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Sylwetki

Dar wielokulturowoÊci
Dziadkowie Daniela Barenboima, za-

równo ze strony ojca, jak i matki, byli 
rosyjskimi ˚ydami, którzy na poczàtku XX
wieku uciekli przed pogromami do Argen-
tyny. Tam, wraz z siedmiusettysi´cznà spo-
!ecznoÊcià ̋ ydowskà, kultywowali tradycj´,
a jednoczeÊnie interesowali si´ ideami syjo-
nizmu. Dbali o staranne wykszta!cenie
dzieci i brali udzia! w ˝yciu kulturalnym
kraju. Do Buenos Aires zawsze przyje˝d˝a-
!y najwi´ksze gwiazdy muzyki, takie jak
Toscanini, Furtwängler, Rubinstein, Gie-
seking, Arrau.

Rodzice Daniela (urodzonego w stolicy
Argentyny 15 listopada 1942) byli pianista-
mi, którzy z pasjà poÊwi´cili si´ pracy pe-
dagogicznej. Matka naucza!a dzieci i osoby
poczàtkujàce; ojciec zajmowa! si´ ucznia-
mi zaawansowanymi. Dzi´ki matce pi´cio-
letni Daniel pozna! nuty i podstawy gry 
na fortepianie, a nast´pnie przeszed! pod
opiek´ ojca, który pozosta! jego jedynym
nauczycielem. Z perspektywy lat Baren-
boim bardzo chwali! sobie taki uk!ad, 
krytykowa! natomiast popularny wÊród
wspó!czesnych adeptów pianistyki zwyczaj
peregrynowania po niezliczonych kursach
mistrzowskich i ulegania sugestiom z wie-
lu êróde!.

Ojciec Daniela, Enrique, by! uczniem
s!awnego W!ocha, Vicente Scaramuzzy
(póêniej nauczyciela Marthy Argerich).

Chodzi! te˝ na wyk!ady filozofa Ortegi 
y Gasseta. Lubi! kameralne muzykowanie
w sto!ecznych salonach artystycznych. Za-
biera! syna na koncerty, zaÊ w sprawie dal-
szego rozwoju jego talentu zasi´ga! rady 
u wielkich muzyków odwiedzajàcych Ar-
gentyn´. Rosyjski dyrygent Igor Markiewicz
po wys!uchaniu dziewi´ciolatka stwierdzi!:
„Paƒski syn cudownie gra na fortepianie, ale
na podstawie jego gry mog´ stwierdziç, ̋ e to
urodzony dyrygent”. I nie by!a to uprzejma
fantazja Markiewicza. Ojciec uczy! Daniela,
aby, kiedy gra, wyobra˝a! sobie brzmienie
orkiestry. K!ad! te˝ nacisk na dyscyplin´ ryt-
micznà i na myÊlenie polifoniczne. Ju˝ jako
dojrza!y muzyk Barenboim mawia!: „Wy-
chowa!em si´ na Bachu”.

Adolf Busch, skrzypek i dyrygent, nie wi-
dzia! przeszkód, aby kilkuletni dzieciak wy-
st´powa! publicznie, podczas gdy Yehudi
Menuhin to odradza! i zaleca! raczej sku-
pienie si´ na çwiczeniu techniki i nauce teo-
rii. Rodzice wybrali wariant poÊredni. Od
ósmego roku ˝ycia Daniel koncertowa!, ale
rzadko i tak, by nie kolidowa!o to z eduka-
cjà ogólnokszta!càcà. Czy w Argentynie, czy
potem, w Izraelu, chodzi! do zwyk!ych
szkó! publicznych i lubi! z kolegami graç 
w pi!k´ na ulicy. Nikt go nie zmusza! do
çwiczenia godzinami gam i wprawek. 
Ojciec, zwolennik naturalnoÊci i sponta-
nicznoÊci, wyznawa! zasad´, ˝e wszystkie
problemy techniczne mo˝na znaleêç w lite-

Daniel Barenboim 
talent nie do wyczerpania

„Muzyka jest dla mnie istotnà cz´Êcià ˝ycia. 
W pewien sposób daje mi sta!e pocieszenie,
zaÊ szczególnie pozwala mi odnieÊç si´ 
do Êmierci, a jest to umiej´tnoÊç, której istoty
ludzkie nie nabywajà automatycznie. [...]
Zwiàzek mi´dzy ˝yciem a Êmiercià jest taki sam
jak mi´dzy dêwi´kiem i ciszà – ciszà panujàcà,
zanim zacznie si´ dêwi´k i ciszà zapadajàcà,
kiedy dêwi´k si´ koƒczy”.

Daniel Barenboim 

Hanna Milewska

Autobiografia Barenboima 
– wydanie II – 2003

Eseje Barenboima 
– nie tylko o muzyce – 2008
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raturze fortepianowej i przeçwiczyç je 
w konkretnych dzie!ach, nie zaÊ przez me-
chaniczne powtarzanie w oderwaniu od
muzyki. Daniel codziennie siada! do kla-
wiatury na najwy˝ej dwie godziny. Raz 
w tygodniu móg! odstàpiç od nut zadanych
przez ojca i graç to, co chcia! – wtedy z za-
pa!em czyta! a vista nowe utwory.

W roku 1952, kiedy Daniel mia! niespe!-
na dziesi´ç lat, paƒstwo Barenboim podj´li
decyzj´ o zamieszkaniu na sta!e w Izraelu.
Chcieli wychowywaç dziecko w kraju, 
w którym ˚ydzi nie sà mniejszoÊcià naro-
dowà. Mi´dzy Buenos Aires a Tel Avivem
Barenboimowie zatrzymali si´ na kilka
miesi´cy w Europie. Skorzystali z zaprosze-
nia Markiewicza, który podczas prowadzo-
nych przez siebie letnich kursów w Salzbur-
gu chcia! pokazaç „m!odszemu koledze”
podstawy dyrygowania. Przy okazji Daniel
zwiedzi! muzeum w domu Mozarta i po 
raz pierwszy w ˝yciu znalaz! si´ w operze 
– na „Czarodziejskim flecie”. W kasie nie
by!o biletów, wi´c malec wÊlizgnà! si´ do
teatru bez biletu, a rodzice mieli na niego
czekaç w pobliskiej kawiarni. Zm´czony
wielogodzinnà podró˝à ch!opiec zasnà!
jednak przy uwerturze, a kiedy si´ ocknà! 
w trakcie pierwszego aktu, by! tak zdezo-
rientowany i przera˝ony, ˝e z krzykiem wy-
bieg! z sali. W czasie pobytu w Europie
zwiedzi! te˝ Wiedeƒ i Rzym. Kilkakrotnie
wystàpi! publicznie.

Wunderkind?
W Izraelu Daniel, do tej pory mówiàcy

tylko po hiszpaƒsku i troch´ w j´zyku ji-
dysz, musia! sobie b!yskawicznie przyswo-
iç hebrajski i angielski. Na szcz´Êcie nauka
j´zyków przychodzi!a mu, jak wi´kszoÊci
muzyków, z !atwoÊcià. Bardzo wczeÊnie za-
interesowa! si´ filozofià. Czyta! pisma Spi-
nozy i Kierkegaarda, Bubera i Broda. Kilka
miesi´cy po przyjeêdzie do Ziemi Obieca-
nej da! pierwszy koncert z Izraelskà Orkie-
strà Filharmonicznà. Krytycy bynajmniej
nie rozp!yn´li si´ w zachwytach. W recen-
zjach pobrz´kiwa! ton: „No có˝, widzieli-
Êmy tu niejedno cudowne dziecko”.

Ben Gurion, premier Izraela, ˝artobliwie
radzi! ch!opcu, aby zmieni! nazwisko (Ba-
renboim to zapisane w jidysz niemieckie
nazwisko Birnbaum, czyli „Grusza”) na
hebrajskie „Agassi”. Mówi!, ˝e powinien to
zrobiç, zanim zostanie s!awnym muzy-
kiem i zwraca! uwag´ na podobieƒstwo
„Agassiego” do nazwisk w!oskich. 

Barenboim nie zapomnia! o Argentynie.
W roku 2006 poprowadzi! w Buenos Aires
koncert noworoczny, w którego programie
znalaz!y si´ tanga.

W 1954 dwunastoletni Daniel, tym ra-
zem ju˝ jako pe!noprawny student, wzià!
udzia! w kursach Markiewicza w Salzbur-
gu. Rodzice wiedli z dyrygentem spór 

o kierunek, w jakim powinna pójÊç eduka-
cja zdolnej latoroÊli. Wed!ug Markiewicza
powinien porzuciç fortepian i skoncentro-
waç si´ na dyrygowaniu. Enrique Baren-
boim stwierdzi!, ˝e dla dziecka jest za
wczeÊnie na tak radykalny wybór, a gra na 
fortepianie i opanowanie obszernego re-
pertuaru nie zaszkodzi, a na pewno pomo-
˝e w karierze dyrygenckiej. WàtpliwoÊci 
co do drogi Daniela rozwia! Artur Rubin-
stein mówiàc, ˝e im lepiej b´dzie gra! na
fortepianie, tym lepiej b´dzie dyrygowa! 
i na odwrót. Nota bene osobà, która zapro-
wadzi!a trzynastolatka na przes!uchanie do
Rubinsteina, by! polski kompozytor osia-
d!y w Pary˝u, Aleksander Tansman. Oj-
ciec, chocia˝ pozna! wielkiego pianist´
jeszcze w Argentynie, nie chcia! si´ narzu-
caç. Tak, zaiste na rozumnych rodziców
trafi! Daniel Barenboim i prawdziwe to
szcz´Êcie, ˝e nie wyhodowali wyobcowane-
go narcyza.

Na kursie w Salzburgu Markiewicz de-
monstrowa! uczniom, jakà przyjàç postaw´
na podium, jak eliminowaç zb´dne ruchy,
jak wypracowaç zestaw najlepszych, naj-
prostszych gestów zrozumia!ych dla orkie-
stry i jak precyzyjnie utrzymywaç rytm. 
Daniel zorientowa! si´, ˝e musi ostro po-
pracowaç nad synchronicznym czytaniem
nut w ró˝nych kluczach i nad p!ynnym
transponowaniem zapisu do odpowiedniej
tonacji. Na zakoƒczenie zaj´ç samodziel-
nie poprowadzi! orkiestr´ w kompozycji
Brahmsa – „Wariacjach na temat Haydna”. 

Jednak najwa˝niejszym owocem wyjaz-
du do Salzburga by!o spotkanie z Wilhel-
mem Furtwänglerem. Da! on ch!opcu list
polecajàcy, który niebawem otworzy!
przed nim niejedne drzwi w muzycznym
Êwiecie. Nazwa! go „fenomenem”. Zapro-
si! te˝ do wspólnego wyst´pu z nim i Berli-
ner Philharmoniker, ale ojciec Daniela
zdecydowa!, ˝e ze wzgl´du na Êwie˝à pa-
mi´ç Holokaustu jest jeszcze za wczeÊnie
na podró˝ ˝ydowskiej rodziny z Izraela do
Niemiec. Obserwacja pracy Furtwänglera
wywar!a wielki wp!yw na rozwój Baren-
boima. Po Êmierci s!ynnego dyrygenta 
odwiedzi! jego dom w Szwajcarii, aby po-
chyliç si´ nad partyturami z r´cznie nanie-
sionymi uwagami maestra. 

Jako trzynastolatek Daniel wyjecha! na
kilkanaÊcie miesi´cy do Pary˝a, do legen-
darnej Nadii Boulanger. To ona ostatecz-
nie doszlifowa!a jego wiedz´ w zakresie
harmonii i kontrapunktu. By!a bardzo wy-
magajàca i surowa, lecz Daniel twierdzi, ˝e
to jej zawdzi´cza myÊlenie o strukturze ja-
ko o integralnej cz´Êci muzyki i niosàcej
równie˝ emocjonalne, nie zaÊ tylko racjo-
nalne treÊci.

W 1956 w Sienie, na kursie dyrygenckim
prowadzonym przez Carla Zecchiego, Ba-
renboim pozna! Claudia Abbado (starsze-

Sylwetki

Barenboim i Patrice Chéreau 
– re˝yser „Wozzecka” 
– przed Staatsoper – Berlin 1994

Z rodzicami w Salzburgu – 1955

Przy szpinecie Mozarta w Salzburgu 
– 1952
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go o dziesi´ç lat) i Zubina Meht´ (starsze-
go o szeÊç lat). Mimo ró˝nicy wieku ser-
decznie si´ zaprzyjaênili. 

Klawisze i batuta
Artur Rubinstein nada! bieg zawodowej

karierze pianistycznej dojrzewajàcego
ch!opca. To on zaprowadzi! go do pr´˝ne-
go amerykaƒskiego impresaria Sola Huro-
ka. Warto przypomnieç, ˝e w tym samym
czasie Rubinstein zaprotegowa! Hurokowi
laureata Konkursu Chopinowskiego z roku
1955, Andrzeja Czajkowskiego. Niestety,
znajomoÊç z m!odym Polakiem, rogatà du-
szà, zakoƒczy!a si´ z hukiem, natomiast
przyjaêƒ z Barenboimem – przetrwa!a do
koƒca. Daniel przejà! od s´dziwego wirtu-
oza upodobanie do hawaƒskich cygar. Star-
szemu synowi da! na drugie imi´ „Artur”.

Barenboim doskonale pami´ta i ceni to,
czego nauczy! si´ od konkretnych artystów.
Na przyk!ad pianist´ Edwina Fischera po-

dziwia! za najwspanialsze fortepianowe le-
gato, jakie w ˝yciu s!ysza!. Od Dietricha 
Fischer-Dieskaua, barytona, z którym na-
wiàza! sta!à wspó!prac´ akompaniatorskà 
w 1969, nauczy! si´, jak wielkie znaczenie ma
zwiàzek mi´dzy s!owem a muzykà – nie tyl-
ko semantyczny, lecz tak˝e sonorystyczny.

W 2008 da! w Metropolitan Opera reci-
tal w ca!oÊci poÊwi´cony muzyce Liszta 
– pierwszy recital pianistyczny w Met od
czasu wyst´pu Vladimira Horowitza.

Barenboim jest zdania, ˝e w muzyce nie
nale˝y iÊç na skróty. I podaje przyk!ad z so-
naty „Hammerklavier” Beethovena. Jest
tam akord, który wymaga ekstremalnej
rozpi´toÊci lewej r´ki. OczywiÊcie pianista
móg!by sobie u!atwiç zadanie i podzieliç
dêwi´ki sk!adowe mi´dzy palce lewej i pra-
wej r´ki – ale wtedy zniknà!by zamierzony
przez kompozytora efekt „geograficznej”
rozleg!oÊci akordu, a wraz z nim – stopieƒ
ekspresji. Muzyka wymaga pewnego 
fizycznego wysi!ku.

Pierwszym wielkim sukcesem Baren-
boima jako dyrygenta by!o „Requiem” 
Mozarta, wykonane w Londynie z New
Philharmonia Orchestra w styczniu 1967.
Zadecydowa!, jak cz´sto bywa u progu ka-
riery zawodowej, przypadek. Barenboim
podjà! si´ nag!ego zast´pstwa za starszego
koleg´.

Wi´kszoÊç swych praktycznych umiej´t-
noÊci w zakresie wspó!pracy z orkiestrà 
zawdzi´cza Johnowi Barbirollemu, nato-
miast gruntownà wiedz´ o mo˝liwoÊciach
instrumentów smyczkowych – wioloncze-
listce i ˝onie, Jacqueline du Pré.

Powtarza, ˝e dyrygent musi umieç my-
Êleç akustycznie. Dyrygent i orkiestra mu-
szà mieç w sobie ciekawoÊç – gotowoÊç do
odkrywania dzie!a wcià˝ na nowo, nawet
jeÊli wykonywali je dziesiàtki razy. Potrzeb-
na jest te˝ Êwie˝oÊç, a racjonalna analiza
partytury daje muzykowi poczucie bezpie-
czeƒstwa i dopiero na tej bazie mo˝e on
czerpaç radoÊç z grania.

Jedynym, czego nie przekaza!a mu Na-
dia Boulanger, by!a wiedza o muzyce Dru-
giej Szko!y Wiedeƒskiej. Dzie!a Berga 
i Schoenberga pozna! o wiele póêniej, dzi´-
ki wspó!pracy z Pierre’em Boulezem. 
Boulez w ogóle otworzy! Daniela na muzy-
k´ wspó!czesnà, która, aby trafiç do s!u-
chaczy, powinna byç wykonywana dobrze
i cz´sto.

W 1973 roku, na festiwalu w Edynburgu,
Barenboim zadebiutowa! w „Don Giovan-
nim” Mozarta jako dyrygent operowy. Nie
bez wàtpliwoÊci, bowiem kolejna sfera jego
aktywnoÊci (po pianistyce, kameralistyce 
i dyrygenturze symfonicznej) wzmaga!a
uczucie, ˝e zaczyna nie tyle rozmieniaç si´
na drobne, co rozp!ywaç coraz cieƒszà
warstwà. Ale i na tym obszarze odniós!
sukces. Przywiàzuje wag´ do Êcis!ej wspó!-

pracy z re˝yserem i to ju˝ od poczàtku
prób muzycznych. Uwa˝a, ˝e Êpiewak 
mo˝e na scenie kl´czeç i le˝eç, pod warun-
kiem, ˝e jest to zsynchronizowane z prze-
biegiem fraz wokalnych i nie zaburza 
emisji g!osu. Jako dyrektor artystyczny 
paryskiej Opera Bastille móg!, wed!ug w!a-
snego okreÊlenia, niczym na filarach wes-
przeç si´ na takich re˝yserach, jak Chéreau,
Ponnelle, Kupfer i dyrygentach, jak Bou-
lez, Solti, von Dohnányi i Mehta.

PodkreÊlajàc zawsze, ile nauczy! si´ od
starszych kolegów, zwraca te˝ uwag´ na
tradycj´ i kontynuacj´. Obejmujàc dyrek-
cj´ Chicago Symphony Orchestra, zaprosi!
do wspólnego koncertu dwóch poprzed-
nich g!ównych dyrygentów – Soltiego 
i Kubelika.

Od 1981 dyrygowa! na festiwalach 
w Bayreuth. To doÊwiadczenie pozwoli!o
mu poznaç skomplikowane relacje pomi´-

dzy muzykà, kana!em orkiestrowym, scenà
i organizacjà. Za tà ostatnià sferà uwik!ania
muzyki Barenboim nie przepada.

Od 1954 nagrywa m.in. dla: EMI, Deu-
tsche Grammophon, Dekki, Philipsa, Sony
Classical (CBS Masterworks), BMG, Erato
Disques i Teldeca. Komplet koncertów
Beethovena nagra!, jako pianista i dyrygent
jednoczeÊnie, z Berliner Philharmoniker.
W jego dyskografii dyrygenckiej znajdujà
si´ komplety symfonii Brahmsa, Bruck-
nera, Schumanna i Beethovena, opery 
Wagnera, kilka symfonii Mahlera. Jako
pianista zarejestrowa! m.in. sonaty Mozar-
ta i Beethovena oraz koncerty fortepiano-
we Mozarta, Brahmsa i Bartóka.

Sprawa Jacqueline
Najbardziej utalentowana wiolonczelist-

ka swojego pokolenia, Angielka Jacqueline
du Pré (1945-87) mia!a 21 lat, a Daniel 
Barenboim – 23, kiedy po!àczy!y ich plany

Barenboim dyryguje 
IX symfonià Beethovena

Edward Said

Jacqueline du Pré – 1969

100-103 Daniel Barenboim   4/29/10  6:15 PM  Page 102



Hi•Fi i Muzyka 5/10 103

wspólnego koncertu. Poznali si´ w Londy-
nie, w domu chiƒskiego pianisty Fou
Ts’onga i po kilku miesiàcach znajomoÊci
wzi´li Êlub w Izraelu, a Jacqueline, z w!a-
snej inicjatywy, przesz!a na judaizm.
Chcia!a w ten sposób wyraziç wi´ê ze
wszystkimi Êwietnymi muzykami ˝ydow-
skimi. MyÊla!a te˝ o wychowaniu w wierze
˝ydowskiej dzieci, które planowali mieç 
z Danielem. Tworzyli pi´knà, utalentowa-
nà par´ – w ˝yciu i na estradzie. Najbar-
dziej lubili wyst´powaç z przyjació!mi 
– Pinchasem Zukermanem, Itzhakiem
Perlmanem i Zubinem Mehtà. Nazywali
swojà piàtk´ „Kosher Nostra”.

W Jacqueline Barenboim podziwia! to,
w jak niespotykanym stopniu muzyka by!à
jej naturalnà formà ekspresji. By!a muzy-
kiem, któremu równie˝ zdarzy!o si´ byç
cz!owiekiem. Wspomina!, ˝e muzyka p!y-
n´!a z niej jak ze êród!a.

Niestety, ju˝ par´ miesi´cy po Êlubie du
Pré zacz´!a si´ skar˝yç na przejÊciowe dr´-
twienie ràk. Chwilami nie czu!a ci´˝aru

smyczka. Kolejni lekarze nie umieli posta-
wiç diagnozy. A˝ wreszcie okaza!o si´, ˝e
wiolonczelistka cierpi na stwardnienie roz-
siane. Daniel ograniczy! wyst´py poza 
Europà (mieszkali w Londynie), aby móc
poÊwi´ciç chorej ˝onie jak najwi´cej czasu.
Zapewni! jej najlepszà opiek´, ale stan ko-
biety stale si´ pogarsza!. 

Na poczàtku lat 80. Barenboim pozna! 
w Pary˝u rosyjskà pianistk´ Elen´ Bashki-
rovà (ur. 1948). Zwiàza! si´ z nià, ale Êlub
wzi´li dopiero w rok po Êmieci Jacqueline,
majàc ju˝ dwóch synów. Obecnie jeden 
z nich jest skrzypkiem, drugi zaÊ – mene-
d˝erem zespo!u hip-hopowego, zresztà ku
utrapieniu ojca.

Przez ostatnie lata ma!˝eƒstwa z du Pré
Barenboim prowadzi! podwójne ˝ycie, ale
nie przestawa! si´ nià troskliwie opieko-
waç. Dwie doby przed Êmiercià Jacqueline
sp´dzi! na czuwaniu przy jej !ó˝ku. åwierç
wieku póêniej wyzna! w wywiadzie, ˝e

prawdopodobnie ˝ona nie wiedzia!a o jego
zwiàzku z Bashkirovà. Dzi´kowa! brytyj-
skiej prasie za takt. Dziennikarze powstrzy-
mywali si´ od informowania o romansie
Barenboima, aby nie sprawiç przykroÊci
wiolonczelistce, uznawanej w Wielkiej
Brytanii za skarb narodowy.     

Artysta zaanga˝owany
„[...] bardzo niebezpieczne sà próby wer-

balizowania muzyki, poniewa˝ w rezultacie
nie mówimy o muzyce, a o naszych reak-
cjach na nià. Szczerze mówiàc, nie jestem
zainteresowany reakcjami Leonarda Bern-
steina i tym, co on mówi; jestem zaintereso-
wany tym, jak on dyryguje muzykà [...]” –
wyznaje Barenboim. I chocia˝ wzbrania si´
przed przypisywaniem muzyce konkret-
nych znaczeƒ, podkreÊla rol´, jakà mo˝e
ona odgrywaç. Goràco sprzeciwia si´ poglà-
dowi, ˝e czasem kultura powinna ustàpiç
miejsca „wa˝niejszym” sprawom.

Kiedy w 1967 wybuch!a wojna siedmio-
dniowa, byli z Jacqueline w Egipcie i, pod

ostrza!em czo!gów, przedzierali si´ na za-
planowany koncert. Kilka lat temu wyst´-
pem na Zachodnim Brzegu Barenboim
Êciàgnà! na siebie oskar˝enia izraelskich
oficjeli o antysemityzm (sic!).

W 2001 jako pierwszy dyrygent odwa˝y!
si´ wykonaç na koncercie w Izraelu muzyk´
Wagnera – co prawda na bis i zach´cajàc
przeciwników do opuszczenia sali. Twier-
dzi, ˝e co prawda Wagner by! antysemità,
ale przecie˝ nie on odpowiada za Holo-
kaust.

W listopadzie 1989, kiedy pad! Mur Ber-
liƒski, Filharmonicy Berliƒscy pod batutà
Daniela dali koncert dla mieszkaƒców 
Berlina Wschodniego. Nota bene ta sama
orkiestra, w darze dla narodu polskiego,
przyjecha!a do Krakowa na pogrzeb naszej
pary prezydenckiej, aby po mszy w Bazyli-
ce Mariackiej wykonaç „Metamorfozy” 
Richarda Straussa pod batutà Simona 
Rattle’a.

Barenboim, powo!ujàc si´ na histori´, 
a zw!aszcza przyk!ad Êredniowiecznej
Hiszpanii, wyznaje poglàd, ˝e ˚ydzi i Ara-
bowie mogà ˝yç w zgodzie i w pokoju. 
Ma honorowe obywatelstwo palestyƒskie.

W 1999 niemiecki Weimar, miasto Goe-
thego, zosta! kulturalnà stolicà Europy. Ba-
renboim pomyÊla! o zorganizowaniu tam
letnich warsztatów dla m!odych instrumen-
talistów z Bliskiego Wschodu. Chodzi!o 
o budowanie arabsko-izrealskiego pojedna-
nia poprzez wspólnot´ muzyki i m!odoÊci.
Ta inicjatywa znalaz!a kontynuacj´ (pod
auspicjami Barenboim-Said Foundation) 
i sta!à siedzib´ – Sewill´ w hiszpaƒskiej pro-
wincji Andaluzja. M!odzie˝owa West-
-Eastern Divan Orchestra pod batutà 
Barenboima wyst´puje na ca!ym Êwiecie,
g!oszàc przes!anie przyjaêni i pokoju.

Najbli˝szym wspó!pracownikiem i przy-
jacielem Barenboima na polu bliskow-
schodniego pojednania by! Edward Said 
– literaturoznawca pochodzenia palestyƒ-
skiego, wyk!adowca nowojorskiego Uni-

wersytetu Kolumbia, a zarazem dobry pia-
nista amator, z którym Barenboim grywa!
na cztery r´ce. W Polsce ukaza!a si´ ich
wspólna ksià˝ka „Paralele i paradoksy: roz-
mowy o muzyce i spo!eczeƒstwie” (prze!.
Aleksander Laskowski, Paƒstwowy Insty-
tut Wydawniczy 2008).

Barenboimowi le˝à te˝ na sercu proble-
my edukacji muzycznej. Patronuje progra-
mowi umuzykalnienia dzieci w przedszko-
lach Berlina. Audycje dla przedszkolaków
prowadzà instrumentaliÊci i chórzyÊci 
Staatsoper.

W roku 2009, w czasie tradycyjnego no-
worocznego koncertu w Wiedniu, zwróci!
si´ do publicznoÊci: „Módlmy si´ za ludzkà
sprawiedliwoÊç na Bliskim Wschodzie”. "

Podstawowym êród!em wiedzy o Danielu
Barenboimie jest jego autobiografia 
„A Life in Music” (Arcade Publishing, 
New York 2003 – wyd. II)

Sylwetki

Barenboim jako pianista – koncerty
Mozarta – CD

Barenboim gra Bacha – CDBarenboim gra sonaty Beethovena 
– CD i DVD
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