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Oleg Dorman | Förord

 Denna bok är en utskrift av Lilianna Zinovjevna Lungi-
 nas muntliga berättelse om sitt liv i en dokumentärfilm 

i flera avsnitt, »Ordagrant«. Jag har bara gjort de obetydliga 
rättelser som är gängse vid publiceringen av stenografiska 
referat, och bara lagt till de delar av berättelsen som av olika 
skäl inte har kunnat tas med i filmen, varför boken har blivit 
nästan en tredjedel större.

Lilianna Lungina (1920–98) var en berömd skönlitterär 
översättare i vars version de ryska läsarna lärt känna Lille bror 
och Karlsson på taket och Pippi Långstrump, romaner av Hamsun, 
Strindberg, Frisch, Böll, Ende, Colette, Dumas, Simenon, 
Vian och Gary. Hon har översatt pjäser av Schiller, Haupt-
mann och Ibsen liksom noveller av Hoffmann och Andersen.

I början av 1990-talet publicerades i Frankrike Lilianna 
Lunginas minnen, Les saisons de Moscou (Moskvas årstider); 
de blev en bästsäljare och i en opinionsundersökning, som 
traditionellt görs av tidskriften Elle, utsågs den av de franska 
läsarna till årets bästa dokumentära bok. Men Lungina ville 
definitivt inte ge ut sin bok i Ryssland. Hon ansåg att den 
skulle skrivas på ett annat sätt, på nytt, från den första raden 
till den sista, för hennes landsmän. Med de sina kunde och 
måste hon tala om sådant som utomstående inte förstår.

Vid ett tillfälle gick hon med på att ta med sig detta verk 
framför tevekameran. Jag tror att den franska boken helt en-
kelt fungerade som en skiss till hennes flera dagar långa be-
rättelse. I en veckas tid i februari 1997 åkte jag varje morgon 
med fotografen Vadim Ivanovitj Jusov och ett litet inspelnings-



team till Lungins hus vid Novinskijboulevarden för att lyssna 
på och spela in en muntlig roman, som sedan skulle bli filmen 
»Ordagrant«.

Under sitt långa liv bodde Lilianna Lungina i flera olika 
länder och det kom att spegla 1900-talet på ett häpnadsväck-
ande djupt och klart sätt. Det var ett sekel som hävdade att 
det inte finns ett liv för alla utan bara för den enskilda män-
niskan, att bara ensam är stark. Eller att människan inte är 
en lekboll för omständigheterna, inte ett livets offer utan en 
outsinlig och därmed osårbar källa för det goda.

Få har lyckan att möta sådana människor som Lilianna Zi-
novjevna och hennes man, den berömde dramatikern Sem jon 
Lvovitj Lungin. Förmodligen är andra människor det vikti-
gaste i vårt liv. Efter andra dömer man om livet, om vad en 
människa duger till, hur det kan vara med kärleken, troheten 
och modet och om det som står i böcker är sant.

Jag hade lyckan att känna och älska dem. För mig är det en 
ära att överlämna den här boken till er.

Ordagrant
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 Jag heter Lilja Lungina. När jag var mellan fem och tio år 
 och bodde i Tyskland kallades jag Lilja Markovitj. Senare 
i Frankrike, från mitt tionde till mitt fjortonde år, uttalades 

namnen som Lili Markovitj. Och när jag spelade med i mam-
mas dockteater, kallades jag Lili Imali. Imali är mammas 
pseudonym, ett fornhebreiskt ord som betyder »min mor«. 
Så många namn med olika betoningar har jag alltså haft. Och 
hur många skolor har jag inte gått i! En gång räknade jag till 
tolv stycken. Men under mitt långa liv – den 16 juni [1997] 
blir jag sjuttiosju år, det är så man baxnar när man tänker på 
det, aldrig trodde jag att jag skulle nå den åldern – har jag ald-
rig lärt mig tala om mig själv med förnamn och fadersnamn. 
Det är förmodligen ett generationsdrag, på något vis uppfatta-
de vi oss själva mycket länge som unga, vi använde bara för-
namnet och duade alltid varandra.

Likafullt är sjuttiosju år en mycket hög ålder och nu är det 
dags att sammanfatta. Och det är inte fråga om någon preli-
minärsammanfattning, som min man Sima1 kallade sista de-
len av sin bok Sett i vakenhet, utan om något slutgiltigt. Fast å 
andra sidan: vad kan man egentligen sammanfatta när det 
gäller en verklighet, en kallelse? Vad kan man sammanfatta 
av ett liv? Jag tror att livets summa är livet självt. Hela tota-
liteten av lyckliga och svåra och olyckliga stunder, av klara 
och vaga ögonblick, hela mängden av minuter, timmar och 
dagar, så att säga hela livsessensen – just det är livsresultatet 
och något annat kan inte finnas. Det är därför jag vill minnas 
nu. Jag får lust att studera gamla fotografier.
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Jag minns mycket väl det ögonblick då jag först förstod 
att jag är den jag är, det vill säga att jag avvek från resten av 
världen.

Jag har ett foto där jag sitter i pappas knä – där är just det 
ögonblicket fångat. Jag tyckte väldigt mycket om min pappa, 
han skämde bort mig kolossalt och fram till det där ögon-
blicket kände jag samhörighet med honom och hela världen, 
men nu plötsligt var det som om jag hade kommit i motsats-
ställning till pappa och allt i omgivningen. Jag tror att det var 
fråga om en insikt om mig själv som individ, som personlig-
het. Fram till det ögonblicket hade jag vuxit så som jag så att 
säga var genetiskt programmerad för och med allt jag hade i 
mig från födseln. Och från det ögonblicket – så snart jag hade 
blivit på det klara med att jag stod självständig gentemot värl-
den – började den påverka mig. Och det som fanns inplanterat 
i mig började så smått att underkastas förändring, bearbetas 
och slipas av: inflytandena från omvärlden, från det stora 
livet runt omkring mig. Med andra ord: min erfarenhet, det 
jag upplevt, de situationer jag hamnat i, det val jag gjort och 
mitt förhållande till andra människor – i allt detta blev värl-
den omkring mig med sina stormar alltmer märkbar. Därför 
tänker jag som så, att när jag skall berätta om mitt liv skall jag 
inte berätta så mycket eller så särskilt mycket om mig själv … 
Jag tyckte att det var ett konstigt förslag som jag hade fått – 
hur skulle jag plötsligt kunna börja tala om mig själv? Till 
exempel betraktar jag inte mig själv som klokare än andra … 
och jag begriper över huvud taget inte varför jag skulle börja 
tala om mig själv. Däremot vore det kanske värt ett försök att 
tala om mig själv som ett slags organism som har sugit i sig 
och absorberat en del element ur den yttre tillvaron, ur det 
komplicerade och motsägelsefulla livet i omvärlden. Då hand-

lar det ju om ens erfarenhet av det stora liv som har passerat 
en, det vill säga om någonting objektivt. Och objektivt kan 
det kanske ha sitt värde.

Över huvud taget tror jag, att det nu mot århundradets slut, 
då det råder en sådan förfärande sinnesförbistring och då det 
inte heller är riktigt begripligt vart vårt land är på väg – jag 
har en känsla av att det är på väg ned i en avgrund och att det 
sker i allt snabbare takt – ja, jag tror att det nu faktiskt kan 
vara viktigt och av värde att bevara så många skärvor som 
möjligt av det liv vi har levt – av 1900-talet och till och med, 
genom våra föräldrar, av 1800-talet. Det är möjligt att ju fler 
som vittnar om denna erfarenhet desto mer blir det möjligt 
att behålla av den så att det till sist går att foga samman skär-
vorna till en mer eller mindre fullständig bild av ett trots allt 
mänskligt liv, ett liv med (som det numera så ofta kallas) mänsk-
ligt ansikte. Och det kan ha något att ge det tjugoförsta seklet 
och på ett eller annat sätt lämna ett bidrag till det. Jag menar 
naturligtvis totaliteten av sådana vittnesbörd och i den är 
mitt bidrag bara hundradelen av en droppe. Men jag har fått 
lust att på ett eller annat sätt bli en del av den. Och på det sättet 
skall jag göra ett försök att berätta lite om mig själv, vad jag 
har varit med om och hur jag har upplevt det.

Om man säger (och det är faktiskt vad jag själv tycker) att 
ett konstverk, en bok eller en film bör innehålla ett message, ett 
slags budskap, till människorna – och antagligen måste varje 
sådant vittnesbörd innehålla ett budskap av något slag – så 
skall jag genast formulera det message som är mitt. Det är först 
och främst att man alltid skall hoppas och tro, att till och med 
mycket dåliga omständigheter oväntat kan utvecklas i en helt 
annan riktning och leda till något gott. Jag tänker visa att 
många olyckor både i mitt och senare i mitt och Simas gemen-
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samma liv har vänts i otrolig, häpnadsväckande lycka och rike-
dom – och jag skall bemöda mig om att understryka det därför 
att jag vill säga att man aldrig skall förtvivla. Jag gör det ef-
tersom jag vet att det finns så mycket förtvivlan i människors 
sinnen nu. Det gäller alltså att tro och att hoppas, och efter 
hand kommer mycket att framstå i en annan dager.

1.

Allmänt talat – och det säger jag rent ut eftersom jag själv har 
upplevt det – vaknar ens intresse för föräldrarna sent. Först 
inträffar en avstötning från föräldrarna, en bekräftelse av 
den egna personen och en önskan att leva ett eget, inhägnat 
och självständigt liv. Och man är så förtjust i detta sitt liv att 
man fullständigt bortser från föräldrarna. Det vill säga, att 
visst älskar man dem fast de liksom inte utgör något element 
i ens själsliv. Men med åren vaknar alltmer ens intresse för 
ursprung och källor, man vill veta vad allting kommer sig av, 
man vill ta reda på vad föräldrarna sysslade med, vad farfar 
och farmor gjorde och så vidare. Det där kommer med åren. 
Jag märker det också hos mina egna barn hos vilka det efter 
hand, nu i mogna år, så smått har börjat visa sig ett intresse 
för pappa och mamma – för en pappa som inte längre finns … 
Jag har själv gått samma väg, låt vara att jag redan som ung 
började fråga ut mamma på allvar. Det är därför som nästan 
allt jag berättar om mina far- och morföräldrar inte är mina 
egna minnen utan minnen av vad andra har berättat.

Mamma och pappa var från Poltava. Jag hade alltid velat 
komma dit och många gånger hade jag bett min mammas 
kusin, som var gift med den berömde akademiledamoten 

Frumkin, att resa med mig till Poltava, eftersom hon kunde 
ha visat var deras hus låg – men det blev aldrig av. Senare – ef-
ter så där trettiofem år av Simas och mitt liv – såg ödet självt 
till att vi hamnade där. Sima hade drabbats av flera svåra 
lunginflammationer och läkarna förklarade att vi behövde 
komma till något ställe med ett klimat som inte var hett men 
varmt och jämnt. Min väninna Flora Litvinova rådde oss att 
resa till Sjisjaki sjuttio kilometer från Poltava. Där flyter den 
underbara floden Psiol, där finns tallskog och det är mycket 
vackert där. Utan längre funderande – sådana beslut fattade 
jag mycket snabbt – bad jag Flora att hyra ett litet hus åt oss. 
Och så reste vi. Och underligt nog hamnade vi av en ren slump 
i Poltava.

Det är en mycket förtjusande landsortsstad med pampiga 
guvernementsbyggnader i centrum. Hela ytterområdet har 
uppenbarligen bevarats i ursprungligt skick. Där stod lerhus 
med en mycket ovanlig form – till skillnad från lerhusen på 
landsbygden fanns där en mängd trästavar, varför de var en 
aning mer solida, men likafullt var det låga små envåningshus 
med små fönster och de liknade snarare uthus än bostadshus. 
Jag skulle tro att när pappa och mamma bodde där, såg näs-
tan hela Poltava utom själva centrum ut på det viset, och jag 
föreställer mig att det var i ett sådant där vitt litet hus – alli-
hop är glänsande vita eftersom de kalkas två gånger om året 

– som mamma, Marija Danilovna Liebersohn, bodde. Familjen 
kallade henne Manja.

Jag vet att de hade ett tvåvåningshus. Bottenvåningen var 
av trä och övervåningen av vitkalkad lera. Bottenvåningen 
upptogs av apoteket, och det var inget apotek vilket som helst 
utan av någon anledning sålde morfar också leksaker. Det 
fanns en stor leksaksavdelning i apoteket.
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Morfar var inte bara apotekets ägare utan själv farmaceut 
och kemist och ägnade sig hela tiden åt något slags upptäckter 
i laboratoriet – och dessutom var han förtjust i leksaker. Han 
rekvirerade de senaste modellerna från Europa och Amerika. 
Det sägs att folk till och med kom resande från Kiev till Pol-
tava för att köpa leksaker hos honom. De allra senaste leksa-
kerna. Han älskade mekaniska leksaker, om sådana som vår 
sexårige son Pavlik många år senare sade då vi tänkte ta honom 
med till den första leksaksutställningen i Moskva: »Meka-
niska leksaker intresserar mig inte.« Min morfar däremot var 
extremt intresserad av mekaniska leksaker.

Dessutom hade morfar blivit tilldelad en livräddningsme-
dalj – han hade kastat sig i vattnet och dragit upp någon. Och 
för övrigt hade han lett en judisk självförsvarsgrupp under 
pogromtiden.

Min pappa kallades Zijama, Zinovij Jakovlevitj Markovitj. 
Han kom från en fattig judisk familj med åtta eller nio barn. 
Han var den ende som fick högre utbildning. Där figurerade 
inga far- och morföräldrar. En som har figurerat i mitt liv var 
en bror till honom, en lägre sovjettjänsteman, som vi åkte 
och besökte efter att vi hade flyttat till Moskva. Jag minns 
något slags middagar som aldrig tog slut, men sedan blev hans 
son arresterad som trotskist och dog i fängelse. Någon mer på 
pappas sida kommer jag inte ihåg.

Mamma och pappa – det var en gymnasistromans. Mamma 
gick ut gymnasiet i Poltava och pappa gick i realskola med 
ingenjörsteknisk profil. Jag har kvar ett av mammas hemliga 
häften, där hon har skrivit om hur de firade skolavslutningen 
på terrassen till huset den 6 juni 1907. De firande var ett vän-
sällskap, tre flickor och tre pojkar, och där finns en anteckning 

Lilianna Lunginas föräldrar, Marija Liebersohn och 
Zinovij Markovitj, längst till höger.



· 18 · · 19 ·

om vilka häpnadsväckande och romantiskt ädla planer de hys-
te för sitt framtida liv.

Senare skall jag berätta om mamma och pappa och om 
mammas väninna Revekka, som var en ovanlig skönhet, men 
just nu skall jag helt kort berätta om tre andra.

Milja Ulman flyttade till Moskva, tog en akademisk examen 
och blev lärare i historia vid en sovjetisk arbetarfakultet.

Pappas vän Siunja reste till Palestina och blev professor i 
kemi och dekan vid Jerusalems universitet.

Pappas vän Misja blev socialist, och då kriget bröt ut skrev 
han ett brev till teoretikern Plechanov och frågade: Skall en 
socialdemokrat gå ut i kriget eller inte? Och han fick till svar 
att det skulle han absolut. Till skillnad från Lenin var Plecha-
nov övertygad om att Ryssland måste försvaras. Misja gick ut 
som frivillig och stupade.

Sedan skildes mammas och pappas vägar. Efter pogromer-
na 1907 flyttade mammas familj från Poltava till Tyskland. 
Där bodde de i ett par, tre år och flyttade sedan till Palestina. 
Men mamma stod inte ut med att vara borta från far. Hon 
lämnade sina föräldrar och återvände till Ryssland för att söka 
upp pappa. Vid den tiden hade han hunnit ta examen vid bergs-
institutet i Petersburg.

2.

År 1908 eller 1909, strax efter att den första ryska revolutio-
nen hade slagits ned, sköljde en våg av hemsk besvikelse över 
ungdomen. Det gällde framför allt stadsungdomen, i synner-
het i Petersburg. Det var fråga om en smitta, en självmordsepi-
demi. Självmord blev en massföreteelse. Ungdomarna visste 

inte vad de skulle ta sig till med sina liv eller vart de skulle ta 
vägen. Det kunde verka som om alla perspektiv, alla förhopp-
ningar om en förändring eller något slags rörelse i landet hade 
gått förlorade. I just det ögonblicket publicerade mamma, som 
studerade vid Högre kvinnokurserna, ett öppet brev i ett par, 
tre tidningar: »Ni ensamma pojkar och flickor, kom hem till 
mig. Varje torsdag klockan 5 öppnar jag dörren till mitt rum. 
Låt oss dricka te eller kaffe tillsammans, låt oss samtala och 
vara vänner. Det kanske känns lättare för oss tillsammans än 
för var och en för sig.«

Enligt dåtida seder och normer var det en ganska så djärv 
och egendomlig handling, som inte passerade oförmärkt. De 
åren hade det kommit ut en bok som hette De ensammas krets, 
och när jag nyligen läste poeten Aleksandr Bloks brev, stötte 
jag av en tillfällighet på en påminnelse om detta: några ord om 
studentskan Marija Liebersohns modiga och starka agerande. 
Och det kändes egendomligt och intressant att läsa det – jag 
insåg att mamma mycket tidigt hade försökt ansluta sig till 
en större tillvaro. Hon levde inte inom sin lilla krets utan var 
öppen för människor, och det tyckte jag naturligtvis om.

Ur ett brev från Marija Liebersohn till Aleksandr Blok: 

Gårdagens referat har än en gång visat för mig hur bot-
tenlöst djup frågan om ensamheten är och hur den i dag 
har mognat i vårt samhälle.

Aleksandr Aleksandrovitj, kanske är den ödesdigra 
gränslinjen mellan intelligentian och folket så oöverstig-
lig därför att det går en ännu skarpare gränslinje mellan 
den ene intellektuelle och den andre? Kanske det inte 
finns någon väg för den intellektuelle till folket därför att 
den intellektuelle är så oändligt ensam? Min bäste herre, 
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kanske den enda vägen till folksjälen är att bekämpa 
intelligentians ensamhet och kontaktlöshet?

I går nämnde ni själv självmördarna, som bekräftar er 
tes om att det är mycket svårt, nästan omöjligt, att leva så. 
Och vad än skälet är till att en människa lämnar livet, är 
hon otvivelaktigt djupt ensam i självmordsögonblicket.2

Efter vad jag förstår var hon och pappa redan djupt förälska-
de. Sedan bröt första världskriget ut och pappa gav sig i väg 
till fronten. Det kallades för »volontär« fast det var en skyl-
dighet, han blev inkallad. Han hamnade i tysk fångenskap. I 
nästan fyra år satt han i tysk fångenskap, det var därför som 
han talade mycket bra tyska. Jag har vykort som han skrev som 
krigsfånge.

Under kriget organiserade mamma ett hem för judiska barn 
vars fäder hade mobiliserats. Det första judiska barnhemmet 
var ett »femdagarshem«, det vill säga att barnen bodde där 
och avhämtades först på fredagen. I sina dagböcker skriver 
hon ovanligt kärleksfullt om dessa pojkar och flickor, om hur 
svårt det hade varit att få ta hand om dem, om hur mödrarna 
trots fattigdom och svält inte hade vågat lämna ifrån sig bar-
nen, hur hon hade måst övertala dem, och hon skildrar barn-
hemmets historia dag för dag och skriver något om vartenda 
barn. Det är rörande, jag har knappt kunnat läsa det utan tårar 
i ögonen, eftersom mamma har skrivit med sådan kärlek om 
sådana där i förstone abstrakta barn som en Mojsje eller en 
Judinfja, att »han har för första gången uttalat det och det 
ordet rätt och Judit har för första gången modellerat en åsna«. 
Allt detta fästes i skrift, mamma tyckte att det var ovanligt 
viktigt och betydelsefullt, och därmed framstod själva arbe-
tet på daghemmet (hon hade två medhjälpare) som en i högsta 

Matsalen i barnhemmet 
som modern organiserade.
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grad poetisk syssla. Det var som om hon odlade unika blom-
mor: var och en var ett exemplar i sin egen art, var och en 
vattnades med en särskild vätska och på ett särskilt sätt, och 
efter hand, allt eftersom jag läste dagboken, blommade de 
där barnen upp: den ene kunde sjunga, den andre kunde dan-
sa och den tredje modellera eller recitera dikter. Fullständigt 
bortglömda och betryckta telningar förvandlades till små 
plantor, som växte upp i kärlek.

Naturligtvis grep det mig. När jag började läsa dagboken 
kom jag att se mamma i en annan dager. Men inte i det vardag-
liga – som mamman som undrade hur dags jag skulle komma 
hem eller om jag hade tagit på mig halsduken eller ätit upp 
kotletten … Egentligen var mamma en dålig vardagshushål-
lerska, hon kunde bara ställa till med festmåltider. Att duka 
till fest, att laga till något alldeles extra och att alltid skriva 
menyn på vers – sådant kunde hon hur lätt som helst. Varda-
gen intresserade henne inte. Hon var så att säga en festmän-
niska …

Som alla andra återvände pappa ur fångenskapen efter krigs-
slutet, år 1919. Och nu förenades de tydligen definitivt. Och 
eftersom pappa hade hunnit bli medlem i ett judiskt arbetar-
parti – men inte Bund utan ett annat som hade gått upp i 
kommunistpartiet 1917 när kommunisterna kom till makten 

– tillhörde han plötsligt bolsjevikpartiet. Och han fick genast 
en befattning – som chef för utbildningsförvaltningen i sta-
den Smolensk. Vart pappa och mamma än flyttade blev de 
alltid tilldelade ett rum, till exempel en cell i Smolenskklostret, 
som hade omvandlats till sovsal för folk på tjänsteresa – och 
det var där jag föddes den 16 juni 1920.

Lilis far under den tyska krigsfångenskapen.
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3.

Eftersom pappa var en av få bolsjeviker med högre utbildning 
och på något sätt var bekant med Lunatjarskij kallade denne 
till sig honom i Moskva när jag var ett och ett halvt år. Pappa 
blev en av hans biträdande kommissarier i Folkupplysnings-
kommissariatet. Tack vare detta flyttade vi in i ett jättehus vid 
Sretenskijboulevarden, in i en lägenhet med femton, tjugo 
rum, med tjugo husmödrar i köket och med en kolossal öppen 
spis där det efter vad jag minns alltid låg huvuden på tork: 
dockhuvuden modellerade av mörkt bröd. Under hela Moskva-
perioden och också senare följdes jag av dockor. Mamma var 
lidelsefullt förtjust i dockteater och ville öppna en egen. Det 
mörka brödet var totalt oätbart, det var vått och klibbigt och 
mamma använde det som plastellin.

Över huvud taget hade mamma ett klart uttalat intresse 
för teaterkonsthantverk. Sin första dockteater hade hon an-
ordnat redan på barnhemmet i Petersburg. Men i Moskva 
blev hon bekant med den framstående dockteatermannen 
och skulptören Jefimov. Han och hans hustru har gett ut en 
mycket fin bok kallad »Petrusjka«. Han var animalist och 
ställs för övrigt fortfarande ut. (Han var en mycket bra konst-
när men fördärvades av Sergej Obraztsov, som var hans och i 
någon mån mammas lärjunge eftersom mamma var den som 
först hade fäst sig vid Jefimov. Sedan fördärvade Obraztsov 
alla genom att säga: »Kom och arbeta hos mig och för mig – 
annars kommer jag att kväva er.« Vilket han också gjorde med 
stor framgång.

När jag var två år tog mamma med mig till Berlin och ett 
tyskt pensionat, där vi träffade mormor. Själv minns jag ingen-
ting av det, men att döma av mammas brev till pappa kritise-

rades mamma hela tiden av mormor för att jag var felklädd 
och felkammad.

Här är några utdrag ur brev som mamma skickade från 
vilohemmet Berkenwerden i september 1922: 

Relationerna med mamma är fortfarande ganska kyliga, 
på något vis har hon och jag helt olika uppfattning om 
allt. Lilit har hon inte heller någon som helst förmåga att 
närma sig. Här är ett exempel på hennes pedagogiska me-
toder. »Ljusia« – det namnet imponerar mer på henne – 
»Ljusia, vill du ha choklad?« – »Ge kachalat!« säger Li-
lit glatt. – »Det får du inte, jag har ingen här, men vi kan 
köpa i morgon.« – »Ge kachalat!« skriker Lilit. – »Men 
varför erbjuder du henne det om du inte har någon?« 
undrar jag häpet. – »Hurså, får man inte fråga? Hon skall 
bli ordentligt uppfostrad och lära sig vad orden ›får inte‹ 
betyder.« Och så följer en två timmar lång föreläsning 
om Lilits brist på uppfostran. Dessutom är det förbjudet 
för Lilit att skrika, vilket så små har behov av, och till och 
med att skratta högt – då blir hon genast tillrättavisad: 
»Tyst, väsnas inte, du stör andra.« Hon skall lyda minsta 
vink och vara en väluppfostrad flicka. Trots mina protes-
ter har Debora Solomonovna samtal i teologiska ämnen 
med Lilit. I dag kan Lilit säga så här till mig: »Äsch, 
mamma, Gud vare med dig.« Eftersom jag ville veta vad 
hon menar med ordet »Gud« frågade jag henne: »Vad 
är det där Gud för någonting, det förstår jag inte?« – »Jo, 
Gud, det är … Jag förstår det men jag kan inte säga det«, 
svarade Lilja. »Vänta lite.« – Hon funderade en stund 
och så sade hon: »Gud, det är ett sådant där namn, ingen 
kan se honom, det är bara ett namn för att man skall be.« 
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Jag har antecknat de orden exakt. Lilit frågar efter dig 
varje dag: »Var är min pappsen?« – det är det första hon 
frågar när hon slår upp ögonen på morgonen. – »Vill 
du ha choklad?« frågade jag henne en dag. – »Jag vill ha 
pappsen«, svarade hon. Så långt minne är förvånansvärt 
hos en som är så liten, ett så litet barn.

Och om en annan småsak: 

Kära vännen min, Zijamotjka. I dag är det precis två må-
nader sedan vi reste från Moskva, och jag har en känsla 
av att det var väldigt längesedan. Nu är det höst och jag 
är lite vemodig som alltid på hösten, men tanken på att 
jag snart får träffa min älskling får hjärtat att bulta av 
glädje. För honom har jag en massa ömma ord och ömma 
kyssar, och konstigt nog måste jag bekänna att jag inte 
förhåller mig till honom som till min äkta man, som jag 
har känt en hel evighet, utan som till en älskling som jag 
är kär i. Men det säger jag bara i hemlighet, eftersom det 
känns lite pinsamt att bekänna sin kärlek till en man med 
en så stor dotter – två år och fyra månader om sex dagar. 
Dottern, som är en stor skönhet, är också kär i sin pappa 
och frågar mig varje dag: »När skall vi åka hem till pappa 
Ljama?«

Mot slutet av 1924 reste mamma och jag till mormor i Pales-
tina. Vi for med en ångare från Odessa. Jag minns inget annat 
än ett par lustiga episoder.

Egypten är berömt för sina ovanligt goda och vackra gla-
cerade frukter. Där köpte mamma två väldiga askar med gla-
cerad frukt för att ha att ge bort som presenter. Men när vi 

Lili med mor och mormor. 
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kom fram var det alldeles tomt inuti. Termiter – sådana där 
väldiga myror – hade satt i sig frukterna, varenda gnutta, un-
der den återstod av dygnet då vi seglade från Egypten till 
Jaffa. Det är det första som har stannat i mitt minne. Det andra 
är att jag kommer ihåg att när vi kom till Jaffa, där urlastning-
en ägde rum, fanns det av någon anledning ingen landgång. 
Man tog först bagaget och sedan passagerarna och hivade 
ned dem i stora motorbåtar, som körde fram till fartyget: det 
fanns ingen ordentlig kaj. Och så tog de mig och mamma och 
hivade ned oss, och nere i motorbåten stod en arab och fånga-
de upp oss. Det minns jag mycket väl.

Vid det laget hade morfar hunnit dö och mormor bodde 
tillsammans med sin syster Antka i en som det sades liten 
men som jag tyckte stor sexrumsvilla kallad Villa Lili till barn-
barnets ära. Där fanns sex bananpalmer och tolv apelsinträd 

– en trädgård.
När morfar kom till Palestina tjänade han pengar på att 

omedelbart hitta på ett sätt att avsalta havsvatten. Först bygg-
de han ett litet laboratorium och sedan en mindre fabrik, och 
för pengarna som han förtjänat hade de köpt det lilla hus som 
de bodde i.

Det var vår. Jag minns den intensiva doften av apelsin, 
mandarin och citronceder – det visade sig att det luktade så 
där när träden stod i blom. Jag minns att det var mycket vack-
ert. Och jag minns trätrottoarerna. På den tiden var Tel Aviv 
fortfarande en halvt om halvt träskartad plats och för att 
torrlägga den hade man planterat eukalyptusträd överallt 
och gjort ett slags små broar mellan dem – det blev som trot-
toarer. Eukalyptusträden har en otrolig förmåga att suga upp 
vatten …

Jag minns inte mer från den resan, jag minns inte ens hur 

vi återvände, om det var med ångare eller inte, där har jag en 
minneslucka.

När jag var tre eller fyra år köpte pappa en liten killing till 
mig. Jag hade följt med honom till kålmarknaden, på den 
tiden fanns det en stor marknad vid torget framför Vitryska 
stationen och där fick jag syn på den vita killingen och blev 
alldeles till mig. Och så började jag böna och tigga, jag sade 
att jag inte ville skiljas från den. Jag kramade den, jag minns 
mycket väl att jag höll armarna om den, och det kunde pappa 
inte motstå. Och så dök vi upp hos mamma med en levande 
vit killing. Den första natten fick den hålla till under pappas 
skrivbord och jag krävde att få sova bredvid den och med 
armarna om den under skrivbordet. Till grannarnas fasa fick 
den faktiskt ströva fritt omkring i rummen i ett par, tre dagar 

– det var en stor, luxuös lägenhet, som tydligen hade tillhört 
förrevolutionära rikemän och förvandlats till en förskräcklig 
kollektivlägenhet för tjänstemän vid Upplysningskommis-
sariatet. Lägenheten bestod alltså av femton eller tjugo rum 
men samtidigt fanns det bara ett badrum, en toalett och ett 
kök – och nu hade det till råga på allt dykt upp en killing där 
för att liva upp situationen. Men den fjärde natten började 
killingen gnaga på böcker. Jag minns hur jag grät när mam-
ma och pappa gav sig i väg med den till ett barnhem. Det har 
jag ett tydligt minne av.

Underligt nog minns jag också hur pappa sjöng när han 
rakade sig på morgnarna och att mamma sade till honom: 
»Sluta sjunga – man kan ju inte koncentrera sig.« Mamma 
arbetade på en förskoleinrättning och skrev rapporter på 
morgnarna. Pappa svarade – och det är konstigt att man er-
inrar sig sådana saker: »Jag skall inte sjunga, men en vacker 
dag kommer du att tycka att det är synd att han inte sjunger 
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längre och vad bra det skulle vara om han sjöng.« Ja, det 
minns jag, jag minns den där frasen: »Vad bra det skulle vara 
om han sjöng.« Dessutom minns jag att vi åkte kälke på Sre-
tenskijboulevarden, och jag minns att Moskva var täckt av 
snö eftersom jag inte såg någon snö mer, det fanns ingen snö 
i Berlin.

4.

År 1925 kungjordes det att man skulle börja handla med väst-
världen för att kunna köpa maskiner och industrialisera lan-
det. Många partimedlemmar med högre utbildning började 
sändas ut i utlandstjänst. Pappa, som var diplomingenjör och 
talade tyska flytande, fick lämna sin befattning på Upplys-
ningskommissariatet och resa till Berlin – som närmaste man 
till Krestinskij, som då var sändebud och senare blev vice 
utrikesminister. År 1937 arresterades Krestinskij och sköts. 
Hans hustru, som hade varit överläkare vid Filatovsjukhuset, 
tillbringade många år i läger. Krestinskijs dotter, som också 
arresterades senare, hade gått i samma ryska ambassadskola 
som jag. Mamma utsågs till rektor och klassföreståndare och 
dessutom ledde hon barnens teckningslektioner och satte upp 
en dockteater.

Från det första skolåret har jag ett tydligt minne. Vid ett 
tillfälle fick vi besök av Gorkij. Han hade emigrerat från Ryss-
land redan 1921 och bodde i Sorrento. Han var mycket lång, 
kutryggig och blåögd och hade slokande, lurviga ögonbryn. 
I tur och ordning läste vi varsin dikt av honom. Gorkij kysste 
var och en på pannan och blev som vanligt så rörd att han 
brast i gråt.

Skolan i Berlin får besök av Maksim Gorkij 
(Lili sitter framför författaren).
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I mitt minne har Tyskland flutit samman i en enda lång 
barndomsdag. Det var i min barndom. Jag lekte med dockor, 
jag drömde om att få en dockvagn, som pappa av princip väg-
rade att köpa – han hade visserligen köpt en killing, men en 
dockvagn ansåg han inte var lämplig för en liten sovjetisk 
flicka, det var alldeles för borgerligt. Men jag drömde om det, 
det var en dröm som inte gick i uppfyllelse. 

Två gånger kom mormor farande. Hon tog mig med till 
ett kafé och köpte speciell konfekt – ananas i choklad, som av 
någon anledning ingen annan köpte till mig.

Under vår tid i Tyskland förvandlades jag till en tysk flicka. 
Det berodde på att jag bara gick ett år i ambassadskolan. Se-
dan började jag i ett vanligt tyskt lyceum och lärde mig skriva 
med gotisk frakturstil. Den gotiska stilen är mycket speciell, 
och jag trodde att jag för längesedan hade glömt den, men 
nyligen råkade jag få syn på en bok med frakturstil och då 
kunde jag läsa den.

Vi höll oss med poesialbum och skrev fåniga dikter till var-
andra. Jag har kvar det där albumet. Där finns till exempel en 
anteckning på tyska: »Om du tror att jag inte tycker om dig 
utan bara driver med dig, så skall du tända en ficklampa och 
lysa in i mitt hjärta.« Eller: »Om du en gång om många år 
läser detta album, skall du minnas hur små och glada vi var 
och hur lätt det var för oss i skolan.« Den sortens poesi.

När man satt skulle händerna vila på bänklocket – det var 
ett strängt tyskt lyceum, ett flicklyceum – pojkar och flickor 
studerade var för sig på den tiden. Men det förekom raster 
och det förekom dumma flicklekar … Jag deltog gärna. Det 
väckte inga negativa känslor. Alla var ju med om det. Över 
huvud taget ville jag vara som alla andra, jag ville leva som 
alla andra och flyta in i alltsammans. För övrigt var det något 

som jag kom att önska senare också, jag skall berätta om det 
så småningom. Men på den tiden var det enkelt.

Vi reste alltid bort någonstans varje sommar: två gånger 
till Salzburg, till Schweiz och till Paris – första gången i Paris 
var jag sju år.

Jag minns att pappa av någon anledning reste från Paris till 
Nice (Nizza) och att mamma och jag åkte till Biarritz på syd-
kusten, och att mamma skrev en dikt som hon skickade till 
honom i ett brev:

Från Moskva till Biarritz, va,
Lilja flög som en steglitsa.
Och i häpnad över Biarritz
satt hon plötsligt på sin sits.
Biarritz är en tsaritsa
jämfört med en ort som Nizza …

Hurdan var mamma egentligen? Mamma var full av skämt 
och lek. Hennes lekfullhet var starkt utvecklad. Till exem-
pel kunde hon på ett ögonblick göra något personligt av ett 
hemskt hotellrum genom att flytta på någonting, skjuta un-
dan det och köpa en blomvas och genast lystes allting upp. 
Hon hade inredningsbegåvning, hon ville ha vackra saker 
omkring sig – och hon ville skoja. Ända sedan barndomen 
hade mamma haft lätt för att rimma och hon skrev alla möjliga 
skämtdikter. Till exempel skrev hon detta epitafium:

När jag är död finns mina dikter kvar.
Där kan du se hur Missekatten var.
(Jag kallade min mamma Misse.
Hon var poet och luffare, min kisse.
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Hon luffade och drömde dag och natt.
Med andra missar umgicks knappt vår katt.)

I den stilen. Och hon skrev det utan att lyfta pennan från pap-
peret.

Och så minns jag hur vi gick till järnvägsstationen och hur 
pappa kom till oss i Biarritz och vilken glädje det var. Havet, 
klipporna, det härliga, bekymmersfria, glada livet. Det var 
en tillvaro som alla andras. På somrarna reste alla i väg nå-
gonstans för att sedan berätta för alla andra om var de hade 
varit …

Också det fick ett slut. På loven brukade vi resa till Schweiz 
eller Frankrike. Alltid någonstans. Men nu bestämde sig pap-
pa för att resa till Ryssland på semestern för att se hur maski-
nerna, som han hade köpt, fungerade.

Mamma försökte övertala honom att inte resa. Hon verka-
de rädd. Hon var över huvud taget rädd för Sovjetryssland, 
och det skulle senare inverka på vårt öde. Telefonen ringde 
och en man bad att få tala med pappa. När pappa ville veta 
vem mannen var, svarade denne: »Jag måste vara inkognito 
för er.« Pappa vägrade att träffa honom. Två dagar senare 
ringde mannen igen och sade: »Det gäller er familjs välgång 
och liv.« Pappa och han träffades på ett kafé. Och den där 
mannen, en ryss som pappa inte kände och som inte sade sitt 
namn, förklarade: »Ni bör inte resa till Ryssland, ni kommer 
inte att bli utsläppt därifrån.«

När pappa kom hem, återgav han samtalet för mamma, det 
minns jag. Han ansåg att det var en provokation: kommunis-
terna kontrollerade hans pålitlighet. Och han sade: »Det är 
just nu och inte senare som jag skall resa.« Och så reste han.

När pappa skulle komma tillbaka efter semestern, åkte vi 

till järnvägsstationen för att ta emot honom. Men han var inte 
med på tåget. Dagen därpå ringde han och sade bara: »Vän-
ta inte på mig.« Efter två dagar fick vi ett brev, som han hade 
skickat med någon. Där skrev han: »Jag kommer inte att resa 
till Berlin mer, ni får återvända till mig.«

De hade gripit pappa på tåget. Han satt redan på tåget med 
sitt bagage när det kom in två män, som kontrollerade hans 
handlingar och förde bort honom. Det var GPU:s favorittak-
tik – att gripa en människa i sista minuten och i allas åsyn. 
Det innebar ett dråpslag mot offret och ögonvittnenas ner-
ver. Pappa var säker på att det var fråga om arrestering, men 
det var det inte, de tog helt enkelt bara ifrån honom hans 
utlandspass och förklarade att han hädanefter skulle arbeta 
i Ryssland.

Han hade ingenstans att bo. Han fick bo hos sin bror, som 
jag redan har talat om. Brodern hade ett litet rum på åtta 
kvadratmeter och där bodde han med hustru och son tills 
sonen blev arresterad, och där fanns inte plats för ytterligare 
en säng eller ens en madrass, och därför fick pappa i nästan 
fyra års tid sova på ett skrivbord. Man bredde ut någonting 
och sedan sov pappa där. Uppenbarligen hade vi ingenstans 
att ta vägen. Men det handlade inte bara om det. Mamma var 
rädd för att återvända.

5.

Vi bodde vid Hohenzollernplatz, där vi hyrde en lägenhet. På 
den tiden var det en ganska stor öppen plats. Vi bodde i ett 
tvåvåningshus. Våra fyra rum låg på nedre botten med fönst-
ren ut mot en trädgård. Vid ett tillfälle tog sig en tjuv in. Jag 


