
Pelo Oriente de Le Corbusier
Um livro, escrito em 1911, revela a visão do jovem arquiteto, de Berlim a Constantinopla

Oj ovem suíço Charles Édouard
Jeanneret tinha 23 anos quando
viajou por países do Oriente
com seu amigo Auguste Klips-

tein. Já havia feito roteiros da Itália (1907)
e da Alemanha (1910). Era maio de 1911.
Na década seguinte, ele adotaria o pseudô-
nimo de Lê Corbusier e se tornaria, até sua
morte em 1965, um dos maiores arquitetos
e urbanistas do século 20, que influenciou
a arquitetura do mundo inteiro, inclusive a
brasileira.

O livro resultante dessa viagem, A
viagem do Oriente, é publicado agora no
Brasil em tradução de Paulo Neves, pela
editora CosacNaify. É um misto de relato
de viagem, impressões do olhar do artista
iniciante (com a assinatura de Jeanneret,
ele foi pintor, desenhista, ilustrador, gra-
vador e tapeceiro) e do turista que tinha
a idéia de refazer, pelo avesso, a história,
indo de Berlim ao Egito (mas não chegou
até o Cairo). Depois da Alemanha, Praga,
Viena, Budapeste, Constantinopla, o Monte
Athos, Atenas, Brindisi, Nápoles, Pompéia
e Roma. Além do texto, ele usou seu talento
de desenhista em 29 ilustrações.

Foi o primeiro livro do futuro Lê
Corbusier, que o publicou em capítulos
num jornal de sua cidade natal, Chaux-
de-Fonds. Isso não durou muito porque o
texto foi tesourado e alterado e o editor não
gostava do estilo metafórico do autor. Em
1914, quase houve a publicação do tex-
to integral, mas a guerra impediu-a. Só em
1965, ao repassar sua vida a limpo para o
livro Mise au point, é que ele mexeu nos
velhos originais de 1911 e se dedicou a



publicar o livro, editando um texto defi-
nitivo. Curiosamente, foi o primeiro e o
último livro de Le Corbusier, que morreu
em agosto de 1965, enquanto nadava no
Mediterrâneo.

Explica-se. Não era uma viagem "ao"
Oriente, mas a viagem "do" Oriente, se-
guindo a receita clássica dos arquitetos, ar-
tistas e intelectuais do século 19 e começos
do 20. Passavam pela cabeça de Jeanneret
as odaliscas de Ingres, a Constantinopla
pintada por Paul Signac, a prosa de Pierre
Loti que criava um Oriente de sonho.

Quanto mais distantes e exóticos os
cenários, a prosa do livro se liberta. Na
Turquia, a visão de Istambul é do arquite-
to com óculos poéticos: "é um aglomerado
compacto; toda morada mortal é de madei-
ra, toda morada de Alá é de pedra... isso
produz, no flanco dessa grande colina, um
tapete suspenso de lãs violetas afogadas em
tons de esmeralda; as mesquitas, na crista,
lhes servem como que de ganchos prestigio-
sos. Existem ali só dois tipos de arquitetura:
os grandes telhados esmagados, cobertos de
telhas erodidas, e os bulbos das mesquitas
com o jorro dos minaretes".

Ao chegar à Acrópole de Atenas, ao "cubo" do Partenon, escre-
ve: "Ver a Acrópole é um sonho que se acalenta mesmo sem ter a
esperança de realizá-lo. Não sei bem porque essa colina contém a
essência do pensamento antigo. Sei avaliar a perfeição de seus tem-
plos e reconhecer que em nenhum outro lugar são tão extraordiná-
rios; e por muito tempo aceitei que está aqui como que o padrão
sagrado, a base de toda a medida da arte".

O sol poente visto do eixo do templo, "desse lugar outrora re-
servado aos deuses e ao sacerdote", faz o autor ficar pasmo. Tanto
quanto ao perceber que não tem respostas para perguntas como
"Por que nosso progresso é feio?" ou "As pessoas têm gosto pela
arte?". Ele diz que restam santuários para "duvidar eternamente".
E conclui, tristemente: "Tenho vinte anos e não posso responder".
Mas Lê Corbusier trabalhou, todos os anos que posteriormente vi-
veu, para as dúvidas sumirem.
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