
Ewa Maria Slaska 
Halka 
         
Halka, mówi Halka. 
Siedzą na ziemi opierając się o mur kościoła, jedzą chleb, ser i winogrona. 
Jak w biblii, mówi Halka, ale on nie rozumie, o co jej chodzi. 
Spogląda ukradkiem. Krasnal, krasnal z przystojną twarzą. Ale ta cała reszta! 
Co to za imię? pyta. 
Moje, prycha Halka. 
Krasnal się wzdryga. Przepraszam, przepraszam, chciałem tylko... bo to po szwedzku 
znaczy ślizgać, wyślizgnąć się… to mi się wydaje… 
Mądry, mruczy Halka. Znasz szwedzki? To chyba raczej niezwykłe u Hiszpana, prawda? 
O Jezu, o Jezu, gdyby mnie choć trochę zainteresował, tylko troszeczkę, wtedy by mi się 
nawet przydał. Ale taki krasnal, z brzuchem i łysiną. 
Jak tylko o nim myślę, to mi się niedobrze robi. 
Gomez, mówi. 
De la Serna? 
Nie, Ortega y Domingo. 
O Boże, O Boże... Ale jak nie on, to kto? Wcale tak nie jest na tej drodze, jak ostatnio 
wszyscy twierdzili, że za każdym rogiem czeka jakaś afera, albo romans, albo co najmniej 
propozycja. Albo jest  tak, a ja tego nawet nie zauważyłam. A ja koniecznie potrzebuję jakiejś 
afery, albo romansu albo co najmniej propozycji. Ale z takim krasnalem… 
Bielizna, mówi teraz, halka… 
Co? 
Moje imię, Halka to halka… 
Nie. Żadna kobieta nie może nazywać się halka. 
Może. 
Albo Księżniczka. Mam czarne włosy jak królewna Śnieżka, różową suknię z białą halką. 
Jestem tylko halką księżniczki i mam jedynie krasnala. 
Patrzy na nią urażony. 
Kurczę, nie chciałam tego, jeszcze nie. Chwileczkę, o co mu chodzi, ja niczego nie 
powiedziałam. 
Czytasz w moich myślach? pyta zła. 
Jak to, czytać w myślach? 
Boże, co za idiota. 
Nic. 
Wstaje i idzie. Wioska jest malutka, tylko dwa domy, kościół i duży kamienny basen z kranem 
z cichutko płynącą wodą. Za basenem zaczyna się znów meseta. Na polu stoją sztywno i 
prosto zielone łodygi kukurydzy. Na poboczu wciąż leżą czarne, wysuszone słoneczniki. 
Jemu jednak udaje się znaleźć dwa żółte. Przynosi je. Na mesecie nie można być zbyt 
wybrednym. Nawet ona to rozumie.  
Halina, mówi teraz wielkodusznie, naprawdę nazywam się Halina, jak żona Dalego. 
Ale on nie jest osobą, która by się interesowała Dalim. Widać to po nim. 
W każdym razie, Halina brzmi po polsku staroświecko. A Halka… przerywa, nie chce jej się 
przytaczać całej historii. Nieważne. 
Ale to… no proszę, krasnal ma jednak coś do powiedzenia… 
Ona się wprawdzie nazywała Gala, ale po rosyjsku miała na imię Jelena a nie Halina czy 
Galina, mówi teraz. 
Halka znów mu się przygląda. Wcale nie taki głupi. Trochę stylu jednak ma. 
A ty kim takim jesteś? pyta. 
Mam drukarnię artystyczną w Figueres. 
Słońce grzeje bezlitośnie. Halka patrzy na zegarek. Jeszcze pół godziny i ktoś otworzy 
refugio. Dziś dotarli jako pierwsi. On ponoć w ogóle był pierwszy, jak ona doszła, pod murem 
kościoła siedziało już koło dziesięciu osób. Wszyscy, jak zawsze, strasznie umęczeni.  
Znów patrzy na zegarek. Wcześnie. Chowa kwiaty pod klapę plecaka. 
Co robisz? pyta krasnal. 



Idę. 
Pójdę z tobą… 
Nie, chodzę sama… potrzebuję dużo czasu na myślenie. 
To prawda. Potrzebuje dużo czasu na myślenie. Imienia nie ma się ot tak – tym bardziej, jeśli 
się je wybrało. Cóż ona wiedziała? Pieśń, opera ze słynną arią, „Szumią jodły na gór 
szczycie…” Halka była góralką – kochająca nieszczęśliwa młoda kobieta, zaszła w ciążę, 
została opuszczona, zdradzona, urodziła się jako ofiara i zmarła jako ofiara… Banalna 
historia. Ona go kocha, on jej nie. Ale jest też ten drugi. On ją kocha, a ona jego nie. 
 
Z początku droga w dół jest przyjemna, ale skwar koszmarny. Wrzesień, rano zimno, zimno i 
ciemno, za dnia potwornie gorąco i nigdzie nawet odrobiny cienia, nigdzie. 
Halka rzuciła się z góry w przepaść.  
Po południu droga jest bardziej męcząca niż rano, ale po południu ludzie są lepsi. Nie 
potrafię tego wytłumaczyć, ale tak jest – jakoś jesteśmy lepsi. Może dlatego, że przyjmujemy 
na siebie więcej zmęczenia, niż ci, którzy z rana wstają, a w południe już kończą codzienną 
wędrówkę. Do następnego albergo dojdę pewnie dopiero przed zachodem słońca. I będzie 
to wzruszające. 
Stop! Na drodze trzeba uważać z ironią, bo zawsze może się obrócić przeciwko tobie samej, 
a  wtedy… 
No dobra, nikt mi nie zrobił dziecka, ale oprócz tego Halka, nic tylko Halka,  
Zatrzymuję się przy małym kościele. Albergo! Nie mam go na liście, ale jest – Alberge di 
Peregrini. Jakie piękne! Za kościołem dwoje młodych ludzi pierze w korycie ubrania.  
Wchodzi do kościoła. Po lewej ołtarz i kilka krzeseł, pośrodku długi stół, a po prawej szereg 
podwójnych łóżek. Kościół jest długi, wąski, wysoki, gotycki.  
Nie ma wolnych miejsc. 
Jasne, małe schroniska są już od południa pełne. 
Odstawia plecak obok drzwi. W kamiennej płycie podłogowej wyryty prościutki labirynt. 
Mogę spać na podłodze. 
Mnich patrzy na nią. Skąd dziś ruszyłaś? 
Hornillos. 
31 kilometrów. 
Potakuje. 
Usiądź. Skąd jesteś? 
Z Polski. 
Druga osoba z Polski. 
Mnich wskazuje głową na mężczyznę, przygotowującego sałatkę pomidorową z drugiej 
strony stołu. 
Siadaj? Zjesz ze mną? 
Pewnie. 
Stawia na stole dwa gliniane talerze, chleb, wino i pomidory. 
Jak w biblii, mówi Halka. 
Niezbyt, mówi i uśmiecha się. Wiesz, ja te pomidory po drodze, no, skroiłem. 
Jak się nazywasz?  
Henryk. A ty? 
Halka. 
Góralko Halko, mówi. 
Nie jestem góralką, jestem z Gdańska. 
To nic, nie masz wyboru. Przeszło lato w hen, za wody, inną poznał góral młody 
Tak, mówi Halka, o to właśnie chodzi. 
O co? 
Że poznał inną. 
Kto? 
No kto? Ten cały Góral z piosenki! 
I co teraz? 
Jeszcze nie wiem. Na razie idę. Wtedy nawet z myśleniem się nie spieszy. Ale jak dojdę do 
Finisterre, będę musiała zdecydować. 



Tak czy nie.  
Tak czy nie, tak czy nie. Cała droga po to, żeby wreszcie wiedzieć. Tak, nie. 
Wychodzą na zewnątrz. Muszę wyprać dżinsy, mówi Halka. 
Za kościołem mocny wiatr wieje przez zielona pola. 
Henryk pompuje wodę do miski. 
Białe dżinsy, mówi. Nieźle. 
No tak, ale nie wiedziałam, że po drodze tak jest brudno. Prawie zawsze wychodzę ze 
schroniska w mokrych. 
Przy takim wietrze wyschną do jutra. 
Świetnie, mówi i nie chodzi jej tylko o spodnie, które do jutra mogą wyschnąć, ale o wszystko 
wokół niej. 
I krasnala też już nie ma. 
Z powrotem w kościele Halka bierze plecak i rozgląda się. 
Mogę tu spać? pyta i wskazuje na drewnianą ławkę. To byłoby świetne. 
Henryk już ci przygotował łóżko, mówi mnich i pokazuje jej posłaną pryczę. On sam będzie 
spał na strychu. O dziewiętnastej ceremonia, a potem kolacja. 
Ceremonia. Kolacja.  
Kiedy chciałbyś być w Santiago? pyta Halka. 
Henryk uśmiecha się. 
Jestem już w drodze powrotnej, idę teraz w odwrotnym kierunku. 
To masz compostellę, stwierdza Halka. 
Henryk wstaje i idzie na pięterko. 
No, mówi, gdy wraca. 
Halka patrzy na kartkę. 
Po łacinie. 
Nie wiedziałaś? 
Nie. Ale ja nic nie wiedziałam 
To moja dziesiąta. 
Co dziesiąta? 
Compostella. 
Co? 
Dziesiąta compostella. Już dziesięć razy byłem na drodze. 
No coś ty. 
Żyję w drodze. Czasem pracuję. Idę na winobranie do Burgos. 
Następnego ranka spotykają się w umywalni. Stoją przed dużym lustrem. Właśnie umyli zęby 
i natarli twarze kremem Halki. 
Dobra, mówi Halka, spójrz. Wyciąga z plecaka zdjęcie i rysunek. Rysunek ty mi zrobiłeś, a 
zdjęcie krasnal, wczoraj mi je dal. Trzyma szkic i fotografię w lewej i prawej dłoni, tak, że 
widać je w lustrze obok twarzy. Portrety są wczorajsze, a twarz dzisiejsza. Więc… 
Oboje patrzą w lustro. 
Trzy różne twarze, trzech różnych kobiet. Ty mnie widzisz taką, tak zobaczył mnie aparat 
fotograficzny, a tak - lustro.  
Wiesz, ja nie rysuję zbyt dobrze. 
To nieprawda i nie o to chodzi. Na rysunkach jestem stara, w lustrze młodsza, a na zdjęciu 
młoda. Chciałabym być tą ze zdjęcia. 
Ile masz lat? 
58. 
Nie! 
A ile twoim zdaniem powinnam mieć? 70? 
Wyglądasz młodziej. 
A ty? 
42. 
Ojej, młody! Wyglądasz na starszego. 
Gdzie więc się spotkamy? 
W Finisterre, mówi Halka. Tam podejmę decyzję. Taki był plan.  
No, ale ja teraz idę do Burgos. A poza tym, miałem na myśli, w jakim wieku się spotykamy? 



E tam, mówi Halka i pakuje plecak. 
Zakłada białe dżinsy. Są jeszcze wilgotne.  
Razem mamy sto lat. 
Wracają do kościoła. 
Wszyscy już wyruszyli, mówi mnich, który prowadził wczorajszą ceremonię. Jesteście ostatni. 
To nic, mówi Halka. Dobrze się tu spało. Pierwszy raz w życiu spałam w z trupem w jednym 
pomieszczeniu. 
No, nie całkiem, dodaje Henryk, to grób. Grób pielgrzyma. 
Ale w grobie jest trup. Świeży trup. Jestem archeolożką, stare trupy mi nie przeszkadzają, 
ale ten jest świeży. 
Przeszkadzało ci? 
Nie. Tylko stwierdzam. Pierwszy raz spałam w kościele i z trupem.  
Obejmuje mnicha. 
Dziękuję za wszystko, za gościnność, za ugoszczenie, mimo braku miejsca, za kolację, za 
śniadanie, za ceremonię. 
Wieczorem mnisi modlili się z pielgrzymami, a potem umyli im stopy. 
Było nas czternaścioro, mówi Halka, gdybym nie przyszła, byłoby was trzynaście. Jak 
podczas ostatniej wieczerzy. Czy wyprowadziłam coś z kosmicznej równowagi? 
Mnich znowu się uśmiecha. 
Milo było przenocować tu dwoje Polaków, i dziękuję za umycie naczyń po kolacji. 
E tam, powtarza Halka. 
Henryk odprowadza ją do mostu. Następna prowincja jest tuż za szeroką, zieloną rzeką.  
Głęboka, mówi. Rzeka jest bardzo głęboka, tam w dole. 
Wczoraj, mówi Halka, spotkałam dwa demony. 
Zapalmy jeszcze razem. 
Muszą iść jeszcze chwilę, aż znajdą miejsce, gdzie mogą usiąść. To wcale nie takie proste 
na mesecie, bo tam nic nie ma, na mesecie jest tylko meseta. 
Zauważyłaś, że nie można siąść pod drzewem? pyta Henryk, nawet, jak przypadkiem jest 
jakieś. 
Kiwa głową. No, mówi, obesrane. 
Siedzą na kładce nad kanałem melioracyjnym. 
O co ci chodziło z demonami? pyta Henryk. 
Jesteś bezdomnym, ubogim wędrowcem, pielgrzymem, wiecznym Żydem, kimś, kto nigdy 
nie zazna spokoju ani dobrobytu. Zawsze będziesz biedny. Ten drugi jest zamożny, zdobył 
sobie pozycję. Dorobił się czegoś. Jest dumny z siebie, dlatego nigdy nie zauważy, że stał 
się odpychającym krasnalem. Ty, ty jesteś chudy, masz cienką kurcinę i liczysz na to, że 
poczęstuję cię papierosem i że znajdziesz schronisko, które będzie bezpłatne. Jesteście z 
dwóch różnych światów, jeden z piekła, drugi z nieba. 
Henryk chyba się z tym pogodził, że Halka nic nie mówi, w każdym razie, nie pyta. 
Palą, piją wodę. 
Byłeś tu już przedtem, mówi, wiedziałeś o ceremonii. 
Nie mogłem cię uprzedzić. Chyba rozumiesz. Co zrobisz, jak już tam dotrzesz, do Finisterre? 
Halka milczy.  
Cruz de Ferro, mówi Henryk, tam dowiesz się wszystkiego. Czas na mnie. Uważaj na siebie. 
 
Jest pełnia, kiedy opuszcza Santa Catalina i idzie w kierunku Cruz de Ferro. Siódma rano, a 
wciąż jest ciemno i bardzo zimno. Wielki jasny księżyc świeci jej prosto w twarz. W ciągu 
następnej godziny powoli wzejdzie słońce, ale wciąż będzie zimno.  
W pewnym momencie, z niewiadomych powodów – później będzie twierdziła, że to góra tak 
chciała – zbiera na drodze siedem kamieni, które zaniesie na szczyt. Dla syna, żeby było tak, 
jak on sobie życzy i aby wszystkie grzechy, które wobec niego popełniła, zostały jej 
wybaczone. Dawne, nowe. Wędruje bez przewodnika, a że niemalże z nikim nie rozmawia, 
nie wie co to za góra, to Cruz de Ferro. Nie wie, że to góra, na którą wszyscy wnoszą 
kamienie, i to nie od dziesięciu czy dwudziestu lat, i nie od czasów średniowiecza, ale już od 
czasów pogańskich. Ale jeszcze jest w drodze na górę i oprócz zdania Henryka, że „tam 



dowie się wszystkiego”, nic o niej nie wie. Nie wie, że dołoży swoje siedem kamieni do 
wielkiej góry usypywanej od starożytności. 
 
Księżyc jest w nowiu. Halka stoi na wysokich skałach Finisterre i spogląda w dół. Zimny wiatr 
powiewa jej długą białą suknią. Tak miało być, tak to sobie wyobraziła, o tym myślała 
miesiącami. Stoi na szczycie góry, na skałach i w końcu schodzi powoli w dół w tej długiej 
białej sukni, schodzi w dół, idzie po piachu i wreszcie wchodzi do oceanu… 
Prawie bym cię nie rozpoznał, mówi Henryk.  
Mówiłam, że się tu spotkamy. No i przyszedłeś. Dziś w południe, podczas mszy dla 
pielgrzymów w katedrze w Santiago, pojawił się krasnal, wtedy było więc jasne, że pojawi się 
i ten drugi. 
To nie było konieczne, myśli, ale nie mówi mu tego. 
Ile mamy teraz lat? pyta Henryk. 
Fifty fifty. 
Siadają, Halka częstuje go papierosem. 
Daj mi je, mówi. 
Podaje mu całą paczkę. 
On zaprzecza ruchem głowy. 
Co? 
Proszę, mówi. 
Długo milczą. 
Jesteś jasnowidzem, tak? Skąd wiesz? pyta Halka po dwóch papierosach. 
Przez internet, mówi. Przeczytałem twojego bloga. Każdy powinien by się tego domyślić. 
Ona znów milczy. 
Czekam tu już od trzech dni. Daj mi je! Nie będziemy się bawić w Jontka na gór szczycie ani 
w Halkę na dnie morza, dobra? Romantyczna duszo… Wiesz, że to okropna śmierć, utopić 
się? Płuca pękają… 
Zamknij się! 
To już mniej romantyczne, romantyczna dusza powinna się romantycznie wyrażać.  
Wysypuje zawartość jej plecaka na trawę. 
Leżą tam, między białymi dżinsami i dwoma koszulkami, zawinięte w plastikowy woreczek. 
Cruz de Ferro, mówi ona, to magiczna góra. Tam już wszystko wiedziałam. 
Ja też. 
O tobie? 
Nie, o tobie. Dlatego tu jestem. 
Wysypuje zawartość torebki na ziemię i liczy.  
Sto dziesięć, mówi. Chryste! Porządnie się przygotowałaś! 
Tak, mówi Halka. Albo albo. Ale jeśli to drugie albo, to porządnie. 
Patrzy na nią. 
W białej sukni, którą rozwiewa wiatr.  
Tak, potakuje Halka, w białej sukni, którą rozwiewa wiatr. 
Tanie, mówi Henryk, tanie i sentymentalne. Pakuje jej plecak, sięga po woreczek z 
tabletkami. Napatrzyłaś się już na ocean?  
Chyba tak. Wyjmuje mu pigułki z ręki i sama pakuje je do plecaka. 
Albo albo, mówi, a więc jednak to inne albo... 
To nie jest sukienka, mówi Henryk, masz na sobie zwykłą starą halkę. 
 
*** 
Autorka odbyła samotną pielgrzymkę na drodze św. Jakuba we wrześniu/ październiku 2007 
roku. Fragmenty tekstu zostały zapisane po polsku w dzienniku pielgrzymki, część została 
napisana po niemiecku. Tłumaczyły Ewa Maria Slaska i Maria Kozłowska 
 
 
 


