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ADAM

Upadek Adama to – w interpretacji Miltona – zdarzenie odrębne od upadku 
Ewy. W dziewiątej księdze Raju utraconego, zawierającej szczegółowy opis 
upadku pierwszych ludzi, Adam zastaje Ewę w stanie upojenia po zaspokoje-
niu głodu, który wzbudził w niej swoimi podszeptami i pochlebstwami Szatan. 
Milton opisuje sam akt konsumpcji zakazanego owocu w sposób dosadny, pra-
gnąc uwydatnić, że motyw duchowy popychający Ewę ku nieposłuszeństwu, 
czyli pragnienie wiedzy, jest ułudą: „Łakomie żarła bez wstrzemięźliwości, / 
A nie wiedziała, że Śmierć swoją zjada […]”50. Zastając żonę tak przemienioną 
(„[…] syta, pijana jak winem, / Uciechy pełna, szczerze rozbawiona, / Zadowo-
lona”51), Adam jest niczym sparaliżowany: „odrętwiały”52, „blady”53 i „onie-
miały”54. Jeśli wcześniej Szatan nie krył swojego erotycznego zafascynowania 
Ewą, to słowa Adama, które teraz padają, stanowią odpowiedź na tamte aluzje. 
Sugestie, że doszło do uwiedzenia, a być może do gwałtu, ponownie wskazują, 
że nastąpiło pogrążenie się człowieka w cielesności. Adam mówi:

O najpiękniejsze stworzenie […]
[…]
Jakże zginęłaś, jak nagle zginęłaś,
Zhańbiona, z cnoty obrana, oddana 
Śmierci!55

Problem natury doktrynalnej, z jakim musi się w tym momencie zmierzyć 
Milton, polega na znalezieniu argumentów, które pozwoliłyby Adamowi pozo-
stać przy Ewie i tym samym odwrócić się od Boga. Innymi słowy, Adam rów-
nież musi zgrzeszyć, musi okazać nieposłuszeństwo swemu Stwórcy i uczynić 
to w sposób przekonujący, odpowiadający jego naturze istoty, która przewyż-
sza partnerkę pod względem intelektualnym56. Innymi słowy, grzech Adama 
(również) winien spełniać podstawowe warunki występku: być świadomym 
i dobrowolnym aktem nieposłuszeństwa (sprzeniewierzeniem się zakazowi). 

50  T e n ż e, Raj utracony, ks. IX, w. 1008-1009, s. 266; por. t e n ż e, Paradise Lost, ks. IX, 
w. 791-794.

51  T e n ż e, Raj utracony, ks. IX, w. 1010-1012, s. 266; por. t e n ż e, Paradise Lost, ks. IX, 
w. 793-794.

52  T e n ż e, Raj utracony, ks. IX, w. 1133, s. 269; por. t e n ż e, Paradise Lost, ks. IX, w. 890.
53  T e n ż e, Raj utracony, ks. IX, w. 1138, s. 269; por. t e n ż e, Paradise Lost, ks. IX, w. 894. 
54  T e n ż e, Raj utracony, ks. IX, w. 1138, s. 269; por. t e n ż e, Paradise Lost, ks. IX, w. 894.
55  T e n ż e, Raj utracony, ks. IX, w. 1141-1148, s. 270; por. t e n ż e, Paradise Lost, ks. IX, 

w. 896-901.
56  W swoim określeniu Adama Szatan używa słów „higher intellectual” (t e n ż e, Paradise 

Lost, ks. IX, w. 483). Maciej Słomczyński przekłada je jako „wyższy umysł” (t e n ż e, Raj utracony, 
ks. IX, w. 614-615, s. 256).
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Jednocześnie musi różnić się od grzechu Ewy, uwydatniając i niejako wyra-
żając różnicę między kobietą a mężczyzną. 

I rzeczywiście różnica jest znaczna, zarówno jeśli chodzi o motywację, 
jak i o sam akt. Podczas gdy Ewa motywowana jest miłością własną i czymś, 
co można by nazwać kompleksem niższości, Adam kieruje się szlachetnymi 
pobudkami. Wygłasza poruszającą deklarację miłości, której konkluzja brzmi: 
„stracić cię to stracić siebie”57. Odpowiedź Ewy jest uznaniem faktu, że wy-
stępek Adama nosi znamiona czynu szlachetnego: „O wielka próbo wspaniałej 
miłości, / Świadectwo godne, przykładzie wysoki […]”58. Dalej zaś czytamy: 

To powiedziawszy, wzięła go w objęcia, 
Płacząc z radości czułej, gdyż podbiło 
Ją to, że jest tak wzniosła miłość jego.
Dla niej naraził się on na gniew Boży
Lub na Śmierć59.

Mimo wszystko jednak nie jest to moment wzniosły ani dla poety, ani dla 
czytelnika. Milton śpieszy podkreślić, że oboje – również Adam – mijają się 
z prawdziwą, bogobojną słusznością, że zbliżenie to jest przecież grzeszne: 

Szczodrze narwała mu pięknych owoców,
Wielce kuszących; on jeść się nie wahał
Wbrew rozsądkowi, a nie był zwiedziony,
Ale podbity jej niewieścim czarem60.

Czytelnik, w szczególności czytelnik współczesny, ponownie staje więc 
przed dylematem, musząc wybrać między prawdą emocjonalną a doktryną, 
które pozostają ze sobą w konfl ikcie. Być może Milton świadom był zakło-
potania, w jakie wprawiał w ten sposób czytelnika, człowieka „skażonego” 
przecież grzechem i niepotrafi ącego zawiesić empatii w tak wzruszającym 
momencie. Osobiście wyczuwam w przypadku tego konfl iktu klęskę teologii, 
której prawdom trudno jest przezwyciężyć emotywną więź, która nieuchronnie 
zadzierzgnęła się między czytelnikiem a parą grzeszników:

Wnętrzności Ziemi zadrżały jak w bólu,
Drugi jęk z siebie wydała Natura,

57  T e n ż e, Raj utracony, ks. IX, w. 1219, s. 271; por. t e n ż e, Paradise Lost, ks. IX, w. 959.
58  T e n ż e, Raj utracony, ks. IX, w. 1221-1222, s. 271; por. t e n ż e, Paradise Lost, ks. IX, 

w. 961-962.
59  T e n ż e, Raj utracony, ks. IX, w. 1255-1259, s. 272; por. t e n ż e, Paradise Lost, ks. IX, 

w. 990-993.
60  T e n ż e, Raj utracony, ks. IX, w. 1262-1265, s. 272n.; por. t e n ż e, Paradise Lost, ks. IX, 

w. 994-999.
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Niebiosa chmurą okryły się czarną,
Grom się przetoczył, parę smutnych kropel
Jak łzy upadło, bowiem się dopełnił 
Ów Grzech Śmiertelny najpierwszy. […]

ADAM I EWA
SKUTKI GRZECHU

Jeśli upadek Szatana jest tematem atrakcyjnym w sensie artystycznym 
i doktrynalnym, to przecież – chociaż romantycy zapewne by się z tym twier-
dzeniem nie zgodzili – brak tej postaci bezpośredniego odniesienia do kondycji 
ludzkiej. Upadek Ewy i Adama to natomiast zupełnie inna historia, w dziele 
Miltona bowiem wszystko, co ich dotyczy, ma swoje przełożenie na sytuację 
człowieka w świecie rzeczywistym. W szczególności konsekwencje popeł-
nionego przez nich wykroczenia pozostają aktualne i trwale determinują eg-
zystencję człowieka jako istoty upadłej i wygnanej – skazanej przez Boga na 
karę tułaczki poza rajem. Jak podkreślaliśmy w punkcie wyjścia, to właśnie 
wyostrzona świadomość grzeszności była motywem, który skłonił Miltona do 
napisania poematu, i ta właśnie świadomość przenika do głębi wersy utworu: 
Raj utracony to niejako nawoływanie upadłego poety-proroka skierowane do 
bliźnich dzielących z nim wygnańczy los. Przyjrzyjmy się zatem, jak Milton 
opisuje upadek jako stan czy też jako kondycję ludzkiej egzystencji. 

Można powiedzieć, że w sensie doktrynalnym Miltona diagnoza upadłej 
kondycji człowieka nie wykracza poza teologiczny i fi lozofi czny stereotyp: 
człowiek upadły to człowiek grzeszny. Grzeszność to jednak nie sam fakt 
popełnienia grzechu, ale moralna słabość – skłonność do jego popełniania. 
Grzeszność w tym sensie można porównać do obniżonej odporności na infek-
cje, do kryzysu immunologicznego, którego organizm samodzielnie nie potrafi  
przezwyciężyć. Milton opisuje ów stan w następujących słowach:

[...] Wkrótce
Rosnąć poczęła w sercach zawierucha,
Wielka namiętność, nienawiść, niezgoda,
Gniew, podejrzliwość, nieufność, wstrząsając
Boleśnie stanem ich umysłów, które
Ongi obszarem były ciszy, pełnym
Spokoju, teraz miotają się dziko:
Gdyż pojmowanie przestało już władać,
A wola słuchać swej mądrości; razem

61  T e n ż e, Raj utracony, ks. IX, w. 1266-1271, s. 273; por. t e n ż e, Paradise Lost, ks. IX, 
w. 1000-1004.
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