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1. O MITO DE 'PROMETEU
Se é verdade que foram a respiração e a combustão viva que deram
origem à química moderna, então os antecedentes mitológicos
da química podem ir buscar-se a Prometeu, o titã que roubou o
fogo a Zeus, deus dos deuses, para o entregar aos mortais. O fogo

'" é destrutivo e irrequieto, saltita e crepita, e osque o cultivam são
naturalmente trapaceiros e vigaristas. Prometeu não é excepção.
Veja-se, também, o caso de Loge - o espírito do fogo em OAnel

do Nibelungo (1869-76), de Wagner (Fig. 11.06). É ele que ensina
a Wotan o truque para roubar o ouro do Reno aos seus legítimos
proprietários. Se o ouro pertencia, por direito, aos que o trabalha-
vam (socialismo) ou aos reis (absolutismo), o fogo estava reser-
vado para os deuses. Até que ...

Prometeu (cujo nome significa "o que prevê"), irmão de Atlas
e de Epimeteu, era filho do titã Iápeto. No Rockefeller Center de
Nova Iorque podem admirar-se os dois irmãos mais conhecidos -
o gigante Atlas com o universo armilar às costas, à beira da 5"Ave-
nida, e um Prometeu dourado presidindo ao rinque de patinagem.
As fontes do mito são os poetas gregos Hesíodo e Ésquilo. Todavia

os dois diferem nas suas concepções de Prometeu, visto como um
benfeitor da Humanidade, em Ésquilo, e como a causa de todos os
males e sofrimentos, em Hesíodo. O fogo é energia - a primeira
arma - e esta tanto serve para o bem como para o mal.

É no grande poema épico, Teogonia, que Hesíodo apresenta
a sua versão da Criação. Tudo começa com a emergência do Caos,
da Terra e de Eros (o agente da procriação). A Terra gerou Urano
(céu), as montanhas e Ponto (mar) e, depois de se unir a Urano,
gerou outros deuses, entre os quais Cronos, que deu origem ao
tempo. Cronos revoltou-se contra o pai Urano e assumiu o poder,
até ser, por seu turno, destronado pelo filho, Zeus, que assim se
tornou o deus dos deuses. Em qualquer genealogia que se preze,
o filho afirma-se matando o pai (ou lutando contra a mãe, como
aconteceu a Dom Afonso Henriques). A isto, chamou Freud o
complexo de Édipo. O universo de Hesíodo, tal como o da Bíblia e
das sagas nórdicas, principia com incesto e conflito. Caim mata o
irmão Abel. N'O Anel do Nibelungo, Siegmund faz amor com a irmã
gémea Sieglinde e gera o herói Siegfried. Zeus é um deus vingador
que quer destruir a Humanidade para criar uma nova raça.



Segundo a lenda, os homens viviam uma verdadeira Idade
de Ouro, sem cuidados nem trabalhos forçados (tal como Adão e
Eva no Paraíso), até Prometeu ter tido o desplante de enganar Zeus.
Porquê? Porque tendo criado os mortais a partir do barro, Prome-
teu queria também alimentá-los dando-lhes a carne suculenta, que
dá força e energia. Como diz o povo, "Carne, carne cria; nanja o
peixe de água fria" Celebrava-se o sacrifício dum touro, e os deuses
preparavam-se para o banquete. Trapaceiro, Prometeu apresentou
a Zeus uns ossos barrados com gordura apetitosa e carne tenra
embrulhada em pele repelente. Zeus escolheu os ossos; a carne
limpa entregou-a Prometeu aos mortais. Mais tarde, com a ajuda
de Atena, foi buscar o fogo à quadriga de Hélios (Apolo) e trouxe-o
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para a Terra num archote de funcho (uma planta pouco combus-
tível, graças à lenhina e sílica). Com o fogo, os homens e mulheres
podiam sobreviver melhor. Podiam aquecer-se e cozinhar alimen-
tos, melhorar a natureza, trabalhar os metais, aprender as artes e as
ciências. Começava a civilização. É esta a visão de Ésquilo.

Furioso, Zeus pediu ao deus Hefesto (Vulcano) para criar do
barro uma mulher, Pandora, que seria a sua mensageira de desgra-
ças. (Tudo isto é química; notem-se os paralelos com o barro de
Adão e do Golem, mencionados no Capítulo Um, O Que é a Quí-
mica?) O todo-poderoso Zeus enviou Pandora para a Terra, com
uma caixa de presentes. Pandora casou com o irmão de Prometeu,
Epimeteu (cujo nome quer dizer "o que só vê depois"), abriu a caixa
e dela saltaram todas as pragas, males e horrores; só lá ficou a Espe-
rança. O fogo permitiu a evolução da Humanidade, mas com ele
vieram também a discórdia e a guerra. À Idade de Ouro, de clima
ameno e eterna Primavera sucedeu a Idade de Prata. Zeus criou as
estações do ano, que vão do Inverno gélido ao Verão abrasador. O
homem necessitava agora de trabalhar e de se abrigar. Mais tarde
vieram as Idades do Bronze e do Ferro e as armas de destruição
maciça. O paraíso desapareceu. É esta a visão de Hesíodo.

Desta vez Prometeu não escapou ao castigo de Zeus. Agri-
lhoado a um rochedo no Cáucaso, uma águia roía-lhe o fígado
durante o dia, para o mesmo fígado se regenerar durante a noite e o
suplício continuar no dia seguinte, e assim sucessivamente durante
trinta mil anos (Fig. 5.01). Não foi preciso esperar tanto tempo.
De passagem pelo Cáucaso quando andava à procura das maçãs
das Hespérides (um dos seus doze trabalhos), Hércules matou a
águia com uma flecha e libertou Prometeu. Zeus não se zangou.
Hércules era seu filho, e um pai babado acha graça às proezas dos
seus rebentos; mas obrigou Prometeu a usar um anel, em sinal do



acorrentamento passado. É esta a origem dos anéis. O mito é tra-
tado numa peça de Ésquilo, Prometeu Agrilhoado, parte duma trilo-
gia que se perdeu (ou ficou incompleta).

Tal como Ésquilo, o romântico Percy Shelley viu Prome-
teu positivamente (Fig. 5.02). O seu poema Prometeu Libertado

(1820) é uma continuação de Ésquilo, mas também é uma crítica
a Milton. Moralmente, Shelley achava o Satanás de Milton - uma
criatura capaz de lutar, no meio da maior adversidade, por aquilo
em que acredita - muito superior a Deus (Fig. 2.04). No prefácio
a Prometeu Libertado, Shelley identificava Satanás como o único
ente imaginário que se pode assemelhar a Prometeu. No entanto,
o Prometeu de Shelley é ainda mais etéreo e poético que o Satanás
de Milton. Despojado de ambição, inveja ou desejo de vingança, é
uma criatura independente e livre. Os deuses tornaram-se, por isso,
irrelevantes. Quando Mercúrio interroga Prometeu e se compadece
com a sua condição, este retorque-lhe, abrupto:

Compadece-te dos escravos dos Céus, que se desprezam,

E não de mim, que a paz ocupa, serena, a minha mente,

Como a luz entronizada no Sol... Toda a conversa é em vão!

O Prometeu de Shelley é uma das mais belas metáforas da
libertação da mente humana. Talvez por isso Karl Marx achasse
que Prometeu era "o mais nobre de todos os santos e mártires do
calendário filosófico': Shelley, por seu turno, liberta a poesia sob
a forma de música. O seu poema é um drama lírico (em quatro
actos), próprio para ser ouvido, mais do que lido. Acontece o
mesmo nos tratamentos musicais do mito. O primeiro foi o bailado
que Beethoven compôs, As Criaturas de Prometeu (1801). Aqui, o

5·02.
AMELIA CURRAN, Percy Bysshe She/ley
(1792-1822),1819

titã cria duas figuras
humanas a partir do
barro e dá-lhes vida
com o fogo. (Notar,
logo na introdução,
a presença irre-
quieta do fogo, a
que se segue a ira de
Zeus, expressa pela
tempestade.) Mas as
criaturas são desti-
tuídas de emoções;
a segunda parte do
bailado é dedicada à

sua educação sentimental no Parnaso, com a ajuda de Apoio, Baco
e das nove Musas (filhas de Mnemósina, a Memória).

A afirmação definitiva do titã que se sacrifica pela
Humanidade acontece no acorde triunfal que fecha o Prometeu

- OPoema do fogo, composto por Aleksandr Scriabine em 1910-11.

É uma das peças orquestrais mais interessantes e estapafúrdias de
sempre - uma síntese das ambições megalómanas do compositor
que sonhava unificar todas as artes, filosofia e religião incluídas,
num evangelho novo. A partitura demanda uma grande orquestra,
piano, coro, órgão e cravo de luzes (clavier à lumieresi - um
instrumento inexistente à data da composição, capaz de inundar a
sala de concertos com luzes de várias cores, em correspondência
com as tonalidades da música. Para Scriabine, a tonalidade de
fá menor era azul, a cor da razão, ao passo que a de ré maior era
dourada, como o Sol, e a de fá maior vinha pintada dum vermelho
infernal, etc. O segredo da partitura está num acorde místico
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especial (que inicia a obra) e que
é outra representação do caos.
Uma 'Vontade' superior dá vida
à matéria, que depois se sublima
em espírito e se une a Deus
numa dança orgiástica. O piano
representa o homem, e a orquestra
dá conta do Cosmos. O clímax
final, acompanhado pela projecção
duma intensa luz branca capaz de

magoar e até de encandear os ouvintes, é uma poderosa afirmação
do SER! A primeira execução da obra, com projecção (incipiente e
canhestra) de cores, ocorreu em Nova Iorque em 1915.

O Poema do Fogo foi a última obra completada por Scriabine.
A capa laranja da partitura, da autoria do poeta e pintor teosofista
belga [ean Delville, mostra um astro flamejante personificado por
um rosto andrógino, enquadrado por uma lira e símbolos cósmi-
cos (Fig. 5.03). Os olhos avivados são a.representação da 'Vontade'.
O Prometeu de Scriabine foi o último estertor do simbolismo na
música. Arnold Schoenberg estava prestes a inventar o dodecafo-
nismo serial, e nada seria como dantes. Mesmo assim, nos anos
1980, o compositor italiano Luigi Nono atreveu-se a criar um
Prometeu intemporal, capaz de permear todo o espaço, graças a
sofisticadas técnicas electrónicas. Construído na base de várias
ilhas sonoras, o Prometeo de Nono é um ser ambulante que não
se queixa nem questiona. Não tem princípio nem fim, não está de
partida nem chega a parte incerta. É, simplesmente. A inspiração
parece ter sido a Canção do Destino ("Schicksalslied") do Hipérion,
ou o Eremita na Grécia (1799), de Friedrich Hõlderlin:

Não nos é dado

Repousar em nenhum lugar;

mas Nono utiliza também textos de Walter Benjamin, que valori-
zam o momento presente:

Apanha este momento

que brilha num instante

como o pestanejar.

Não fales de ontem,

Hoje

o Sol lança as fitas vermelhas da aurora.

A atmosfera geral da 'Suíte' (1992) do Prometeo é de uma grande
calma e voluptuosidade tímbrica, como se a resposta de Prometeu à

violência dos homens do século xx fosse a via pacifista.

Associado ao fogo, o crime persiste. Segundo a Kalevala, o
poema épico finlandês, no princípio eram os ovos; uma vez quebra-
dos, a gema deu origem ao Sol, e a clara gerou a Lua, as estrelas e
as nuvens. O termo Kalevala representa a Finlândia (Suomi), e a
saga nacional foi transmitida oralmente ao longo dos séculos até
ser fixada por Elias Lônnrot entre 1835 e 1849. Quase no fim do
poema (runa 47, "Fogo do Céu") conta-se a história de como
Kalevala ficou mergulhada em profunda escuridão porque Louhi,
a Senhora de Pohjola (a terra do Norte, ou Lapónia), roubara o fogo
dos lares de Kalevala e escondera o Sol e a Lua. Iean Sibelius, que
encontrou na Kalevala uma fonte de inspiração quase inesgotável,
compôs A Origem do Fogo, uma cantata para barítono, coro mascu-
lino e orquestra, para a abertura do Teatro Nacional de Helsínquia



em 1902. É fácil detectar conotações políticas na escolha, e igualar o
roubo do fogo à anexação da Finlândia pela Rússia, aliás reflectida
na atmosfera sombria e pessimista da introdução orquestral. Na
segunda parte da cantata, entregue ao coro, Ukko, o chefe dos deu-
ses, recria o fogo com a espada e guarda-o numa bolsa de ouro e
numa funda de prata. Confia ambas à Donzela do Ar para que esta
as embale num berço dourado e assim forme uma Lua e um Sol
novos. Mas a Donzela era descuidada e deixa cair o fogo. Desgraça
tamanha! Rasgam-se os céus, o ar fica salpicado de janelas de luz, o
fogo solta-se do nono céu, atravessa os outros oito, devasta a terra
até se precipitar no lago Alue. O resto da história pode ler-se na
Kalevala: a bolsa de fogo é engolida pelo peixe-miúdo azulado, que
é por sua vez engolido pela truta pálida, e esta pelo lúcio grisalho.
Até que o velho Vâinâmôinen, o primeiro homem na Terra e fun-
dador da Kalevala, mais o seu amigo ferreiro Ilmarinen (o forjador
do milagroso Sampo, uma espécie de pedra filosofal, Fig. 5.04),

foram à pesca do fogo, apanharam o lúcio, abriram-no, tiraram a
truta e desta saiu o peixe-miúdo que libertou o fogo que foi abran-
dado e domado por Ilmarinen e depois restituído à terra. Tudo está
bem quando acaba bem.
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