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verantwoording

Voor deze vertaling van ‘Sagen des klassischen Altertums’ van Gustav Schwab is voor de
namen van de onsterfelijken en de stervelingen in de Griekse sagen niet de veel gebruikte
gelatiniseerde, maar de Griekse schrijfwijze gevolgd, hetgeen trouwens ook voor de oor-
spronkelijke uitgave geldt. Enkele afwijkingen van deze regel, zoals Apollo in plaats van
Apolloon, waren uiteraard niet onvermijdelijk maar wel wenselijk met het oog op ‘herken-
baarheid’.
Voor de Romeinse sage ‘Aeneas’ is voor de persoonsnamen de Latijnse schrijfwijze gevolgd
daar deze sage voornamelijk op Romeinse bronnen berust. De goden dragen hierin natuurlijk
hun Latijnse benaming.
Voor de spelling van aardrijkskundige namen is een dankbaar gebruik gemaakt van
‘Westermanns Atlas zur Weltgeschichte’, maar ook bij die spelling is voor enkele afwijkin-
gen gekozen, zoals Delphi in plaats van Delphoi.

De vertaler
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prometheus

Hemel en aarde waren geschapen: het meer klotste tussen haar oevers en de vis-
sen zwommen erin rond. In het luchtruim zongen de vogels en de aardbodem
krioelde van de dieren. Er ontbrak alleen een schepsel waarin de geest kon huizen
om van daaruit over de aarde te heersen. Toen betrad Prometheus de aarde, een
telg uit een oud door Zeus onttroond godengeslacht. Hij was een zoon van
Iapetos, de op aarde geboren zoon van Ouranos. Prometheus wist dat in de
aardbodem het zaad van de hemel sluimerde. Daarom nam hij wat leem, bevoch-
tigde het met water uit de rivier en kneedde het tot een gestalte dat het evenbeeld
van de goden was, de heersers over de wereld. Om die kluit aarde te bezielen, nam
hij goede en slechte eigenschappen van de zielen der dieren en sloot die in de
borst van de mens in. Prometheus had onder de hemelbewoners een vriendin,
Athena, de godin van de wijsheid. Zij bewonderde de schepping van de
Titanenzoon en blies de halfbezielde gestalte de geest, de goddelijke adem in.
Zo ontstonden de eerste mensen en al gauw bevolkten ze de aarde in groten geta-
le. Gedurende lange tijd wisten ze niet hoe ze hun lichaam en de hun geschonken
goddelijke vonk moesten gebruiken. Hoewel ze konden zien, zagen ze niets; hoe-
wel ze konden horen, hoorden ze niets; ze liepen als droomgestalten rond en
wisten zich geen raad met de schepping. De kunst om uit rotsen stenen te hou-
wen, van leem dakpannen te bakken, van bomen balken te maken en van dat alles
huizen te bouwen, was ze niet bekend. Ze kropen als mieren in hun donkere
holen rond en merkten niet of het winter, voorjaar of zomer was. Ze deden alles
zonder inzicht. Toen nam Prometheus zijn schepsels onder zijn hoede; hij leerde
ze het opkomen en ondergaan van de hemellichamen waar te nemen, vond de
kunst van het tellen en het letterschrift uit, leerde hun dieren voor zich te laten
werken en als kameraden bij de arbeid te gebruiken. Hij leerde de paarden aan
teugel en wagen wennen en vond boot en zeil uit om de zeeën te kunnen bevaren.
Ook op alle andere terreinen van het leven gaf hij de mensen raad. In vroeger tij-
den kende men geen geneesmiddelen tegen ziekten, men kende geen zalven om
lijden te verlichten, noch heilzame spijzen. Doordat geneesmiddelen ontbraken,
stierven de zieken een ellendige dood. Daarom leerde Prometheus de mensen hoe
ze onschuldige geneesmiddelen moesten maken om daarmee ziekten te bestrij-
den. Ook onderrichtte hij ze in de kunst van het waarzeggen en verklaarde hun
voortekens en dromen, vogelvlucht en offerschouw. Hij liet ze onder de grond
kijken en het erts, het ijzer, het zilver en het goud ontdekken; hij leerde hun alle
kunsten kennen die het leven kunnen veraangenamen. 
In de hemel heerste sinds kort Zeus met zijn kinderen. Hij had zijn vader Kronos
onttroond en het oude godengeslacht, waar ook Prometheus van afstamde, ten
val gebracht.
De aandacht van de nieuwe goden viel op het zojuist ontstane mensengeslacht.
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Ze eisten van de stervelingen dat ze hen zouden vereren en beloofden hun daar-
voor hun bescherming. In Mekone in Griekenland kwamen stervelingen en
onsterfelijken bijeen om de rechten en de plichten van de mens vast te stellen. Op
die bijeenkomst verscheen Prometheus als verdediger van zijn schepsels om te
voorkomen dat de goden de stervelingen al te zware eisen zouden stellen voor de
beloofde bescherming. Prometheus’ slimheid bracht hem ertoe de goden te
bedriegen. Hij slachtte in naam van zijn schepsels een grote stier en de onsterfe-
lijken mochten kiezen welke helft zij wilden hebben. Hij had het offerdier in
stukken verdeeld en twee stapels gemaakt: aan de ene kant lagen het vlees en de
ingewanden, afgedekt met de huid en daarop de maag, aan de andere kant de kale
beenderen kunstig verborgen onder het vet. En die laatste hoop was de grootste.
Zeus, de alwetende godenvader, doorzag het bedrog en zei: ‘Zoon van Iapetos,
doorluchtige koning, goede vriend, hoe ongelijk heb je het offer verdeeld!’
Prometheus meende al dat hij geslaagd was in zijn opzet, lachte in zichzelf en zei:
‘Doorluchtige Zeus, grootste van de eeuwige goden, kies uw deel zoals uw hart u
ingeeft!’ Zeus voelde de woede in zich opstijgen, maar greep opzettelijk met
beide handen in het blanke vet. Toen de kale beenderen bloot kwamen, deed hij
net of hij het bedrog nu pas ontdekte en zei: ‘Ik zie wel, vriend Iapetionide, dat je
de kunst van het bedriegen nog niet hebt verleerd!’
Zeus besloot zich te wreken voor het bedrog van Prometheus en hij ontzegde de
stervelingen het vuur, het laatste geschenk dat ze nodig hadden om in leven te
kunnen blijven. Maar ook daar wist de slimme zoon van Iapetos raad op. Hij nam
de met merg gevulde stengel van de reuzenvenkel, ging ermee op de langsrijden-
de zonnewagen af en stak de stengel daaraan in brand. Met die smeulende tondel
kwam hij op aarde terug en al gauw sloegen de vlammen uit de eerste houtstapel
naar de hemel. Zeus ergerde zich toen hij de lichtende gloed van het vuur zag. Hij
realiseerde zich dat het vuur de mensen niet meer te ontnemen was. Hij gaf de
vuurgod Hephaistos, die om zijn kunst bekendstond, de opdracht een stenen
beeld van een mooi jong meisje te vervaardigen. Athena, die intussen jaloers op
Prometheus was geworden, wierp een wit glinsterend gewaad over het beeld en
omkranste het hoofd met verse bloemen en een gouden band, die Hephaistos ter
wille van zijn vader kunstig met dierenfiguren had versierd. Hermes, de bode der
goden, moest het lieftallige beeld de spraak geven en Aphrodite schonk het alle
gratie. Zo had Zeus in de gestalte van het goede een boosaardig kwaad gescha-
pen. Hij noemde zijn schepping Pandora. Dit betekent ‘de door allen begiftigde’,
want alle onsterfelijken hadden het meisje een onheilbrengend geschenk voor de
mensen meegegeven. Hij bracht de jonge vrouw naar de aarde, waar goden en
stervelingen rondwandelden. Allen bewonderden de onvergelijkelijke schoon-
heid van haar gestalte. Ze wendde zich echter tot Epimetheus, de argeloze broer
van Prometheus1, om hem een geschenk van Zeus te overhandigen. Prometheus
had hem gewaarschuwd nooit een geschenk van de Olympische Zeus aan te
nemen, maar het onmiddellijk terug te sturen. Epimetheus dacht niet aan die
waarschuwing, keek met welgevallen naar het mooie meisje en ontdekte het
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kwaad pas toen het al geschied was. Want tot dat moment hadden de mensen
onder leiding van zijn broer vrij van alle kwaad geleefd, vrij van zware arbeid, vrij
van pijnlijke kwalen. Het meisje droeg in haar handen het geschenk, een gesloten
vat. Bij Epimetheus gekomen, sloeg ze het deksel open en uit het vat rees het
onheil als een zwarte wolk op en verspreidde zich bliksemsnel over de aarde. Er
lag slechts één goede gave onder in het vat verborgen: de Hoop. Maar op last van
de godenvader sloeg Pandora snel het deksel dicht, voor die goede gave kon ont-
snappen en daarmee bleef de Hoop voor eeuwig opgesloten. Het kwaad ver-
spreidde zich ondertussen in alle mogelijke vormen over de aarde, door de lucht
en in de zee. Ziekten verbreidden zich onder de mensen, onzichtbaar en onhoor-
baar, want Zeus had ze geen stem gegeven; koorts hield de aarde gevangen en de
dood verhaastte zijn stap. 
Daarna richtte Zeus zijn wraak op Prometheus zelf. Hij gaf zijn vijand in handen
van Hephaistos en diens helpers Kratos en Bia (de Kracht en het Geweld). Die
sleepten hem naar het onherbergzame Skythia en daar werd hij boven een ijzing-
wekkende afgrond aan een rotswand van de berg Kaukasus vastgeklonken (met
ketens die zich niet meer lieten losmaken). Met tegenzin voltooide Hephaistos de
opdracht van zijn vader, want in de Titatenzoon herkende hij een bloedverwant,
een afstammeling van zijn overgrootvader Ouranos, een godentelg van gelijke
afkomst. Maar de ruwe knechten, die de gruwelijke taak verrichtten, hoonden
hem wegens zijn medelijdende woorden.
Zo moest Prometheus aan de troosteloze bergwand blijven hangen, rechtop, zon-
der te kunnen slapen en nooit in staat de moede knieën te buigen. ‘Je klagen en
zuchten zullen vergeefs zijn,’ zei Hephaistos tegen hem, ‘want Zeus is onverbid-
delijk. Allen die nog maar kort heersen2, zijn hardvochtig.’ De marteling van de
gevangene moest eeuwig of minstens dertigduizend jaar duren. Hoewel hij luid
schreeuwde en de winden, golven, de almoeder Aarde en de allesziende zonne-
baan tot getuigen van zijn pijn aanriep, bleef zijn verstand toch ongebroken.
‘Wat het lot besloten heeft,’ zei hij, ‘moet hij dragen die geleerd heeft het ontem-
bare geweld van de noodzakelijkheid in te zien.’ Ook liet hij zich niet door de
bedreigingen van Zeus overhalen om een nadere verklaring te geven van de
duistere voorspelling dat de godenheerser door een nieuwe echtverbintenis3

ongeluk en verderf te wachten stonden. Zeus hield woord. Hij zond de geketende
een adelaar die zich als dagelijkse gast te goed deed aan Prometheus’ lever, die
steeds weer aangroeide. Die kwelling zou voortduren tot er iemand verscheen,
die in zijn plaats vrijwillig de dood wilde ingaan. 
Na vele jaren van vreselijk lijden, kwam ten slotte ook voor de ongelukkige
Prometheus de dag van de verlossing. Op een dag kwam Herakles langs op de weg
naar de Hesperiden. Toen hij zag hoe de adelaar aan de lever van de ongelukkige
vrat, legde hij knots en leeuwenhuid naast zich neer, spande zijn boog, liet de pijl
los en schoot de wrede vogel van de gekwelde weg. Daarna maakte hij de ketenen
los en nam de bevrijde met zich mee. Opdat echter aan de voorwaarde van de
godenkoning voldaan zou worden, liet hij Prometheus’ plaats innemen door de
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Kentaur Cheiron, die bereid was voor hem te sterven; want tot dan was hij onster-
felijk geweest4. Opdat Zeus’ vonnis toch geheel uitgevoerd zou worden, moest
Prometheus voor altijd een ijzeren ring dragen waarin een stukje steen uit de
Kaukasusrotsen was vastgeklonken. Zo kon Zeus zich erop beroemen dat zijn vij-
and nog altijd aan de Kaukasus was geketend.

1Prometheus betekent ‘die vooruit denkt’, Epimetheus betekent ‘die achteraf denkt’. 
2 Zeus had Kronos (Saturnus), zijn vader, en met hem de oude godendynastie ten val gebracht en zich met
geweld van de Olympos meester gemaakt. Iapetos en Kronos waren broers, Prometheus en Zeus waren
neven.
3 Met Thetis. (Haar was voorspeld dat ze een zoon zou baren die sterker zou zijn dan zijn eigen vader.
Daarom huwde Zeus haar later uit aan de sterfelijke held Peleus, die zij een zoon, Achilleus, schonk.)
4 Zie Herakles, pagina 120

het mensdom

De eerste mensen die door de goden werden geschapen, behoorden tot een gou-
den geslacht. Zolang Kronos (Saturnus) in de hemel heerste, leefden zij zonder
zorgen en waren vrij van arbeid en kommer, net als de goden zelf. De aarde bood
hun vruchten in overvloed; in sappige weiden graasden grote kudden en de men-
sen volbrachten rustig hun dagtaak. De kwalen van de ouderdom kenden ze niet
en als ze sterven moesten, verzonken ze in een zachte slaap.
Toen de mensen van dit geslacht volgens de beschikking van het lot van de aarde
waren verdwenen, werden ze vrome beschermgoden die, dicht in nevelen
gehuld, over de aarde wandelden. Zij waren de schenkers van al het goede, de
beschermers van het recht en de wrekers van alle onrecht. 
Daarna schiepen de onsterfelijken een tweede mensengeslacht dat van zilver was;
maar dit geslacht leek noch in lichaamsgestalte noch in karakter op het eerste.
Wel honderd jaar deed een verwend, geestelijk nog onvolgroeid knaapje erover
om onder de zorg van zijn moeder in het ouderlijk huis op te groeien en als hij
eindelijk tot jongeman was gerijpt, restten hem nog maar enkele levensjaren.
Onverstandige daden brachten deze mensen grote ellende, want ze konden hun
hartstochten niet bedwingen en in hun overmoed misdroegen ze zich tegenover
elkaar. Ook eerden zij niet meer de altaren van de goden met de verschuldigde
offers. Daarom nam Zeus dit geslacht weer van de aarde weg; het beviel hem niet
dat ze geen eerbied toonden voor de onsterfelijken. Toch hadden ook deze men-
sen nog zoveel goede eigenschappen in zich dat hun, na hun scheiden uit het
leven, de eer ten deel viel als sterfelijke demonen op aarde te mogen rondwande-
len.
Nu schiep vader Zeus een derde geslacht van mensen die van brons waren. Ze
leken niet op de zilveren. Ze waren wreed, gewelddadig en kenden slechts oorlog.
De een was er alleen maar op uit om de ander te krenken. Ze versmaadden de
vruchten van het veld en voedden zich met het vlees van dieren; hun koppigheid
was zo hard als diamant, hun lichaamsbouw monsterachtig van afmetingen.
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