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Este livro tem mais de trinta anos. O facto de ainda hoje ser 
publicado em edição de bolso demonstra que não perdeu a atuali-
dade, apesar de se situar num domínio onde são raras as obras que 
não se tornam rapidamente (cada vez mais rapidamente) antiquadas 
ou caducas.

Ao relê-lo, não encontrei nada que negar. É, antes de mais, um 
testemunho de ilusões que abandonei. De qualquer modo, não fiz 
correções. Pelo contrário, é uma prova da unidade, continuidade e obs-
tinação de uma investigação por vezes extremamente diversificada, 
mas cuja intuição principal surge já explicitamente nesta primeira 
confidência das minhas curiosidades. As obras que se lhe segui-
ram, L’homme et le sacré(*), Méduse et Cie, Les jeux et les hommes, 
L’incertitude qui vient des rêves, Instincts et sociétés, Bellone ou la 
pente de la guerra, Cases d’un échiquier, mesmo Ponce Pilate, exe-
cutam, na maior parte dos casos, o programa ou desenvolvem um ou 
outro capítulo, quando não uma simples frase. Apenas as minhas des-
crições de minerais não são anunciadas neste volume. Mas a recente 
atitude que as originou era, também para mim, imprevisível.

Quanto ao resto, só tenho de me congratular de uma fidelidade 
ao meu propósito inicial, que não supunha ter sido tão tirânico.

Janeiro de 1972
R. C.

PREFÁCIO À EDIÇÃO DE 1972

(*) Tradução portuguesa: O Homem e o Sagrado, coleção «Perspectivas 
do Homem», Edições 70, Lisboa, 1979.


