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McLainBestselerio „Paryžiaus žmona” autorė grįžta prie  

Ernesto Hemingvėjaus temos romane apie jo aistringą, 
audringą santuoką su Marta Gelhorn – be galo  

nepriklausoma, ambicinga jauna moterimi, kuri taps  
viena žymiausių XX amžiaus karo korespondenčių.

 
1937 metais dvidešimt aštuonerių Marta Gelhorn viena keliauja į 
Madridą rašyti apie Ispanijos pilietinio karo žiaurumus, kur ją įtrau-
kia paprastų žmonių, patekusių į pražūtingą konfliktą, istorijos. Tai 
jos galimybė įrodyti, kad yra verta žurnalistės vardo srityje, kurioje 
dominuoja vyrai. Ten ji netikėtai įsimyli Ernestą Hemingvėjų – vyrą, 
netrukus tapsiantį legenda. Jų santykiai ir profesinė karjera mezgasi 
Antrojo pasaulinio karo išvakarėse Madride, Ki Veste ir ypač Kuboje, 
kur įsikuria Marta ir Ernestas. Tačiau Ernestui išleidus sėkmingiausią 
savo kūrinį „Kam skambina varpai“, jie nebėra lygūs, o Marta turi 
pasirinkti: pasiduoti varžantiems reikalavimams būti garsaus vyro 
žmona arba rizikuoti prarasti Ernestą einant savo pačios, moters ir 
rašytojos, keliu.

Paula McLain yra „The New York Times“ bestselerių „Paryžiaus 
žmona“ bei „Meilė ir griuvėsiai“ autorė. Gimė Kalifornijoje 
1965 m. Vaikystėje ją ir dvi jos seseris paliko tėvai, tad joms 
teko kraustytis iš vienos prieglaudos į kitą, vėliau uždarbiauti 
keisčiausiais būdais iki kol suvokė, kad gali (ir nori) rašyti. Ji 
baigė literatūros studijas Mičigano universitete, yra išleidusi ir 
daugiau grožinės prozos ir poezijos kūrinių, memuarus.
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Nėra nieko daugiau, tik dabartis. Nėra nei vakarykštės 
dienos, nei, žinoma, rytojaus. Kokio amžiaus turi 
sulaukti, kad tai suprastum?

ernestas hemingvėjus „kam skambina varpai“





Prologas

1936 metų liepos 13 dieną auštant trys užpuolikai perlipo per 
aukštą sodo tvorą Tenerifėje, vildamiesi netikėtai užklupti iš-
sirikiavusius ginkluotus sargybinius. Tuo metu aš miegojau 
ankštame kambarėlyje Štutgarte, laukdama, kol prasidės mano 
gyvenimas. 

Žudikai buvo profesionalai. Jie judėjo be garso, sliuogė 
aukštyn slaptomis virvėmis, nė sykio nedirstelėdami vienas į 
kitą, negalvodami apie nieką daugiau, tik apie tolesnį veiksmą. 
Tyliai it katės jie liuoktelėjo nuo tvoros ant žemės ir, dengiami 
šešėlių, neregimai nusėlino savo tikslo link.

Įvykiai turėjo rutuliotis tarsi simfonija. Jų planas buvo toks: 
sargybiniams vienam po kito perrėš gerkles. Tada įsibraus pro 
duris už verandos ir pakils marmuriniais laiptais į mažos mer-
gaitės kambarį. Dešimtmetė Marija del Karmen, – toks buvo 
jos vardas – saldžiai miegojo, bet netrukus jai gerklę užverš 
virvė ir mažutį veidelį prislėgs dusinanti pagalvė. Tada jie už-
valdys miegamąjį, ten nužudys paskutinius kelis sargybinius. 
Viskas bus atlikta, neiššovus nė vieno šūvio. Generolas ir gra-
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žioji jo žmona nė nekrūptelės savo lovoje anapus durų, jų kūnai 
tebeatrodys kaip Velaskeso paveiksle, kol ištiks mirtis. 

Visa tai buvo pradėta įgyvendinti, bet netikėtai vienas iš sar-
gybinių atsigręžė, ir nakties orą perskrodė kulkosvaidžio salvė. 
Užpuolikai išsilakstė, vos išnešė sveiką kailį. Nuaidėjus salvei 
generolas prabudo, bet, iš savo vyrų išgirdęs, kas nutiko, nukli-
bikščiavo atgal į lovą. Į jo gyvybę dažnai būdavo mėginama pa-
sikėsinti, ypač artėjant permainoms, kurių jis laukė ir tikėjosi, 
kaip laukia tigras, pasislėpęs ir nepastebimas.

Po penkių dienų Maroke prasidėjo planuotas sukilimas. 
Generolas perdavė žinutę, ragindamas visus karininkus ir ka-
reivius prisijungti prie sukilimo ir nuversti Ispanijos vyriausy-
bę. Paskui išsiuntė savo žmoną ir dukrą į slėptuvę Prancūzijoje, 
o pats Tenerifės gatvėmis, kur jau prasidėjo susišaudymai, buvo 
nuvežtas prie laukiančio lėktuvo „Havilland Dragon Rapide“. 
Vilkėjo civiliniais drabužiais, akis slėpė po tamsinančiais aki-
niais nuo saulės, o kad dar labiau užsimaskuotų, buvo nusisku-
tęs ūsus, iš kurių jį visi atpažindavo.

Tada tvarkingas mažas lėktuvėlis lengvai pakilo ir nuskrai-
dino savo keleivius į Šiaurės Afriką, ten generolas parengs ka-
riuomenę ir ji netrukus užims Ispanijos žemyninę dalį. Pakeliui 
jis persirengė savo žalsvai ruda uniforma, susijuosė raudonu ir 
auksiniu diržu. Ir šitaip virto generolu Fransisku Franku, ką 
tik pabėgusiu iš tremties, pasirengusiu pradėti karą, kurį visas 
pasaulis bus priverstas pabaigti.

O ką tuomet veikiau aš, dvidešimt septynerių metų mergina, 
kai Frankas kūrė savo Ispanijos scenarijų? Gaubiama vis gilė-
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jančių šešėlių, kaip ir kiekvienas, nesvarbu, ar jis tai suprato, 
ar ne.

Vokietijos kariniai būriai ką tik įžygiavo į Reino kraštą ir 
privertė vykdyti Niurnbergo įstatymus, draudžiančius žydams 
tuoktis su „grynakraujais“ reicho piliečiais ar susilaukti su jais 
vaikų, suvaržančius žydų teises mokytis valstybinėse moky-
klose ir užsiimti tam tikra veikla, o ypač priklijuojančius jiems, 
kaip ir afrovokiečiams ar čigonams, Volksgemeinschaft (tauti-
nės bendruomenės) priešų etiketę, kad galėtų apginti savo arijų 
kraują valstybėje, pagrįstoje rase. Visa tai labai sukrėtė ir buvo 
visiškai neteisinga. Vis dėlto, gyvendamas vien savo privatų 
gyvenimą ir manydamas, kad tai neturi nieko bendra su tavi-
mi, beveik galėjai apsimesti, kad nieko nevyksta.

Kelerius metus aš vis gyvenau Paryžiuje, mėginau tapti ra-
šytoja ir vis ką nors iki ausų įsimylėdavau, nors tai visuomet 
baigdavosi nelaimingai. 

Mirtinai troškau aprašyti ryškų ir spinduliuojantį veikė-
ją, tokį kaip ponia Breta iš „Fiestos“*, o kadangi nepajėgiau, 
mėginau gyventi kaip ji. Segėdavau ilgus sijonus ir vilkėdavau 
megztinius, sėdėdavau kavinėse, pernelyg daug rūkydavau 
ir prisimerkusi beveik nepažįstamiems žmonėms tardavau: 
„Sveiki, brangieji!“ Užsisakydavau gerokai per stiprių koktei-
lių ir kvatodavausi iš to, kas kėlė neviltį, leisdavausi į sunkias 
patirtis – meilės nuotykius su vedusiais vyrais. Tačiau visų 
blogiausia būdavo grįžti vienai namo, virš galvos kybant vio-
letiniam dangui, kuomet jausdavausi visai ne taip, kaip ponia 
Breta, o liūdna ir vieniša, sutrikusi ir nenutuokianti, ką daryti 
ir kuo būti.

* E. Hemingway. „The Sun Also Rises“. (Čia ir toliau – vert. past.)
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Mano gyvenime – ir mano viduje – kažko trūko. Maniau, 
kad rašydama galėsiu tai ištaisyti ar užpildyti, ar išgyti nuo sa-
vęs pačios. Tai tebuvo mintis, bet ištikimai laikiausi jos įsikibu-
si, keliaudama iš Sent Luiso į Niujorką, iš Niujorko į Paryžių, iš 
Paryžiaus į Kanus, paskui į Kaprio salą, o dabar – į Štutgartą, 
kur turėjau atlikti tyrimą. Neseniai buvau pradėjusi rašyti ro-
maną apie jauną prancūzų porą, kuri ėmėsi drąsių ir svarbių 
žygių politinio pacifizmo labui: ėjo streikuoti kartu su kasyklų 
darbininkais ir kentė metalines žandarų lazdas, kovodama dėl 
socialinio teisingumo.

Ši istorija man atrodė drąsi ir rimta, tad sėdėjau prie jos susi-
kūprinusi, palinkusi virš savo sąsiuvinių Weltkriegsbibliothek, 
tačiau kasdien ateidavo akimirka, kai tekdavo išeiti iš bibliote-
kos ir susidurti su tikrove. Kokia naivi ir beviltiška atrodė pa-
cifizmo idėja, kai gatvėse knibždėte knibždėjo rudmarškinių! 

Vieną dieną sėdėjau kino teatre, tik staiga užėjo du reicho 
kareiviai ir išvilko jauną žydaitę iš jos kėdės, kuri buvo tiesiai 
priešais mane, ištempė už sprando į gatvę kaip šunį. Paskui 
šviesos prigeso ir filmo ritė vėl ėmė suktis, tačiau aš jau nebe-
įstengiau nurimti savo vietoje ir pramogauti, tik ne po viso to. 
Grįždama atgal į savo pensioną, kelis sykius krūptelėjau, išvy-
dusi savo atspindį parduotuvės vitrinoje. Atrodžiau kaip tikra 
arijų rasės atstovė, geltonomis garbanomis ir žydromis akimis, 
tiesia tvirta nosimi. Juk savo bruožus buvau paveldėjusi iš tėvų, 
kurie antisemitiniame Sent Luise buvo laikomi protestantais. 
Tačiau mano šeimoje tiek iš tėčio, tiek iš mamos pusės būta 
žydiško kraujo.

Iš Štutgarto persikėliau į Miuncheną, kur viskas atrodė 
dar niūriau, grėsmingiau ir kėlė dar didesnį nerimą. Skaičiau 
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apie Franko manevrą nacių laikraščiuose, ten viskas būdavo 
aprašyta pasipūtėliškai niekinant kitus. Greitai žlunganti res-
publikos santvarka buvo apibūdinama kaip „raudonųjų šunų“ 
gaujos užmačia, o Frankas spindėjo lyg ispanų tautos princas. 
Nesvarbu, kad jo ir jo šalininkų nuversta vyriausybė buvo iš-
rinkta per pirmuosius demokratinius rinkimus, kokių jau ne-
būta šešiasdešimt metų. Nesvarbu, jog buvo skerdžiami nekalti 
žmonės, kad mažuma galėtų pareikalauti valdžios ir visiškai 
dominuoti.

Tuo metu, kai vėl grįžau į Paryžių, Frankas įvedė karo pa-
dėtį ir prisiekė žūtbūt „suvienyti“ Ispaniją, net jei dėl to reikė-
tų išžudyti pusę gyventojų. Dauguma Ispanijos kariuomenės 
būrių susijungė su nacionalistais, o neišlavinti ir neištreniruoti 
civiliai kovojo, siekdami apginti miestus ir kaimus. Pamplo-
na, Avila, Saragosa, Teruelis, Segovija ir visa Navara krito kaip 
domino kauliukai, neatsilaikę nė mėnesį. Kas tik pasisakyda-
vo prieš šį gudrų manevrą, tapdavo taikiniu. Sename maurų 
mieste Badachose nacionalistai kone du tūkstančius žmonių – 
apsaugos kareivius ir valstiečius ūkininkus, moteris ir vaikus – 
suvarė į koridos areną ir ėmė šaudyti į juos iš kulkosvaidžių, o 
paskui, palikę kūnus ten, kur šie nukrito, nužygiavo į Toledą ir 
ten pasielgė taip pat. 

Blogiausia, kad buvo formuojami siaubingi aljansai. Naci-
stinė Vokietija nusiuntė į Ispaniją moderniausių bombonešių 
„Luftwaffe“ ir tris tūkstančius kareivių mainais į mineralinius 
išteklius, vario ir geležies rūdą, netrukus padėsiančią Hitleriui 
pasiekti savo mirtinus tikslus. Buvo nusiųsti keli povandeni-
niai laivai ir dar daugiau bombonešių, laivais išgabenta dau-
gybė krovinių atsargų ir gabių karininkų, turėjusių mokyti 
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Franko vyrus, lavinti jų gebėjimus žudyti ir kankinti. Frankui 
į pagalbą atėjo ir Musolinis, „paskolino“ jam aštuoniasdešimt 
tūkstančių karių ir taip suformavo mirtiną fašistinio trikam-
pio smaigalį. Ir šitaip, daugel metų diktatoriams planavus pikta 
lemiantį sąmokslą, Europa kone per naktį tapo visiškai kitokia, 
kur kas grėsmingesne ir pavojingesne vieta. Rodės, čia galėjo 
nutikti bet kas. 

Sovietų Sąjungoje Stalinas turėjo savo darbotvarkę, bet šiuo 
metu buvo galima daug laimėti, padedant Ispanijos Respu-
blikai. Jis tikėjosi, kad prie jo prisijungs svarbiausios Vakarų 
demokratijos savo parduodamais ginklais, bet Prancūzijos val-
džia buvo smarkiai suskilusi, o Britanija, regis, labiau domėjosi 
nepadoriais karaliaus Edvardo VIII ir Volis Simpson nuoty-
kiais. Jungtinėse Amerikos Valstijose Ruzveltas stengėsi suval-
dyti nepakeliamus Didžiosios depresijos padarinius ir taip pat 
rūpinosi būti dar sykį perrinktas. Juk Amerika, Ispanijai pa-
prašius pagalbos, turėjo daug ką apsvarstyti. Sklandė siaubingi 
gandai, esą ginklai bus perduoti anarchistams ir profsąjungų 
policijai, jeigu jie prisidės prie Respublikos reikalo, – sunku lai-
kytis nuostatos pagelbėti, kai šalyje taip smarkiai baiminamasi 
komunizmo. 

Ruzveltas nusprendė įvesti visišką ginklų embargą ir pasi-
žadėjo kuo ilgiau neįvelti Amerikos į užsienio karus. Tačiau 
kai kuriems iš mūsų, mačiusiems, kaip visą 1936 metų rudenį 
tamsėja šešėliai, tokio dalyko kaip užsienio karas nebuvo. Na-
cionalistų pajėgos pasklido po nekaltus kaimus, eidamos pro 
juos išžudė dešimtis tūkstančių gyventojų. Apsupusios iš trijų 
pusių jos bombardavo sostinę Madridą, ir tada mes pasijutome 
atsakingi. Ispanijos Respublika išgyveno demokratijos išmėgi-
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nimą vien tam, kad būtų pakirsta ir nukankinta. Kodėl mums 
turėtų tai nerūpėti?

Iš pradžių pamažu, o paskui staigiai tūkstančiai žmonių 
vienas po kito ėmė rašytis į savanorius. Iš Prancūzijos, Ame-
rikos, Kanados, Australijos, Meksikos karių buvo suformuotos 
tarptautinės brigados. Dauguma vyrų nebuvo treniruoti karei-
viai. Tiesą sakant, daugelis jų niekada net nebuvo rankose laikę 
šautuvo, bet dabar stvėrė kokius tik turėjo ginklus: iš tėvų pa-
veldėtus revolverius, medžioklinius šautuvus, pistoletus, trau-
kė iš ginkluotės sandėlių dujines kaukes. Taip apsiginklavę, 
žmonės lipo į traukinius, laivus, krovininius lėktuvus.

Tai buvo gražus karinis žygis ir, nors nė nenutuokiau, kur 
mano vieta ir koks vaidmuo šioje situacijoje, vėliau tegalvo-
jau vien apie tai, jog ši patirtis gali būti laimingiausia ir skai-
driausia iš visų – pamatyti, kaip laikas užaštrėja, nusmailėja 
ir sueina į vieną tašką. Jausti, kaip pasaulis sukyla ir smarkiai 
tave supurto, reikalaudamas, kad tu irgi kaip nors sukiltum. 
Kaip nors. Kad skaudžiai prabustum ir pasirąžytum. Kad, pa-
sitelkęs visas įmanomas priemones, pasikeistum, visiškai ir 
negrįžtamai, virstum tokia asmenybe, kokia visuomet ir tu-
rėjai būti.

Man karas Ispanijoje visuomet bus nušviestas sunkiai lai-
mėtos vidinės permainos šviesa. Tarsi būčiau įsimylėjusi. Arba 
žvelgčiau aukštyn į dangų ir pamatyčiau degančią strėlę, pas-
kui kurią turėčiau sekti. Viskas buvo ir paprasta, ir sudėtinga 
tuo pat metu. Ir jei prasidėtų dar didesni įvykiai, nei aš galėjau 
numatyti ar bent įsivaizduoti, vis vien buvau pasirengusi ištarti 
„taip“. Ir jei netrukus amžiams prarasčiau savo širdį ir niekada 
jos nebeatgaučiau, jei prarasčiau visut viską – tam irgi buvau 
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pasirengusi. Regis, gyvenimas iš manęs to reikalavo. Jis kvie-
tė žengti į priekį. Galiausiai nieko kito ir negalėjau pasirinkti. 
Turėjau leistis į tai atviromis akimis ir išskėstomis rankomis, 
norėdama irgi pasiaukoti.







Pirma dalis

lenktyniaujantys
šešėliai

1936 metų sausis – 1937 metų kovas





1

Ar tai į gera, ar į bloga, aš gimiau keliautoja ir troškau visur 
apsilankyti ir viską pamatyti. Aiškiausias mano prisiminimas 
yra iš tų laikų, kai buvau penkerių ar šešerių: vieną rytą para-
šiau  – ne skubotai ir keverzodama, o rūpestingai: „Brangioji 
mama, kokia tu graži. Tu man labai miela. Viso gero. Marta.“ 
Susiradau smeigtuką, prismeigiau savo laišką prie kolonos laip-
tų viršuje ir tylutėliai išsmukau pro paradines duris tuščiomis 
rankomis. Žingsniavau per kvartalą turėdama tikslą, – nes jau 
anksčiau buvau jį susigalvojusi, – įsmukti į vieno mums ledus 
pristatydavusio vyriškio furgonėlį, vildamasi nusigauti į platųjį 
pasaulį, kuo toliau nuo Sent Luiso.

Tą ilgą vasaros dieną pratūnojau pasislėpusi ir apimta 
džiaugsmo. Iš dalies dėl to, kad važiavau slapta, be bilieto, iš 
dalies dėl to, kad iškeliavau vienui viena, vogčia. Bet turbūt 
daugiausia džiaugsmo man teikė tai, kaip keista atrodė visa, ką 
mačiau pro vagono plyšelius: fabrikai, apylinkės ir besiplečian-
tis mano miestukas – to niekada nebuvau regėjusi, nė neįta-
riau egzistuojant. Buvau tokia laiminga, kad net pamiršau alkį,  
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prisiminiau tik nusileidus prieblandai, o kai išvydau Miško 
Kalvos parką, supratau, jog apsukome platų pažįstamą ratą. 

Nors pirmoji mano solo kelionė nuvylė, vis dėlto ji nubrė-
žė man kryptį. Aš buvau tikra keliautoja, ir viskas. Sulaukusi 
dvidešimt šešerių, jau galėjau pasigirti mačiusi didumą Euro-
pos, plaukiojusi nuoga trijuose vandenynuose, susipažinusi su 
diplomatais ir bolševikais. Koledžas manęs nesudomino, tad jį 
mečiau ir užsidirbdavau pragyvenimui pati. Rodės būtina ne 
tik nuolat judėti ir viską patirti pačiai, bet ir išlikti savimi, gy-
venti savo, o ne kieno nors kito gyvenimą.

Bet 1936 metų sausį mama pakvietė mane grįžti atgal į Sent 
Luisą telegrama, kurioje rašė, kad mano tėtis serga. Vykau 
traukiniu, visą kelionę nervingai glamžydama telegramą palto 
kišenėje. Nes kiek tik įstengiau prisiminti, mama rūpindavosi, 
kad niekas nepamatytų jos sunerimusios. Tačiau iš tų kelių te-
legramos žodelių tvokstelėjo įtampa ir nerimas, ir aš nežinojau, 
kokią ją rasiu, kokį rasiu tėtį, ar esu pasirengusi išvysti jį ser-
gantį ir nusilpusį. Išvysti realybę tokią, kokia ji išties yra.

Mama Edna visuomet buvo kelrodė žvaigždė mano dangu-
je, puikesnė už bet kurią kitą gyvą esybę. Ji buvo šilta ir protin-
ga, įžvalgi ir labai gera. Nors visą savo gyvenimą skyrė nenuils-
tamai kovai už moterų teises ir buvo visuomet pasirengusi ginti 
teisybę, teisingus žmones ir reikalus, tos kampanijos, žygiai ir 
visuomeninės kalbos netrukdė jai būti gera mama ar žmona. 
Kiekvieną vakarą, vos išgirdusi, kaip mano tėtis rakina duris, 
ji mesdavo savo darbus, kad ir ką būtų dariusi, ir nuskubėdavo 
laiptais žemyn jo pasitikti. Kaip tik tuo metu jis įžengdavo pro 
duris, pasikabindavo pilką fetrinę skrybėlę ant medinės gem-
bės ir pabučiuodavo mamą.
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Šis vakarinis ritualas buvo švelniausias jų tarpusavio gestas 
ir kartu seniausias jų įprotis. Kartu jis atrodė lyg rašalu užra-
šytas ateities pažadas. Pažadas pasikliauti ir pasitikėti vienas 
kitu, siekiantis taip toli į priekį, kiek tik įmanoma įžiūrėti. Visų 
būsimų bučinių pažadas. 

Prisimenu, vaikystėje jaučiau, kad mamai nereikia jokių 
pastangų kas vakarą atsidurti prie durų. Laikas akivaizdžiai 
padėdavo tą sutapimą organizuoti – sulėtėdavo taip, kad ji ga-
lėdavo nustoti daryti, ką dariusi, ir tiksliai kasdien būti prie 
durų, vos tik jos atsilapodavo. Bet, žinoma, aš klydau. Tam rei-
kėjo didžiulių pastangų ir valios. Taip pat apsisprendimo bei 
ryžto. Visa taip susidėliodavo, kad ji galėtų atsidurti prie laiptų.  
Taip, nors aš niekada negirdėjau ir nemačiau, kaip tai susidė-
lioja.

Mano tėtis Džordžas Gelhornas buvo gerbiamas ir verti-
namas akušeris, dirbantis ir dėstantis dviejose ligoninėse, iš-
siskiriantis nepriekaištingu gyvenimo būdu pasaulyje. Jis buvo 
tikras tėvas, atrama, kaip iš Džordžo Elioto romano, elgėsi su 
savo šeima rūpestingai ir tiksliai kaip vidinis šveicariško laik- 
rodžio mechanizmas. Toks buvo ir su savo pacientais, ir su ki-
tais žmonėmis.

Tėčio kabinete buvo tūkstančiai knygų, sudėtų abėcėline 
tvarka, tobulai išrikiuotomis nugarėlėmis. Ir jis visas jas buvo 
perskaitęs. Vaikystėje maniau, kad tėtis žino viską, ką turi ži-
noti, taip pat ir apie mane. Galbūt todėl visą laiką stengiau-
si jam įtikti ir pelnyti jo pritarimą, kad galiausiai tapčiau jam 
daug žadančia ir gabia dukra. Turbūt sunkiausia man gyveni-
me buvo susitaikyti su tiesa. Žinoma, tokia dukra neegzistavo. 
Ji ir negalėjo egzistuoti.
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Iš Sent Luiso Vienybės stoties pasisamdžiau automobilį, 
kad mane nuvežtų į Makfersono aveniu, ten atsidūriau priešais 
plačias lakuotas duris ir leidau sau ilgokai pafantazuoti, kaip 
pabėgu, o ne susiduriu su nemalonumais. Kai pastarąjį kartą 
lankiausi namie, mudu su tėčiu taip siaubingai susikivirčijome, 
kad net negaliu prisiminti jo žodžių nekrūptelėjusi. O dabar jis 
sunkiai serga, galbūt merdėja.

Durys sugirgždėjusios atsivėrė ir išvydau savo mamą, žvel-
giančią į mane taip, lyg būčiau išsikrausčiusi iš proto. „Márti! 
Užeik. Peršalsi.“

Kai ji įtraukė mane vidun ir apkabino, vien jos kvapo užte-
ko, kad atsipalaiduočiau. Raminamai veikė levandų tualetinis 
vanduo, veido pudra ir geras linas. Prieš akis iškilo kiekvie-
na mano gyvenimo akimirka, kai ji mane palaikė, šokiai kas 
dvi savaites ir šeštadienio pusryčiai, jos niūniavimas tekant iš 
čiaupo vandeniui ar garsiai kartojamos visuomeninės kalbos, 
kurias ji visuomet kurdavo mintyse. Prisiminiau iškilmingus  
pietus tik mudviem Kriv Kere, Sent Luiso apygardoje, prie 
purslojančių krioklių, – ten aš meldžiausi, kad ji niekada ne-
mirtų. Atmintyje regėjau vakarus mūsų priebutyje, blėstant 
dienos šviesai, su knygomis ant kelių ir baltais drugeliais, išsi-
tėškiančiais į stiklines duris.

Dabar jaučiausi taip, lyg užtvanka būtų atidaryta. Atsidū-
riau ant to paties ištiesto tamsiai raudono persiško kilimo, kur 
daugybę kartų, žaisdama stiklo rutuliukais su savo broliais, 
pralaimėjau. Visi tie atstumai, kuriuos įveikiau keliaudama, 
mėgindama būti savimi, tapo nebesvarbūs čia, kur niekas nie-
kada nesikeitė. Nesikeitė nei raudonmedžio baldai, nei dailė, 
nei knygos savo vietose ant lentynų. Tokia pati liko ir kiaušinio 
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Paula  
McLainBestselerio „Paryžiaus žmona” autorė grįžta prie  

Ernesto Hemingvėjaus temos romane apie jo aistringą, 
audringą santuoką su Marta Gelhorn – be galo  

nepriklausoma, ambicinga jauna moterimi, kuri taps  
viena žymiausių XX amžiaus karo korespondenčių.

 
1937 metais dvidešimt aštuonerių Marta Gelhorn viena keliauja į 
Madridą rašyti apie Ispanijos pilietinio karo žiaurumus, kur ją įtrau-
kia paprastų žmonių, patekusių į pražūtingą konfliktą, istorijos. Tai 
jos galimybė įrodyti, kad yra verta žurnalistės vardo srityje, kurioje 
dominuoja vyrai. Ten ji netikėtai įsimyli Ernestą Hemingvėjų – vyrą, 
netrukus tapsiantį legenda. Jų santykiai ir profesinė karjera mezgasi 
Antrojo pasaulinio karo išvakarėse Madride, Ki Veste ir ypač Kuboje, 
kur įsikuria Marta ir Ernestas. Tačiau Ernestui išleidus sėkmingiausią 
savo kūrinį „Kam skambina varpai“, jie nebėra lygūs, o Marta turi 
pasirinkti: pasiduoti varžantiems reikalavimams būti garsaus vyro 
žmona arba rizikuoti prarasti Ernestą einant savo pačios, moters ir 
rašytojos, keliu.

Paula McLain yra „The New York Times“ bestselerių „Paryžiaus 
žmona“ bei „Meilė ir griuvėsiai“ autorė. Gimė Kalifornijoje 
1965 m. Vaikystėje ją ir dvi jos seseris paliko tėvai, tad joms 
teko kraustytis iš vienos prieglaudos į kitą, vėliau uždarbiauti 
keisčiausiais būdais iki kol suvokė, kad gali (ir nori) rašyti. Ji 
baigė literatūros studijas Mičigano universitete, yra išleidusi ir 
daugiau grožinės prozos ir poezijos kūrinių, memuarus.
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