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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 

Актуальність теми. Одним із геніальних відкриттів людства було з’ясування 

комунікативних властивостей знака як засобу матеріалізації, кодування, зберігання і 

передавання інформації в часі та просторі. Ще в архаїчній культурі стародавніх 

цивілізацій виникла графічна символьна комунікація, основою формування якої був 

рунічний знак. Протягом понад двохтисячолітньої історії свого існування він набув 

широкого спектра функціональних властивостей: попри простої графічної форми 

кодував великі обсяги інформації, використовувався як знак-символ, знак-склад, 

знак-фонема, знак-цифра, знак-оберег, торговий знак та ін. Така 

багатофункціональність забезпечила гнучкість та універсальність руни як 

комунікативного засобу, її ефективність в умовах поширення глобального 

комунікаційного простору та постійного збільшення обсягів інформації, що виробляє 

та споживає людство.  

Стрімка диверсифікація системи каналів соціальних комунікацій відбувається 

під впливом новітніх інформаційних технологій. Мультимодальні інформаційні 

повідомлення стають невід’ємною складовою електронних комунікацій, у зв’язку з 

чим особливої актуальності набувають дослідження комунікативної цінності 

первісних знаково-символьних форм, архаїчних способів створення 

мультимодальних текстів засобами графічної символізації, визначення можливостей 

та особливостей їх використання в електронному символьно-просторовому 

комунікативному середовищі. У процесі пошуку новітніх ефективних методів та 

інструментів інфографіки доцільно виявити особливості й можливості підвищення 

інформаційної ємності рунічного знака як одного з найдавніших та й нині сучасних 

комунікаційних засобів. 

Дисертаційне дослідження спрямоване на зменшення прояву певних протиріч 

між: унікальним двохтисячолітнім досвідом використання рунічного знака в 

комунікаційному процесі й відсутністю узагальнюючих наукових студій у галузі 

соціальних комунікацій з означеної проблематики; наявністю специфічних 

комунікативних властивостей рунічного знака як найефективнішого засобу 

символьної комунікації та відсутністю теоретико-методологічної бази його пізнання; 

наявністю потужної емпіричної бази, що свідчить про функціонування різноманітних 

рунічних знакових систем (зокрема проторунічних та огамічних знаків українського 

заповідника «Кам’яна могила» як одного з найдавніших у Європі), та недостатньою 

увагою науковців до їх вивчення. 

Науковою проблемою дисертації є відсутність системної методології 

дослідження рунічного знака, поглибленого комплексного аналізу комунікативних 

властивостей рунічного знака-символу, визначених особливостей його семантивної, 

синтактивної, прагмативної складових, їх еволюційних трансформацій та резервів 

підвищення інформаційної ємності.  

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертаційна робота виконана відповідно 

до комплексної науково-дослідної теми Харківської державної академії культури 

«Документально-комунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії 

розвитку» (Державний реєстраційний номер 0109U000512). Текст дисертації, її 



основні наукові положення й висновки обговорювалися на засіданні 

міжкафедрального науково-методологічного семінару Харківської державної академії 

культури.  

Мета дисертаційного дослідження – розкрити зміст та функції семіотичного 

компонента рунічної знаково-символьної комунікації, визначити перспективи 

використання модусних властивостей рунічного знака у сучасному інформаційному 

просторі.  

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що подолання соціокультурних, 

просторово-часових, мовних бар’єрів стосовно сутності рунічного знака як 

мультимодального засобу символьної комунікації сприятиме визначенню 

закономірностей її функціонування, виявленню резервів підвищення інформаційної 

ємності, формуванню теоретико-методологічних засад рунології як самостійної 

наукової дисципліни соціокомунікативного циклу. 

Метою і гіпотезою дослідження передбачено вирішення таких завдань: 

– систематизувати історичні факти вивчення комунікативної сутності рунічних 

знаків, з’ясувати стан сформованості теоретичних засад рунології як спеціальної 

наукової дисципліни соціокомунікативного циклу; 

– обґрунтувати методологічний інструментарій дослідження руни як засобу 

символьної комунікації; 

– довести багатофункціональність рунічного знака-символу, визначити 

різновиди трансформацій його семантичної складової;  

– визначити етапи зародження та функціонування рунічного знака-символу; 

– виокремити вектори диверсифікації рунічного знака-символу; 

– сформулювати закономірності функціонування символьної комунікації; 

– з’ясувати особливості й ефективність методів кодування та декодування 

рунічних написів; 

– визначити модуси подання інформації рунічними знаками. 

Об’єкт дослідження – рунічний знак як засіб фіксації, передавання та 

візуалізації інформації. 

Предмет дослідження – еволюційні трансформації семантивної, синтактивної та 

прагмативної складових рунічного знака як ефективного засобу символьної 

комунікації. 

Методологію дослідження складають: соціокомунікативний підхід до 

визначення сутності та місця рунічного знака в комунікаційному процесі, 

особливостей комуніканта, який опанував технології кодування інформації 

рунічними знаками, природи соціолекта реципієнта, котрий здатний декодувати 

рунічне повідомлення; семіотичний підхід – для класифікування руни як знака-

символу (за теорією Ч. Пірса), визначення етапів семіогенезу рунічного знака, 

дослідження особливостей семантики, синтактики та прагматики рунічних знакових 

систем; системний підхід – для дослідження рунічного знака як системного елементу 

комунікаційного процесу; структурний аналіз рунічних знаково-символьних систем 

(скандинавської, нортумбрійської, готської, тюркської, давньоболгарської, угорської 

та ін.) – для визначення похідного та відмінного у функціональному призначенні 

рунічних знаків; історико-генетичний підхід – для визначення етапів еволюції 

використання рунічних знаків у комунікаційному процесі й аналізу наукових 



поглядів щодо зародження та інституціоналізації рунології; соціокультурний підхід – 

для з’ясування комунікативних властивостей символу, ролі символьної комунікації в 

культурному дискурсі різних соціальних груп. Компаративний метод уможливив 

довести наявність спільних графічних форм у різних рунічних знакових системах, 

метод моделювання – визначити єдину графічну матрицю походження рунічного 

прото-знака; метод контекстного аналізу – виявити мультимодальну природу 

рунічних написів, метод прогнозування – визначити перспективи розвитку рунічної 

символьної комунікації та рунології як наукової дисципліни соціокомунікативного 

циклу. 

Теоретичну базу дослідження склали публікації фахівців у галузі соціальних 

комунікацій: А. Бойко, В. Горового, Л. Городенко, І. Давидової, С. Демченка, 

В. Іванова, В. Ільганаєвої, С. Квіта, Н. Кушнаренко, Н. Мантуло, В. Маркової, 

Г. Почепцова, В. Різуна, А. Соколова, А. Соляник, Ю. Столярова, О. Холода, 

Ф. Шаркова, Г. Швецової-Водки та ін.; семіотики: Ю. Лотмана Ч. Морріса, 

А. Соломоника, Ф. де Соссюра, Ю. Степанова, Ч. Пірса, Б. Успенського та ін. 

Використано результати досліджень комунікаційних властивостей знака-символу: 

М. Іванова, Н. Мечковської, А. Назарчука, Б. Семеновкера, Ю. Тен, Ц. Тодорова та ін. 

Систематизовані наукові розвідки з рунології лінгвістів, істориків, культурологів: 

М. Бернса, Е. Брета, М. Біанчі, Й. Буреуза, Л. Віммера, В. Грімма, Р. Елліота, 

А. Каіржанова, Е. Макаєва, К. Марстрандера, Е. Мельникової, Е. Мольтке, 

Дж. Олавсона, О. Рудбека, О. Хлєвова та ін. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше: 

1) рунічний знак як засіб фіксації інформації введено до предметного поля 

досліджень теорії та історії соціальних комунікацій, визначено його різновиди й 

унікальні комунікативні властивості як знака-фонеми, знака-символу, знака-складу, 

знака-цифри, рунічної формули – графічного узору в орнаментації; 
2) систематизовано теоретичні напрацювання щодо комунікативних 

особливостей рунічного знака, обґрунтовано необхідність формування 

концептуальної бази рунології як наукової дисципліни соціокомунікативного циклу; 
3) сформульовано закони символьної комунікації (конвенціональності, 

належності до соціокультурного контексту, медійності); 
4) з’ясовано вектори диверсифікації рунічних знаків як засобів символьної 

комунікації: мовний, прототиповий, сакральний; 
5) виявлено види трансформацій семантивної складової рунічних знаків 

(дилатація, девальвація, інверсія, інмутація, мортифікація, секуляризація); 
6) доведено поступове формування рунічної знакової системи, від знака-

позначки до знака-символу і знака-фонеми; 
7) виокремлено спільні форми графічних знаків у рунічних комунікаційних 

системах: етруській, тюркській (орхоно-єнісейській), готській, скандинавській, 

англосаксонській, булгарській, угорській, гренландській, маркоманічній та ін., що 

вможливило виявити спільну протоформу, яка стала засобом верифікації для 

руноподібних знаків-символів щодо їх належності до певних видів рунічних систем; 
удосконалено: 



1) терміносистему предметної галузі «символьна комунікація» через 

уточнення сутності понять «рунічна символьна комунікація», «рунічна знакова 

система»; 
2) методи формування мультимодальних текстів за допомогою 

семіотичних систем: символьних орнаментацій, тематичних рисунків, сакральних 

рунічних формул та рунічного письма (Старшим та Молодшим Футарками);  
набули подальшого розвитку: 

1) типізація архаїчних методів криптографії, яка суттєво розширена через 

використання можливостей рунічних засобів захисту інформації: бустрофедона, 

гальдрастава;  
2) методика декодування архаїчних знаків-символів (семантичний аналіз: 

комуніканта, реципієнта, контенту). 
 Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що створено 

теоретико-методологічне підґрунтя для практичної реалізації стратегічного завдання 

підвищення інформаційної ємності сучасних комунікаційних засобів, певні наукові 

положення дисертаційного дослідження сприяють збагаченню новими знаннями 

теорії та історії соціальних комунікацій. Наукові висновки та результати 

дослідження доцільно використати для вдосконалення методів кодування і 

декодування інформації знаками-символами; каталогізації руноподібних 

петрогліфів, що знаходяться на території України, з метою відтворення етапів 

еволюції символьної та письмової комунікацій; створення графічних, візуально 

гармонійних, інформаційно ємних контентів торгових марок для бренд-комунікацій; 

розробки начальної дисципліни за вибором «Рунологія» для поглибленої підготовки 

фахівців соціокультурного й інформаційного профілів.  

 Результати дослідження впроваджено до навчального процесу підготовки 

культурологів, менеджерів реклами та зв’язків з громадськістю, фахівців із 

соціальних комунікацій Харківської державної академії культури, вони набули 

відбиття в змісті навчальних курсів «Соціальні комунікації», «Книгознавство та 

історія книги», «Документологія», «Методика розробки медіа-проектів», 

«Менеджмент у сфері медіа-комунікацій», «Менеджмент соціокультурної 

діяльності», «Соціокультурне проектування», про що свідчить акт про 

впровадження.   

 Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано 

самостійно, наукові результати та висновки одержані дисертантом особисто, праць у 

співавторстві немає. 

 Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження оприлюднено на міжнародних та всеукраїнських 

наукових конференціях: «Humanities and socio-economic science in the era of 

globalization and universalization» (Budapest, 2013), «Рукописна книга в Україні», 

(Рівне, Пересопниця 2014 р.), «Документ, мова, соціум: теорія та практики» (Київ, 

2013 р.), «Інноваційний інформаційний простір в освітній і науковій діяльності: 

проблеми становлення, особливості організації, ефективність та перспективи 

розвитку» (Кошіце, 2014), «Десятые Денисьевские чтения» (Орёл, 2013 г.), «Слово в 

контексте народной культуры» (Белгород, 2013 г.), «Соціальні комунікації: стан, 

проблеми, тенденції» (Київ, 2014 р.), «Проблеми становлення молодих фахівців 



гуманітарно-мистецької сфери в сучасних ринкових відносинах» (Харків, 2014 р.), 

«Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття»  (Харків, 2012-2015 рр.) 

 Публікації. Основні наукові положення викладені в монографії, 35 

одноосібних публікаціях у наукових виданнях, серед них 6 – статей у міжнародних 

наукових виданнях, які входять до наукометричних баз, 16 – у фахових виданнях 

України, 4 – в інших наукових виданнях, 8 – тезах доповідей на міжнародних та 

всеукраїнських конференціях.  

 Кандидатська дисертація на тему «Формування соціального здоров’я дітей-

сиріт підліткового віку в загальноосвітніх школах-інтернатах» захищена у 2006 р., її 

матеріали в тексті докторської дисертації не використовувалися. 

 Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Робота 

містить вступ, п’ять розділів, висновки, додатки, список використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації 435 сторінок: основний текст викладено на 365 стор., 

список використаних джерел – 460 найменувань (46 стор.), та 21 додаток (24 стор.). 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У «Вступі» обґрунтовано актуальність теми, її зв’язок з науковими 

програмами та планами, визначено наукову проблему, мету й завдання дослідження, 

його об’єкт і предмет, сформульовано гіпотезу, викладено методи дослідження, 

розкрито наукову новизну, теоретичну і практичну значущість одержаних 

результатів, наведено відомості про апробацію результатів дисертації, публікації 

автора. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження рунічної 

символьної комунікації», який складається з двох підрозділів,  висвітлено 

еволюцію наукових поглядів щодо сутності й особливостей рунічної комунікації, 

визначено методологію і методи дослідження, уточнено терміносистему предметної 

сфери, розкрито сутнісні ознаки знака-символу, рунічного знаку-символу, 

символьної комунікації. 

У підрозділі 1.1. «Еволюція наукової думки в галузі досліджень рунічного 

знака як комунікаційного феномену» схарактеризовано рівень вивчення наукової 

проблеми. Підкреслено, що рунічний знак як архаїчний засіб письмової комунікації 

був об’єктом досліджень різних дисциплінарних напрямів протягом майже чотирьох 

століть, однак специфічні властивості рунічного знака як засобу символьної 

комунікації досліджено вперше. Виявлено, що властивості рунічного знака вивчали 

історики, археологи, лінгвісти, культурологи, мистецтвознавці. Наявність рунічних 

артефактів по всій території Євразії сприяла виникненню спеціалізованих наукових 

осередків з вивчення рунічних написів у Швеції, Німеччині, Норвегії, Данії, 

Великобританії, країнах Балтії, Росії, Казахстані. Знахідки руноподібних знаків на 

території України (Національний заповідник «Кам’яна Могила», Запорізька обл.; 

осередки Трипільської культури; Верхній Салтів, Харківська обл.) актуалізували 

необхідність комплексного дослідження з вивчення особливостей використання 

руноподібних знаків як засобів фіксації інформації. 

Обгрунтовано, що багатоваріативність рунічних знакових систем спонукала 

до виокремлення географічного вектора вивчення властивостей рунічного знака. 

Розглянуті наукові розвідки присвячені вивченню європейських (етруської, 



скандинавської, нортумбрійської, готської, угорської та ін.) та тюркських (орхоно-

єнісейських, Азія) рунічних знакових систем. Виявлено єдиний проблемний аспект 

означеного наукового дискурсу: визначення семантивних, синтактивих і 

прагмативних особливостей рунічних написів, розробка та вивчення ефективності 

методів декодування архаїчних знаків. 

Дисциплінарний вектор дослідження теоретичних здобутків з проблематики 

вивчення властивостей рунічного знака дозволив згрупувати існуючі рунологічні 

дослідження істориків, лінгвістів і культурологів, виокремити соціокомунікативну 

проблематику їх теоретичних напрацювань, визначити специфічні особливості 

рунологічного дискурсу: відсутність єдиної методологічної бази, 

мультидисциплінарність рунологічного знання, децентралізованість рунологічних 

наукових осередків та ін.  

Здійснений науковий аналіз проблематики матеріалів восьми міжнародних 

симпозіумів з рунології допоміг обґрунтувати об’єктивну необхідність її розвитку як 

дисципліни соціокомунікативного циклу, що сприятиме консолідації всіх здобутих 

знань про руну як унікальний засіб соціальної комунікації. Систематизація наявних 

теоретичних знань про руни дозволила сформувати концептуальну ідею рунології, 

визначити її об’єкт, предмет та актуальні тематичні напрями досліджень. 

Охарактеризовано якісні особливості основних етапів розвитку рунології – від 

емпіричного до системних теоретичних досліджень, які сприяли інституціоналізації 

рунології як самостійної наукової дисципліни.  

У підрозділі 1.2. «Методологічні засади дослідження» обґрунтований  

дослідницький інструментарій, спрямований на виявлення особливостей 

функціонування рунічного знака як засобу символьної комунікації, доведено 

раціональність застосування евристичного потенціалу соціокомунікативного, 

семіотичного, системного, діяльнісного, інформаційного, соціокультурного 

підходів. Підкреслено, що соціокомунікативний підхід уможливив визначити 

унікальні властивості рунічного знака-символу як системного елементу рунічних 

знакових систем, що використовувалися для письма; як знака-оберегу, торгового 

знаку, символу мантичної системи (значення якого є подієвим); знака, що може 

позначати статичні об’єкти та динамічні процеси, природні явища. Наведені в 

дисертації численні приклади багатозначності руни допомагають глибше 

усвідомити семантичну відмінність аналогового знака від знака-символу. 

Зазначено, що застосування постструктуралістської методології дозволило 

ґрунтовніше розкрити особливості процесів кодування-декодування рунічних 

текстів, виявити основну їх ознаку – багатозначність сенсів (повідомлення про 

подвиги історичного героя, порівняння його з міфічним героєм у фольклорно-

поетичному стилі доповнюється символьними рунічними формулами, які мають 

захисний сакральний зміст). Використання діяльнісного підходу сприяло 

вдосконаленню технологій декодування рунічних написів. З’ясовано, що в процесі 

їх кодування інформація «вкладається» в окремі знаки-контейнери, «розпакування» 

яких передбачає наявність певного «ключа». Тобто процес декодування рунічних 

написів розпочинається з пошуку способу, методу їх розшифровування – «ключа», 

який дозволяє «розкрити» семантичний «контейнер» й «дістати» запаковану в ньому 

інформацію. Підкреслено, що кодування як вид діяльності полягає в переведенні 



ідеального тексту (мислеформ) у знаково-символьну мову. Декодування – це 

діяльність із розпізнавання того смислу, який вкладений у певні знаки.  

Контекстуальний та іманентний підходи використано для аналізу 

інтерпретувань рунічних написів на каменях вікінгів, що вможливило розширити 

соціокомунікативну модель (комунікант (автор написів) – код – реципієнт) і виявити 

додаткового суб’єкта – інтерпретатора, від котрого залежить сучасне розуміння 

рунічного тексту. Доведено, що для декодування рунічних написів необхідні 

історичні, семіотичні, філологічні, культурологічні знання, що потребує 

мультидисциплінарної освіченості інтерпретатора. 

Окрім законів функціонування соціальної комунікації (двосуб’єктності, 

зворотного зв’язку, знакового характеру комунікації, мінімального підґрунтя, 

гетерогенності комунікативних систем), розкрито сутність специфічних законів 

функціонування символьної комунікації: закону конвенціональності – символ має 

багатозначний зміст, символьна комунікація здійснюється за умови розуміння 

реципієнтом хоча б одного семантичного контенту символу; закону належності до 

соціокультурного контексту – символьна комунікація відбувається в умовах певного 

дискурсу – культурного, політичного, релігійного, комерційного – використовується 

для ідентифікації й популяризації певних соціокультурних цінностей соціальної 

групи; закону медійності – передавання інформації символами відбувається завдяки 

візуальному каналу.  

Обгрунтовано, що в сучасному медіа-середовищі символи виконують 

презентативну функцію. Цілеспрямовано символьна комунікація реалізується в 

рекламній комунікації, зв’язках з громадськістю, бренд-комунікаціях, політичних 

акціях, культурних та релігійних заходах тощо. Доведенно, що сформована 

теоретико-методологічна база є підґрунтям для дослідження генезису рунічної 

символьної комунікації та виокремлення векторів диверсифікації рунічної знаково-

символьної системи.  

У другому розділі «Семіозис рунічної комунікації», який складається з 

трьох підрозділів, висвітлено онтологічну сутність рунічного знака, 

охарактеризовано його комунікативні властивості й особливості класифікації. 

У підрозділі 2.1. «Онтологія рунічного знака-символу» розглянуто знак як 

елемент динамічної системи – сукупності комунікативних процесів фіксації та 

передавання інформації: кодування, транспортування знаком інформаційного 

контенту та декодування, інтерпретування повідомлення реципієнтом. 

Використання унілатеральної (знак є одностороннім, тобто має лише план 

вираження) та білатеральної (знак є двосторонньою одиницею, що має план 

вираження і план змісту) теорій дозволило дійти висновку: вивчати комунікативні 

властивості рунічного знака потрібно з позиції саме білатеральної теорії: руна – 

знак-символ, що має графічну форму (матеріальне вираження), назву і значення про 

різні предмети, явища та процеси об’єктивного світу, тобто матеріальний знак і 

значення – невід’ємні складові цілого. Рунічний знак – єдність ідеального і 

матеріального. Ідеальна, внутрішня складова знака – значення, сенс, а матеріальна, 

зовнішня складова знака – форма втілення. 

Соціокомунікативна природа знака доведена на основі аналізу процесу 

семіозису, який відбувається завдяки соціокомунікативній ситуації. Знак тільки 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA


тому є знаком, що має інтерпретанту. Без людини, яка здатна розкодувати значення 

знака, його не існує. Тобто знак має соціальне походження й існує в соціумі саме як 

феномен комунікації.  

Рунічний знак, як архаїчний засіб комунікації, має просту графічну форму 

(виник в умовах відсутності адаптованих до письма засобів фіксації інформації), 

однак як знак-символ (за класифікацією Ч. Пірса) може кодувати великі обсяги 

інформації залежно від мети та призначення інформаційного повідомлення (кожна 

руна має свої назву і фонему, може позначати, залежно від контексту, певну життєву 

ситуацію, внутрішній стан людини, стихію, міфічного героя, а також тварину, 

дерево, рослину, камінь та ін.). Доведено, що руна як знак-символ при мінімальному 

матеріальному втіленні має потужну  семантичну складову (сукупність значень).  

На основі аналізу праць щодо семіозису (Н. Іванова, Ю. Лотмана Ч. Морріса, 

В. Новосьолова, Ч. Пірса, Ю. Степанова, Б. Успенського та ін.) вивчено процес 

створення та функціонування знака й доповнено теорію семіотики соціальної 

комунікації, виокремлено етапи трансформації знака на символ:  

1) створення знака – на першому етапі комунікант виокремлює 

інформаційний об’єкт з навколишнього середовища і надає йому графічного 

зображення – архетиповий образ;  

2) використання знака в комунікаційному процесі – реципієнт сприймає 

інформаційний контент і «пов’язує» його значення з графічним зображенням. Знак 

поєднується з інформаційним об’єктом у свідомості особистості, виникає 

конвенціональність; 

3) збільшення об’єму семантики знака реципієнтами – численні учасники 

комунікаційного процесу впевнено передають інформаційний контент засобами 

знака. На цьому етапі соціальна спільнота, котра усвідомлює значення знака, 

збільшується. Реципієнти, які стають комунікантами, доповнюють зміст  певного 

знака, уточнюючи його значення, тому інформаційний контент знака посилюється; 

4) багатошарова семантика знака перетворює його на символ, який визнає 

певне соціокультурне середовище й починає використовувати в масовій комунікації.  

Визначено, що певну групу становлять культурно-релігійні знаково-символьні 

системи, які класифіковані за кількістю складових і поділені на види: прості, складні 

й макроскладні. Прості системи містять до десяти складових і не поділяються на 

групи, усі елементи в них об’єднані стійкими зв’язками, їх сукупність має 

емерджентну якість. Суть символізації передбачає: надання багатозначності 

символу (символ має інформаційне, емоційно-смислове навантаження), що 

ускладнює його сприйняття (раціональне пізнання, інтуїтивне розуміння, 

асоціативне усвідомлення, естетичне відчуття, традиційне співвіднесення); 

динамічність функціонування символу: його існування цілком залежить від 

комунікативної актуальності того чи іншого сенсу.   

Доведено, що складні й макроскладні символьні системи характеризуються 

стійким взаємозв’язком між елементами, циклічністю, динамічністю внутрішніх 

процесів, семантичною, синтактивною та прагматичною складовими, які утворюють 

емерджентну якість – цілісність символу, забезпечують узагальнююче символьне 



значення. Рунічна система – «Футарк» – також є водночас сукупністю символів й 

одним символом, який використовується як амулет і має захисну функцію.  

 Евристичний потенціал соціокомунікативного підходу вможливив виявити 

якісні особливості комунікаційного процесу, в якому рунічний знак-символ є 

засобом комунікації. Застосування цього пізнавального інструментарію дозволило 

обґрунтувати, що комунікація за допомогою рун має свою специфіку. Передусім, 

«особливим» є сам комунікант (адресант), тому що не кожна людина вміла 

закодувати інформацію в рунічний знак, а лише та, що мала символьне мислення і 

знання семантики системи рунічних знаків. З’ясовані особливості реципієнта 

(адресата, «Іншого» як симулятивного образу) до якого звертається адресант за 

допомогою рунічних знаків: підсвідомість самого адресата (комунікативна модель 

З. Фрейда); колективне несвідоме (К. Г. Юнг); соціальне співтовариство як 

симулятивний образ друга або ворога (Ж. Бодрійяр); колективний розум або 

колективне свідоме (ноосфера В. Вернадського, Світовий розум К. Ціолковського); 

Бог як «Інший», духовна складова природи (Я. Беме, скандинавська міфологія та 

ін.). Це зумовлює такі властивості рунічного знака-символу: він не існує ізольовано, 

сам по собі; завжди є елементом цілісної знакової системи, яка діє в певній 

комунікативній ситуації. Тому укласти конвенцію, домовитися про зміст знака на 

практиці означає виявити певну групу знаків та умови їх використання в процесі 

комунікації.  
 Визначено базове поняття дослідження: символьна комунікація – це вид 

соціальної комунікації, в якій передавання смислів здійснюється на основі 

кодування знаками-символами архетипових образів.  

 У підрозділі 2.2. «Семіогенез рунічного знака-символу» розглянуто  факти 

існування складних знаково-символьних систем у стародавніх цивілізаціях, що 

дозволило обґрунтувати дев’ять основних етапів еволюції графічної символьної 

комунікації, в процесі якої виникла і розвивалася рунічна знаково-символьна 

система. 
 На основі аналізу особливостей ґенези й еволюції архаїчних графічних форм 

рунічних знаків-символів визначено об’єктивні чинники їх сталого функціонування. 

Головний із них – необхідність фіксації, зберігання й передавання в часі та просторі 

постійно зростаючих обсягів інформації. Виникнення графічних форм первинних 

знаків пов’язане зі спостереженнями прадавніх людей за навколишнім середовищем 

та природними явищами, які навіювали винахідникам графічні образи й структурні 

форми рунічних футарків. 

Руни – це один із найдавніших засобів символьної комунікації, в якій 

передавання смислів здійснюється на основі кодування-декодування знаками-

символами архетипових образів. На прикладі еволюції рунічних знаків доведено, що 

символьний комунікативний простір надає можливості передавати інформацію 

графічними знаками з покоління в покоління, сприймати й опановувати великі 

пласти інформації, тисячоліттями зберігати знання в «згорнутому» вигляді. 

Узагальнення змін семантичної складової знаків-символів, що відбулися в 

процесі семіогенезу, уможливило виокремити такі різновиди їх трансформацій: 



1) дилатація – розширення, збільшення кількості значень. Кожне покоління 

активних користувачів додає знакам-символам своїх значень або тлумачень, що 

ускладнює пошук первинних сенсів; 

2) девальвація (від лат. «de» – зниження; «valeo» – мати значення) – зменшення 

поважного ставлення до сакральних знань, що призводить до втрати сутнісних 

значень знаків-символів; 

3) інверсія (від лат. «inversio» – перевертання, переміщення) – зміна ставлення до 

знака;  

4) інмутація (згідно з теорією О. Холода) – зміна значення знака спільнотою під 

впливом радикальних соціополітичних та соціокультурних трансформацій; 

5) мортифікація – утрата знань щодо семантичного контенту знака-символу, 

правил синтактики, що внеможливлює процес декодування. Наприклад, рунічні 

написи формувалися переважно дзеркальним «бустрофедоном». Бустрофедон (грец. 

bustrophedon, від «bus» – бик і «strepho» – повертаю) – спосіб письма, при якому 

перший рядок пишеться справа наліво, другий – зліва направо, третій – знову справа 

наліво й так далі, при цьому руни в рядках, які пишуться зліва направо, 

перевертаються дзеркально).  

 Обгрунтовано виділення етапу сучасного розквіту символьної комунікації 

(поч. XXI ст.) – відродженням інтересу до стародавніх символів, зокрема, рунічні 

символи популярні в напрямах боді-арту, декорування одягу, амулетах та ін. 

Відновлюються писанкарство та рушникові оберегові символьні тексти, в яких 

застосовуються руноподібні символи. Окрім цього, створюються нові символи: 

комп’ютерні іконки програм як знаки-символи, фірмові знаки-символи для бренд- 

комунікацій та ін. У деяких торгових марках і нині використовується сакральна 

синтактика – поєднання двох знаків в один символ: у рунічній практиці це 

називається «став» або «гальдрастав». 

Доведено, що семіогенез знаків-символів пов’язаний з розвитком та 

ускладненням соціокомунікативних потреб суспільства, тому процес еволюції 

знаково-символьних систем триває.  

У підрозділі 2.3. «Функції рунічного знака-символу» доведено, що рунічний 

знак є багатофункціональним засобом соціальної комунікації. Значний внесок у 

дослідження функцій знаків зробив А. Соломоник. Серед загальних функцій знаків, 
які притаманні багатьом видам знаків, він зазначив такі:  

1) інформаційна;  

2) удосконалення людського розуму; 

3) соціалізація окремих індивідуумів і суспільних колективів; 

4) представницька й узагальнююча; 

5) попереджувальна; 

6) виокремлення; 

7) збереження в знаках культурних досягнень людства. 

Зазначено, що, окрім загальних функцій, у рунічних знаків-символів є 

специфічні. За функціональним призначенням у комунікаційному процесі 

виокремлені три основні вектори диверсифікації рунічних систем: мовний – 

рунічний знак представлений літерою-фонемою, що використовується в письмовій 

комунікації, базова функція – комунікативна; прототиповий – форма рунічного 



знака використовується для позначення власності, базова функція – ідентифікаційна 

(тамга, бортний знак, логотип);  сакральний – форма рунічного знака 

використовується для пророцтв, базова функція – мантична (відомі такі основні 

мантичні системи: скандинавська, англосаксонська та ін.). 

У третьому розділі «Зародження рунічної комунікації», який складається з 

двох підрозділів, проаналізовано умови й особливості виникнення стародавніх 

засобів фіксації інформації.  

У підрозділі 3.1. «Особливості генези проторунічної знаково-символьної 

комунікації» розглянуто комунікативні властивості архаїчних засобів фіксації та 

передавання інформації. Підкреслено, що історія розвитку соціальних комунікацій 

налічує безліч засобів фіксації інформації – від петрогліфів до сучасних 

комп’ютерних кодів. З метою виявлення особливостей архаїчної комунікації 

проаналізовано такі її засоби: вузлики («кіпу» – інків, наузи – слов’ян, «цзе-шен» – 

китайців), клинопис, єгипетські та китайські ієрогліфи, деванагарі, огам, проторуни, 

які, окрім комунікативної, виконували ще й сакральну функцію, що відрізняє знаки-

символи від сучасних літер. Виникнення писемності всі народи пов’язували з 

провидінням богів, тому до перших знаків ставилися з повагою і благоговінням. 

Своєрідність спілкування в міфо-релігійному середовищі полягала в 

неконвенціональному сприйнятті знакових форм, що зумовило фідеїстичне 

ставлення вірян до знака. Архаїчні знаки-символи в подальшому трансформувалися 

у фонемно-знакові засоби письмової комунікації, що споріднює їх з рунічними 

знаками-символами. 

Доведено, що вузликові засоби фіксації інформації могли містити великі 

обсяги інформації й передавати її в часі та просторі. Вузлики використовувалися як 

для фіксування сакральної інформації (так звані магічні вузли, що пов’язані із 

захисною функцією), так і як засіб протописьма – мали фонетичні повідомлення, які 

кодувалися-декодувалися лінгвістично. Сформована в різних соціокультурних 

осередках система позначок для фонемної вузликової комунікації – колір, кількість 

вузлів, їх синтактика  – свідчить про усвідомлену розробку вузликових засобів 

комунікації. Вузликові технології подання інформації набули використання в 

рунічних написах, що доводить взаємовплив двох систем та компетентність 

комунікантів різних видів комунікації.  

У підрозділі 3.2. «Передумови виникнення графічних форм рунічних 

знаків-символів» проаналізовано групи петрогліфів, знайдені в заповіднику 

«Кам’яна Могила» (Україна), які надежать до руноподібних та огамодібних знаків 

(Б. Михайлов, І. Рассоха та ін.). Вони можуть вважатися найдавнішими засобами 

протописьмової комунікації на теренах Євразії. Нові археологічні дані 

підтверджують, що огамоподібна знакова система виникла значно давніше (ХІІ тис. 

років тому). Огамоподібні знаки використовувалися і в період ямної культури для 

здійснення пророцтв. Набір маркованих паличок для пророцтв слід розглядати як 

систему графічних знаків зі стандартними значеннями і різновид писемності. 

На основі порівняння огамічної знакової системи з рунічною виявлено спільні 

функції (мантична – для пророцтв, сакральна – таємних написів, фонемна – для 

письмової комунікації) та графічні форми, що також підтверджує їх єдине генетичне 



походження як засобів комунікації, які виникли та використовувалися в певному 

соціокомунікативному просторі.  

Аналіз особливостей створення стародавніх графічних форм огамічних та 

рунічних знаків-символів дозволив підтвердити визначені об’єктивні чинники 

виникнення графічних форм позначення усної інформації.  

Доведено, що в стародавні часи відбувався не моно, а полігенез знакових 

систем. Тобто виникнення рунічних знаків не пов’язане із жодною з відомих 

архаїчних знакових систем. Рунічна знакова система розвивалася паралельно з 

огамічною і виникла в результаті спостережень стародавньої людини за явищами 

природи і необхідністю фіксувати, зберігати та передавати інформацію. З 

прагненням людини встановити духовну взаємодію зі світом природи формується 

фідеїстичне ставлення до знаків як засобів сакральної комунікації. Людина обирала 

собі тотем і графічно зображувала його, використовуючи як ідентифікаційний знак 

племені та його членів (тату); цей знак-символ виконував захисну (оберегову) й 

ідентифікаційну (належність до племені) функції.  

Визначено, що на тлі ускладнення соціального життя графічні знаки 

трансформувалися у знаки-позначки, знаки-символи та знаки-фонеми. Отже, 

рунічну символьну комунікацію слід розуміти значно ширше, ніж елементарні 

навички писемності – це цілий соціокультурний пласт, який охоплює міфологію, 

релігію й започаткований в сакральній комунікації. 

У четвертому розділі «Диверсифікація рунічних знаково-символьних 

систем», який складається з чотирьох підрозділів, детально розкрито основні 

вектори диверсифікації рунічних знаків-символів у процесі семіогенезу. 

У підрозділі 4.1. «Вектори диверсифікації рун як сакральних символів» 
висвітлено історію використання простих графічних форм рунічних знаків для 

фіксації різних видів інформації, що сприяло їх диверсифікації як: сакральних 

знаків-символів (символи для пророцтв), ідентифікаційних знаків (тамги, гербові 

знаки, торгові марки та ін.), графічних символів в орнаментаціях, знаків-літер у 

письмовій комунікації.  

З метою формування методологічного підґрунтя для виявлення 

комунікативних властивостей сакральної інформації проаналізовано основні 

концепції теорії інформації. Перша концепція визначає інформацію як ступінь 

невизначеності (ентропію) події: обсяг інформації в конкретному разі залежить від 

імовірності її отримання (чим імовірнішим є повідомлення, тим менше інформації 

міститься в ньому). Згідно з другою концепцією,  інформація є властивістю матерії. 

Її виникнення пов’язане з розвитком кібернетики й ґрунтується на твердженні, що 

інформацію містять будь-які повідомлення, що сприймаються людиною або 

технічними приладами. Третя концепція сутності інформації базується на логіко-

семантичному підході, в основі якого – трактування інформації як виду знання, що 

використовується для орієнтування й управління активними діями. Ці концепції не 

можуть повністю відбити особливостей сакральної інформації, оскільки здійснити 

семантичний аналіз рунічних символів надто складно: він залежить від інтерпретації 

символу в певному контексті, мети повідомлення, функції інформації 

(інформаційної, захисної, ідентифікаційної, естетичної), способу її матеріалізації 

(руни креслять на дереві, камені, одязі, тілі, співають тощо).  



Запропоновано доповнити теорію інформації гносеологічно-ірраціональною 

концепцією, спрямованою на розкриття феноменів сакральної інформації та 

комунікації. Обгрунтовано, що гносеологічно-ірраціональна концепція інформації 

може бути науковою платформою для досліджень духовно-філософської, релігійної 

інформації. У контексті гносеологічно-ірраціональної концепції інформації 

розглянуто не лише сутність сакральних символів, але й інформацію, яку реципієнт 

отримує від інтуїції, передчуття, неозначеного комунікатора. Цей вид інформації 

сприймається інтуїтивно, не завжди має логічні пояснення, однак у подальшому 

передчуття трансформується в раціональний субстрат і переміщується реципієнтом 

у реальний соціокомунікаційний простір. Ірраціональність рунічного знака 

виявляється в процесі його використання як символу в мантиці: декодуючи 

пророцтва, закодовані в знаках-символах, інтерпретатор відкривав глибинність 

контекстуального контенту закодованої інформації. На основі детального аналізу 

текстів скандинавських саг «Старша Едда» та «Молодша Едда» виявлено існування 

руни як складової міфологеми «Світове дерево», що підтверджує належність рун 

саме до сакральних символів, які використовували в стародавній  ритуальній 

комунікації. 

У підрозділі 4.2. «Особливості диверсифікації рун як знаків-символів 

родової ідентифікації» обґрунтовується доцільність виокремлення вектора 

функціонування рунічних знаків як ідентифікаційних символів – родова тамга, знак-

символ у геральдиці, фірмовий знак у бренд-комунікаціях. Виокремлено й 

проаналізовано етапи семіозису знака-символу власності: формування, стабілізація, 

кристалізація, диверсифікація: а) особистий символ – знак, згодом підпис; б) знак 

власності майстрів, згодом – фірмовий знак компаній; в) колективний знак-символ 

на межовому камені, згодом – герб роду або країни.   

Досліджені графічні позначення індивідуальної та групової власності, які  

виникли в давні часи формування племені як окремої групи. Племена конкурували 

між собою за право володіти територією, людьми, худобою, тому означення 

власності було необхідною умовою існування племені. Так виникали знаки на 

каменях, які маркували територію, знаки-тату, якими люди маркували себе для 

означення належності до певного племені. Таким чином, татуювання – це перший 

особистий протодокумент, який ідентифікує члена групи після того, як він вийде за 

межі означеної території, знак-маркер допомагав відокремити «своїх» від «чужих». 

Згодом знаки-маркери ставили на продукти праці, предмети побуту, означували 

різноманітну індивідуальну власність. Знак власності ставав необхідною складовою 

життєдіяльності людини, формувався певний знаково-символьний простір племені. 

Архаїчність та унікальність рунічного знака підтверджуються тим, що він і досі 

трапляється на межових каменях по всій території Євразії, практично 

використовується на геральдичних знаменах, в орнаментації, успішно 

трансформувався в торгові марки, залишається популярним як знак тату. Така 

мультимодальність рунічних знаків-символів пояснюється простотою й 

універсальністю їх графічної форми, єдністю генетичного походження численних 

рунічних футарків. 

Запропоновано розглядати тамгоподібні родові знаки, бортні прапори, 

катпоси, керамічні й «цегляні» клейма, рунічні знаки на прапорах вікінгів та гербах 



європейських родів, як особливі знакові системи, що подібні в графічних формах, 

функціональних навантаженнях й можуть становити макросистему 

ідентифікаційних знаків-символів євразійців з єдиним генетичним зв’язком. 

Підрозділ 4.3. «Рунічні символи в орнаментаціях як засоби презентації 

сакральної інформації» присвячений вектору диверсифікації рунічних знаків як 

орнаментальних символів, що використовувалися для сигніфікування життєвого 

простору людини, формування сакрально-культурного комунікаційного дискурсу 

етносів. Знак-символ – це первинний засіб формування орнаментальних текстів. 

Значення й актуальність цього універсального засобу кодування інформації 

визначається не тільки особливою роллю орнаменту в традиційній культурі різних 

народів, а й тим, що орнамент може розглядатися як носій символіки сакрального 

значення в контексті вербальної і невербальної комунікацій. У працях Ю. Герчука 

розкрита проблема співвідношення образу і знака-символу, В. Антонов визначив 

орнаментальну культуру як комунікативний простір, а Г. Гриненко – як сукупність 

знакових систем, Б. Рибаков досліджував орнамент як образно-символічну знакову 

мову. Означені науковці пропонують підходи до декодування орнаментальних 

символів, підкреслюючи, що їх графічні форми і колірна гама потребують 

детального контекстуального аналізу. Уже на першому етапі декодування необхідно 

визначити основний мотив орнаменту, його семантичний контекст і прагматичну 

функцію. Орнамент – це цілісна система впорядкованих знаків-символів, яка має 

умовну семантику, синтактику і прагматику. 

 Доведено, що графічні руноподібні символи в орнаментах виконували 

інформаційну, захисну (оберегову), естетичну функції та сприяли формуванню 

унікальної семіосфери культурних осередків. Отже, система орнаментальних знаків-

символів визначена як окремий сегмент засобів символьної комунікації, поряд з 

мантичною, цифровою (в рунічних календарях), літеро-фонемною.  

У підрозділі 4.4. «Напрями диверсифікації рун як знаків писемної 

комунікації» висвітлено види рунічних знакових систем, які використовувалися для 

фонетично-літерного письма. Розвиток соціального устрою, винахід засобів 

пересування, збільшення обсягів генерування суспільно значущої інформації 

сприяли соціокомунікаційним контактам євразійців, що актуалізувало необхідність 

уніфікованих і простих засобів фіксації та передавання інформації, які б мали 

потенціал більшої конвенціональності, ніж знак-символ. Трансформація рунічних 

знаків у фонемно-літерне письмо вможливила суттєво збільшити потенціал рунічної 

системи як засобу комунікації та забезпечувати реалізацію комунікаційних потреб 

культурним осередкам Європи й Азії. 

Рунічне письмо – це близько десяти різновидів рунічних знакових систем: 

етруські, тюркські (орхоно-єнісейські), готські, скандинавські, англо-саксонські, 

слов’янські, угорські, гренландські, маркоманічні та ін., які мають подібні між 

собою знаки. Аналіз графічних форм рунічних знаків допоміг виявити спільну 

протоформу, яка стала засобом верифікації для руноподібних знаків-символів щодо 

належності до рунічних систем. Доведено, що рунічний знак-символ як засіб 

символьної комунікації підтримує два діалектично пов’язані процеси: консолідації – 

об’єднує певну групу людей, що позначає їх ціннісну концепцію, фіксує значущий 

інформаційний контент, утворює єдиний комунікаційний простір; ідентифікації – 



виокремлює людину серед групи, групу серед інших соціальних груп, які 

використовують власні комунікаційні системи, що фіксують етнічні, географічні, 

мовні особливості, державну належність, є одним з факторів збереження 

специфічності соціальної групи, її уособлення та унікальності. 

Отже, рунічна система складається з підсистем: мантично-символьної, 

знаково-тамгової, орнаментально-символьної, знаково-цифрової, фонемно-літерної, 

що підтверджує її феноменальні інформаційно-комунікаційні властивості. 

У п’ятому розділі «Особливості кодування-декодування рунічних знаків-

символів», який складається з трьох підрозділів, розглянуто особливості 

семантичної складової рунічних написів, зокрема способи тайнопису, що 

вможливило розширити теоретичні напрацювання криптографії та стеганографії як 

сучасних методів захисту інформації від несанкціонованого доступу.  

Підрозділ 5.1. «Криптографія в рунічній комунікації» присвячений пошуку 

нових, відмінних від класично-традиційних засобів захисту інформації, розробка 

яких є одним з найважливіших завдань сучасної криптології. З метою їх вирішення з 

позицій соціокомунікативного підходу потрібно розширювати класичну модель 

комунікації – «комунікатор – контент – реципієнт», долучивши до неї ще одного 

суб’єкта комунікаційного процесу, так званого «чужого» – «зацікавленого 

стороннього реципієнта», від якого конфіденційну інформацію необхідно захистити. 

При цьому сам контент повідомлення, який комунікант передає реципієнтові, слід 

поділити на складові: «головне повідомлення», «код-ключ», «закодоване 

повідомлення». 

Методологічний аспект вивчення процесу декодування архаїчних знакових 

форм зумовлює відбір наукового інструментарію для ґрунтовного дослідження цієї 

наукової проблеми. Використання герменевтичного підходу дозволяє зосередити 

увагу на правильному тлумаченні змісту інформаційних повідомлень, який 

зафіксований архаїчними комунікативними засобами – знаками-символами. 

Герменевтика (мистецтво інтерпретації (тлумачення) текстів) починала розвиватися 

в процесі інтерпретації смислів релігійних текстів, пізніше предметом її 

дослідження були художні, історичні, філософські й інші твори. Основи 

герменевтики як загальної теорії інтерпретації заклав німецький учений 

Ф. Шлейєрмахер на зламі XVIII-XIX ст. В. Дільтей розвивав поняття тексту, яке 

трактується в широкому сенсі, тобто як будь-яка впорядкована знакова система, де 

знаками є не лише літери сучасних мов, але й архаїчні знаки-символи. Для вивчення 

процесу декодування інформації, закодованої у знаках-символах, необхідно 

базуватися на семіотичному (знак-сенс), соціокультурному (соціокультурна 

ситуація) та соціокомунікативному підходах (комунікаційний процес: комунікатор–

канал–код–реципієнт). Основою декодування є підбір правильного коду для 

виявлення прихованого сенсу в символі. Теоретичні основи розв’язання наукової 

проблеми як підбір лінгво-соціокультурного коду започатковано в працях 

В. Іванова, К. Леві Стросса, Н. Лумана, Ю. Лотмана та ін., які здійснювали 

дослідження в семіотиці, порівняльній лінгвістиці, культурології. Ю. Лотман 

звертає увагу на такі особливості мови і лінгвоформ як місце їх первинного 

створення – лоносередовища лінгвокультурокодів. 



Проаналізовані результати дослідження методів кодування кольором у 

вузликовій техніці фіксації інформації – кіпу. Наукові розвідки щодо особливостей 

кодування змісту повідомлень у кіпу здійснювали А. де ла Каланч, К. Р. ді Прімельо, 

С. А. Купрієнко. Вони  виявили не лише семантичне призначення кольорів у 

вузликах, а й наявність окремих ключей, за допомогою яких визначалася загальна 

тема повідомлення. 

 Виявлені поширені способи приховування сенсу рунічного текстового 

повідомлення: 1) вилучення з тексту певних рун (наприклад, усіх голосних); 2) 

перестановка рун усередині слів; 3) додавання особливих знаків замість деяких рун; 

4) використання окремих рун Старшого Футарка в текстах, записаних молодшими 

рунами. Особливим методом тайнопису рунічних повідомлень є: гіллясті руни, 

шатрові руни, модифікації рун Іса, Ейваз та ін. Подекуди в написах трапляється 

руна, бокові штрихи якої повернені в протилежну сторону від звичайного напрямку 

рядків. Такий стиль написання називають «дзеркальною руною». Відомі також 

випадки застосування на письмі перевернутих рун, функція яких – зміна сенсу на 

протилежний (подібно сучасній частці «не»). Найчастіше перевернуті руни 

використовувалися в рунічних календарях. Певне семантичне навантаження мали не 

лише значення рун але і колір, розмір, вид шрифту, тобто кожне графічне явище в 

рунічній комунікації слугувало джерелом певної інформації. До особливостей 

рунічних написів належать і знаки пунктуації. У багатьох рунічних текстах літери 

розміщені одна за одною, без будь-яких пробілів, що відокремлюють слова та 

речення.  

 Зазначено, що методи криптографії спрямовані переважно на захист змісту 

повідомлення, тоді як методи стеганографії – на захист самого факту наявності 

будь-яких прихованих інформаційних контентів. 

 У підрозділі 5.2. «Методи декодування рунічних написів» розглянуто 

захисні методи кодування інформації: гальдрастави (складні символи), які мали 

лінійний та нелінійний вигляд (рунов’яз); бустрофедон; модифікації графічних форм 

рун з додаванням зайвих ліній, або додаткових, які вказують на номер літери у 

Футарку (шатрові руни та ін.). Давні майстри рун використовували власні методи 

стеганографії: поміщали рунічні формули в художньо-образні контейнери, в яких 

рунічні знаки «зникали», перетворюючись на орнамент. Декодування – операція, 

зворотна кодуванню, тобто відновлення інформації в первинній абетці за допомогою 

виявлених відповідностей. Виокремлені особливості рунічної синтактики і методів 

криптографії, які використовувалися в рунічних написах, стають додатковим 

теоретичним підґрунтям для ефективнішого декодування археологічних знахідок – 

рунічних артефактів. 

 Визначено, що процес декодування потребує використання дослідницького 

інструментарію: герменевтичного, соціокультурного, соціокомунікативного та 

мультидисциплінарного підходів з метою створення унікального соціокультурного 

лінгвокоду для кожної рунічної знаково-символьної системи. Доведено, що існують 

рунічні формули, сенс яких декодується символьно, а не фонемно, тому такі написи 

не мають лінгвістичного навантаження. Їх семантичне значення залежить від 

головної тематики, мети повідомлення, тому процес декодування потребує 

компетентності дешифратора з рунічної традиції. 



 Розроблені основні етапи методики декодування архаїчних знаків-символів: 

1) аналіз комуніканта – визначення його соціального статусу, освітнього рівня, 

релігійної та професійної належності; 2) аналіз реципієнта – з’ясування специфічних 

ознак реципієнта — «Іншого», кому призначений знак-код; 3) аналіз контенту – для 

успішного процесу декодування архаїчних сакральних символів слід визначити 

функціональне призначення повідомлення, зважати на соціокультурний контекст 

(«мир-війна», «свято-будні», напрям ритуального процесу та ін.).  

 У підрозділі 5.3. «Мультимодальність рунічного контенту на кам’яних 

носіях інформації» доведено, що орнаменти в написах використовували не лише 

для приховування змісту повідомлення, але й розширення його семантичної ємності. 

Узагальнення інформації про способи формування текстових написів на каменях 

вікінгів допомогло довести мультимодальну природу рунічних текстів. Такі 

орнаментальні мотиви, як «плетений орнамент», «ірландський вузлик», «циклічне 

замкнене коло» та ін., слугували умовними лініями, в які вписувалися рунічні знаки, 

що дозволяло суттєво розширити семантику повідомлення. Рунічні тексти 

доповнювалися рунов’язами – нелінійно зображеними рунами, які створюють 

цілісний контент та художньо-образний «контейнер» прихованого змісту.  

 Визначено, що прийоми візуалізації інформації, які нині узагальнені в 

теоретичних засадах інфографіки, зароджувалися ще в письмово-символьній 

комунікації за часів вікінгів: поєднання графіки й тексту створене з метою наглядно 

відобразити інформацію; цілісність тексту й зображення; символізація 

позначуваного (спроможність передавати цілісний зміст через систему візуальних 

образів; декодованість складників (здатність аудиторії інтерпретувати інфографіку, 

відповідно до авторського замислу); зовнішня привабливість у поєднанні з 

корисним інформаційним навантаженням. Отже, візуалізація структурних 

компонентів інформаційного повідомлення підвищуватиме якість сприйняття 

мультимодального тексту. Мультимодальність рунічних написів можуть 

використовувати розробники інформаційних контентів інтернет-ресурсів, у яких 

кожний прояв графічності (символ, колір, сегментація сторінки) виконує певну 

інформаційну функцію та створює цілісний мультимедійний продукт. 

 

ВИСНОВКИ 

У процесі дослідження досягнуто поставлену мету дисертації, підтверджено 

висунуту гіпотезу, вирішено всі завдання, що дозволило дійти основних наукових 

висновків.  

1. Важливе загальносоціальне значення оптимізації соціокомунікаційної 

взаємодії в умовах розгортання глобального інформаційного простору актуалізує 

дослідження, спрямовані на пошуки резервів підвищення інформаційної ємності 

сучасних комунікаційних засобів. Теоретичні засади вивчення складних знакових 

систем найефективніше формуються в межах спеціальних наукових дисциплін 

соціокомунікаційного циклу, зокрема рунології, предметом якої є руни як 

найдавніший та усталений засіб символьної комунікації. 

 Відтворення еволюції наукових поглядів фахівців щодо вивчення 

комунікативної сутності рунічних знаків дозволило виокремити три етапи 

становлення теоретичних засад рунології: емпіричний (XVII – XVIII ст.), у процесі 



якого практика поступово накопичувала знання, здобуті в результаті узагальнення 

існуючого досвіду з декодування рунічних написів різноманітного походження; етап 

початкових теоретичних осмислень (ХVIII – перша половина ХХ ст.) – 

фрагментарно досліджувалися особливості семантичної , синтактивної, сигнативної, 

прагмативної складових рунічного знака-символу представниками різних наукових 

напрямів; теоретичний етап розпочався в 50-ті рр. ХХ ст. системними 

дослідженнями рун у багатьох країнах світу, запровадженням конгресів рунологів, 

виданням ґрунтовних монографічних досліджень та інституціоналізацією рунології 

як самостійної наукової дисципліни.  

2. Теоретичні здобутки з рунології лінгвістів, істориків, філологів, 

культурологів: М. Бернса, Е. Брета, М. Біанчі, Й. Буреуза, Л. Віммера, В. Грімма, Р. 

Елліота, А. Каіржанова, Е. Макаєва, К. Марстрандера, Е. Мельникової, Е. Мольтке, 

Дж. Олавсона, О. Рудбека, О. Хлєвова та ін. щодо комунікативних особливостей 

рунічного знака допомогли обґрунтувати необхідність розвитку концептуальних 

засад рунології на підґрунті теорії та історії соціальних комунікацій. Нині 

найактуальнішим завданням рунології є узагальнення в межах єдиної теорії 

здобутків представників інших наукових дисциплін щодо еволюції становлення 

графічних засобів символьної комунікації, особливостей рунічної комунікативної 

взаємодії народів, які мігрували територією Євразії, дослідження закономірностей 

ущільнення інформаційної ємності рунічного знака як мультимодального феномену. 

Створення всеукраїнської бази даних руноподібних знаків, визначення методів 

документування артефактів, знайдених на території заповідника «Кам’яна Могила» 

(Запоріжжя), в осередках трипільської культури, Верхнього Салтова (Харківська 

обл.) та ін., сприятимуть розвиткові рунології в Україні, поповнять скарбниці 

наукових рунічних баз даних Європи й Азії. 

3. Використання методології соціокомунікативного, системного, 

соціокультурного, семіотичного, історико-генетичного підходів, а також комплексу 

дослідницьких методів: термінологічного, компаративного, моделювання, 

прогнозування дозволили запобігти фрагментарності й описовості наукової 

розробки проблеми, розробити цілісну теорію рунічної комунікації як комплексу 

наукових знань щодо її сутності, властивостей, функцій, історії та закономірностей 

розвитку. На основі застосування означеного дослідницького інструментарію 

встановлено мультимодальність та багатофункціональність рунічного знака, який 

має властивості знака-фонеми, знака-символу, знака-складу, знака-цифри, графічної 

рунічної формули в орнаментаціях, що дозволяє кодувати різні види інформації та 

транслювати їх по різноманітних каналах комунікації. Рунічні знаки-символи мали 

декілька етапів трансформації, однак зберегли графічну форму, а в деяких випадках 

і первісні семантичні значення, у зв’язку з їх унікальними комунікативними 

властивостями, а саме: наявність простої графічної форми, що позначає природні 

явища; багатозначність та багатофункціональність семантичної складової; гнучкість 

і комбінаційність. Кожний рунічний знак є не лише складовою Футарку як 

узагальнюючої метасистеми, але й самостійною мезосистемою з великим обсягом 

інформаційного контенту, що здатний відбивати сутнісні особливості 

найважливіших для буття людини процесів та явищ зовнішнього комунікаційного 

середовища. 



4. Дослідження особливостей ґенези проторунічної та еволюції рунічної 

знаково-символьної комунікації вможливило визначити основні етапи зародження 

та функціонування рунічного знака-символу: виділення символьних предметів зі 

світу природи; виникнення релігійної символьної комунікації; виокремлення 

графічної символьної комунікації; виникнення сталих символьних систем, які 

допомагали комунікантам знаково фіксувати інформацію і передавати її із покоління 

до покоління; поява графічних знаків-символів для лінійного фіксування інформації 

(прото-письмена); інтенсивний розвиток знаків-символів «Розквіт 

символотворчості»; часткова стагнація графічної знаково-символьної комунікації; 

активізація розвитку знаково-символьних систем як засобів комунікації; сучасна 

актуалізація розвитку символьної комунікації.  

Доведено, що семіогенез знаків-символів пов’язаний з розвитком та 

ускладненням соціокомунікативних потреб суспільства, тому процес еволюції 

знаково-символьних систем триває. Уточнено терміносистему предметної галузі 

«рунічна символьна комунікація»: символьна комунікація – це вид соціальної 

комунікації, в якій передача смислів здійснюється на основі кодування-декодування 

знаками-символами архетипових образів. Рунічні знакові системи – це один з 

найдавніших та усталених засобів символьної комунікації, в яких кодується не лише 

фонетична система, інформація про статичні предмети, але й означені динамічні 

процеси природних явищ та життєвих ситуацій. 

5. У процесі тривалої еволюції рунічний знак набув різноманітних функцій, 

що забезпечило його гнучкість та життєздатність як унікального комунікаційного 

феномену. Визначено три основні вектори функціональної диверсифікації рунічних 

знаків: мовний – рунічний знак представлено літерою-фонемою, яка виконує 

функцію письмової комунікації; прототиповий – рунічний знак використовується 

для позначення родової належності або власності, реалізуючи ідентифікаційну 

функцію власника (тамга, бортний знак, герб, логотип); сакральний – рунічний знак-

символ використовують для пророцтв, виконує мантичну функцію. Отже, рунічна 

система складається з підсистем: мантично-символьної, знаково-тамгової, 

орнаментально-символьної, знаково-цифрової, фонемно-літерної, що підтверджує її 

феноменальні інформаційно-комунікаційні властивості. 

6. На основі компаративного аналізу виокремлено спільні форми графічних 

знаків у таких рунічних системах: етруській, тюркській (орхоно-єнісейській), 

готській, скандинавській, англосаксонській, слов’янській, булгарській, угорській, 

гренландській, маркоманічній (за скандинавськими назвами руни Альгіз, Лагуз, 

Тейваз, Еваз, Іса, Кано, Гебо, Соулу, Феху, Одал), що дозволило підтвердити 

гіпотезу про єдине генетичне походження рунічних систем та змоделювати спільну 

графічну протоформу (шестикутний кристал), яка стала засобом верифікації для 

руноподібних знаків-символів щодо їх належності до рунічних систем. Аналіз 

прагматики рунічного знака, її екстраполяція стосовно підпорядкування загальним 

законам соціальної комунікації (двосуб’єктності, зворотного зв’язку, знакового 

характеру комунікації, мінімального підґрунтя, гетерогенності комунікативних 

систем) дозволили сформулювати специфічні закони функціонування символьної 

комунікації: 1) конвенціональності (символ має багатошаровий зміст, символьна 

комунікація здійснюється за умови розуміння реципієнтом хоча б одного 



семантичного контенту символу); 2) належності до соціокультурного контексту 

(символьна комунікація відбувається в умовах певного дискурсу: культурного, 

політичного, релігійного, комерційного, використовується для ідентифікації й 

популяризації певних соціокультурних цінностей соціальної групи; 3) медійності 

(передавання інформації графічними символами відбувається завдяки візуальному 

каналу; символи виконують презентативну функцію). 

7. У процесі соціогенезу семантична складова знаків-символів певним 

чином трансформувалася: 1) дилатація (розширення, збільшення кількості значень), 

2) девальвація (зменшення фідеїстичного ставлення до сакральних знань, що 

призводить до втрати сутнісних значень знаків-символів), 3) інверсія (зміна 

ставлення до знака-символу із сакрального на профанне), 4) інмутація (зміна 

значення знака спільнотою під впливом радикальних соціополітичних та 

соціокультурних трансформацій), 5) мортифікація (поступова втрата знань щодо 

семантичного контенту знака-символу, правил синтактики, що внеможливлює 

процес декодування), 6) секуляризація (зміна сакральної функції знаків символів на 

прагматичну – руни-літери, руни-математичні символи та ін.). Виявлені 

трансформаційні зміни дозволяють довести, що в процесі еволюції на знаки-

символи впливає соціокультурне середовище, яке формує нові значення знаків-

символів, адаптовані для потреб нових видів комунікаційної взаємодії. 

8. Дослідження технологій та особливостей символьної фіксації інформації 

вможливило з’ясувати, що в процесі декодування знаків-символів необхідним є 

врахування історичного й соціокультурного контексту, який зумовлював 

унікальність лінгвокоду кожного різновиду символьних знакових систем. У рунічній 

знаково-символьній комунікації виявлено захисні методи кодування інформації: 

гальдрастави (складні символи), які мали лінійний та нелінійний вигляд (рунов’яз); 

бустрофедон; модифікації графічних форм рун з додаванням зайвих ліній або 

додаткових, які вказують на номер літери у Футарку (шатрові руни та ін.). Означені 

особливості рунічної синтактики і методів криптографії, які використовувалися в 

рунічних написах, стає додатковим теоретичним підґрунтям для ефективнішого 

декодування археологічних знахідок – рунічних артефактів. Виявлено особливості 

семантичної складової рунічних написів, а також способи та методики тайнопису 

збагачують теорію й технологію криптографії і стеганографії як актуальних нині 

методів захисту інформації від несанкціонованого доступу.  

9. Мультимодальність рунічних текстів зумовлює необхідність їх 

розкодування за допомогою декількох семіотичних систем, які виконують три 

основні функції: 1) фіксацію інформації через організацію та структурування тексту; 

2) забезпечення інтеракції між суб’єктами комунікації; 3) формування семантики 

комунікативної взаємодії. В епоху вікінгів різьбярі рун – комуніканти та їхні 

адресати – реципієнти використовували руни як семіотичний ресурс, щоб передати і 

структурувати повідомлення на рунічних каменях, які мали обмежений 

комунікаційний простір, але як комунікат успішно виконували меморіальну 

функцію. Рунічні написи на каменях – мультимодальні тексти – мають різні 

семіотичні модуси, зумовлені поєднанням візуальних (орнаменти, рунічні символьні 

формули) і вербальних (лінгвістичних) засобів фіксації інформації. Принципи та 

технології мультимодальної презентації стародавніх рунічних текстів можуть 



використовувати сучасні розробники семантично та синтактично ємного візуально-

інформаційного контенту веб-сторінок. 

Проведене дослідження не вичерпує повністю проблеми пошуку резервів 

підвищення ефективності символьної комунікації. Перспективні напрями подальшої 

розробки проблеми передбачають: дослідження особливостей прагмативної 

складової рунічних футарків; виявлення резервів суттєвого збільшення 

інформаційної ємності та семантичної гнучкості знакових систем фіксації, 

зберігання й передавання інформації в часі та просторі. 
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Чекштуріна В. М. Рунічний знак як засіб символьної комунікації: 

теоретико-методологічний аспект. – Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з соціальних 

комунікації зі спеціальності 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. – 

Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2016. 

 Дисертацію присвячено рунічній символьній комунікації. Проаналізовано стан 

розробленості цієї проблеми в теорії та практиці соціальних комунікацій. Визначені 

теоретичні засади й розроблена концепція змісту та структури рунології як 

дисципліни соціокомунікативного циклу. Сформульовані закони функціонування 

рунічної символьної комунікації. Виокремлені етапи еволюції та вектори 

диверсифікації рунічного знака-символа. Визначені трансформації семантичної 

складової рунічних знаків-символів, яким вони піддалися у процесі соціогенезу. 

Доведена багатофункціональність графічних руноподібних символів в орнаментах. 

Виявлені синтактивні особливості рунічних написів, методики тайнопису. 

Встановлені мультимодальні властивості рунічних текстів. Виявлені методи 

криптографії рунічних написів та запропонована методика декодування архаїчних 

текстів.  
Ключові слова: рунічний знак, символьна комунікація, Футарк, семіотика, 

інформація, кодування, декодування, мультимодальний текст.  

АННОТАЦИЯ 

Чекштурина В. Н. Рунический знак как средство символьной 

коммуникации: теоретико-методологический аспект. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук по социальным 

коммуникациям по специальности 27.00.01 – теория и история социальных 

коммуникаций. – Институт журналистики, Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 

2016. 

Диссертация посвящена рунической символьной коммуникации. 

Проанализировано состояние разработанности этой проблемы в теории и практике 

социальных коммуникаций. Определены теоретические основы и разработана 

концептуальная идея содержания и структуры рунологии как дисциплины 

социокоммуникативного цикла. Сформулированы законы функционирования 

рунической символьной коммуникации. Обоснованы этапы эволюции и векторы 

диверсификации рунического знака-символа. Обоснована многофукциональность 

графических руноподобных знаков в орнаментах. Выделены трансформации 

семантической составляющей рунических знаков-символов, произошедшие в 



процессе социогенеза. Выявлены особенности рунических записей, методы 

тайнописи. Установлены мультимодальные характеристики рунических текстов. 

Выявлены методы криптографии рунических надписей и предложена методика 

декодирования архаических текстов. 

Ключевые слова: рунический знак, символьная коммуникация, Футарк, 

семиотика, информация, кодирование, декодирование, мультимодальный текст. 

 

ABSTRACT 

Chekshturina V. M. Runic sign as a means of symbol communication: 

theoretical methodological aspect. – Manuscript. 

 The thesis to obtain scientific degree of Doctor of Science in social communications 

according to the speciality 27.00.01 – the theory and history of social communications. – 

The Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

 The thesis is dedicated to the runic symbol communication. The state-of-the-art of 

this problem in the theory and practice of social communications has been analyzed. A 

runic sign has been the object of scientific investigations during the last 400 years. It is a 

well-known fact that a runic sign has been used on the territory of Eurasia since II century 

AD. During the first century a runic sign was actively used as a means of written and 

symbol communication. After the XIIth century it has been gradually substituted with 

other means of written communication, continuing to exist as a means of symbol 

communication among certain subcultures. However the bearers of a runic signs (Vikings’ 

stones, bracteates, coins, melee weapon ornament and so on) remain the treasury of a 

thousand year old history. The phenomenon of a runic sign has been studied by historians, 

archeologists, linguists, culture experts, fine art experts. The findings of runic artifacts all 

over the territory of Eurasia contributed to the emergency of scientific centres studying 

runic inscriptions in Sweden, Germany, Norway, Denmark, Great Britain, Baltic countries, 

Russia, Kazakhstan. The findings of runic-like signs made by Ukrainian scientists on the 

territory of Ukraine (National reservation “Kam’iana mohyla” (Zaporizhzhia region), 

centres of Trypillian culture, Verhniy Saltiv (Kharkiv region)) make the need to conduct a 

special investigation concerning studying the peculiarities of the usage of runic-like signs 

as the means to fix information in the process of symbol communication actual.   

The analysis of the condition of the development of a scientific problem of 

determining a runic sign socio-communicative meaning can be conducted along three 

vectors: historical – the determination of stages of scientific interest to a runic sign and the 

formation of runology; disciplinary – to cluster all the investigations of historians, 

linguists and culture experts together and distinguish socio-communicative problems in 

existing theoretical advances; geographical – to consider the investigations concerning 

studying European and Turkic runic sign systems.  

Let’s note main stages of scientific cognition of runic signs: 

The first stage (XVII-XVIII centuries) – is the stage of runollogy origin as a science 

with rune as a subject of research. Runology was initiated by (Johannes Bureus, 1568-

1652) who investigated the cradle of Old Norse. 



The second stage (XIX-XX centuries) – is the formation of runology as an 

independent scientific discipline. At the end of the XIXth century, numerous attempts of 

the scientists to find out the origin of runic writing appeared.  

The third stage of runology development – is the stage of its development into 

independent scientific discipline (the end of the ХХth – the beginning of the ХХІst 

centuries).  The organization and systematic holding (due to the efforts of runologists) of 

an international symposium “Runes and runic inscriptions” became an important factor 

that contributed to runology institutionalization. 

Scientific investigations of a runic sign as a communicative means have certain 

historical, time, territorial, socio-communicative restrictions as it is impossible to 

interview the founder of a runic system or one of the authors of runic inscriptions on 

Viking stones and to know a reader’s (recipient’s) comment. The whole socio-

communicative system: communicant – code (of a message) – recipient, where code is a 

runic sign, is almost inaccessible. Only a code of informational message – a runic sign was 

inherited by the scientists. The revival of a socio-communicative model, the determination 

of a message context will allow us to know the properties of a rune as a means of 

communication deeper.  

Theoretical foundations have been determined and the conceptual idea of runology 

as a subject of sociocommunicative cycle has been developed. The laws of runic symbol 

communication functioning have been formulated. The stages of evolution and 

diversification vectors of a runic sign-symbol have been distinguished. The 

transformations of a semantic component of runic signs-symbols which they underwent in 

the course of sociogenesis have been selected. Multimodal characteristics of runic texts 

have been determined. Cryptographic methods of runic inscriptions have been discovered 

and a decoding technique of archaic texts has been proposed. 

Key words: runic sign, symbol communication, Futhark, semiotics, information, 

coding, decoding, multimodal text. 

 

 

 

 

 

 


