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Alla älskade Donna Clara, men vem komponerade sången?
                                                                                                  
Min svärmor Emilia var nog mer polsk än sin man
Gerard, vars polska var inte av samma höga klass som
hans tyska. Emilia talade dock en vacker tyska i den
mjuka  oberschlesiska dialektformen. Hennes mor hade i
sin tur gått i tysk skola “za Kajsera”, det vill säga under
tiden före första världskriget. I detta område i dagens
Polen hade gränserna, språken och lojaliteterna ändrats
många gånger under historien. 
För mina svärföräldrar var Zarah Leander och Greta
Garbo ännu stora och kända namn.
Svärmor Emilia hade en mycket levande och charmeran-
de personlighet. Hon drog underbara vitsar ömsom på
polska och ömsom på tyska. Och hon sjöng gärna sången
“Oh, Donna Clara” på båda språken. Jag har förstått att
denna sång var omåttligt populär under kriget också bland
tyskarna.
Ironiskt nog komponerades sången, som också hade titeln
“Tango milonga”, av en polsk jude, Jerzy Petersburski
från familjen Melodysta. Han föddes i Warszawa 1895
och dog också där 1979. Efter 20 år i Argentina återkom
han till Warszawa 1968. Ett annat örhänge av honom var
“To ostatnia niedziela”.
Det finns många paralleller mellan den polska och tyska
populärmusiken under mellankrigstiden både vad gäller
repertoar och vilka som skrev och framförde den. Såväl i
Tyskland som i Polen var det främst judiska kompositörer
och textförfattare, som skapade de populäraste sångerna
och den mest älskade dansmusiken. Tangos med senti-
mentala texter och sånger med exotiska titlar eller lätt
frivola anspelningar var vanliga i båda länderna. Det
rådde ett kulturellt utbyte genom att musik och grammo-
fonskivor vandrade över gränserna och var lika älskade
på båda sidor.
De tyska judiska musikernas ödesår var 1933 men i Polen
skulle det dröja ytterligare sex år innan livet för de polska
kollegerna vändes upp och ner. 
Andrzej Włast (Gustaw Bauritter), Łódź 1895 – Warsza-
was getto 1942 eller 1943,  var den som skrev texten till
“Oh Donna Clara”. Han var poet och librettist till fler än
2000 sånger, bland andra sången “Rebeka” med musik av
Zygmunt Białostocki, född 1897 i Białystok. Han mörda-
des i Treblinka 1942 eller 1943.
Henryk Wars (Warszawski), Warszawa 1902 – Kali-
fornien 1977, var musiker och kompositör. Hans stora
nummer var sången “Miłość ci wszystko wybaczy” med
text av den judiske poeten Julian Tuwim. Sången var ett
av de mest älskade numren i Hanka Ordonównas reper-
toar. En annan av hennes kända sånger var en slowfox,
“Trudno”, av Tadeusz Müller, Lwów 1893 – Brasilien
1956,  och Emanauel Schlechter, Lwów 1904 – gettot i
samma stad 1943, inspelad 1935 med Henryk Golds
orkester.
Artur Gold, Warszawa 1897 – Treblinka 1943, arrange- 
rade musik tillsammans med sin bror Henryk (som över-

levde kriget) och Petersburski. Tillsammans drev de natt-
klubben Adria, innestället i 1930-talets Warszawa.

Wiera Gran och Władysław Szpilman (jo, just han i “Pianisten”)

På ett annat kafé, men i stadens getto, “Sztuka”, spelade
Władysław Szpilman piano till sångerskan Wiera Grans
tolkning av poeten Władysław Szlengels text “Jej pierw-
szy bal”. Hon hade frivilligt sökt sig till gettot för att
kunna vara tillsammans med sin mor. Efter moderns död
lyckades hon senare fly därifrån och hålla sig gömd på
den så kallade ariska sidan.
Wiera Gran (född Dwojre Grynberg i Białystok 1916 och
död i Paris 2007)  sjöng på jiddisch också i filmen från
1939 “On a heym”. En annan känd sång med Gran var
“Tango Notturno”, tagen ur en tysk film från 1937 med
samma namn. Efter kriget förföljde henne ständiga pro-
cesser, där hon anklagades för samarbete med nazisterna,
något som hon själv beskyllde Szpilman för.
I gettot sjöng också Marysia Ajzensztat (Miriam Eisen-
stadt), även kallad Warszwagettots näktergal. Hennes far
hade lett synagogkören i den stora Tłomackiesynagogan. 
På kafé Femina sjöng Miriam både jiddischsånger och
hebreiska folksånger men även Gluck, Brahms, Schubert
och Mozart. Hennes tjugoåriga  liv tog slut på Umschlag-
platz 1942.
En känd och uppskattad sångare var Adam Aston
(Wiński), Warszawa 1902 – London 1993. Han var både
skådespelare och sångare och framförde “Rebeka” också
på jiddisch.
En annan mycket populär polsk-judisk sångare var
Mieczysław Fogg (Fogiel), Warszawa 1901–1990.  Han
framförde gärna klassikerna “Tango milonga” och “To
ostatnia niedziela”. Fogg blev en representant för konti-
nuiteten bakåt i den polska populärkulturen. Genom sin
eleganta och verserade framtoning stod han för något som
många polacker gärna ville se i den gråa folkrepublikens
tid. Trots att han var jude...
För det är just det som är det märkliga, både i det tyska
och polska exemplet: fastän det rådde en stark antisemi-
tism, både folklig och statligt sanktionerad, i båda länder-
na så var den mest älskade musiken och sångerna ett verk
av judar.
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