
Klasa I MA – 22 maja 

Temat: Optymizm tekstu „Dziwny jest ten świat”. 

Ten temat nie wymaga wysłania pracy domowej. Zapoznaj się z tekstem piosenki Czesława 

Niemena 

 

Cz. Niemen „ Dziwny jest ten świat”  

Dziwny jest ten świat, 

Gdzie jeszcze wciąż 

Mieści się wiele zła. 

I dziwne jest to, 

że od tylu lat 

Człowiekiem gardzi człowiek. 

 

Dziwny ten świat, 

świat ludzkich spraw, 

Czasem aż wstyd przyznać się. 

A jednak często jest, 

że ktoś słowem złym 

Zabija tak, jak nożem. 

 

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej 

I mocno wierzę w to, 

że ten świat 

Nie zginie nigdy dzięki nim. 

Nie! Nie! Nie! Nie! 

Przyszedł już czas, 

Najwyższy czas, 

Nienawiść zniszczyć w sobie. 

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej 

I mocno wierzę w to, 

że ten świat 

Nie zginie nigdy dzięki nim. 

Nie! Nie! Nie! Nie! 

 

Nadszedł już czas, 

Najwyższy czas, 

Nienawiść zniszczyć w sobie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wTjLZwpmufw 

 

„Dziwny jest ten świat” to zdecydowanie najbardziej znana kompozycja Czesława 

Niemena; poetycka opowieść o okrutnym świecie, w którym „ktoś słowem złym zabija tak, jak 

nożem”, ale ten świat nie zginie dzięki ludziom dobrej woli. To oni mają sprawić, że będziemy 

potrafili „nienawiść zniszczyć w sobie”. 

https://www.youtube.com/watch?v=wTjLZwpmufw


Pisząc tę piosenkę w 1967 r., Niemen nie znał takich pojęć jak mowa nienawiści, nie walczył 

politycznie, nie protestował (określenie protest song wobec utworu przyjęło się później), 

ale dokładnie wiedział, jakie przesłanie chce wyśpiewać. 

W wywiadzie, jakiego udzielił Polskiemu Radiu tuż po festiwalu Opole ‘67, na którym zdobył główną 
nagrodę właśnie za wykonanie „Dziwny jest ten świat”, wyjaśniał: – Nigdy nie zastanawiamy się 
nad tym, że możemy się zabijać słowami. Tu jest taki tekst: „często zdarza się, że ktoś słowem złym 
zabija tak, jak nożem”. A jednocześnie jest to manifest, wiara w ludzi. O tym mówi ostatnie zdanie 
„nadszedł już czas, najwyższy czas nienawiść zniszczyć w sobie”. 
 

Tekst opowiada o tym, że pomimo setek lat wojen i ludzkich tragedii, nadal patrzymy 

na innych z niepokojem oraz pogardą, za to, że są w czymś od nas lepsi, lub po prostu inni. 

Przyzwyczajani do tego przez naszych rodziców, którzy przelewają nam to, co ich rodzice 

przekazali im, żyjąc choć przez chwilę w czasie wielkiej wojny, zamiast miłości do ludzi, 

promujemy nienawiść i obojętność w czasach, gdzie powinniśmy zachować się po prostu - jak 

człowiek. 

 Czesław Niemen w swoich tekstach nawiązuje do zmiany tego, w jaki sposób działamy, co 

szczególnie słychać w słowach: „Przyszedł już czas; Najwyższy czas; Nienawiść zniszczyć w 

sobie”. 

 Dość symboliczną kwestią poruszaną przez artystę jest również wątek tego, jak bardzo bolesną 

rzeczą może być wypowiedziane słowo - szczególnie to w gniewie, co odnajdziemy w zwrotce: 

„Czasem aż wstyd przyznać się; A jednak często jest; Że ktoś słowem złym; Zabija tak, jak 

nożem”. 

  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim był Czesław Niemen?  

Urodził się jako Czesław Juliusz Wydrzycki 16 lutego 1939 r. w Starych 

Wasiliszkach koło Grodna, na dzisiejszej Białorusi, w rodzinie polskich 

osadników (mieli przybyć na tereny białoruskie w XV w.). Dorastał 

w multikulturowym, kresowym świecie – jako dzieciak śpiewał 

po rosyjsku i ukraińsku, chadzał na spacery do pobliskiej tatarskiej 

wioski. Przesiąkł słowiańszczyzną, która tkwiła w nim nawet w czasach, 

gdy stał się gwiazdą międzynarodowego formatu. W 1958 r. rodzina 
Wydrzyckich wyjechała ze Związku Radzieckiego i osiedliła się na Ziemiach 
Odzyskanych. Piosenkarz miał wtedy 19 lat. Zainspirowany hipisami, 
Beatlesami, czarnym soulem, mając w zanadrzu jeszcze swoją białoruskość, 
bawił się artystycznie i szukał form wyrazu. Jeśli sam nie tworzył tekstów 
korzystał z wierszy polskich poetów. Do historii przeszła jego muzyczna 
interpretacja wierszy C. K. Norwida. 
 



DZWINY JEST TEN ŚWIAT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zastanów się nad tym stwierdzeniem. Dlaczego dziwny jest świat? Czy powyższy kolaż zdjęć 

jest trafną ilustracją do tego pytania? Jak uzasadnisz dobór zdjęć? 

Wyjaśnij w zeszycie znaczenie słów: dyskryminacja, zagłada, tolerancja, ekumenizm. 

 

 

  

 


