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Dominika Skrzypek*

TWÓRCA NAZWANY: 
O SYGNOWANYCH INSKRYPCJACH RUNICZNYCH

W ród redniowiecznych, w wi kszo ci anonimowych, dzie  zaskakuje obfi to  inskrypcji runicznych, od-
nalezionych w Skandynawii, a zw aszcza w rejonie jeziora Mälaren w Szwecji, sygnowanych imieniem wy-
konawcy. Mistrzowie run (szw. runristare), pierwsi (skandynawscy) twórcy znani z imienia, od lat budz
zainteresowanie badaczy, pocz wszy od prac Otto von Friesena (1913, 1933) i Erika Bratego (1925), na 
wspó czesnych ko cz c (Thompson 1975, Philippa 1977, Quak 1978, Crocker 1982, Åhlén 1997, Källström 
1999 i 2007). Niniejszy artyku  stanowi krótki przegl d sygnatur, jakimi pos ugiwali si  mistrzowie run po-
s uguj cy si  m odszym futharkiem w Upplandii w XI i XII wieku oraz omówienie najwa niejszych postaci 
istniej cego prawdopodobnie wówczas cechu runicznego. W tek cie zebrano typy sygnatur wskazuj cych
nie tylko na twórc , lecz równie  na rodzaj wykonywanej przez niego pracy (stosowanie ró nych okre le
sugeruje, e inskrypcje wykonywa y grupy, a nie pojedynczy ludzie). Zarazem porównanie sygnatur inskryp-
cji starszych i m odszych wskazuje na zmian  funkcji pe nionej przez alfabet runiczny – od magicznej do 
codziennej. Szczegó owo omówieni zostan  najbardziej znani i produktywni mistrzowie run: Ulf z Borresta, 
Öpir oraz Åsmund Kåresson.

S owa kluczowe: pismo runiczne, anonim, futhark, inskrypcja runiczna, sygnatura, mistrz run 

1. WPROWADZENIE

redniowiecze by o dla autora szukaj cego osobistego uznania czasem wyj tkowo 
niesprzyjaj cym. Anonimowo redniowiecznych tekstów, b d ca wyrazem szacunku 
dla s owa i jego boskiego pochodzenia, sprawia a e pisz cy, jako powiernik i przeka-
ziciel s owa, nie przypisywa  sobie praw w asno ci wobec tworzonego tekstu. Tekst by
bytem samoistnym, niepowi zanym z tym, który go stworzy . Zarówno lapidarne sfor-
mu owania, jak i s niste dzie a, istnia y pod tytu em, a nie nazwiskiem autora, który do 
dzi  cz sto pozostaje bezimienny. T umacz przek adaj cy obcoj zyczne dzie o na swój 
j zyk ojczysty poczyna  sobie z nim swobodnie, opuszczaj c, dodaj c lub zmieniaj c
fragmenty. 

Na tym tle zaskakuj ce s  stosunkowo liczne inskrypcje runiczne, odnalezione w Skan-
dynawii, a zw aszcza w rejonie jeziora Mälaren w Szwecji, sygnowane imieniem wyko-
nawcy. Jedna z najstarszych g osi:
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(1) ek hlewagastiz holtijaz horna tawido             (DR 12 †U)1

Ja, Go cis aw Holtowy, róg wykona em.
(z oty róg z Gallehus w Danii, ok. 400 r. n.e.),

przy czym nie jest jasne, czy ów Go cis aw wykona  równie  napis runiczny, czy te  wy-
cznie róg. Zreszt  konkurencyjny odczyt tej inskrypcji g osi: Ja, Go cis aw kap an, róg 

z o y em w ofi erze (Grønvik 1999).
O kilkaset lat pó niejsza inskrypcja z Upplandii (Szwecja, rejon jeziora Mälaren) jest 

klasycznym przyk adem inskrypcji sygnowanej: 

(2) inkimoþ lit raisa staina uk bro eftiR karl boanta sin ybiR risti       (U 36)
Ingimod kaza a wznie  kamie  i most dla pami ci Karla, m a swego. Öpir rytowa .

Mistrzowie run (szw. runristare) to zatem pierwsi (skandynawscy) twórcy znani z imie-
nia (Jansson 1969: 504). Kim byli? Dlaczego inskrypcje nosz  ich imiona? Zainteresowanie 
lud mi, którzy posiedli sztuk  runiczn  otwieraj  prace Erika Bratego (1925) i Otto von 
Friesena (1913, 1933), w ostatnich latach zaowocowa o ono licznymi badaniami po wi co-
nymi poszczególnym twórcom (Thompson 1975, Philippa 1977, Quak 1978, Crocker 1982, 
Åhlén 1997, Källström 1999 i 2007). Niniejszy artyku  stanowi krótki przegl d sygna-
tur, jakimi pos ugiwali si  mistrzowie run pos uguj cy si  m odszym futharkiem (patrz 2) 
w Upplandii w XI i XII wieku oraz omówienie najwa niejszych postaci istniej cego praw-
dopodobnie wówczas cechu runicznego. 

2. ALFABET RUNICZNY

Pismo runiczne to pismo u ywane przez Germanów zamieszkuj cych dzisiejsz  Skan-
dynawi  pocz wszy od mniej wi cej II wieku n.e. W powszechnym u yciu by o a  do 
XII–XIII wieku, kiedy to stopniowo zosta o wyparte przez alfabet aci ski. Futhark, jak na-
zywany jest alfabet runiczny od warto ci jego pierwszych liter, jest pismem inspirowanym 
ródziemnomorskimi alfabetami, greckim i aci skim, by  mo e te  alfabetami etruskimi 

(Düwel 2001: 175–182). 
Pismo przechodzi ewolucj : od pierwotnych 24 znaków (tzw. futhark starszy) do pó -

niejszych 16 (tzw. futhark m odszy). Redukcja alfabetu nast pi a oko o IX wieku i ma 
prawdopodobnie zwi zek ze zmianami, jakie zasz y w j zyku od czasu pojawienia si
pisma runicznego, a które sprawi y, e starszy futhark przesta  dobrze oddawa  warto ci
fonetyczne g osek nordyckich (Düwel 2001: 88). Badacze podkre laj  jednak, e zmiana 
z alfabetu 24-znakowego na 16-znakowy mog a mie  swe ród o tak e w zmianach spo-
ecznych, a jest to czas ekspansji wikingów i pojawienia si  chrze cija stwa.

1 Inskrypcje runiczne podaj  w tek cie w transliteracji na alfabet aci ski. Symbol w nawiasach jest kodowanym 
symbolem; ka da inskrypcja posiada taki indywidualny kod, którego litera/litery s  skrótem nazwy prowincji, 
z której pochodzi, a liczba numerem porz dkowym. Symbol krzy a oznacza, e sama inskrypcja zagin a
i znana jest dzi  tylko z rycin lub odpisów.
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Wi kszo  inskrypcji runicznych, szczególnie tych z wieku IX i pó niejszych, spisa-
nych m odszym futharkiem, ma charakter powtarzaj cych si  formu , najcz ciej upami t-
niaj cych zmar ych. Charakterystyczne dla nich jest nazwanie z imienia nie tylko osoby 
zmar ej, lecz równie  tej, z której inicjatywy monument zostaje wzniesiony (patrz: przy-
k ad 2, inskrypcja U 36).

Inskrypcje starsze s  dwojakiego rodzaju: niektóre równie  s  zwi z e (jak róg z Galle-
hus, przyk ad 1, inskrypcja DR 12), niektóre jednak to rozbudowane, trudne w interpretacji 
teksty, jak np. pochodz ca z drugiej po owy VII wieku inskrypcja ze Stentoften, dzi  tylko 
cz ciowo odczytana.

(3a) niu hAborumz niu hagestumz hAþuwolAfz gAf j     (DR 357) 
dziewi cioma koz ami, dziewi cioma ko mi HaþuwolafR da  rok (dobry plon)

Jest to odniesienie do praktykowanego wówczas zwyczaju sk adania dziewi ciokrotnej
ofi ary z byd a, a nawet ludzi (Santesson 1989). Dalsza cz  inskrypcji (3b) jest niejasna. 
By  mo e nale y doczytywa  j  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)

rz d jasnych run ukry em [lub: ukrywam] tutaj, runy czarodziejskie. Z o ci  niespokojny, pod-
st pna mier  na obczy nie (spotka) tego, kto to [ten kamie ] zniszczy (Maciejewski 1990). 

Datowanie inskrypcji rytych w kamieniu jest spraw  k opotliw , st d dok adne daty 
s  rzadko ci . Za najstarsz  kamienn  inskrypcj  uznaje si  norweski kamie  z Einang 
(KJ 63), którego wiek, na podstawie znalezisk w s siednim grobie, przyjmuje si  na drug
po ow  IV stulecia. Jest to zarazem najstarszy znany przyk ad sygnatury.

(4) (ok go)dagastiR runo faihido           (KJ 63) 
Ja, Godgest, runy wykona em (namalowa em)

Czasownik faihian, który dos ownie znaczy ‘barwi ’, u ywany jest cz sto w znaczeniu 
zbli onym do ‘pisa ’ (w przypadku run raczej rytowa ), zatem najprawdopodobniej jego 
znaczenie by o szersze ni  tylko barwi  – s  jednak i takie inskrypcje, gdzie opisany jest 
ca y proces pracy nad kamienn  inskrypcj , gdzie u ycie faihian wydaje si  by  ograni-
czone do ‘barwi ’ (patrz tabela 1).

Kamienie sprzed VIII wieku s  nieliczne, z czasem ich liczba wyra nie wzrasta, a zwy-
czaj ich wznoszenia upowszechnia si  wraz z pocz tkami chrze cija stwa w Skandynawii, 
co mog o wi za  si  z obyczajami zwi zanymi z pochówkiem (von Friesen 1933: 168). 

3. SYGNATURA I SZTUKA RUNICZNA

Badacze ró nie defi niuj  sygnatury mistrza run. W opinii niektórych wystarczy samo 
imi , wymienione po zako czeniu tekstu, jak np. dzisiejszy podpis pod listem (Källström 
2007: 128), inni stosuj  w sz  defi nicj , wed ug której sygnatur  mo e by  tylko fraza 

Twórca nazwany: o sygnowanych inskrypcjach runicznych
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czasownikowa zawieraj ca czasownik wskazuj cy czynno  zwi zan  z wykonaniem run 
(Stille 1999), np. Öpir risti ‘Öpir rytowa ’. Czasowniki, które mog  si  tu pojawi , zosta y
zebrane w tabeli poni ej.

Tabela 1

Czasowniki wyst puj ce w sygnaturach

 ‘pisa ’ ‘barwi ’ ‘wznosi , produkowa ’ ‘rytowa , wykonywa ’

wrítan/ríta
rísta/rista
marka
skera
grafan
skrifa

fá (*faihjan)
rjóða
steina
penta

reisa
rétta
leggja
standa
telgja

taujan
wurkian
gera
vinna
höggva
setja
berja

Opracowanie wed ug E. Ebel 1963: 1

Spisane starszym futharkiem inskrypcje sygnowane zawieraj  najcz ciej formu  ‘ja, 
X, runy wykona em’. Przyk adem mo e by  cytowana wy ej inskrypcja z Einang (KJ 63). 
W starszych inskrypcjach pojawia si  te , zamiast imienia lub obok niego, tytu eril:

(5) ubaz hite harabanaz hait ek erilaz runoz waritu           (Vr 1)
(Le)ubaz nazywa  si . Hrabnaz nazywa  si . Ja, eril, runy napisa em (sporz dzi em)

Eril nie jest imieniem, lecz prawdopodobnie nazw  funkcji, by  mo e kap a skiej,
cho  mo liwe jest te  pokrewie stwo z ang. earl, skand. jarl ( w odarz’). U ycie tytu u jest 
ca kiem obce tradycji pó niejszej. W inskrypcjach spisanych nowym futharkiem formu a
podpisu ró ni si  znacz co od tej znanej z inskrypcji starszych. 

(6) tiarfr ... ...sa iftir aist sun sin þurbirn hiuk        (U 70 †)
Djärv (kaza  wznie ) ten (kamie ) dla pami ci Esta, syna swego. Torbjorn rytowa  (ku )

S  te  przyk ady gdzie wykonawca i zleceniodawca to ta sama osoba:

(7) Toki risti runar eftir þoru stiupmoðut sina konu goða                             (DR 212)
Toki rytowa  runy dla pami ci Tory, matki swej przybranej, kobiety dobrej

Zawsze jednak wykonawca mówi o sobie w trzeciej osobie, podczas gdy w starszych 
inskrypcjach w pierwszej. Gdyby próbowa  wskaza  na ró nic  mi dzy sygnowanymi 
inskrypcjami w starszym i m odszym futharku, by oby ni  z pewno ci  umiejscowienie 
imienia mistrza: w starszych inskrypcjach w temacie, w m odszych poza tekstem. Ponadto 
wydaje si , e przygotowanie inskrypcji by o uznawane za sztuk , której w a ciwe wyko-
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nanie by o jej istotnym elementem. St d w starszych inskrypcjach powracaj ce zapewnie-
nia, e runy wykonano w a ciwie:

(8) iak sata runa rit                                  (DR 239)
ja umie ci em runy w a ciwie

W a ciwe wykonanie run mo e si  wi za  z pierwotnym znaczeniem lub wr cz funk-
cj  magiczn  run, które w niepowo anych r kach mog y wyrz dzi  wi cej szkody ni
po ytku. Ogólnie w ród badaczy, pomimo ró nic w pogl dach i interpretacjach, przewa a
opinia, e im dawniejsza inskrypcja, tym g bsze znaczenie obecno ci imienia jej autora/
wykonawcy. Znajomo  run, przynajmniej pierwotnie, w pierwszych wiekach, by a naj-
prawdopodobniej przywilejem cz onków wy szych klas spo ecznych. Niektórzy s dz  te ,
e sztuka runiczna zarezerwowana by a pocz tkowo dla kasty kap a skiej, a zatem silnie 

zwi zana z religi  poga sk . Przedstawicielem tej kasty móg by by  cz owiek tytu uj cy
si erilem (Marstrander 1951:18).

W inskrypcjach w m odszym futharku brak takich zapewnie  – wydaje si , e pismo 
nabra o ju  codziennego charakteru, a sztuka rycia run by a raczej rzemios em ni  magi .

Co nale a o zatem do zada  mistrza run? Inskrypcje opisuj ce swego rodzaju „podzia
pracy” pozwalaj  stwierdzi , e na wykonanie inskrypcji runicznej sk ada  si  szereg czyn-
no ci, które mog y zosta  rozdzielone mi dzy kilka osób. Najwa niejsz  jednak osob  by
mistrz, który decydowa  o kszta cie i tre ci ca ej inskrypcji. Pomocnicy (prawdopodobnie 
terminuj cy u niego uczniowie) zajmowali si  prac fi zyczn : ryciem i barwieniem run. 

wiadomo , e mistrz run nie zawsze odpowiada  za ca o  pracy zwi zanej z przy-
gotowaniem inskrypcji, pomaga zrozumie  zaskakuj ce ró nice mi dzy inskrypcjami sy-
gnowanymi imieniem tego samego twórcy. Pomijaj c mo liwo , e chodzi o dwie ró ne
osoby o tym samym imieniu, lecz ró ni ce si  kunsztem runicznym (jak w przypadku 
dwóch wspó czesnych sobie mistrzów znanych pod imieniem Torbjörn; Källström 1999), 
mo e chodzi  te  o wspó prac  z ró nymi rytownikami ornamentów – wst gi, w któr  wpi-
sany jest napis runiczny lub innych elementów dekoracyjnych. W opublikowanej niedawno 
pracy z zakresu archeologii Åhfeldt relacjonuje, e za pomoc  bada  laserowych uda o si
jej wykaza , e inskrypcje sygnowane i przypisywane jednemu mistrzowi ilustrowa o kilka 
ró nych osób, o ró nych umiej tno ciach (Åhfeldt 2002). 

Taki podzia  pracy i du a ilo  pozostawionych inskrypcji wiadczy  mo e o tym, e
w X i XI wieku powsta  swego rodzaju cech runiczny (por. Palm 1992: 256), gdzie w -
drowny mistrz run wspó pracowa  z ró nymi grupami podwykonawców zapewniaj cych
materia , obróbk  i ornamentyk . Na korzy  tej tezy przemawia fakt, e o ile inskrypcje 
sygnowane przez jednego mistrza obejmuj  swym zasi giem znaczny obszar, o tyle wyko-
nawcy ornamentyki wydaj  si  by  zwi zani z mniejszym obszarem. W Upplandii, czyli 
na terenie wokó  centrum w adzy wieckiej i ko cielnej, dzia a o oko o 20 znanych dzi
z imienia mistrzów run, którzy zostawili po sobie po kilkana cie lub nawet kilkadziesi t
inskrypcji – spod ich r ki wysz a przesz o po owa wszystkich zabytków runicznych! Wy-
daje si , e w innych cz ciach Skandynawii grupy zawodowych mistrzów run nie istnia y, 
inskrypcje rzadko s  sygnowane, a zarazem ich znaczne zró nicowanie wskazuje na to, 

Twórca nazwany: o sygnowanych inskrypcjach runicznych



48

e ka d  wykona a inna osoba (Wessén 1960: 7). Oznacza to jednocze nie, e pozosta e
inskrypcje s  dzie em mniej produktywnych rzemie lników lub wr cz amatorów (Williams 
2000: 100). Brak podpisu mo e te  sugerowa , e inskrypcje wykonywane by y ,,w ro-
dzinie”, a nie przez zawodowego mistrza na jej zlecenie (Snædal 1990: 15, Herschend 
1993: 80).

4. NAJWA NIEJSI MISTRZOWIE RUN

Kim móg  by  mistrz run? Znaczny wzrost liczby monumentów runicznych wraz z na-
staniem chrze cija stwa, hipotezy o wykorzystaniu tradycji runicznej w s u bie nowej 
wiary sk aniaj  do identyfi kacji mistrzów z misjonarzami lub kap anami (cho  ju  nie 
poga skimi!). Ju  z ko cem XIX wieku N.F. Sander (1896) identyfi kuje znanego mistrza 
run Åsmunda Kåressona jako biskupa Osmundusa, o którym wzmiank  znale  mo na
w kronice Adama z Bremy. Teoria o identyczno ci tych dwóch osób po pocz tkowym
entuzjazmie, zw aszcza ze strony Otto von Friesena, jest obecnie zarzucona w rodowisku
runologicznym (Thompson 1975: 161, Åhlén 1997: 20), chocia  nadal cieszy si  zaintere-
sowaniem archeologów (Janson 1998: 116). W ka dym b d  razie wielu badaczy wskazuje 
na prawdopodobne zwi zki mistrzów runicznych z ko cio em jako form  zarobkow  na 
utrzymanie dzia alno ci misyjnej (Anders Sjöberg 1982: 122).

W dalszej cz ci przedstawione zostan  sylwetki kilku mistrzów, którzy znacz co
wp yn li na upowszechnienie si  obyczaju wznoszenia kamieni runicznych.

Ulf z Borresta

Nie zostawi  po sobie wielu inskrypcji (podpisane zaledwie dwie, przypisywane mu 
kolejne dwie), jest jednak jednym z mistrzów run, o którego yciu wiemy stosunkowo 
du o. By  wikingiem, który bra  udzia  w co najmniej trzech wyprawach do Anglii, sk d
powróci  ze znacznym maj tkiem, co opisuje jedna z kilku po wi conych mu inskrypcji. 

(9) in ulfr hafi R onklati þru kialtakat       (U 344)
Ów Ulf trzykrotnie bra up w Anglii 

Wielu badaczy (w ród nich von Friesen 1933: 206, Wessen 1960: 17) s dzi, e w a nie 
Ulfowi Upplandia zawdzi cza rozkwit sztuki runicznej. Podpatrzywszy u po udniowego 
s siada (na wyprawy Ulf udawa  si  pod wodz  du skiego króla Kanuta) obyczaj stawiania 
kamieni z inskrypcjami, przeniós  go w rodzinne strony, gdzie w ci gu kilkudziesi ciu lat 
upowszechni  si  on na tyle, e przy mi  du skie zabytki runiczne.

Przypisa  mo na mu z ca  pewno ci  autorstwo inskrypcji U 328 i U 336 oraz U 160 
i U 161. Po wi cone s  one pami ci cz onków jego rodziny – stryjowi Onimowi (Onim – 
‘ten, który wolno zapami tuje/uczy si ’) oraz powinowatemu. Najwyra niej Ulf nie trudni
si  zarobkowo ryciem run, a raczej wykorzystywa  t  rzadk  umiej tno  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 wyrytowa  w Borresta dla pami ci Ulfa z Skolhamarr powinowatego swego 
dobrego Ulfkell 2 kaza  rytowa

Ród za  odp aci  mu wdzi czno ci : znamy a  siedem kamieni upami tniaj cych Ulfa. 
Z nich dowiadujemy si , e by  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 wznie  kamie  ten dla pami ci Ulfa ojca swego Bóg 
niech wspomo e jego (dusz ) i Bo a matka

Öpir (prze om XI i XII wieku, Upplandia)

Jeden z najbardziej p odnych mistrzów run – zostawi  po sobie ponad 40 inskrypcji 
podpisanych imieniem i prawdopodobnie porównywaln  liczb  anonimowych. Jego imi
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 in-
skrypcji, U 485, ko czy si  s owami in ofaigr opir risti. Wzbudzi a ona szerok  dyskusj ,
gdy  odczytano w niej ofagiR, gdzie o- stanowi formant przecz cy, a faghir, dzisiejsze 
szw. feg, oznacza ‘przeznaczony mierci’ jako w a ciwe imi , a Öpir jako przydomek. Co 
dziwne jednak, w pozosta ych inskrypcjach autor wyst puje wy cznie jako Öpir, czyli pod 
samym tylko przydomkiem (ze wzgl du na uk ad tekstu i kszta t znaków nie ma raczej 
w tpliwo ci co do autorstwa). Zgodnie z sugesti  Otto von Friesena (1913: 67) inskrypcja 
U 485 by aby jedn  z pierwszych, jednak jej ornamentyka nie potwierdza takiego przy-
puszczenia (Andersson 1998: 17, Stille 1999: 138).

Ze wzgl du na obfi ty materia  runiczny, jaki po sobie pozostawi , Öpir nale y do jed-
nych z lepiej zbadanych mistrzów run. Wokó  jego osoby pojawi a si  te  kontrowersja 
dotycz ca jego pochodzenia: w 1982 r. szwedzki slawista Anders Sjöberg zasugerowa , e
Öpir móg  by  to samy z pochodz cym z Nowogrodu Upirem ( ), ksi dzem i autorem 
transliteracji XI-wiecznego manuskryptu z g agolicy na cyrylic  i w nim wspomnianym. 
Sjöberg wywodzi, e Öpir przeniós  si  do Upplandii, któr  z Nowogrodem czy  wów-
czas rozwini ty szlak handlowy. Mog oby to wyja nia  b dy j zykowe, jakie pojawiaj  si
w wykonanych przez niego inskrypcjach. Jak mo na si  domy la , hipoteza ta nie spotka a
si  z gor cym przyj ciem w Szwecji, cho  bez w tpienia jest warta dalszych bada

Charakterystyczne dla jego sztuki s  p tle w y w kszta cie cyfry 8 i dobre rozplano-
wanie inskrypcji. Oprócz kszta tu korpusu w a inskrypcje wykonane przez Öpira pozna
mo na po uporczywym b dzie – dodawaniu runy symbolizuj cej fonem /h/ niepoprawnie, 
np. w wyrazach hvaru (varu – byli), haustr (austr – wschód), hut (ut, st d, za). Mo e to 
oznacza  niepewno  u ycia fonemu /h/ przed samog oskami, co mog o by  rezultatem 

2 Ulfkell by  synem Ulfa z Skolhamarr, powinowatego Ulfa z Borresta.
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nieobecno ci tej g oski przed samog oskami w jego rodzimym dialekcie (za prawdopodob-
ny uznaje si  dialekt wschodniej cz ci Upplandii, Roslagen). Ch  poprawnego u ycia /h/ 
wiadczy aby jednocze nie o wiadomo ci istnienia wyra nej normy j zykowej, o której 

istnieniu w tamtych czasach trudno spekulowa .

(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 ... kamie  dla pami ci Esta ojca swego 
ów Öpir rytowa  runy

Åsmund Kåresson

Równie  nale y do bardzo produktywnych mistrzów run. Znaleziono dot d 20 inskryp-
cji z jego podpisem, lecz mo na mu przypisa  autorstwo co najmniej kolejnych dwudziestu 
(Thompson 1975: 148, Källström 2007: 279). Wielu badaczy przypisuje mu wielk  rol
w kszta towaniu upplandzkiej „szko y runicznej” ze wzgl du na innowacyjn  ornamentyk
i wielki wp yw, jaki wywar  na wspó czesnych sobie mistrzów runicznych w Upplandii 
(von Friesen 1933: 209, Jansson 1969: 498, Thompson 1975: 148). Jak wspomniano, co do 
jego to samo ci toczy si  spór, niektórzy identyfi kuj  go z katolickim biskupem. Ostatni
hipotez  na temat Åsmunda wysun  Källström, wed ug którego pochodzi  on z Norrlan-
dii, o czym wiadczy  mo e konserwatywny j zyk, jakim pos ugiwa  si  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 kaza a wznie  kamie  ten dla pami ci Vidbjörna Grikkfara, m a swego. 
Bóg niech wspomo e dusz  jego i Bo a matka. Åsmund Kårego syn rytowa

5. KONKLUZJE

By  mo e wspó czesne zainteresowanie redniowiecznym twórc  jest pochodn  nasze-
go rozumienia sztuki i nauki – jest ona osobista, indywidualna, nierozerwalnie zwi zana 
z twórc . Takie rozumienie obce by o redniowiecznym artystom, jednak niektórzy uznali 
za w a ciwe podkre li  autorstwo swych dzie . By  mo e by  to zabieg „marketingowy” – 
w Upplandii zwyczaj wznoszenia kamieni runicznych sta  si  na tyle powszechny, e wy-
kszta cenie w tej profesji mog o wi za  si  z realnym zyskiem. Twórca, który móg  wskaza
na swe dzie a i bezsprzecznie zidentyfi kowa  je jako swoje, móg  liczy  na kolejne zlecenia. 
Co ciekawe, zleceniodawcy niejako u yczali przestrzeni, na której mistrz run móg  si  pod-
pisa , a zleceniodawca i twórca to najcz ciej dwie ró ne osoby (por. inskrypcje sygnowane 
przez Öpira), cho  nie zawsze (por. inskrypcje sygnowane przez Ulfa z Borresta). 

W ród anonimowych twórców redniowiecznych (niektórzy) mistrzowie run nale
do nielicznej grupy znanych z imienia, cho  i dla nich pismo by o darem bogów. Analiza 
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sygnatur stosowanych w starszym i m odszym futharku wykazuje znaczne rozbie no ci
w ich formie, miejscu w tek cie oraz funkcji. Podczas gdy sygnatury m odsze znajduj
si  poza zasadniczym tekstem inskrypcji, starsze stanowi  jego integraln  cz , a czasem 
stanowi  ca y tekst. Inicjalna pozycja oraz u ycie zaimka pierwszej osoby ek ‘ja’ sprawiaj ,
e sam fakt rytowania run staje si  niemal obrz dem. Potwierdzaj  to zreszt  inskrypcje, 

gdzie mistrz chlubi si  sw  sztuk  – st d te  poj cie runacy, czyli sztuki rycia run. Sygna-
tury m odszych inskrypcji s  jak metka, podpis autora pod wykonanym dzie em, odarte 
jednak z magicznej mocy.

Ró nice te s  prawdopodobnie zwi zane z ró nym zakresem i przeznaczeniem obu 
wersji alfabetu runicznego. Starsze inskrypcje podkre laj  rol  wykonuj cego je mistrza, 
który by  mo e by  kap anem. Cz sto zamiast imienia autor pos uguje si  swoim tytu-
em, np. eril. Inskrypcje m odsze wskazuj  na upowszechnienie i profesjonalizacj  sztu-

ki runicznej, jak równie  jej bliski zwi zek z chrze cija stwem. Upowszechnienie wida
cho by w znacznym wzro cie liczby odnalezionych inskrypcji (g ównie w Upplandii); 
o profesjonalizacji wiadczy  mo e znaczna liczba inskrypcji, które przypisa  mo na kil-
kudziesi ciu w sumie autorom, a tak e kszta tuj cy si  i opisywany podzia  pracy mi dzy
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 fi rst 
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 fi ndings 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 Kåres-
son, and their inscriptions are presented in the text.

Key words: runic alphabet, anonymous, futhark, runic inscription, signature, runic master
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