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Tre judiska döttrar – pianister med vitt skilda öden

Om man av någon anledning letar efter judiska musiker
på internet finner man en uppsjö av namn trots att det
judiska bidraget till konstmusiken historiskt är ganska
ungt jämfört med de kristnas. Möjligen var Haskala, den
judiska upplysningen, en förutsättning för att få ägna sig
åt “världslig” musik.
Klezmermusiken var instrumentell bröllopsmusik, och
klezmorim, musikanterna, hade ingen hög status i det
traditionella ashkenaziska samhället. Vaggvisor fanns det
många och även en utbredd folklig sångskatt.
Vissa människor räknar antalet judiska nobelpristagare
och verkar närmast mena att den stora mängden av
begåvningar är genetiskt betingat. Jag tror snarare att det
finns historiska, politiska och sociologiska förklaringar
till detta precis som till mängden av framstående judiska
musiker och kompositörer. De fåtal nischer, som var till-
gängliga för yrkesutövning i Östeuropa, där de flesta
judarna bodde, var begränsade och att syssla med musik
var en möjlighet att nå framgång.                                           

Den ännu verksamma, snart
80-åriga konsertpianisten
Martha Argerichs morföräldrar
utvandrade från Ryssland till
Argentina, ditlockade av baron
Hirschs erbjudande om land för
alla judar som ville komma dit.
De bosatte sig i Colonia Villa
Clara i provinsen Entre Ríos i
centrala Argentina. Den judiska
koloniseringsorganisationen

          Marta Argerich            under ledning av Hirsch köpte
                                         upp land åt judiska immigranter
                                         från Tsarryssland.
Martha föddes i Buenos Aires, där faderns katalanska för-
fäder hade bosatt sig redan på 1700-talet.
Som vunderkind debuterade hon mycket tidigt, utbildade
sig senare i Europa och kom att göra världskarriär. Hon
räknas idag till en av de allra största pianisterna. 

Marija Veniaminovna Yudinas
livsöde är närmast osannolikt. Hon
föddes i Nevel, Vitebsk, 1899 och
konverterade till den kristna orto-
doxa tron 1919. Efter utbildning vid
Petrograds konservatorium, där hon
var klasskamrat med Dmitrij
Sjostakovitj, anställdes hon för att
undervisa vid samma lärosäte efter
att en tid ha studerat historia och

       Marija Yudina         teologi. 1930 blev hon dock utkas-
        1899-1970             tad för sina religiösa förvillelser och
                                   kritik av Sovjetsystemet. Och så
fortsatte hennes karriär som hem- och arbetslös men hon
var ständigt lika frispråkig och kompromisslös.

Hon fick så småningom en tjänst i Tblisi och kom senare
till Moskva men förlorade åter sitt arbete på grund av sin
religiösa övertygelse och hårdnackade böjelse för modern
västerländsk musik.
Det var i hennes lägenhet Boris Pasternak hade sina första
uppläsningar av Doktor Zjivago och hans älskarinna Olga
Ivinskaja berättar i sin biografi om hur Stalin uppskattat
Yudinas konsert i radion, då hon spelat Mozarts piano-
konsert nr 23, varefter han samma natt beordrat henne att
spela in en skiva med konserten för honom. 
Panik utbröt, ingen dirigent vågade först ställa upp, men 
konserten spelades ändå in och uppdragsgivaren var nöjd.
Det sägs att Yudina, då hon fick Stalinpriset, skänkte
pengarna till den ortodoxa kyrkan för att man skulle be
för Stalins själ.
Hennes sätt att spela piano var däremot mycket oorto-
doxt: virtuost och kraftfullt men mycket egensinnigt.

Maria Israilevna Grinbergs
judiska börd bestämde
hennes öde i Sovjetunio-
nen. 
Hon föddes i Odessa med
en far som var hebreist och
en mor som var  pianolära-
rinna. Innan hon kom till
konservatoriet i Moskva
hade hon flera pianopeda-
goger, bland andra samma
som Vladimir Horowitz.              Maria Grinberg 1908-1978                                                                                                                                                 

Maria  Grinberg fick snabbt framgångar med sitt piano-
spel och vann 1935 ett andraplatspris i den prestigefyllda
Allsovjetiska pianotävlingen.                       
Men redan det svarta året 1937 fängslades och avrättades
både fadern och hennes man som folkfiender. Hon avske-
dades från sin statliga anställning och fick jobb som
ackompanjatör i en amatördansgrupp. Sedermera fick hon
tillfälliga påhugg i en orkester men inte som pianist utan
som – pukslagare. I 40-årsåldern drabbades hon av en
hjärntumör, som dock var operabel. Som 50-åring fram-
trädde hon åter som konsertpianist och turnerade i sovjet-
blocket och två gånger i Holland, där hon jämfördes med
andra giganter i facket som Artur Rubinstein, Vladimir
Horowitz och Clara Haskil. 
Om detta och om andra publika framgångar skrevs inte
ett ord i den sovjetiska pressen. Maria Grinberg var som
framgångsrik judinna en ickeperson.
1963 fick hon åter en prestigefylld utmärkelse och en pro-
fessur i Tallin. På 1960-talet gjorde hon en inspelning av
samtliga Beethovens pianosonater, vilken ännu idag anses
vara en av de bästa som gjorts.
1967 var ett svårt år för de sovjetiska judarna. Känd för
sin humor kallade hon sig då för Maria Agressovna med
anspelning på sin patronym Israilevna.                           
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