mężczyzna zdesperowany udaje się do aptekarza. Niestety okazuje się, że wiara pastora była złudna, dla ocalenia własnych córek zdecydowany jest wyrzec się wszystkiego, w co do tej pory wierzył. Taka postawa skazuje go na gniew
aptekarza, który ostatecznie lekceważy prośby pastora. Aptekarz nie został za swą postawę
ukarany, to człowiek, który mimo swojej anachronicznej osobowości jest uzdrowicielem
i zasługuje na ocalenie. To pastor zostaje ukarany za swą małą wiarę. Historia o pastorze
i aptekarzu odnosi się do sposobu funkcjonowania człowieka w świecie i przyjęciu przez
ludzi różnych ról. Historia ta miała swoje odbicie w rzeczywistości, w której funkcjonuje
Conor – wybory i zachowanie ojca, wybory i zachowanie babki. Zniszczenie salonu
w domu babci jest wynikiem niezrozumienia motywacji postępowania bliskich mu osób,
sposobem na odreagowanie stresu.

GRUPA IV
Projekt graficzny czytelny, pozwalający na odczytanie treści:

Chłopiec, doświadczający smutku, cierpienia, strachu przed nieuniknioną śmiercią matki
i samotnością nie potrafi funkcjonować wśród rówieśników. „Zbyt dojrzały, by być dzieckiem, zbyt młody, by być mężczyzną”. Grupa chłopców na czele z Harrym nie rozumie
dziwaka, który nie rozmawia i patrzy się na nich zlęknionymi oczami. Ta sytuacja doskonale zostaje odzwierciedlona w filmie z King Kongiem, kiedy monstrualny goryl jest metodycznie atakowany przez ludzi, którzy doprowadzają w końcu do jego śmierci. Komentarze
bohaterów oglądających film na starym projektorze to alegoria sytuacji Conora w szkole.
To, czego ludzie nie znają, lub nie rozumieją, jest metodycznie niszczone. To dlatego Conor
narażony jest na represje rówieśników. Momentem przełomowym w środowisku szkolnym
jest agresywne zachowanie Conora wobec Harrego. Conor nie chce być „niewidzialny”,
bo to oznacza nieistnienie. Pobicie ucznia to nie tylko wyraz stłumionej agresji, to protest
przeciwko byciu przezroczystym. Człowiek jest w końcu istotą funkcjonującą w grupie
społecznej. Wykluczenie z tej grupy to rodzaj symbolicznej „śmierci”.

GRUPA V
Projekt graficzny czytelny, pozwalający na odczytanie treści:

Babcia Conora to w oczach chłopca kobieta oschła i nieczuła. To punkt widzenia osamotnionego
w cierpieniu chłopca. W rzeczywistości to kobieta równie mocno cierpiąca z powodu choroby córki. Nie potrafi okazywać uczuć, wydaje się surowa. Jednak to tylko pozory. Matka Lizzy
doskonale wie, jak opiekować się chorą córką i wnukiem. Stara się organizować życie rodziny
tak, by Conor mimo choroby matki nie musiał opuszczać szkoły. To właśnie ona organizuje
przeprowadzki, gdy choroba córki się nasila, to właśnie ona nocami tkwi przy szpitalnym łóżku
śmiertelnie chorego dziecka i sama cierpi, mając świadomość, ze Lizzy niebawem umrze. Nie
jest w stanie ukarać Conora nawet wtedy gdy on dewastuje jej salon. Jej emocje obserwujemy,
przyjmując punkt widzenia Conora, który podgląda przez uchylone drzwi babcię, oglądającą
filmy, na których Lizzy uczy Conora rysować.

GRUPA VI
Projekt graficzny czytelny, pozwalający na odczytanie treści:

Lizzy – matka Conora. Nie potrafi rozmawiać z synem o swojej chorobie i przyszłości.
Bezradna w chorobie, zupełnie nie umie znaleźć słów, którymi byłaby w stanie rozmawiać
z synem o czekającej ją śmierci. Kocha swoje dziecko, ale staje się niemal tak samo bezradna
jak Conor. Ona boi się równie mocno, jak jej syn, rozmowy o chorobie i przyszłości. Daje
mu złudne nadzieje, mimo że wie o bezradności lekarzy. Bardzo kocha Conora, ale lęk przed
tym, co nieuniknione obiera jej odwagę. Ojciec Conora – ma nową żonę, córkę; mieszkają
razem w Stanach Zjednoczonych. Przyjeżdża do Anglii tylko dlatego, że wie, jak poważny
jest stan matki jego dziecka. Chce mieć dobre relacje z synem, ale nie wyobraża sobie sytuacji, kiedy miałby go zabrać ze sobą na zawsze. W jego wyobrażeniach o przyszłości nie ma
miejsca na Conora, chyba że są to krótkie odwiedziny. Mimo wszystko stara się zachować
bardzo dobre relacje z synem wtedy gdy są razem.

GRUPA VII

Koszmar Conora to sen, w którym matka spada w przepaść. Chłopiec znajduje się z nią
w pobliżu starego kościoła, na skutek zapadnięcia się ziemi kobieta wpada w szczelinę,
a syn nie potrafi jej uratować. Świadkiem tego koszmaru staje się właśnie potwór drzewny.
Od niego Conor oczekuje ratunku dla matki. Potwór drzewny uświadamia Conorowi,
że historie opowiadane przez niego miały uzdrowić samego Conora, a nie jego matkę.
Uświadomiły Conorowi to, do czego nie chciał się przyznać sam przed sobą: że dla mamy
nie ma już ratunku. Koszmar senny to symboliczna zapowiedź przyszłych wydarzeń – nieuniknionej śmierci. Trzy pierwsze historie to rodzaj baśni mających znaczenie terapeutyczne.

III. PODSUMOWANIE

Zainicjuj dyskusję na temat cytatu z filmu „Nie zawsze ktoś jest dobry albo zły. Większość z nas jest gdzieś
pośrodku”. Poproś o ocenę postępowania bohaterów. Zadaj pytania pomocnicze: Jak sytuacja, w której znaleźli
się bohaterowie filmu, wpływa na ich wybory, postępowanie? Jaka jest natura człowieka? Co jest zrozumiałe
w postępowaniu bohaterów, a co budzi nadal zdziwienie i dlaczego?
IV. PRACA DOMOWA
Podaj uczniom dwa tematy wypracowań do wyboru:
Czy sztuka filmowa jest w stanie oswoić człowieka ze śmiercią? Rozważ problem, odwołując się do obejrzanego filmu „SIEDEM MINUT PO PÓŁNOCY” oraz wybranych tekstów literackich. Napisz na ten temat rozprawkę.
„Ludzkie przygody ludzkie noś” – walka z rozpaczą i oswajanie śmierci. Jak teksty kultury oswajają człowieka
ze śmiercią? Odpowiedz na pytanie po analizie filmu oraz dwóch wybranych tekstów literackich.

25 GRUDNIA DO KIN TRAFI

– FILM Z UDZIAŁEM m.in.
SIGOURNEY WEAVER, FELICITY JONES,
LIAMA NEESONA I LEWISA MACDOUGALLA.

Z tej okazji wydawnictwo
Papierowy Księżyc
przygotowało wznowienie
niezwykłej książki
Patricka Nessa
– tym razem w okładce filmowej.
W księgarniach pojawi się
2 grudnia.

WYBRANE RECENZJE KSIĄŻKI:
„SIEDEM MINUT PO PÓŁNOCY” to opowieść o przemijaniu i samotności, ale też
o istocie człowieczeństwa. Patrick Ness pisze o trudnych sprawach w sposób niezwykle przystępny, nie popadając przy tym w moralizatorski ton. Stosuje oryginalne zabiegi narracyjne,
stawia na wielowymiarowość, nie tracąc przy tym lekkości języka – to cecha najlepszych
pisarzy. Pomimo dającego się odczuć na każdym kroku cierpienia, autor umiejętnie rozładowuje nastrój szczyptą, czasami nawet czarnego, humoru. Poza tym Ness sprawnie wykorzystuje inne formy literackie. U niego schematy powieści psychologiczno-inicjacyjnej sprawnie
łączą się z grozą i fantazją – ten niespotykany dotąd eklektyzm wartościuje jego książkę
do miana arcydzieła.
bliskokultury.wordpress.com
Książka ta, choć niewielka i raczej skromna objętościowo, kryje w sobie ogromne bogactwo
treści i niespotykaną głębię emocji. Jej lektura jest jak niespodziewane uderzenie w splot
słoneczny: wywołuje przeszywający ból, powala na kolana, aż zaczyna brakować tchu. Choć
nieczęsto daję ponieść się emocjom, ta książka wywołała we mnie istną burzę uczuć, chwyciła za serce i spowodowała, że łzy same spływały mi po policzkach. Ta przejmująca historia
trzynastoletniego chłopca, który w rozpaczliwy sposób próbuje uporać się ze świadomością
zbliżającej się śmierci matki, została opowiedziana w oszczędnych, prostych, starannie dobranych słowach, które wręcz porażają siłą wyrazu. Zaskakujące jest to, że mimo tych pozornych ograniczeń wciąż pozostaje sporo miejsca na metafory, niedopowiedzenia, a nawet
formy narracyjne o charakterze przypowieści, które wspaniale uzupełniają wymowę treści.
Sprawiają one, że mroczna i smutna historia potrafi zachwycić i oczarować czytelnika.
obliczakultury.pl

„SIEDEM MINUT PO PÓŁNOCY” to istny majstersztyk. Nie mam nic do zarzucenia tej
książce. Jest dokładnie taka, jak być powinna – z jednej strony delikatna i subtelna, z drugiej
wzbudzająca skrajne, silne emocje. Cieszę się, że miałam okazję zapoznać się z tą historią,
gdyż udało mi się wyciągnąć z niej wiele wartości, między innymi to, że nie zawsze wszystko
można prosto określić, sklasyfikować i wyjaśnić. Jest to piękna, ponadczasowa lektura, która
zapada w pamięci. Zdecydowanie zasługuje ona na każdą ze zdobytych nagród. To nie tylko
opowieść dla dzieci, ale cudowna historia dla dorosłych pragnących ponownie się nimi
poczuć i doświadczyć czegoś niesamowitego, co dogłębnie ich poruszy.
efantastyka.pl

