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Nie tylko krew* 

 

„Witajcie na północy! Jeśli sami nie zjecie, inni was zjedzą” — tymi optymistycz-

nymi słowami jedna z bohaterek wita twardych wikińskich wojów na północnej ziemi. 

Jeszcze tego nie wiedzą, ale czeka ich tam wiele atrakcji: wróg, którego nie widać, zabój-

cze rzuty śnieżką, nieudane zjazdy ze stoków, dziwni nieznajomi i jeszcze dziwniejsze 

zwierzęta. Ich koledzy po fachu, którzy podbijają wioski na południu, też nie mogą na-

rzekać na nudę. Trup ściele się gęsto, płynie krew, żółć, mocz, płyną kawałki mózgu i je-

lit, ale panowie wciąż świetnie się bawią. Odrąbać głowę to dla nich pestka, chrzęst ła-

manych kości dawno już nie powoduje dreszczy. Kiedy nadchodzi morderczy szał, znika 

świat rzeczywisty — wszystko rozpływa się we krwi i w szczęku stali. 

W recenzji poprzedniego tomu Sagi o Walhalli pisałam o denerwującym przeska-

kiwaniu pomiędzy miejscami akcji. Pod tym względem I popłynie krew pozytywnie za-

skakuje — wydzielone są trzy „ścieżki” fabuły poświęcone trzem różnym bohaterom. 

Każdy rozdział dotyczy tylko jednego wątku, co czyni powieść bardziej przejrzystą i nie 

pozwala pogubić się w tym, co właściwie się wydarzyło.  

A dzieje się sporo. Pierwszy tom pozostawił wrażenie, że już nic właściwie nie 

można zrobić z tą historią — Stenvik został zdobyty, większość bohaterów nie żyje, 

główna niszczycielska siła została pokonana. Dwaj główni bohaterowie — Audun i Ulfar 

— postanawiają rozdzielić się i podróżować na własną rękę. Każdy usiłuje poradzić so-

bie ze swoim nieszczęściem i zrozumieć sens ostatnich wydarzeń. Wtedy na ich drodze 

pojawia się ktoś, kto również usiłuje sobie poradzić z pewną tragedią... Powiedzmy — 

dramatem rodzinnym. Oprócz tego okazuje się, że uchodźcy ze Stenviku wcale nie są za-

pomniani i komuś bardzo zależy na ich śmierci. Ponadto jest jeszcze Valgard, nieustan-

nie snujący intrygi, a także kilku nowych królów — i walka o władzę. Pościgi, oszustwa, 
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potyczki, zasadzki... Nad tą powieścią nie da się zasnąć. Mam jednak wrażenie, że na-

gromadzenie zwrotów akcji pozbawia je mocy. Kolejna nagła śmierć? Ach, normalka. 

W pierwszej części sagi magia pełniła marginalną rolę. Drugi tom pod tym wzglę-

dem zaskakuje: starzy bogowie już nie patrzą biernie na wyczyny swoich wyznawców, 

ale sami zaczynają działać. Wielbiciele nordyckiej mitologii będą mieli okazję poczytać o 

swoich ulubionych postaciach, w tym o Lokim (wyraźnie inspirowanym marvelowskim 

Thorem, gdyż „[...] był wysokim młodzieńcem o jedwabistych czarnych włosach sięgają-

cych ramion, ze zmarszczkami uśmiechu wokół zielonych oczu [...]”). Pojawiają się ma-

giczne przedmioty, tajemnicze runy i metamorfozy, bogowie ukazują się wyznawcom... 

lecz nie zawsze po to, by działać dla ich dobra. Doskonałe opisy odmiennych stanów 

świadomości, istoty posiadające własne plany, niepokój i złowroga atmosfera — witajcie 

w świecie, w którym niezwyciężony wojownik może stać się zabawką w rękach boga. 

Snorri Kristjansson kolejny raz pokazuje, że pisanie powieści o wikingach nie 

oznacza, iż bohaterowie muszą być wyłącznie płci męskiej. Panie pojawiające się na kar-

tach I popłynie krew wcale nie pozostają w tyle w wyścigu o przeżycie. Czasami radzą 

sobie o wiele lepiej od swoich kompanów nie tylko za pomocą pięści i przekleństwa, ale 

również siły słowa.  

Kristjansson zadziwia płynnym przejściem z poetyckiego obrazu rozgwieżdżone-

go nieba, poprzez obfite w wulgaryzmy rozmowy wojów, aż do krótkich i niejasnych 

zdań mówiących o zasadzce, by zakończyć na brutalnie realistycznych obrazach rzezi. 

Przekonująco opisuje „zapadanie się w śmierć”, konanie po zażyciu trucizny, furię ber-

serka. Wierzymy mu, choć niektóre rzeczy mogą budzić wątpliwości (jak na przykład 

użycie sformułowania „tajemnica poliszynela” przez wikinga żyjącego w X wieku — co 

jest jednak zapewne niezbyt trafną decyzją tłumacza).  

I popłynie krew z pewnością nie jest grzeczną, podnoszącą na duchu powieścią. Im 

dalej w fabułę, tym więcej trupów, a rozwiązanie jednej tajemnicy wydaje się pociągać 

za sobą następną. Snorri Kristjansson na nowo ożywia brutalny świat, w którym za je-

dyną drogę rozwiązywania problemów uważa się miecz lub pięść, a zabicie dziecka i 

spalenie wioski na nikim nie robi szczególnego wrażenia. Możemy oddać się komfortowi 

myślenia „przecież to tylko fikcja” i śledzić z zapartym tchem przygody skandynawskich 

wojowników, równocześnie otulając się ciepłym kocem w miękkim siedzisku fotela  

— i chwała za to Białemu Chrystusowi. 


