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WSTĘP 
 

 
W obecnych czasach mało kto wie, jakie formy przekazywania 

informacji istniały na terenach starego kontynentu na początku na-

szej ery. Jednym ze sposobów porozumiewania się było pismo ru-

niczne, którego litery nazwane runami wycinano przewaŜnie w drew-

nie lub ryto w kamieniu.  

Zatem celem niniejszej pracy jest głównie przedstawienie histo-

rii tego fascynującego, lecz prawie zapomnianego pisma, które 

przecieŜ takŜe było uŜywane na ziemiach obecnej Polski. 

W rozdziale 1 omówiłem historię pisma runicznego. Zdefiniowa-

łem pojęcie słowa runy, wyjaśniłem ich nazwę i pochodzenie przed-

stawiłem rozwój pisma runicznego na przykładach run wczesnoger-

mańskich słowiańskich oraz anglosaskich. W rozdziale tym ukaza-

łem na kilku mapach konturowych: występowanie najwcześniejszych 

inskrypcji runicznych w Europie, na terenach Skandynawii oraz na 

Wyspach Brytyjskich. 

W rozdziale 2 opisałem kilkanaście odmian pisma runicznego 

oraz scharakteryzowałem jego poszczególne runy. 

W rozdziale 3 zaprezentowałem wybrane fotografie zabytków 

runicznych z róŜnych okresów i z róŜnych publikacji.  
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§ 1.1 Definicje run 

 

Zacznę od zacytowania kilku formalnych definicji z róŜnych ksią-

Ŝek, które przybliŜą choć trochę znaczenie słowa „runy". 

  „Runy; pismo starogermańskie (napisy z III i IV wieku), skła-

dające się ze znaków utworzonych z liter greckich, łacińskich i 

z liter oryginalnych (złoŜonych z kropek i kresek), zachowane 

przewaŜnie na kamieniach na terenie Niemiec i Skandynawii; 

zabytki pisma - karelskie i fińskie ludowe pieśni epickie" [24]. 

 „Runy - najstarszy typ pisma północnoeuropejskiego, którym 

się posługiwały, zwłaszcza plemiona północno-germańskie, 

skandynawskie. Pismo runiczne stosowane było równieŜ do 

celów magicznych oraz mantycznych (wróŜbiarstwo). Najstar-

sze napisy runiczne pochodzą z III wieku naszej ery. Według 

mitologii skandynawskiej runy przekazał ludziom bóg Odin. O 

magicznych zastosowaniach run we wczesnym średniowieczu, 

czytamy w Eddzie - zbiorze sag staroskandynawskich, spisa-

nych w XIII wieku. Badania archeologów i historyków - trwają-

ce od połowy XIX wieku - doprowadziły między innymi do od-

rodzenia systemu magii runicznej w ostatnim ćwierćwieczu. 

Zwłaszcza w krajach skandynawskich, w Wielkiej Brytanii i w 

Niemczech zyskała popularność wyrocznia runiczna, spełnia-

jąca podobną rolę jak chińska I Ching" [16]. 

 „Runy, najstarszy typ pisma północnoeuropejskiego, którym 

się posługiwały plemiona germańskie; najstarsze napisy ru-

niczne występują od III i IV wieku na terenie Skandynawii; dwa 

główne pisma: starszy futhark (do około VII wieku) i młodszy 

futhark (VII - XI wiek)" [10]. 

 



 

 

 

 „Runy - nazwa kilku alfabetów (pism), z których najdawniejsze, 

utworzone pod wpływem kursywy greckiej, uŜywane były 

prawdopodobnie przez wschodnich Gotów (około III wieku na-

szej ery), inne w Niemczech (do VII wieku), Anglii (do X wieku) 

i Skandynawii (do XIV wieku); fińskie pieśni, epopeje ludowe; 

staroskandynawskie poematy. 

  Z niemieckiego i angielskiego rune, to pismo. 

  Z fińskiego runo, to wiersz, pieśń. 

  Ze staroangielskiego i staroskandynawskiego run, 

to sekret, tajemnica" [8]. 

  „Runy - najstarszy typ pisma północno- i zachodniogermań-

skiego. Język runiczny jest bardziej archaiczny od języka za-

bytków gockich i stosunkowo bliski pragermańskiego. Najstar-

sze napisy z III w. występują w Danii, Norwegii, południowej 

Szwecji, i na Gotlandii. Dwa główne rodzaje alfabetu runiczne-

go: starszy futhark (do około VII w. Nazwa pochodzi od pierw-

szych sześciu liter alfabetu: f-u-th-a-r-k) – 24 literowy i młod-

szy futhark (VIII – XIII w.) – 16 literowy” [19]. 

 „Runy, pismo starogermańskie składające się ze znaków 

utworzonych z liter greckich i łacińskich oraz z liter oryginal-

nych (złoŜonych z kropek i kresek)” [15]”  

 „Karelskie i fińskie pieśni epiczne” [15]. 

 

 

 



 

§ 1.2 Rys historyczny pisma runicznego 

 

 1.2.1 Wiadomo ści ogólne  

Powszechnie uwaŜa się, Ŝe plemiona germańskie były niepi-

śmienne aŜ do chrystianizacji (kiedy to Kościół przyniósł Im naukę 

chrześcijańskiego Rzymu i nauczył je czytać oraz pisać). Twierdze-

nie to nie jest jednak do końca prawdziwe poniewaŜ niektóre ludy 

germańskie miały swój własny sposób pisania, z charakterystycz-

nymi znakami nazywanymi runami. Znaki te tworzyły alfabety ru-

niczne, a pismo nazwano pismem runicznym.  

Najstarsze, znane ludom germańskim formy czytania i pisania 

obejmowały ryte litery, które były ryte z początku na drewnie. Taka 

metoda komunikowania się czy zapisywania, była prosta, tania i wy-

godna. Większość Germanów nosiła przy sobie noŜe. Kawałek 

drewna moŜna było znaleźć wszędzie. W czasach, gdy naturalne 

połacie lasów nie były jeszcze dotknięte ludzką ręką w takim stopniu 

jak dziś to ma miejsce, nie było problemu ze znalezieniem kawałka 

drewna z dwiema lub kilkoma płaskimi powierzchniami, na których 

moŜna było wyciąć znaki by przekazać wiadomość innej osobie. By-

ło to z pewnością łatwiejsze niŜ metoda polegająca na obdzieraniu 

ze skóry owcy czy krowy, preparowaniu i rozciąganiu skóry, cięciu 

jej na kawałki, struganiu pióra ptasiego, wyrabianiu atramentu z soli 

metali i galasów lub sadzy zmieszanej z gumą, a potem pisaniu (w 

naszym rozumieniu) tekstu.  

Do dziś nie zdołano jednak rozstrzygnąć, czy runy słuŜyły pier-

wotnie przede wszystkim celom magicznym, czy teŜ były zwykłym 

środkiem porozumiewania się. Nie wiadomo teŜ, czy pierwotnie wy-

rzynano runy tylko w drewnie, czy teŜ kreślono je lub malowano na 

glinie i metalu.  



 

W pierwszym wypadku łatwo by było wyrzynać proste kreski i 

kanciaste kształty, a zatem uŜytkownicy pisma runicznego woleliby 

je od krzywizn, natomiast w drugim kanciaste kształty liter naleŜało-

by przypisywać wpływowi pisma, z którego zapoŜyczono runy. Sir 

Ellis Minns słusznie zwraca uwagę na istotny brak, a mianowicie 

brak w literach runicznych kresek poziomych. "Według wszelkiego 

prawdopodobieństwa runy ukształtowano z myślą o wyrzynaniu 

znaków na kijach. Na kiju bardzo szybko moŜna wyciąć noŜem kaŜ-

dą literę. 

Długość runicznej wiadomości musiała być ograniczona. Nie-

praktyczne byłoby komponowanie całej ksiąŜki na runicznych de-

seczkach czy kijach, a problemem stałoby się ich przechowywanie i 

katalogowanie. Ale do przesyłania prostych informacji były idealne. 

JeŜeli popełniło się błąd w kopiowaniu, moŜna go było łatwo zestru-

gać i wyciąć właściwy znak na nowej powierzchni. Kiedy wykorzy-

stano juŜ wiadomość, drewno mogło słuŜyć na podpałkę. 

Znaki runiczne są więc najstarszym pismem ludów północnoeu-

ropejskich. W dawnych czasach, właściwie tylko kapłani potrafili pi-

sać. Wszystko, co się wiązało z kapłanami uwaŜano za tajemnicze, 

wręcz czarodziejskie - a więc ich pismo równieŜ. Dlatego teŜ w dzi-

siejszych czasach runy znalazły zastosowanie praktycznie tylko we 

wróŜebnictwie. Jednak znajdowane powszechnie tabliczki, mówią o 

rzeczach prozaicznych (zawierają przewaŜnie spisy inwentarza, 

imiona znaczących osób a czasem popularne modlitwy). 
StaroŜytne ludy germańskie, podobnie jak wszystkie ludy pier-

wotne, przypisywały magiczną moc tajemniczym symbolom wyrytym 

na broni, klejnotach, kamieniach nagrobnych itp. Sagi i poematy 

wczesnogermańskie często wspominają o mocy magicznej runów, 

jak chociaŜby opowieść o Sigurdzie, który zabił smoka, czy o is-



 

landzkim bohaterze Egillu, synu Skallagrima, z X wieku. Były nawet 

traktaty na temat stosowania w magii znaków runicznych.  

Odyn, według Sagi Inglinga, uczył swych sztuczek magicznych 

za pomocą runów" (C. E. Wright). Mitologia głosi jakoby runy lu-

dziom darował bóg Odin, najbardziej wówczas czczony bóg na pół-

nocy w tamtym okresie. Według tej mitologii runami posługiwali się 

bogowie a takŜe skrzaty. W mitologii nordyckiej bóg odyn doświad-

czył inicjacji szamańskiej, podczas której ukazały mu się runy. Le-

genda powiada ze przez 9 dni i nocy wisiał do góry nogami na 

Drzewie świata. Dlatego mówi się ze runy powstały z wizji szamań-

skiej.  

 

 1.2.2 Nazwa 

KaŜdy run ma swą nazwę. Nazwy te są uwiecznione w starych 

rękopisach anglosaskich, np. w rękopisie nr 17 z biblioteki St. John's 

College w Oksfordzie, jak teŜ w pewnej angielskiej pieśni runicznej 

oraz w formie staroduńskiej Runy i ogamy w Codex Leidensis. 

Staronordycki i anglosaski wyraz run, wczesnoislandzki runar i 

stary wysokoniemiecki wyraz runa wiąŜą się ze starym germańskim 

ru-i gockim runa, "tajemnica", "'tajny", "sekret", oraz ze starym wy-

sokoniemieckim runen i nowoŜytnym niemieckim raunen, "szeptać". 

Staroangielskie znaczenie słowa writan oznacza „wpisać, wyryć", a 

pokrewne naszemu czasownikowi „czytać" - staroangielskie rædan, 

staronordyckie ráña, mogą oznaczać równieŜ „tłumaczyć".  

Nazwa „runy” pochodzi więc prawdopodobnie od sposobu po-

sługiwania się pismem (napisy runiczne były przewaŜnie wyryte w 

drewnie lub w kamieniu), oraz dzięki przypisywanym im magicznym 

właściwościom. 

 



 

 1.2.3 Pochodzenie 

Pismo runiczne, które uznać moŜna za ,,narodowe" pismo Teu-

tonów, zwłaszcza ludów północnogermańskich, nastręcza wiele 

trudnych problemów. Dotychczas nie udało się ustalić, kiedy i w jaki 

sposób wynaleziono runy. Kwestia ta jest przedmiotem gorących 

dyskusji w kręgach uczonych i laików.  

Teoria Urrunen (to jest zwiastunów pisma runicznego), domnie-

manego prahistorycznego germańsko-nordyckiego pisma alfabe-

tycznego, przodka zarówno runów, jak i wszystkich alfabetów śród-

ziemnomorskich, łącznie z fenickim, ma podłoŜe rasowe i polityczne, 

nie naleŜy więc traktować jej powaŜnie. Nie wyklucza się jednak 

moŜliwości, Ŝe staroŜytne ludy germańskie, podobnie jak inne ple-

miona pierwotne, mogły niekiedy uŜywać pewnych symboli dla 

wróŜb magicznych, do celów religijnych i jako notae w tajnym gło-

sowaniu, jak określił je Tacyt (Germania, rozdz. X).  

Symbole takie nie były jednak prawdziwym pismem, moŜe się 

najwyŜej okazać, Ŝe na powstanie runów alfabetycznych wywarły 

one wpływ czysto zewnętrzny. Cierniste, wydłuŜone i kanciaste 

kształty runów, które wyglądają tak, jak gdyby pochodziły z VII lub VI 

wieku p.n.e., oraz kierunek pisma wcześniejszych inskrypcji runicz-

nych (bądź to od prawej ku lewej, bądź teŜ bustrophedon) podsunę-

ły Isaakowi Taylorowi myśl, Ŝe prototypem runów był alfabet grecki 

w takiej postaci, w jakiej uŜywano go w VI wieku p.n.e. w koloniach 

greckich nad Morzeni Czarnym. Taylor twierdził równieŜ, Ŝe wyna-

lazcami alfabetu runicznego byli Goci Ŝyjący w owym okresie w po-

łudniowej Rosji.  

 



 

Teorię tą trudno jednak przyjąć - chociaŜ poparło ją wielu in-

nych uczonych - ze względu na zbyt długi okres czasu, jaki dzieli 

datę zaproponowaną przez Taylora od najwcześniejszych znanych 

inskrypcji. W rzeczywistości nic nie świadczy o tym, by runy istniały 

przed naszą erą. Z tego samego powodu naleŜy odrzucić inną teo-

rię, według której słuszny jest pogląd, iŜ pismo runiczne wynaleziono 

w rejonie Morza Czarnego. Nie pochodzi ono jednak bezpośrednio 

od alfabetu greckiego, lecz wywodzi się przypuszczalnie z jakiegoś 

źródła azjanickiego. Niektórzy uczeni widzą przodka runów w grec-

kim alfabecie kursywnym z ostatnich wieków p.n.e., choć zakładają 

jednocześnie, Ŝe rolę pośredników odegrali Celtowie. Na poparcie 

tych twierdzeń brak jednak dowodów. Inni, i ci stanowią większość, 

dopatrują się źródła runów w alfabecie łacińskim.  

Wimmer sądził, Ŝe runy rozwinęły się z alfabetu łacińskiego z 

końca II wieku n.e. RównieŜ Agrell jest gorącym rzecznikiem ich ła-

cińskiego pochodzenia, z tą jednak róŜnicą, Ŝe odpowiedniki alfabe-

tu runicznego znajduje w graffiti z Pompei i uwaŜa, iŜ alfabet łaciński 

przekształcił się w pismo runiczne w I wieku n.e. Według von Frie-

sena, źródłem runów była kombinacja alfabetów łacińskiego i grec-

kiego. "Pojedynczy Goci - na przykład Ŝołnierze najemni - z północ-

no-zachodniego wybrzeŜa Morza Czarnego w czasie swego pobytu 

w prowincjach rzymskich uczyli się greki i łaciny oraz greckich i ła-

cińskich form pisma uŜywanych w państwowych edyktach i w Ŝyciu 

prywatnym... Taki Got lub kilku takich Gotów pracujących wspólnie 

podjęło próbę zapisania języka gockiego na podstawie nabytej w ten 

sposób znajomości pisma łacińskiego i greckiego. Wynikiem tych 

starań jest kij runiczny" - O. von Friesen. Agrell przypisuje Gotom 

wynalezienie runów pod wpływem greckich kolonistów z rejonu Mo-

rza Czarnego i przypuszcza, Ŝe nastąpiło to w II lub III wieku n.e.  



 

Kierunek pisma najwcześniejszych inskrypcji runicznych oraz 

kształty liter wykluczają z góry ich pochodzenie od dawnego alfabe-

tu greckiego lub łacińskiego, a zwłaszcza od stylu kursywnego. Kilku 

uczonych, wśród nich Bredsdorff, widzi prototyp runów w alfabecie 

gockim. Bardziej prawdopodobne jest jednak, Ŝe pismo runiczne 

wywodzi się z jakiegoś alfabetu północnoetruskiego. Teorię tę głosi-

ło wielu uczonych, takich jak Weinhold, Oberziner, Bugge, Mar-

strander, Hanraierstroem (który w wynalezieniu runów widzi takŜe 

wpływy galijskie), Feist (który wysuwa tezę o późniejszych wpływach 

celtyckich i łacińskich), Arntz, Buo-namici i wielu innych. Rhys Car-

penter równieŜ ją akceptuje, lecz słusznie zwraca uwagę na to, Ŝe 

"najpóźniejszy okaz pisma północnoitalskiego nie jest tak odległy w 

czasie od najwcześniejszego okazu runicznego, aby nie moŜna ich 

było połączyć". Akceptując północnoetruskie źródło runów i nie wy-

kluczając pewnych wpływów łacińskich, łatwiej moŜemy zrozumieć, 

dlaczego pisma runiczne są stosunkowo późne, mimo wybitnie sta-

roŜytnego wyglądu.  

RównieŜ wartość fonetyczną niektórych liter, na przykład litery f 

e, która miałaby wartość w (digammy), gdyby pismo runiczne było 

pochodzenia greckiego, łatwiej wytłumaczyć pochodzeniem północ-

noetruskim z domieszka wpływów łacińskich. Jeśli chodzi o datę 

wynalezienia runów, to Rhys Carpenter twierdzi, Ŝe do przeniesienia 

alfabetu północnoetruskiego "poza granice Italii" musiało dojść 

wcześniej niŜ za czasów Juliusza Cezara, ale niekoniecznie wcze-

śniej niŜ w II wieku p.n.e. Wzmiankowane juŜ inskrypcje z Negau i 

Maria Saalerberg naleŜą przypuszczalnie do typu, który moŜna 

uznać za ogniwo łączące alfabet północno etruski z runicznym.  

 

 



 

 1.2.4 Rozwój pisma runicznego a jego odmiany 

MoŜemy wyodrębnić trzy główne odmiany pisma runicznego i 

kilka pododmian ostatniej z nich: 

 Runy wczesnogermańskie, ogólnogermańskie,  

      pierwotne  pismo nordyckie; 

 Runy słowiańskie; 

 Runy anglosaskie, anglikańskie. 

 

 

 1.2.4.1 Runy wczesnogerma ńskie, ogólnogerma ńskie,  

                 pierwotne pismo nordyckie 

Do grupy tej naleŜy około 100 zachowanych inskrypcji, prze-

waŜnie z okresu od III do VIII wieku n.e. "Alfabet", czy raczej "fu-

thark", składa się z 24 liter. Zazwyczaj przypuszcza się, Ŝe odpo-

wiadał on z grubsza pierwotnemu futharkowi Gotów, o którym wia-

domo bardzo niewiele. Runy dzieliły się na trzy grupy znane jako 

aettir. Runy trzech aettir miały następujące wartości fonetyczne: f, u, 

th (bezdźwięczne), a, r, k, g, w, h, n, i, j, hw-ih, p, R, s; t, b, e, m, l, 

ng, d oraz o. G przedstawia głoskę podobną do twardego g; R 

przedstawia miękkie s, th jest symbolem zębowego th. Te wartości 

fonetyczne nie były jednak stałe i niektóre z nich budzą wątpliwości.  

Symbol przedstawiający głoskę hw lub ih był bardzo rzadki; w 

anglosaskim piśmie runicznym miał on wartość eo lub h, albo ih; w 

pierwotnym piśmie nordyckim zdaje się przedstawiać i bądź e, ale, 

według niektórych uczonych, pierwotnie przedstawiał chyba gocką 

głoskę hw. Około 600 roku run dr zaczął przedstawiać głoskę a, 

podczas gdy litera podobna do F zmieniła wartość na nosowe a 

(odpowiednik francuskiego on) lub o.  



 

Wydaje się jednak, Ŝe w sumie 24 runy ogólnogermańskie od-

dawały adekwatnie głoski wczesnogermańskich postaci mowy, łącz-

nie z pierwotnym językiem staronordyckim. Językiem staronordyc-

kim posługiwały się ludy północnogermańskie lub skandynawskie. W 

I i II wieku n.e. zaczął się on wyodrębniać z innych dialektów wcze-

snogermańskich, chociaŜ w pierwszym okresie swego rozwoju, 

zwanym stadium pierwotnonordyckim, które trwało w przybliŜeniu od 

100 do 700 roku, zachował jeszcze samogłoski i końcówki wczesno-

germańskie.  

Drugi okres, zwany okresem Wikingów (w przybliŜeniu lata 700-

1100), jest epoką doniosłych zmian fonetycznych i rozwoju rozmai-

tych dialektów. Około 1000 roku zarysowała się juŜ wyraźna róŜnica 

między zachodnionordyckim (Norwegia z przyległościami) a 

wschodnio-nordyckim (Szwecja, Dania i ich kolonie), natomiast w 

wieku XI z pod-dialektów grupy zachodnionordyckiej rozwinęły się 

języki: norweski i islandzki, a z dialektu wschodnionordyckiego - 

szwedzki i duński. Język dwóch pierwszych okresów zachował się 

przede wszystkim w inskrypcjach runicznych, język trzeciego zaś, 

zwany literackim nordyckim (1100-1500 rok), nie naleŜy juŜ do 

omawianego w tej ksiąŜce tematu.  

 

 1.2.4.2 Runy słowia ńskie 

Według niektórych uczonych, runami pisano równieŜ po sło-

wiańsku. Inni badacze usiłowali nawet udowodnić istnienie specjal-

nego rodzaju runów słowiańskich. Problem ten był przedmiotem go-

rących dyskusji, lecz nie da się w niewątpliwy sposób udowodnić, Ŝe 

uŜywano runów dla języków słowiańskich bądź teŜ, Ŝe istniały runy 

słowiańskie. Kwestii tej jednak dotychczas nie rozstrzygnięto.  

 



 

 1.2.4.3 Runy anglosaskie, anglika ńskie 

Germańskie formy mowy przeszczepili na Wyspy Brytyjskie w V 

i VI wieku pogańscy najeźdźcy. NaleŜeli oni w większości do trzech 

plemion zachodniogermańskich, Anglów, przybywających z ziemi, 

która i dzisiaj nazywa się Angeln, Sasów z kraju na północ od Łaby, 

zwanego obecnie Holsztynem, i Jutów z okolic połoŜonych dalej na 

południe w tymŜe rejonie. Brytowie określali te plemiona zbiorową 

nazwą "Sasów", od plemienia, z którym zetknęli się najpierw, bądź 

teŜ Angli lub Engle. Zachodniogermański lub anglofryzyjski system 

dźwiękowy uległ w trakcie rozwoju znacznym przemianom spowo-

dowanym głównie przez przegłos samogłosek i inne zmiany fone-

tyczne. Szczególnie wyraźne były te zmiany w dialektach staroan-

gielskich. Plemiona anglosaskie posługiwały się pierwotnie pismem 

runicznym. Wiek większości zachowanych runicznych inskrypcji an-

gielskich jest niepewny.  

 

Rys.1.1 Anglosaskie runy z Caistor-by-Norwich [21, s.35]. 
 

Część z angielskich inskrypcji runicznych pochodzi niewątpliwie 

z okresu, w którym anglosaskie pismo runiczne ustępowało pod na-

porem alfabetu łacińskiego przystosowanego do języka staroangiel-

skiego. Ogólnie moŜna powiedzieć, Ŝe runami posługiwano się w 

Anglii przez jakieś pięć wieków. PoniewaŜ ogólnogermańska odmia-

na pisma runicznego nie wystarczała do przedstawienia bogatego 

systemu samogłoskowego dialektów staroangielskich, dodano nowe 



 

litery (nowe litery runiczne na oznaczenie głosek a i o dodano juŜ we 

Fryzji). Do tego teŜ sprowadza się najwaŜniejsza róŜnica między 

odmianą ogólnogermańską i anglosaską.  

Później dodano takŜe nowe symbole spółgłoskowe. Anglosa-

skie pismo runiczne składało się zatem z 28 liter, a w IX wieku liczba 

ta wzrosła do 33. Poszczególne symbole miały teŜ nieco inne warto-

ści fonetyczne. Na przykład symbol, który w innych systemach ma 

kształt R i wartość z-s, w anglosaskim piśmie runicznym miał za-

zwyczaj wartość x (fcs). Ten pełny system znamy nie tylko z in-

skrypcji, lecz takŜe z rękopisów z IX-XI wieku.  

NajwaŜniejszy rękopis zawiera poemat w języku staroangiel-

skim, z czasów króla Alfreda lub trochę późniejszy. W utworze tym 

opisano wierszem kaŜdą runiczną literę - wyraz aby ułatwić zapa-

miętanie. Dla przykładu przedstawię tu trzy pierwsze zwrotki po-

święcone literom j lub feoh (pieniądze), u lub ur (Ŝubr) i th lub thorn 

(kolec): 

Feoh byth frofur fira gehwylcum, sceal theah manna gehwyle miclun 
hyt doelan, gif hę wile for drihtne domes hleoten. 

Pieniądze są pociechą na wszystkie humory człowieka, lecz kaŜdy, 
kto je posiada, powinien dawać innym, jeśii chce mieć od Boga  

dobry los. 

***          ***          *** 
Ur byth anmod and.oferhyrned, fela frecne deor, feohteth mid hor-

num: moere mor-stapa: thoet is modig wuht. 

śubr jest odwaŜny i ma rogi na głowie, dzika bestia, walczy rogami, 
ten słynny mieszkaniec wrzosowisk; on jest potęŜnym zwierzęciem. 

***          ***          *** 
Thorn byth thearle scearp thegna gehwylcum anfengys yfyl, unge-

metun rethe manna gehwylcum the him mid resteth. 

Cierń jest najostrzejszy dla kaŜdego człowieka, jego ukłucie bole-
sne, zupełnie bezlitosne dla kaŜdego człowieka, który na nim spo-

cznie. 
 



 

Inny rękopis, Codex Salisburgensis 140, pochodzący z IX lub X 

wieku, zawiera anglosaski alfabet runiczny. Kopie 33 późnych runów 

anglosaskich pojawiają się równieŜ w rękopisie Cotton Domitian 

(British Museum), natomiast dwa inne waŜne rękopisy: Otho  i Gal-

ba, spłonęły (juŜ po opublikowaniu: przez Otho Hickesa w 1731 ro-

ku, Galba w 1865 roku). Runy anglosaskie róŜniły się od innych sys-

temów runicznych liczbą symboli i kształtami niektórych liter. Nowe 

litery były modyfikacjami starych znaków lub wynalazkami arbitral-

nymi. Runy anglosaskie wywarły równieŜ wpływ na formę alfabetu 

łacińskiego przystosowanego do języka staroangielskiego; symbolu 

thorn uŜywano przez długi czas na oznaczenie głoski th, a za pomo-

cą symbolu wen przedstawiano w (inaczej pisane im).  

 

 1.2.5 Koniec pisma runicznego 

Stopniowe wypieranie runów przez alfabet łaciński niewątpliwie 

zbiegało się ze wzrostem wpływów Kościoła rzymskiego. Zwycię-

stwo alfabetu łacińskiego nad pismem runicznym nastąpiło wów-

czas, gdy Kościół łaciński objął niepodzielną władzę nad Europą 

Północną, Zachodnią i Środkową. Ilekroć jakiś obszar ulegał całko-

witej chrystianizacji i przechodził pod kontrolę Kościoła, zanikał zwy-

czaj sporządzania inskrypcji runicznych. Pisma runiczne przetrwały 

jednak długo po wprowadzeniu chrześcijaństwa, choć uŜywano ich 

mniej powszechnie.  

AŜ do XVI wieku stosowano runy w zaklęciach i napisach na-

grobnych, a jest nawet dowód, Ŝe w Gotlandii posługiwano się nimi 

jeszcze w XVII wieku. Według O. von Friesena, jednego z najwięk-

szych znawców tematu, "w odległych zakątkach Szwecji, takich jak 

Dalarna i Harjedalen aŜ do naszych czasów uŜywano ich spora-

dycznie do sporządzania zapisków".  



 

§ 1.3 Wyst ępowanie znaków runicznych 

 

 1.3.1 Wiadomo ści ogólne 

Ślady pisma runicznego spotyka się prawie na całym świecie. 

Znaki runiczne, szczególnie dzięki wyprawom wikingów (VIII - XI 

wiek), dotarły do najodleglejszych zakątków świata (Północna Afry-

ka, Rosja, Nowa Fundlandia). Wikingowie, pod koniec X wieku (a 

więc kilkaset lat przed Kolumbem), dopłynęli do Północnej Ameryki. 

Wikingowie byli wojowniczymi Ŝeglarzami, ale takŜe i kupcami którzy 

wymieniali solone ryby, focze skóry, kły morsów. Przy okazji badali 

nowe tereny, sporządzali mapy, zbierali rośliny lecznicze. Wszędzie 

zostawiali znaki runiczne, ułatwiające późniejszym wyprawom lep-

szą orientację w terenie. Jawne napisy dotyczyły imion bogów i bo-

haterów, opisywały zdobyte łupy, uwieczniały znamienne wydarze-

nia, oznaczały granice. Tajne napisy miały działać magicznie (od-

straszać złe moce, obdarzać członków wyprawy energią, pozbawiać 

sił wrogów, leczyć rany, przekazywać informacje wtajemniczonym - 

umiejącym je odczytać). 

 

 1.3.2 Rękopisy runiczne 

Nie ma Ŝadnych pewnych danych, które by świadczyły o szero-

kim zastosowaniu runów w literaturze. Mimo to niektórzy uczeni 

utrzymują, Ŝe pisma runicznego uŜywano powszechnie w dokumen-

tach świeckich wszelkiego rodzaju, takich jak postanowienia praw-

ne, umowy, genealogie, poematy itd. Ocalało jednak niewiele ręko-

pisów runicznych, i to stosunkowo późnych. Do najwaŜniejszych na-

leŜą: staroduński Codex Runicus, napisany runami, datujący się  

z końca XIII wieku, który jest rękopisem o treści prawnej; tak zwane 

Fasti Danici, w przybliŜeniu z 1348 roku; Codex Leidensis z Lejdy  



 

w Holandii; Codex Sangallensis 878, z St. Gallen; Codex Salisbur-

gensis 140, obecnie przechowywany w Wiedniu, itd.; zachował się 

równieŜ modlitewnik runiczny, napisany prawdopodobnie dla jakiejś 

osoby świeckiej, która nie znała łaciny. Najwcześniejszą zachowaną 

wersją rękopiśmienną późniejszych runów staroangielskich jest rę-

kopis nr 17 z biblioteki St. John's College w Oksfordzie, datowany  

w 1110 roku.  

 

 

 1.3.3 Inskrypcje runiczne 

 

 1.3.3.1 Najwcze śniejsze inskrypcje 

Według danych archeologicznych najstarsze istniejące runy są 

datowane na drugi wiek n.e. (chociaŜ większość literatury wskazuje 

na trzeci wiek n.e.). Mniej więcej połowa odnalezionych inskrypcji 

(około 2000) datuje się na XI i początek XII wieku, a z okresu wcze-

śniejszego zaledwie 25, łącznie z kilkoma brakteatami. Niektórzy 

uczeni datują jednak krótką inskrypcję odkrytą w Trondheim na  

I wiek, choć wydaje się, Ŝe pochodzi ona z okresu o wiele później-

szego. Napis na frazowym hełmie z Negau, pochodzi prawdopo-

dobnie z II wieku p.n.e., I chociaŜ historia samego pisma wykracza 

poza wieki średnie, do czasów Imperium Rzymskiego to większość 

inskrypcji, która dotrwała do naszych czasów pochodzi ze średnio-

wiecza.  

Runów uŜywano przede wszystkim właśnie w inskrypcjach. 

Wycinano je lub ryto w kamieniu, metalu czy drewnie, gdyŜ wczesne 

ludy germańskie rozwinęły sztukę drzeworytniczą. Wiele inskrypcji 

runicznych wykonywali fachowi rzemieślnicy. Inskrypcje te moŜna 

podzielić na wyraźnie zarysowane typy konwencjonalne.  



 

Najciekawsze są inskrypcje słuŜące celom magicznym oraz wezwa-

nia do bóstw pogańskich. Runy występują głównie w inskrypcjach 

upamiętniających, ale stosowano je równieŜ przy wróŜeniu, pisaniu 

listów czy ryciu na zbroi i ozdobach imienia artysty lub właściciela.  

Drugą interesującą grupę stanowią kalendarze runiczne. Ka-

lendarze z Norwegii znane są jako Primstaves; prim jest od-

powiednikiem "złotej liczby". Duńskie zwą się Rimstocks, od rim, 

"kalendarz", i stock, "kij". Były one czymś w rodzaju wiecznego ka-

lendarza i w niektórych okolicach Skandynawii uŜywano ich jeszcze 

na początku ubiegłego stulecia. 

Dni roku przedstawiano za pomocą liter runicznych, święta  

i pewne specjalne dni danej pory roku - za pomocą znaków sym-

bolicznych, na przykład dzień św. Wawrzyńca, 10 sierpnia, za po-

mocą rusztu, a dzień św. Marcina, 11 listopada, za pomocą gęsi. 

Wpisywano równieŜ w odpowiednich miejscach 19 "złotych liczb", 

które określały pełnię księŜyca. Te skandynawskie kalendarze były 

pochodzenia pogańskiego, ale najdawniejsze zachowane egzempla-

rze datują się z późnego średniowiecza.  



 

 

Rys.1.2 Rejony odnajdywania wczesnych inskrypcji 
 runicznych na terenie Europy [21, s.26]. 
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 1.3.3.2 Inskrypcje ze Szwecji 

W Szwecji znaki runiczne zauwaŜyć moŜna przy drogach, prze-

prawach przez rzekę lub na otwartych polach na głazach pokrytych 

mchem. Do dzisiejszych czasów zachowało około 4000 inskrypcji 

runicznych, z czego większość, bo około 2500 pochodzi właśnie ze 

Szwecji. Mniej więcej połowę inskrypcji odkrytych w tym kraju znale-

ziono na terenie Upplandu, około 250 zaś na wyspie Gotlandii. In-

skrypcja kamienna z Rok, w Ostergótland, pochodząca w przybliŜe-

niu z 900 roku, jest z nich wszystkich najdłuŜsza i najbardziej intere-

sująca, gdyŜ zawiera cztery odmiany pisma runicznego. 

 

 1.3.3.3 Inskrypcje z Danii oraz z Szlezwiku 

Zachowało się tam ponad 50 inskrypcji, łącznie z 40 brakteata-

mi z III- VI wieku. Około 200 inskrypcji kamiennych datuje się prze-

waŜnie z IX do połowy XI wieku. Napis na sprzączce z Vilmose na 

Fionii, w Danii południowo-zachodniej, datowanej na połowę III wie-

ku, uchodzi za jedną z najwcześniejszych zachowanych inskrypcji 

runicznych. Inną wczesną inskrypcję runiczną z trzewika pochwy 

miecza z Torsbjerg w Szlezwiku datuje się w przybliŜeniu na 300 

rok. Na uwagę zasługuje takŜe złoty róg z Gallehus (północny Szle-

zwik) z około 400 roku, znaleziony i opublikowany w 1734 roku, ale 

potem (w 1802 roku) został skradziony i przetopiony na złoto. 

 

 1.3.3.4 Inskrypcje z Norwegii 

W Norwegii, podobnie jak i w Danii moŜna podziwiać inskrypcje 

runiczne na kamieniach mniej lub bardziej okazale i urzeźbionych w 

duŜych kościołach i muzeach, a takŜe ruchome obiekty oraz graffiti 

napisane tym alfabetem. Około 60 inskrypcji, łącznie z 10 brakte-

atami, pochodzi z wczesnego okresu, stosunkowo mało natomiast 



 

jest ich z okresu późniejszego. Jedna z najdłuŜszych inskrypcji z 

okresu wcześniejszego, wyryta na kamieniu z Tune (Norwegia połu-

dniowo-wschodnia) pochodzi z V wieku. Inskrypcję kamienną z 

Einang datuje się mniej więcej na 400 rok. NajdłuŜszą inskrypcją ru-

niczną odkrytą w Norwegii jest napis na kamieniu z Eggjum (około 

700 roku), na którym moŜna jeszcze dostrzec ponad 170 czytelnych 

liter. 

 

   Rys.1.3 Rejony odnajdywania pism runicznych w Skandynawii [21, s.48]. 
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 1.3.3.5 Inskrypcje  z Wysp Brytyjskich 

Na Wyspach Brytyjskich zachowało się około 50 inskrypcji ru-

nicznych na kamieniach i na krzyŜach kamiennych. Bardzo niewiele 

z nich znaleziono w Anglii właściwej. Największą wartość artystycz-

ną mają słynne krzyŜe northumbryjskie datowane w przybliŜeniu na 

670-680 rok, a znalezione w Bewcastle koło Brampton w hrabstwie 

Cumberland i w Ruthwell koło Dumfries w Szkocji Na krzyŜu z Ru-

thwell wypisano część poematu o ukrzyŜowaniu, pióra Caedmona, 

poety-pasterza. Inskrypcja znaleziona w Collingham (hrabstwo York) 

upamiętnia śmierć króla Oswiu zamordowanego w 650 roku. Do 

przedmiotów ruchomych naleŜał scramascuc, czyli miecz-nóŜ, zna-

lezionyw Tamizie w 1857 roku i przechowywany obecnie w British 

Museum. Niektórzy uczeni datują go na V-VI wiek, inni, z większą 

dozą prawdopodobieństwa, na rok w przybliŜeniu 800.  

Najbardziej godnym uwagi i najlepiej zachowanym przedmio-

tem jest szkatułka Franksa1, nazwana tak na pamiątkę sir Wollasto-

na Franksa, który zakupił ją w 1857 roku i podarował British Mu-

seum, gdzie jest obecnie zdeponowana. Jej prawa ścianka znajduje 

się w muzeum Bargello we Florencji. Inskrypcje i ilustracje z tej 

szkatułki, wyryte w kości wieloryba, są bardzo interesujące z pa-

leograficznego, literackiego i artystycznego punktu widzenia. Niektó-

rzy uczeni datują ją najpóźniej na około 650 rok, inni - na 700 rok.  

Do interesujących przedmiotów z inskrypcjami runicznymi nale-

Ŝy złoty pierścionek z Greymoor Hill, Kingmoor koło Carlisle, kościa-

na pochewka grzebieniowa z Lincoln itd. WaŜną grupę inskrypcji 

kamiennych pochodzenia staroskandynawskiego odkrył w Maesho-

we (Orkady), a następnie opublikował J. Farmer.  

                                                           
1 Szkatułka Franka została zaprezentowana w rozdziale 3 – „Zabytki pisma runicznego”. 



 

Składa się na nią około 30 kamieni datujących się prawdopo-

dobnie na 1152-1153 rok. Z inskrypcji runicznych znalezionych na 

wyspie Man i w Irlandii wymienić naleŜy w pierwszym rzędzie ka-

mień z Kirk Michael (około 1100 roku) i kamień z Greenmount Louth 

(XII wiek n.e.). 

 

 Rys.1.4 Rejony odnajdywania anglosaskich napisów runicznych [21, s.38]. 
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 1.3.3.6 Inskrypcje z Polski 

Kamienie runiczne spotyka się takŜe w Polsce (zwłaszcza na 

północy kraju). Na kamieniu z okolicy Koszalina (w parku na Chełm-

skiej Górze) wyryto imię właściciela ziemskiego. Podobny kamień 

znaleziono na Helu, lecz został uŜyty do budowy jednego z pomni-

ków we Władysławowie. Na Wołyniu znaleziono grot włóczni z Kow-

la (datowany na IV wiek)  

Wikingowie na swych zwrotnych i szybkich statkach, zwanych 

„rumakami z wiosłami", zapuszczali się w górę Odry oraz Wisły. Nad 

brzegami tych rzek, w starych lasach napotyka się jeszcze ich ślady 

wyryte w kamieniach. Nad Wisłą, między Ciechocinkiem i Toruniem 

są przynajmniej dwa kamienie runiczne osadzone głęboko w ziemi, 

pokryte porostami. Umieszczone na nich znaki magiczne ukazują 

miejsce ciszy i skupienia. W miejscach takich, starannie wyszuka-

nych, kapłani (częściej kapłanki) nawiązywali kontakt z „innymi" si-

łami. Wikingowie chowali swych zmarłych w wodzie, dlatego raczej 

nie zostały po nich groby.  

Wcześniejsi Goci chowali jednak swoich zmarłych. Na terenie 

Polski odnaleziono kilka, tak zwanych kamiennych kręgów (nieoszli-

fowanych, duŜych głazów ułoŜonych przewaŜnie koliście). Jeden z 

najbardziej znanych kamiennych kręgów znajduje się na Pojezierzu 

Kaszubskim w Węsiorach. Jest tam nekropolia z I-II wieku z grobami 

i kurhanami a takŜe celowo poukładane w kształt koła duŜe kamie-

nie. Kamienie ułoŜone w kręgi to głazy rytualne (według wierzeń 

umoŜliwiające wręcz wgląd w przyszłość i przeszłość). Na innych 

kamieniach wyryte są znaki runiczne oznaczające cykliczność zja-

wisk a takŜe znaki podróŜy – są to przewaŜnie grobowce. Na Jesz-

cze innych kamieniach wyryto runy zdrowia. Są teŜ głazy pełniące 

funkcje straŜników (są na nich runy przypominające o stosownym 



 

zachowaniu się na cmentarzu). Znaki na tych kamieniach są bardzo 

stare, zamazane i trudne do zidentyfikowania. Poza tym moŜna za-

obserwować zniekształcenia spowodowane ludzką ignorancją i de-

wastacją. 

 

 1.3.3.7 Inskrypcje  z Islandii 

Islandia, gdzie przechowała się tak bogata stara literatura ger-

mańska, jest bardzo uboga w inskrypcje runiczne. Najwcześniejszą 

z nich datuje się w przybliŜeniu na 1200 rok. Najdalej na północny 

zachód wysuniętym miejscem, gdzie znaleziono kamienną in-

skrypcję, jest wyspa Kingigtorssuak, połoŜona na zachód od Gren-

landii wśród wód Morza Baffina na 72° 55' północnej szeroko ści 

geograficznej.  

 

 1.3.3.8 Inskrypcje  z innych krajów 

Obiekty pokryte podobnymi pismami występują dość po-

wszechnie na szerokich terenach Europy Północno-Zachodniej a 

nawet dalej:  

 W Niemczech zachodnich i południowych oraz w Austrii 

odkryto jedynie nieliczne inskrypcje runiczne; 

 We wschodniej części dzisiejszego francuskiego departa-

mentu Saóne-et-Loire, to jest na terenie starego królestwa 

burgundzkiego odkryto broszę z Charnay (V wiek n.e.); 

 Na rosyjskim wybrzeŜu Morza Czarnego odkryto kamień z 

Bieriezania (datowany na XI wiek); 

 W Grecji - lew marmurowy (w przybliŜeniu z 1170 roku 

n.e.), znaleziony w Pireusie i przewieziony do Wenecji w 

1687 roku; 



 

 W Rumunii w 1837 roku znaleziono duŜy złoty pierścień w 

wielkim skarbie z IV wieku odkrytym w Petrossa de Jos, w 

prowincji Buzau, około 95 kilometrów od Bukaresztu. Na 

pierścieniu wypisano literami runicznymi nastepującą in-

skrypcję gocką: gutaniowihailag, co objaśniano jako Gutan 

(e) łowi hailag, "poświęcony Jowiszowi Gotów" (czyli Dona-

rowi), lub Gutani ouli (awi) hailag ("Gutorum possessio sa-

cra"), lub Gutani ingwa hailag ("Gutorum Ingu sacrum").  
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§ 2.1 Wiadomo ści ogólne  

Badacze run wyróŜnili kilka zbiorów znaków runicznych: pismo 

z Dalekarlii (27 i 26 znaków), Skanii (19 znaków), Kensington (22 

znaki). Jest futhark starszy i młodszy, oznaczenia wikingów (18 zna-

ków) i inne.  

Futhark był alfabetem niedoskonałym i niedokładnym. Począt-

kowa forma 24 znakowa występująca do VIII wieku była jeszcze cał-

kiem poprawna i dobrze oddawała specyficzną fonetykę języka, na-

tomiast wraz z wejściem do uŜytku (pod koniec ery Wikingów) fu-

tharku 16 znakowego napisy stały się mniej dokładne i trudniejsze 

do odczytania. 

W okresie dominacji Wikingów powstały dwie specyficzne formy 

alfabetu, które nie zachowywały jednak odrębności i często wymie-

niały się literami. Były to runy długogałązkowe (duńskie) i krótkoga-

łązkowe (szwedzko - norweskie). Te pierwsze, jako bardziej ozdob-

ne i pracochłonne stosowane były w tekstach bardziej oficjalnych, 

natomiast runy krótkogałązkowe powszechnie stosowano do ozna-

czania własności, pisania listów itd. Ciekawą cechą był brak podzia-

łu na litery wielkie i małe. W końcu są teŜ runy przyjęte przez ezote-

ryków: G. Lista (18 znaków) i M. Hope'a (24 znaki).  

PoniewaŜ runy byty przeznaczone do wycinania w drewnie, 

kształty liter w najwcześniejszej ich fazie unikały krzywizn, które są 

trudne do wycięcia w tak włóknistym materiale. Litery składały się z 

pionowo prowadzonych cięć w poprzek włókien oraz z cięć uko-

śnych, które stały oddzielnie. Unikano wycięć poziomych, które mo-

głyby mylić się z włóknami i być trudne do rozróŜnienia. Dlatego 

większość runów składa się z pojedynczego, wysokiego wycięcia 

pionowego (kilka ma dwa wycięcia) oraz pewnej liczby odgałęzień 

(czasami tworzących trójkątne łuki) pochyłych na jedną lub dwie 



 

strony. Nieliczne runy są niŜsze. Nawet najwcześniejsze przykłady 

pisma wskazują, Ŝe występowały róŜnice w kształcie niektórych liter, 

trudno więc podać standardowe wzory alfabetów runicznych. 

Na stronie tytułowej tego rozdziału widać fragment stronicy z 

rękopisu St Johna’s College w Oksfordzie (manuskrypt 17), ukazu-

jący róŜnorodność kształtów i nazw runicznych [20]. 

 

§ 2.2 Futhark wczesny 

 

 2.2.1 Futhark starszy (elder futhark), 24 znakowy -  runy 

germańskie 

 Alfabet germański ma dwadzieścia cztery litery i są one usta-

wione w kolejności, która ze względu na znaczenie pierwszych sze-

ściu liter została nazwana futhark. W naszym obecnym alfabecie pi-

szemy od lewej do prawej strony, ale dawniej tekst mógł tak samo 

być pisany od prawej do lewej. Litery mogły być takŜe boustrophe-

don, to znaczy mieć linie skierowane w przeciwne strony. Nawet w 

tekście pisanym od lewej do prawej pojedyncze litery mogły być od-

wrócone, dla zwykłego kaprysu, lub niekiedy inwertowane (pisane 

do góry nogami). Jak juŜ wcześniej wspomniałem, nie ma rozróŜ-

nienia miedzy duŜymi a małymi literami. W tekstach pisanych na 

Kontynencie i w Skandynawii runy są zwykle transliterowane jako 

tekst wytłuszczony. 

Zwykle nazwa runu rozpoczynała się od dźwięku, który run 

przedstawiał, np.: Pierwsza litera futharku - f (dźwięk f ) miała w sta-

roangielskim nazwę feoh. Nordycka nazwa to fé. Obydwie oznacza-

ją „pieniądze”, „dobrobyt". Run nr 11 miał staroangielską nazwę is, 

staronordycką íss, obydwie oznaczały „lód". Potwierdza to gocka 

nazwa tej litery iiz. Czasami angielskie i nordyckie runy miały po-



 

dobne nazwy, ale nadawano im całkiem róŜne znaczenia. Druga li-

tera futharku - u (dzwięk u) nazywany jest ur w obydwu kulturach, 

ale w Anglii oznacza to „dziki bawół", w Norwegii „slag", a w Islandii 

„drizzle". Tak wiec nazwa pochodzi od wspólnej nazwy germańskiej, 

która, zastosowana w róŜnych językach, otrzymała róŜne znaczenia. 

Rzadziej zdarza się, Ŝe nazwy angielskie i nordyckie są zupełnie in-

ne. Trzecia litera - v  (dźwięk Þ, th) w języku staroangielskim posia-

da nazwę Þorn (dzisiejsze angielskie „thorn"), w nordyckim nazwa 

brzmi Þurs co oznacza „gigant, demon, potwór".  Niektóre z wymie-

nionych nazw mogą być bezpośrednimi potomkami nazw germań-

skich. 

Niektóre symbole wymagają wytłumaczenia. Run nr 3 (Þ)  

przedstawia  dźwięk th jak w angielskim „thing”. Run nr 13 ( ï ) jest 

niejasną samogłoską zbliŜoną do i. Run nr 15 pierwotnie stanowił 

dźwięczną spółgłoskę z, ale dość szybko przeistoczył się na północy 

w zmiękczone r. Run 22 najprawdopodobniej przedstawiał dwa 

brzmienia dźwięku ng ( ŋ) jak w „ring” i ng jak w „finger”. W tran-

skrypcji runicznej runa nr 12 ( j ) powinna być uwaŜana za spółgło-

skowe y jak w „year”. 

Niektóre z form runicznych są prawdopodobnie nawiązaniem 

do liter alfabetu łacińskiego, jak na przykład r, i, b. Inne mogą 

być adaptacją łacińskich liter, jak u (łacińskie odwrócone V), k (ła-

cińskie C), h, s, t, l (łacińskie odwrócone L). Inne runy, np.: g, 

w, j, p. wykazują nikłe podobieństwo do form łacińskich, które ma-

ją taką samą wymowę.  

Teoretycy wskazują równieŜ na podobieństwa przypadkowych 

runów do liter któregoś z greckich alfabetów, jak  np. b (berkanan) 

do ß (beta) czy ss  ((sōwilō) do Σ (sigma). 



Tab. 2.1 Rekonstrukcja germańskiego alfabetu „futhark”. 

Nr 
runy Runa Wartość 

fonetyczna Nazwa 
Znaczenie 

(*-staroangielskie / 
 **-staronordyckie) 

1 ff  FF  f fehu. feoh*/fé** „pieniądze”, „bydło”, „dobrobyt” 

2 uu  UU  u ūruz „dziki bawół” 

3 vv  VV  Þ, th Þurisaz „olbrzym”, „potwór” 

4 aa  AA  a ansuz „bóg” 

5 rr  RR  r raidō „jazda konna”, „powóz” 

6 kk  KK  k cen(?)*/kaun** „pochodnia” * / „wrzód” ** 

7 gg  GG  g gebō „prezent” 

8 ww  WW  w wunjō „radość” 

9 hh  HH  h hagalaz „pozdrowienie” 

10 nn  NN  n naudiz „konieczność”, „ostateczność”, 
„potrzeba” 

11 ii  II  i īsa „lód” 

12 jj  JJ  j jēra „rok”, „owocna część roku” 

13 xx  XX  ï (polskie y) Ī(h)wa/eihwaz „cis” 

14 pp  PP  p perÞ-(?) znaczenie niejasne 

15 zz  ZZ  z, później R algiz(?) znaczenie niejasne 

16 ss  SS  s sōwilō słońce 

17 tt  TT  t Tīwa /teiwaz „bóg Tiw”, którego imię przerwa-
no w słowie „Tuesday” 

18 bb  BB  b berkanan „gałązka brzozy” 

19 ee  EE  e ehwaz „koń” 

20 mm  MM  m mannaz „człowiek” 

21 ll  LL  l laguz „woda” 

22 yy  YY  ŋ, ng ingwaz „bóg Ing” 

23 oo  OO  o ōÞila-/ōÞala- „własność”, „ojcowizna” 

24 dd  DD  d dagaz „dzień” 



 

Opierając się na tych stwierdzeniach moŜna zasugerować listę 

nazw germańskich runów i dźwięków, chociaŜ bez wątpienia wystę-

pują tutaj luki i miejsca niepewne. Tabela nr 1 rekonstruuje germań-

skie formy, które niestety nigdzie się bezpośrednio nie zachowały i 

róŜni badacze mogą inaczej podawać róŜne warianty niektórych 

nazw i form. 

 

 

Rys.2.1 Fragment naszyjnika z Pietroassa (Rumunia) 
z widniejącymi germańskimi runami [21].  

 

 

Ten futhark był uŜywany w Skandynawii aŜ do około 700 roku 

n.e. Inny, blisko spokrewniony, ale z charakterystyczną formą h z 

dwoma odgałęzieniami, był jedynym będącym w uŜyciu w jeszcze 

bardziej na południe wysuniętych częściach kontynentu w kontynen-

talnej Germanii. 

 

 

 

 

 



 

 2.2.2 Futhark z Kylver 

Futhark z Kylver ma niektóre runy odwrócone (na pewno a oraz 

b) a kolejność liter jest przerwana runami o numerach 13 i 14. 

Pierwsza litera jest uszkodzona, a dwie ostatnie są raczej w kolej-

ności d – o niŜ o –d, chociaŜ całkiem nieźle odpowiada zrekonstru-

owanemu futharkowi germańskiemu. 

 

 

Rys.2.2 Rekonstrukcja futharku z Kylver [21]. 
 

 

 

 2.2.3 Futhark z Vadstena 

Futhark z Vadstena w İstergötland w Szwecji napisany jest na 

brakteacie (jednostronnym, cienkim, złotym krąŜku zwykle uŜywa-

nym jako biŜuteria) i datowany jest na około 450 – 550r.n.e. W alfa-

becie tym runy biegną od prawej do lewej strony a dwukropki dzielą 

24 litery na 3 grupy po 8 liter. PoniŜej futhark ten został zaprezento-

wany w odwrotnej kolejności dla porównania z futharkiem z Kylver. 

Ostatni run tego futharku zagubił się, było to prawdopodobnie d.  

 

 

Rys.2.3 Rekonstrukcja futharku z Vadstena [21]. 
 



 

 2.2.4 Futhark z Breza 

Futhark z Breza w Bośni jest wyryty na kawałku marmuru, który 

kiedyś stanowił fragment kościoła. Końcowe runy tego alfabetu nie-

stety zagubiły się. Futhark ten jest dość wczesny w formie, ale nie-

moŜna precyzyjnie określić daty jego powstania. Osoba wycinająca 

futhark z Breza pominęła b.  

 

 

Rys.2.4 Rekonstrukcja futharku z Breza [21]. 
 

 

 

 2.2.5 Futhark z Charnay 

Futhark ten odnaleziono na tylnej części broszy z VI wieku, wy-

dobytej z cmentarza z Charnay, z okręgu Saône-et-Loire we Francji. 

Na broszy tej nie było miejsca by wyryć cały alfabet, dlatego mistrz 

runów z Charnay zaniechał ostatnich czterech liter. 

 

 

Rys.2.5 Rekonstrukcja futharku z Charnay [21]. 
 

 

 



 2.2.6 Futhork anglosaski 

We Fryzji, a szczególnie w anglosaskiej Anglii, rozwinął się fu-

thork, ze swoimi nowymi anglosaskimi formami. Anglosascy mi-

strzowie runiczni uŜywali runu h z dwoma odgałęzieniami i, aby 

nadać runowi ng pełną wysokość, rozciągnęli boki małego czworo-

kąta zamiast dodawać pionowe odgałęzienie. Anglosaska Anglia 

wykreowała takŜe nowe runy, aby wyjść naprzeciw nowym potrzebą.  

ZauwaŜmy, Ŝe przy tłumaczeniu runów angielskich zwyczajowo 

nie uŜywa się wytłuszczenia, ale rozstrzelenia druku pisanego w cu-

dzysłowie. To podkreśla róŜnicę między angielskimi a kontynental-

nymi napisami i stanowi w wielu przypadkach wygodę, chociaŜ w 

innych na odwrót. Występuje tutaj takŜe nowy symbol „�” uŜyty dla i, 

podczas, gdy „η” jest zwykłą transkrypcją n. 

Pierwsze 26 runów pochodzi z 24 futharku, plus dwa nowe an-

glofryzyjskie. Następne to nowo wynalezione runy, które występują 

w Anglii i są przypuszczalnie lokalnymi innowacjami.  Run „y” (nr 27) 

jest pochodną mutacji i. W pewnym okresie zmiana brzmienia spo-

wodowała, Ŝe pierwsza samogłoska z ōÞila – stała się poprzednią 

(>oeÞil/eÞel), a potem wpłynęła ona w podobny sposób na niektóre 

słowa zawierające samogłoskę u. Samogłoska ta stała się przednia, 

aŜ do uzyskania dźwięku, jakiego nie ma we współczesnym angiel-

skim, za to podobnego do francuskiego u, niemieckiego ü, wyma-

wianego w środkowej części jamy ustnej z zaokrągleniem warg. W 

rękopisach staroangielskich dźwięk ten zapisywano jako y i wymy-

ślono dla niego nowy run, nazywany yr , znaczący prawdopodobnie 

„łuk”. Nr 28 jest zadziwiającą innowacją, przy tym wcale nieuŜy-

teczną, gdyŜ prezentuje dwudźwięk, jaki mógł być zupełnie dobrze 

zastąpiony przez dwa runy złoŜone z jego poszczególnych części. 



 

Jego nazwa to ear, która wydaje się znaczyć „ziemia”, być moŜe 

„grób”. 

Runy 29-31 są tworami późnymi, ze ściśle lokalnym rozpo-

wszechnieniem na północy i północnym zachodzie anglosaskiej An-

glii. Powstały w wyniku rozwoju łącznej wymowy spółgłosek k/c, g. 

W towarzystwie samogłosek przednich, na przykład przed i, e, te 

spółgłoski zaczęto wymawiać z przodu jamy ustnej: k/c prawdopo-

dobnie jak współczesne ch-, a g przypuszczalnie jak współczesne y-

. W towarzystwie samogłosek tylnych, na przykład przed a, o, maiły 

wymowę tylną, jak współczesne k- i g-. W dawnych czasach runy 6 i 

7 słuŜyły zarówno jako przednie i tylne alofony, ale około 700 n.e. 

niektórzy północni mistrzowie runów zdecydowali, Ŝe dźwięki ich by-

ły dostatecznie rozróŜnialne , aby mieć oddzielne symbole. Run c 

(nr 6, nazwa cen) i run g (nr 7, gryfu) zostały ograniczone do dźwię-

ków przednich i wymyślono nowe runy (nr 30, calc, i nr 29, gar, 

„włócznia”)dla dźwięków tylnych. Nr 31, nazwa nieznana, jest oso-

bliwą odmianą runu k znalezioną tylko w Ruthwell, w regionie Dum-

fries and Galloway. 

W ten sposób angielscy mistrzowie runów rozszerzali swój fu-

thork aŜ do zarówno 31 osobnych liter uŜywanych w napisach, jak i 

kilku innych, znanych tylko z wczesnych tekstów rękopiśmiennych i 

przypuszczalnie nieprzeznaczonych nigdy do wycinania.  

 



Tab. 2.2 Rekonstrukcja anglosaskiego alfabetu „futhork”. 

Nr runy Runa Wartość fonetyczna 

1 F f 

2 U u 

3 V Þ 

4 O o 

5 R r 

6 C C (k przednie) 

7 G g 

8 W w 

9 H h 

10 N n 

11 I i 

12 J j 

13 I � (dźwięk podobny do polskiego y) 

14 P p 

15 X x 

16 Ss s 

17 T t 

18 B b 

19 E e 

20 M m 

21 L l 

22 n ŋ (ng) 

23 O � (jak niemieckie o-umlaut) 

24 D d 

25 A a 

26 a æ (ash) 

27 Y y 

28 e ea 

29 g � (g tylne) 

30 K k 

31 Q � (k tylne) 



 2.2.7 Futhork fryzyjsko-anglosaski 

Tab. 2.3 Rekonstrukcja fryzyjsko-anglosaskiego alfabetu „futhork”. 
Litery od 1 do 16. 

Nr 
runy Runa Wartość 

fonetyczna Nazwa 

1   f feoh 

2   u ur 

3   ss thorn 

4   o os 

5   r rad 

6   k cen 

7   g (i) gyfu 

8   uu (w) wen 

9   h Haegl 

10   n nyd 

11   i is 

12   (z) ger 

13   eo eoh 

14   p peord 

15   ks (x) eolkes, alk 

16   s sigel 



 

Nr 
runy 

Runa 
Wartość 

fonetyczna 
Nazwa 

17   t tir 

18   b beoro 

19   e eh 

20   m, d man, daeg 

21   l lagu 

22   u ing 

23   o edel 

24   d, m daeg, man 

25   a ac 

26   ae aesc 

27   u yr 

28   io jo, jar 

29   ear ear, `tris 

30   kw cweord 

31   k jolx, calc 

32   st stan 

33   g, ts gar 

Tab. 2.4 Rekonstrukcja fryzyjsko-anglosaskiego alfabetu „futhork”.  
Litery od 17 do 33. 



 

 

Istnieje teŜ wiele innych, pomniejszych odmian wczesnych fu-

tharków, mniej lub bardziej dokładnie wyciętych, czy teŜ komplet-

nych. Odmiany futharku zaleŜały od stopnia staranności wykonania 

napisu runicznego, rozmiarów runów, czy teŜ od uŜytego materiału. 

Prawdopodobnie nie miało to znaczenia czy runa miała trójkątny, 

czy zaokrąglony łuk, czy teŜ miała znaczące róŜnice między runami 

lustrzanymi jak q    

 

§ 2.3 Futhark młodszy 

 

Jeszcze w czasach wikingów, około VII w. w Skandynawii daw-

ny 24 znakowy futhark zaczął się zmieniać. Runy tego alfabetu za-

częły być upraszczane, adaptowane albo najzwyczajniej zaniechane 

w trakcie rozwoju, który to zakończył się przed IX w. W efekcie tego 

rozwoju z 24 literowego alfabetu otrzymano alfabet 16 literowy ze 

zmienionymi kształtami niektórych liter. Alfabet ten nazwany został 

futharkiem młodszym lub futharkiem 16 literowym. Dokładniej mó-

wiąc to nie futhark tylko futharki młodsze, poniewaŜ juŜ na początku 

istniały dwa główne jego typy: 

 runy duńskie, zwane takŜe runami zwyczajnymi, 

 runy szwedzko-norweskie, zwane takŜe runami krótko-

gałęzistymi. 

Nazwy geograficzne są jednak mylące, poniewaŜ futharki nie 

były ograniczone tylko do tych regionów. 

Redukcja liter futharku do 16 runów przyniosła problemy ich 

dźwiękami. Brakowało run oznaczających dwie główne samogłoski o 

i e, nie było teŜ d, g i p. Niektóre litery np. k i b były stosowane za-

miennie, co sprawia wiele trudności przy interpretacji napisów ru-

nicznych. Dla kontrastu istnieją dwa runy dla bardzo podobnej wy-

i      . 



 

mowy a (rozróŜniane jako a i ą) oraz dwa typy runu r (r i R). Nazwę 

runu áss, zmieniono na óss, co sprawiło, Ŝe cczzwwaarrttyy  rruunn  (o) mógł 

słuŜyć za o. Powstało wiele liter i odpowiadających im dźwięków we 

wczesnym nordyckim, dla których nie ma Ŝadnego runu. 

Nawet, jeśli poznamy litery futhark ze wszystkich okresów, to 

ciągle pozostają wątpliwości, które wymagają tłumaczenia. Np. runy 

mogą być związywane. Dwie, trzy a nawet więcej liter mogło być łą-

czonych, co według badaczy pozwoliło zaoszczędzić miejsca, lub 

poprawić układ tekstu. Nazywa się to związanymi runami. Zamiast 

wycinania aR ( oz) moŜna było wyciąć   czyli aR. Podwójne 

spółgłoski są zwykle przedstawiane jako pojedyncze. Nosowe spół-

głoski n oraz m nogą być ominięte podczas nanoszenia, jeŜeli po-

przedzają końcowe spółgłoski podobnie wymawiane, na przykład: m 

moŜe być zaniechane przed p czy b, a n przed t,d,k,g. Dlatego za-

miast kambu (grzebień) moŜna zobaczyć kabu. Kolejną własnością 

futharku jest to, Ŝe napisy runiczne nie zawsze zachowują podział 

wyrazów. Czasem tak, czasem nie, a czasem tylko w części napisu. 

Znaki futharku nie były teŜ rygorystycznie oddzielane. Litery z fu-

tharku zwyczajnego mogły przedostawać się do futharku krótkoga-

łęzistego i odwrotnie.  

W rezultacie wymowa runiczna w czasach wikingów nie jest 

dobrze poznana a alfabet tych wojowniczych Ŝeglarzy nie był pi-

smem dobrze rozwiniętym, choć w tym czasie na południu łacina i 

greka były juŜ w powszechnym uŜytku i miały bardzo dobrze rozbu-

dowaną fonetykę i ortografię. Po łacińsku i grecku powstawały wiel-

kie dzieła, natomiast zabytków piśmiennictwa runicznego jest nie-

wiele. 

 

 



 2.3.1 Runy du ńskie (zwyczajne) - futhark młodszy,  
16 znakowy 
 

Nr 
runy 

Runa futharku młodszego, 
16 znakowego, du ńskiego 

Warto ść 
fonetyczna 

1 FF  f 

2 UU  u 

3 VV  Þ 

4 oo  � , o (dźwięk podobny do 
polskiego ą lub nosowe "a") 

5 RR  r 

6 KK  k 

7 HH  h 

8 NN  n 

9 II  i, czasami e 

10 AA  a 

11 ssSS  s 

12 TT  t 

13 BB  b 

14 MM  m 

15 LL  l 

16 zz  R 

Tab. 2.5 Rekonstrukcja duńskiego alfabetu „futhark”.



 2.3.2 Runy szwedzko-norweskie (krótkogał ęziste) –  
futhark młodszy, 16 znakowy, pochyły 

Runy tego futharku mają uproszczoną formę i część runologów 

uwaŜa, Ŝe były zaprojektowane jako pismo pochyłe. Runy te były 

stworzone do uŜytku codziennego i do rycia na drewnie, chociaŜ 

przetrwały w większości tylko na pomnikach (drewniane deseczki z 

biegiem lat w większości uległy rozkładowi). 

Nr 
runy 

Runa futharku młodszego, 
16 znakowego, szwedzko-norweskiego 

Warto ść 
fonetyczna 

1 FF  f 

2 UU  u 

3 VV  Þ 

4 OOoo  a 

5 RR  r 

6 KK  k 

7 HH  h 

8 NN  n 

9 II  i 

10 AAaa  a 

11 ss  s 

12 TT  t 

13 BBbb  b 

14 MM  m 

15 LL  l 

16 zz  R 

Tab. 2.6 Rekonstrukcja szwedzko-norweskiego alfabetu „futhark”.



Nr 
runy Runy du ńskie Runy 

szwedzko-norweskie  
Wartość 

fonetyczna  

1 FF  FF  f 

2 UU  UU  u 

3 VV  VV  Þ 

4 oo  OOoo  a 

5 RR  RR  r 

6 KK  KK  k 

7 HH  HH  h 

8 NN  NN  n 

9 II  II  i 

10 AA  AAaa  a 

11 ssSS  ss  s 

12 TT  TT  t 

13 BB  BBbb  b 

14 MM  MM  m 

15 LL  LL  l 

16 zz  zz  R 

Tab. 2.7 Zestawienie i porównanie dwóch głównych „futharków” młodszych.



Odmiana duńska róŜni się od szwedzko-norweskiej przede 

wszystkim kształtami liter h, n, a, s, b, m oraz R. 

 

 2.3.3 Runy Mańskie 

Mański system runiczny jest odmianą skróconego systemu 

szwedzko-norweskiego. Pismo niemal 30 inskrypcji znalezionych na 

wyspie Man jest zbliŜone przede wszystkim do formy ostergotyjskiej. 

Wielu uczonych sądzi w związku z tym, Ŝe pochodzi ono od skróco-

nego systemu szwedzkiego. Zdaniem E. V. Gordona, jest to raczej 

niemoŜliwe. Celtycko-skandynawscy mieszkańcy wyspy Man byli 

pochodzenia norweskiego. Trudno teŜ przypuszczać, Ŝeby na za-

chodzie Ŝyło wielu Szwedów. Bardziej realne jest, Ŝe inskrypcje z 

Man są świadectwem wczesnej tradycji norweskiej" (Gordon).  

NaleŜy jednak uwzględnić fakt, Ŝe najwcześniejszy skrócony 

system norweski był podobny do systemu szwedzkiego oraz Ŝe sys-

tem mański z wieków XI i XII, w postaci reprezentowanej przez ka-

mień z Kirk Michael (około 1100 roku) i inne zabytki, zdaje się wią-

zać z tym skróconym systemem wczesnonorweskim. Dlatego teŜ 

pismo runiczne z wyspy Man moŜna uznać za odmianę obu syste-

mów, zarówno szwedzkiego, jak i norweskiego. Dopiero w później-

szym stadium, ( w XI i XII wieku) skrócony system norweski uległ 

silnemu wpływowi typu duńskiego i wykształcił pewne cechy odręb-

ne, dzięki którym zaczął się róŜnić od systemu szwedzkiego.  

System mański moŜna podzielić na dwie główne podgrupy róŜ-

niące się między sobą uŜyciem czwartego runu, który w pewnych 

inskrypcjach przedstawia unosowione a, w innych zaś o. Cechą cha-

rakterystyczną runów mańskich jest brak szesnastego runu skandy-

nawskiego. 

 



 2.3.4 Runy Grenlandzkie 

Około roku 1300 Grenlandia zaczęła stanowić odrębny obszar 

runiczny. Dowodzi tego odbieganie od wzorów skandynawskich. I 

tak na przykład w miejsce dotychczas uŜywanego odrębnego znaku 

runicznego zaczęto się posługiwać duŜą literą P dla zaznaczania 

głoski p lub punktowanego u dla zanotowania głoski o.  

Zachowane napisy runiczne wskazują takŜe na zarysowujące 

się stopniowo odrębności językowe. Norwesko-islandzkie słowa 

"almattknm" (wszechpotęŜny), "thana" (ten) exy "thorir" (czwarty 

miesiąc zimy, przypadający na drugą połowę stycznia i początek lu-

tego) przybrały w Grenlandii odmienną postać, mianowicie: olmok-

kum, tana, torir. Grenlandzkie napisy runiczne odzwierciedlały 

wszystkie waŜniejsze zmiany alfabetu runicznego jakie zachodziły w 

Skandynawii, a szczególnie w Norwegii.  

Nie wiadomo, ile jeszcze napisów runicznych kryje ziemia gren-

landzka. Wśród odkrytych dotychczas czterdziestu są, prócz nielicz-

nych kamieni, drewniane pałeczki i płytki oraz wrzeciona. Zachowały 

się ponadto takie przedmioty codziennego uŜytku, jak na przykład 

łopaty do wsadzania chleba do pieca. Odkryto równieŜ kilka krzyŜy 

nagrobkowych z napisami [28].  

 

 2.3.5 Runy Helsingskie 

Runy helsingskie są odmianą runów szwedzko-norweskich z 

uproszczonymi wieloma literami. W odmianie tej litery stopniowo re-

dukowano, aŜ pismo stało się czymś w rodzaju stenografii. Zda-

niem- niektórych uczonych (na przykład O. von Friesena), wynale-

ziono je prawdopodobnie w okolicy jeziora Melar, ale występują 

głównie na kamieniach odkrytych na terenie Helsinglandu. Zabytki te 

są datowane na XI wiek.  



 

§ 2.4 Odmiany kryptograficzne pisma runicznego 

 

Spośród wielu odmian kryptograficznych niektóre były proste, 

miały przestawione litery, kropki oznaczały samogłoski itd. Znano 

teŜ rozmaite gatunki "ligatur runicznych", które polegały na łączeniu 

kilku liter na jednym trzonie; połączeń tych nie moŜna odcyfrować 

nie znając klucza. Rozmaite ciągi tajemne wymienia rękopis z St. 

Gallen. Niektórych pism tajemnych uŜywano dla celów prywatnych 

wraz ze skróconym systemem runicznym szwedzko-norweskim.  

 

 2.4.1 Runy kropkowane (Stunrunar) 

Nie wiemy dotychczas, gdzie wynaleziono runy kropkowane ani 

gdzie uŜyto ich po raz pierwszy. Zdaniem niektórych uczonych - w 

Norwegii, według innych - w Danii. Prawdopodobnie jednak fakt po-

szerzania systemów skandynawskich o tak zwane runy kropkowane 

lub punktowane był spowodowany wpływem runów angliańskich. 

Najwcześniejsze runy kropkowane pojawiły się około 1000 roku. By-

ły to symbole na oznaczenie j oraz e, gdzie j było pochodzenia an-

glosaskiego. Prawdopodobnie wzorując się na tym modelu i przero-

biono na e.  

Nieco później wyodrębniły się takŜe róŜne symbole spółgłosko-

we. Z k zrobiono specjalną literę na oznaczenie g; kropka w runicz-

nym symbolu spółgłoskowym oznaczała zazwyczaj dźwięczność. 

Kropkowany system runiczny objął wszystkie ziemie skandynawskie 

i dotarł nawet na wyspę Kingigtorssuak na zachód od Grenlandii. W 

Danii uŜycie runów kropkowanych upowszechniło się w XI i XII wie-

ku, chociaŜ nie stosowano ich konsekwentnie; niekiedy kropkowano 

tylko pierwszy i ostatni run. W Norwegii runy kropkowane pojawiły 

się w momencie połączenia krótkiego duńskiego systemu runiczne-



 

go z systemem szwedzko-norweskim i w rezultacie powstał pełny 

kropkowany alfabet runiczny.  

Twórcy tego alfabetu dąŜyli prawdopodobnie do konsekwent-

nego przedstawienia dźwiękowego systemu języka staronordyckie-

go, aby uniknąć niejasności spowodowanych przedstawieniem kilku 

dźwięków za pomocą jednego symbolu. Próba ta, oparta przypusz-

czalnie na alfabecie "łacińskim, oczywiście nie mogła się powieść, 

coraz szerzej bowiem przyjmowano pismo łacińskie (co, rzecz ja-

sna, było wynikiem krzewienia wiary chrześcijańskiej; raz jeszcze 

alfabet szedł w ślad za religią).  

ChociaŜ w wielu częściach Skandynawii występują pojedyncze 

zabytki pełnego systemu kropkowanego, pochodzące z XIII i XIV 

wieku, wydaje się, Ŝe na szerszą skalę system ten stosowano tylko 

w Gotlandii, gdzie pojawiła się jego specjalna odmiana. Runy krop-

kowane były rozpowszechnione na terenie całej Skandynawii. W 

prywatnych zapiskach posługiwali się nimi równieŜ wykształceni lu-

dzie świeccy, podczas gdy w kołach związanych z kościołem pisano 

pismem łacińskim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.4.2 Runy z gał ązkami – kvistrunir (Zweig-runer) 

Runy z gałązkami składają się z pionowego trzonu, od którego 

odchodzą gałązki lub kreski. Tradycyjnie, dwadzieścia cztery znaki 

zostały podzielone na trzy grupy (attir) po osiem znaków w ten spo-

sób, Ŝe: 
 

 f, u, th,,a, r, k, g oraz w - naleŜą do pierwszej grupy; 

 h, n, i, j, æ, p, z oraz s  - naleŜą do grupy drugiej;  

 t, b, e, m, l, ng, d oraz o - naleŜą do grupy trzeciej.  

Zasada budowania tych runów polegała na tym, Ŝe z jednej 

strony runu zaznacza się grupę, do której dana litera naleŜy, a z 

drugiej strony miejsce, jakie zajmuje w danej grupie.  
 

Miejsce runy w grupie 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

       

2 

        

G
ru

pa
 

3 

        

       Tab. 2.8 ZaleŜność kształtu runy gałązkowej od grupy i miejsca, 
     które zajmuje w grupie. 

 
 

 

 
 

Rys.2.6 Schematyczne przedstawienie futharku 
złoŜonego z run gałązkowych [45] 



 

Niektórzy znawcy tematu teoretyzowali, Ŝe ten system repre-

zentowania znaków z pionowymi i poziomymi liniami ma coś wspól-

nego z pismem ogamicznym1. 

 

 2.4.2.1 Gałązkowe runy Brodgar,  

Runy Brodgar są odmianą gałązkowego pisma runicznego i nale-

Ŝą do grupy run norweskich. Te runy gałązkowe są kryptograficzną 

odmianą i mają liczenie gałązki na obydwu stronach run. Odnalezio-

no je na wyspie Orkney w północnej części Wysp Brytyjskich na 

jednym z głazów kamiennego kręgu Brodgar2.  

 
         Rys.2.7 Runy Brodgar [38]. 

 

Usiłując przetłumaczyć Runy z Brodgar uŜywając normalnej 

metody deszyfrowania nie było moŜna nic zrozumieć, ale wkrótce po 

ich odkryciu, uczony Magnus Olson przeczytał napis runiczny od 

prawej do lewej strony ignorując „zamdlone” gałęzie na najwłaściw-

szych runach i stwierdził, Ŝe napis naleŜy czytać jako "biorn" i Ŝe re-

prezentuje on czyjeś imię "Bjorn".  

Teoria Olsena nie jest jednak przyjęta jednogłośnie. W swojej 

pracy na temat run z Orkney, ekspert Michael Barnes kwestionuje 

jego  teorię. Barnes twierdzi, Ŝe nawet jeśli moŜna by przyjąć zało-

Ŝenia Olsena o inskrypcji, to jest nadal problem z jedną z run - nie 

wiadomo, czy reprezentuje ona "u" czy moŜe "r". 

 

                                                           
1 Pismo ogamiczne zostało stworzone w irlandii przed 400 rokiem. 
2 Krąg Brodgar został szerzej opisany w rozdziale 3 - „Zabytki pisma runicznego”. 



 

I chociaŜ od początku były teorie o tłumaczeniu run z Brodgar, 

to jednak Ŝadnej z propozycji ich translacji nie moŜna przyjąć z całą 

pewnością. 

Miejsce runy w grupie  
1 2 3 4 5 6 

1 f u th o r k 

2 h n i a s  

G
ru

pa
 

3 t b m l y  

              Tab. 2.9 Odtworzenie alfabetu runicznego Brodgar [38]. 

 
 Runy „Bjorn” nie były jedynymi runami odnalezionymi w Brod-

gar we wczesnych latach dwudziestego wieku. Druga inskrypcja  

runiczna została znaleziona w Brodgar w 1908 roku - chociaŜ juŜ 

została zagubiona poniewaŜ była na luźnym, nie wkopanym w  

ziemię  kamieniu. Wyrzeźbiona była na samotnym kamieniu odkry-

tym w południowo-zachodniej części kamiennego kręgu. Inskrypcja 

ukazywała samotną runę gałązkową i krzyŜ pod spodem. Runa była 

dokładnie taka, jak inne runy z Brodgar. Na szczęście jednak in-

skrypcja została udokumentowana zanim kamień zaginął i zostało 

pokazane 3/4 runy, którą przetłumaczono jako 

"O". Magnus Olson zasugerował, Ŝe runa ta re-

prezentowała literę imienia takiego jak "Olaf" – 

potwierdzając swoją interpretację "Bjorn" dla 

wcześniej omawianego kamienia runicznego. 

Michael Barnes jednakŜe stwierdził, Ŝe zaginio-

na runa jest po prostu odbiciem lustrzanym 

drugiej runy gałązkowej na inskrybcji "Bjorn"  - 

nawet wliczając krzyŜ jako runę. 

 
 

Rys.2.8 Runa odnaleziona w 
Brodgar w 1908 r. [38]. 



 

 2.4.2.2 Gałązkowe runy na kamieniu z Rök. 

Na kamieniu z Rök w İstergölandii trzon leŜy poziomo, a kreski 

odgałęziają się w górę albo w dół. Inny jest teŜ skład grup. Pierwszą 

grupę stanowią litery: t, b, l, m, k. 

 

 2.4.3 Runy namiotowe (runy krzy Ŝowe) – tjaldrunir. 

Runy namiotowe składają się z dwóch ukośnych kresek w 

kształcie krzyŜa, od których odgałęziają się małe kreseczki. Przykład 

tych run moŜna zaobserwować na Kamieniu z Rök1 w İstergölandii, 

który to posiada najdłuŜszą z odnalezionych do tej pory inskrypcji 

runicznych. 

 

 
Rys.2.9 Górny fragment kamienia z Rök w İstergölandii  

przedstawiający runy krzyŜowe [31]. 
 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Kamień z Rök w całej swej okazałości jest zaprezentowany w rozdziale 3 – „Zabytki pisma  

runicznego” 



§ 2.5 Runy wró Ŝebne 

 

WróŜby runiczne składają się z 25 znaków - tajemny alfabet, 

który (jak twierdzono) pozwalał odgadnąć, co przyniesie los. Po-

wstał bardzo dawno temu. Korzystały z niego wszystkie narody cel-

tyckie, wikingowie, germanowie i nawet król Artur, gdy trzeba było 

odnaleźć dobrą energię lub poradzić się bogów. Wtedy czarownicy 

rzucali na białe płótno kamyczki lub kawałki kory z namalowanymi 

symbolami.  

 

Rys.2.10 Kamyki do wróŜenia z run.  
KaŜdy kamień runiczny ukazuje jedną runę [42]. 

 
W celach wróŜebnych wykorzystuje się klasyczny futhark ger-

mański (24 runy) plus jadna pusta runa, zwana runą Odyna lub ru-

ną wyrd. Ta dodatkowa runa pojawiła się w futharku dopiero w la-

tach siedemdziesiątych, została najprawdopodobniej dodana przez 

Ralpha Bluma, który na podstawie tradycyjnego futharku stworzył 

własny system runiczny, nie będący juŜ jednak futharkiem, ponie-

waŜ zaczynał się na runie mannaz, a kończył właśnie na runie Ody-

na. 



 

Do celów magicznych pierwsza litera futharku (fehu) przeno-

szona jest na koniec i taki alfabet nazywany jest utharkiem. Kla-

syczny futhark, dzieli się na trzy ósemki, tak zwane Atty. 
 

Ósemka Freya         

Ósemka Hag         

Ósemka Tyra         

Tab. 2.10 Podział futharku dla potrzeb wróŜbiarstwa na 3 grupy po 8 znaków 
[46]. 

 

   Runy dzieli się takŜe na energetyczne (12 znaków) i magne-

tyczne (takŜe 12 znaków). Energetyczne mają dodawać energii i 

siły, natomiast magnetyczne, wymagają pewnego wysiłku i wyko-

rzystania posiadanych zasobów energetycznych.  

Runy 
energetyczne  

Runy 
magnetyczne  

Tab. 2.11 Podział futharku na runy energetyczne i magnetyczne  
dla potrzeb wróŜbiarstwa [46]. 

 

Piętnaście run moŜe przyjąć pozycję odwróconą. Są to runy, 

które po odwróceniu wyglądają nadal tak samo: gebo, hagal, naud-

iz, isa, jera, iwaz, sowelo, ingwaz, dagaz. Jednocześnie runy te 

symbolizują dziewięć światów runicznego wszechświata, przez któ-

re przechodzi drzewo Yggdrasill (czyt. Igdrasil). O pozostałych 

dziewięciu mówi się, Ŝe są nieodwracalne.  



 

W mitologii nordyckiej tych dziewięć światów łączy właśnie 

Yggdrasil. Świtami tymi są: Asgard, Alfheim, Vanaheim, Niflheim, 

Midgard, Muspelheim, Jotunheim, i Nidavellir (Hel). 

 Rys.2.11 Drzewo Yggdrasil Rys.2.12 Runy symbolizujące  
 łączące 9 światów [46]. 9 światów [46]. 

 

Legenda głosi, Ŝe Midgard, Utgard i Wanheim to trzy swiaty na 

ziemi, gdzie Ŝyją odpowiednio: ludzie, olbrzymy, i wanowie. Asgard,  

Muspellheim i Alfaihem to trzy wyŜsze, niewidzilane światy, gdzie 

przebywają Asowie. Pozostałe światy: Swartalfaheim, Niflheim i Hel   

były uznawane za dolne i nazywane królestwem Elfów ciemności, 

królestwem chłodu, gdzie Ŝyją lodowe olbrzymy, królestwem umar-

łych, rządzone przez królowa olbrzymkę o imieniu Hel. Świat ten, 

opiera się na świętym drzewie Yggdrasil. To ogromne drzewo - cis, 

lub jak mówią inne legendy - jesion - będące osią i centrum świata, 

samo w sobie symbolizuje wszechświat. W jego gałęziach Ŝyją 

przedziwne stworzenia: koza Heidrun, dająca zamiast mleka miód, 

 
  

  

  

  

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Asgard 

- Nidavellir (Hel) 

- Utgard 

- Nifheim 

- Mitgard 

- Swartalfaheim 

- Alfheim 

- Wanaheim 

- Muspellheim 



 

który jest poŜywieniem bogów, jeleń Eikthyrnir, z którego poroŜa try-

skają struŜki wody, zasilające wszystkie rzeki świata, orzeł i wie-

wiórka krąŜąca nieustannie pomiędzy nim a wierzchołkiem drzewa 

oraz Nidhogg - wąŜ-smok - dokuczliwy, niszczący korzenie Ygdrasil. 

To wielkie drzewo, wypełniające cały świat, dające schronienie 

zmarłym i bogom, ma cztery korzenie. Pierwszy, podgryzany ciągle 

przez węŜa-smoka odnawia się dzięki swym niewyczerpanym cu-

downym sokom. Drugi korzeń, ciągnie się w stronę mgieł dalekiej 

północy i gubi w Jotundheimie, krainie olbrzymów. Trzeci sięga aŜ 

do królestwa Mimira, pierwszego człowieka, który po śmierci pano-

wał w tym mrocznym świecie. Na czwartym korzeniu siedziały Norny 

- obecne przy narodzinach i śmierci kaŜdego człowieka, ale nie  

mające wpływu na jego wolną wolę. Spod kaŜdego z trzech pierw-

szych korzeni wypływa źródło. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 2.6 Podsumowanie 

Pod koniec okresu pierwotnonordyckiego i w ciągu okresu Wi-

kingów liczba głosek pnia nordyckiego lub skandynawskiego sięgała 

od 30 do 40, wobec czego nie moŜna juŜ było adekwatnie przed-

stawić wszystkich głosek za pomocą runów. To dziwne, ale analo-

giczny rozwój lingwistyczny języków skandynawskich i języka staro-

angielskiego wywołał wręcz odwrotne skutki. Jak juŜ napisane było 

wcześniej, liczba runów anglosaskich wzrosła do 28 lub 33, tymcza-

sem system skandynawski zredukowano do 16 liter. Dwadzieścia 

cztery litery nie mogły, oczywiście, przedstawiać 30 czy 40 głosek, 

weszło zatem w zwyczaj przedstawianie róŜnych głosek za pomocą 

tego samego runu. I tak, na przykład, tego samego znaku uŜywano 

na oznaczenie spółgłoski bezdźwięcznej i odpowiadającej jej spół-

głoski dźwięcznej (k i g, t i d).  

Samogłoski były równie wieloznaczne jak spółgłoski: a mogło 

przedstawiać takŜe krótkie lub długie ae i o; i uŜywano takŜe na 

oznaczenie krótkiego i długiego e, ae i oe; u równieŜ na oznaczenie 

w oraz krótkiego lub długiego o, oe i j; au takŜe na oznaczenie krót-

kich lub długich o albo oe; i na oznaczenie j; o występowało niekiedy 

zamiast w, w zamiast u. Runy podwojone rzadko wyraŜano jako ta-

kie. Zamiast podwojenia mógł występować pojedynczy run, nawet 

jeśli w grę wchodziły znaki naleŜące do dwóch oddzielnych wyra-

zów. Czasami, kiedy wyraz kończył się dwoma runami, a następny 

wyraz zaczynał się od tych samych dwóch runów, pisano je tylko 

raz. Run oznaczający n opuszczano często przed spółgłoską, 

zwłaszcza po nosowym a (francuska głoska ori); w podobny sposób 

częstokroć opuszczano m. Na początku okresu Wikingów pewne 

runy zaczęły wychodzić z uŜycia, chaos panujący w zakresie pisow-



 

ni pozwalał bowiem przedstawiać za pomocą jednego runu kilka 

głosek mniej lub bardziej pokrewnych.  

W rezultacie około 800 roku wszedł w uŜycie system zreduko-

wany do 16 runów. Pojawia się on najpierw w inskrypcjach duń-

skich, występuje takŜe w Codex Leidensis. Ten skrócony system 

moŜna podzielić na dwie główne odmiany: duńsą (uŜywaną równieŜ 

w Szwecji południowo-zachodniej) i szwedzko-norweską. W Szwecji 

i w Norwegii system ten pojawia się pod koniec IX wieku.  

NajwaŜniejszym jego przedstawicielem na tym terenie jest for-

ma ostergotyjska, a mianowicie pismo inskrypcji z Rok, w Oster-

gótlandzie w Szwecji. Stosunkowo niewiele zabytków wyciętych jest 

w szwedzko-norweskim krótkim systemie runicznym. Odmiana duń-

ska róŜni się od szwedzko-norweskiej przede wszystkim kształtami 

liter h, n, a, s, b, m i R. W Norwegii pojawia się w XI wieku osobliwa 

mieszanka odmian szwedzko-norweskiej i duńskiej.  
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§ 3.1 Wstęp 

 

Nie wszystko, co pochodzi z najdawniejszych czasów jest dzie-

łem sztuki. Wśród archeologicznych wykopalisk jest niewiele rzeczy 

godnych uwagi, a prawdziwe skarby naleŜą do nielicznych wyjąt-

ków. Zdecydowana większość przedmiotów pochodzących z naszej 

przeszłości jest bezwartościowa i na szacunek zasługuje tylko ze 

względu na swój wiek. Nie kaŜde słowo pisma runicznego moŜna 

odczytać bezbłędnie co jest spowodowane nie tylko upływem czasu, 

ale takŜe ignorancją i destrukcyjną działalnością człowieka.  

Nie jest znany prawie Ŝaden kawałek drewna ze znakami ru-

nicznymi z najdawniejszych czasów poniewaŜ drewno łatwo się roz-

kłada w większości gleb. Jednak z XII-wiecznych wykopalisk w Ber-

gen w zachodniej Norwegii pochodzi wiele kawałków drewna z wyry-

tymi runami. Niektóre są znakami własnościowymi, zaś inne przy-

padkowym zapisem z okazjonalnym komentarzem.  

Niektóre jednak są całkiem obszernymi tekstami, tak jak jeden z 

nich, przyzywający statek na słuŜbę u króla: 

„Sigurñr Lavarñr przesyła błogosławieństwo BoŜe i swoje. Król 

Ŝyczy sobie przejąć wasz statek. Na broń i wyposaŜenie (tutaj brak 

jakiegoś ustępu) włócznię Ŝelazną osiemnastołokciową, którą prze-

stałem wam przez Johana 0re. Teraz przedkładam nakaz, byś był 

posłuszny w tej sprawie. A jeśli uczynisz zadość mojej prośbie zy-

skasz naszą przyjaźń, teraz i zawsze". 

Do czasów współczesnych najwięcej inskrypcji runicznych prze-

trwało jednak wyrytych na kamieniach i róŜnego rodzaju skałach. 

 

 

 



 

§ 3.2 Kamienie runiczne. 

 

 Kamienie runiczne MoŜna spotkać niemal na całej kuli ziem-

skiej. I chociaŜ runy rysowano na skórze i rogu, ryto w drewnie, me-

talu i kamieniu to do czasów współczesnych najwięcej znaków ru-

nicznych ocalało właśnie na kamieniach poniewaŜ są one najtrwal-

szym i najłatwiej dostępnym materiałem. 

Wokół nich krąŜą legendy, poniewaŜ niektóre z inskrypcji są bar-

dzo wiekowe. Badacze bardzo często kłócą się co do ich autentycz-

ności gdyŜ nie moŜna w stu procentach potwierdzić ich oryginalno-

ści. PoniŜej przedstawione zostały znalezione przeze mnie zdjęcia 

kamieni runicznych z bardzo róŜnych miejsc na świecie – od Skan-

dynawii poprzez całą Europę aŜ po Amerykę.  

W roku 1898 rolnik mieszkający blisko Kensington w stanie 

Minnesota w U.S.A ogłosił, Ŝe odkopał 90 kilogramowy kamień, któ-

ry splótł się w korzeniach drzewa. Na kamieniu tym wyryte były nor-

weskie runy. Widniejąca na kamieniu data – 1362  wskazuje na to, 

Ŝe Wikingowie w tym okresie podróŜowali tak daleko. Skała stała się 

znana jako „Kensington Runestone” (Kamień runiczny Kensington) i 

została mieszczona w muzeum w Alexandrii. Kamień ten jest bardzo 

wartościowym odkryciem, chociaŜ niektórzy archeologowie 

do tej pory argumentują, Ŝe kamień jest 

fałszywy i został podrobiony w czasach 

współczesnych. Sześć miesięcy po tym 

odkryciu inna podobna skała została 

znaleziona w okolicy, co umocniło 

badaczy w przekonaniu, Ŝe Kamień 

Kensington jest autentyczny [35]. 



 

 
Rys.3.1 Osławiony kamień runiczny z Kensington w Minnesocie [21, s.66]. 



 

Runy znalezione w Orkney 
 

Kiedy Norwegowie po raz pierwszy zaczęli przybywać Do 

Orkney (północna części Wysp Brytyjskich) w IIX wieku, przynieśli 

tam ze sobą sztukę rzeźbienia run. W kilku miejscach na wyspach 

odnaleziono Runy. Najsławniejsze i najobszerniejsze runiczne napi-

sy są w kamiennej komnacie w Maeshowe  
 

 
Rys.3.2 Runy w Maeshowe [38] 

 

Tutaj moŜna teŜ zobaczyć jeden z największych zbiorów ru-

nicznych inskrypcji w Europe. Oprócz run w Maeshowe jest 19 udo-

kumentowanych przykładów run znalezionych w Orkney – jak rów-

nieŜ kilka o niestwierdzonej autentyczności. Na przykład , kiedy ko-

ściół Orphir został zburzony w 1757 roku, runy wpisane na kamieniu 

zostały odkryte, na konstrukcji budynku. Przetłumaczone runy mó-

wią: " kościół nie jest dobry".  

Inne runiczne inskrypcje są nadal widziane na jednym z kamie-

ni kręgu Brodgar. Kamienny okrąg został odkryty na zachodnim, po-

chyłym płaskowyŜu Orkney. Odkrycia tego dokonano w 1907 roku 

podczas wznoszenia przewróconego trzeciego kamienia stojącego 

zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara na północno-zachodniej 



 

stronie drogi grobowej. Gdy kamień został podniesiony runiczna in-

skrypcja została odkryta na boku, który leŜał na ziemi. 

 Dokładny wiek kręgu Brodgar1 nie jest znany, poniewaŜ środek 

okręgu nigdy w pełni nie został wykopany. Prawdopodobne krąg ten 

był częścią ogromnego prehistorycznego rytualnego kompleksu. 

Krąg Brodgar jest trzecim największym kamiennym kręgiem na 

wyspach brytyjskich. Zajmuje obszar 8,435 metrów kwadratowych 

(90,790 stóp kwadratowych). Został on zbudowany na okręgu o 

średnicy 104 metry i pierwotnie zawierał 60 głazów. Dzisiaj pozosta-

ło tylko 27 z tych kamieni. Wielkość kamieni z kręgu Brodgar waha 

się od 2.1 metra (7 stóp) do maksimum 4.7 metra (ponad 15 stóp). 

  
Rys.3.3 Aktualny układ kamieni kręgu Brod-

gar widoczny z lotu ptaka [38] 
Rys.3.4 Jeden z kamieni kręgu 

Brodgar [38] 

 
Rys.3.5 Aktualny układ kamieni kręgu Brodgar widoczny od drogi groblowej [38] 

 

KaŜdy zwiedzający od razu będzie wiedział, dlaczego kamienny 

krąg Brodgar stoi akurat w tym, a nie w innym miejscu. Pomnik jest 

praktycznie w centrum masywnego naturalnego okręgu uformowa-

nego przez wzgórza otaczającego krajobrazu.  

                                                           
1 Runy wyryte na tym kamieniu zostały szerzej omówione w rozdziale 2 – „Alfabety runiczne”. 



 

 
Rys.3.6 Kamień z Rök w İstergölandii z najdłuŜszą z odnalezionych  

inskrypcji runicznych [31]. 



 

 

 

 

 

 

 

Rys.3.7 Kamień runiczny koło zamku Krageholm w Skanii [48]. 



 

Rys.3.8 Według legendy, na tym kamieniu są wyryte runy boskiego pochodzenia 
[30]. 

 

 



 

Rys.3.9 Kamień z Pilsgärd z IX wieku - kamień runiczny upamiętniający wikinga, 
który "pojechał daleko po Aïfor" (największy i najniebezpieczniejszy próg na Dnie-

prze) [30]. 
 



 

Rys.3.10 Kamień runiczny pochodzący ze szwecji [30]. 
 



 

Rys.3.11 Kamienie runiczne „Thyras” i „Haralds” (Haralda Sinozębnego)  
obok kościoła w Jelling w Jutlandii [21, s.49]. 

  
Rys.3.12 Kamień runiczny „Thyras” 
obok kościoła w Jelling [21, s.49]. 

Rys.3.13 Wielki kamień komemoratywny 
Haralda Sinozębnego – „Haralds” [21, s.49]. 



 

 
Rys.3.14 Główna inskrypcja runiczna na wielkim kamieniu komemoratywnym Haralda Sinozębne-

go, upamiętniającego jego rodziców obok kościoła w Jelling w Jutlandii [32]. 

 

Rys.3.15 Kamień z Jelling w Danii. Wizerunek na kamieniu przedstawia ukrzyŜowanego 
Chrystusa - ale nawiązuje do przedstawień Odyna zmierzającego do Yggdrasil [30]. 



 

 
Rys.3.16 Inskrypcja obiegająca kamień runiczny [33]. 

 
Rys.3.17 Kamień runiczny wmurowany w elewację budynku w Szwecji [48]. 

 



 

 

 

   

   

 

   

   

 

Rys.3.18-3.23 Kamień runiczny Sigurda (Sigurd Runestone) [36]. 



 

 

Rys.3.24 Kamień runiczny z Broby w Szwecji (XI wiek). Ten kamień został 
"wzniesiony przez Astrid", aby upamiętnić jej męŜa Öystena "który wyruszył do 

Jerozolimy i zmarł na ziemi greckiej" [30]. 



 

 

Rys.3.25 Kamień runiczny z Maughold, wyspa Man [30]. 



 

 
Rys.3.26 Kamień runiczy z Ed w Upplandzie w Szwecji. Datowany na XI wiek, 

"wzniesiony przez Torstena, ku pamięci jego ojca, Svena, i brata Tore, którzy byli 
w greckiej ziemi, i jego matki Ingeltore" [30]. 



 

 

Rys.3.27 Runiczny kamień z Västergoötland w Szwecji [21, s.13]. 



 

Rys.3.28 Runiczny kamień upamiętniający z Glavendrup we Fionii w Danii [21, s.2]. 



 

 
Rys.3.29 Kamień runiczny z Uppsali w Szwecji - XI w.  

Napis obiegający kamień głosi Ŝe Tägn i Gunnar postawili go ku pamięci ich brata Vädera. 
TrójroŜna figura w centralnej części kamienia interpretowana jest jako symboliczne przed-

stawienie Trójcy Św. [21, s.157]. 



 

         
Rys.3.30  Kamień runiczny z Istaby, w Blekinge, 
prawdopodobnie najstarszy duński kamień upa-

miętniający [21, s.33]. 

Rys.3.31 Pomnik dla Ástriðr, "Najzręcz-
niejszej dziewczyny w Hadeland", z Dyn-

na, w Opland [21, s.56]. 



 

 
Rys.3.32 Fragment kamienia upamiętniającego z Hällestad, w Skanii, a wierszowanym na-

pisem opisującym zalety Tóki Gormssona poległego w bitwie pod Uppsalą [21, s.51]. 



 

 
Rys.3.33 Mapa zapisana runami na kamieniu ze Spirit pond z Maine [21, s.67]. 

 

Rys.3.34 Fragment krzyŜa, który opowiada historię  
niewiernego Hrossketilla, który zdradził swoich towarzyszy.  

KrzyŜ poczodzi z Braddan, z wyspy Man [21, s.63]. 



 

Rys.3.35 Fragment chrześćjańskiego kamienia upamiętniającego poświęcony 
niejakiemu Tidfirthowi. Kamień pochodzi z Monkwearmoyth w Tyne and Wear  

[21, s.39]. 

 
Rys.3.36 Napis runiczny wyryty w skale na Tureckim Wzgórzu [37]. 

 



 

Rys.3.37 Inskrypcja runiczna na krypcie [48]. 

Rys.3.38 Inskrypcja runiczna wyryta w kamieniu [48]. 



 

Rys.3.39 Fragment wtórnie uŜytego trzona kolumny-krzyŜa z Great Usrwick, w 
Kumbrii, z upamiętniającą inskrypcją [21, s.41]. 



 

 

Rys.3.40 Wytwornie rzeźbiona płyta nagrobna z Hildithryth, znaleziona na 
anglosaskim cmentarzysku w Hartlepool [21, s.40]. 

 
Rys.3.41 Kamień z runami germańskimi [48]. 



 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

Rys.3.42-3.47 Inne Kamienie runiczne [48]. 
 



 

§ 3.3 Przedmioty codziennego u Ŝytku 

 

 
Rys.3.48 Rekonstrukcja naszyjnika z Pietroassa (Rumunia). Widać napis, który 
wyryto zanim naszyjnik został pocięty na kawałki, a runy uszkodzone [21,  s.11]. 

 

Rys.3.49 Runy wycięte przed wypaleniem, w glinie urny ciałopalnej z cmentarzy-
ska w Loveden Hill w Lincolnshire [21, s.36]. 



 

 

Rys.3.50 Szkatułka Franksa, wykonana prawdopodobnie  
w Northumbrii około 700 roku [30]. 

 
Rys.3.51 Detal z tzw. Szkatuły Franksa – panel pokazujący Weland  

kowala przy pracy. [21, s.0] 



 

 

Rys.3.52 Fragment pudełka drewnianego z bagna  
w Stenmagle na Zelandii [21, s.31]. 

Rys.3.53 Brosza z Hunterston. 
 Po lewej stronie znajduje się runicznypodpis właściciela. 

 Symbole po prawej stronie udją runy, lecz nie mają znaczenia [30], [21, s.63]. 



 

 
Rys.3.54 Złoty solidus  z legendą runiczną wymieniającą człowieka o imieniu Hada. 

Moneta znaleziona w Harlingen, we Fryzji [21, s.29].  

 

 

Rys.3.56 Grzebień z Norwegii oraz runiczna inskrypcja, która na nim widnieje [47]  

 

Rys.3.55 Kamień do gry z wyrytym napisem runicznym [30]. 



 

§ 3.4 Inne przedmioty 

 

Rys.3.57 „Róg jelenia” z Dublina z inskrypcją z czasów wikingów [21, s.61] 

 

 
Rys.3.59 Wystawa muzealna poświęcona zabytkom pisma runicznego [45] 

Rys.3.58 Runy wycięte na kości [30] 



ZAKOŃCZENIE 
 

Na zakończenie zwróćmy uwagę na to, Ŝe istnieje wiele alfabe-

tów runicznych jak teŜ wiele jego odmian i form. Jest teŜ duŜo publi-

kacji na ten temat, zarówno ksiąŜkowych jak i internetowych. W tym 

miejscu podzieliłbym jeszcze literaturę ksiąŜkową na dwie grupy: 

ksiąŜki napisane fachowo, jak np. „Pismo runiczne” R.I. Page, oraz 

publikacje ezoteryczne (wróŜbiarskie).  

Te wymienione wcześniej są świetną literaturą dla osób chcą-

cych zagłębiać się dalej w temat run i pisma runicznego. Korzystając 

z tych drugich zalecałbym jednak pewną dozę ostroŜności, ponie-

waŜ są napisane nie koniecznie rzetelnie, naginając lub nawet 

zmieniając fakty, aby publikacje te stały się bardziej komercyjne lub 

aby treść zawarta w nich była bardziej wiarygodna. Jeśli chodzi o 

źródła internetowe to takŜe nie polecałbym poznawania arkanów 

pisma runicznego w taki sposób. Nie moŜna bowiem zweryfikować 

stopnia poprawności informacji zawartych na stronach WWW. 

Dla celów tej pracy zostały przeze mnie utworzone fonty pisma 

runicznego, poniewaŜ podstawowe zbiory czcionek komputerowych 

systemów operacyjnych niestety nie zawierają tak niestandardo-

wych form. Kroje pisma runicznego wykreowałem w programach 

CorelDRAW 8 oraz Phontographer 3.5, jednak na rynku oprogra-

mowania komputerowego jest znacznie więcej aplikacji słuŜących 

do tego celu. MoŜna takŜe poprzez Internet dotrzeć do najprzeróŜ-

niejszych gotowych zestawów fontów, zarówno dostępnych przez 

downloadning, jak i za odpowiednia zapłatą. Jednak ze względu na 

duŜe koszty zamówienia takich fontów bardzo pomocne są tutaj 

właśnie programy do tworzenia własnych zestawów fontów, którymi 

posłuŜyłem się w mojej pracy. 
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