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Andrei Oișteanu, Sexualitate și societate. Istorie, religie și literatură, ediție ilustrată, 
Iași: Editura Polirom, 2016, 664 p. 

Cercetătorul și scriitorul Andrei Oișteanu s-a 
remarcat printr-o suită de lucrări, de antropolgie 
și istorie culturală, dintre care amintim: Grădina 
de dincolo. Zoosophia (1980, 2012); Motive şi sem-
nificaţii mito-simbolice în cultura tradiţională româ-
nească (1989); Mythos & Logos (1997, 1998); Cosmos 
vs Chaos: Myth and Magic in Romanian Traditional 
Culture (1999); Imaginea evreului în cultura română 
(2001, 2004, 2012) Ordine şi Haos. Mit şi magie în 
cultura tradiţională românească (2004, 2013); Religie, 
politică şi mit. Texte despre Mircea Eliade şi Ioan Petru 
Culianu (2007, 2014); Il diluvio, il drago e il labirinto 
(2008); Inventing the Jew: Antisemitic Stereotypes in 
Romanian and Other Central-East European Cultures 
(2009); Konstruktionen des Judenbildes (2010); 
Narcotice în cultura română (2010, 2011, 2014); Les 
Images du Juif: Clichés antisémites dans la culture rou-
maine (2013); Rauschgift in der rumänischen Kultur (2013). Printre scrierile recente se nu-
mără Sexualitate şi societate. Istorie, religie şi literatură, apărută în 2016, o carte masivă, 
de peste șase sute de pagini, cu un cuprins care radiografiază lungul traseu istoric al 
temei.

În „Cuvânt înainte” autorul a mărturisit că este atras de mecanismele sociale, mora-
le, culturale ale sexualității în istorie, religie, literatură, temă abordată masiv în istori-
ografia mondială. În virtutea acestei motivații a pornit un demers comparatist, fără un 
plan prestabilit, pentru a sublinia câteva tipologii, ascunse în sursele istorice, în special 
cele literare. Cartea distinsului autor nu a pornit o analiză, o demonstrație propriu-zi-
să a intimității sexuale de-a lungul istoriei și a unor spații geografice, ci, mai degrabă, 
este o antologie a textelor care au relevanță pentru temă. Radiografia „Cuprinsului” 
arată o suită de obiceiuri, ritualuri, și practice antice, medievale, moderne, contempo-
rane, analizate într-o conceptualizare familiară antropologiei, sociologiei, etnologiei, 
mai puțin istoriei culturale. Folosirea unor surse diverse, precum cele literare, textele 
sacre, referințele istoriografice, autorul a dezvăluit pluralitatea concepțiilor, în privin-
ța practicilor sexuale și a caracterului lor licit sau ilicit de-a lungul timpului. Andrei 
Oișteanu nu și-a propus o lămurire terminologică în privința corporalității, simbolisti-
cii sexuale, ritului și mitului, de aceea anumite capitole lasă cititorul să reflecteze asu-
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pra șirului de exemple, fără concluzii personale ale autorului. De aici, caracterul mai 
mult provocator, cultural, decât științific al cărții. De altfel, inexistența unor note de 
subsol, în stil clasic, ci doar mențiuni sumare la adresa unor referințe bibliografice, lasă 
de înțeles asupra intențiilor eseistice ale lui Andrei Oișteanu. „Dreptul primei nopți”, 
domină tematica lucrării, pentru ca alte capitole să trateze aspecte antropologice, ju-
ridice, ideologice altele sociologice, legate de moravurile sociale. Multe exemple sunt 
alese de autor, pentru a justifica o anumită reflecție despre comportamentele sexuale, 
în familie și mânăstire, în spațiul privat sau public. Aproape în fiecare capitol există 
câteva referiri și despre spațiul social și cultural românesc, de dragul unui compa-
ratism, care uneori nu-și atinge ținta, întrucât introduce criterii mult prea diverse și 
inegal exprimate: patologie, mitologie, credințe religioase etc. Autorul are deseori ten-
tația unei critici, în jurul temelor toleranță-intoleranță, la adresa unor concepții, unele 
aparținând mentalităților unor timpuri, iar altele istoriografiei. Desigur, este evident 
că din formularea titlurilor și subtitlurilor din „Cuprins” intenția autorului a fost să 
incite la lectură, anticipând că cititorii de astăzi au o nevoie de lămuriri, referitoare la 
sexualitate, în toate formele ei de manifestare.

Ultimul capitol al cărții se referă la un episod inedit din spațiul cultural românesc, 
este vorba de scandalul din jurul publicării, de către tânărul, pe atunci, Geo Bogza a 
unor pagini ce prezenta, într-o notă tolerantă, pornografia. Nu toți contemporanii lui 
Bogza au înțeles dacă acesta și alți avangardiști au făcut diferența între formele literare 
și artistice de exprimare a pornografiei și pornografie ca antidot, considerat pervers, 
al moravurilor sociale. Modernismul și apoi postmodernismul în privința sexualității 
are profunzimi, care necesită luarea în considerare a unor implicații, în primul rând 
politice, ideologice. Sexualitate şi societate. Istorie, religie şi literatură a fost primită și cu 
aprecieri și cu critici de către specialiști. Unii îi apreciază curajul de a zdruncina anu-
mite tabuuri, referitoare la tema sexualității, alții consideră că lucrarea are un caracter 
mult prea eseistic, pentru rigorile istoriografice. De aceea, este situată la granița dintre 
cercetare și literatură de popularizare. Meritul cărții este că invită la o privire pano-
ramică a unor aspecte sociale, care pot lămuri starea de lucruri actuală, pe tărâmul 
moravurilor.
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