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«Світанкове місячне сяйво» зачіпає дражливу тему одностатевого 

кохання й сексу. У радянські часи за мужолозтво чоловікам загрожувало 

тривале ув 'язнення. У законодавстві незалежної України кримінальну 

відповідальність за гомосексуалізм скасували. Та насторожене, а подекуди 

вкрай вороже ставлення суспільства до одностатевих стосунків не зникло. 

Останніми роками помітно активізувалися реакційні антигомосексуальні 

сили, що їхнім публічним виступам не дають не тільки відсічі, а й навіть 

політичноїта моральної оцінки. З огляду наце , а щ е - н а загальне сексологічне 

невігластво, викривлені й стереотипні уявлення про одностатеве кохання та 

його носіїв, - книжку «Світанкове місячне сяйво» неможливо переоцінити. 

Призначено її широкому колу читачів - незалежно від їхньої сексуальної 

орієнтації. В книжці різнобічно і відверто, без замовчувань, розглянуто 

проблеми одностатевого кохання в біологічному, психологічному, 

юридичному, гуманітарному, культурологічному аспектах. Автор наповнює 

оповідь безліччю цікавих історичних, біографічних, соціологічних фактів. 

Розвінчуючи міфи і забобони, спростовуючи нісенітниці, Ігор Кон зовсім 

не «пропагує гомосексуалізм». Він просто веде з читачами розмову про 

суперечливі й делікатні проблеми, як і належить ученому, - з позицій 

чесного науковця і гуманіста. 

За підтримки Програми «МАТРА» Міністерства закордонних 
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центрально- та східноєвропейського книговидавництва, Амстердам. 
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