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„Spravoval sám
bohatství dělil
klenoty a jmění,
vrhal prsteny,

osmnáct statků,
a všem dával
koně štíhlých plecí,
v půl lámal náramky.“

Charakteristika jarla v Písni o Rígovi, strofa 38, 10. století.
„Zlatem

nechť paže nám ztěžknou! Zdobme své pravice hojně
skvělými náramky tak, aby přidaly úderům pádnost
a pomohly zasadit rány kruté a trpké až běda.“1
Hrdina vyzývá vojáky k boji. Latinská píseň o Bjarkim, hexametry 200-202, 12. století [převyprávění díla z 10. stol.].

Tento článek pojednává o postavení náramků a jeho reálné i symbolické hodnotě ve
staroseverské kultuře. Jde o komplikovanou problematiku, k jejíž studii je třeba hlubší analýza
písemných pramenů a ikonografického materiálu. Přestože se tato práce primárně zaměřuje na dobu
vikinskou (800-1066), uvedu i několik příkladů z předcházejícího (vendelské období; 550-800) a
následujícího období (skandinávský středověk; 1066-1397), abych naznačil kontinuitu některých
tradic souvisejících s náramky.2
Na úvod je potřeba zavést vhodnou terminologii. Staří Seveřané pro náramek používali
výraz baugr, což je zároveň termín pro další kruhové předměty, např. malované okruží na štítech.3
Při analýze pramenů však vyvstává problém. Básníci i zapisovatelé ság náramky v mnoha případech
neoddělují od prstenů (stsv. hring). Je zřejmé, že tato záměna je způsobena nejen vnější podobností
(kruhový tvar), ale i obdobným symbolickým významem. Jak bude později řečeno, náramky a
prsteny se používaly ke skládání přísah, což mělo za následek, že jejich role víceméně splývala.
Ve skaldské poezii je metaforicky opisován jak náramek, tak ruka i nositel náramku (viz
Tab. č. 1). Je zajímavé, že se mezi nositeli objevují také ženy.4 Náramek byl totiž typickým darem
mužské elity a mimo čelenky jediným mužským šperkem doby vikinské.5 Na druhou stranu tento
fakt není tak překvapivý, neboť žena je ve staroseverské poezii obvykle spojována se zlatem
jakožto svým atributem. Častěji se však objevují ve spojení s prsteny, z čehož můžeme vyvozovat,
že prsten byl typičtější ženský šperk než náramek.
Co se týče počtu náramků připadajících na jedince, nemáme v tomto ohledu mnoho zpráv a
jsme nuceni uchylovat se s mimoskandinávským pramenům. Ukázka z Písně o Hildebrandovi,
kterou uvedeme později, například uvádí, že zkušený velitel vlastní náramků několik. Výjev z
nánosku Svatováclavské helmy vyobrazuje muže se čtyřmi náramky (viz Obr. č. 1). Pravděpodobně
nejlepším pramenem je Kronika Florentia z Worcesteru († 1118), podle níž musel v roce 1040
wessexský hrabě (earl) Godwin obdarovat krále Harðaknúta skvěle vyzbrojenými válečníky. Každý
válečník měl přitom na rukou celkem čtyři zlaté náramky o celkové hmotnosti 64 uncí:
„Aby Godwin získal královu přízeň, obdaroval ho obdivuhodně vyrobenou
1 Starý et al. 2011, str. 77.
2 Překlady ze staroseverštiny jsem pořizoval sám, není-li určeno jinak. V překladech poezie záměrně ponechávám co
nejpůvodnější znění na úkor staroseverských poetických náležitosti (počet slabik a aliterace).
3 Ve staroanglickém prostředí se náramek označoval jako bēah / bēag. Tato slova vycházejí z pragermánského baugaz
(kruh) a souvisejí s pragermánským beuganą (ohýbat).
4 Explicitních zmínek o nošení náramků ženami je pomálu. Nejzajímavější zprávu mezi nimi zřejmě tvoří Ibn
Fadlanova Risala (c. 922), která zmiňuje obětovanou otrokyni: „Pak ji odvedli k lodi. Tam si sňala dva náramky, jež
měla, a dala je staré ženě, které říkají ‚anděl smrti' a která ji měla zabít. Pak si sňala dva nákotníky, které měla, a
dala je dcerám ženy známé jako ‚anděl smrti'“ (Brønsted 1967, str. 232). Pro další zmínky o nošení náramků ženami
viz Ságu o lidech z Lososího údolí, kap 33.
5 Brønsted 1967, str. 100.

lodí s pozlacenou hlavou, která byla vybavena nejlepšími věcmi, a
posádkou osmdesáti vybraných válečníků se skvělou výzbrojí. [Každý z nich
měl na každé ruce dva zlaté náramky, každý o váze šestnácti uncí.] Každý
měl také kroužkovou zbroj, částečně pozlacenou přilbu, meč s pozlaceným
jílcem u pasu a dánskou sekeru zdobenou zlatem a stříbrem pověšenou na
levém rameni. V levé ruce každý třímal štít, jehož puklice a nýty byly také
pozlaceny, a v pravé ruce držel kopí, kterému se v anglickém jazyce říká
atagar.“6
Popis královsky vybavených válečníků. Florentius z Worcesteru: Kronika, 12. století [děj 1040].

Výraz baugr se zároveň překládá jako „peníze“. To je způsobeno faktem, že náramky před
zavedením mincí sloužily jako platidlo a často se objevují při archeologických vykopávkách ve
fragmentární podobě (tzv. sekané stříbro). Tímto se dostáváme k první funkci náramků, tj.
ekonomické. Náramky byly vyráběny z drahých kovů, nejčastěji stříbra, a představovaly značný
obnos ve výměnném obchodu. Jejich váha se podle písemných pramenů pohybovala mezi dvěma a
dvaceti uncemi (c. 50g – 500g).7 V souvislosti s těmito váhami je třeba uvést srovnání cenové
situace v raně středověké Evropě8:
kráva
otrok
helma
meč s pochvou
brň

137 g stříbra
305 g stříbra
410 g stříbra
478 g stříbra
820 g stříbra

Nejčastější zmíněný způsob nabytí náramku je darováním. Tím se dostáváme k další funkcí
náramku, tj. prostředek upevňování vazeb mezi vladařem a jeho věrným. Štědrost jídlem a
majetkem byla charakteristická vlastnost staroseverských vládců a každý družiník (profesionální
bojovník či skald) vstupoval do králových služeb s příslibem získání majetku, slávy a právní
ochrany. Příkladem chvály panovníkovi štědrosti může být oslavná polostrofa na krále Haralda
Modrozuba, v níž básník popisuje, jak král rozděluje zlaté prsteny nebo náramky (oharky údů) mezi
své bojovníky:
„Statečný vládce zemí Lundu
Nemyslím, že panovníkovi muži

ví, jak ubližovat oharkům údů.
budou někdy postrádat kámen Rýnu.“

Einar skálaglamm Helgason: Drápa na Haralda Modrozuba, strofa 1, c. 980.

Panovník a štědrý muž je ve staroseverské poezii ve spojitosti s rozdáváním zlata často
popsán antitezemi – je popsán jako ten, který ničí zlato a dělí ho mezi své následovníky. Není proto
náhodné, když se v básních setkáme s výrazy typu „ničitel zlata“ (viz Tab. č. 2). Podle váhy (v
uncích) a kvality (materiálu) darů byla měřena míra panovníkovy zámožnosti a štědrosti, což se
často promítá v ságové literatuře:
„Král Harald poslal Hrollaugovi o svém smrtelném dnu meč,
picí roh a zlatý prsten, který vážil pět uncí.“
Ohodnocení daru. Kniha o záboru země, kapitola 310 (verze Sturlubók), zápis ve 13. století [děj c. 933].
6 Přeloženo z anglického překladu Forester 1854, str. 143. Problematická věta o náramcích [Octoginta milites qui
haberent in brachiis singulis armillas duas, unamquamque sedeam unciarum auri.] byla v průběhu let překládána
různými způsoby, a tím pádem váha náramků variuje mezi 6 – 16 uncemi. V této práci se přikláníme k nejnovějším
názorům (viz např. Blackburn 2007, str. 56).
7 Vikinská unce (eyrir) odpovídá váze 24 – 26 g. Nálezy dokládají, že náramky byly vyráběny ze stříbrných
odlévaných ingotů o přesné váze, která odpovídala násobkům unce.
8 Thiedecke 2003, str. 219.

Právě prsteny a náramky jsou vedle oblečení a válečného odění explicitně uvedeny jako
typické dary družiníkům, jak dokazuje následující strofa:
„Na jejich odění
a zlatých náramcích
je patrné, že přáteli jsou s králem.
Mají rudé pláště
s dobrým lemováním,
meče s jílci ovinutými stříbrem
a kroužkové košile,
pozlacené mečové pásy
a přilby s rytinami,
na rukou prsteny,
které jim dal Harald.“
Popis skaldů krále Haralda Krásnovlasého. Þorbjǫrn hornklofi: Havraní píseň, strofa 19, 9. století.

V germánském prostředí se objevují celkem tři popisy předání náramku bojovníkovi. První z
nich pochází z hornoněmecké Písně o Hildebrandovi z 9. století. V písni hlavní hrdina Hildebrand
snímá náramky získané od hunského Atilly a nabízí je svému synu Hadubrandovi na hrotu kopí
jako symbol smíření. Hadubrand dar odmítá, protože nepoznává svého otce a pokládá náramky za
odcizené dědictví po svém otci, které si musí vybojovat.9 Proto také odpovídá (parafrázuji): „Dary,
jako jsou tyto, je lepší získat bojem.“ Dozvídáme se také, že zkušený bojovník má na pažích
náramků několik, jsou ze zlata a že jsou kroucené (wuntane)10:
„Sklouzly z jeho paží
náramky kroucené,
zrobené z císařova zlata,
kterými ho král ozdobil,
hunský vladař,
„věnuji ti je teď z přátelství.“
Zahovořil Hadubrand,
Hildebrandův syn:
‚Člověk může dary
dostat přes kopí,
hrot proti hrotu.'“
Nabídka daru mezi bojovníky. Píseň o Hildebrandovi, verše 33-38, 9. století.

Druhý, a pro nás asi nejzajímavější příklad, pochází ze Ságy o Egilu Skallagrímssonovi.
Podle ní byl hlavní hrdina Egil natolik zarmoucen smrtí svého bratra Þórólfa, že pouze neklidně
seděl, vytahoval meč napůl z pochvy a mračil se. Král Aðalstein jeho znamení pochopil, sňal ze své
ruky zlatý prsten (gullhringr), který navlékl na meč a namířil směrem k Egilovi. Ten tasil meč a
převzal jím nabízený dar:
„(...) a když takto seděli nějaký čas, vytáhl král meč z pochvy a sňal si s ruky
zlatý kruh, veliký a dobrý, a nastrčil jej na hrot svého meče, vstal potom a
sestoupil na podlahu a vztáhl meč s kruhem k Egilovi. Egil vstal a vytrhl
meč a sestoupil na podlahu. I vstrčil meč do kruhu a přitáhl k sobě, pak si
šel opět sednouti. Král usedl do vysokého křesla, a když Egil si usedl, natáhl
si kruh na ruku, a tu se srovnala jeho obočí.“11
Popis předání náramku či prstenu. Sága o Egilu Skallagrímssonovi, kap. 55, zápis c. 1240 [děj c. 925].

9 V neposlední řadě náramky sloužily jako prostředek identifikace a dokazování původu. Byly charakteristickým
znamením, které nositele pomáhalo zařazovat do společenské vrstvy. Zlaté náramky byly například výsadou králů,
výše postavených jarlů a jejich družiníků, a proto je bojovníci nosili v bitvách ke zdůraznění svého postavení. S tím
souvisí také fakt, že mnoho náramků bylo dědičnými předměty a rodovým majetkem, což napomáhalo určovat
nositele.
10 Archeologicky máme doloženo několik typů staroseverských náramků, ale prameny věnují pozornost pouze těm
krouceným (tordovaným či splétaným). Těch si všímají i jiné germánské literární prameny, např. Béowulf: „mnoho
náramků / důmyslně kroucených“ (verše 2763 – 64). Kroucené náramky plnily lépe estetickou funkci, můžeme je
proto hodnotit jako symbol vysokého postavení.
11 Vrátný 1926, str. 109

A u Egila a jeho daru ještě chvíli zůstaneme. Po tomto aktu se Egilovi zlepšila nálada a opět
začal na počest krále skládat poezii, ve které zmiňuje obdržený náramek. Když však kolem roku
960 Egil skládal na počest svých zemřelých potomků báseň Ztráta synů, ve které zčásti reflektoval
svůj život, možná zalitoval, že přijal králův dar. Alespoň tak si vykládám v celkovém kontextu jeho
polostrofu:
„Neboť je zatracen
ten zhoubce příbuzných,
jenž bratrovo tělo
za náramky prodá.“
Egil Skallagrímsson: Ztráta synů, strofa 15, rok 960.

Fakt, že anglický Aðalstein a islandský Egil dodržují stejnou zvyklost, naznačuje, že se
jedná o velmi starou tradici, jejíž kořeny sahají do celogermánské historie. O tom svědčí také pasáž
z německé Písně o Nibelunzích, ve které Hagen pod falešným jménem nabízí převozníkovi za
plavbu zlatý náramek nasunutý na meči:
„I počal mocně volat
‚Převez mě, převozníku,'
‚potřebuji tvou pomoc!
Náramek celý zlatý!

přes řeku do dálek:
volal ten chrabrý rek,
Víš, co ti za ni dám?
Přes proud se nepřepravím sám.'“
…

„Na hrotu meče zvedl
náramek, celý zlatý,
za převoz do markrabství,
člunař se chopil vesel

vysoko nad hlavu
jako svou zástavu
a vskutku na ta slova
a vyplul z dílu Gelpfratova.“12

Nabídka darování náramku. Píseň o Nibelunzích, strofy 1550-54, 13. století.

Navíc se zdá, že náramky byly „věnovány“ také zesnulým králům a válečníkům jako symbol
pocty. Jiří Starý ve svém článku Otrok a pán, archeologie a literatura popisuje hned několik
případů: když Egil Skallagrímsson pochovával svého bratra Þórólfa, natáhl mu na obě ruce po
náramku, zatímco Ibn Rustah popisuje, jak byl vládce Rusů pohřbíván se svým vybavením včetně
náramků.13 A zřejmě nejdůležitější popis se týká pohřbu krále Haralda Bojového zubu:
„A než byla mohyla uzavřena, nechal k ní král Hring přistoupit všechny
vládce a všechny válečníky, kteří byli přítomni, aby vhazovali do mohyly
těžké náramky a dobré zbraně ke cti krále Haralda Hilditǫnna. Nato byla
mohyla znovu pečlivě uzavřena.“14
Zlomek ságy o některých starodávných králích, kap. 9, , zápis c. 13.-14. století [děj c. 750]

Lze-li nějakým způsobem shrnout poslední uvedené příklady, pak musíme konstatovat, že
darováním náramků (a šperků obecně) muž:
1. děkoval věrnému za projevenou loajalitu a ochotu nasadit vlastní život. Přijetí daru zároveň
bojovníka zavazovalo k dodržování obdobného stavu i v budoucnu.
2. usmiřoval si bojovníka, který se cítil být ukřivděný. Že nutně nemusí jít o usmiřování
válečníků, ale také vlastního rodu, nás informuje například Druhá píseň o Helgim, vítězi nad
Hundingem a Píseň o hunské bitvě:
12 Pokorný 1989, str. 232.
13 Starý 2005, str. 762, 772.
14 Ibid, str. 780.

„Bratr ti nabízí
celé Vandilsvé
Přijmi půl země
nevěsto s náramky15

náramky rudé,
a Vígdaly.
oplátkou za újmu,
se svými syny.“

Muž nabízí své sestře náhradu za manžela. Druhá píseň o Helgim, vítězi nad Hundingem, strofa 35, 9. - 10. století.

„Nabídl jsem ti, bratře,
movitosti a mnohé cennosti,
Nyní však nemáš
zářivé náramky

nezměrné poklady,
nejlepší, jaké sis mohl přát.
válečnou kořist,
ani žádnou zemi.“

Muž lituje svého bratra, jemuž nabídl poklady včetně náramků. Píseň o hunské bitvě, strofa 31, c. 10. století.

3. uzavíral spojenectví či předcházel krveprolití. Často se tak stává v případech, kdy se obě
strany navzájem neznají. Mimo zmíněného úryvku Písně o Hildebrandovi se podobná
situace odráží v anglosaské písní Bitva u Maldonu, podle níž vikingové nabízejí Angličanům
možnost zaplatit jednorázový tribut v náramcích, aby uchránili své životy:
„Vtom vyjel na břeh
vyslanec vikingů,
výhružným hlasem
vyřídil vzkaz,
který přinesl
od těch plavců;
za vodu k velmoži
výzva se nesla.
‚Stateční plavci
poslali mě k tobě
a ty zas, jak kázali,
kvapem jim pošli
v přátelství prsteny [náramky]; věru vám prospěje
zaplatit daň
a zabránit sváru,
než s vámi břitký
svedeme boj.
Proč ničit se, možná váš
majetek postačí
- zlatem jsme ochotni
zpečetit mír. (...)'“16
Vikingové žádají Angličany o výkupné v náramcích. Bitva u Maldonu, verše 25-35, 11. století.

4. vyjadřoval úctu zemřelému, se kterým byl spřízněn krví či přísahou.
Náramky mají často náboženský přesah a jsou spojovány s předměty a postavami z
hrdinského a mytologického okruhu. Z hrdinského okruhu je to především náramek „Švédské
prase“ (Svíagríss), který vlastnil rod švédského krále Aðilse († c. 575; vendelské období) a který
odcizil dánský král Hrólf Tyčka. Když jej Aðils dostihl na Fýriských polích poblíž Uppsaly, Hrólf
náramek zahodil na zem.17 K této událostí říká Snorri Sturluson ve svém Jazyku básnickém
následující:
„Když Hrólf Tyčka viděl, že se k němu Adils blíží, vzal náramek Švédské
prase a hodil ho před něj s výzvou, aby jej přijal darem. Král Adils dojel k
náramku, nabral ho na hrot kopí a nechal si jej sklouznout po násadě do
15 V tomto verši se setkáváme s adjektivem baugvariðr („ozdobený náramkem“). Žena je opět opsána jako nositelka
náramků.
16 Čermák et al. 2009, str. 290-1.
17 V pramenu je naznačeno, že tento náramek byl pro krále tak cenný, protože se dědil z generace na generaci po
mužské linii („a ten zlatý prsten, který se nazýval Švédské prase a který byl majetkem dávných mužských předků
Aðilse“). I v rodových a královských ságách se setkáme s generačně předávanými náramky, jako například se zlatým
náramkem ze Ságy o lidech z Lososího údolí (kap. 13 a 26), který Hǫskuld obdrží od krále Hákona a poté ho daruje
svému synu Óláfovi. Obdobnou situaci spatřujeme také v Sáze o Haraldu Šedoplášti (kap. 1), kde skald Eyvind
Finnsson musí jarlovi za trest odevzdat zlatý prsten (gullhringr) Moldi, který jeho předci vykopali z mohyly.

ruky.18 Hrólf Tyčka se ohlédl a spatřiv, jak se král Adils shýbá, pronesl:
‚Jako to prase k zemi se přede mnou sklonil nejmocnější Švéd.'“19
Navrácení náramku švédskému králi Aðilsovi. Snorri Sturluson: Jazyk básnický, kap. 54, zápis c. 1220 [děj 6. století].

Tato legenda byla v době vikinské stále živá a ve skaldské poezii se na ni odkazovalo.
Kupříkladu skald Eyvind Finnsson ve své jedné polostrofě chválí norského krále Hákona Dobrého,
že za jeho panování dostával náramky, přičemž náramky jsou opsány jako „setba Fýriských polí“,
která je nošena na „sokolích horách“ (rukou):
„Ulle bitevního pórku,
jsme nosili na sokolích horách

po celý Hákonův život
setbu Fýriských polí.“

Chvála panovníkovy štědrostí. Eyvind Finnsson: Příležitostné verše, strofa 8, c. 965.

Mytologické odkazy na náramky jsou oproti příkladům z hrdinského cyklu klíčem k
pochopení symbolické roviny tohoto vikinského šperku. Nejprve musíme uvést několik příkladů, v
nichž je náramek spojován s božským okruhem. Příklady můžeme nalézt v tvorbě již zmíněného
Egila Skallagrímssona. Ve výše uvedeném kenningu „řetěz rudé mouky“ používá pro „řetěz“ výraz
„gelgja“, což je zároveň název mytologického řetězu, který společně s poutem Gleipnim spoutává
vlka Fenriho.20 Dále například v Písni o Arinbjǫrnovi chválí svého letitého přítele tímto popisem:
„Hrozný je k jmění
nepřítelem je
a protistraníkem
zabiják, který kupám

ten, jenž ve Fjordech dlí,
Draupniho potomkům
zloději Sónu,
prstenů je zhoubou.“

Chvála štědrosti jarla Arinbjǫrna. Egil Skallagrímsson: Píseň o Arinbjǫrnovi, strofa 22, rok 962.

K porozumění těchto opisů se musíme ponořit hlouběji do staroseverské mytologie. Nejprve
si rozeberme kenning „protistraník zloděje Sónu“. Són je název mytologického soudku s
medovinou básnictví. Zlodějem tohoto soudku obr Baugi, který společně s Óðinem odcizil
medovinu od obra Suttunga.21 Jméno Baugi etymologicky souvisí s náramkem (baugr), což z
„protistraníka (tj. nepřítele) Bauga“ činí nepřítele náramku, tedy typický opis pro štědrého muže.
Zajímavěji však působí kenning „nepřítel Draupniho potomků“. Draupni je název Óðinova
kouzelného, zlatého prstenu, který měl tu vlastnost, že z něj každou devátou noc skanulo osm
identických prstenů. Draupni je pokládán za vůbec první prsten, a proto můžeme za „Draupniho
potomky“ považovat prsteny obecně. Nepřítel prstenů je opět štědrý muž. Óðin je tomto případě
ten, který stojí za zrodem všech prstenů na světě a zároveň je vládce, od nějž se očekává, že je bude
svým věrným rozdávat. Tuto skutečnost zachycuje obrazový kámen z Tängelgårda z 8. století, na
kterém je zobrazen jezdec, pravděpodobně Óðin, se zástupem bojovníků třímající 14 prstenů nebo
náramků (viz obr. č. 2).
Tím se však dostáváme k problému, který jsem nastínil na samém začátku. Terminologie
byla používána příliš nejednoznačně a v některých případech se můžeme setkat i s případem, kdy je
prsten Draupni označován jako náramek22:
„Skírni:
‚Pak ti dám náramek,
který byl spálen
18 Srov. s Písní o Hildebrandovi, verš 37-8. Náramek je explicitně považován za dar, který musí být předán
sklouznutím po ratišti kopí.
19 Kadečková 2003, str. 134
20 Viz Gylfiho oblouzení, kap. 34.
21 Viz Jazyk básnický, kap. 6.
22 Na druhou stranu je pravda, že slovo baugr je použito možná jen kvůli dodržení aliterace: „Baug ek þér þá gef, /
þann er brendr var (…)“.

s mladým synem Óðina.
Osm stejně těžkých
z něho skane
každou devátou noc.'“
Skírni nabízí Freyově vyvolené Gerð Draupni. Skírniho cesta, strofa 21, 10. století.

Je docela možné, že verzí o legendy o Draupnim bylo vícero a byly různého stáří. I jiné
mytologické prsteny jsou v různých verzích označeny za náramky, například prsten Andvaranaut ve
Snorriho Jazyku básnickém.23 Samozřejmě musíme připočíst snadnou zaměnitelnost na základě
tvaru a symbolické hodnoty. Díky této podobnosti se domnívám, že Draupni byl v očích starých
Seveřanů považován na pravzor jak všech prstenů, tak i náramků.
Ve skaldské poezii je náramek také spojován s hady, a to na základě dvou důvodů. Hadi a
draci jsou ve staroseverské tradici vyobrazováni jako stvoření ležící na pokladech, které si
nahromadili. Zlato se v tom případě opisuje jako hadí postel či země, na které leží. V druhém
případě jsou náramky opisovány jako hadi paží (viz kenning „had předloktí“) a podobně. Takový
opis nemusí být nutně pouhou metaforou, ale mohl vycházet z faktu, že náramky hady připomínaly
svým kroucením nebo přímo zpodobňovaly hadí hlavy. Hadi jsou též naopak opisováni pomocí
náramků.
Příklad spojení náramků a hadů
niva náramku pole [niva hada → zlato]

Bjǫrn krepphendi: Drápa na Magnúse, strofa 4,
12. století

půda krouceného zářícího náramku země
[náramek země → Jǫrmungand = had, půda
hada → zlato]

Plácitusdrápa, strofa 50, 12. století

Jestliže náramky v představách starých Seveřanů vzešly z Draupniho, pak byl jejich původ
božský, což jim propůjčovalo jistou symbolickou hodnotu, která se promítla do praktického života.
Náramky totiž byly jedním z předmětů, na které se skládaly přísahy (přísaha na náramek; baugeið)
při nejrůznějších příležitostech, zejména v soudnictví, ale také při svatbách a přísahání vládci.
Některé přísežné prsteny a kroužky jsou dochovány i archeologicky, například na hlavicích mečů z
vendelského období. Přísaha sestávala z ústního projevu a pravděpodobně i gesta rukou, které
ovšem není zaznamenáno.
Staroseverská literatura často informuje o takových přísahách v případech jejich složení či
naopak porušení:
„Myslím, že Óðin
přísahal na náramek;
kdo se má na jeho slovo spolehnout?
Suttunga podvedl,
sebral mu nápoj
a Gunnlǫðě přivodil pláč.“
Óðin ruší přísahu na náramek. Výroky Vysokého, strofa 110, 10. století.

Nejpodrobnější popis přísahy na náramek podává Kniha o záboru země, v níž je řečeno, že
tato zvyklost byla pevně zakořeněna v tzv. Úlfljótově zákoníku, který byl složen kolem roku 930. Z
následujícího úryvku se dozvídáme, jakou váhu měly zákonné náramky, kde byly umístěny, kdo je
nosil a jak se na ně přísahalo. Zároveň zjišťujeme, že se z důvodu posvěcení potíraly krví dobytka,
které bylo obětováno před soudní pří:
„Náramek o váze nejméně dvou uncí nechť leží na oltáři každého okresního
chrámu a každý z kněží nechť ho má na ruce při všech veřejných sněmech,
23 Viz Jazyk básnický, kap. 46. Na tomto šperku spočívala kletba, že přinese záhubu svému majiteli.

které má zahájit, když ho byl předtím zbarvil krvi zvířete, které předtím sám
obětoval. A každý muž, který se má při soudu zhostit nějaké povinnosti, musí
nejprve na onen [náramek] složit slib a jmenovat pro to dva nebo více
svědků. ‚Jmenuji je svědky toho,' musí říci, ‚že skládám slib na [náramek],
zákonný slib. Pomáhejte mi Frey, Njǫrd a Všemocný bůh k tomu, abych
pronesl svou žalobu, hájil se, svědčil, a vynesl svůj nález nebo rozsudek tak,
jak to dokáži nejsprávněji, nejpravdivěji a s nejvyšší úctou k zákonu; abych
se zhostil všech zákonem předepsaných povinnosti, které mi připadnou,
dokud budu na tomto sněmu.'“24
Popis náramku, na který se přísahalo. Kniha o záboru země, kap. 268 (verze Hausbók), zápis ve 13. století [děj c. 930].

Další, avšak méně podrobnější zprávu podává Sága o Víga-Glúmovi. Dozvídáme se opět
váhu náramku, který byl namočen do krve, a také materiál (stříbro).25 Řečník v situaci, kdy hovoří o
své účasti na ubití místního člověka, povolává dva svědky a dovolává se bohů:
„Kdokoli měl vykonat chrámovou přísahu, musel mít na ruce stříbrný
náramek, který byl zbarven v krvi obětovaného dobytčete a který nesměl
vážit méně než tři . Pak se Glúm ujal slova: ‚Ásgríma a Gizura jmenuji
svědky toho, že skládám chrámovou přísahu na náramek. A tvrdím před Ásy,
že […]. Vy, kteří jste moudří a sedíte poblíž, se ujměte této přísahy.'“
Skládání přísahy. Sága o Víga-Glúmovi, kap. 25, zápis ve 13. století [děj 2. pol. 10. století].

Pro kompletnost uvedeme ještě dva příklady ze ság, které popisují symbolickou vlastnost
náramků při přísahách a podávání svědectví. Zároveň se dozvídáme, že takové náramky byly
neuzavřené (mótlausn) a mohly vážit až 20 uncí:
„Na oltáři měl ležet velký prsten [hringr] vyrobený ze stříbra. Ten měl mít
chrámový kněz na ruce na všech sněmech. Na něj měli lidé skládat přísahy
při každém podávání svědectví.“
Sága o lidech z Kjalarnesu, kap. 2, zápis v 1. pol. 14. století [děj 1. pol. 10. století].

„Uprostřed [svatyně] bylo vyvýšené místo jako oltář a na něm ležel
neuzavřený kovový kruh vážící dvacet aurů [uncí]. Při něm se skládaly
všechny přísahy.“26
Sága o lidech z Eyru, kap. 4, zápis ve 13. století [děj 2. pol. 9. století].

Z pramenů se dozvídáme, že náramky sloužily jako soudní platidlo při platbě pokut.
Náramky figurují také v některých ustálených pojmech, jako například fjǫrbaugsmaðr („člověk,
který zaplatil za život náramkem“). Tímto výrazem se označoval člověk, který byl odsouzen k
menšímu vyhnanství. Po zaplacení náramku se musel odebral do tříletého vyhnanství. V případě, že
by nezaplatil, by se stal doživotním vyhnancem. Náramky si udržely své pevné postavení ve
staroseverském soudnictví i po konci doby vikinské a například ve 12. století se váhová jednotka
baugr ustálila na 321 gramech stříbra (což odpovídá dvanácti uncím).27
Náramky z pramenů vyvstávají nejen jako šperky, ale také jako užitkové platidlo s vysokou
symbolickou hodnotou. Ta z náramku činí pravděpodobně nekomplikovanější staroseverský šperk,
24 Starý 2011, str. 321.
25 Pokládám za pravděpodobné, že krev sehrála při přísahání důležitou úlohu, protože umocňovala symbolickou funkci
šperku. Je běžné, že staroseverské mentalitě je krev mediátorem, díky kterému osoba či předmět získávají speciální
dovednosti.
26 Heger 1965, str. 39.
27 Skre 2011, str. 77.

který má silnou vazbu na náboženství a společnost.
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Přílohy:
Náramek
cinkající ohlávka stisku ruky

Egil Skallagrímsson: Příležitostné verše, strofa 12, c.
925

řetěz rudé mouky [zlata]28

Egil Skallagrímsson: Příležitostné verše, strofa 12, c.
925

provázek paže

Egil Skallagrímsson: Příležitostné verše, strofa 13, c.
925

kotouč rukou

Goþþorm sindri: Drápa na Hákona, strofa 6, 10.
století

had předloktí [v opisu na nositele;
vládce hada předloktí]

Eyvind Finnsson: Výčet Háleygjovců, strofa 12; c. 985

oharky mysu náramků

Einar Skúlason: Paprsek, strofa 70, 12. století

plamen opory náramků

Oddi inn litli Glúmsson: Příležitostné verše, strofa 2,
12. století

kupa sněhu stolice jestřábů

Stjǫrnu-Oddi Helgason: Flokk na Geirviða, strofa 4,
13. století

zář země náramků

Líknarbraut, strofa 42, 13. století

had mostu jestřábů

Jarl Rǫgnvald Kali Kolsson, Příležitostné verše, strofa
7, 12. století
Ruka

jasně zorané příkré pole náramku pokojně Þjóðólf Arnórsson: Sexstefja, strofa 27, 11. století
spočívajícího na končetině
opora zlata

Liðsmannaflokk, strofa 7, 11. století; Verše o Marii I,
strofa 23, 14. století
Nositel náramků

Tý náramků [jedna z interpretací verše]

Eyvind Finnsson: Píseň o Hákonovi, strofa 6, 10.
století

bůh náramku [vládce; zřejmě Kristus]

Píseň o Slunci, strofa 56, 12. století

Baldr náramku

Báseň o Óláfu Tryggvasonovi, strofa 5, 14. století

Njǫrd náramků

Sturla Þórðarson: Havraní píseň, strofa 18, 13. století

sběratel náramků
líska starých náramků
v boji statečný leštič náramků
ten, který si užívá náramku

Gamli kanóki: Harmsól, strofa 23, 12. století
Ásgrím Jónsson: Příležitostné verše, strofa 1, 13.
století
Einar Skúlason: Paprsek, strofa 49, 12. století
Jarl Rǫgnvald a Hall Þórarinsson: Metrický klíč, strofa
15b, 12. století; Sturla Þórðarson: Havraní píseň,
strofa 10 a 15, 13. století

28 Zlato je ve staroseverské poetice popisováno jako rudé. Viz Jazyk básnický, kap. 56: „Zlato se v opisech nazývá
ohněm ruky, paže či zápěstí, ježto je červené, kdežto stříbro sněhem, ledem či námrazou, ježto je bílé“ (Kadečková
2003, str. 134). S tímto faktem se v této práci ještě několikrát setkáme.

Hlín [bohyně] náramku

Gísli Súrsson: Příležitostné verše, strofa 33, 10. století

norna náramku [žena]

Verše o Marii II, strofa 6, 14. století

les pout končetin

Hárek z Þjótty: Příležitostné verše, strofa 1, c. 1027

Þrór požadující hady paží
jedlička náramků

Plácitusdrápa, strofa 56, 12. století
Árni Jónsson: Drápa na Guðmunda, strofa 18, 14.
století

Tab. č. 1: Opisy pro náramek, ruku a nositele náramku.

Původní opis

Překlad

Pramen

bauga deilir

Rozdělovatel náramků

Oddrúnin nářek, strofa 20, 11.-12. století

bauga meiðir

Ničitel náramků

Hauk Valdísarson: Drápa na Islanďany,
strofa 6, 12. století

bauga neytir

Nositel / Uživatel náramků

Strofy ze Třetího gramatického
pojednání, strofa 30, 12. století

bauga rennir

Hybatel náramků

Sturla Þórðarson: Píseň o Hákonovi,
strofa 16, 13. století

bauga slǫngvir Vrhač náramků

Einar Gilsson: Verše o biskupu
Guðmundovi, strofa 3, 14. století

bauga veitir

Dárce náramků

Einar Gilsson: Verše o biskupu
Guðmundovi, strofa 8, 14. století

bauga spillir
baugs spillir

Kazitel (= ničitel) náramků
Kazitel náramku

Píseň o Fáfnim, strofa 32, 10. století
Kálf Hallsson: Drápa na Kátrínu, strofa
45, 14. století

bauga ægir

Postrach náramků

Egil Skallagrímsson: Příležitostné verše,
strofa 28, c. 938

baugs
spennandar

Rozhazovači náramku

Kálf Hallsson: Drápa na Kátrínu, strofa
38, 14. století

baugs sveigir

Ohybatel náramku

Hallfreð Óttarsson: Příležitostné verše,
strofa 13, c. 997

baugs veitandi Dárce náramku

Kálf Hallsson: Drápa na Kátrínu, strofa
11, 14. století

baugbroti

Ničitel náramků

Innsteinova píseň, strofa 13, 13. století;
První píseň o Helgim, vítězi nad
Hundingem, strofa 17, 11. století

baugfergir

Nepřítel náramků

Plácitusdrápa, strofa 22, 12. století

bauggrimmr
baugstøkkvir

Náramky nesnášející vrhač náramků

Snorri Sturluson: Výčet meter, strofa 47,
13. století
Plácitusdrápa, strofa 38, 12. století

bauglestandi
bauglestir

Ten, který ubližuje náramkům

Steingerð Þorkelsdóttir: Příležitostné
verše, strofa 1, 10. století; Sturla
Þórðarson: Havraní píseň, strofa 15, 13.

století; Báseň o Óláfu Tryggvasonovi,
strofa 3, 14. století
baugsendir

Ten, který posílá náramky

Sturla Þórðarson: Flokk na Hákona,
strofa 4, 13. století

baugskati

Muž náramků [rozdávající náramky]

Egil Skallagrímsson: Výkup hlavy, strofa
18, rok 936

baugskerðir

Ten, který zmenšuje počet náramků

Snæbjǫrn: Příležitostné verše, strofa 1,
11. století

baugskyndir

Ten, který pobízí náramky [k cestě
pryč] [jedna z možných interpretací]

Gísli Súrsson: Příležitostné verše, strofa
16, 10. století

Tab. č. 2: Opisy na štědrého muže.

Obr. č. 1. Postava Krista nebo Óðina se čtyřmi náramky na zápěstích a pažích. Nánosek Svatováclavské přilby,
pravděpodobně Gotland, 8.-9. století.

Obr. č. 2. Jezdec a bojovníci třímající prsteny. Tängelgårda I, Gotland, 8. století.

Obr. č. 3. Detaily rukou s náramky v oblastech zápěstí, předloktí a paží na výjevech z vendelského období. A – destička
z helmy Valsgärde 7, Švédsko, c. 675; B – destička z helmy Vendel XIV, Švédsko, c. 600; C – matrice z Torslundy,
Öland, c. 600.

