
Na skos, na wspak, do przodu 

 

 Wiara w istnieniu i skuteczności mowy odwrotnej (reverse speech) sięga dalekiej przeszłości świata 

sabatów, kiedy kpiąc sobie z chrześcijaoskich rytuałów, wiedźmy odmawiad miały modlitwy wspak, 

godząc w ten sposób w świętośd recytowanych tekstów. Prawdziwy rozkwit mowy odwrotnej nie 

odbyłby się bez odkryd rodzącej się psychoanalizy i psychologii, a przede wszystkim badao nad 

nieświadomością, istnienie nieświadomości należy do najważniejszych impulsów współczesnej wiary 

w reverse speech. Aby uwodnid, iż ta dziwna wiara nie została na zawsze oddalona w niepamięd, 

wystarczy przypomnied kontrowersje wokół utworu Jimmiego Pagea "Stairway to Heaven" w latach 

70-tych. Począwszy od Beatlesów, zespoły rockowe stanowiły i stanowią kanwa dla przekazów 

podprogowych, będąc rzekomo przesycone od okrytych poleceo kultywowania satanizmu, przemocy 

i nakłaniania do samobójstwa. Najdonioślejszym echem słynnej listy zespołów satanistycznych 

Ryszarda Nowaka, była szydercza odpowiedź polskiego zespołu Kat, polecająca byłemu posłowi 

odsłuchanie zgromadzonych materiałów od tyłu. 

 

Wiara w skutecznośd takich przekazów, poza bezkresem bezsensownośd, opiera się na dwóch 

absurdalnych założeniach. Pierwszym z nich jest pomysł, iż ludzki umysł tłumaczy "czystą mowę" na 

mowę odwrotną. Umiejętnośd mówienia wspak jest bardzo rzadką cechą, zdrowy, nietrenowany 

mózg, nie jest w stanie w czasie rzeczywistym odcyfrowad takich przekazów, nawet gdyby one 

rzeczywiście istniały. Drugim wątpliwej jakości poglądem jest możliwośd wpływania podświadomości 

na świadomy umysł, któremu to podświadomośd może polecid wykonania czynności, niepożądanych 

przez nasze "zewnętrzne ja". Nic nie wskazuje na istnienie takiego zjawiska, stąd tak zaszyfrowane 

wiadomości nie odniosłyby żadnych, a to żadnych skutków. 

 

Przekonaniu co do istnienia mowy odwrotnej, towarzyszy afirmacja podświadomości, mającej byd 

miejscem głębokich prawd, nieubłaganej uczciwości i ukrytych znaczeo. Prawdziwe znaczenie naszych 

słów miałoby byd dostępne do odcyfrowania po ich wcześniejszym nagraniu i odtworzeniu w 

przeciwnym kierunku. Warto dodad, że puszczane od tyłu wypowiedzi wystąpieo wojskowych 

prominentów, tuż po katastrofie w Roswell... miały dowodzid iż rząd nie mówi w tej sprawie całej 

prawdy Pogląd o wszędobylskiej prawdzie tkwiącej w reverse speech zawdzięczamy światowemu 

"badaczowi" mowy odwrotnej Davidowi Oatesowi, który odkrył jej zasadę upuszczając w trakcie 

porannego golenia, swój dyktafon, tak (nie)szczęśliwie, iż jedyna możliwością odtworzenia wcześniej 



nagranych taśm wiązała się z odsłuchaniem ich od tyłu. Na podstawie swoich spostrzeżeo, Oates 

zbudował rozległą teorię, powstawania, przekazywania, jak i efektywnego wykorzystywania zjawiska 

mowy odwrotnej. Nie ma oczywiście co liczyd na empiryczne dowody dociekao Oatesa, których nie 

tylko nie ma - rzekomi naukowcy popierający Oatesa, są ponod zastraszani przed wyjawieniem 

dowodów na potwierdzenie jego hipotez - ale ich istnienie byłoby niezgodne z ogromem wiedzy jaką 

dziś posiadamy na gruncie językoznawstwa, komunikacji, neurologii czy pedagogiki. Przykładowo, 

według zapatrywao Oatesa, gaworzenie niemowląt ma byd czystą mową odwrotną płynącą z 

podświadomego umysłu dziecka (!), mającą byd bezpośrednią relacją człowieka z Bogiem (!) Jako że 

oczywiście nie każdy wyraz i nie każde zdania posiada swój dający się zrozumied palindrom, 

nieodzowne okazały się, popularne we wszelkiego typu paranormalnych teoriach, metafory. Każde 

zdanie odtworzone od tyłu, a nie będące nosicielem sensownie ułożonych dźwięków, uznaje się za 

metaforę, przy czym jedynym sposobem na jej odczytanie jest zakup książek wydawanych przez 

Oatesa. Czytelnicy tych publikacji nie zadają sobie pytao o ewentualną gramatykę mowy odwrotnej 

(jeśli jest ona językiem, powinna posiadad zasady gramatyczne) czy o jakieś ewolucyjne korzyści z 

istnienia tego wynalazku. Korzyści z istnienia "zwykłej" mowy wydają się oczywiste dla rozwoju 

człowieka, zarówno jako gatunku, jak i jako jednostki, trudno jednak wyobrazid sobie biologiczne 

korzyści płynące z mowy odwrotnej, oraz zasadności mechanizmu przekazującej ją z pokolenia na 

pokolenie. 

Jedyną przyczyna dla której ktokolwiek może w ogóle pomyśled iż zjawisko te miało kiedykolwiek 

miejsce, jest znany nauce od lat 30-tych XX wieku, efekt łączenia przypadkowych głosek w znane 

słuchaczowi wyrazy. Badania na tzw "symulatorach słów" dowiodły, że zjawisko mowy odwrotnej 

rzeczywiście ma miejsce.... jeśli uznad może za nią skłonnośd ludzi do łączenia przypadkowych 

dźwięków w sensowne sformułowania. W przeprowadzonych w 1998 roku badaniach nad 

doszukiwaniem się komunikatów w przypadkowo ułożonych ciągach, dowiedziono niebagatelny 

wpływ naszych oczekiwao na słyszane przez nas wyrazy. Mówiąc kolokwialnie, "słyszymy to co 

chcemy usłyszed". 

 

Tłumaczenie i kompilacja kilku artykułów, między innymi:  A Skeptical Analysis of Reverse Speech, 

oraz Reverse Speech in Skeptic's Dictionary. 
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