
RRoommaann  NNoovveell  aanndd  SSaattiirree  ooff  tthhee  EEmmppiirree::  PPeettrroonniiuuss’’  SSaattyyrriiccoonn  

DDrr..  AAllaann  HHaaffffaa  

PPlleeaassee  SSiilleennccee  CCeellll  PPhhoonneess  

HHiissttoorriiccaall  CCoonntteexxtt  

  PPeettrroonniiuuss::  eelleeggeennttiiaaee  aarrbbiitteerr  ((jjuuddggee  ooff  ttaassttee));;  

  MMiidd--ffiirrsstt  cceennttuurryy,,  ccoouurrtt  ooff  NNeerroo,,    

  EEppiiccuurreeaann;;  

  AAccccuusseedd  ooff  ttrreeaassoonn,,  ccoommmmiitttteedd  ssuuiicciiddee;;  lliisstt  ooff  NNeerroo’’ss  ddeebbaauucchheerriieess;;    

  MMoorraall  DDeecclliinnee  ooff  RRoommee  

OOrriiggiinnss  aanndd  EEttyymmoollooggyy  

  GGrreeeekk  RRoommaannccee  ((AAlleexxaannddrriiaann))  

  SSaattyyrr::  ssyynnoonnyymmoouuss  wwiitthh  ssaallaacciioouuss  

  SSaattiirree::  ssaattuurraa,,  aa  mmeeddlleeyy,,  aa  mmiixxeedd  ddiisshh;;  aa  ssaattiirree,,  ppooeettiicc  mmeeddlleeyy  sseett  ttoo  mmuussiicc  aanndd  ssuunngg  oonn  tthhee  

ssttaaggee  

  NNoovveell::  nnoovveelllluuss,,  nneeww,,  yyoouunngg;;    

CCrriittiiqquuee  ooff  EEppiicc  aanndd  RRoommaann  SSoocciieettyy  

  PPaarrooddyy  ooff  GGrreeeekk  RRoommaannccee  aanndd  EEppiicc    

  SSiinnccee  EEppiicc  iiss  tthhee  ggeennrree  tthhaatt  eennddoorrsseess  aanndd  pprraaiisseess  ssoocciieettyy,,  iinn  ssaattiirriizziinngg  EEppiicc  PPeettrroonniiuuss  

ssaattiirriizzeess  RRoommaann  ssoocciieettyy  

  NNoobbllee  wwaarr  

  IIddeeaall  lloovvee  

  HHeerrooiicc  iinnddiivviidduuaallss  

  RRoommee  wwiillll  bbee  sshhoowwnn  ttoo  hhaavvee  ssttrraayyeedd  ffaarr  ffrroomm  iittss  RReeppuubblliiccaann  vvaalluueess  

PPaarrooddyy  ooff  GGrreeeekk  RRoommaannccee  

  TTyyppiiccaall  rroommaannccee  PPlloott::  SSeennttiimmeennttaall  aanndd  RRoommaannttiicc  aanndd  MMeellooddrraammaattiicc;;  nnoobbllee  ggiirrllss  mmeeeettss  

nnoobbllee  bbooyy;;  sseeppaarraattiioonn;;  ppuurrssuuiitt  aanndd  oobbssttrruuccttiioonn;;  mmaarrrriiaaggee  

  EEnnccoollppiiuuss  ((ccrroottcchh))  lloovveess  bbooyy,,  GGiittoonn;;  aallssoo  lloovveedd  bbyy  ffrriieenndd,,  AAssccyyllttuuss;;  mmaarrrriieedd  wwoommaann  

TTrryypphhaaeennaa;;  EEuummoollppuuss  tthhee  ppooeett..      

  MMeellooddrraammaa  ooff  tthhee  jjeeaalloouuss  EEnnccoollppiiuuss,,  tthhee  ffiigghhtt  oovveerr  tthhee  bbooyy;;  hhiiss  sscchheemmiinngg  ttoo  aavvooiidd  bbootthh  

lloovveerrss..  

GGiittoonn  aass  LLuuccrreettiiaa  

  GGiittoonn  bbuurrssttss  iinnttoo  tteeaarrss  aanndd  tteellllss  EEnnccoollppiiuuss::  



  ““IItt’’ss  tthhaatt  mmaann,,””  hhee  ssoobbbbeedd,,  ““tthhee  oonnee  yyoouu  ccaallll  yyoouurr  bbrrootthheerr,,  yyoouurr  ffrriieenndd,,  AAssccyyllttuuss..  HHee  rraann  uupp  

ttoo  mmyy  ggaarrrreett  aa  lliittttllee  wwhhiillee  aaggoo  aanndd  ttrriieedd  ttoo  ttaakkee  mmee  bbyy  ffoorrccee..  WWhheenn  II  ssccrreeaammeedd  ffoorr  hheellpp,,  hhee  

ppuulllleedd  oouutt  hhiiss  sswwoorrdd,,  ““IIff  yyoouu  wwaanntt  ttoo  ppllaayy  LLuuccrreettiiaa,,  bbooyy,,””  hhee  ccrriieedd,,  ““yyoouu’’vvee  mmeett  yyoouurr  

TTaarrqquuiinn..””  

PPaarrooddyy  ooff  EEppiicc  

  GGiittoonn  iiss  tthhee  uunnmmoovveedd  mmoovveerr  ooff  tthhee  pplloott,,  lliikkee  HHeelleenn  ooff  TTrrooyy..  

  EEnnccoollppiiuuss  ccoommppaarreedd  ttoo  OOddyysssseeuuss::  rreennaammeedd  PPoollyyaaiinnooss,,  ““mmuucchh  pprraaiisseedd””  eeppiitthheett  ooff  OOddyysssseeuuss;;  

HHaarraasssseedd  bbyy  aa  ggoodd,,  PPrriiaappuuss,,  aass  OOddyysssseeuuss  wwaass  bbyy  PPoosseeiiddoonn;;  SShhiippwwrreecckk;;    

  HHoommeerriicc  RReeccooggnniittiioonn::  GGiittoonn’’ss  ssccrreeaamm  dduurriinngg  wwhhiippppiinngg  aanndd  EEnnccoollppiiuuss’’  ““pphhyyssiiccaall  

ppeeccuulliiaarriittyy””  

RReeccooggnniittiioonn  SScceennee::  EEppiicc  CCoonnvveennttiioonn  PPaarrooddiieedd  

  ““TTrryypphhaaeennaa’’ss  hheeaarrtt,,  hhoowweevveerr,,  hhaadd  aallrreeaaddyy  ttoolldd  hheerr  wwhhoo  iitt  wwaass  aanndd  sshhee  ffaaiirrllyy  fflleeww  ttoo  tthhee  

bbooyy..  LLiicchhaass,,  aann  oolldd  aaccqquuaaiinnttaannccee  ooff  mmiinnee,,  iinnddeeeedd  oonnccee  aann  iinnttiimmaattee  ffrriieenndd,,  rraann  uupp  aass  tthhoouugghh  

hhee’’dd  hheeaarrdd  mmee  sshhoouutt,,  aanndd  qquuiittee  iiggnnoorriinngg  mmyy  ffaaccee  aanndd  hhaannddss,,  ssttaarreedd  ffiixxeeddllyy  aatt  mmee..  TThheenn  

eexxpplloorriinngg  mmee  wwiitthh  aann  eexxppeerrtt  hhaanndd,,  hhee  ssaaiidd,,  ““HHeelllloo,,  EEnnccoollppiiuuss..””  SSoo  iitt  ccaann  hhaarrddllyy  bbee  aa  mmaatttteerr  

ffoorr  mmuucchh  ssuurrpprriissee  tthhaatt  UUllyysssseess’’  oolldd  nnuurrssee,,  eevveenn  aafftteerr  aann  aabbsseennccee  ooff  ttwweennttyy  yyeeaarrss,,  sshhoouulldd  

iinnssttaannttllyy  hhaavvee  rreeccooggnniizzeedd  hheerr  mmaasstteerr’’ss  ssccaarr,,  wwhheenn  tthhiiss  cclleevveerr  mmaann  iinnssttaannttllyy  ppuutt  hhiiss  ffiinnggeerr  

oonn  tthhee  oonnee  pphhyyssiiccaall  ppeeccuulliiaarriittyy  tthhaatt  ggaavvee  mmee  aawwaayy……””  

MMoocckk  WWaarrffaarree::  PPaarrooddiieess  EEppiicc  

  ““SSuuddddeennllyy,,  hhoowweevveerr,,  oouurr  ggaallllaanntt  GGiittoonn  ttuurrnneedd  tthhee  eeddggee  ooff  hhiiss  rraazzoorr  aaggaaiinnsstt  hhiiss  oowwnn  

mmaannhhoooodd,,  tthhrreeaatteenniinngg  aatt  oonnee  ffeellll  bbllooww  ttoo  lloopp  aawwaayy  tthhee  rroooott  ooff  aallll  oouurr  ttrroouubblleess..””  

  TTrryypphhaaeennaa::  ““WWhhaatt  ffoollllyy,,  wwhhaatt  ffuurryy,,  ttrraannssppoosseess  ppeeaaccee  wwiitthh  wwaarr??  WWhhaatt  eexxccuussee  ffoorr  wwaarr  hhaavvee  

wwee??    NNoo  pprriinnccee  ooff  TTrrooyy  hheerree  bbeeaarrss  hhiiss  rraavviisshheedd  SSppaarrttaann  bbrriiddee  aawwaayy;;  nnoo  ffrreennzziieedd  MMeeddeeaa  aatt  

hheerr  bbrrootthheerr’’ss  bbooddyy  hhaacckkss..  OOnnllyy  lloovvee  ddiisspprriizzeedd;;  uunnrreeqquuiitteedd  lloovvee,,  oouurr  oonnllyy  ccaassuuss  bbeellllii..  WWhhyy  

tthheenn  tthhiiss  wwaarr  wwhheenn  tthhee  rraaggiinngg  sseeaa  mmaakkeess  wwaarr  aaggaaiinnsstt  uuss  aallll??””  

SSoocciiaall  SSaattiirree  

  TTrriimmaallcchhiioo::  WWeeaalltthhyy  ffrreeeeddmmaann  wwhhoo  llaacckkss  aallll  ssoopphhiissttiiccaattiioonn  

  FFrreessccoo  tthhaatt  mmiixxeess  HHoommeerr,,  wwiitthh  hhiiss  oowwnn  ddeeeeddss  aanndd  aa  ggllaaddiiaattoorriiaall  mmaattcchh  

  PP..  4400--4411  

DDiinnnneerr  ooff  TTrriimmaallcchhiioo::  HHeeddoonniissmm  

  FFoooodd  pprreesseenntteedd  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  1122  zzooddiiaaccaall  ssiiggnnss  

  ““IInn  ssttiillll  aannootthheerr  ttrraayy,,  llaayy  ffaatt  ccaappoonnss  aanndd  ssoowwbbeelllliieess  aanndd  aa  hhaarree  ttrriicckkeedd  oouutt  wwiitthh  wwiinnggss  ttoo  

llooookk  lliikkee  aa  lliittttllee  PPeeggaassuuss..  AAtt  tthhee  ccoorrnneerrss  ooff  tthhee  ttrryy  ssttoooodd  ffoouurr  lliittttllee  ggrraavvyy  bbooaattss,,  aallll  sshhaappeedd  

lliikkee  tthhee  SSaattyyrr  MMaarrssyyaass,,  wwiitthh  pphhaalllluusseess  ffoorr  ssppoouuttss  aanndd  aa  ssppiiccyy  hhoott  ggrraavvyy  ddrriippppiinngg  ddoowwnn  oovveerr  

sseevveerraall  llaarrggee  ffiisshh  sswwiimmmmiinngg  aabboouutt  iinn  tthhee  llaaggoooonn  ooff  tthhee  ttrraayy..””  

TTrriimmaallcchhiioo  SSppaarreess  aa  SSllaavvee  



  CCaaeessaarr’’ss  MMiisseerriiccoorrddiiaa  

  JJuugggglleerr  ffaallllss  ooffff  llaaddddeerr  oonnttoo  TTrriimmaallcchhiioo  

  ““iinnsstteeaadd  ooff  hhaavviinngg  tthhee  bbooyy  wwhhiippppeedd,,  TTrriimmaallcchhiioo  oorrddeerreedd  hhiimm  ttoo  bbee  sseett  ffrreeee,,  ssoo  tthhaatt  nnoobbooddyy  

ccoouulldd  ssaayy  tthhaatt  tthhee  ggrreeaatt  TTrriimmllaacchhiioo  hhaadd  bbeeeenn  hhuurrtt  bbyy  aa  mmeerree  ssllaavvee..””  

  

  

FFoorrttuunnaa  

  TTrriimmaallcchhiioo’’ss  ppooeemm::  ““WWee  tthhiinnkk  wwee’’rree  aawwffuull  ssmmaarrtt,,  wwee  tthhiinnkk  wwee’’rree  aawwffuull  wwiissee,,  bbuutt  wwhheenn  

wwee’’rree  lleeaasstt  eexxppeeccttiinngg,,  ccoommeess  tthhee  bbiigg  ssuurrpprriissee..  LLaaddyy  LLuucckk’’ss  iinn  hheeaavveenn  aanndd  wwee’’rree  hheerr  lliittttllee  

ttooyyss,,  ssoo  bbrreeaakk  oouutt  tthhee  wwiinnee  aanndd  ffiillll  yyoouurr  ggllaasssseess,,  bbooyyss!!””  

  HHiiss  wwiiffee  iiss  FFoorrttuunnaa  

  DDaaiiss  aanndd  ssttaattuuee  ooff  hheerr  iinn  hhoommee  

GGaannyymmeeddee  CCrriittiiqquueess  RRoommaann  CCoorrrruuppttiioonn  

  ““BBuutt  nnoobbooddyy  mmeennttiioonnss  tthhee  rreeaall  tthhiinngg,,  tthhee  wwaayy  tthhee  pprriiccee  ooff  bbrreeaadd  iiss  ppiinncchhiinngg..  GGoodd  kknnoowwss,,  II  

ccoouullddnn’’tt  bbuuyy  aa  mmoouutthhffuull  ooff  bbrreeaadd  ttooddaayy..    AAnndd  tthhiiss  ddaammnn  ddrroouugghhtt  ggooeess  oonn  aanndd  oonn..    

NNoobbooddyy’’ss  hhaadd  aa  bbeellllyyffuull  ffoorr  yyeeaarrss  nnooww..  IItt’’ss  tthhoossee  rrootttteenn  ooffffiicciiaallss……tthheeyy’’rree  iinn  ccaahhoooottss  wwiitthh  

tthhee  bbaakkeerrss……ssoo  tthhee  lliittttllee  ppeeooppllee  ggeett  iitt  iinn  tthhee  nneecckk,,  bbuutt  iinn  tthhee  rriicchh  mmaann’’ss  jjaawwss  iitt’’ss  jjuubbiilleeee  aallll  

yyeeaarr..””      

  

  

  

SSuummmmaarryy::  MMoorraall  DDeecclliinnee  ooff  RRoommee    

  MMoonneeyy  aass  ddoommiinnaanntt  vvaalluuee  ooff  RRoommee::  TTrriimmaallcchhiioo  ““MMoonneeyy  mmaakkeess  tthhee  mmaann;;  BBiigg  MMoonneeyy,,  BBiigg  

MMaann””  

  BByy  tthhee  mmiidd--ffiirrsstt  cceennttuurryy  aa  mmaann  ccoouulldd  rriissee  ffrroomm  aa  ffrreeeeddmmaann  ttoo  aa  rriicchh  ggoovveerrnnmmeenntt  ooffffiicciiaall  bbuutt  

nnoott  aallll  RRoommaannss  ssaaww  tthhiiss  aass  ggoooodd..    TThhee  mmeeaannss  ooff  ssuucccceessss  wwaass  nnoott  aallwwaayyss  vviirrttuuee  aanndd  hhaarrdd  

wwoorrkk,,  bbuutt  lluucckk,,  oorr  mmoorree  oofftteenn  tthhaann  nnoott,,  tthhee  rriigghhtt  ccoonnnneeccttiioonnss  aanndd  bbrriibbeerryy..  

  EEppiiccuurreeaanniissmm  iiss  pprreesseenntteedd  aass  HHeeddoonniissmm  

  FFoooodd,,  ffrriieennddsshhiipp,,  sseexx::  eevveerryytthhiinngg  iiss  ffoorr  ssaallee  

  


