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Duch ludzki podlega najdziwniejszym nakazom. Bez u stan nie sam się 
siebie boi. Przerażają go własne odruchy ero tycz ne. Święta ze zgrozą 
odwraca się od rozpustnika: nie zdaje sobie sprawy, że jego grzeszne 
żądze i jej własna żarliwość to jedno.
A przecież można doszukać się spójności w roz ma itych wcie le niach ludz kie-
go ducha, od świętej do roz pust ni ka. Z mojego punktu wi dze nia te prze ciw-
staw ne ludzkie możliwości współgrają ze sobą. Nie chcę wcale spro wa dzać 
ich do siebie wzajem, ale próbuję uchwycić osta tecz ną zgod ność tych roz-
ma itych możliwości, z których każda ne gu je możliwość prze ciw ną.
Nie wydaje mi się, by człowiek miał szansę rozeznać się w so bie, nim 
zapanuje nad tym, co go przeraża. Nie żebym się spodziewał, że na sta-
nie kiedyś świat, w którym nie będzie już miejsca na strach, a śmierć 
i erotyzm staną się po prostu czę ścią mechanicznego ciągu. Ale myślę, 
że człowiek może p r z e z w y c i ę ż y ć to, co go przeraża, może temu 
spoj rzeć w oczy i za tę cenę zrozumieć samego siebie, skoń czyć z tą 
dziwną nie wie dzą, która go do tej pory określała.
Idę drogą, na której wielu miałem poprzedników. Ero tyzm już dawno 
przestał uchodzić za temat niegodny uwagi „poważnego czło wie ka”. 
Ludzie wypowiadają się na temat erotyzmu chętnie i bez obaw. Rze czy, 
o których ja z kolei mówię, są znane, ale w rozmaitości już opi sa nych 
faktów chcę się doszukać ich głębokiej spójności i przed sta wić spójny 
obraz całości ludzkich zachowań.

To moje poszukiwanie koherentnej całości jest czymś zupełnie in nym 
niż podejście naukowe. Nauka bada poszczególne kwestie. Gro ma dzi 
prace specjalistyczne. Sądzę, że podejście naukowe nie jest w stanie 
ogarnąć tego, czym jest erotyzm dla ludzi. Nie można rozpatrywać ero-
tyzmu w oderwaniu od człowieka. A zwłaszcza nie można go roz pa try-
wać w ode rwa niu od historii pracy, w oderwaniu od hi sto rii religii. 
I dlatego w wielu rozdziałach tej książki oddalam się od problematyki 
sek su al nej. Pomijam też wiele kwestii, które wydają mi się nieistotne 
w po rów na niu z tymi, o których mówię. Naj waż niej sze bowiem jest dla 
mnie znalezienie takiego punktu widzenia, skąd jedność ludzkiego 
ducha będzie rysować się wy raź nie.
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Książka składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiam w spo-
sób systematyczny, w ich wzajemnym powiązaniu i spójności, roz ma ite 
aspek ty ludzkiego życia, rozpatrywanego pod kątem erotyzmu. W drugiej 
czę ści zamieszczam samodzielne studia poświęcone tej sa mej pro ble ma-
ty ce. Jedność całości jest bezsporna: w obu częściach chodzi o to samo 
poszukiwanie. Rozdziały pierwszej części i po szcze gól ne studia części 
drugiej pisałem w tym samym czasie, od końca wojny do bieżącego roku. 
Ma to swoje wady: nie udało mi się unik nąć po wtó rzeń. Zdarza mi się 
w pierwszej części podjąć w nieco in nej formie tematy już poruszone 
w części drugiej. Wydaje mi się to o tyle nie szko dli we, że nie kłóci 
się z generalnym założeniem mojej pracy, gdyż wybrane zagadnienia 
łączą się zawsze z kwestią cen tral ną. W jakimś sensie moja książka 
chce być spojrzeniem ogar nia ją cym całe życie człowieka, oglądane 
wciąż na nowo, z coraz to innego punktu wi dze nia.

W tym spojrzeniu, ogarniającym całe życie człowieka, kusiła mnie 
przede wszystkim możliwość odnalezienia w szerszej perspektywie 
obrazu, który mnie prześladował w okresie dorastania, mianowicie 
obrazu Boga. Nie żebym wrócił do wiary mojej młodości. Ale w tym 
bezpańskim świecie, gdzie jesteśmy tylko gośćmi, ludzka namiętność 
ma jeden tyl ko przedmiot. Dochodzimy do niego różnymi drogami. 
Przybiera on najróżniejsze kształty, ale sens owych kształtów objawia 
nam się do pie ro wtedy, gdy spostrzegamy ich głęboką spójność.
Podkreślam, że w tej książce porywy miłości chrześcijańskiej i wzloty 
życia erotycznego ukazane są w ich jedności.

Książka by nie powstała, gdybym musiał sam uporać się z pro ble-
ma mi, jakie stawiała przede mną. Pragnę zaznaczyć, że moje próby 
po prze dza książka Michela Leiris Lustro Tauromachii – autor wią że 
doświadczenie erotyzmu z doznawaniem samego życia i uważa ero tyzm 
za przedmiot nie nauki, lecz pasji i, jeszcze głębiej, za przedmiot 
poetyckiej kontemplacji. Dedykuję moją książkę Michelowi Leiris 
głów nie z powodu tego Lustra, które napisał w przeddzień wojny. Pra g-
nę mu też podziękować za to, że przyszedł mi z pomocą w momencie, 
gdy złożony chorobą nie byłem w stanie zająć się sam wyszukaniem 
fotografii, które towarzyszą tekstowi.
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Chcę również w tym miejscu powiedzieć, jak bardzo byłem wzruszony 
życzliwą i skuteczną pomocą wielu moich przyjaciół, którzy w tym sa-
mym czasie i z tych samych powodów wzięli na siebie trud do star cze-
nia mi dokumentów odpowiadających celowi, jaki sobie wyznaczyłem. 
Oto ich nazwiska: Jacques-André Boissard, Henri Dussat, Théodore 
Fraenkel, Max-Pol Fouchet, Jacques Lacan, André Masson, Roger 
Parry, Patrick Waldberg, Blanche Wiehn.
Nie znam pana Falka ani Roberta Girauda, ani znakomitego fotografa, 
Pierre’a Vergera, którym również zawdzięczam część dokumentacji. Nie 
wątpię, że przyszli mi z pomocą poruszeni samym przedmiotem moich 
badań i przekonani co do potrzeby napisania takiej książki.
Nie wymieniłem jeszcze nazwiska mego najstarszego przyjaciela, Al-
fre da Métraux. Dziękując mu za konkretną pomoc w udo ku men to wa-
niu mojej pracy, pragnę przy okazji powiedzieć, jak wiele mu w ogóle 
zawdzięczam. Nie tylko wprowadził mnie w latach po I wojnie świa to-
wej w dziedzinę antropologii i historii religii, ale jego niepodważalny 
autorytet pozwolił mi czuć się pewnym – rzetelnie pewnym swego – gdy 
pisałem o decydującej kwestii zakazu i transgresji.
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