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Beata Rusek:
Palindrom y Tadeusza Morawskiego

W ród igraszek lingwistycznych – do których moemy zaliczy m.in.

kalambury, homonimy, anagramy, akrostychy – palindromy stanowi niew tpliwie 

formy równie niezwyke, wyrafinowane, co kuriozalne i ekscentryczne. Palindromy to 

swego rodzaju osobliwo  mieszczc si gdzie na granicy przebiegajcej pomidzy

literatur a absurdem – bowiem doszukiwanie si w nich logicznego znaczenia nie 

zawsze koczy si sukcesem. Zdarzaj si jednak formy, które s  precyzyjnym 

po czeniem wybranego ukadu liter z logik zdarze .

Nazwapalindrom wystpuje niemal we wszystkich jzykach. Sowo pochodzi 

z greckiego, w którym oznacza: palindromeo – biec z powrotem
1
. Palindromy maj

bogat, wielowiekow  tradycj. Pierwsze byy ukadane ju w III wieku p.n.e. przez 

Sotadesa z Maronei, od niego te przyjo si inne okrelenie palindromu – sotada. 

Niezwykle modne byy palindromy w okresie redniowiecznym; pomidzy XVI a XVII 

wiekiem dostrzegano w nich objaw wirtuozerii s ownej, powstaway panegiryki oraz 

obszerne utwory poetyckie. W palindromie doszukiwano si w pewnym okresie 

magicznej mocy, wykorzystywano go podczas obrzdów kultowych, wspóczenie

jednak ma on charakter gównie ludyczny, peni przede wszystkim funkcj zabawy 

s owem. Niemniej reguy, jakie rzdz jego budow  s cile okrelone: „poprawny 

                                                     
1
M. Gowiski, T. Kostkiewiczowa, A.Okopie-Sawiska, J.Sawiski, Podr czny sownik terminów 

literackich, Warszawa 1998,s. 204.
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palindrom powinien stanowi  odr bn , samodzieln  i prawid ow  pod wzgl dem 

semantycznym i gramatycznym ca o . Klasycznym idea em by by wi c zwrot tak 

naturalny, aby jego brzmienie zupe nie nie sugerowa o niezwyk o ci formy.”
2

G ówn  cech  echozdania (inne okre lenie palindromu) jest symetryczno

w rozstawieniu liter, lustrzany obraz, jaki mo na uzyska  „sk adaj c” wpó  wyraz b d

zdanie w jego rodkowym punkcie. Ta do  rygorystyczna zasada, a jednocze nie 

meritum palindromu – uk adanie wyrazów, zda  czy wierszy tak, by mo na je by o

czyta  od pocz tku i wspak, przy jednoczesnej dba o ci o zachowanie tej samej tre ci – 

powoduje, e t  form  s ownej rozrywki uprawia z powodzeniem niewiele osób. 

Przed ukazaniem si  na polskim rynku wydawniczym ksi ek Tadeusza 

Morawskiego
3
 (Gór ech chce róg – 2005; Zagwi d  i w gaz – 2006)dost pne by y tylko 

trzy pozycje polskich palindromistów, w których lustrzane wyrazy i zdania stanowi y

motyw przewodni: Juliana Tuwima Pegaz d ba (1950), Stanis awa Bara czaka Pegaz 

zd bia (1995) i Józefa Godzica Echozdania czyli palindromy (1996).

Na przestrzeni wieków s owo zadziwia o, by o i jest nadal materia em do 

zabawy, motywuje do pracy, ale i do umieszczania go w ró nych kontekstach. Z tego 

w a nie klimatu ci g ych poszukiwa  cz owieka o nieugi tej ciekawo ci, dr cego

istot  s owa zrodzi  si  jeszcze przed wojn , wydany w 1950 roku, zbiór artyku ów – 

poetyckie panopticum pod do  osobliwym tytu em – Pegaz d ba. Od pierwszego 

i jedynego wydania tej ksi ki min o ponad pó  wieku. Tuwim za pomoc  bogatego 

materia u przyk adowego ukaza  tu mniej dostrzegaln , jednak wci  istniej c

i ewoluuj c  „rozrywkow ” stron  s owa. W jednym z artyku ów, zatytu owanym

O pewnej kobyle i o rakach snuje domys y dotycz ce tworzenia palindromów oraz 

rozwa a motywy, jakie kieruj  lud mi, którzy je buduj . Na podstawie przyk adów 

prezentowanych w ksi ce mo na si  przekona , i  jest to dziedzina dzia alno ci

cz owieka znana od dawna. Tuwim nie ogranicza si  jednak tylko do nasycenia Pegaza 

ró nego typu przyk adami, nie szcz dzi te  trze wych komentarzy, wyra aj c

niejednokrotnie swoje subiektywne stanowisko. Jednak jest to agodny ironiczny ton, 

                                                     
2

M. Penszko, S owa biegn ce z powrotem czyli o palindromach, „Kalendarz Szaradzisty” 1975, s. 56.

3
Prof. dr hab. in . Tadeusz Morawski jest pracownikiem naukowym Instytutu Radioelektroniki 

Politechniki Warszawskiej, autorem uznanych publikacji i podr czników z dziedziny elektroniki. Poza 

dzia alno ci  naukow  (posiada du e osi gni cia w dziedzinie techniki mikrofalowej) interesuje si

muzyk  klasyczn  i jazzow . Uprawia turystyk , fotografowanie i filmowanie. Jego pasj  od ponad 3 lat 

jest tworzenie palindromów, posiada ju  niebagateln  i poka n  kolekcj  tych „s ów czytanych tak albo 

na wspak”. 
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pe en pob a liwo ci czasem i usilnej ch ci zrozumienia motywów post powania tego 

czy innego twórcy. 

W Polsce po d ugiej przerwie – prawie pó wiekowej – znów nast pi  swego 

rodzaju renesans zainteresowa  palindromami. Stanis aw Bara czak w tomie Pegaz 

zd bia , nawi zuj cym tematycznie i kompozycyjnie do wspomnianej wy ej ksi ki

Tuwima, zamie ci  równie  liczne palindromy tworzone przez siebie, staraj c si

odnale  miejsce poezji nonsensu w yciu codziennym. Jak czytamy we wst pie: „Co 

natomiast czyni  te i inne zamieszczone w tym tomie wierszyki, kalambury i literowe 

uk adanki? Czyni  rzecz w zasadzie wci  t  sam  i bardzo prost : bawi  si . Bawi  si

s owem, d wi kiem, zwrotem frazeologicznym, zdaniem – obracaj  je na wszystkie 

strony, aby znienacka wyci gn  z nich, jak ko ski w os z ko nierza marynarki, 

niespodziewane znaczenie.”
4
 Wiele te  z zawarto ci ksi ki wyja nia jej podtytu :

„Poezja nonsensu a ycie codzienne: wprowadzenie w prywatn  teori  gatunków”. 

Dodam, e autor tworzy w asny s ownik, zbiór definicji, gatunków literackich w oparciu 

o ich realn  genologi . Nie omieszka  zamie ci  tam równie  licznych – tworzonych 

przez siebie – palindromów, b d cych potwierdzeniem jego lingwistycznych zdolno ci.

W niespe na rok po wydaniu ksi ki przez Bara czaka, Józef Godzic, równie

zagorza y mi o nik tworzenia lustrzanych s ów, zamie ci  w swej ksi ce Echozdania

czyli palindromy blisko tysi c krótkich palindromów. Pomijaj c teoretyczne rozwa ania 

i uwagi na temat gatunku zaprezentowa  efekt swej benedykty skiej twórczo ci. 

Poniewa  w zbiorze brak jest alfabetycznego b d  tematycznego podzia u

palindromów, jedynie umiej tne wy awianie ich spo ród licznych zda  pozwoli na 

zapoznanie si  z formami ca kiem efektownymi. 

Ksi ka Godzica zamyka XX wiek w dziedzinie palindromicznych zda , zada

i ich wyda . Nie ko czy si  jednak zainteresowanie ich tworzeniem. Od kilku lat ten 

nurt j zykowej twórczo ci spotka  si  z uznaniem Tadeusza Morawskiego. Opieraj c si

na definicjach tworzonych przez Stanis awa Bara czaka dzia alno  j zykow  profesora 

– odszukiwania lustrzanego odbicia w wyrazach i zdaniach – zakwalifikowa  by  

                                                     
4

S. Bara czak, Pegaz zd bia , Londyn 1995, s. 10.
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nale a o nie tyle do palindromów, co do „hiperpalindromaderów
5
.

W ksi ce Zagwi d  i w gaz
6
 przedstawia blisko 280 hase -tematów, 

gromadz cych wokó  siebie prawie 1500 nowych palindromów. Ksi ka Gór ech chce 

róg zawiera setki ró nej d ugo ci palindromów, w tym i megapalindromów 

o astronomicznej wr cz d ugo ci (krótszy z nich zawiera ponad 3 000, d u szy ma 

ponad 10 000 liter). Zbiór rozpoczyna si  od najmniej skomplikowanych pod wzgl dem

budowy palindromów, potem s  palindromy d u sze, na ko cu maj  one bardziej 

wyrafinowan  struktur  (wiersze, opowie ci fabularne). 

Na wydaniu wspomnianych ksi ek aktywno  palindromiczna autora si  jednak 

nie ko czy – do druku przygotowana zosta a kolejna ksi ka: Zaradny dynda raz, która

dost pna b dzie na rynku czytelniczym ju  w pierwszej po owie 2007 roku. Fakt ten 

wiadczy o wci  niegasn cej pomys owo ci autora w wyszukiwaniu coraz to nowszych 

lustrzanych zda . Wszystkie wspomniane ksi ki Morawskiego zawieraj  niema

dawk  absurdalnego humoru; – aby to stwierdzi , wystarczy krótki rekonesans po ich 

zawarto ci. Prawdziwym oka e si  wówczas stwierdzenie autora: „Nie traktujmy 

palindromów powa nie”
7
, bo i one nie zawsze brzmi  zwyczajnie – mo na by doda ,

przytaczaj c próbk  palindromów o palindromach: 

Co ma Paracelsus? – palindrom u Heli. A za ile humor, dni lapsus, Leca rap? 

A moc? .

Za palindrom u Heli Pani largo to grali na pile: „Humor dni La Paz” .

Ten absurdalny chwilami humor umo liwia czytelnikowi oderwanie si  od praw

i rygorów logicznego my lenia, zanurzenie si  w wiecie wyrazów czytanych „tak 

i wspak”. To doskona a rozrywka i sposób na sp dzenie wolnego czasu. Z tym 

prze wiadczeniem oraz z najd u szym palindromem – najd u szym nie tylko w Polsce, 

                                                     
5

Stanis aw Bara czak tak definiuje „palindromader” – „zdanie spe niaj ce definicj  PALINDROMU, tj. 

b d ce gramatycznie i sk adniowo poprawnym (aczkolwiek w swojej tre ci zazwyczaj z lekka 

absurdalnym) zdaniem, które ma identyczny kszta t, kiedy si  je czyta od pocz tku i kiedy si  je czyta od 

ko ca; jednocze nie wszelako góruj ce nad tuzinkowym palindromem tym, e przypomina 

DROMADERA, ma mianowicie du e rozmiary, jest z pozoru niezgrabny (ale tylko dopóki nie ruszy 

z kopyta), rozp dza si  tak bardzo, e trzeba je powstrzymywa  w dzid em twórczej samokontroli (… )”. 

Patrz: S. Bara czak, Pegaz zd bia …, s. 23. O tym, jaka jest warto  palindromadera mo emy dowiedzie

si  czytaj c nast puj cy palindrom autorstwa T. Morawskiego: Za palindromader „Figa” Sonia da ino 
sagi: „Fred Amor”, „Dni La Paz”.
6

Informacje dotycz ce mo liwo ci zakupu ksi ek z palindromami autorstwa Tadeusza Morawskiego 

zamieszczone s  na stronie internetowej: www.palindromy.pl.
7

T. Morawski, Zagwi d  i w gaz, Pozna  2006, s. 6.
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ale i na wiecie
8
 – rozpoczyna Tadeusz Morawski XXI-wieczne zainteresowanie sotad .

Tytu  wspomnianego, najd u szego palindromu, brzmi: artem w metra , sk ada si

z ponad 33 tysi cy liter i jest dwa razy d u szy od najd u szego do tej pory palindromu 

angielskiego. I mo na w tym przypadku mówi  o swoistym prze omie ilo ciowym w tej 

ga zi j zykowej twórczo ci, tak licznych palindromów u o onych przez jedn  osob

jeszcze nie by o. Jest to niew tpliwie du e osi gni cie w tej dziedzinie, tym bardziej, e

w j zyku polskim „wteiwewtyzm”
9
 – jak Julian Tuwim okre li  tworzenie palindromów 

– wymaga dodatkowo szczególnej umiej tno ci manipulowania wyrazami 

i onglowania poszczególnymi literami. Wynika to ot, chocia by z wyst powania

w j zyku polskim dwuznaków, np. „ch”, „sz”, „rz”, „d ” ko cówek typu: „- ”, „- ”,

których rozdzielanie mo e stanowi  istotny problem przy próbie utrzymania sensu 

i zgodno ci formy tworzonego palindromu. Trudno , jaka wi e si  z ich 

konstruowaniem wynika równie  z faktu, e pierwsza utworzona cz  palindromu 

zawsze stanowi „wspak” jego ko ca.. Je eli dodamy do tego kolejne kryterium – 

logiczno ci, czy jak inni okre l  – sensowno ci, wówczas zadanie mo e przerosn

zamiary twórcy i mo e on ponie  sromotn  kl sk  na palindromicznym polu walki. 

Palindromy s  przyk adem niesamowitej elastyczno ci j zyka, ale i gi tko ci

umys u twórcy. Morawski ukazuje jeszcze jeden mo liwy sposób wykorzystania 

palindromów, wdania si  z nimi w zabaw  znacze  i sensów – selekcj  poszczególnych 

zda  i z pomoc  dodatkowego opisu uk adanie ich w dowoln , logiczn  histori , opis 

jakiego  zdarzenia. I okazuje si , i  jest to nie mniej interesuj ce zaj cie ni  czytanie 

poszczególnych palindromów. Zaprasza czytelników do wspólnej zabawy. A gdzie 

dobra zabawa, tam i humor. Warto przytoczy  kilka przyk adów palindromów 

okraszonych dowcipem, by przekona  si , i  potrafi on zaskakiwa : kat P k Izydor 

wini w rody z Ik  Ptak .

art palindromiczny zwi zany jest z wyst puj c  w palindromach 

nieporównywalno ci  zdarze , brakiem realnych wi zi pomi dzy opisywanymi 

zjawiskami: I zduna z rana kanar zanudzi . Na artobliwy odbiór cz ci

palindromów wp ywa te  trudno  w ich odczytywaniu. Zestawienie blisko siebie 

pewnych wyrazów sprawia, i  powsta e zdania mog yby s u y  jako przyk ady wicze

                                                     
8

Przed utworzeniem wspominanego palindromu przez T. Morawskiego, za najd u szy by  uznawany 

palindrom u o ony w j. angielskim, na który z o y o si  17 tys. liter. Rekord w liczbie s ów pobity zosta

a  dwukrotnie. Z tre ci  palindromu mo na zapozna  si  pod nast puj cym adresem internetowym: 

www.palindromy.pl, dzia : „najd u szy”.
9

J. Tuwim, Pegaz d ba, Warszawa 1950, s. 96.
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dykcji: Mo e Jurku lukru je om ; Ada, baca kaca bada .

Przyzna  nale y, i  obok palindromów efektownych, artobliwych, opartych nie 

tylko na poprawnej strukturze (za o eniach budowy) lustrzanego odbicia 

poszczególnych wyrazów, ale i wskazuj cych na b yskotliw  gr  my li i wyobra ni,

zdarzaj  si  pomys y mniej wyrafinowane, lecz mimo to potrafi ce zaabsorbowa

uwag  czytelnika: Ewo, pili masoni wino sami – lipowe .

S  i palindromy zagadki: Izak u Asi b aga  bis – a u Kazi? . Co robi  u Kazi 

dowiemy si  czytaj c drugie zdanie: aps Izak u Asi b aga  bis, a u Kazi spa .

Autor zajmuje si  sprawami kupna-sprzeda y: Eli azot ten netto za ile? komentuj c

zawi o ci spraw m sko-damskich: a jego nie chcia a i chce ino geja  , wyra a

opini  o formie kszta cenia: laborka jak robal …a w innym palindromie pyta: 

a laboranci nic na robala?

Nie wolne od i cie satyrycznych pi tnowa  s  i wady ludzkie: a typ – artem

dano i kata mu, i rad, i palindromu humor, dni lapidarium – a taki o nadmetra  pyta ,

w taki oto sposób autor opisa  chytro  i zach anno  pewnego „typa” przy 

jednoczesnym umieszczeniu w palindromie nazwy genologicznej. I na wad

nadu ywania alkoholu zwróci  uwag  autor: adna pani wo a: ma o wina pan da  ; 

Ala boski miks obala  ; ona z niczym – my z Cinzano i jednocze nie na 

niehumanitarne traktowanie zwierz t: i mili psa spili mi  . Skoro bohaterami 

palindromów s  psy, równie  i dla kotów odnalaz  autor miejsce w innym, i to na 

dodatek palindromie-wierszu: 

Ale ma kot, i co spotka 

Ale motam – a to kotka 

A kto kota ma – to Mela 

A kto psoci – to Kamela

Pozosta e zwierz ta te  mog  poczu  si  usatysfakcjonowane posiadaniem swej 

nazwy w palindromie: Ale zagaja gazela  ; Wó  skarb – brak s ów  ; Kos 

wynalazca – k s s kacza lany w sok  . 

Coraz intensywniej ledz c zawarto  ksi ek Morawskiego mo na odnie

wra enie, i  ka de zdanie palindromiczne jest interesuj ce, nawet wtedy, je eli nie 

zachwyca form  czy znaczeniem, to chocia by z tego wzgl du, i  ma w sobie t

podstawow  w a ciwo : mo liwo  odczytania go wspak: Gratisy. Ma tu auta mysi 
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targ ;  Gra tuman, a nam utarg .

W rz dzie najcz ciej poruszanych w twórczo ci Morawskiego tematów 

znajduj  si  problemy i pytania wa kie, egzystencjalne: co mi da  duch – cud, ad

i moc  ; o, ta noc, a ty dure  erudyta co na to? , ale i szukanie odpowiedzi na 

prozaiczne pytania: „Gdzie jest Nemo?” „Ma to Nemo! Nemo-Nomen omen o tam!” czy 

opisy realnych, b d  mniej rzeczywistych sytuacji: Ala wzory obala  ;  u Jagody 

bard, a ysy wysy a draby do gaju  ; Ela, gor ce lec  rogale , zadawanie pyta :

Ile Roman adny dynda  na moreli?  ; Ewy elki w wikle ywe? .

Tadeusz Morawski jest osob  staraj c  si  w ró ny sposób propagowa  wiedz

na temat tego gatunku twórczo ci artystycznej. Dzia alno  jego nie ogranicza si  tylko 

do wydawania ksi ek z polskimi palindromami. Udziela wywiadów, uczestniczy 

w seminariach, spotkaniach
10

.

Konstruktywny charakter dzia alno ci Tadeusza Morawskiego przejawia si

równie  w innej formie propagowania wiedzy o palindromach. Jest autorem

niekomercyjnej witryny internetowej http://www.palindromy.pl. Stanowi ona obecnie 

najobszerniejszy zbiór informacji o polskich palindromach. Na stronie preferowany jest 

podzia  tematyczny palindromów, autor prezentuje zarówno w asne palindromy, utwory 

wcze niej wymienionych twórców Tuwima, Bara czaka, Godzica oraz te, nadsy ane

przez czytelników. Odwiedzaj c t  witryn  mo na uzyska  informacje nie tylko 

o blisko pó tora tysi cu palindromów, ale i zapozna  si  z tre ci  wywiadów, 

artyku ów, opinii o echozdaniach. Strona internetowa jest systematycznie uzupe niana, 

aktualizowana ka dego dnia – mo na na niej przeczyta  specjalnie przygotowany nowy 

palindrom na ka dy dzie .

Tadeusz Morawski jest jednak nie tylko twórc  palindromów, zainteresowanie 

                                                     
10

 Jedn  z okazji do zaprezentowania historii palindromu oraz w asnej twórczo ci sta o si  uczestniczenie 

w jesiennym wi cie humoru. W ramach odbywaj cej si  w pa dzierniku konferencji, organizowanej 

przez ko o socjologów Uniwersytetu l skiego, zatytu owanej „Festiwal Humoru”, Tadeusz Morawski 

zaprezentowa  tworzone przez siebie palindromy. Odczyt (wsparty przygotowan  specjalnie prezentacj )

zosta  podzielony na cz ci. Na wst pie mo na by o us ysze  ogólne informacje na temat palindromów 

oraz ich dotychczasowych polskich twórców (Tuwim, Bara czak, Godzic). Nast pnie wy wietlane 

„lustrzane” zdania w asnej twórczo ci autor uzupe nia  dowcipnym komentarzem – z czego powstawa a

ciekawa, dowcipna historia dotycz ca: raz motywów czy okoliczno ci powstania, innymi razy 

wyja nienia ukrytego sensu palindromów. Autor zaprezentowa  te  gar  palindromów ze szczególnie 

trudnymi s owami, udowadniaj c zr czno  w onglowaniu s owami i tworzeniu ró nego typu 

„echozda ”:

im akt, siwy talerz, kram taki zorganizowano: sekretarka ma krater, keson, a wozi, nagrozi kat 

Mark z relatywistkami

Mera i muz import na zim . Da rap w parad  mizantrop mi z umiarem
Prelekcja spotka a si  z uznaniem zgromadzonych w sali osób, które nagrodzi y autora oklaskami, 

wcze niej okazuj c swe zainteresowanie przez zadawanie pyta .
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to rozszerzy  o pasj  ich kolekcjonowania, zach ca równie  innych do podj cia si

trudu „palindromowania”. Stara si  aktywnie uczestniczy  we wszelakiego typu 

spotkaniach, wyk adach, wsz dzie tam, gdzie jest mo liwe propagowanie wiedzy o tego 

typu quasilingwistycznej twórczo ci. Jest to swego rodzaju intelektualna rozrywka, 

zabawa s owem, w której nie ma miejsca na dyskryminacj  wiekow , czy p ciow  tak 

autorów, jak i odbiorców-czytelników. Jednym s owem – zainteresowanie 

palindromami mog  przejawia  wszyscy. Mi o nikom nietuzinkowych zmaga

z j zykiem proponuje si  wzi cie udzia u konkursach zwi zanych bezpo rednio 

z palindromami Tadeusza Morawskiego, polegaj cych na obudowywaniu wierszykiem 

wybranych echozda  oraz zwraca uwag  na spróbowanie w asnych si  w tej dziedzinie 

twórczo ci
11

. Oto przyk ad jednego z nich: 

ajce psi specja ycia nie upro ci

trudno je  ko ci w stanie niewa ko ci.
12

Jak mo na by o si  przekona  pasja ta ma w sobie co  z „prze wietlania” s owa,

bo ka de z nich mo e sta  si  motywem do powstania interesuj cego palindromu. I tak 

obok zda  pe nych erotycznych aluzji ( rada dama sama da dar ) znale  mo na

w kolekcji Morawskiego zdania dla dzieci ( no i lubej zagaja Baba Jaga – zje bulion;

( Ala - woda z Sanu nas zadowala ), palindromy o tematyce zwi zanej ze 

zwierz tami ( i wabi wó  ów i bawi  ; ( leci ba ant na abi cel ), czy kulinarnej 

( napichci pani, napichci pan ; ilu beczy z cebuli?  ; nowy wór apetytu: karp, 

rak – utyte parówy won!  ; Ale fest estragon. Jada ma o Izydor. wie e jada je e

i w rody zio a ma. Daj no gar tse-tse, Fela  ). 

Kreacja palindromu zale y od tego, czy twórca postawi na jako , czy te  na 

ilo . W przypadku pierwszym powstaj  utwory okraszone doskona ym dowcipem, 

zawieraj ce nawet sens, opisuj ce w sposób realny sytuacje: apa  za tokaj a kota 

z apa ; nowotwór – w rów to, won! W drugim przypadku, gdy kryterium 

liczebno ci liter w palindromie przewy szy, wówczas powstaj  zdania hybrydy, 

w których trudniej odszuka  logiczny sens. Oczywi cie idea em jest po czenie obu 

tych elementów. I mimo tego, e trudno jest doszukiwa  si  w palindromicznych 

                                                     
11

Pismami, które obecnie w bezpo redni sposób przyczyniaj  si  do propagowania zabaw 

z palindromami s  m.in. „Anagorka”, „Rozrywka do Podró y”.
12

http://www.palindromy.pl/pal_nadeslane.html#wierszyki
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zdaniach funkcji utylitarnej, warto doceni  ich funkcj  rozrywkow , dobr  zabaw , jak

mog  przysporzy  twórcy i odbiorcy.

Mo na, id c ladem tematycznej twórczo ci Morawskiego, wysnu  do

karko omn  tez , i  palindromy opisuj  otaczaj cy nas wiat, z tego te  wzgl du ich 

przewodnim motywem mo e w zasadzie sta  si  ka da sytuacja, niemal ka dy

przedmiot. W taki te  autor stara prezentowa  efekt swej twórczo ci. Sposób 

referowania równie  zas uguje na uwag . Bo o palindromach – kto jak kto – ale sam 

autor opowiada  potrafi najlepiej: 

„Pragniemy co  da  pierwszemu psu w kosmosie – ajce. Oczywi cie co

psiego – ajce psi specja  . Chcemy porówna  rozmiar orki i norki. Nic 

prostszego: Orki makro, norka mikro . Albo we my takie „ dze – zd ”, dodajmy 

do tego minipalindromu, u kogo s dze i kto ma zd y : U Izydy dze – zd y

Dyziu? Nast pne naturalne pytanie, to gdzie s  te dze (przy okazji zauwa my, e

dze z regu y si  ukrywa): U Izydy dze na wyrku ukrywane, zd y Dyziu? , na 

koniec uzupe nijmy, kiedy te dze wyst puj  i mamy kompletny palindrom: U Izydy 

dze na wyrku co noc ukrywane, zd y Dyziu . I tak mo na, przy ywo reaguj cej

sali, opisywa wiat palindromami”
13

.

Wiele z palindromów przedstawia jednak mo e i wyimaginowane, czasem 

ekscentryczne, zdarza si  i e drastyczne sceny z ycia codziennego: Ada b ki pik

bada (cho  mo na doda , e ywe organizmy w jaki  sposób bada  trzeba), Wart Oli 

kot ten netto kilo traw  (niestety, ten kot nie ma du ej warto ci), filozoficzno-

zoologiczne dociekania: Mo e je e je om? (by  mo e… e) i swego rodzaju 

nietuzinkowe propozycje: A „po pijaku” popukaj i popa („na trze wo” bowiem nie 

wypada). W palindromy mo na wplata  nazwiska i jak twierdzi autor: „Je li kto

odnajdzie tu swój lad niech si  cieszy (sam kilka razy umie ci em w palindromie swoje 

imi  lub nazwisko) lub niech uzna, e zbie no  taka jest przypadkowa”
14

: Iks 

w aromat, a kody? – do kata Morawski ; u Jagody Paganini na gapy do gaju .

Obok nazwisk inspiracj  do zmaga  z j zykiem sta y si  równie  ró nego typu 

skróty: znowu brak „skarbu” w ONZ  ; Do kpin mam NIP, kod ; To lata 

LOT! ; NIP krów – wór kpin . Poniewa  góry s  ulubionym miejscem sp dzania

wolnego czasu przez Tadeusza Morawskiego nie dziwi fakt, e i one sta y si  tematem 

                                                     
13

 T. Morawski, Napisane tak, by czytano wspak, „Wiedza i ycie” 2006, nr 8, s. 49.
14

T. Morawski, Zagwi d …,s. 6. 
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palindromów: o, na Rysy k ysy rano! ; Zakopane - i nie na pokaz? .

W tej s ownej zabawie mo na posun  si  i krok dalej. Znaczenie danego zdania 

palindromicznego zale y mi dzy innymi od u ytej interpunkcji i u o enia

poszczególnych wyrazów. Wystarczy niektóre litery od czy , a inne z czy

i powstanie palindrom-kalambur: Ona rada rano ; O, narada rano .

Nie mo na oprze  si  wra eniu, i  przy lekturze palindromów czytelnik jest 

zapraszany do wspólnej zabawy, nie tylko do odczytywania utworzonych zda , ale i do 

wykazania inwencji w kwestii ich odbioru-interpretacji, dodatkowego ich czenia lub 

podzia u. Zasad  „czytamy tak i wspak” realizowa  mog  tak poszczególne wyrazy, 

zdania, jak i elementy bardziej rozbudowane – wiersze. I tak dodatkowych, 

estetycznych wra e  mog  dostarczy  echozdania poetyckie – jest to jednak swego 

rodzaju palindromiczna licentia poetica: 

a klan sarka 

na kram Jarka, 

a kramarka 

na krasawice. 

Leciwa sarka

na kram Arka, 

a kraj Marka 

na krasnalka.

O ile w poezji my li i s owa s u  wyra aniu emocji, nastroju, spostrze e ,

o tyle w palindromicznych wierszach proces ten zostaje niejako odwrócony – zmieniaj

si  proporcje. Na plan pierwszy wysuwa si  forma, uk ad utworu, dodatkowo niezwykle 

mile widziany jest sens, cho  nie jest obligatoryjny. W jednym z takich poetyckich zda

„na wspak” autor zdo a  umie ci  palindrom, rym i jednocze nie utrzyma  tematyk  nie 

tylko w ca ym utworze, ale i poszczególnych wersach – tytu : „Song Nos”:

ano Samson, a mu nosa Feli 

a nos reportera da Soni, Meli 

ile mi nosa da retro-persona? 

ile fasonu ma nos masona?
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S  te  przyk ady palindromów, które mo na wpisa  na list  utworów z zakresu 

humoru d wi kowego, w których dochodzi nawet do stylizowania na spontaniczn

twórczo  dzieci c : Ada, psina sina z Ani sani spada  ; Metra owo sum musowo 

artem ; Ej, u kota kurka kruka tokuje .

Jak mo na si  zorientowa  na podstawie podanych przyk adów, palindromy 

zazwyczaj stanowi  formy krótkie, poruszaj ce ró norodne tematy, nierzadko opatrzone 

s  niema  dawk  humoru. I, jak twierdzi sam autor, palindromy to „przede wszystkim 

wspania a rozrywka umys owa polegaj ca na tworzeniu artów s ownych, na zabawie 

j zykowej, czy jak kto woli literackiej.
15

” Doskonale wypracowany warsztat 

palindromiczny oraz niesamowita wr cz bystro  – o czym mo na przekona  si  maj c

bezpo redni kontakt z autorem – umo liwia mu tworzenie tych lustrzanych zda ad hoc,

jednocze nie z tematyczn  precyzj  odpowiadaj c  danej chwili
16

.

Przedstawione palindromy s  przede wszystkim egzemplifikacj  p ynnego

i osobliwego po czenia intelektualnego wysi ku – umys owej pracy autora 

z umiej tno ciami operowania s owem – ogl dania go z ka dej jego perspektywy. 

Tadeusz Morawski mo e uchodzi  za sztukmistrza w tej dziedzinie, za propagatora 

niezastyg ej formy s owa, za tego, który stara si  ukazywa  inn , bardziej rozrywkow ,

niekonwencjonaln  stron  j zyka, co udaje mu si  z powodzeniem. 

Bibliografia

1. Bara czak S., 1995: Pegaz zd bia . Londyn.

2. G owi ski M., Kostkiewiczowi T., Okopie -S awi ska A., S awi ski J., 1998: 

Podr czny s ownik terminów literackich. Warszawa. 

3. Godzic J., 1996: Echozdania czyli palindromy, Rzeszów. 

4. Morawski T., 2005: Gór ech chce róg, Katowice. 

5. Morawski T., 2006: Napisane tak, by czytano wspak, „Wiedza i ycie” nr 8.

6. Morawski T., 2006: Zagwi d  i w gaz. Pozna .

7. Morawski T., Zaradny dynda raz (w druku) 

                                                     
15

 T. Morawski, Napisane tak, by czytano…, s. 46-49
16

 Poni ej dwa palindromy utworzone przez Tadeusza Morawskiego podczas jego pobytu na Festiwalu 

Humoru, nawi zuj ce do u ytego w jednym z referatów trudnego s owa „antropolog” oraz do wyst pów 

kabaretu Mumio: 

Z Ulm o gol, o port – namawiano tak Katona. I wam – antropologom luz!
„Raj-ober a”. Popija tu Ken i „Mumio” i Muminek. Ja tutaj i pop. A re bojar.

- 175 - 



Beata Rusek

8. Penszko M., 1975: S owa biegn ce z powrotem czyli o palindromach, „Kalendarz 

Szaradzisty”.

9. Tuwim J., 1950: Pegaz d ba, Warszawa. 

Strony internetowe: 

1. http://www.palindromy.pl

2. http://www.palindromy.pl/pal_nadeslane.html#wierszyki

- 176 - 


