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Um díptico de Fritz Lang 
 
Realização: Fritz Lang / Argumento: Fritz Lang e Werner Jorg Luddecke, baseado num romance de 
Thea Von Harbou e num argumento de Fritz Lang e Thea Von Harbou / Direcção de Fotografia: 
Richard Angst / Direcção Artística e Decors: Helmut Nentwig e Willy Schatz / Guarda-Roupa: 
Claudia Herberg e Gunther Brosda /  Coreografia: Robby Gay e Billy Daniel / Música: Michel Michelet 
(Der Tiger) e Gerhard Becker (Das Indische Grabmal) / Montagem: Walter Wischniewsky / 
Assistente de Realização: Frank Winterstein / Interpretação: Debra Paget (Seeta), Paul 
Hubschmid (Harold Berger), Walter Reyner (Chandra), Claus Holm (Dr. Walter Rhode), Sabine 
Bethmann (Irene Rhode), Valery Inkijinoff (Yama), René Deltgen (Príncipe Ramigani), Jochem 
Brockmann (Padhu), Jochen Blume (Asagana), Luciana Paoluzzi (Bahrani), Guido Celano (General 
Dagh), Angela Portulari (Camponesa), Richard Lauffen (Bhowana), Helmut Hildebrand (confidente de 
Ramigani), Panos Papadopoulos (mensageiro). 
 

Produção: CCC-Films, Gloria Film, Regina-Films, Critérion Films, Rizcoli Films e Impéria Films / 
Produtor: Artur Brauner / Director de Produção: Eberhard Meichsner / Cópia: 35mm, 
Eastmancolor, legendado eletronicamente em português / Durações: Der Tiger Von Eschnapur, 97 
minutos e Das Indische Grabmal, 101 minutos / Estreia Mundial: Stuttgard, a 5 de Março de 1959 
/ Estreia em Portugal (numa versão reduzida, sob o título O Túmulo Índio): Cinema Condes, a 10 
de Março de 1961. 
 

 
 ________________________ 
 
 
Fritz Lang viveu nos Estados Unidos de 1935 a 1957. Nesse ano, pouco depois da estreia do seu último 
filme americano (Beyond a Resonable Doubt, baptizado em Portugal com o título A Verdade e o 
Medo) faz mais uma das suas muitas viagens à Índia, pensando realizar um filme sobre o famoso Taj 
Mahal. O projecto não foi avante, como o não foi o de um novo filme americano, sobre o FBI e as 
escutas telefónicas, que Lotte Eisner diz ser uma fascinante premonição do caso Watergate. Como ela 
própria escreve: "levantaram-se surpreendentes (ou não surpreendentes) dificuldades". 
 

Por essa altura (inícios de 58) o produtor alemão Artur Brauner contactou-o para um regresso à 
Alemanha (onde Lang não filmava desde Hitler e Das Testament des Dr. Mabuse) sugerindo-lhe as 
histórias do Tigre de Eschnapur e do Túmulo Índio. Prometia-lhe absoluta liberdade. 
 

Para Lang, este projecto era a concretização de um antiquíssimo sonho, e o realizador deu ao convite 
um "significado quase místico". Para ele, fechava-se o ciclo da sua obra. Com efeito, em 1920, logo 
após ter realizado Die Spinnen, Lang e Thea Von Harbou tinham concebido o argumento original 
baptizado Das Indische Grabmal, em duas partes: A Experiência Yogi e O Túmulo Índio. Lang e 
Harbou colaboravam pela primeira vez e foi esse trabalho que os reuniu e os levou ao casamento. 
Consideravam o argumento uma obra-prima e o entusiasmo do autor de Metropolis por filmá-lo não 
tinha limites. Enorme foi, pois, a sua decepção quando o produtor Joe May (1880-1954), para quem 
então trabalhava, achando que Lang era demasiado jovem e inexperiente, resolveu dirigir o filme, que 



preparou para ser a maior produção do cinema alemão (a publicidade anunciava-o como "o maior filme 
do mundo"). O filme estreou-se em 1921 (pouco após a estreia de Der Müde Tod) concentrando-se 
as duas partes numa só (com o título de Mistérios da Índia e, mais tarde, de Acima de Toda a Lei) 
e foi um êxito enorme. Lang nunca se consolou do "roubo". 
 

Passaram-se os anos. Lang fugiu a Hitler e separou-se de Thea Von Harbou, que ficou na Alemanha e 
colaborou com os nazis. E, em 1937, Thea publicou sozinha um livro baseado no argumento escrito 
dezassete anos antes, que foi novamente adaptado para o cinema, num filme realizado por Richard 
Eichberg em 1938. Parece que Lang reagiu muito mal a essa apropriação da ex-mulher do trabalho 
comum e ao novo filme que nenhuma menção fazia do seu nome. 
 

Em 1954, Thea morreu. Quando o projecto lhe apareceu de novo, Lang tinha assim a oportunidade, 
sonhada toda a vida, de refazer um filme que duas vezes lhe fora roubado e de se reencontrar, através 
dele e na Alemanha, com o "fantasma" de Thea Von Harbou que post-mortem voltava a estar 
associada a um filme seu. Por aqui se percebe quanto a ideia atraíu Lang e o sentido que deu a esta 
"vingança do destino". 
 

Lang partiu para a Índia em meados de 58 e filmou a maior parte dos exteriores em décors naturais 
nesse país (o que é relativamente raro na sua obra). Em três meses, as filmagens concluíam-se. Lotte 
Eisner diz-nos: "Atraído pela aventura, o romantismo, o exótico e, acima de tudo, pela 'recherche du 
temps perdu' dessa lenda indiana, Lang queria também fazer uma obra que obtivesse um enorme êxito 
junto do público. Queria criar um esplendoroso conto de fadas, numa Alemanha ainda não muito rica". 
 

O objectivo só parcialmente foi alcançado: se o filme foi um êxito de bilheteira, só o foi - por ironia do 
destino - quando o filme sofreu o mesmo tratamento da obra de 1920, ou seja quando as duas partes 
(197 minutos no total) foram concentradas num só filme, de 115 minutos (foi a versão que vimos em 
Portugal). E, se, na Alemanha, o público correspondeu muito bem, a crítica, pelo contrário, foi 
extremamente hostil, falando da decadência dum género e lamentando ver o autor de Metropolis 
"descer" a "uma inverosímil história da carochinha". Continuando a seguir Lotte Eisner, esta explica tal 
reacção por um ressentimento existente na Alemanha contra os emigrantes dos anos 30 (como Lang 
ou Marlene) e recorda que, nas paredes do estúdio em que o cineasta filmou, alguém escreveu: 
"Yankee Go Home" (Lang tinha-se naturalizado americano em 1945). 
 

Pelo contrário, quando o filme se estreou em França e na Itália, as audiências foram fracas, mas a 
crítica (sobretudo a francesa) esgotou elogios. A geração dos Cahiers tinha Lang à cabeceira e a 
história de Eschnapur parecia-lhes um dos cumes da carreira do nosso autor. 
 

Antes de passar aos filmes - vistos de hoje, modelos sublimes e muito mais conseguidos dos Indiana 
Jones e do imaginário spielberguiano - mais dois aspectos informativos fundamentais. 
 

O primeiro diz respeito à fotografia. Lang fez tudo para ter a seu lado o veterano Fritz Arno Wagner (o 
lendário operador de Der Müde Tod, de Spione e de Testament des Dr. Mabuse e de várias obras 
primas de Murnau). Não o conseguindo (o produtor não quis contratar Wagner devido à sua avançada 
idade) escolheu Richard Angst, que fotografara os famosos "filmes de montanha" de Arnold Fanck e 
Leni Riefenstahl. Assim, a sua primeira preocupação foi recrear um imaginário dos anos 20, através das 
objectivas de célebres operadores dessa época. O segundo diz respeito à direcção artística em que a 
estilização e deliberada abstracção tão poderosamente evocam os Nibelungen. 
 

Recordem-se, nomeadamente, duas sequências: uma - muito citada por Chabrol - é aquela em que, em 
Tiger, o protagonista procura Seeta de quarto em quarto, e através de terraços e salões. A outra, 
paralela a esta, em Indische Grabmal, é a sequência em que o arquitecto é procurado através dos 
subterrâneos, pela bailarina e pelo irmão de Chandra. A utilização do décor e do espaço é 
simplesmente portentosa, com a câmara perseguindo  sem cessar os perseguidores e com a sua 
corrida a ser "travada" pelas portas que se fecham e pela progressiva sensação de clausura. 
 

Essas sequências levam porventura ao ponto máximo o partis-pris estrutural deste filme (e pode dizer-
se de toda a obra de Lang): a alternativa (a que alguém preferiu chamar "altiva dialéctica") entre os 
espaços abertos e cerrados, entre o movimento para a liberdade e o movimento para o abismo. Não foi 
certamente por acaso que esta história de um arquitecto tanto fascinou Lang: porque a encomenda 
feita ao protagonista foi, simultaneamente, a de erguer um templo ao amor (e o espaço do palácio 
baseia-se, quando não se inscreve, na arquitectura arabizante do Taj-Mahal) e um túmulo para a  
mulher amada. No projecto do marajá, como no projecto do rei do Taj-Mahal, amor e morte deviam 
confluír num espaço simultaneamente multiplicado (os terraços, os lagos, os jardins) e rarefeito (as 



grutas, as criptas, os fossos). Desse espaço, todos são vítimas, quer nas múltiplas armadilhas com que 
deparam (repare-se na sequência da queda de Seeta no fosso dos leprosos) quer nas enganadoras 
evasões que se lhes proporcionam. É um espaço em que não há saídas, tanto no sentido da 
profundidade (subterrâneos que desembocam em novos subterrâneos) como no sentido da altura 
(quando os protagonistas sobem à montanha são detidos). 
 

Não é este o lugar para uma demorada análise das correspondências espaciais desta obra com a luta 
que nela se trava entre o marajá e o arquitecto. Enquanto o amor do primeiro é um amor que exige 
aquele espaço (a atracção dos abismos, a ideia do túmulo) o do arquitecto implica a sua destruição. O 
marajá pretende sepultar em Eschnapur tudo e todos; Harold Berger, que fora chamado a perfazer 
essa vertiginosa construção, só pode viver o seu amor fora dali. O perdão do marajá é a sua 
possibilidade de saída com o movimento ascencional do fim a libertá-lo finalmente da estrutura críptica 
de Eschnapur. 
 

E a palavra críptica ocorre nos dois sentidos: não só na obsessão subterrânea do filme, como na sua 
leitura que em  muito ultrapassa a aparente convencionalidade do argumento. Só que a maturidade de 
Lang lhe permite, como a todos os grandes autores, combinar o máximo de inacessibilidade com o 
máximo de acessibilidade. É tão possível interpretar esta obra à luz de complicadas exegeses como 
abandonarmo-nos ao prazer da história bem contada, que tem que ver com os contos de fadas e o 
mundo da infância e da adolescência. É tão possível dizer-se que, nestes filmes, uma vez mais, os 
temas da morte, da vontade de poder e do destino tudo dominam e a tudo presidem, como filiá-los nos 
grandes romances de aventuras do século XIX, de  Júlio Verne, Karl May ou Emilio Salgari. 
 

No termo da sua carreira, Lang voltou à sua paixão por esses escritores para filmar com evidente 
prazer a aventura e o fascínio do imaginário orientalista. Mas se o filme tem uma tão poderosa carga 
mágica (o episódio do faquir do Tiger, a dança da cobra ou a maldição da deusa do Indische 
Grabmal, para apenas citar alguns exemplos cimeiros) essa magia é inseparável duma moral, que no 
termo da obra de Lang é da exaltação do amor. A magia anula a instância lógica (o espectador que se 
abandona ao filme pouco se preocupará, como em todos os grandes imaginários, com a coerência do 
que vai acontecendo) a moral anula a instância psicológica (os personagens existem em função dos 
seus valores e não da adequação do seu comportamento). 
 

E ambas anulam (ou sensivelmente atenuam) a carga física, o que profundamente separa o universo 
destes filmes do universo, por exemplo, dos filmes de DeMille, que tanto também gostou de filmar 
"histórias assim". Mas, enquanto em DeMille ou noutros célebres cineastas americanos, tudo existe em 
função dos corpos, aqui o que conta é o espaço entre, a disposição dos personagens no plano (pense-
se na genial composição da cena em que Seeta ouve, atrás da porta, a conversa do casal europeu), a 
distribuição dos volumes e o uso da cor. 
 

Estamos num mundo de volumes, de luzes e de cores, em que a luta se trava tanto entre os 
sentimentos como entre as formas. Num mundo em que a geneologia da moral postula o mito e em 
que a fábula se encerra na moral da fábula. Um mundo que, paradigmaticamente, enuncia o verso do 
Fausto de Goethe que Fritz Lang disse um dia poder servir de epígrafe a toda a sua obra: "o que não é 
imediatamente captado, jamais pode ser compreendido". 
 
 
 
JOÃO BÉNARD DA COSTA 
__________________________________________________________________ 
Texto originalmente escrito antes da entrada em vigor do novo Acordo Ortográfico 


