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Surowi ludzie Północy, bezwzględni łupieżcy, czciciele tajemniczych bogów, zdobyw-

cy owiani legendą ― wikingowie zawsze stanowili ciekawy temat na powieść. Jednak dziś, 

w czasach rosnącej popularności grup rekonstrukcji historycznej (w przeważającej 

większości odtwarzających właśnie czasy wikingów, Słowian i wczesnego średnio-

wiecza), pojawienie się na półkach w księgarniach pierwszego tomu Sagi o Walhalli 

Snorriego Kristjanssona wydaje się strzałem w dziesiątkę. Kto jednak spodziewał się 

wojów w typie Conana, bezustannych rąbanek, potoku archaizmów i hollywoodzkiego 

happy endu... będzie zawiedziony. 

Wojowie są ― i owszem, są okrutni. Owszem, płyną drakkarami na podbój nowych 

terenów, palą wioski, wyrywają żebra z ciał przeciwników, a w wolnym czasie piją, biją 

się i przeklinają. Kristjansson jednak nie skupia się tylko na sztampowych wikingach, 

których obraz tkwi w masowej wyobraźni. Tyle samo miejsca poświęca tym mieszkańcom 

wikińskiego miasta, którym zwykle nie przeznacza się wiele uwagi ― mamy więc m.in. 

historię kowala, branki, dwunastoletniego zwiadowcy, chorego medyka. 

Otrzymujemy przekrój całej społeczności grodu, bohaterów różniących się wiekiem, 

płciami i statusem. Każdy z nich ma swoje własne cele, ambicje, kompleksy i marzenia, 

każdy ma doskonale dopracowany charakter. Okazuje się, że twardzi wikingowie są 

zdolni do romantycznej miłości, potrafią być wrażliwi i że czasem widzą bezsens 

nieustannej walki ze wszystkimi wokół. Okazuje się, że można spróbować opisać, co czuje 

kobieta porwana do obcego kraju i systematycznie gwałcona, że można współczuć 

leżącemu we własnych ekskrementach hodowcy świń i że nawet najbardziej negatywna 
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postać może zachować się w sposób godny naśladowania... To wszystko sprawia, że 

czytelnik przywiązuje się do bohaterów, autentycznie przeżywa ich porażki, cieszy się 

z ich sukcesów i jest niepocieszony, gdy któryś z nich ląduje na trawie z włócznią między 

żebrami. 

Na pierwszy plan wysuwają się postacie Ulfara i Geiriego, młodych szlachciców, 

którzy przypływają do Stenviku ― ostatniego punktu swojej dwuletniej podróży. Trudno 

jest nie czuć do nich sympatii ― przy zalewie idealnych, prawych wojowników w kulturze 

popularnej ci dwaj pozostając moralnie „w porządku", zachowują się tak naturalnie 

i ludzko, że od razu kupili tym moje serce (można nawet wybaczyć Ulfarowi, że myśli 

o sobie jako o „światowym człowieku" ― co u czytelnika w dobie globalizacji może 

wywołać tylko pełen politowania uśmiech). Trudno jednak powiedzieć, czy są oni 

głównymi bohaterami. Jestem raczej skłonna stwierdzić, że w tej historii są tylko postacie 

ważne i mniej ważne. 

Podział książki na rozdziały i podrozdziały początkowo jest irytujący (krótkie 

fragmenty ― najkrótszy miał dziesięć linijek, następnie urywanie wątku i przenoszenie 

miejsca akcji). Na szczęście fragmenty stopniowo się wydłużają i po przebrnięciu przez 

pierwsze rozdziały czytelnik przestaje mieć poczucie chaosu. Być może takie skokowe 

prezentowanie akcji miało na celu jej zdynamizowanie, o to jednak autor nie powinien się 

martwić ― lekkie, błyskotliwe dialogi, krótkie opisy i współczesny język nie pozwalają 

czytelnikowi ani na chwilę się znużyć. 

Język dla jednych może być wadą, dla drugich zaletą. Powieść bez archaizmów na 

pewno czyta się szybciej i łatwiej, być może jednak znajdą się i tacy (rekonstruktorzy?), 

którzy chcieliby czytać wypowiedzi wikingów stylizowane na mowę ludzi wczesnego 

średniowiecza. Wątpliwości budzi też użycie współczesnych przekleństw. Nie wiem, czy 

była to decyzja tłumacza, czy samego autora. Nie wiem również, jak klęli wikingowie i czy 

da się to przełożyć na polski język. Jednak określenia, które kojarzą nam się z ławeczką 

obok sklepu monopolowego albo z wypowiedziami niektórych gimnazjalis–tów czasami 

rażą podczas lektury o roku 966. 

Skoro już mowa o języku, niestety trzeba wspomnieć, że w tekście pojawiło się sporo 

literówek i błędów ― przy czym zmiana płci wypowiadającego się bohatera czy 

przestawienie liter to kwestie drobne. Zdarzają się zdania, które trzeba przeczytać dwa 

razy, zanim się zrozumie, o co chodzi, np.: ,,Dotarli do schodów prowadzących na wały, po 

których Jorn szedł tak, jakby były równiną, a Jorn i jego kompani podbiegali co parę 
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kroków, aby dotrzymać mu tempa" (w powieści występuje tylko jeden bohater o imieniu 

Jorn); ,,― Och... ― wyszedł Geiri" (po czym bohater zostaje w tym samym miejscu, z czego 

wnioskuję, że chodziło o ,,wyszeptał"); ,,Wąskie smużki świata zmieniły świat Ulfara z 

czarnego w bladoszary" (choć ,,smużki świata" też brzmią pięknie). Bohater, który 

zauważa swoje własne rumieńce bez dostępu do jakiegokolwiek zwierciadła to już chyba 

błąd autora. 

Pomijając kwestie języka, realia czasów drakkarów oddane są znakomicie 

(z perspektywy przeciętnego czytelnika). Czytając Miecze dobrych ludzi możemy poznać 

dokładnie budowę wczesnośredniowiecznego grodu, dowiedzieć się czegoś o podstawach  

taktyki wojennej, poznać zwyczaje i życie zwykłych ludzi. Drobna uwaga ― oczywiście 

większość osób ma w domu encyklopedię lub internet, jednak miło byłoby znaleźć 

przypisy przy pojęciach takich jak np. nidstang czy krótką notkę o Skuldzie ― nie byłoby 

wtedy konieczności odrywania się od lektury, a należy założyć, że nie każdy jest specem 

od kultury wikingów. 

W powieści Snorriego Kristjanssona pojawia się również wątek fantastyczny. 

Elegancko wpleciony w akcję, przewija się od czasu do czasu w tle, nie stanowiąc 

głównego motywu. Magia pochodzi tu od starych bóstw, jest związana z wierzeniami 

wikingów, obdarzeni nią ludzie (i nie―ludzie) używają jej tylko wtedy, gdy jest to 

konieczne. Ciekawy jest wątek wizji Walhalli, która to wizja nawiedza Haralda ― czy 

bohater rzeczywiście uczestniczy w uczcie bogów? Czy też jest to tylko halucynacja?   

Jednym z najciekawszych wątków powieści jest konflikt obrońców wiary w starych 

bogów z szerzycielami nowej religii ― wiary w Białego Chrystusa. Tym pierwszym 

przewodzi tajemnicza Skulda, mitologiczne uosobienie Przyszłości, która za pomocą 

czarnej magii potrafi podporządkować sobie armię (w tym legendarny oddział 

berserków) i zmusić ją do wyprawy zgodnej z ,,wolą bogów". W drugim obozie dowodzi 

charyzmatyczny król Olaf, postać niezwykła, niejednoznaczna i kontrowersyjna. Z jednej 

strony wzorowy chrześcijański władca, który jednoczy napotkane plemiona, scala kraj, 

wprowadza nowe zasady moralne broniące słabszych i opierające się na miłosierdziu. 

Z drugiej strony (jako wzorowy chrześcijański władca) pozwala na prześladowanie 

pogan, łupi wioski i siłą wciela mieszkających w nich mężczyzn do swojej armii.  

To na razie wierzchnia warstwa ― sięgając głębiej, zastanawiamy się, czy Skulda nie 

jest tylko bierną wykonawczynią woli bogów, przeklętą znajomością przyszłości i czy król 

nie walczy sam ze sobą, wyrzekając się swojej moralności na rzecz dobra państwa w myśl 
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zasady, że cel uświęca środki. Co ważne, narrator nie staje po żadnej ze stron tego 

konfliktu, pozostawiając osąd czytelnikowi. 

Różnorodność bohaterów, sposób ułożenia tekstu (podrozdziały z tytułem 

określającym miejsce, gdzie toczy się akcja), subtelność wątków fantasy i klimat mroźnej 

Północy od razu nasuwa skojarzenie z Grą o tron George’a R.R. Martina (choć u Martina 

zamiast określenia miejsca akcji pojawiało się imię bohatera, którego dotyczyć ma dany 

fragment). Takie skojarzenia może też budzić ostatni rozdział powieści. Mam wrażenie, 

że Kristjansson nie wiedział, jak zakończyć pewne wątki, dlatego wybrał sposób 

najprostszy ― a szkoda. Nie udało mu się jednak zabić ciekawości, która dręczyła 

czytelnika od pierwszych stron Mieczy dobrych ludzi. Wiele tajemnic pozostało 

nierozwikłanych, choć w kolejnych tomach Sagi o Walhalli może czekać nas coś zupełnie 

nowego i być może jeszcze bardziej ekscytującego.  

Miecze dobrych ludzi to historia z rodzaju tych, które można przeczytać w jedną noc. 

Gorąco polecam ― jako porcję dobrej rozrywki, ale i powieść dla osób zainteresowanych 

mitologią nordycką oraz pragnących przeczytać niebanalną historię o wikingach i przy 

okazji czegoś więcej się dowiedzieć. Błyskotliwe dialogi, subtelny humor, szczypta magii, 

wartka akcja, intrygi i tajemnice, dynamiczne opisy bitew, barwni bohaterowie ― to tylko 

niektóre elementy świadczące o wyjątkowości pierwszej części Sagi o Walhalli. 

Zapewniam, że powieść nie pozostawia czytelnika obojętnym ― zmusza do myślenia i do 

stawiania pytań, na które nie zawsze da się szybko uzyskać odpowiedź. Budzi emocje, 

maluje przed oczami żywe obrazy, angażuje i analityczny umysł, i czułe na niedole 

bohaterów serce. Doskonały sposób na przeniesienie się na chwilę do innego świata ― 

o tyle bezpieczny, że powoduje tylko lekkie uzależnienie.  

Powieść dzięki swojej wielowątkowości i wartkiej akcji doskonale nadaje się na 

scenariusz serialowy ― mam nadzieję, że ktoś kiedyś też dojdzie do tego wniosku i uda 

nam się zobaczyć Ulfara i jego przyjaciół na srebrnym ekranie.  

 

 


