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Ksenia Olkusz 

Każdy układ dozwolony. 

Seks i miłość w serialu Outlander i powieści Obca 

You know that I want you 
And you know that I need you 

I want it bad, your bad romance […] 
I want your psycho 

Your vertigo stick 
Want you in my rear window 

Lady Gaga, Bad Romance 

 

Pytanie: czego oczekuje przeciętna kobieta, nabywając powieść prezentowaną jako 

„przygodowo-historyczną”1 z elementami fantastycznymi (podróż w czasie) i romanso-

wymi (bohaterka „dostaje się w sam środek intryg […], które zagrażają jej życiu i mogą 

złamać serce”2)? Ekscytującej lektury, kilku łez i rumieńców przy ewentualnych scenach 

erotycznych, przyjemności płynącej z faktu, że taka literatura zaczyna zaspokajać cał-

kiem sporo potrzeb estetycznych (fantastyka!!)…? No dobrze, z tą przeciętnością jednak 

przesadziłam, gdyż owa teoretyczna czytelniczka to przecież ja, a ja mam oczekiwania 

nieco wyższe od przeciętnych, bo przecież zawodowe zboczenie nie pozwala mi wyłącz-

nie na rozkosz płynącą z lektury. Namnożyłam tu sporo quasi-erotycznych skojarzeń, 

lecz to z pewnością atmosfera powieści Diany Gabaldon Obca, uwrażliwiła mnie na te 

aspekty. A im dalej w las, tym sprośniej! 

Zacznijmy jednak od początku. Otóż pewnego letniego dnia, unieruchomiona przed 

telewizorem i komputerem z powodu niesprawnej ręki (spróbujcie cokolwiek poczytać, 

mając 6 szwów ściągających ranę biegnącą przez wnętrze dłoni!), nudząc się niemiło-

siernie, rozpoczęłam poszukiwania interesujących filmów i seriali. W ten sposób natrafi-

łam na rzecz serialową, zatytułowaną Outlander. Wprawdzie dzieło zostało opatrzone 

 

1 D. Gabaldon, Obca, przekł. M. Mazan, Warszawa 2010, okładka, tył.  
2 Ibid. 
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upiornie kiczowatym opisem, lecz byłam tak głodna wrażeń – jakichkolwiek – że zdecy-

dowałam się dać temu szansę. Przez pół odcinka wierciłam się niespokojnie, czekając, by 

bohaterka Claire, wreszcie trafiła do przeszłości. Kiedy już się to wydarzyło, wiedziałam, 

że „wsiąkłam” na dobre i nie porzucę serialu. Ponieważ było to głębokim latem, tedy 

moja ulubiona Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego była zamknięta, więc mogłam cie-

szyć oczy i zmysły estetyczne jedynie kolejnymi odcinkami, czekając na nadejście wrze-

śnia i smakowity kąsek, który na mnie w wypożyczalni czeka – wszystkie tomy powieści 

Obca Gabaldon, na podstawie której zrealizowano serial. W przeświadczeniu, że książka 

oczywiście przewyższa materiał adaptacji, doczekałam wreszcie momentu, kiedy 

wszystkie dostępne tomy trafiły w moje ręce. Pochłonęłam zatem pierwszą część sagi i… 

Odechciało mi się. Tak zwyczajnie, po prostu, nieskomplikowanie, odechciało. Nie bez 

przyczyny, rzecz jasna, choć jest to kwestia dość banalna (lub analna, bo w gruncie rze-

czy o to także tu idzie). 

Otóż wszystko  – czyli rodząca się między bohaterami subtelna więź emocjonalna – 

jest przyjemnie satysfakcjonujące do momentu, gdy Claire zostaje zmuszona do poślu-

bienia tego właśnie osobnika, do którego afektację zaczynała żywić, czyli Jamiego Frase-

ra. Prawdę głosi wielu ludzi twierdzących, że po ślubie zaczyna się piekło. W istocie, od 

tego momentu trafiamy do czytelniczego inferno, w którym, jak w szalonej kolejce gór-

skiej, zaczyna się jazda. Dosłowna, jako że bohaterowie bez żenady ujeżdżają się wza-

jemnie gdzie i kiedy tylko mogą. Pobijają tym samym swoisty rekord bezsensownych 

kopulacji książkowych, bowiem skoro to nie powieść pornograficzna (co zaraz wyłożę), 

to sceny te nie mają za grosz artystycznego uzasadnienia. Dzieje się, owszem, sporo, jed-

nak tych sprośnych i przaśnych scenek jest takie multum, że człowieka zdumiewa fakt, 

że oni mogą jeszcze chodzić!  Druga sprawa, pogarszająca i tak już fatalny odbiór Obcej, 

to fakt, że oboje bohaterowie cieszą się nadmiernym zainteresowaniem mężczyzn. Nie, 

to nie przeoczenie. Jamie w ciągu jednego tomu napastowany jest dwukrotnie, raz zresz-

tą ze skutkiem bardziej wymiernym. A raczej długotrwałym, z mrocznymi elementami 

lochów, tortur fizycznych (pejcz kapitana Randalla, paskudnego oprawcy miłującego 

Jamiego, co nie przeszkadza mu specjalnie napastować erotycznie także i Claire, pełni tu 

rolę leitmotivu. Chyba tylko owiec brakuje tu do szczęścia) i psychicznych. Nie dość, że 

Jamie relatywnie szybko zwierza się małżonce z owego napastowania, ze szczegółami 

opowiadając o tym, jak wbrew sobie był podekscytowany okazywanymi mu względami, 

to Claire przyjmuje te wyznania do wiadomości, a potem wszyscy (współ)żyją długo i 
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szczęśliwie, a finałowy seks też jest oczywiście satysfakcjonujący. Z grzeczności dodam, 

że Claire jest – teoretycznie – bigamistką, a jej związek z Jamiem balansuje niekiedy na 

granicy toksyczności, przybierając momentami formę tego, co współcześnie określa się 

mianem przemocy domowej. Gdyby to mnie facet zlał do nieprzytomności, raczej bym 

uciekła, zamiast nagradzać oprawcę kilkoma numerkami spod znaku pejcza i gorsetu. 

Ale fakt, ja nigdy nie spotkałam osiemnastowiecznego napalonego Szkota i nie musiałam 

go poślubić, więc pewnie się nie znam! 

Napomknę jeszcze, że serialowa wersja  dotarła na razie zaledwie do nocy poślubnej 

i kilku incydentów po niej następujących, jednak już widać, że w niektórych przynajm-

niej aspektach (damskiej golizny zwłaszcza) będzie podążać drogą wyznaczoną przez 

Gabaldon. Odcinek The Wedding, wedle Marty Wawrzyn z portalu Serialowa.pl, „złośliwi 

określają mianem soft porno”3 i w zasadzie w tym stwierdzeniu jest ziarno prawdy. 

Warto jednak zaznaczyć, że najmocniejsza scena jest jednocześnie naprawdę pięknie 

przedstawiona, z subtelną grą świateł, spojrzeń i westchnień. Te westchnienia uciąć  

jednak muszę stanowczo, ponieważ jeśli adaptacja będzie książce wierna, to zaczniemy 

mieć do czynienia z regularnym soft porno i akcje inne niż „akcje” zejdą na drugi plan. O 

tym, czy w istocie moje zaniepokojenie jest uzasadnione, będziemy mieli okazję się 

przekonać podczas emisji kolejnych odcinków drugiej serii. Na razie żywię jedynie na-

dzieję, że barwne przygody (nie, nie TAKIEGO sortu) Claire i Jamiego zaczną dominować 

nad wątkiem erotycznym i że nawet rzekoma miłość kapitana Randalla do młodego mę-

ża Claire pokazana zostanie w sposób wysubtelniony. 

Tymczasem nadeszła pora, aby wyłożyć powody, dla których uważam, że książka 

Gabaldon to dość chybiony artystycznie twór literacki, właśnie ze względu na przytła-

czającą liczbę opisów miłosnych ekscesów nijak nie wpływających na rozwój wydarzeń. 

Oczywiście poza faktem, że ostatecznie Claire zachodzi w ciążę. Jednak wszyscy raczej 

wiemy, w jaki sposób dochodzi do zapłodnienia, zatem nadmierne epatowanie seksual-

nością przynosi znikome pożytki. Dodatkowe skomplikowanie fabuły zupełnie zdumie-

wającą afektacją kapitana Randalla względem Jamiego także jest dość dziwaczne, przy 

czym uzasadniać się to jeszcze może jako eksperyment czy forma gry z prawidłami ga-

tunkowymi romansu. Jak wspomina Maria Bujnicka:  

 

3 M. Wawrzyn, Pazurkiem po ekranie #43: Seks, całe morze seksu, http://www.serialowa.pl/83128/pazurkiem-

po-ekranie-43-seks-cale-morze-seksu/, data dostępu: 11.10.2014. 
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współczesny romans, przewrotnie kwestionujący tradycyjny paradygmat gatunkowy, dekonstruując mi-

ty i toposy znane z dawnej opowieści o miłości wprowadzając – na przykład – motyw miłości homose-

ksualnej, a wiec negując stereotyp „prawdziwego” mężczyzny4. 

Jednak nawet jeśli zamiarem twórczym Gabaldon było odejście od klasycznej formu-

ły romansowej, to autorka uczyniła to niestety nieumiejętnie. Zamiast intrygującego 

rozwiązania, pojawia się niełatwa do zaakceptowania kwestia sodomizacji głównego 

bohatera, która w dodatku w żaden sposób nie wpływa na ani jeden element fabuły. 

Wszak samo uwięzienie i tortury (niech już sobie Randall pozostanie sadystą, proszę 

uprzejmie) wystarczą do wywołania zespołu stresu pourazowego, który Claire będzie 

mogła swoimi metodami uleczyć. Na scementowanie miłości młodych małżonków to już 

po prostu wystarczy. Tymczasem mnożenie niepotrzebnych i chyba nieco niesmacznych 

wątków sadystyczno-homoseksualnych… Ach, nie, wróć, przecież paskudny kapitan usi-

łuje zgwałcić również Claire, a zatem wątków biseksualnych z sadyzmem w tle… W każ-

dym razie ich nagromadzenie po prostu śmieszy, zamiast budować wzniosłą, a przy-

najmniej znośną atmosferę miłości. W kontekście tak doskonałego pomysłu na kapitalny 

wprost romans, podobne rozwiązanie staje się rozczarowaniem. Bo seks, moi drodzy, 

nie zawsze jest do czytelniczej satysfakcji potrzebny. 

Wbrew pozorom jednak Obca w kategorii pornografii się nie mieści, nie jest też po-

wieścią erotyczną, choć akurat te terminy są nieostre i dość względne. „Bardzo płynna 

jest […] granica pomiędzy tym, co nazywamy literaturą erotyczną a pornograficzną”5. 

Przypuszczam przeto, że seria Gabaldon zawiera elementy pornografii i erotyki, łącząc je 

z innymi konwencjami, a więc fantastyką, powieścią podróżniczą, przygodową, etc. Jak 

rzekłam w tytule – wszystkie układy dozwolone. Ten miks gatunkowy jest jednak wła-

śnie przesadnie naszpikowany rozmaitymi aspektami pochodzącymi to z jednej, to z 

drugiej, to z innej jeszcze estetyki. I chyba właśnie to czyni owe teksty tak nieznośnymi. 

To, plus przerośnięta do granic możliwości fabuła oraz rozmaite zbiegi okoliczności, 

mnożące się, nomen omen, jak króliki.  

 

 

 

 

4 M. Bujnicka, Romans, w: Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006, s. 543. 
5 J. Jastrzębski, Pornografia i literatura erotyczna, w: tamże, s. 445. 


