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WĞród Ğredniowiecznych, w wiĊkszoĞci anonimowych, dzieá zaskakuje obﬁtoĞü inskrypcji runicznych, odnalezionych w Skandynawii, a zwáaszcza w rejonie jeziora Mälaren w Szwecji, sygnowanych imieniem wykonawcy. Mistrzowie run (szw. runristare), pierwsi (skandynawscy) twórcy znani z imienia, od lat budzą
zainteresowanie badaczy, począwszy od prac Otto von Friesena (1913, 1933) i Erika Bratego (1925), na
wspóáczesnych koĔcząc (Thompson 1975, Philippa 1977, Quak 1978, Crocker 1982, Åhlén 1997, Källström
1999 i 2007). Niniejszy artykuá stanowi krótki przegląd sygnatur, jakimi posáugiwali siĊ mistrzowie run posáugujący siĊ máodszym futharkiem w Upplandii w XI i XII wieku oraz omówienie najwaĪniejszych postaci
istniejącego prawdopodobnie wówczas cechu runicznego. W tekĞcie zebrano typy sygnatur wskazujących
nie tylko na twórcĊ, lecz równieĪ na rodzaj wykonywanej przez niego pracy (stosowanie róĪnych okreĞleĔ
sugeruje, Īe inskrypcje wykonywaáy grupy, a nie pojedynczy ludzie). Zarazem porównanie sygnatur inskrypcji starszych i máodszych wskazuje na zmianĊ funkcji peánionej przez alfabet runiczny – od magicznej do
codziennej. Szczegóáowo omówieni zostaną najbardziej znani i produktywni mistrzowie run: Ulf z Borresta,
Öpir oraz Åsmund Kåresson.
Sáowa kluczowe: pismo runiczne, anonim, futhark, inskrypcja runiczna, sygnatura, mistrz run

1. WPROWADZENIE
ĝredniowiecze byáo dla autora szukającego osobistego uznania czasem wyjątkowo
niesprzyjającym. AnonimowoĞü Ğredniowiecznych tekstów, bĊdąca wyrazem szacunku
dla sáowa i jego boskiego pochodzenia, sprawiaáa Īe piszący, jako powiernik i przekaziciel sáowa, nie przypisywaá sobie praw wáasnoĞci wobec tworzonego tekstu. Tekst byá
bytem samoistnym, niepowiązanym z tym, który go stworzyá. Zarówno lapidarne sformuáowania, jak i sąĪniste dzieáa, istniaáy pod tytuáem, a nie nazwiskiem autora, który do
dziĞ czĊsto pozostaje bezimienny. Táumacz przekáadający obcojĊzyczne dzieáo na swój
jĊzyk ojczysty poczynaá sobie z nim swobodnie, opuszczając, dodając lub zmieniając
fragmenty.
Na tym tle zaskakujące są stosunkowo liczne inskrypcje runiczne, odnalezione w Skandynawii, a zwáaszcza w rejonie jeziora Mälaren w Szwecji, sygnowane imieniem wykonawcy. Jedna z najstarszych gáosi:
* Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dosk@amu.edu.pl.
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(1) ek hlewagastiz holtijaz horna tawido

(DR 12 †U)1

Ja, GoĞcisáaw Holtowy, róg wykonaáem.
(záoty róg z Gallehus w Danii, ok. 400 r. n.e.),

przy czym nie jest jasne, czy ów GoĞcisáaw wykonaá równieĪ napis runiczny, czy teĪ wyáącznie róg. Zresztą konkurencyjny odczyt tej inskrypcji gáosi: Ja, GoĞcisáaw kapáan, róg
záoĪyáem w oﬁerze (Grønvik 1999).
O kilkaset lat póĨniejsza inskrypcja z Upplandii (Szwecja, rejon jeziora Mälaren) jest
klasycznym przykáadem inskrypcji sygnowanej:
(2) inkimoþ lit raisa staina uk bro eftiR karl boanta sin ybiR risti

(U 36)

Ingimod kazaáa wznieĞü kamieĔ i most dla pamiĊci Karla, mĊĪa swego. Öpir rytowaá.

Mistrzowie run (szw. runristare) to zatem pierwsi (skandynawscy) twórcy znani z imienia (Jansson 1969: 504). Kim byli? Dlaczego inskrypcje noszą ich imiona? Zainteresowanie
ludĨmi, którzy posiedli sztukĊ runiczną otwierają prace Erika Bratego (1925) i Otto von
Friesena (1913, 1933), w ostatnich latach zaowocowaáo ono licznymi badaniami poĞwiĊconymi poszczególnym twórcom (Thompson 1975, Philippa 1977, Quak 1978, Crocker 1982,
Åhlén 1997, Källström 1999 i 2007). Niniejszy artykuá stanowi krótki przegląd sygnatur, jakimi posáugiwali siĊ mistrzowie run posáugujący siĊ máodszym futharkiem (patrz 2)
w Upplandii w XI i XII wieku oraz omówienie najwaĪniejszych postaci istniejącego prawdopodobnie wówczas cechu runicznego.

2. ALFABET RUNICZNY
Pismo runiczne to pismo uĪywane przez Germanów zamieszkujących dzisiejszą SkandynawiĊ począwszy od mniej wiĊcej II wieku n.e. W powszechnym uĪyciu byáo aĪ do
XII–XIII wieku, kiedy to stopniowo zostaáo wyparte przez alfabet áaciĔski. Futhark, jak nazywany jest alfabet runiczny od wartoĞci jego pierwszych liter, jest pismem inspirowanym
Ğródziemnomorskimi alfabetami, greckim i áaciĔskim, byü moĪe teĪ alfabetami etruskimi
(Düwel 2001: 175–182).
Pismo przechodzi ewolucjĊ: od pierwotnych 24 znaków (tzw. futhark starszy) do póĨniejszych 16 (tzw. futhark máodszy). Redukcja alfabetu nastąpiáa okoáo IX wieku i ma
prawdopodobnie związek ze zmianami, jakie zaszáy w jĊzyku od czasu pojawienia siĊ
pisma runicznego, a które sprawiáy, Īe starszy futhark przestaá dobrze oddawaü wartoĞci
fonetyczne gáosek nordyckich (Düwel 2001: 88). Badacze podkreĞlają jednak, Īe zmiana
z alfabetu 24-znakowego na 16-znakowy mogáa mieü swe Ĩródáo takĪe w zmianach spoáecznych, a jest to czas ekspansji wikingów i pojawienia siĊ chrzeĞcijaĔstwa.
1
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Inskrypcje runiczne podajĊ w tekĞcie w transliteracji na alfabet áaciĔski. Symbol w nawiasach jest kodowanym
symbolem; kaĪda inskrypcja posiada taki indywidualny kod, którego litera/litery są skrótem nazwy prowincji,
z której pochodzi, a liczba numerem porządkowym. Symbol krzyĪa oznacza, Īe sama inskrypcja zaginĊáa
i znana jest dziĞ tylko z rycin lub odpisów.

Twórca nazwany: o sygnowanych inskrypcjach runicznych

WiĊkszoĞü inskrypcji runicznych, szczególnie tych z wieku IX i póĨniejszych, spisanych máodszym futharkiem, ma charakter powtarzających siĊ formuá, najczĊĞciej upamiĊtniających zmaráych. Charakterystyczne dla nich jest nazwanie z imienia nie tylko osoby
zmaráej, lecz równieĪ tej, z której inicjatywy monument zostaje wzniesiony (patrz: przykáad 2, inskrypcja U 36).
Inskrypcje starsze są dwojakiego rodzaju: niektóre równieĪ są zwiĊzáe (jak róg z Gallehus, przykáad 1, inskrypcja DR 12), niektóre jednak to rozbudowane, trudne w interpretacji
teksty, jak np. pochodząca z drugiej poáowy VII wieku inskrypcja ze Stentoften, dziĞ tylko
czĊĞciowo odczytana.
(3a) niu hAborumz niu hagestumz hAþuwolAfz gAf j

(DR 357)

dziewiĊcioma kozáami, dziewiĊcioma koĔmi HaþuwolafR daá rok (dobry plon)

Jest to odniesienie do praktykowanego wówczas zwyczaju skáadania dziewiĊciokrotnej
oﬁary z bydáa, a nawet ludzi (Santesson 1989). Dalsza czĊĞü inskrypcji (3b) jest niejasna.
Byü moĪe naleĪy doczytywaü ją jako:
(3b) hAriwolAfz (m)A--u snuh-e hidez runono fe(l)(A)h ekA hed erA
ginoronoz herAmAlAsAz ArAgeu we(l)AdudsA þAt bAriutiþ

(DR 357)

rząd jasnych run ukryáem [lub: ukrywam] tutaj, runy czarodziejskie. ZáoĞcią niespokojny, podstĊpna Ğmierü na obczyĨnie (spotka) tego, kto to [ten kamieĔ] zniszczy (Maciejewski 1990).

Datowanie inskrypcji rytych w kamieniu jest sprawą káopotliwą, stąd dokáadne daty
są rzadkoĞcią. Za najstarszą kamienną inskrypcjĊ uznaje siĊ norweski kamieĔ z Einang
(KJ 63), którego wiek, na podstawie znalezisk w sąsiednim grobie, przyjmuje siĊ na drugą
poáowĊ IV stulecia. Jest to zarazem najstarszy znany przykáad sygnatury.
(4) (ok go)dagastiR runo faihido

(KJ 63)

Ja, Godgest, runy wykonaáem (namalowaáem)

Czasownik faihian, który dosáownie znaczy ‘barwiü’, uĪywany jest czĊsto w znaczeniu
zbliĪonym do ‘pisaü’ (w przypadku run raczej rytowaü), zatem najprawdopodobniej jego
znaczenie byáo szersze niĪ tylko barwiü – są jednak i takie inskrypcje, gdzie opisany jest
caáy proces pracy nad kamienną inskrypcją, gdzie uĪycie faihian wydaje siĊ byü ograniczone do ‘barwiü’ (patrz tabela 1).
Kamienie sprzed VIII wieku są nieliczne, z czasem ich liczba wyraĨnie wzrasta, a zwyczaj ich wznoszenia upowszechnia siĊ wraz z początkami chrzeĞcijaĔstwa w Skandynawii,
co mogáo wiązaü siĊ z obyczajami związanymi z pochówkiem (von Friesen 1933: 168).

3. SYGNATURA I SZTUKA RUNICZNA
Badacze róĪnie deﬁniują sygnatury mistrza run. W opinii niektórych wystarczy samo
imiĊ, wymienione po zakoĔczeniu tekstu, jak np. dzisiejszy podpis pod listem (Källström
2007: 128), inni stosują wĊĪszą deﬁnicjĊ, wedáug której sygnaturą moĪe byü tylko fraza
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czasownikowa zawierająca czasownik wskazujący czynnoĞü związaną z wykonaniem run
(Stille 1999), np. Öpir risti ‘Öpir rytowaá’. Czasowniki, które mogą siĊ tu pojawiü, zostaáy
zebrane w tabeli poniĪej.
Tabela 1
Czasowniki wystĊpujące w sygnaturach
‘pisaü’
wrítan/ríta
rísta/rista
marka
skera
grafan
skrifa

‘barwiü’
fá (*faihjan)
rjóða
steina
penta

‘wznosiü, produkowaü’

‘rytowaü, wykonywaü’

reisa
rétta
leggja
standa
telgja

taujan
wurkian
gera
vinna
höggva
setja
berja

Opracowanie wedáug E. Ebel 1963: 1

Spisane starszym futharkiem inskrypcje sygnowane zawierają najczĊĞciej formuáĊ ‘ja,
X, runy wykonaáem’. Przykáadem moĪe byü cytowana wyĪej inskrypcja z Einang (KJ 63).
W starszych inskrypcjach pojawia siĊ teĪ, zamiast imienia lub obok niego, tytuá eril:
(5) ubaz hite harabanaz hait ek erilaz runoz waritu

(Vr 1)

(Le)ubaz nazywaá siĊ. Hrabnaz nazywaá siĊ. Ja, eril, runy napisaáem (sporządziáem)

Eril nie jest imieniem, lecz prawdopodobnie nazwą funkcji, byü moĪe kapáaĔskiej,
choü moĪliwe jest teĪ pokrewieĔstwo z ang. earl, skand. jarl (ǥwáodarz’). UĪycie tytuáu jest
caákiem obce tradycji póĨniejszej. W inskrypcjach spisanych nowym futharkiem formuáa
podpisu róĪni siĊ znacząco od tej znanej z inskrypcji starszych.
(6) tiarfr ... ...sa iftir aist sun sin þurbirn hiuk

(U 70 †)

Djärv (kazaá wznieĞü) ten (kamieĔ) dla pamiĊci Esta, syna swego. Torbjorn rytowaá (kuá)

Są teĪ przykáady gdzie wykonawca i zleceniodawca to ta sama osoba:
(7) Toki risti runar eftir þoru stiupmoðut sina konu goða

(DR 212)

Toki rytowaá runy dla pamiĊci Tory, matki swej przybranej, kobiety dobrej

Zawsze jednak wykonawca mówi o sobie w trzeciej osobie, podczas gdy w starszych
inskrypcjach w pierwszej. Gdyby próbowaü wskazaü na róĪnicĊ miĊdzy sygnowanymi
inskrypcjami w starszym i máodszym futharku, byáoby nią z pewnoĞcią umiejscowienie
imienia mistrza: w starszych inskrypcjach w temacie, w máodszych poza tekstem. Ponadto
wydaje siĊ, Īe przygotowanie inskrypcji byáo uznawane za sztukĊ, której wáaĞciwe wyko46
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nanie byáo jej istotnym elementem. Stąd w starszych inskrypcjach powracające zapewnienia, Īe runy wykonano wáaĞciwie:
(8) iak sata runa rit

(DR 239)

ja umieĞciáem runy wáaĞciwie

WáaĞciwe wykonanie run moĪe siĊ wiązaü z pierwotnym znaczeniem lub wrĊcz funkcją magiczną run, które w niepowoáanych rĊkach mogáy wyrządziü wiĊcej szkody niĪ
poĪytku. Ogólnie wĞród badaczy, pomimo róĪnic w poglądach i interpretacjach, przewaĪa
opinia, Īe im dawniejsza inskrypcja, tym gáĊbsze znaczenie obecnoĞci imienia jej autora/
wykonawcy. ZnajomoĞü run, przynajmniej pierwotnie, w pierwszych wiekach, byáa najprawdopodobniej przywilejem czáonków wyĪszych klas spoáecznych. Niektórzy sądzą teĪ,
Īe sztuka runiczna zarezerwowana byáa początkowo dla kasty kapáaĔskiej, a zatem silnie
związana z religią pogaĔską. Przedstawicielem tej kasty mógáby byü czáowiek tytuáujący
siĊ erilem (Marstrander 1951:18).
W inskrypcjach w máodszym futharku brak takich zapewnieĔ – wydaje siĊ, Īe pismo
nabraáo juĪ codziennego charakteru, a sztuka rycia run byáa raczej rzemiosáem niĪ magią.
Co naleĪaáo zatem do zadaĔ mistrza run? Inskrypcje opisujące swego rodzaju „podziaá
pracy” pozwalają stwierdziü, Īe na wykonanie inskrypcji runicznej skáadaá siĊ szereg czynnoĞci, które mogáy zostaü rozdzielone miĊdzy kilka osób. NajwaĪniejszą jednak osobą byá
mistrz, który decydowaá o ksztaácie i treĞci caáej inskrypcji. Pomocnicy (prawdopodobnie
terminujący u niego uczniowie) zajmowali siĊ pracą ﬁzyczną: ryciem i barwieniem run.
ĝwiadomoĞü, Īe mistrz run nie zawsze odpowiadaá za caáoĞü pracy związanej z przygotowaniem inskrypcji, pomaga zrozumieü zaskakujące róĪnice miĊdzy inskrypcjami sygnowanymi imieniem tego samego twórcy. Pomijając moĪliwoĞü, Īe chodzi o dwie róĪne
osoby o tym samym imieniu, lecz róĪniące siĊ kunsztem runicznym (jak w przypadku
dwóch wspóáczesnych sobie mistrzów znanych pod imieniem Torbjörn; Källström 1999),
moĪe chodziü teĪ o wspóápracĊ z róĪnymi rytownikami ornamentów – wstĊgi, w którą wpisany jest napis runiczny lub innych elementów dekoracyjnych. W opublikowanej niedawno
pracy z zakresu archeologii Åhfeldt relacjonuje, Īe za pomocą badaĔ laserowych udaáo siĊ
jej wykazaü, Īe inskrypcje sygnowane i przypisywane jednemu mistrzowi ilustrowaáo kilka
róĪnych osób, o róĪnych umiejĊtnoĞciach (Åhfeldt 2002).
Taki podziaá pracy i duĪa iloĞü pozostawionych inskrypcji Ğwiadczyü moĪe o tym, Īe
w X i XI wieku powstaá swego rodzaju cech runiczny (por. Palm 1992: 256), gdzie wĊdrowny mistrz run wspóápracowaá z róĪnymi grupami podwykonawców zapewniających
materiaá, obróbkĊ i ornamentykĊ. Na korzyĞü tej tezy przemawia fakt, Īe o ile inskrypcje
sygnowane przez jednego mistrza obejmują swym zasiĊgiem znaczny obszar, o tyle wykonawcy ornamentyki wydają siĊ byü związani z mniejszym obszarem. W Upplandii, czyli
na terenie wokóá centrum wáadzy Ğwieckiej i koĞcielnej, dziaáaáo okoáo 20 znanych dziĞ
z imienia mistrzów run, którzy zostawili po sobie po kilkanaĞcie lub nawet kilkadziesiąt
inskrypcji – spod ich rĊki wyszáa przeszáo poáowa wszystkich zabytków runicznych! Wydaje siĊ, Īe w innych czĊĞciach Skandynawii grupy zawodowych mistrzów run nie istniaáy,
inskrypcje rzadko są sygnowane, a zarazem ich znaczne zróĪnicowanie wskazuje na to,
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Īe kaĪdą wykonaáa inna osoba (Wessén 1960: 7). Oznacza to jednoczeĞnie, Īe pozostaáe
inskrypcje są dzieáem mniej produktywnych rzemieĞlników lub wrĊcz amatorów (Williams
2000: 100). Brak podpisu moĪe teĪ sugerowaü, Īe inskrypcje wykonywane byáy ,,w rodzinie”, a nie przez zawodowego mistrza na jej zlecenie (Snædal 1990: 15, Herschend
1993: 80).

4. NAJWAĩNIEJSI MISTRZOWIE RUN
Kim mógá byü mistrz run? Znaczny wzrost liczby monumentów runicznych wraz z nastaniem chrzeĞcijaĔstwa, hipotezy o wykorzystaniu tradycji runicznej w sáuĪbie nowej
wiary skáaniają do identyﬁkacji mistrzów z misjonarzami lub kapáanami (choü juĪ nie
pogaĔskimi!). JuĪ z koĔcem XIX wieku N.F. Sander (1896) identyﬁkuje znanego mistrza
run Åsmunda Kåressona jako biskupa Osmundusa, o którym wzmiankĊ znaleĨü moĪna
w kronice Adama z Bremy. Teoria o identycznoĞci tych dwóch osób po początkowym
entuzjazmie, zwáaszcza ze strony Otto von Friesena, jest obecnie zarzucona w Ğrodowisku
runologicznym (Thompson 1975: 161, Åhlén 1997: 20), chociaĪ nadal cieszy siĊ zainteresowaniem archeologów (Janson 1998: 116). W kaĪdym bądĨ razie wielu badaczy wskazuje
na prawdopodobne związki mistrzów runicznych z koĞcioáem jako formĊ zarobkową na
utrzymanie dziaáalnoĞci misyjnej (Anders Sjöberg 1982: 122).
W dalszej czĊĞci przedstawione zostaną sylwetki kilku mistrzów, którzy znacząco
wpáynĊli na upowszechnienie siĊ obyczaju wznoszenia kamieni runicznych.
Ulf z Borresta

Nie zostawiá po sobie wielu inskrypcji (podpisane zaledwie dwie, przypisywane mu
kolejne dwie), jest jednak jednym z mistrzów run, o którego Īyciu wiemy stosunkowo
duĪo. Byá wikingiem, który braá udziaá w co najmniej trzech wyprawach do Anglii, skąd
powróciá ze znacznym majątkiem, co opisuje jedna z kilku poĞwiĊconych mu inskrypcji.
(9) in ulfr haﬁR onklati þru kialtakat

(U 344)

Ów Ulf trzykrotnie braá áup w Anglii

Wielu badaczy (wĞród nich von Friesen 1933: 206, Wessen 1960: 17) sądzi, Īe wáaĞnie
Ulfowi Upplandia zawdziĊcza rozkwit sztuki runicznej. Podpatrzywszy u poáudniowego
sąsiada (na wyprawy Ulf udawaá siĊ pod wodzą duĔskiego króla Kanuta) obyczaj stawiania
kamieni z inskrypcjami, przeniósá go w rodzinne strony, gdzie w ciągu kilkudziesiĊciu lat
upowszechniá siĊ on na tyle, Īe przyümiá duĔskie zabytki runiczne.
Przypisaü moĪna mu z caáą pewnoĞcią autorstwo inskrypcji U 328 i U 336 oraz U 160
i U 161. PoĞwiĊcone są one pamiĊci czáonków jego rodziny – stryjowi Onimowi (Onim –
‘ten, który wolno zapamiĊtuje/uczy siĊ’) oraz powinowatemu. NajwyraĨniej Ulf nie trudniá
siĊ zarobkowo ryciem run, a raczej wykorzystywaá tĊ rzadką umiejĊtnoĞü dla podniesienia
rangi swego rodu.
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(10) ulfR iuk i barstam iftiR ulf i skulobri mak sin kuþan ulfkil lit akua

(U 161)

Ulf wyrytowaá w Borresta dla pamiĊci Ulfa z Skolhamarr powinowatego swego
dobrego Ulfkell 2 kazaá rytowaü

Ród zaĞ odpáaciá mu wdziĊcznoĞcią: znamy aĪ siedem kamieni upamiĊtniających Ulfa.
Z nich dowiadujemy siĊ, Īe byá wikingiem i poznajemy jego losy (U 344, U 343).
(11) karsi uk ...-rn þaiR litu raisa stai- þino aftiR ulf faþur sin kuþ hialbi
hons ... aukuþs muþi

(U 343)

Karsi i ... oni kazali wznieĞü kamieĔ ten dla pamiĊci Ulfa ojca swego Bóg
niech wspomoĪe jego (duszĊ) i BoĪa matka

Öpir (przeáom XI i XII wieku, Upplandia)

Jeden z najbardziej páodnych mistrzów run – zostawiá po sobie ponad 40 inskrypcji
podpisanych imieniem i prawdopodobnie porównywalną liczbĊ anonimowych. Jego imiĊ
przez jednych odczytywane jest jako ‘krzykacz’ (von Friesen 1907: 39, 1913: 67), przez
innych jako zdrobnienie od Ulfa (Brate 1925: 97). Jedna z wykonanych przez niego inskrypcji, U 485, koĔczy siĊ sáowami in ofaigr opir risti. Wzbudziáa ona szeroką dyskusjĊ,
gdyĪ odczytano w niej ofagiR, gdzie o- stanowi formant przeczący, a faghir, dzisiejsze
szw. feg, oznacza ‘przeznaczony Ğmierci’ jako wáaĞciwe imiĊ, a Öpir jako przydomek. Co
dziwne jednak, w pozostaáych inskrypcjach autor wystĊpuje wyáącznie jako Öpir, czyli pod
samym tylko przydomkiem (ze wzglĊdu na ukáad tekstu i ksztaát znaków nie ma raczej
wątpliwoĞci co do autorstwa). Zgodnie z sugestią Otto von Friesena (1913: 67) inskrypcja
U 485 byáaby jedną z pierwszych, jednak jej ornamentyka nie potwierdza takiego przypuszczenia (Andersson 1998: 17, Stille 1999: 138).
Ze wzglĊdu na obﬁty materiaá runiczny, jaki po sobie pozostawiá, Öpir naleĪy do jednych z lepiej zbadanych mistrzów run. Wokóá jego osoby pojawiáa siĊ teĪ kontrowersja
dotycząca jego pochodzenia: w 1982 r. szwedzki slawista Anders Sjöberg zasugerowaá, Īe
Öpir mógá byü toĪsamy z pochodzącym z Nowogrodu Upirem (ɍɩɢɪɶ), ksiĊdzem i autorem
transliteracji XI-wiecznego manuskryptu z gáagolicy na cyrylicĊ i w nim wspomnianym.
Sjöberg wywodzi, Īe Öpir przeniósá siĊ do Upplandii, którą z Nowogrodem áączyá wówczas rozwiniĊty szlak handlowy. Mogáoby to wyjaĞniaü báĊdy jĊzykowe, jakie pojawiają siĊ
w wykonanych przez niego inskrypcjach. Jak moĪna siĊ domyĞlaü, hipoteza ta nie spotkaáa
siĊ z gorącym przyjĊciem w Szwecji, choü bez wątpienia jest warta dalszych badaĔ
Charakterystyczne dla jego sztuki są pĊtle wĊĪy w ksztaácie cyfry 8 i dobre rozplanowanie inskrypcji. Oprócz ksztaátu korpusu wĊĪa inskrypcje wykonane przez Öpira poznaü
moĪna po uporczywym báĊdzie – dodawaniu runy symbolizującej fonem /h/ niepoprawnie,
np. w wyrazach hvaru (varu – byli), haustr (austr – wschód), hut (ut, stąd, za). MoĪe to
oznaczaü niepewnoĞü uĪycia fonemu /h/ przed samogáoskami, co mogáo byü rezultatem
2

Ulfkell byá synem Ulfa z Skolhamarr, powinowatego Ulfa z Borresta.
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nieobecnoĞci tej gáoski przed samogáoskami w jego rodzimym dialekcie (za prawdopodobny uznaje siĊ dialekt wschodniej czĊĞci Upplandii, Roslagen). ChĊü poprawnego uĪycia /h/
Ğwiadczyáaby jednoczeĞnie o ĞwiadomoĞci istnienia wyraĨnej normy jĊzykowej, o której
istnieniu w tamtych czasach trudno spekulowaü.
(12) askutir uk suain ikifastr uk ikibiarn uk tutr ain iftiR ast fadur sin
in ubiR risti run

(U 181)

Åsgot i Sven, Ingefast i Ingebjörn i córki ... kamieĔ dla pamiĊci Esta ojca swego
ów Öpir rytowaá runy

Åsmund Kåresson

RównieĪ naleĪy do bardzo produktywnych mistrzów run. Znaleziono dotąd 20 inskrypcji z jego podpisem, lecz moĪna mu przypisaü autorstwo co najmniej kolejnych dwudziestu
(Thompson 1975: 148, Källström 2007: 279). Wielu badaczy przypisuje mu wielką rolĊ
w ksztaátowaniu upplandzkiej „szkoáy runicznej” ze wzglĊdu na innowacyjną ornamentykĊ
i wielki wpáyw, jaki wywará na wspóáczesnych sobie mistrzów runicznych w Upplandii
(von Friesen 1933: 209, Jansson 1969: 498, Thompson 1975: 148). Jak wspomniano, co do
jego toĪsamoĞci toczy siĊ spór, niektórzy identyﬁkują go z katolickim biskupem. Ostatnią
hipotezĊ na temat Åsmunda wysunąá Källström, wedáug którego pochodziá on z Norrlandii, o czym Ğwiadczyü moĪe konserwatywny jĊzyk, jakim posáugiwaá siĊ w inskrypcjach
(Källström 2007: 279–289).
(13) stniltr lit rita stain þino abtiR uiþbiurn krikfara buanta sin
kuþ hialbi hosaluukuþs u muþiR osmuntr kara sun markaþi

(U 956)

Steinhildr kazaáa wznieĞü kamieĔ ten dla pamiĊci Vidbjörna Grikkfara, mĊĪa swego.
Bóg niech wspomoĪe duszĊ jego i BoĪa matka. Åsmund Kårego syn rytowaá

5. KONKLUZJE
Byü moĪe wspóáczesne zainteresowanie Ğredniowiecznym twórcą jest pochodną naszego rozumienia sztuki i nauki – jest ona osobista, indywidualna, nierozerwalnie związana
z twórcą. Takie rozumienie obce byáo Ğredniowiecznym artystom, jednak niektórzy uznali
za wáaĞciwe podkreĞliü autorstwo swych dzieá. Byü moĪe byá to zabieg „marketingowy” –
w Upplandii zwyczaj wznoszenia kamieni runicznych staá siĊ na tyle powszechny, Īe wyksztaácenie w tej profesji mogáo wiązaü siĊ z realnym zyskiem. Twórca, który mógá wskazaü
na swe dzieáa i bezsprzecznie zidentyﬁkowaü je jako swoje, mógá liczyü na kolejne zlecenia.
Co ciekawe, zleceniodawcy niejako uĪyczali przestrzeni, na której mistrz run mógá siĊ podpisaü, a zleceniodawca i twórca to najczĊĞciej dwie róĪne osoby (por. inskrypcje sygnowane
przez Öpira), choü nie zawsze (por. inskrypcje sygnowane przez Ulfa z Borresta).
WĞród anonimowych twórców Ğredniowiecznych (niektórzy) mistrzowie run naleĪą
do nielicznej grupy znanych z imienia, choü i dla nich pismo byáo darem bogów. Analiza
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sygnatur stosowanych w starszym i máodszym futharku wykazuje znaczne rozbieĪnoĞci
w ich formie, miejscu w tekĞcie oraz funkcji. Podczas gdy sygnatury máodsze znajdują
siĊ poza zasadniczym tekstem inskrypcji, starsze stanowią jego integralną czĊĞü, a czasem
stanowią caáy tekst. Inicjalna pozycja oraz uĪycie zaimka pierwszej osoby ek ‘ja’ sprawiają,
Īe sam fakt rytowania run staje siĊ niemal obrzĊdem. Potwierdzają to zresztą inskrypcje,
gdzie mistrz chlubi siĊ swą sztuką – stąd teĪ pojĊcie runacy, czyli sztuki rycia run. Sygnatury máodszych inskrypcji są jak metka, podpis autora pod wykonanym dzieáem, odarte
jednak z magicznej mocy.
RóĪnice te są prawdopodobnie związane z róĪnym zakresem i przeznaczeniem obu
wersji alfabetu runicznego. Starsze inskrypcje podkreĞlają rolĊ wykonującego je mistrza,
który byü moĪe byá kapáanem. CzĊsto zamiast imienia autor posáuguje siĊ swoim tytuáem, np. eril. Inskrypcje máodsze wskazują na upowszechnienie i profesjonalizacjĊ sztuki runicznej, jak równieĪ jej bliski związek z chrzeĞcijaĔstwem. Upowszechnienie widaü
choüby w znacznym wzroĞcie liczby odnalezionych inskrypcji (gáównie w Upplandii);
o profesjonalizacji Ğwiadczyü moĪe znaczna liczba inskrypcji, które przypisaü moĪna kilkudziesiĊciu w sumie autorom, a takĪe ksztaátujący siĊ i opisywany podziaá pracy miĊdzy
kilka osób, prawdopodobnie pracowników jednego „warsztatu”.
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AUTHOR KNOWN: ON SIGNED RUNIC INSCRIPTIONS
Among the medieval, mostly anonymous, works, the runic inscriptions from the Swedish province Uppland
are surprisingly frequently signed with the author’s name. The runic masters (Swedish runristare), the ﬁrst
Scandinavian authors known by name, have been the focus of academic interest since Otto von Friesen’s (1913,
1933) and Erik Brate’s (1925) publications, with new ﬁndings published more recently (Thompson 1975,
Philippa 1977, Quak 1978, Crocker 1982, Åhlén 1997, Källström 1999 i 2007). The present article is a short
presentation of the signature types used by the runic masters from Uppland in the 11th and 12th century and of
the most important members of the possible runic guild of that time. A typology of signatures concerning the
type of work done on the inscriptions is given (different activities conducted by different people suggest that
the preparation of an inscription was a collective rather than individual work). At the same, the comparison
between the older and the more recent signed inscriptions suggests that the runic alphabet has evolved from
a magical to a common tool. Also, three most eminent runic masters, Ulf of Borresta, Öpir and Åsmund Kåresson, and their inscriptions are presented in the text.
Key words: runic alphabet, anonymous, futhark, runic inscription, signature, runic master
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