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Beata Rusek:
Palindrom y Tadeusza Morawskiego
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palindrom powinien stanowiü odrĊbną, samodzielną i prawidáową pod wzglĊdem
semantycznym i gramatycznym caáoĞü. Klasycznym ideaáem byáby wiĊc zwrot tak
naturalny, aby jego brzmienie zupeánie nie sugerowaáo niezwykáoĞci formy.”2
Gáówną cechą echozdania (inne okreĞlenie palindromu) jest symetrycznoĞü
w rozstawieniu liter, lustrzany obraz, jaki moĪna uzyskaü „skáadając”wpóá wyraz bądĨ
zdanie w jego Ğrodkowym punkcie. Ta doĞü rygorystyczna zasada, a jednoczeĞnie
meritum palindromu – ukáadanie wyrazów, zdaĔ czy wierszy tak, by moĪna je byáo
czytaü od początku i wspak, przy jednoczesnej dbaáoĞci o zachowanie tej samej treĞci –
powoduje, Īe tĊ formĊ sáownej rozrywki uprawia z powodzeniem niewiele osób.
Przed ukazaniem siĊ na polskim rynku wydawniczym ksiąĪek Tadeusza
Morawskiego 3 (Gór ech chce róg – 2005;ZagwiĪdĪ i w gaz – 2006)dostĊpne byáy tylko
trzy pozycje polskich palindromistów, w których lustrzane wyrazy i zdania stanowiáy
motyw przewodni: Juliana Tuwima Pegaz dĊba (1950), Stanisáawa BaraĔczaka Pegaz
zdĊbiaá (1995)i Józefa Godzica Echozdania czyli palindromy (1996).
Na przestrzeni wieków sáowo zadziwiaáo, byáo i jest nadal materiaáem do
zabawy, motywuje do pracy, ale i do umieszczania go w róĪnych kontekstach. Z tego
wáaĞnie klimatu ciągáych poszukiwaĔ czáowieka o nieugiĊtej ciekawoĞci, drąĪącego
istotĊ sáowa zrodziá siĊ jeszcze przed wojną, wydany w 1950 roku, zbiór artykuáów –
poetyckie panopticum pod doĞü osobliwym tytuáem – Pegaz dĊba. Od pierwszego
i jedynego wydania tej ksiąĪki minĊáo ponad póá wieku. Tuwim za pomocą bogatego
materiaáu przykáadowego ukazaá tu mniej dostrzegalną, jednak wciąĪ istniejącą
i ewoluującą „rozrywkową” stronĊ sáowa. W jednym z artykuáów, zatytuáowanym
O pewnejkobyle i o rakach snuje domysáy dotyczące tworzenia palindromów oraz
rozwaĪa motywy, jakie kierują ludĨmi, którzy je budują. Na podstawie przykáadów
prezentowanych w ksiąĪce moĪna siĊ przekonaü, iĪ jest to dziedzina dziaáalnoĞci
czáowieka znana od dawna. Tuwim nie ogranicza siĊ jednak tylko do nasycenia Pegaza
róĪnego typu przykáadami, nie szczĊdzi teĪ trzeĨwych komentarzy, wyraĪając
niejednokrotnie swoje subiektywne stanowisko. Jednak jest to áagodny ironiczny ton,
2

M. Penszko, Sáowa biegnące z powrotem czyli o palindromach, „Kalendarz Szaradzisty”1975, s. 56.

3

Prof. dr hab. inĪ. Tadeusz Morawski jest pracownikiem naukowym Instytutu Radioelektroniki
Politechniki Warszawskiej, autorem uznanych publikacji i podrĊczników z dziedziny elektroniki. Poza
dziaáalnoĞcią naukową (posiada duĪe osiągniĊcia w dziedzinie techniki mikrofalowej) interesuje siĊ
muzyką klasyczną i jazzową. Uprawia turystykĊ, fotografowanie i filmowanie. Jego pasją od ponad 3 lat
jest tworzenie palindromów, posiada juĪ niebagatelną i pokaĨną kolekcjĊ tych „sáów czytanych tak albo
na wspak”.
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peáen pobáaĪliwoĞci czasem i usilnej chĊci zrozumienia motywów postĊpowania tego
czy innego twórcy.
W Polsce po dáugiej przerwie – prawie póáwiekowej – znów nastąpiá swego
rodzaju renesans zainteresowaĔ palindromami. Stanisáaw BaraĔczak w tomie Pegaz
zdĊbiaá, nawiązującym tematycznie i kompozycyjnie do wspomnianej wyĪej ksiąĪki
Tuwima, zamieĞciá równieĪ liczne palindromy tworzone przez siebie, starając siĊ
odnaleĨü miejsce poezji nonsensu w Īyciu codziennym. Jak czytamy we wstĊpie: „Co
natomiast czynią te i inne zamieszczone w tym tomie wierszyki, kalambury i literowe
ukáadanki?Czynią rzecz w zasadzie wciąĪ tĊ samą i bardzo prostą: bawią siĊ. Bawią siĊ
sáowem, dĨwiĊkiem, zwrotem frazeologicznym, zdaniem – obracają je na wszystkie
strony, aby znienacka wyciągnąü z nich, jak koĔski wáos z koánierza marynarki,
niespodziewane znaczenie.” 4 Wiele teĪ z zawartoĞci ksiąĪki wyjaĞnia jej podtytuá:
„Poezja nonsensu a Īycie codzienne: wprowadzenie w prywatną teoriĊ gatunków”.
Dodam, Īe autor tworzy wáasny sáownik, zbiór definicji, gatunków literackich w oparciu
o ich realną genologiĊ. Nie omieszkaá zamieĞciü tam równieĪ licznych – tworzonych
przez siebie – palindromów, bĊdących potwierdzeniem jego lingwistycznych zdolnoĞci.
W niespeána rok po wydaniu ksiąĪki przez BaraĔczaka, Józef Godzic, równieĪ
zagorzaáy miáoĞnik tworzenia lustrzanych sáów, zamieĞciá w swej ksiąĪce Echozdania
czyli palindromy blisko tysiąc krótkich palindromów. Pomijając teoretyczne rozwaĪania
i uwagi na temat gatunku zaprezentowaá efekt swej benedyktyĔskiej twórczoĞci.
PoniewaĪ w zbiorze brak jest alfabetycznego bądĨ tematycznego podziaáu
palindromów, jedynie umiejĊtne wyáawianie ich spoĞród licznych zdaĔ pozwoli na
zapoznanie siĊ z formami caákiem efektownymi.
KsiąĪka Godzica zamyka XX wiek w dziedzinie palindromicznych zdaĔ, zadaĔ
i ich wydaĔ. Nie koĔczy siĊ jednak zainteresowanie ich tworzeniem. Od kilku lat ten
nurt jĊzykowej twórczoĞci spotkaá siĊ z uznaniem Tadeusza Morawskiego. Opierając siĊ
na definicjach tworzonych przez Stanisáawa BaraĔczaka dziaáalnoĞü jĊzykową profesora
– odszukiwania lustrzanego odbicia w wyrazach i zdaniach – zakwalifikowaü by

4

S. BaraĔczak, Pegaz zdĊbiaá, Londyn 1995, s. 10.
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naleĪaáo nie tyle do palindromów, co do „hiperpalindromaderów 5 .
W ksiąĪce ZagwiĪdĪ i w gaz 6 przedstawia blisko 280 haseá-tematów,
gromadzących wokóá siebie prawie 1500 nowych palindromów. KsiąĪka Gór ech chce
róg zawiera setki róĪnej dáugoĞci palindromów, w tym i megapalindromów
o astronomicznej wrĊcz dáugoĞci (krótszy z nich zawiera ponad 3 000, dáuĪszy ma
ponad 10 000 liter). Zbiór rozpoczyna siĊ od najmniej skomplikowanych pod wzglĊdem
budowy palindromów, potem są palindromy dáuĪsze, na koĔcu mają one bardziej
wyrafinowaną strukturĊ (wiersze, opowieĞci fabularne).
Na wydaniu wspomnianych ksiąĪek aktywnoĞü palindromiczna autora siĊ jednak
nie koĔczy – do druku przygotowana zostaáa kolejna ksiąĪka: Zaradny dynda raz, która
dostĊpna bĊdzie na rynku czytelniczym juĪ w pierwszej poáowie 2007 roku. Fakt ten
Ğwiadczy o wciąĪ niegasnącej pomysáowoĞci autora w wyszukiwaniu coraz to nowszych
lustrzanych zdaĔ. Wszystkie wspomniane ksiąĪki Morawskiego zawierają niemaáą
dawkĊ absurdalnego humoru; – aby to stwierdziü, wystarczy krótki rekonesans po ich
zawartoĞci. Prawdziwym okaĪe siĊ wówczas stwierdzenie autora: „Nie traktujmy
palindromów powaĪnie” 7 , bo i one nie zawsze brzmią zwyczajnie – moĪna by dodaü,
przytaczając próbkĊ palindromów o palindromach:
ĺCo ma Paracelsus?– palindrom uHeli. A za ile humor, dni lapsus, Leca rap?
A moc?ĸ.
ĺZa palindrom uHeli Pani largo to grali na pile:„Humor dni La Paz”ĸ.

Ten absurdalny chwilami humor umoĪliwia czytelnikowi oderwanie siĊ od praw
i rygorów logicznego myĞlenia, zanurzenie siĊ w Ğwiecie wyrazów czytanych „tak
i wspak”. To doskonaáa rozrywka i sposób na spĊdzenie wolnego czasu. Z tym
przeĞwiadczeniem oraz z najdáuĪszym palindromem – najdáuĪszym nie tylko w Polsce,
5

Stanisáaw BaraĔczak tak definiuje „palindromader” – „zdanie speániające definicjĊ PALINDROMU, tj.
bĊdące gramatycznie i skáadniowo poprawnym (aczkolwiek w swojej treĞci zazwyczaj z lekka
absurdalnym) zdaniem, które ma identyczny ksztaát, kiedy siĊ je czyta od początku i kiedy siĊ je czyta od
koĔca; jednoczeĞnie wszelako górujące nad tuzinkowym palindromem tym, Īe przypomina
DROMADERA, ma mianowicie duĪe rozmiary, jest z pozoru niezgrabny (ale tylko dopóki nie ruszy
z kopyta), rozpĊdza siĊ tak bardzo, Īe trzeba je powstrzymywaü wĊdzidáem twórczej samokontroli (… )”.
Patrz: S. BaraĔczak, Pegaz zdĊbiaá… , s. 23. O tym, jaka jest wartoĞü palindromadera moĪemy dowiedzieü
siĊ czytając nastĊpujący palindrom autorstwa T. Morawskiego: Za palindromader „Figa” Sonia da ino
sagi:„Fred Amor”, „Dni La Paz”.
6
Informacje dotyczące moĪliwoĞci zakupu ksiąĪek z palindromami autorstwa Tadeusza Morawskiego
zamieszczone są na stronie internetowej: www.palindromy.pl.
7
T. Morawski, ZagwiĪdĪ i w gaz, PoznaĔ 2006, s. 6.
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ale i na Ğwiecie 8 – rozpoczyna Tadeusz Morawski XXI-wieczne zainteresowanie sotadą.
Tytuá wspomnianego, najdáuĪszego palindromu, brzmi: ĩartem w metraĪ, skáada siĊ
z ponad 33 tysiĊcy liter i jest dwa razy dáuĪszy od najdáuĪszego do tej pory palindromu
angielskiego. I moĪna w tym przypadku mówiü o swoistym przeáomie iloĞciowym w tej
gaáĊzi jĊzykowej twórczoĞci, tak licznych palindromów uáoĪonych przez jedną osobĊ
jeszcze nie byáo. Jest to niewątpliwie duĪe osiągniĊcie w tej dziedzinie, tym bardziej, Īe
w jĊzyku polskim „wteiwewtyzm” 9 – jak Julian Tuwim okreĞliá tworzenie palindromów
–

wymaga

dodatkowo

szczególnej

umiejĊtnoĞci

manipulowania

wyrazami

i Īonglowania poszczególnymi literami. Wynika to ot, chociaĪby z wystĊpowania
w jĊzyku polskim dwuznaków, np. „ch”, „sz”, „rz”, „dĪ” koĔcówek typu: „-Ğü”, „-Ĩü”,
których rozdzielanie moĪe stanowiü istotny problem przy próbie utrzymania sensu
i zgodnoĞci formy tworzonego palindromu. TrudnoĞü, jaka wiąĪe siĊ z ich
konstruowaniem wynika równieĪ z faktu, Īe pierwsza utworzona czĊĞü palindromu
zawsze stanowi „wspak” jego koĔca.. JeĪeli dodamy do tego kolejne kryterium –
logicznoĞci, czy jak inni okreĞlą – sensownoĞci, wówczas zadanie moĪe przerosnąü
zamiary twórcy i moĪe on ponieĞü sromotną klĊskĊ na palindromicznym polu walki.
Palindromy są przykáadem niesamowitej elastycznoĞci jĊzyka, ale i giĊtkoĞci
umysáu twórcy. Morawski ukazuje jeszcze jeden moĪliwy sposób wykorzystania
palindromów, wdania siĊ z nimi w zabawĊ znaczeĔ i sensów – selekcjĊ poszczególnych
zdaĔ i z pomocą dodatkowego opisu ukáadanie ich w dowolną, logiczną historiĊ, opis
jakiegoĞ zdarzenia. I okazuje siĊ, iĪ jest to nie mniej interesujące zajĊcie niĪ czytanie
poszczególnych palindromów. Zaprasza czytelników do wspólnej zabawy. A gdzie
dobra zabawa, tam i humor. Warto przytoczyü kilka przykáadów palindromów
okraszonych dowcipem, by przekonaü siĊ, iĪ potrafi on zaskakiwaü: ĺkat Pąk Izydor
Ğwini w Ğrody z Iką Ptakĸ.
ĩart

palindromiczny

związany

jest

z

wystĊpującą

w

palindromach

nieporównywalnoĞcią zdarzeĔ, brakiem realnych wiĊzi pomiĊdzy opisywanymi
zjawiskami: ĺI zduna z rana kanar zanudziĸ. Na Īartobliwy odbiór czĊĞci
palindromów wpáywa teĪ trudnoĞü w ich odczytywaniu. Zestawienie blisko siebie
pewnych wyrazów sprawia, iĪ powstaáe zdania mogáyby sáuĪyü jako przykáady üwiczeĔ
8

Przed utworzeniem wspominanego palindromu przez T. Morawskiego, za najdáuĪszy byá uznawany
palindrom uáoĪony w j. angielskim, na który záoĪyáo siĊ 17 tys. liter. Rekord w liczbie sáów pobity zostaá
aĪ dwukrotnie. Z treĞcią palindromu moĪna zapoznaü siĊ pod nastĊpującym adresem internetowym:
www.palindromy.pl, dziaá: „najdáuĪszy”.
9
J. Tuwim, Pegaz dĊba, Warszawa 1950, s. 96.
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dykcji: ĺMoĪe Jurku lukru jeĪomĸ; ĺAda, baca kaca badaĸ.
Przyznaü naleĪy, iĪ obok palindromów efektownych, Īartobliwych, opartych nie
tylko

na

poprawnej

strukturze

(zaáoĪeniach

budowy)

lustrzanego

odbicia

poszczególnych wyrazów, ale i wskazujących na báyskotliwą grĊ myĞli i wyobraĨni,
zdarzają siĊ pomysáy mniej wyrafinowane, lecz mimo to potrafiące zaabsorbowaü
uwagĊ czytelnika: ĺEwo, pili masoni wino sami – lipoweĸ.
Są i palindromy zagadki: ĺIzak u Asi báagaá bis – a u Kazi?ĸ. Co robiá u Kazi
dowiemy siĊ czytając drugie zdanie: ĺàaps Izak u Asi báagaá bis, a u Kazi spaáĸ.
Autor zajmuje siĊ sprawami kupna-sprzedaĪy: ĺEli azot ten netto za ile?ĸ komentując
zawiáoĞci spraw mĊsko-damskich: ĺa jego nie chciaáa i chce ino gejaĸ , wyraĪa
opiniĊ o formie ksztaácenia: ĺlaborka jak robalĸ …a w innym palindromie pyta:
ĺa laboranci nic na robala?ĸ
Nie wolne od iĞcie satyrycznych piĊtnowaĔ są i wady ludzkie: ĺa typ – Īartem
dano i kata mu, i rad, i palindromu humor, dni lapidarium – a taki o nadmetraĪ pytaĸ,
w taki oto sposób autor opisaá chytroĞü i zacháannoĞü pewnego „typa” przy
jednoczesnym umieszczeniu w palindromie nazwy genologicznej. I na wadĊ
naduĪywania alkoholu zwróciá uwagĊ autor: ĺàadna pani woáa: maáo wina pan daáĸ ;
ĺAla boski miks obalaĸ ; ĺona z niczym – my z Cinzanoĸ i jednoczeĞnie na
niehumanitarne traktowanie zwierząt: ĺi mili psa spili miĸ . Skoro bohaterami
palindromów są psy, równieĪ i dla kotów odnalazá autor miejsce w innym, i to na
dodatek palindromie-wierszu:
ĺAle ma kot, i co spotka
Ale motam – a to kotka
A kto kota ma – to Mela
A kto psoci – to Kamelaĸ

Pozostaáe zwierzĊta teĪ mogą poczuü siĊ usatysfakcjonowane posiadaniem swej
nazwy w palindromie: ĺAle zagaja gazelaĸ ; ĺWóá skarb – brak sáówĸ ; ĺKos
wynalazca – kĊs sĊkacza lany w sokĸ .
Coraz intensywniej Ğledząc zawartoĞü ksiąĪek Morawskiego moĪna odnieĞü
wraĪenie, iĪ kaĪde zdanie palindromiczne jest interesujące, nawet wtedy, jeĪeli nie
zachwyca formą czy znaczeniem, to chociaĪby z tego wzglĊdu, iĪ ma w sobie tĊ
podstawową wáaĞciwoĞü: moĪliwoĞü odczytania go wspak: ĺGratisy. Ma tu auta mysi
- 170 -

Beata Rusek

targĸ; ĺ Gra tuman, a nam utargĸ.
W rzĊdzie najczĊĞciej poruszanych w twórczoĞci Morawskiego tematów
znajdują siĊ problemy i pytania waĪkie, egzystencjalne: ĺ co mi daá duch – cud, áad
i moc ĸ ;ĺ o, ta noc, a ty dureĔ erudyta co na to?ĸ, ale i szukanie odpowiedzi na
prozaiczne pytania: „Gdzie jest Nemo?” „Ma to Nemo!Nemo-Nomen omen o tam!” czy
opisy realnych, bądĨ mniej rzeczywistych sytuacji: ĺAla wzory obalaĸ ; ĺ u Jagody
bard, a áysy wysyáa draby do gajuĸ ; ĺEla, gorące lecą rogaleĸ, zadawanie pytaĔ:
ĺIle Roman áadny dyndaá na moreli?ĸ ; ĺEwy Īelki w üwikle Īywe?ĸ.
Tadeusz Morawski jest osobą starającą siĊ w róĪny sposób propagowaü wiedzĊ
na temat tego gatunku twórczoĞci artystycznej. DziaáalnoĞü jego nie ogranicza siĊ tylko
do wydawania ksiąĪek z polskimi palindromami. Udziela wywiadów, uczestniczy
w seminariach, spotkaniach 10 .
Konstruktywny charakter dziaáalnoĞci Tadeusza Morawskiego przejawia siĊ
równieĪ 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
podziaá tematyczny palindromów, autor prezentuje zarówno wáasne palindromy, utwory
wczeĞniej wymienionych twórców Tuwima, BaraĔczaka, Godzica oraz te, nadsyáane
przez czytelników. Odwiedzając tĊ witrynĊ moĪna uzyskaü informacje nie tylko
o blisko póátora tysiącu palindromów, ale i zapoznaü siĊ z treĞcią wywiadów,
artykuáów, opinii o echozdaniach. Strona internetowa jest systematycznie uzupeániana,
aktualizowana kaĪdego dnia – moĪna na niej przeczytaü specjalnie przygotowany nowy
palindrom na kaĪdy dzieĔ.
Tadeusz Morawski jest jednak nie tylko twórcą palindromów, zainteresowanie
10

Jedną z okazji do zaprezentowania historii palindromu oraz wáasnej twórczoĞci staáo siĊ uczestniczenie
w jesiennym ĞwiĊcie humoru. W ramach odbywającej siĊ w paĨdzierniku konferencji, organizowanej
przez koáo socjologów Uniwersytetu ĝląskiego, zatytuáowanej „Festiwal Humoru”, Tadeusz Morawski
zaprezentowaá tworzone przez siebie palindromy. Odczyt (wsparty przygotowaną specjalnie prezentacją)
zostaá podzielony na czĊĞci. Na wstĊpie moĪna byáo usáyszeü ogólne informacje na temat palindromów
oraz ich dotychczasowych polskich twórców (Tuwim, BaraĔczak, Godzic). NastĊpnie wyĞwietlane
„lustrzane” zdania wáasnej twórczoĞci autor uzupeániaá dowcipnym komentarzem – z czego powstawaáa
ciekawa, dowcipna historia dotycząca: raz motywów czy okolicznoĞci powstania, innymi razy
wyjaĞnienia ukrytego sensu palindromów. Autor zaprezentowaá teĪ garĞü palindromów ze szczególnie
trudnymi sáowami, udowadniając zrĊcznoĞü w Īonglowaniu sáowami i tworzeniu róĪnego typu
„echozdaĔ”:
ĺim akt, siwy talerz, kram taki zorganizowano: sekretarka ma krater, keson, a wozi, nagrozi kat
Mark z relatywistkamiĸ
ĺMera i muz import na zimĊ. Da rap w paradĊ mizantrop mi z umiaremĸ
Prelekcja spotkaáa siĊ z uznaniem zgromadzonych w sali osób, które nagrodziáy autora oklaskami,
wczeĞniej okazując swe zainteresowanie przez zadawanie pytaĔ.
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to rozszerzyá o pasjĊ ich kolekcjonowania, zachĊca równieĪ innych do podjĊcia siĊ
trudu „palindromowania”. Stara siĊ aktywnie uczestniczyü we wszelakiego typu
spotkaniach, wykáadach, wszĊdzie tam, gdzie jest moĪliwe propagowanie wiedzy o tego
typu quasilingwistycznej twórczoĞci. Jest to swego rodzaju intelektualna rozrywka,
zabawa sáowem, w której nie ma miejsca na dyskryminacjĊ wiekową, czy páciową tak
autorów,

jak

i

odbiorców-czytelników.

Jednym

sáowem

–

zainteresowanie

palindromami mogą przejawiaü wszyscy. MiáoĞnikom nietuzinkowych zmagaĔ
z jĊzykiem proponuje siĊ wziĊcie udziaáu konkursach związanych bezpoĞrednio
z palindromami Tadeusza Morawskiego, polegających na obudowywaniu wierszykiem
wybranych echozdaĔ oraz zwraca uwagĊ na spróbowanie wáasnych siá w tej dziedzinie
twórczoĞci 11 . Oto przykáad jednego z nich:
àajce psi specjaá Īycia nie uproĞciá
trudno jeĞü koĞci w stanie niewaĪkoĞci. 12

Jak moĪna byáo siĊ przekonaü pasja ta ma w sobie coĞ z „przeĞwietlania” sáowa,
bo kaĪde z nich moĪe staü siĊ motywem do powstania interesującego palindromu. I tak
obok zdaĔ peánych erotycznych aluzji (ĺrada dama sama da darĸ ) znaleĨü moĪna
w kolekcji Morawskiego zdania dla dzieci (ĺno i lubej zagaja Baba Jaga – zje bulion;
(ĺAla - woda z Sanu nas zadowalaĸ), palindromy o tematyce związanej ze
zwierzĊtami (ĺi wabi wóá ów i bawiĸ ; (ĺleci baĪant na Īabi celĸ ), czy kulinarnej
(ĺnapichci pani, napichci panĸ ; ĺilu beczy z cebuli?ĸ ; ĺnowy wór apetytu: karp,
rak – utyte parówy won!ĸ ; ĺAle fest estragon. Jada maáo Izydor. ĝwieĪe jada jeĪe
i w Ğrody zioáa ma. Daj no gar tse-tse, Felaĸ ).
Kreacja palindromu zaleĪy od tego, czy twórca postawi na jakoĞü, czy teĪ na
iloĞü. W przypadku pierwszym powstają utwory okraszone doskonaáym dowcipem,
zawierające nawet sens, opisujące w sposób realny sytuacje: ĺáapaá za tokaj a kota
záapaáĸ ; ĺnowotwór – w rów to, won!ĸ W drugim przypadku, gdy kryterium
liczebnoĞci liter w palindromie przewyĪszy, wówczas powstają zdania hybrydy,
w których trudniej odszukaü logiczny sens. OczywiĞcie ideaáem jest poáączenie obu
tych elementów. I mimo tego, Īe trudno jest doszukiwaü siĊ w palindromicznych
11

Pismami, które obecnie w bezpoĞredni sposób przyczyniają siĊ do propagowania zabaw
z palindromami są m.in. „Anagorka”, „Rozrywka do PodróĪy”.
12
http://www.palindromy.pl/pal_nadeslane.html#wierszyki
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zdaniach funkcji utylitarnej, warto doceniü ich funkcjĊ rozrywkową, dobrą zabawĊ, jaką
mogą przysporzyü twórcy i odbiorcy.
MoĪna, idąc Ğladem tematycznej twórczoĞci Morawskiego, wysnuü doĞü
karkoáomną tezĊ, iĪ palindromy opisują otaczający nas Ğwiat, z tego teĪ wzglĊdu ich
przewodnim motywem moĪe w zasadzie staü siĊ kaĪda sytuacja, niemal kaĪdy
przedmiot. W taki teĪ autor stara prezentowaü efekt swej twórczoĞci. Sposób
referowania równieĪ zasáuguje na uwagĊ. Bo o palindromach – kto jak kto – ale sam
autor opowiadaü potrafi najlepiej:
„Pragniemy coĞ daü pierwszemu psu w kosmosie – àajce. OczywiĞcie coĞ
psiego – ĺàajce psi specjaáĸ . Chcemy porównaü rozmiar orki i norki. Nic
prostszego: ĺOrki makro, norka mikroĸ. Albo weĨmy takie „Īądze – zdąĪ”, dodajmy
do tego minipalindromu, u kogo są Īądze i kto ma zdąĪyü: ĺU Izydy Īądze – zdąĪy
Dyziu?ĸ NastĊpne naturalne pytanie, to gdzie są te Īądze (przy okazji zauwaĪmy, Īe
Īądze z reguáy siĊ ukrywa): ĺU Izydy Īądze na wyrku ukrywane, zdąĪy Dyziu?ĸ, na
koniec uzupeánijmy, kiedy te Īądze wystĊpują i mamy kompletny palindrom: ĺU Izydy
Īądze na wyrku co noc ukrywane, zdąĪy Dyziuĸ. I tak moĪna, przy Īywo reagującej
sali, opisywaü Ğwiat palindromami” 13 .
Wiele z palindromów przedstawia jednak moĪe i wyimaginowane, czasem
ekscentryczne, zdarza siĊ i Īe drastyczne sceny z Īycia codziennego: ĺAda bąki piką
bada (choü moĪna dodaü, Īe Īywe organizmy w jakiĞ sposób badaü trzeba), ĺWart Oli
kot ten netto kilo trawĸ (niestety, ten kot nie ma duĪej wartoĞci), filozoficznozoologiczne dociekania: ĺMoĪe jeĪ áĪe jeĪom?ĸ (byü moĪe…áĪe) i swego rodzaju
nietuzinkowe propozycje: ĺA „po pijaku” popukaj i popaĸ („na trzeĨwo” bowiem nie
wypada). W palindromy moĪna wplataü nazwiska i jak twierdzi autor: „JeĞli ktoĞ
odnajdzie tu swój Ğlad niech siĊ cieszy (sam kilka razy umieĞciáem w palindromie swoje
imiĊ lub nazwisko) lub niech uzna, Īe zbieĪnoĞü taka jest przypadkowa” 14 : ĺ Iks
w aromat, a kody? – do kata Morawskiĸ; ĺ u Jagody Paganini na gapy do gajuĸ .
Obok nazwisk inspiracją do zmagaĔ z jĊzykiem staáy siĊ równieĪ róĪnego typu
skróty: ĺznowu brak „skarbu” w ONZĸ ; ĺ Do kpin mam NIP, kodĸ ;ĺ To lata
LOT!ĸ ;ĺ NIP krów – wór kpinĸ . PoniewaĪ góry są ulubionym miejscem spĊdzania
wolnego czasu przez Tadeusza Morawskiego nie dziwi fakt, Īe i one staáy siĊ tematem
13
14

T. Morawski, Napisane tak, by czytano wspak, „Wiedza i ĩycie” 2006, nr 8, s. 49.
T. Morawski, ZagwiĪdĪ…,s. 6.
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palindromów: ĺ o, na Rysy áąką áysy rano! ĸ; ĺ Zakopane - i nie na pokaz?ĸ .
W tej sáownej zabawie moĪna posunąü siĊ i krok dalej. Znaczenie danego zdania
palindromicznego zaleĪy miĊdzy innymi od uĪytej interpunkcji i uáoĪenia
poszczególnych wyrazów. Wystarczy niektóre litery odáączyü, a inne záączyü
i powstanie palindrom-kalambur: ĺ Ona rada ranoĸ; ĺ O, narada ranoĸ .
Nie moĪna oprzeü siĊ wraĪeniu, iĪ przy lekturze palindromów czytelnik jest
zapraszany do wspólnej zabawy, nie tylko do odczytywania utworzonych zdaĔ, ale i do
wykazania inwencji w kwestii ich odbioru-interpretacji, dodatkowego ich áączenia lub
podziaáu. ZasadĊ „czytamy tak i wspak” realizowaü mogą tak poszczególne wyrazy,
zdania, jak i elementy bardziej rozbudowane – wiersze. I tak dodatkowych,
estetycznych wraĪeĔ mogą dostarczyü echozdania poetyckie – jest to jednak swego
rodzaju palindromiczna licentia poetica:
ĺa klan sarka
na kram Jarka,
a kramarka
na krasawice.
Leciwa sarka
na kram Arka,
a kraj Marka
na krasnalka.ĸ

O ile w poezji myĞli i sáowa sáuĪą wyraĪaniu emocji, nastroju, spostrzeĪeĔ,
o tyle w palindromicznych wierszach proces ten zostaje niejako odwrócony – zmieniają
siĊ proporcje. Na plan pierwszy wysuwa siĊ forma, ukáad utworu, dodatkowo niezwykle
mile widziany jest sens, choü nie jest obligatoryjny. W jednym z takich poetyckich zdaĔ
„na wspak” autor zdoáaá umieĞciü palindrom, rym i jednoczeĞnie utrzymaü tematykĊ nie
tylko w caáym utworze, ale i poszczególnych wersach – tytuá: „Song Nos”:
ĺano Samson, a mu nosa Feli
a nos reportera da Soni, Meli
ile mi nosa da retro-persona?
ile fasonu ma nos masona?ĸ
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Są teĪ przykáady palindromów, które moĪna wpisaü na listĊ utworów z zakresu
humoru dĨwiĊkowego, w których dochodzi nawet do stylizowania na spontaniczną
twórczoĞü dzieciĊcą: ĺAda, psina sina z Ani sani spadaĸ ; ĺMetraĪowo sum musowo
Īartemĸ ; ĺEj, u kota kurka kruka tokujeĸ .
Jak moĪna siĊ zorientowaü na podstawie podanych przykáadów, palindromy
zazwyczaj stanowią formy krótkie, poruszające róĪnorodne tematy, nierzadko opatrzone
są niemaáą dawką humoru. I, jak twierdzi sam autor, palindromy to „przede wszystkim
wspaniaáa rozrywka umysáowa polegająca na tworzeniu Īartów sáownych, na zabawie
jĊzykowej, czy jak kto woli literackiej. 15 ” Doskonale wypracowany warsztat
palindromiczny oraz niesamowita wrĊcz bystroĞü – o czym moĪna przekonaü siĊ mając
bezpoĞredni kontakt z autorem – umoĪliwia mu tworzenie tych lustrzanych zdaĔ ad hoc,
jednoczeĞnie z tematyczną precyzją odpowiadającą danej chwili 16 .
Przedstawione palindromy są przede wszystkim egzemplifikacją páynnego
i osobliwego

poáączenia

intelektualnego

wysiáku

–

umysáowej

pracy

autora

z umiejĊtnoĞciami operowania sáowem – oglądania go z kaĪdej jego perspektywy.
Tadeusz Morawski moĪe uchodziü za sztukmistrza w tej dziedzinie, za propagatora
niezastygáej formy sáowa, za tego, który stara siĊ ukazywaü inną, bardziej rozrywkową,
niekonwencjonalną stronĊ jĊzyka, co udaje mu siĊ z powodzeniem.
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