
M U N C H H A U S E N

Det er ikke løgn 
-  det er sand fantasi

a f C arl Nørrested

Karl Friedrich Hieronymus, friherre 
von Miinchhausen blev født 1720 

og døde barnløs i Bodenwerder ved We- 
ser 1797 efter et intensivt rejseliv 
1738-50. Perioden 1750-97 repræsente
rer således skrønernes afvikling, hvor 18 
beretninger allerede kom på tryk i ’Va- 
demecum flir lustige Leute’, Berlin 1781 
og 83 -  formodentlig bearbejdet/skabt 
(?) af Rudolf Erich Raspe. Han samlede 
historierne til bogudgivelse i England, 
'Baron Munchausen’s Marvelous Tra
vels and Campaigns in Russia’ 1785, 
hvor de nød deres første store populari
tet.

Gottfried August Burger genoversat
te, bearbejdede og forøgede -  endog i 
baronens levetid -  disse fortællinger til 
’Wunderbare Reisen zu Wasser und zu 
Lande, Feldzuge und lustige Abenteuer 
des Freyherrn von Miinchhausen’ 1785 
og atter udvidet 1788. De kunne den
gang opfattes som et kærkomment fabu
lerende modtræk overfor den rådende 
rationalisme. Fortællingerne udgjorde 
ingen homogenitet, men blev ordnet ef
ter en charmerende rodet pikaresk te
matik omkring diverse emner -  rejse-

Henry Salt (Bill Paterson) optræder som en 
a f illusionsteatret prisgivet baron, omgivet 
a f havfruer (Valentina Cortese t.v. og Uma 
Thurman). Teatrets utilstrækkelighed rå
der den virkelige M unchausen (John Nev ih 
le) bod på, ved hjælp a f filmmediets illusi
onskunst. T.h. en a f Gustave Dorés’ 
(1833-83) bogillustrationer.

mål, jagthistorier og de mange søeven
tyr.

De pikareske situationer appellerede 
til filmskabere fra starten, men vi skal 
helt frem til lydfilmperioden, før vi mø
der adækvate sammenhængende filmi
ske bud på Mtinchhauseniaderne.

Georges Méliés’ Les Hallucinations du 
Baron de Munchausen kan i filmhistorisk 
perspektiv kun bekræfte hvor håbløst 
forældede hans pantomimiske tableuer 
var i 1911.

Handlingsplanet er tydeligt inspireret 
af Edwin Porters Dream o f a Rarebit 
Piend fra 1906. Miinchhausen er en fyl
debøtte der æder og drikker i venners 
lag. Efter rokokkogæsterne har gebær
det sig ud af gemakkerne, kvinderne i 
menuetattituder, bliver han af tjener
skabet slæbt ind i sin seng foran et gi
gantisk spejl, som derpå åbenbarer mere 
og mere anmassende tableauer, indled

ningsvis af kvinder som han afmægtigt 
begærer: Cleopatra, de tre gratier der 
forvandler sig til bestier, og efter en op
vågnen til en dansende seng, rene dele- 
rier såsom en elefant med dinglende 
snabel og læsebriller der forvandler sig 
til en vuggende fuldmåne med rullende 
øjne samt krigskarle der konkret skyder 
ud på Miinchhausens leje med muske- 
donnere og en kanon. Ingen af tableau
erne har noget som helst med Miinch- 
hausens fortællinger at gøre. Afslut
ningsvis kaster den hallucinerende ba
ron sig desperat imod spejlet og havner 
ophængt på et gitterværk på den anden 
side af muren. Det er en scene der virker 
nærmest chokerende i en Méliés-kon- 
tekst, idet den undtagelsesvis udspilles i 
et autentisk eksteriør.

De moderne Miinchhauseniade-film  
kan alle opfattes som eksplicitte udtryk 
for europæisk kulturs særegenhed, næ-
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sten som et direkte beredskab rettet 
mod Hollywoods historieløse overflade. 
Fabuleringens mester bliver bærer af or
namenteret æstetik med historisk ind
hold. For at Munchhausen kunne opnå 
en manifest historisk kontinuitet, var 
det nødvendigt for filmene at forlene 
Munchhausen med en snert af Don 
Juan-myten.

Karel Zemans tjekkiske Miinchhausens 
fantastiske op levelser (Baron Pråsil, 1961) 
var ganske vist et mærkeligt uformuleret 
misfoster, der ufordøjet anbragte baro
nen (Milos Kopecky) i Zemans gængse -  
nu kolorerede -  pasticher på Jules 
Verne-xylografier. Den forvrøvlede sto
ry der tydeligt bar præg af den rumæn
ske kollegaanimator Ion Popescu-Gopos 
samtidige platte, tomt fabulerende spil
lefilm, røbede ingen oplagte ideer ved at 
forbinde Munchhausen med rumalde
ren: Kun at det moderne tekniske frem
skridt var at foretrække fremfor det at
tende århundrede.

Det er intet under at den historisk 
mest interessante Miinchhausen-film 
blev udsendt 1943 som Ufas 25 års jubi
læumsfilm i Afga-color med den fremra
gende Hans Albers i titelrollen og in
strueret af ungareren Josef von Baky. 
Munchhausen var en åbenlys gigantisk 
fortrængning ah den samme tids bered
skab til den totale krig. Filmens ma
nuskript var med Goebbels’ accept skre
vet af den vægtigste eksponent for Det 
3. Riges ’indre emigration’ Erich Kast- 
ner under pseudonymet Berthold Bur
ger (hvis fornavn gav konnotationer til 
Brecht). Manuskriptforfatteren er påfal
dende fraværende i det farvemættede

Fra Karel Zemans version. T.h. Hans AF 
bers og nedenfor haremspiger i von Baky s 
udgave.

danske filmprogram. Under samme 
pseudonym lavede Kåstner kun ma
nuskript til yderligere en film i Det 
3. Rige, Amor går over grænsen (Der kleF 
ne Grenzverkehr, 1943).

Der er store indholdsmæssige og æste
tiske ligheder mellem Bakys og Terry 
Gilliams Miinchhauseniader, der begge 
har deres stilistiske forudsætninger i 
The T hief o f Bagdad (hhv USA 1924 og 
England 1940). Fantasiens (’Die Erde 
var ihm zu klein -  wie konnte ihm

Braunschweig gross genug sein’) og den 
deraf følgende evige mentale ungdom er 
den centrale ide i begge film. Ja, den bli
ver hos Gilliam en konkret fortræng
ning af krigens død og gru. The Adven
tures o f Baron Munchausen indledes med 
etableringstteksterne ’18th Century. 
The Century of Reason’, indklip af 
buldrende kanoner, ’Wednesday’. Krigs
tematikken er af gode grunde så godt 
som støvsuget fra den germanske udga
ve. Tematisk bliver Gilliams film derfor 
den optimale hyldest til menneskets fa- 
buleringsevne uden hensyn til nationa
litet, men med en tydelig rod i Europa, 
skønt spækket med special effects i indi-
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rekte opposition til Spielberg/Lucas’ 
amerikanske tegneseriehelte-tradition 
fra Indiana Jones-serien.

Fabuleringstematikken har Gilliam 
rendyrket i sine to foregående film Time 
Bandits (1981) og Brazil (1985), hvor han 
fremstiller selve fantasien som overlevel
sesmulighed i direkte opposition til de 
destruktive kræfter, det centraliserede 
kommunikationssamfund har udviklet, 
hvor selve Satan (The Evil One) i Time 
Bandits er ene ophavsmand til den ud
vikling, mens The Supreme One står 
for naturen. Det er menenskets lod at 
udnytte jordelivet med fantasiens kraft.

Fabuleringens gaver indbefatter et 
vist psykisk beredskab, bestemt et barn
ligt sind, men også et socialt sindelag. 
Den infantile nydelse af underholdnin
gen som permanent pirring afskriver 
Gilliam definitivt med sit ondskabsful
de portræt af Napoleon i Time Bandits, 
hvor generalen under slaget ved Castig- 
lione konsumerer Mester Jakel og ude
lukkende værdsætter det som konkrete

Krigens barskhed erstattes a f pittoreske 
indfald hos Gilliam. Tyrkerne angriber 
bl.a. med elefanter med gakkede pansertår- 
ne, hvis kanonrekyl ville væ lte hele mena
geriet. Belejringstårnet er det flotteste siden 
Griffiths Intolerance (1916). Baronens bah 
Ion er lavet a f dameundertøj fra den belej
rede by. Til byen er benyttet en spansk 
spøgelsesby fra barokken, og dens Royal 
Theatre b lev skabt på et ligeledes udbom
bet studie i Cinecitta. Den fabelagtige pro- 
duction design skyldes Dante Ferretti (Saty- 
ricon og Rosens navn) -  mon ikke dette bli
ver hans hovedværk?

Hoveder uden kroppe -  t.v. Månekongen 
(Ray D. Tutto = Robin Williams) med 
dronningens fødder, mens hendes hoved er 
på udflugt. T.h. fra von Bakys version.

tæsk. Drengen i samme film føler sig i 
tidsspringsrejserne bundet til faderfigu
ren Agamemnon (Sean Connery), fordi 
han lever i samklang med naturen og 
samtidig forstår at iscenesætte livet, 
mens hans konkrete 80er-forældre helt 
er fanget ind af forbrugersamfundets 
TV-bingokultur og derfor er undvær
lige.

Det store teater som skærm mod kri
gens trussel er selve rammen i The Ad
ventures o f Baron Munchausen, hvor tea
tret fungerer som folkets konkrete sam
lingspunkt og som selve udgangspunk
tet for forløb og illusion under tyrker
nes belejring. Ikke nok med det, den au
tentiske Miinchhausen, veloplagt spillet 
af John Neville, dukker op under Henry 
Salts opførelser af hans egne eventyr og 
fornægter det hele som en illusorisk tea

tralsk løgn og overtager dernæst helt og 
holdent filmmediet med last minute re- 
scueeffekt for den belejrede by, hvor 
hans eneste troende lytter seancen igen
nem er teaterdirektørens lille datter.

Det er gennemgående et virkeligt 
prægtigt kalejdoskop vi har for øje, der 
faktisk mindst lykkes hvor Gilliam føler 
sig nødsaget til at konkretisere de klassi
ske optrin fra Miinchhausens eventyr, 
f.eks. hvor baronen med hest løfter sig 
op ved håret. Terry Gilliams film er det 
bedst artikulerede bud på europæisk 
kulturberedskab i 80erne.

Spielberg og Lucas har fået noget at 
tygge på. For der er jo trods alt en kultur 
før Disney.

Verdens største løgnhals
The Adventures of Baron Munchausen. England 
1988. I: Terry Gilliam. M: Terry Gilliam, Charles 
McKeown. F: Giuseppe Rotunno. Kl: Peter Holly
wood. Mu: Michael Kamen. Medv: John Neville, 
Eric Idle, Sarah Polley, Oliver Reed, UmaThurman, 
Jonathan Pryce, Robin Williams (ucrediteret).
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