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Prefácio

Re‑visitando Christopher*
 

João Silvério Trevisan

Foi graças ao musical Cabaret (1972), de Bob Fosse, que 
ouvi falar de Christopher Isherwood pela primeira vez. O filme 
inspirava‑se em sua coletânea Adeus a Berlim (1939), escrita a 
partir das experiências do escritor na cidade onde morou ime‑
diatamente antes da ascensão do nazismo. No período da dita‑
dura militar brasileira em que vivíamos, era um refrigério ver e 
rever esse musical. Eu me deliciava com as coreografias e can‑
ções, mas também com o atrevimento em tratar temas espinho‑
sos atra vés de personagens pouco convencionais, como a acidez 
inesquecível de Sally Bowles de Liza Minnelli e a bissexuali‑
dade (ainda que postiça) do protagonista. A partir de 1973, meu 
exí lio em Berkeley (Califórnia) me permitiu experimentar, com 
as devidas diferenças, a vivência estrangeira de Isherwood. Na‑
quele epicentro da contracultura americana, para mim tudo era 
novo. Claro que, além da consciência política que se respirava no 

* Os leitores que ainda não conhecem o livro devem levar em conta que deta‑
lhes do enredo serão revelados neste prefácio. (N. E.)
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ar, encontrava‑se sexo farto por toda parte. Apenas quatro anos 
antes acontecera a revolta de Stonewall, de modo que se sentia 
um extraordinário entusiasmo dessa população que estava des‑
cobrindo, para além do arco‑íris, o seu país. Recém‑saído do 
armário e longe do clima sufocante da ditadura brasileira, fre‑
quentei um grupo de gay consciousness raising, atividade muito 
comum no período, que acolhia homossexuais e debatia suas 
questões (curiosamente, a reunião acontecia nas dependências 
de uma igreja). Entre as inumeráveis novidades, fui descobrindo 
ícones da comunidade lgbt, que formavam nossas referências 
culturais basilares e ofereciam subsídios para nossa autoimagem. 
Entre eles, esse tal Christopher Isherwood, autor inglês naturali‑
zado americano, que vivia no sul da Califórnia. 

Na minha roda de amigos, circulava um jornal mensal de 
San Francisco que adorávamos ler e discutir: o Gay Sunshine. 
Seu editor Winston Leyland, inglês também radicado nos Esta‑
dos Unidos, vez em quando dava destaque ao conterrâneo Isher‑
wood. Fazia sentido. Já envolvido em políticas de direitos lgbt, 
Isherwood manifestava uma consciência ousada e franca sobre 
sua maneira homossexual de amar, que ele abordava abertamen‑
te em livros, artigos, programas de tv e palestras. Além de ter tido 
no passado relacionamentos duradouros com outros homens, 
naquele momento ele vivia em Santa Monica, perto de Los An‑
geles, numa longa relação amorosa com o pintor Don Bachardy, 
trinta anos mais jovem. No jornal Gay Sunshine li uma entrevis‑
ta com ele, em 1973, que revelava seu modo tranquilo mas pecu‑
liar de compreender o amor. Sua abordagem realista sobre rela‑
cionamentos amorosos me instigou: “No amor, tem que haver a 
necessidade de se preocupar o tempo todo. O amor não é uma 
apólice de seguro. Amor é tensão. O que eu valorizo num rela‑
cionamento amoroso é a contínua tensão, no sentido de nunca 
se iludir que a gente vai entender a outra pessoa”. Eu, um ho‑
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mossexual incorrigivelmente romântico e ainda pouco experien‑
te, nunca tinha lido nada igual. A naturalidade inspiradora com 
que ele se referia ao amor, em suas mais variadas formas, parecia 
resultar de um senso de equilíbrio proporcionado pelo contato 
com a filosofia hinduísta do vedanta. Desde os anos 1940, por 
influência de seu amigo Gerald Heard, Isherwood passara a se‑
guir os princípios do vedanta e seu guru Swami Prabhavananda. 
Estudou os vedas durante muitos anos, tendo publicado inúme‑
ros artigos e escrito vários livros a respeito, além de cotraduzir 
para o inglês o clássico Bhagavad Gita. Tudo isso me abriu o 
apetite para sua obra e seu modo de ver o mundo. Enquanto 
centro de excelência universitária, Berkeley sediava alguns sebos 
de grande qualidade e preços camaradas. Neles encontrei boa 
parte dos romances de Isherwood, que a partir daí se tornou um 
dos pontos de inflexão na minha compreensão literária. 

Nascido no norte da Inglaterra, em 1904, Christopher Isher‑
wood foi deixado num internato aos oito anos, fato comum em 
famílias inglesas abastadas. Sua mãe, filha de um próspero co‑
merciante de vinhos, na linhagem materna descendia dos 
Greene, cervejeiros e donos de uma importante cadeia de ba‑
res, restaurantes e hotéis — o que tornava Christopher primo do 
renomado romancista Graham Greene. Por volta dos onze anos, 
ele perdeu o pai na Primeira Guerra Mundial. Tanto o prematu‑
ro afastamento da família quanto a ausência paterna desenvolve‑
ram no garoto uma surpreendente capacidade de fazer amigos 
de várias áreas e tipos. Na Universidade de Cambridge, onde 
cursava história, Christopher se enturmou com colegas que con‑
testavam os valores da sociedade inglesa, e se tornou amigo do 
futuro escritor surrealista (depois, comunista) Edward Upward, 
com quem passou a criar paródias obscenas e sarcásticas de vá‑
rios personagens da classe alta no seu entorno. Por essas posturas 
críticas, Christopher acabou sendo dispensado de Cambridge. 
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Em seguida, iniciou e desistiu da faculdade de medicina. Desde 
essa época, tinha escolhido dedicar‑se à literatura. Com Upward, 
participou de um grupo de jovens escritores, integrado também 
por Stephen Spender e Wystan Hugh Auden. Sua mais duradou‑
ra e sólida amizade foi sem dúvida com Auden, parceiro de via‑
gens que resultaram em livros e peças teatrais a quatro mãos. 
Nesse caso particular, o que os aproximava era a homossexuali‑
dade assumida de ambos e o enfrentamento do moralismo vigen‑
te na Inglaterra das décadas de 1920 e 1930. Tal descompasso fa‑
voreceu sua fuga para outras culturas. É verdade que o ato de se 
rebelar contra seu entorno não era privilégio dos jovens ingleses. 
Por se sentirem oprimidos pelo moralismo vigente, muitos outros 
criadores e artistas do período anterior à Segunda Guerra deser‑
taram de seus países, economicamente mais desenvolvidos, para 
outros mais pobres. A necessidade de romper padrões sexuais os 
levava a buscar refúgio em sociedades menos dominadas pela 
hipocrisia “civilizatória” dos “cidadãos de bem” colonizadores. 
Christopher Isherwood recorreu a uma solução mais próxima e 
duradora, para se abrir ao mundo e descobrir a si mesmo. Em 
1929, aos vinte e cinco anos e já tendo publicado seu primeiro 
romance, sem muito êxito, decidiu morar em Berlim. 

Desde o final da Primeira Grande Guerra, o subsequente 
desastre financeiro da Alemanha propiciou, por vias transversas, 
que a capital alemã se tornasse a metrópole de vida social mais 
agitada na Europa, um caldeirão revolucionário nas artes e cos‑
tumes, onde fervilhavam desde a vanguarda da arte expressionis‑
ta e o experimentalismo da Bauhaus até o atrevimento do Insti‑
tuto de Estudos Sexuais do dr. Magnus Hirschfeld e o ineditismo 
dos primeiros grupos de direitos homossexuais, na esteira da in‑
tensa vida gay local. A escolha feita por Christopher também se 
deveu a uma questão prática: seu grande amigo (e amante oca‑
sional) W.H. Auden já morava na cidade. Curiosamente, Auden 
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