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Analiza dialogu Ewy i Szatana

z Raju utraconego Johna Miltona

           W mojej pracy chciałabym zanalizować dialog Ewy i Szatana z siedemnastowiecznego

poematu „Raj utracony” Johna Miltona1. Poemat epicki Miltona, zainspirowany biblijną

Księgą Rodzaju, opowiada o upadku człowieka, jego genezie i konsekwencjach. Rozmowa

między Ewą a Szatanem ma miejsce w Księdze IX eposu, kiedy to Szatan, pragnący

doprowadzić do zguby ludzi, wyrusza do Edenu i, przyjąwszy postać węŜa, stara się nakłonić

Ewę do zjedzenia owocu z zakazanego Drzewa Wiadomości Dobrego i Złego.

Dialog tych dwóch postaci, wpleciony w narrację, relacjonowany jest przez

wszechwiedzącego, trzecioosobowego narratora. Rozmawiają Szatan-wąŜ i Ewa, ale część ich

wypowiedzi podana jest przez narratora w mowie zaleŜnej. Jest to dialog w odbiorze dość

szczególny, poniewaŜ jego schemat i konsekwencje znane są juŜ wcześniej czytelnikowi

wywodzącemu się z kręgu kultury judeochrześcijańskiej. Milton wiele dopisuje do

oryginalnej wersji tej historii, podkreśla epistemiczny aspekt grzechu pierworodnego.

JednakŜe, rozbudowanie biblijnej sceny kuszenia Ewy przez Szatana dodaje jej nie tyle

dramaturgii, co eksponuje problem wolnej woli człowieka w kontekście boskiej omnipotencji

i omniscjencji. Nie jest jednak tak, iŜby dialogowi temu brakowało cechy tak niezbędnej, jaką

jest niepewność, co rozmówca chce przekazać – nie udziela się ona po prostu czytelnikowi,

odczuwają ją postaci. Wszak ani Szatan, ani Ewa – rozmówcy w dialogu – nie posiadają ani

BoŜej, ani czytelniczej wszechwiedzy.

Dialog ma charakter perswazyjny, lecz jednocześnie niepozbawiony jest elementów

argumentacji. Wypowiedzi Szatana skierowane do Ewy moŜna podzielić na dwie części:

pierwszą – gdy Ewa nie zdaje sobie jeszcze sprawy, co to za drzewo, którego owoc sprawił,

Ŝe wąŜ moŜe mówić; drugą – juŜ przed drzewem Wiadomości Dobrego i Złego, kiedy to

                                                
1 Milton, John. Raj utracony. Księga IX. Tłum. Maciej Słomczyński. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa., 2003.
s. 239-279.
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Szatan tłumaczy, Ŝe nie ma powodu obawiać się przestróg Boga dotyczących zakazanych

owoców. Po tych dwóch częściach dialogu następuje solilokwium Ewy.

W pierwszej części, której nie moŜna jeszcze nazwać argumentacyjną, Szatan

opowiada Ewie o tym, jak uzyskał dar mowy. Opisuje wspaniałe drzewo, którego owoce mają

wielką moc – dają mądrość. Ewa zafascynowana jego opowieścią jest juŜ, co ciekawe,

właściwie przekonana do tego, by zerwać owoc. Gdy okazuje się, Ŝe to drzewo, z którego jeść

nie wolno, Szatan rozpoczyna swą argumentację. Podaje Ewie kolejne argumenty, które

miałyby ją przekonać do sięgnięcia po owoc. Utrzymuje, Ŝe owoce z Drzewa Wiadomości

Dobrego i Złego  nie prowadzą do śmierci, lecz obdarowują tego, kto ich skosztuje, wiedzą.

Twierdzi, Ŝe jest sprzeczność w tym, Ŝe Bóg ustanawiając Adama i Ewę władcami całego

Raju, zabronił im jedzenia owoców z jednego drzewa. Mówi, Ŝe Bóg, przez swój zakaz,

wystawił ludzi na próbę, by zobaczyć, czy bardziej pragną wiedzy, czy lękają się nic

nieznaczącej śmierci:

CzyŜ Bóg zapłonąć ma gniewem za taki

Drobny występek, a nie będzie raczej

Chwalił twej cnoty, tak nieustraszonej,

Która nie lęka się groźby śmiertelnej,

Czymkolwiek śmierć ta jest, ani się cofa

Przed osiągnięciem tego, co prowadzi

Do szczęśliwego Ŝywota i wiedzy

O złym i dobrym? O dobrym, jak słusznie?2

Szatan jest uczony, przekonuje Ewę, Ŝe moc Drzewa to kwestia proporcji – skoro wąŜ,

ze zwierzęcia, stał się człowiekiem (rozumuje i umie mówić), to człowiek, po zjedzeniu

owocu, będzie równy Bogu.. Tłumaczy, Ŝe  Ewa nie powinna lękać się Boga, bo jeśli jest

sprawiedliwy, to jej nie skrzywdzi, a jeśli nie jest sprawiedliwy, to nie jest Bogiem. Posługuje

się iście szatańską logiką, której błędów naiwna Ewa nie dostrzega. Bawi się językiem, uŜywa

efektownych sztuczek retorycznych, np.

Nie wierz tym groźbom surowym o śmierci,

Bowiem nie umrzesz; dlaczego byś miała

Umrzeć? Czy dzięki owocowi? Wiedza

Jest Ŝyciodajna. (...)3

                                                
2 Ibid. s. 263.
3 Loc. cit.
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Argumenty Szatana nie słuŜą jednak udowodnieniu jakiejś tezy (ciekawe, Ŝe jedyna

teza, którą moŜna by przypisywać Szatanowi – Ŝe owoce Drzewa Wiadomości Dobrego i

Złego są dobra – to taka teza, o której on sam wie, Ŝe jest nieprawdziwa), lecz raczej pełnią

funkcję perswazyjną. Szatan wykorzystuje przy tym wiele środków, których nie sposób uznać

za argumenty – przypochlebia się Ewie, prawi jej komplementy:

O najpiękniejszy Stwórcy tak pięknego

Obrazie, w ciebie wpatruje się kaŜde

śywe stworzenie otrzymane w darze

I kaŜde wielbi z zachwytem niebiańską

Twą piękność, która tam wzrasta, gdzie moŜesz

Być przez świat cały podziwiana; (...)4

I faktycznie, perswazja, ku nieszczęściu ludzkości (choć moŜe i szczęściu, biorąc pod

uwagę, jak wiele Milton pisze o felix culpa), jest udana. Sukces Szatana, jednak, wynika nie

tyle z jego argumentacji (nie w pełni zresztą rzetelnej), lecz z odwołania się do emocji Ewy: z

jednej strony – przez komplementowanie jej urody, z drugiej – przez okazywanie empatii

wobec ludzi, jakoby niesprawiedliwie potraktowanych przez Boga, który zabronił im owoców

Drzewa Wiadomości Dobrego i Złego:

Zaledwie rzekła, gdy Kusiciel natarł,

A okazywał Ŝarliwość i miłość

Dla ludzi, krzywda ich go oburzała5

WaŜnym elementem kończącym dialog jest swoiste solilokwium Ewy, wygłoszone tuŜ

przed popełnieniem grzechu pierworodnego, które formalnie jest rozbudowaną apostrofą do

zakazanego owocu. Faktycznie, Ewa zaczyna swoją wypowiedź od pochwał w kierunku

owocu, ale wkrótce przechodzi do wewnętrznych rozmyślań na temat tego, czy zerwać owoc,

czy teŜ nie. W pewnym momencie mówi niejako w imieniu całej ludzkości, jako jej pramatka:

(...) bowiem dobro

Nieznane naszym nie moŜe być wcale,

A jeśli naszym jest, a jest nieznane,

To tak jakbyśmy go wcale nie mieli.

Tak więc po prostu zabrania nam wiedzieć,

Zabrania dobra, zabrania mądrości?6

                                                
4 Ibid. s. 258.
5 Ibid. s. 262.
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W rozmowie z samą sobą Ewa uŜywa retoryki, którą dopiero co posługiwał się Szatan.

Przez zracjonalizowanie i przejęcie szatańskiej retoryki, Ewa, po raczej mało aktywnym

uczestnictwie w dialogu, odzyskuje podmiotowość. Ostatecznie przekonuje samą siebie, Ŝe

musi spróbować owocu. Decyduje się na to, przywoławszy słowa Szatana o epistemicznym

znaczeniu owocu, formułując to tak:

CzegóŜ się lękam więc? Lękać się winnam

Nieznajomości Dobrego i Złego,

Boga i Śmierci, prawa i kar raczej.

Tutaj lek rośnie na wszystko, ów boski

Owoc, tak piękny dla oka, proszący,

By go spoŜywać i uzyskać cnotę,

Mądrości; cóŜ więc mnie moŜe powstrzymać

Przed nakarmieniem ciała i umysłu?7

Solilokwium Ewy jest niezwykle istotne, gdyŜ to w nim rozgrywa się zasadniczy spór

dialogu.     W czasie rozmowy z Szatanem Ewa głównie zadaje pytania, nie moŜe nadziwić

się na widok mówiącego węŜa, później, rozpoznawszy Drzewo Wiadomości Dobrego i Złego,

przypomina sobie boŜą przestrogę, ale w Ŝadnym momencie nie przeciwstawia się Szatanowi,

nie prowadzi z nim polemiki. O spójności dialogu decyduje zachowanie Szatana, który

uwaŜnie słucha Ewy i do jej reakcji dopasowuje swoją argumentację. Dzięki temu moŜna

mówić o interakcji (niezbędnej w dialogu). JednakŜe, spór, którego brak dialogowi, wyraŜony

jest w solilokwium Ewy. Jest to spór nie pomiędzy dwoma postaciami – Ewą i Szatanem, lecz

raczej między sprzecznymi wartościami, między którymi Ewa zmuszona jest wybrać –

posłuszeństwem Bogu czy mądrością, która miałaby być skutkiem zjedzeniem owocu.

Mały udział Ewy w rozmowie z Szatanem, brak jej wyraźnej niezgody na to, co on

mówi, nie umniejsza w Ŝadnym stopniu faktu, Ŝe ich rozmowa jest dialogiem. Szatan, pragnąc

dokonać perswazji, traktuje Ewę partnersko i z szacunkiem, ona natomiast ma prawo czuć się

tym onieśmielona. Partnerstwo rozmówców jest bowiem kolejnym aspektem udanego

dialogu, i to aspektem, którego Ewa dotąd nie miała niemal szansy odkryć. I Aniołowie, i

nawet Adam traktowali ją wszak zawsze z góry, jako kogoś niezupełnie im równego,

szczególnie jeśli chodzi o zdolności poznawcze. Był to jednocześnie kolejny z powodów,

który mógł skłonić ją do sięgnięcia po owoc:

                                                                                                                                                        
6 Ibid. s. 265.
7 Ibid. s. 266
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Czy teŜ nie, raczej zachowam mą mądrość

W swej mocy, nie chcąc mieć w niej towarzysza

Dodając tego, czego nie dostaje

Mej płci niewieściej, by mnie bardziej kochał,

Jeśli się stanę mu równą, a z czasem

Nawet i wyŜszą, bo niŜszy, jak moŜe,

Wolnym być? (...)8

Fakt, Ŝe główny spór przebiega między wartościami, a nie rozmówcami, pokazuje, Ŝe

postacie Ewy i Szatana mają przede wszystkim funkcje symboliczne, nie są postaciami „z

krwi i kości” NiezaleŜnie od tego, czy wierzy się w ich historyczność, czy nie, nie moŜna

uznać, Ŝe rozmowa między Ewą i Szatanem jest historycznym zapisem jakiegoś dialogu

(chyba Ŝeby ktoś uznawał Miltona za źródło objawienia). Jako postacie symboliczne, Ewa i

Szatan nie mogą wykroczyć poza pewne, z góry ustalone, ramy zachowań, np. Ewa nie moŜe

nie sięgnąć po owoc, czyli nie pozwolić się skusić przez Szatana. Ewa i Szatan są

personifikacjami określonych postaw i wartości. Ich rozmowa i szatańska perswazja decydują

jednak o przebiegu akcji w dalszej części poematu oraz są jego punktem kulminacyjnym.

Podsumowując, dialog Szatana i Ewy z jednej strony przywołuje, eksponuje i nieco

modyfikuje fundamentalne kwestie natury teologicznej i epistemologicznej, a z drugiej strony

stanowi ciekawy sposób ukazania racji obu stron sporu, a takŜe istoty samego sporu.

             9

                                                
8 Ibid. s. 267.
9 William Blake. Ilustracja do Raju utraconego.


