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ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ ПАЛІНДРОМА І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 

В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
 

У статті досліджено, що паліндром (з грецької palindromos "біжить назад") означає текст або словесну побудову, 

що однаково або з деякими припущеннями, читається по буквах зліва направо і справа наліво. Визначено, що 

паліндром є маловивченим лінгвістичним феноменом, відомим ще з давніх часів. Це мовне явище до XX століття 

розглядалося тільки з позиції літературознавства. У зв'язку з цим існує великий інтерес для подальших досліджень 

паліндрома, але вже з точки зору лінгвістики. У статті висвітлено, що паліндром винайшов давньогрецький поет 

Сотад. Виявлено, що виникнення паліндромів пов’язане з естетичним почуттям дзеркальної симетрії і її майже 

математичним виразом, тільки не в цифрах, а в буквах. Визначено, що найбільш логічним обґрунтуванням появи 

європейського паліндрома треба вважати різноманіття форм писемності, які співіснували в античному 

Середземномор'ї з часів Олександра Македонського. У статті досліджено, що в античні часи вважалося, що 

паліндроми мають замовну і молитовну силу, і тому паліндромічні квадрати часто наносилися на стіни будинків і 

храмів. В середні віки паліндроми можна було знайти в трактатах з віршування, і тільки в XX столітті вчені 

зайнялися вивченням цього явища. Було з'ясовано, що паліндром є лінгвістичним явищем, що має свою структуру і 

принципи побудови. Особливу увагу приділено вивченню різноманітних класифікацій паліндромів. Найбільшою з них є 

класифікація по функціональної спрямованості, так як вона ділить паліндроми на точні, неточні, варіативні. 

Класифікація за ступенем точності паліндрома є хорошою ілюстрацією принципів його побудови. Досліджено, що 

найпростішим є паліндром з числом складності, рівним нулю, в якому один з напівпаліндромів не містить пробілів 

між словами і, відповідно, прогалин. Найскладнішим паліндромом відповідно до класифікації за ступенем точності 

є суперпаліндром, що вписаний в квадратну таблицю, і може читатися однаково практично у всіх напрямках. 

Також складання паліндромів є складною формою словесно-графічної гри. З’ясовано, що паліндроми часто 

використовуються в поезії. В такому випадку такий вірш називається візуальним або графічним, так як графічно 

він виглядає симетричним. В роботі досліджено, що в англійській літературі словесний паліндром має набагато 

більш широке функціонування завдяки розвиненій аналітичності, незважаючи на те, що паліндром не схильний до 

інверсії англійської мови. Визначено, що одним з найбільш відомих англійських поетів-паліндромістов є Джеймс 

Ліндон (James Lindon), який значно сприяв вивченню і розвитку паліндрома. 

Ключові слова: паліндром, паліндромічні квадрати, дзеркальна симетрія, напівпаліндром, суперпаліндром. 

 

Постановка проблеми та обґрунтування 

актуальності її розгляду. Паліндром як мовне 

явище має відношення до рідкісної формі 

віршування, де процес творення пов'язаний зі 

значними технічними труднощами, а результат 

не завжди задовольняє естетичне почуття. 

Паліндром найчастіше вважають експериментальною 

поезією, що пов'язана з розумінням таємниць 

мистецтва версифікації. Але поряд з таким 

трактуванням паліндрома, існує і його дивовижна 

популярність в широкому читацькому 

середовищі - майже кожен європеєць назве один-

два відомих йому паліндрома.  

Зацікавленість у дослідженні генезису, 

історії розвитку і теорії паліндрома 

пояснюється тривалим експериментуванням 

поетів з паліндромом, що нараховує більше 

двох тисячоліть і все ж продовжує вважатися 

експериментом. Передбачається, що вивчення 

поетичних зразків і відомостей про паліндром 

допоможе краще усвідомити особливості 

паліндрома як форми і жанру, уточнити його 

різновиди і простежити еволюцію паліндрома 

від витоків до сучасності. [1]  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед дослідників, які приділяли увагу 

вивченню паліндрома можна зазначити 

Бубнов А.В., Гарднер М., М.Л. Гаспаров, 

Зубова Л.В, Решетняк Л.В.. В англійській мові 

вивченням палиндромів займалися такі 

дослідники, як Говард Бергерсон, Марк 

Солтвіт, Майкл Доннер. 

Мартін Гарднер цитує кілька англійських 

паліндромів з книги Бомобо «Літературні 

курйози» Л. Мерсера і зазначає  абсурдистський 

паліндром: «A man, a plan, a canal, - Panama!» 

(Людина, план, канал - Панама!). [3]   

‘Straw? No, too stupid a fad. I put soot on 

warts’(‘Соломою? Ні, це занадто дурна 

примха. Я мажу сажею бородавки »).  

Майкл Донер в своїй роботі приділяє увагу 

визначенню вузького термина паліндром і 

зазначає недоліки і протиріччя. 

Бергерсон розмірковує стосовно відповідності 

класичному розумінню паліндрома і в англійській 
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паліндромічній літературі підтримує традицію 

точного графемно античного паліндрома. 

Марк Солтвіт заснував журнал ‘The 

Palindromist’, присвячений паліндромам і 

іншим формам словестної гри. 

Мета: визначити історію розвитку паліндрома і 

описати особливості англійського паліндрома  

Згідно з метою, поставлені такі завдання: 

- зробити аналіз наукової літератури згідно з 

темою дослідження і розкрити сутність поняття  

 - визначити класифікацію палиндромів і 

особливості англійського паліндрома; 

- охарактеризувати використання техніки 

паліндрома в поезії і прозі; 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Форма паліндрома, як ігрового словесного 

мистецтва, відома була в далекій давнині. 

Паліндромні вірші були відомі ще в 

стародавньому Китаї і мали замовні та 

молитовні властивості. Відомо, що паліндроми 

вперше з'явилися на посуді, вазах і інших 

предметах сферичної форми: Напис-перевертень 

можна було прочитати, повертаючи предмет в 

будь-яку сторону або наближаючись до нього з 

будь-якого боку. З часів античності паліндроми 

поміщалися на стіни будинків і храмів, на 

фонтани і надгробки. [2] 

Походження паліндрома обумовлено 

взаємодією кількох рівнозначних факторів. 

По-перше, естетичним почуттям дзеркальної 

симетрії, її майже математичним виразом, 

тільки не в цифрах, а в буквах. По-друге, 

естетикою гри - гри розуму, інтелектуальної 

вправи у вищий майстерності. [7]  

Паліндром застосований у нечисельних 

робіт і належить до творів вийняткових 

майстрів слова на зразок «Гри в бісер» Г. 

Гессе. З таким трактуванням паліндрома 

пов'язана поява жартівливих паліндромів як 

однієї з його різновидів. 

 По-третє, на наш погляд, найбільш 

логічним обґрунтуванням появи європейського 

паліндрома треба вважати різноманіття форм 

писемності, які співіснували в античному 

Середземномор'ї з часів Олександра Македонського. 

Паліндром (іноді також паліндромон, від 

грецького palindromos ‘біжить назад’) розуміємо 

як текст або як словесну побудову, що однаково 

(або приблизно однаково, з деякими 

припущеннями) читається по буквах зліва 

направо і справа наліво. Прямий текст 

паліндрома, читається відповідно до 

нормального напрямком читання в даній 

писемності (у всіх видах кириличної і латинської 

писемності - зліва направо), називається 

прямоход, зворотний - Ракохід або реверсом 

(справа наліво). Слово ‘паліндром’ було 

вигадано від грецького коріння pálin (‘знову’) і 

drómos (‘шлях, керівництво’) англійським 

автором Беном Джонсоном в 1600-их. [4] 

Класичним прикладом англійського 

паліндрома є: 

A man, a plan, a canal – Panama 

Історія паліндрома налічує приблизно два 

тисячоліття. Витоки його губляться на рубежі 

давньої і нової ери. Дехто схильний датувати 

появу європейського паліндрома IV століттям 

н.е., про що йдеться в статті «Найдавніший 

паліндром», складеної за матеріалами 

німецького журналу «Bild der Wissenschaft». 

Інші джерела приписують винахід паліндрома 

грецькому поету Сотад (Сотадісу), що жив в 

Олександрії в царювання Птолемея 

Филадельфа в третьому столітті до н.е.  

До Х-ХI ст. паліндроми поширилися 

спочатку в Італії, а потім і в Західній Європі. У 

візантійському храмі Софії в Константинополі 

на мармуровій купелі було вирізано наступний 

паліндромний вислів: «nisponano mimata mi 

monanopsin», що означає: «омиває не тільки 

особа, але і ваші гріхи». Слід зазначити, що 

складання подібних палиндромов, що містять 

в собі серйозну думку, є надзвичайно важкою 

справою. З ХII-ХIII ст. відомості про 

паліндрома, хоча і рідкісні, з'являються в 

підручниках поетики і трактатах з віршування. 

Це пов'язано з відкриттям перших 

університетів і формуванням єдиної 

європейської латинізованої системи освіти. 

До XIV століття відноситься перша поява в 

музиці самостійної паліндромний форми. Це 

відкриття належить Гийому де Машо (1300-

1377) - відомому поетові і музикантові. І 

музичні, і поетичні паліндроми протягом 

усього історичного періоду свого існування 

вважалися одним з вищих проявів технічної 

майстерності, вишуканими жартами 

талановитих творців поезії і музики, що були 

призначені для обраних поціновувачів. 

У XIX столітті відомий зразок паліндрома: 

 «Lewd did [I] live & Evil did dwel» ( 

«Непристойно я жив, і жив, як диявол») 

заснований на дзеркальності слів live - жити і 

evil - зло, і сходить до фрази з молитви «Отче 
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наш»: «deliver us from the Evil One » (« 

Визволи нас від лукавого »). 

Мартін Гарднер цитує кілька англійських 

палиндромов з книги Бомобо «Літературні 

курйози» Л. Мерсера і зазначає  

абсурдистський паліндром: «A man, a plan, a 

canal, - Panama!» (Людина, план, канал - 

Панама!). «Straw? No, too stupid a fad. I put soot 

on warts » (« Соломою? Ні, це занадто дурна 

примха. Я мажу сажею бородавки »). Майкл 

Донер в своїй роботі приділяє увагу 

визначенню “вузького” термина паліндром і 

зазначає недоліки і протиріччя. [3; 11] 

Судячи з цих прикладів, з XIX століття 

жанр «курйозних віршів» з підручників 

поетики остаточно переміщається в 

розважальні розділи популярних журналів і в 

такому вигляді продовжує своє існування аж 

до XX століття. Паліндром в широкому 

розумінні не обмежується тільки вербальної 

формою. Паліндромом можна назвати певний 

об'єкт, що має лінійну або циклічну форму 

організації, в якій задана симетрія складових 

від початку до кінця і від кінця до початку. 

Паліндроми можуть мати форму вірша (тобто 

розбиватися на рядки) або ж записуватися 

прозою - лінійно, без розбивки на рядки. 

Однорядкові паліндроми, відповідно, не 

належать ні до вірша, ні до прози. 

'Live not on evil' 

'Was it a car or a cat I saw?' 

'Pull up if I pull up' 

'Some men interpret nine memos' 

'Not New York, Roy went on' 

Іноді паліндромний структури використовується 

і в назвах творів: назва оповідання Л. Левіна 

(Lawrence Levin) Dr Awkward & Olson in Oslo 

Складова структура паліндрома змушує 

авторів використовувати нескладна 

словоформи, тому в англійському паліндрома 

часто відсутні дієслівні форми і 

використовуються короткі іменники. 

Синтаксичні конструкції паліндрома відрізняє 

структурна стислість. 

В англійській мові вивченням палиндромов 

займалися такі дослідники, як Говард 

Бергерсон,  Марк Солтвіт. М. Солтвіт заснував 

журнал «The Palindromist», присвячений 

паліндрома і іншим формам словестної гри. [8] 

Перейти до буквенному паліндром 

допоможе випадок синтезу словесного і 

літерного типів паліндрома: "Bob:" Did Anna 

peep? "Anna:" Did Bob? У частині 

відповідності класичному розумінню 

паліндрома англійська паліндромічна 

література підтримує традицію точного 

графемно античного паліндрома. [10, 83] 

Залежно від числа і варіації місця пробілів 

між словами, збігу прямого і зворотнього 

читання, паліндроми класифікуються за 

ступенем складності і точності. 

Класифікація палиндромов за ступенем 

складності передбачає введення поняття - вісь 

паліндрома (або паліндромічна вісь) і вісь 

перевертня (багаторядкового паліндрома). 

Така вісь являє собою уявну лінію, що 

проходить по букві або між буквами і розділяє 

паліндромний текст так, щоб букви однієї 

половини представляли собою реверс інший 

(утворюються напівпаліндроми). Введення 

поняття «вісь» і його візуалізація дозволяють 

побачити, що паліндром - «вірш для ока». 

Центральна вісь паліндрома робить явним ту 

обставину, що віршований паліндромічний 

текст є одночасно і особливий твір словесно-

образотворчого мистецтва. [5] 

Кількісно складність паліндрома 

визначається мінімальним числом прогалин 

його напівпаліндрома. Найпростішим є 

паліндром з числом складності, рівним нулю, в 

якому один з напівпаліндромов не містить 

пробілів між словами і, відповідно, прогалин. 

Найпростішим, наприклад, буде паліндром, 

пов'язаний з іменами власними: 

Emma Lamme, Sanna Rannas, Enny Lynne і 

Asko Oksa. 

Паліндром Lewd did [I] live | Evil did dwel 

складний, оскільки вісь проходить не за 

буквою, а між буквами. [6, 175] 

Класифікація палиндромів за ступенем 

точності пов'язана з тим, що при зворотному 

читанні, в порівнянні з прямим, змінюється 

місце пробілів між словами, втрачається 

значимість розділових знаків і великих літер, а 

також допускаються відхилення в 

орфографічною записи: 

Al, sign it, Lover! ... revolting, Isla 

(паліндроміческая композиція була складена 

Едвардом Бенбоу). 

По-перше, паліндроми діляться на точні і 

неточні. Точний паліндром має Ракохід, що 

точно повторює прямоход, в неточному 

паліндрома спостерігається хоча б одне 

різночитання. В точному паліндрома при 
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зворотному читанні з абсолютною буквеною 

ідентичністю зберігаються і місця прогалин: 

Madam I'm Adam. Вища ступінь точності, або 

абсолютний стиль паліндрома, вимагає повного 

збігу пробілів між словами і абсолютної 

буквеної ідентичності Ракохід. Для цього часто 

використовуються тільки великі літери. 

Суворий стиль паліндрома допускає відхилення 

в прогалинах (і відповідно враховує 

односпрямованість розділових знаків), великих 

і великих буквах; виключаються також 

переноси слів між рядками-паліндромами і 

однобуквені рядки. Суворим стилем 

написаний, наприклад, паліндром: 

Able was I ere I saw Elba ( "Я був сильний, 

поки не побачив Ельбу".) 

Вільний стиль паліндрома допускає (у 

різному ступені) неточність Ракохід, 

однобуквені рядки, переноси слів і подвоєння 

букв. Наприклад, 'Niagara o roar again' 

Останнім часом створюються міжмовні 

паліндроми і перевертні. Слова різних мов 

можуть записуватися в єдиній транслітерації, 

як, наприклад, в діалозі. 

But you love? ( Але ти любиш?) 

Існують і варіативні паліндроми. Це 

паліндроми, в яких зберігається семантика 

прямого читання, але спостерігається 

синтаксична інверсія. 

В англійській літературі, незважаючи на те, 

що паліндром не схильний до інверсії 

англійської мови, але завдяки розвиненій 

аналітичності, словесний паліндром має 

набагато більш широке функціонування: 

Darling, my love / Is great, so great; Great, so 

great is / Love, my darling  

Даний приклад показує, що паліндром 

пишеться відразу з двох сторін, а не від 

початку до кінця. 

Суперпаліндром – це уривок тексту, що 

складається з букв, і при розташуванні якого в 

квадратну таблицю, збігається послідовність 

літер при прочитанні наступними 4 способами: 

1) по рядках зліва направо і зверху вниз; 

2) за стовпцями зверху вниз і зліва направо; 

3) по рядках справа наліво і знизу вгору; 

4) по рядках знизу вгору і справа наліво. 

Легко бачити, що для квадратної таблиці з 

букв однаковість її прочитання всіма чотирма 

способами рівносильна її симетрії щодо обох 

діагоналей квадрата. Зрозуміло, будь-який 

суперпаліндром є також паліндромом. Таким 

чином, суперпаліндром - це паліндром, що 

відповідає досить жорстким додатковим 

обмеженням. Суперпаліндроми наводяться в 

двох записах - звичайної і "квадратної". [8] 

 SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS 

"Сівач Арепа тримає колеса у дії".  

S A T O R 

A R E P O 

T E N E T 

O P E R A 

R O T A S 

NET EWE TEN (зловили в сітку вівцю десять) 

N E T 

E W E 

T E N 

STEP TIME EMIT PETS (Час крок 

випустити домашніх улюбленців) 

S T E P 

T I M E 

E M I T 

P E T S 

Паліндроми охоче використовуються 

візуальної поезією, в результаті чого 

створюються так звані відео-паліндроми - 

візуально-поетичні твори, що ґрунтуються на 

техніці паліндрома. Такі структури 

створюються шляхом записування тексту по 

замкнутій лінії, ніби в коло, результатом чого є 

круговий паліндром. Круговий паліндром 

читається однаково в обидві сторони при 

зрощуванні початку з кінцем; при цьому 

фізичний екземпляр початкової літери при 

прямому і зворотному читанні може бути 

різним. Наприклад, найдовше англійське 

слово-паліндром TATTARRATTAT, яке 

зафіксовано в Оксфордському словнику 

Більш складним видом паліндрома 

(словесного, а не літерного) є вірш, написаний 

за цим принципом: спершу рядки і до 

останньої, також як з останньої до першої, 

вірші читаються абсолютно однаково.  

Entering the lonely house with my wife 

I saw him for the first time 

Peering furtively from behind a bush - 

Blackness that moved, 

A shape amid the shadows, 

A momentary glimpse of gleaming eyes 

Revealed in the ragged moon. 

A closer look (he seemed to turn) might have 

Put him to flight forever - 

I dared not 

(For reasons that I failed to understand), 
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Though I knew I should act at once. 

I puzzled over it, hiding alone, 

Watching the woman as she neared the gate. 

He came, and I saw him crouching 

Night after night. 

Night after night 

He came, and I saw him crouching, 

Watching the woman as she neared the gate. 

I puzzled over it, hiding alone - 

Though I knew I should act at once, 

For reasons that I failed to understand 

I dared not 

Put him to flight forever. 

A closer look (he seemed to turn) might have 

Revealed in the ragged moon 

A momentary glimpse of gleaming eyes 

A shape amid the shadows, 

Blackness that moved. 

Peering furtively from behind a bush, 

I saw him, for the first time 

Entering the lonely house with my wife. 

(James A. Lindon).  

Техніка паліндрома використовується 

літературними діячами не тільки у віршах, але 

і в оповіданнях. У зв'язку з цим добре відомі 

два оповідання англійською мовою - Dr 

Awkward & Olson in Oslo (Доктор Оквард і 

Олсон в Осло), який Л. Левін (Lawrence Levin) 

написав у 1986 році, складається з 31 954 слів, 

і Veritas (1980) , що належить перу Деdіда 

Стівенса (David Stephens), - 58 795 слів.  

Висновки   Слово ‘паліндром’ було 

вигадано від грецького коріння pálin ( ‘знову’) 

і drómos ( ‘шлях, керівництво’) англійським 

автором Беном Джонсоном в 1600-их. Прямий 

текст паліндрома читається відповідно до 

нормального напрямком читання в даній 

писемності (у всіх видах кириличної і 

латинської писемності - зліва направо) і 

називається прямоход, зворотний - Ракохід або 

реверсом (справа наліво). 

 Походження паліндрома обумовлено 

естетичним почуттям дзеркальної симетрії, а 

також естетикою гри - гри розуму, 

інтелектуальної вправи у вищий майстерності 

В англійській літературі, незважаючи на те, 

що паліндром не схильний до інверсії 

англійської мови, але завдяки розвиненій 

аналітичності, словесний паліндром має 

набагато більш широке функціонування 

Суперпаліндромом являється паліндром, 

що відповідає досить жорстким додатковим 

обмеженням. 

Паліндроми охоче використовуються 

візуальної поезією, в результаті чого 

створюються так звані відео-паліндроми - 

візуально-поетичні твори, що ґрунтуються на 

техніці паліндрома. Такі структури 

створюються шляхом записування тексту по 

замкнутій лінії, ніби в коло, результатом чого є 

круговий паліндром.  
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Denisenko V. M.  

FEATURES OF GENESIS OF PALINDROME AND ITS USE IN ENGLISH  

It has been established that the palindrome from the Greek is "running back" and it’s is understood as a text or word 

construction that reads the letters from left to right and from right to left equally or almost equally. The article highlights that 

palindrome is an insufficiently studied linguistic phenomenon which dates back to ancient times and until the XX century this 

linguistic phenomenon  was considered only from the standpoint of word-making and literary studies. It has been determined 

that the appearance of palindromes is related to the aesthetic sense of mirror symmetry and its almost mathematical 

expression not in numbers but in letters. But the most logical rationale for the emergence of the European palindrome is the 

variety of literary forms that have co-existed in the ancient Mediterranean since Alexander the Great. The palindrome is 

thought to have been invented by the ancient Greek poet Sotad. In ancient times, it was believed that palindromes had custom 

and prayer power, and therefore palindromic squares were often applied to the walls of houses and temples. In the Middle 

Ages, palindromes could be found in treatises on verse, and only in the XX century scientists started to study this 

phenomenon.It has been found that palindrome is a linguistic phenomenon that has its structure and principles of 

construction. There are various classifications of palindromes. The largest of these is the classification by functional 

orientation, as it divides palindromes into accurate, inaccurate, variational ones. The classification of the degree of accuracy 

of a palindrome is a good illustration of the principles of its construction. The most complex palindrome according to the 

classification by the degree of accuracy is considered to be a super palindrome, which is inscribed in a square table, and can 

be read equally in almost all directions. It has been defined that palindrome composing is a complex form of word and 

graphics game. It has been found that palindromes are often used in poetry. In this case, such a poem is called visual or 

graphic, because graphically it looks symmetrical. One of the most famous English poet-palindromists is James Lindon 

(James Lindon), who greatly contributed to the study and development of palindrome. 

Key words: palindrome, palindromic squares, mirror symmetry, super palindrome. 

 

Денисенко В.М.  

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗИСА ПАЛИНДРОМА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В АНГЛИЙСЬКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье исследовано, что палиндром (с греческого palindromos "бежит назад") означает текст или словесное 

построение, одинаково или с некоторыми изменениями, читается по буквам слева направо и справа налево. 

Определено, что палиндром является малоизученным лингвистическим феноменом, известным еще с древних 

времен. Это языковое явление до XX века рассматривалось только с позиции литературоведения. В связи с этим 

большой остается интерес для дальнейших исследований палиндрома, но уже с точки зрения лингвистики. В 

статье освещено, что палиндром изобрел древнегреческий поэт Сотад. Выявлено, что возникновение палиндромов 

связано с эстетическим чувством зеркальной симметрии и ее почти математическим выражением, только не в 

цифрах, а в буквах. Определено, что наиболее логичным обоснованием появления европейского палиндрома следует 

считать многообразие форм письменности, которые сосуществовали в античном Средиземноморье со времен 

Александра Македонского. В статье исследовано, что в античные времена считалось, что палиндромы имеют 

заговорную и молитвенную силу, и поэтому палиндромические квадраты часто наносились на стены домов и 

храмов. В средние века палиндромы можно было найти в трактатах по стихосложению, и только в XX веке ученые 

занялись изучением этого явления. Было выяснено, что палиндром является лингвистическим явлением, имеет свою 

структуру и принципы построения. Особое внимание уделено изучению различных классификаций палиндромов. 

Крупнейшей из них является классификация по функциональной направленности, так как она делит палиндромы на 

точные, неточные, вариативные. Классификация по степени точности палиндрома является хорошей 

иллюстрацией принципов его построения. Доказано, что самым простым является палиндром с числом сложности, 

равным нулю, в котором один из полупалиндромив не содержит пробелов между словами. Самым сложным 

палиндромом согласно классификации по степени точности является суперпалиндром, что вписан в квадратную 

таблицу, и может читаться одинаково практически во всех направлениях. Также составление палиндромов 

является сложной формой словесно-графической игры. Выяснено, что палиндромы часто используются в поэзии. В 

этом случае такое стихотворение называется визуальным или графическим, так как графически он выглядит 

симметричным. В работе исследовано, что в английской литературе словесный палиндром имеет гораздо более 

широкое функционирование благодаря развитой аналитичности, несмотря на то, что палиндром не подвержен 

инверсии английского языка. Определено, что одним из самых известных английских поэтов-палиндромистов 

является Джеймс Линдон (James Lindon), который значительно способствовал изучению и развитию палиндрома. 

Ключевые слова: палиндром, палиндромические квадраты, зеркальная симметрия, полупалиндром, суперпалиндром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


