dnoznacznie wskazuje na konotacje tych wczesnych form
pisma.
Wed³ug innych koncepcji
staronordycki i anglosaski
wyraz run i wczesnoislandzki
runar i stary, górnoniemiecki
wyraz runa wi¹¿¹ siê z germañskim pniem ru- i gockim
runa, - tajemnica, tajny,
sekret oraz z górnoniemieckim runen i nowo¿ytnym niemieckim raunen - czyli szeptaæ. Jest to zgodne z wymow¹ germañskich sag i poematów, gdzie czêsto podkrelana
by³a magiczna moc przypisywana runom.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e d³ugoæ runicznej wiadomoci
musia³a byæ ograniczona.
D³ugie, opisowe teksty by³y
w tym alfabecie niemo¿liwe
do zrealizowania. By³ on natomiast idealny do tworzenia krótkich, prostych informacji. Poniewa¿ runy by³y
wycinane w drewnie, kszta³t
liter w najwczeniejszej fazie
rozwoju tego pisma unika³
wszelkich krzywizn, które s¹
trudne do wyciêcia w tak
w³óknistym materiale. Litery sk³ada³y siê z pionowo
prowadzonych ciêæ w poprzek
w³ókien oraz z ciêæ ukonych, które sta³y oddzielnie.
Unikano natomiast stosowania ciêæ poziomych, które
mog³yby
myliæ
siê
z w³óknami i byæ trudne do
rozró¿nienia.
Na pierwotny alfabet runiczny sk³ada³y siê 24 litery,
które wed³ug ich pierwotnej
kolejnoci da³y zwyczajow¹
nazwê ca³ego pisma - futhark. Niezwyk³¹ cech¹ tworzonych w tym pimie tekstów jest to, ¿e mog³y byæ one
zapisywane zarówno w sposób klasyczny - od lewej do
prawej, jak i na odwrót.
Ju¿ dawno zwrócono
uwagê, ¿e niektóre z liter
futharku wykazuj¹ graficzne podobieñstwo do liter
alfabetu ³aciñskiego (H,E, >,
B, K), b¹d te¿ greckiego
(beta, sigma), z tego te¿
powodu s¹dzi siê, ¿e móg³
on zostaæ wymylony przez
te ludy germañskie, które
zamieszkiwa³y na terenach

po³o¿onych blisko Imperium do odczytania, ale i do inteRomanum (Goci?). Przy rpretacji - wedle wszelkiego
okazji podobieñstwa do al- prawdopodobieñstwa s¹ odzfabetu greckiego uczeni wierciedleniem
bardzo
wskazuj¹, ¿e inskrypcje ru- wczesnej, archaicznej fazy
niczne s¹ czêsto zapisywane jêzyka (dialektów) germañzgodnie z zasad¹ tzw. bus- skiego. Nie mo¿na wyklutrophedonu, czyli od lewej czyæ, ¿e zapisywano w nim
do prawej, a potem od
prawej do lewej. Ale jeli tak, to sta³oby to
w sprzecznoci z chronologi¹ pojawienia siê
najstarszych inskrypcji
runicznych. Tym niemniej warto zauwa¿yæ, ¿e
wielu wspó³czesnych runologów w dalszym ci¹gu opowiada siê za dawn¹ hipotez¹, wywodz¹c¹ pocz¹tki pisma runicznego z jakiej odmiany pisma pó³nocnoitalskiego
(etruskiego)
i wskazuje na Recjê pierwszych dziesiêcioleci
n.e., jako na region, w
którym wynaleziono
runy.
Bardziej prawdopodobna wydaje siê wysuniêta w 1985 r. hipoteza
duñskiego runologa Erika Moltke, który dowodzi, ¿e pismo runiczne
jest dzie³em germañskich
plemion, zamieszkuj¹cych po³udniowe partie
Pó³wyspu Jutlandzkiego. Kamieñ z Jelling, Dania
Za koncepcj¹ t¹ przema- i wikiñskich motywów
wia silnie fakt, ¿e
z tego w³anie rejonu wiata wyrazy, które póniej po progermañskiego dysponujemy stu zanik³y. Trudnoci w
najliczniejszymi znaleziska- odczytywaniu i interpretami wczesnorunicznych ins- cji inskrypcji runicznych,
krypcji. E. Moltke przemil- pochodz¹cych z najstarszej
cza jednak fakt, ¿e te najstar- znanej fazy tego pisma sk³osze runiczne inskrypcje odz- ni³y znakomitego angielskiewierciedlaj¹ gotow¹, w pe³ni go archeologa, Davida M.
ju¿ ukszta³towan¹ formê pis- Wilsona do sformu³owania
ma. Mog³oby to wskazywaæ, zdania, które znane jest pod
¿e runy dotar³y na Pó³noc nazw¹ Pierwszego Prawa
nie przechodz¹c ¿adnych faz Dynamiki Runów: dla ka¿rozwojowych i podobnie jak dej inskrypcji bêdzie tyle
póniejsze pismo gockie, czy interpretacji, ilu uczonych
cyrylica/g³agolica, mog³y nad ni¹ pracuje.
Wród tych¿e runolobyæ po prostu dzie³em jednegów dominuj¹ wspó³czenie
go cz³owieka.
Te najwczeniejsze zna- dwie szko³y metodologiczleziska runicznych inskryp- ne. Pierwsz¹ z nich mo¿na
cji (ok. 100-500 r. n.e., by okreliæ mianem pragDania, Szwecja, Polska, Ro- matycznej. Jej przedstawisja, Ukraina, Wêgry) s¹ bar- ciele widz¹ w zachowanych
dzo czêsto trudne nie tylko tekstach runicznych jedy-

nie materia³ do czystych
analiz filologicznych, historycznych i antropologicznych. Druga grupa uczonych
widzi w tych tekstach nie
tylko wierzchni¹ warstwê lin- gwistyczn¹, ale stara siê
tak¿e zrozumieæ wewnêtrz-

-

czasów a¿ 80 mistrzów, to
zaczynamy rozumieæ, ¿e kilkadziesi¹t inskrypcji znanych z najstarszej fazy pisma obrazuj¹ jedynie czubek
góry lodowej - powszechnej
znajomoci runów w wiecie germañskim. Otwarte
pozostaje natomiast
pytanie nie tyle o to,
ile osób potrafi³o runy ryæ, a o to, ile
potrafi³o je odczytywaæ?
Wed³ug
wielu
uczonych
zwi¹zki
wczesnych
runów
z magi¹ i czarami s¹
oczywiste. Tylko nieliczni Normanowie
znali pocz¹tkowo sposoby unikniêcia czarodziejskiej mocy tych
znaków. Sagi wielokrotnie wspominaj¹ o
tym, ¿e szkodliwe runy nale¿a³o wrzucaæ
do ognia (oznacza to,
¿e w wiêkszoci wypadków by³y one ryte w
drewnie!). Gdy natomiast chciano wyzwoliæ ich spotêgowan¹ si³ê, jednym ze sposobów by³o wyrycie ich
na drewnie leszczynowym, lub wypalenie
ogniem. By móc pos³ugiwaæ siê runami,
przyk³ad pisma runicznego
adept tej sztuki musia³
posi¹æ trzy umiejêtn¹ strukturê tych przeka- noci: opanowaæ pojedyncze
zów. Wskazuj¹ oni m.in. na znaki, poznaæ magiczn¹ warwymowê skandynawskich toæ powstaj¹cych z nich s³ów
sag, które niedwuznacznie oraz wiedzieæ, w jaki sposób
odwo³uj¹ siê do ukrytej, ma- trzeba by³o je barwiæ (pogicznej symboliki run.
cz¹tkowo zapewne krwi¹,
Wród runologów nie póniej farb¹).
ma te¿ zgodnoci co do teW Sadze o Egilu czytago, jak powszechna by³a my miêdzy innymi tak¹ oto
umiejêtnoæ rycia run. Ale przestrogê:
nawet jeli przyjmiemy za
Niechaj nikt nie nacina
dobr¹ monetê hipotezê bel- run / jeli nie potrafi siê
gijskiego uczonego, René nimi pos³ugiwaæ. / Ju¿ nieDeroleza, ¿e pomiêdzy 100 jednego mia³ka wywiod³y
a 500 r. w ca³ym wiecie one w pole. / Widzia³em
germañskim mog³o dzia³aæ dziesiêæ magicznych run, /
jednoczenie tylko 10 mis- których nie wolno wycitrzów wycinaj¹cych runy, to naæ na g³adkim fiszbinie. /
i tak byliby oni w stanie w One to - wyryte rêk¹ lektym okresie stworzyæ ok. komylnego - wywo³a³y tê
40.000 napisów. A gdy d³ug¹ chorobê.
uwzglêdnimy, ¿e inni runoWOJCIECH
WRÓBLEWSKI
lodzy wyró¿niaj¹ dla tych

