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J eÊli dziÊ w Polsce rekordy popular-
noÊci bijà wyst´py Waldemara
Malickiego, który z wrodzonà lek-

koÊcià, humorem i talentem pokazuje
twórczoÊç klasyków od jej uÊmiechni´tej
strony, to warto wiedzieç, ˝e takie po-
mys!y rodzi!y si´ wiele dekad temu. Ju˝
wtedy ludzie ch´tnie Êmiali si´ z ˝artów
pianisty i komika, zwanego Duƒskim
Ksi´ciem Clownów albo po prostu:
Wielkim Duƒczykiem.

Victor Borge, a w!aÊciwie Borge Ro-
senbaum, urodzi! si´ 3 stycznia 1909 
roku w Kopenhadze. Jego rodzice byli
muzykami. Ojciec, Bernhard, gra! na

skrzypcach w Duƒskiej Kapeli Królew-
skiej, zaÊ matka, Frederikke, by!a pia-
nistkà. To pod jej okiem trzyletni ch!o-
piec rozpoczà! nauk´ gry na fortepianie.
Szybko si´ okaza!o, ˝e ma ogromny ta-
lent.

W wieku oÊmiu lat da! swój pierwszy
publiczny recital, a w 1918 roku zosta!
przyj´ty do Królewskiej Akademii Mu-
zycznej w Kopenhadze. Studiowa! tam
pod kierunkiem Olivio Krausego. Tro-
ch´ czasu sp´dzi! w Berlinie i Wiedniu,
doskonalàc umiej´tnoÊci u takich mi-
strzów, jak Frederic Lamond (uczeƒ
Liszta), Egon Petri (uczeƒ Busoniego)
czy Victor Schioeler. W 1926 m!ody mu-
zyk wystàpi! z sukcesem na recitalu 
w Odd Fellow Palaet. Koncertowa! jesz-
cze troch´ jako typowy klasyczny piani-
sta, ale czu!, ˝e to nie wszystko, co mo˝e
pokazaç publicznoÊci. 

Od wczesnego dzieciƒstwa w czasie ro-
dzinnych przyj´ç czy spotkaƒ z przyja-
ció!mi nie tylko gra! na fortepianie, ale
tak˝e zabawia! goÊci ˝artami. Gdy tylko
ktoÊ z jego krewnych by! chory, wysy!ano
do niego Victora i Êmiech leczy! niejednà
dolegliwoÊç. W 1931 roku nadarzy!a si´
okazja, by domoros!y talent pokazaç
szerszej publicznoÊci. Borge otrzyma!
wtedy propozycj´ napisania muzyki do
amatorskiego przedstawienia. I oczywi-

Êcie na tym si´ nie skoƒczy!o. Wkrótce
po znakomitym wyst´pie rozpocz´!a si´
kariera pianisty-komika w rodzinnej Da-
nii oraz ca!ej Europie. 

W trudnych czasach poprzedzajà-
cych wybuch II wojny Êwiatowej Borge 
z ochotà wyÊmiewa! nazistów, co mog!o
si´ dla niego bardzo êle skoƒczyç. Artysta
wspomina! potem, ˝e któregoÊ wieczoru
zosta! napadni´ty na ulicy i tylko swoim
silnym r´kom oraz przytomnoÊci umys!u
zawdzi´cza! skutecznà obron´. Po wrzu-
ceniu jednego z napastników do po-
bliskiego kana!u da! rad´ uciec. Potem 
nigdy ju˝ nie wychodzi! sam nocà na
miasto.

Mia! te˝ dar przewidywania. Po wojnie
˝artowa!, ˝e tylko on i Churchill wiedzie-
li, co si´ Êwi´ci w Europie. Churchill jà
uratowa!, zaÊ Borge uratowa! siebie. Tak
si´ bowiem z!o˝y!o, ˝e nied!ugo przed
wejÊciem Hitlera na teren Danii wyjecha!
do Sztokholmu, by wziàç tam udzia! 
w rewii. Musia! potem ukradkiem wróciç
na krótko do kraju po otrzymaniu infor-
macji, ˝e jego matka jest w szpitalu i zo-
sta!y jej najwy˝ej trzy tygodnie ˝ycia.
Przez reszt´ wojny nie bywa! ju˝ w ro-
dzinnej Kopenhadze. Przez Szwecj´ do-
sta! si´ do Finlandii, skàd w sierpniu
1940 roku, ostatnim neutralnym stat-
kiem do Ameryki, USS American Legion,
przep!ynà! Atlantyk. By!a to decyzja tym
bardziej dramatyczna, ˝e artysta nie zna!
ani s!owa po angielsku, w kieszeni mia!
20 dolarów, a przy nodze tylko ukocha-
nego psa, teriera szkockiego. Ale mia! te˝
swój talent, tak˝e ten do j´zyków. Wys-
tarczy!o kilka miesi´cy, by nauczy! si´
porozumiewaç, a metodà okaza!y si´ cz´-
ste wizyty w kinie. W tym czasie zmieni!
tak˝e nazwisko. T!umaczy! potem, ˝e dla
ludzi spoza Europy brzmia!o ono z nie-
miecka, a przecie˝ chcia! zaczàç nowe 
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˝ycie. Z duƒskiego imienia zrobi! wi´c
nazwisko, a Victora wybra!, bo bardzo
ceni! swego nauczyciela fortepianu.

Pierwszy raz pojawi! si´ w amerykaƒ-
skiej rozg!oÊni na zaproszenie Rudy’ego
Valee. Nied!ugo potem sta! si´ regular-
nym goÊciem audycji „Krat Music Hall”,
prowadzonej przez Binga Crosby’ego. 
W 1943 roku, u boku Franka Sinatry, za-
gra! w filmie „Higher and Higher”, a po-
tem w „Meet The People”. Gdy w 1948
otrzyma! amerykaƒskie obywatelstwo,
mia! ju˝ w!asny program w telewizji
NBC oraz tytu! „najlepszego radiowego
debiutanta”.

Próbujàc si! w kompletnie innej roli,
Borge na poczàtku lat 50. zajà! si´ popu-
laryzacjà... kurczàt odmiany rock cor-
nish. Wystàpi! wtedy tak˝e jako

uczestnik teletur-
nieju „What’s My Line”, a zawodem, któ-
ry tam poda!, by! hodowca drobiu. Nie-
d!ugo póêniej zrezygnowa! jednak z ka-
riery farmera. Wtedy przyszed! czas na
w!asny show na Broadwayu.

„Comedy in Music” nie schodzi!a 
z afisza John Golden Theater od 2 paê-
dziernika 1953 do 21 stycznia 1956. 
W tym okresie Borge wystàpi! przed no-
wojorskà publicznoÊcià 849 razy, co da!o
mu wpis do ksi´gi rekordów Guinnessa.
W ciàgu zaledwie kilkunastu lat od chwi-
li przybycia do USA zosta! nie tylko
gwiazdà, ale ukochanym komikiem mi-
lionów Amerykanów. Wsz´dzie, gdzie si´

pojawia!, ludzie odzyskiwali dobry hu-
mor, patrzàc na jego ekwilibrystyczne
popisy przy fortepianie, Êmiejàc si´ z in-
teligentnych dowcipów oraz s!uchajàc je-
go znakomitej gry. By! te˝ cz´stym go-
Êciem w telewizji. Dzieci mogà go znaç 
z epizodów w „Muppetach” i „Ulicy 
Sezamkowej”.

W artykule trudno przeka-
zaç atmosfer´ wyst´pów Victora Bor-
ge. Cytowanie t!umaczonych na polski
dowcipów, z których wi´kszoÊç by!a

nie tylko s!owna, ale tak˝e sytuacyjna,
mo˝e byç niezbyt udane. Inspirowa!y go
zwyczajne sytuacje z ˝ycia, które umia!
zapami´taç i póêniej wykorzystaç w od-
powiedniej chwili. Zobaczywszy kiedyÊ
pianist´, który w czasie recitalu spad! ze
sto!ka, z ochotà w!àczy! ten numer do
swojego programu. Podobnie mog!o byç
tak˝e z grà z odwróconej partytury albo
brakiem mo˝liwoÊci rozpocz´cia wyst´-
pu z powodu kaszlàcej publicznoÊci.
Wszystko to by!o dla Borge powodem 
do ˝artów. Opowiada! tak˝e dowcipy 
o wspó!czesnym Êwiecie. Gdy Dania
podpisa!a z Niemcami pakt o nieagresji,

stwierdzi!, ˝e wreszcie 70 milionów
Niemców b´dzie mog!o spaç spokojnie. 

By! wulkanem energii. Cz´sto bawi! si´
s!owami. Wynalaz! nawet coÊ, co nazwa!
j´zykiem inflacyjnym (inflationary lan-
guage). Polega!o to na tym, ˝e w ka˝dym
angielskim s!owie, w którym da!o si´ 
odnaleêç liczebnik, zwi´ksza! jego war-
toÊç. Zamiast „tennis” by! wi´c „eleven-
nis”, wonderful zast´powa! „twon-
derful”, a rozpoczynajàcy baÊnie zwrot:
„once upon a time” przemianowa! na
„twice upon a time”.

Drugim jego wynalazkiem, którym
ch´tnie si´ bawi! w czasie wyst´pów,

by!a „fonetyczna

interpunkcja”. Chodzi!o o dêwi´-
kowe przedstawianie wszystkich znaków
interpunkcyjnych stosowanych w toku
wypowiedzi. Ka˝dy z nich otrzyma! sto-
sowne brzmienie, a efekty mo˝na zoba-
czyç np. w serwisie YouTube, gdzie 
zamieszczono fragment show Borge 
w duecie z Deanem Martinem. Amery-
kaƒski serwis internetowy mo˝e byç 
ponadto znakomitym êród!em zabawy 
z Borge, bo znajduje si´ tam sporo in-
nych jego wyst´pów. JeÊli one kogoÊ za-
ch´cà, na Amazonie bez trudu zakupi
kolekcj´ p!yt DVD z tym wspania!ym 
komikiem.

Victor Borge nigdy nie przesta! byç
Duƒczykiem, choç wi´kszoÊç ˝ycia sp´-
dzi! z dala od ojczyzny. Po wojnie, przy
wsparciu przyjaciela, znanego prawnika
z Nowego Jorku, stworzy! specjalny fun-
dusz o nazwie „Thanks to Scandinavia”,
który umo˝liwi! m!odym ludziom z Da-
nii, Norwegii, Szwecji i Finlandii podj´-
cie studiów w USA. By! to wyraz
wdzi´cznoÊci dla Skandynawów za ich
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odwag´ i m´stwo w czasie II wojny Êwia-
towej i za to, jak pomagali w tym czasie
˚ydom. Wielu z nich prze˝y!o tylko
dzi´ki pomocy dobrych ludzi.

Wk!ad Victora Borge w rozwój naro-
dowej kultury i jego patriotyzm docenio-
no kilkakrotnie. Zosta! kawalerem naj-
wa˝niejszych odznaczeƒ w wi´kszoÊci
krajów skandynawskich. W 1999 roku 
z ràk Billa Clintona otrzyma! nagrod´
Kennedy Center za wk!ad w kultur´.
Przez lata wspiera! dzia!alnoÊç chóru
dzieci´cego, dzia!ajàcego przy akademii
muzycznej w Kopenhadze. Wspólnie 
z Robertem Shermanem napisa! te˝ dwie
ksià˝ki – „My Favourite Intermissions”
(1971) i „My Favourite Comedies in 
Music” (1981).

Koncertowa! do ostatniej chwili swego
d!ugiego ˝ycia. W 1998 roku, majàc 89
lat, udzieli! wywiadu jednej ze skandy-
nawskich gazet. Mówi! wtedy: „To nie
tak, ˝e kocham muzyk´. Ale to ona po-
kocha!a mnie, a ja ˝yj´ dla niej. Bez 
muzyki bym nie istnia!. Rodzice byli
zwiàzani z muzykà i by!oby dla nich ka-
tastrofà, gdybym nie poszed! tà drogà.
(...) Kariera, którà wybra!em, przez
wszystkie te lata rozwija!a si´ pod górk´.
Ludzie, którzy przychodzili na moje wy-
st´py, w wi´kszoÊci nie byli muzycznie
wykszta!ceni. Musia!em wi´c tak budo-
waç program, aby sprawiç im przyjem-
noÊç i ˝eby graç to, co chcieli us!yszeç. 
W wi´kszoÊci by!y to bardzo popularne
melodie. (...) Na szcz´Êcie, cokolwiek
bym nie robi!, zawsze udawa!o mi si´
wyluzowaç. Denerwowa!em si´ tylko
wtedy, gdy mia!em daç powa˝ny klasycz-
ny recital”.

We wrzeÊniu 2000 zmar!a ukochana
˝ona Victora Borge – Sanna Sarabel. To
by! powa˝ny cios dla artysty. Mimo to

jeêdzi! jeszcze po Êwiecie, wcià˝ dajàc 
60 koncertów rocznie. Ciàgle powtarza!:
„Gdy zostaj´ wieczorem w domu, ˝eby
po prostu iÊç spaç, jest to bardzo drogi
sen”. Smutek okazywa! tylko w samotno-
Êci lub w gronie najbli˝szych. 

22 grudnia 2000 wróci! do domu 
w Greenwich w stanie Connecticut, pro-
sto z podró˝y do Danii. Tej nocy zmar!
we Ênie. Zgodnie z jego ostatnià wolà po-
!owa prochów pozosta!a na cmentarzu
Putnam w Greenwich, a drugà zawiezio-
no do miejsca spoczynku na cmentarzu
˝ydowskim w Kopenhadze. 

Taki by! koniec b!yskotliwej, trwajàcej
70 lat kariery. Dla ka˝dego, kto widzia!
choç jeden wyst´p Victora Borge, jego
szczery uÊmiech, dobrotliwe spojrzenie,
wspania!a technika pianistyczna i nie-
zwyk!e poczucie humoru pozostanà 
˝ywe na zawsze. To by! nie tylko clown.

To by! wielki artysta. "
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