Sensacyjne znalezisko
odarte z tajemnic?
Miroslawa Grzybowsklego. z, Jarocina, 'z-.zawoda i. wiyksztalcenia — lekarza stomatologa, a - i zarnilowania !—- archefloga
i poszukiwacza' prehistoxycznych tajemnic, p-r ezentowai'i£my
przy okazji -rozszyfrowywania przez niego istoty M kipu" —tajemniczego pisma w^zelkowego peruwianskich Inkow. .
.
tygpdni,a.r^i,w ,,Kultui;ze" znani naukowcy ko~
mentowali ..sensacyjne.. znalezisko. z Podeblocla rr-r. tabllczki:.".]p6kryte, hiezrbzumialymi zapisami. ,,KuLtura" w kilku koiejnych
numerach publikowala wypowiedzi na*temat znaczenia tych napisow i ich pochodzenia. Problem, w zasadzie nie zostai rozstrzygniQty,
Tymczasem jalocifiski stomatolog napisy te rozszyfrowal! Tak
przynajmniej twlerdzi- i przekonywaj^co to uzasadnia. No cozf
nie po ra'z pierwszy.w historii, amator zakasalby fachowcow,,.
Mirotlaw Grasybowskfj kaz- , Jelli przyjrzymy si^ uwaz- •
nie ksztaltom liter na tabliczdy . rozizyfrowany przeze mnie
napi* runiczny daje mi nowe kach z Podeblocia, to mozemy.
•i-.'bardzo cenne informacje. Z zauwazyc pewn^ nieporadno!6
ta'bliczck- % Podeblocia. dowle- przy pisaniu, bl^dy, poprawki,
a takze czQ^ciow^ symetryczdzialem ni$, ze PISMO w j^noli napisdw co moze iwiadzyku naszych pogaAskich
przodk6w, na pograniczu le- czy6 o tym, Z€ byla to... nauka
chicko-rusiriskim, nazywalo SIQ pisania. Wpierw jcdnak wypada zaprezentowac" alfabet
RESA (REZY).
Nazwa RUNA • (RUNY). po- runiczny. O jego rozszyfrowachodz^ca od German6w, Skan- niu napisz^ w osobnym artydynaw6w i naszych Pomorzan, kule.
Tabliczki z Podeblocia s^
brzmi troch^ obco dla j^zykfc
uszkodzone, cho6 mozna do^
naszych przodk6w. By6 moze
latwo rozszyfrowa6 brakuj^ct
dlatego wiclu naukowe6w nie
elementy liter. Dla Jasnoici
chcialo zgodzid «i^ s tym,' ie
Slowianie posiadali xnajomold wywodu postanowilem Je ,,zre«>
.
,
.,.
Mamy..wi^c. ...
g6rna cz^iid tabliczki iluiyla
wfesne swojskie REZY, kt6re byly wypisywane (wycina- nauczycielowi, kt6ry pisa!
ne!) przy pomocy
ry!c6w,
(ryJ) prawidlowy kr6j liter, a
dolna — uczniowi, kt6ry *taKomplet 20 takich rylcdw pora! si^ odwzorcowad napis
chodz^cych z t«r@nu Polski,
wykonany przez nauczyciela.
s X w. n.e., opisal pro! Jan
POZNANIE PISMA JEST
2ak n. Poznania. OkazuJ€ si%
te Jut przynajmniej 11 wie- TYMS CO ZWIF^KSZA NAMOC" (mozliwolci), Pok6w temu nasi przodkowie
jawienie si<| tej ideowej trelci,
chaotyczne i nerwowo pisane
klucz". Powstanie pogaAskit
w 1037 roku wybuchlo/Jedno- litery, przepisywanie oraz stan
cze^nie.. BE lerenie' ca.lcj Pol- tych tabliczek (to oezywilcie
ki i by6 mo*e jeit to zaslugm' '.tart), mog% naiuwa^ przypu'ow«go dawnego- pisma, m kto- szczenie, ze owa lekcjn pisania
rego pomoc^ porozumian-o nie przebiegala zbyt spokojnie.
Kiech wi^e wsp6iczesne -dzieci
ii^ eo do terminu Jego rozposif i tym, it
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NauczydM .pokaxuje ucznlowi, i-e ile napiml liter $ „&',
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pisma j«*t %m, e© zwiqksza
1 Wyrai
R1SA tak §amo
mozna odniel^ do ilowa
ZA, jak i do bardziej
czemego rtowa RYSA, i dokladnie m6wi% one o tym'rodzaju pisma (wykonywanie
Eaci^6 lub rys). 3, Wyrai KU
czyli DO — uiywany jest w
maszym j^zyku do dzisiaj, ehociai corai rzadziej. 4. Slow©
LUTY — to ehociazby naxwa
miesi^ca (w ktdrym luty —
filny mr6z • trzymi), 'a poza
tym Jeit to pradawne okredleni« ecegoi fetrdio mocneg-o,

trwalego. S, Ostatni z rozszyfrowanych tu wyraz6w (cz$r
fciowo hipotetyeznie) — CEL
— 'moze wydawa6 si^ ,,zbyt
pi^kny, aby byl prawdziwy",
ale na to juz nie nie poradzf.
Im bardziej ska_py jest jakii
starozytny napis, tym trudniej
go rozszyfrowa6 i tym wi^cej
mozna mied w^tpliwoici.
Znaleziska ,tego typu, co w
Podeblociu, spodziewalern si§
jut od dawna i w dalszym
cia_gu mam
'nadziej^, ie na
tym nie koriiec.
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.nigdy nie mial lekkiego tycia,,,.
Na zakonczenie jeszcze' par^
wyjasnieA dla, tych, kt6rych
tw6rczos6 opiera ' sif giownit'
na krytyce SadaA -innych:
1; Pismem runiczny m kajmuj^
si^ 6d wielu lat, w tym row-r
niez odszukiwaniem i rpzszyfwwywaniem Iragrnentow pisma Slowian, i mam Jur'na - Uczeti, ma
tym polu trochf
SA.
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