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V 11 hrobech z Birky (Bj 11 A, 559, 581, 644, 707, 735, 750, 758, 759, 762, 964) byly 
nalezeny větší či menší kousky konvexních sklíček. V mnoha hrobech se nalezl více jak jeden 
kousek, takže celkový počet je nejméně osmnáct kusů. Arbman je ve své dizertaci pokládal za 
zrcátka (Arbman 1937: 61ff., 80f.).

Mezi sklíčky byla nalezena nebarevná skleněná tabulka, která má na jedné straně stopy po 
připevněné olověné fólii, a na základě jejího tvaru a umístění v hrobě může být považována za 
zrcátko. Okolnosti, ve kterých se zrcátko dochovalo, ale nevypovídají o jeho funkci. A při 
předkládání soudů o funkci musíme zohlednit větší počet nálezů a jejich charakteristiky.

Na základě Arbmanových prací (1937 a Birka I) můžeme sestavit tabulku, která nastiňuje 
detaily nálezů a další údaje o zrcátkách (viz níže). 

Zrcátko se objevuje pouze v jednom žárovém hrobu (Bj 11 A). Z deseti kostrových hrobů se 
zrcátky jich šest tvoří komové hroby, z nichž čtyři jsou bohatě vybavené dvojhroby mužů a žen. 
Všechno však ukazuje k tomu, že zrcátka náležela především ženám – pouze v jednom případě 
můžeme s jistotou říci, že zrcátko náleželo k mužské výbavě (Bj 581). Zrcátka se nacházejí také v 
dětstkých hrobech, ale v případě Bj 758 a 762 se jedná o dívky.

Zrcátka / třpytky v hrobech z Birky byly objeveny jak v horní části rakví a komor, tak u 
lebek (Bj 559, 707), u nohou (Bj 644, 762, 964) a v pánevní oblasti koster spolu s pozůstatky brašen 
a tašvic (?) (Bj 735, 750, 759). Pozice četných nálezů z Bj 581 bohužel není známa.

Bez přehánění můžeme říci, že zrcátka z Birky mají malé rozměry. Obvykle jsou řezány tak, 
že jsou pětihranné, osmihranné či dokonce jedenáctihranné. Sklíčka jsou mírně konvexní, jak bylo 
řečeno výše. Jejich tloušťka se pohybuje kolem 0,05 cm a plošný obsah variuje mezi 140 a 1002 
mm². Obecně se v každém hrobu objevuje pouze jedno zrcátko, v ojedinělých případech dvě, tři a 
pět. V případě mužského hrobu Bj 581 bylo objeveno okolo čtyřiceti skleněných kousků s celkovou 
plochou kolem 2100 mm². Dva kousky se zdají být kompletní a mohou být chápány jako zčásti 
sedmihranné, zčásti čtverhranné destičky o velikosti nehtu palce. Podobné rozměry mohlo mít 
několik dalších fragmentů, což znamená, že tyto fragmenty mohly původně tvořit tucet malých 
destiček, které ze všeho nejpravděpodobněji představují třpytky.

Arbman (1937: 61f.) označuje veškeré zrcadlové sklo jako „zrcátka“, protože některé 
kousky vykazovaly „pozůstatky olověné fólie“. Zatímco tyto jsou u ostatních „zrcátek“ popsané 
jako zoxidované, v případě „zrcátka“ z Bj 707 je napsáno, že se „zachovala v podobě žlutohnědého 
prášku“ – a dřevěné pozůstatky, které ležely přímo u sklíčka, interpretuje jako „pozůstatky rámu“. 
Také v případě fólie ze „zrcátka“ z Bj 750 je poznamenáno, že se zachovala v podobě „hnědé 
hmoty“. Arbmanova tvrzení potvrdily polarografické analýzy odrazné vrstvy posledního 
zmiňovaného sklíčka, které byly provedeny na jaře roku 1978 v AFL (Archeologická výzkumná 
laboratoř ve Stockholmu). Prokázalo se, že povlak obsahuje 95–99% olova.

Ve svém komentáři k seznamu materiálu Arbman označil (1937: 80f) kompletní „zrcátka“ 
za kapesní zrcátka, která se kvalitativně blíží římským paralelám. Podle jeho názoru tomu v 
několika případech nasvědčovaly nálezové okolnosti, které ukazují, že tato zrcátka mohla být 
uložena v kožených brašnách. Zjištění, že v několika hrobech byly nalezeny pouze střepy zrcátek, si 
vykládal tak, že zrcadlové sklo mohlo sloužit k magickým účelům.

Geijerová (1938: 113; Taf. 31:4–5) nicméně prokázala, že kousky zrcadlového skla z Bj 559, 
které jsou mimochodem jediné, které jsou schopny dosud odrážet, k sobě pasují, ale byly rozbity a 
našly využití v přívěšcích ze stříbrného drátu, které jsou vyrobené technikou „očkového stehu“ 
(Ösenstich). Arbman (Birka I: 180) poukazuje na toto zjištění a říká, že byly „jasně používány jako 
třpytky“. 



„Zrcátko“ z Bj 964 se nacházelo v místě, které Arbman považoval za brašnu, ve které se 
mimo jiné nacházel věnec ze stříbrného drátu, vyrobený technikou „smyčkového stehu“ 
(Schlingenstich). Geijerová poznamenává (1938: 115), že tato technika je velmi vhodná k 
připevňování malých slídových destiček na textilní podklad. Slídové destičky byly právě tímto 
způsobem používány jako třpytky a objevují se v mnoha hrobech z Birky (Geijer 1938). Analogicky 
se mohly používat i jiné třpytivé nebo kontrastní materiály, jako například zrcadlové sklo.

Po prozkoumání umístění kousků zrcadlového skla v hrobech a nálezových souvislostí jsem 
dospěl k názoru, že „zrcátka“ z Birky mohla mít různé funkce:

A) Mohla sloužit, jak předpokládal Abrman (1937: 80ff.), jako kapesní zrcátka, ale s ohledem na 
jejich křehkost musíme v takovém příkladě předpokládat nějaký druh podpěry, například dřevěného 
rámu. Dřevěné pozůstatky byly nalezeny u zrcátka z Bj 707 a Arbman (1937: 61) je považoval za 
fragmenty rámu. Jako zrcátka mohly sloužit pouze ty největší skleněné tabulky.

B) Mohla mít magickou funkci (Arbman 1937: 80).

C) Mohla být připevněna na kožených výrobcích (brašnách), oblečení nebo pokrývkách hlavy jako 
třpytky.

D) Mohla být součástmi drátkovaných přívěšků (jako např. Birka III: Taf. 31:4–5) nebo jehelníčků. 
Z výše zmíněných možností může být bod D jako jediný potvrzen s úplnou jistotou.

Donedávna se v Evropě nevyskytovaly žádné soudobé paralely zrcátek z Birky. Roku 1969 
byl v norském Nord-Trøndelagu prozkoumán pohřeb v lodi z doby vikinské [datovaný do 1. pol. 10. 
stol., pohlaví neznámé]. Mezi pohřební výbavou byl objeven kus osmihranného konvexního 
sklíčka, které zjevně odpovídá „Typu Birka“ (Farbregd 1974: 9, 14; Pl. 10:w). O několik let později 
se objevil další nález, tentokrát v lodním pohřbu nedaleko švédské Staré Uppsaly. V lodi byla 
pohřbena žena a na jejích prsou mezi brožemi byly nalezeny malé třpytky, nejspíše skleněné (Else 
Nordahl; osobní komunikace).

Zrcátka z Birky, Staré Uppsaly a Nord-Trøndelagu jsou z chronologické perspektivy 
naprosto izolované. Paralely mohou představovat římské nálezy z kontinentální Evropy a Anglie 
(van Buchem 1976: 1ff.; Lloyd-Morgen 1977: 237). Konvexní zrcátka se také objevují v pozdním 
středověku (Norberg 1971).

Pokouší-li se někdo najít vysvětlení fenoménu zrcátek a třpytek v severském prostředí 
během doby vikinské, které jsou podle všeho v okolní Evropě absolutně neznámé, pak musí odkázat 
na dvě Arbmanova tvrzení (1937: 81). Buďto se jedná o vynález, který příšel z východu, nebo se dá 
uvažovat o výrobku z Porýní, kde mohla přežívat sklářská tradice od římských dob. Od doby, co 
Arbman předložil tyto teorie, uplynul již dlouhý čas a bohužel se neobjevil žádný nový materiál, 
který by definitivně odpověděl na tuto otázku.

Sloupec 1     2    3    4 5         6       7     8 9       10   11   12 13          14       15 Poznámky

Počet 
hrobů

♂  ♂♀  ♀  ▲ Forma hrobu:
kom.  rak.  šach.  žár.

Sekce hrobů:
1A    1B  2A  2B

Poč.      Poč.  Střepy
kompl.     fr.

Číslo hrobu

∑ 11 1     4    5    1   6        3      1     1 1+(1) 6    2      1 10 ex.   8 ex.  cca 40 Sloupec 1: cca 40 střepů:
Bj 581

Sloupec 2: 2 ex. + 3 fr.:    
Bj 644, 707,  

                  735, 750
Sloupec 3: 7 ex. + 5 fr.:    

Bj 559, 758,  
                  759, 762, 964
Sloupec 4: 1 ex.: Bj 11 A

♂♀ … 
dvojhrob

▲ … 
neurčené 
pohlaví

kom. … komorový
rak. … rakvový
šach. … šachtový
žár. … žárový

poč. … počet
kompl. … kompletní
fr. … fragment/y
ex. … exemplář/e

Zrcátka a třpytky z Birky. Tabulka sestavená Gretou Arwidssonovou. Převzato z Lamm 1984: 214, Tab. 25:1.
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Obrazová příloha

Birka: Střepy zrcadlového skla připevněného na jehelníček, Bj 750. Převzato z Birka I: Taf. 168:3.

Lø Steinkjer: Mírně konvexní sklíčko světle zelené barvy, osmihranné, průměr 4 cm, tloušťka 0,9 
mm, bez povlaku. Převzato z Farbregd 1974: Pl. 10:w.

https://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=7bae3684-863e-4800-9537-e34d1ad29bc5&groupId=10476
https://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=7bae3684-863e-4800-9537-e34d1ad29bc5&groupId=10476


Birka: Zrcátka z hrobů Bj 707 (1), 750 (2), 758 (3), 759 (4), 964 (5) a 644 (6). Převzato Birka I: Taf. 195.



Birka: Fragmenty drátkovaných šperků včetně těch, které v sobě měly uložené střepy (4–5), Bj 559. 
Převzato z Birka III: 31:4–5.


