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Prometheuss personificeert het intellect en is, zoals zijn naam aanduidt, "tevoren wetend". 

Aeschyluss (525-456 v. Chr.) schrijft bijvoorbeeld in zijn tragedie "Prometheus geboeid"[l]: 

[Prometheus] ] 

LaatLaat me de rest van mijn verhaal vertellen 

ZodatZodat je nog verbaasder staan zult over 

WatWat ik aan vaardigheid en kunsten uitvond. 

TenTen allereerste: wanneer iemand ziek werd, 

WasWas er geen afweermiddel, zalf noch pillen 

NochNoch drankjes; door gebrek aan medicijnen 

TeerdenTeerden ze weg, tot ik ze openbaarde 

HoeHoe pijnstillende middelen te mengen 

WaarmeeWaarmee ze al hun ziektes nu bestrijden. 

Inn de Griekse mythologie wordt brute kracht gesymboliseerd door de Titanen. Ondanks hun 

heroïschee optreden verliezen zij elke strijd tegen de Olympische goden die beschouwd worden 

alss de vertegenwoordigers van het intellect. 

Opmerkelijkk is dat volgens mythologische vertellingen de Titaan Prometheus, zoon van de 

Titaann Iapetus en van de godin Themis, in een strijd tussen de Titanen en de Olympische goden 

niett de zijde van de Titanen, maar juist die van de goden kiest. De reden die hiervoor in de 

mythologiee wordt aangevoerd is dat Prometheus meer waarde aan het intellect zou hechten dan 

aann brute kracht. 

Ditt komt ook tot uiting in de vertelling waarin Prometheus het vuur van de goden steelt om aan 

dee mensheid te geven en deze hierdoor van haar onwetendheid bevrijdt. In de tijd van de 

schrijverr Aeschylus wordt het vuur dan ook niet alleen gezien als natuurlijk element maar ook 

alss vonk van goddelijke wijsheid, die de mens van andere wezens op aarde onderscheidt. Zo 

wordtt Vulcanus (Gr. Hephaistos) als personificatie van het natuurlijke vuur of "ignis 

elementatus""  tegenover Prometheus geplaatst. Stelt het natuurlijke vuur de mens in staat zijn 

praktischee problemen op te lossen, Prometheus voert met zijn toorts, ontstoken aan de wielen 

vann de zonnewagen en afkomstig uit de schoot van Jupiter (Gr. Zeus), het "hemelse vuur" mee 

alss het symbool van "licht der kennis dat in het hart van de onwetende dringt" [2]. 

Alss straf voor het stelen van het hemelse vuur wordt Prometheus aan een rots bij de Zwarte Zee 

geklonken.. Aeschylus beschrijft dit in zijn tragedie "Prometheus geboeid". Op bevel van Jupiter 

ketentt Vulcanus tegen zijn wil Prometheus aan de rotsen. Een door Jupiter gezonden adelaar 

komtt dagelijks zijn 's nachts weer aangegroeide lever uitpikken. Uiteindelijk zal Prometheus 
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bevrijdd worden door Jupiter's zoon, Hercules (Gr. Herakles), die de adelaar neerschiet en 

Prometheuss van zijn ketenen ontdoet. Omdat Jupiter trots is op de heldendaden van zijn zoon, 

zouu hij zich bij Prometheus' bevrijding neergelegd hebben. 

Inn de kunsten is Prometheus in verschillende hoedanigheden afgebeeld, variërend van schepper 

vann de eerste mens uit klei en tegenbeeld van de bijbelse schepper tot symbool van vrijheid en 

representantt van de vooruitgang. Opvallend is dat twee thema's in de loop van de 

kunstgeschiedeniss vrijwel continu worden gebruikt: Prometheus als brenger van het vuur en 

Prometheuss als de geketende. In de zevende eeuw voor Chr. worden deze thema's in de Griekse 

kunstt veelvuldig afgebeeld op vaatwerk, wandschilderingen, gemmen en reliëfs van ivoor en 

brons.. Tot in de twintigste eeuw volgen voorstellingen met dezelfde thematiek. Voorbeelden 

hiervann zijn schilderijen van Max Beckmann (1942) en Oscar Kokoschka (1950) en sculpturen 

vann Brancusi (1911) en Zadkine (1954 en 1964). 

Niett alleen in de kunsten is het Prometheus-motief nu nog actueel, maar ook in de 

wetenschappenn waar voortdurend onderzoek wordt gedaan naar het onbekende. De titel van dit 

proefschriftt getuigt hiervan. 
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