
OOvviidd’’ss  MMeettaammoorrpphhoosseess  aanndd  tthhee  RRoommaann  EEmmppiirree  

DDrr..  AAllaann  HHaaffffaa  

PPlleeaassee  SSiilleennccee  CCeellll  PPhhoonneess  

PPuubblliiuuss  OOvviiddiiuuss  NNaassoo  ((4444  BB..CC--1188  AA..DD..))  

  BBoorrnn  ttoo  wweeaalltthhyy  eeqquueessttrriiaann  ppaarreennttss  

  TTwwoo  uunnhhaappppyy  mmaarrrriiaaggeess;;  tthhiirrdd  wwaass  hhaappppyy  

  88    AA..DD..  IImmppeerriiaall  ddeeccrreeee  ooff  BBaanniisshhmmeenntt  ttoo  BBllaacckk  SSeeaa  

  OOffffiicciiaall  RReeaassoonn——iimmmmoorraalliittyy  ooff  hhiiss  ppooeettrryy;;  ssuussppeecctteedd  hhee  mmaayy  hhaavvee  hhaadd  aann  aaffffaaiirr  wwiitthh  JJuulliiaa,,  

tthhee  EEmmppeerroorr’’ss  ddaauugghhtteerr  

OOvveerrvviieeww  ooff  MMeettaammoorrpphhoosseess  

  TTiittllee  mmeeaannss  ““cchhaannggeess””  

  CCrreeaattiioonn  SSttoorryy  aass  aann  aacctt  ooff  CChhaannggee  

  LLoooosseellyy  ccoonnnneecctteedd  ssttoorriieess  ooff  hhuummaannss  cchhaannggeedd  iinnttoo  nnaattuurraall  oobbjjeeccttss  aanndd  ggooddss  

  EEnnddss  wwiitthh  mmeettaammoorrpphhoossiiss  ooff  JJuulliiuuss  CCaaeessaarr  iinnttoo  aa  GGoodd  

  MMoosstt  ooff  tthhee  ssttoorriieess  aarree  ffrroomm  GGrreeeekk  mmyytthh;;  AAddoopptt  aanndd  AAddaapptt  

  

  

WWhhyy  MMeettaammoorrpphhoosseess??  

  BBuutt  wwhhaatt  uunniiffiieess  tthhiiss  ccoolllleeccttiioonn  ooff  mmeettaammoorrpphhoossiiss  ssttoorriieess??  

  ““AAllll  tthhiinnggss  aarree  aallwwaayyss  cchhaannggiinngg,,  bbuutt  nnootthhiinngg  ddiieess..  TThhee  ssppiirriitt  ccoommeess  aanndd  ggooeess,,  iiss  hhoouusseedd  

wwhheerreevveerr  iitt  wwiillllss,,  sshhiiffttss  rreessiiddeennccee  ffrroomm  bbeeaassttss  ttoo  mmeenn,,  ffrroomm  mmeenn  ttoo  bbeeaassttss,,  bbuutt  aallwwaayyss  iitt  

kkeeeeppss  oonn  lliivviinngg..””((BBooookk  1155,,  PPyytthhaaggoorraass))  

  EErraass  aanndd  nnaattiioonnss  cchhaannggee  ttoooo……””II  hheeaarr  tthhaatt  RRoommee  iiss  rriissiinngg,,  oouutt  ooff  TTrroojjaann  bblloooodd……RRoommee  iiss  

cchhaannggiinngg;;  ggrroowwiinngg  ttoo  GGrreeaattnneessss……””  ((bbooookk  1155))  

CCrreeaattiioonn    

  ““BBeeffoorree  tthhee  oocceeaann  wwaass,,  oorr  eeaarrtthh  oorr  hheeaavveenn,,  

NNaattuurree  wwaass  aallll  aalliikkee,,  aa  sshhaappeelleessssnneessss,,  

CChhaaooss,,  ssoo--ccaalllleedd,,  aallll  rruuddee  aanndd  lluummppyy  mmaatttteerr,,  

NNootthhiinngg  bbuutt  bbuullkk,,  iinneerrtt,,  iinn  wwhhoossee  ccoonnffuussiioonn  

DDiissccoorrddaanntt  aattoommss  wwaarrrreedd::  tthheerree  wwaass  nnoo  mmoooonn  

……  NNoo  eeaarrtthh  hhuunngg  bbaallaanncceedd  iinn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aaiirr;;  

NNoo  sseeaa  rreeaacchheedd  ffaarr  aalloonngg  tthhee  ffrriinnggee  ooff  sshhoorree……  

SSuubbssttaannccee  ffoorreevveerr  cchhaannggiinngg,,  ffoorreevveerr  aatt  wwaarr……””    ((BBooookk  11))  

  



CCrreeaattiioonn  SSttoorryy  EExxppllaaiinneedd  

  IInnfflluueennccee  ooff  DDeemmooccrriittuuss,,  EEppiiccuurreeaanniissmm,,  aanndd  LLuuccrreettiiuuss’’  OOnn  tthhee  NNaattuurree  ooff  TThhiinnggss  

  AAss  iinn  mmoosstt  eeaarrllyy  mmyytthhss  ooff  ccrreeaattiioonn,,  SSeeppaarraattiioonn  iiss  tthhee  ccoonncceepptt  tthhaatt  eexxppllaaiinnss  hhooww  wwoorrdd  iiss  

ccrreeaatteedd  oouutt  ooff  CChhaaooss  

  AArriissttootteelliiaann  iiddeeaa  ooff  ffoouurr  bbaassiicc  eelleemmeennttss::  FFiirree,,  EEaarrtthh,,  WWaatteerr,,  AAiirr;;  eevveerryytthhiinngg  nnaattuurraallllyy  ffiinnddss  

iittss  ppllaaccee  

OOrriiggiinn  ooff  MMaann  

““BBuutt  ssoommeetthhiinngg  eellssee  wwaass  nneeeeddeedd,,  aa  ffiinneerr  bbeeiinngg,,  

MMoorree  ccaappaabbllee  ooff  mmiinndd,,  aa  ssaaggee,,  aa  rruulleerr,,  

SSoo  MMaann  wwaass  bboorrnn,,  iitt  mmaayy  bbee,,  iinn  GGoodd’’ss  iimmaaggee,,  

OOrr  EEaarrtthh,,  ppeerrhhaappss,,  ssoo  nneewwllyy  sseeppaarraatteedd  

FFrroomm  tthhee  oolldd  ffiirree  ooff  HHeeaavveenn,,  ssttiillll  rreettaaiinneedd  

SSoommee  sseeeedd  ooff  tthhee  cceelleessttiiaall  ffoorrccee  wwhhiicchh  ffaasshhiioonneedd  

GGooddss  oouutt  ooff  lliivviinngg  ccllaayy  aanndd  rruunnnniinngg  wwaatteerr..  

AAllll  ootthheerr  aanniimmaallss  llooookk  ddoowwnnwwaarrdd;;  MMaann,,  

AAlloonnee,,  eerreecctt,,  ccaann  rraaiissee  hhiiss  ffaaccee  ttoowwaarrdd  HHeeaavveenn..””  

FFoouurr  AAggeess  ooff  MMaann  

  GGoollddeenn  AAggee::  ““aa  ttiimmee  tthhaatt  cchheerriisshheedd  ooff  iittss  oowwnn  wwiillll,,  jjuussttiiccee  aanndd  rriigghhtt;;  nnoo  llaaww..  NNoo  

ppuunniisshhmmeenntt  wwaass  ccaalllleedd  ffoorr……””  NNoo  wwaarr..  TThhee  eeaarrtthh  pprroovviiddeedd  wwhhaatt  mmeenn  nneeeeddeedd..  

  SSiillvveerr  AAggee;;  BBrroonnzzee  AAggee  

  IIrroonn  AAggee::  ““wwhhoossee  bbaassee  vveeiinn  lleett  lloooossee  aallll  eevviill::  mmooddeessttyy  aanndd  ttrruutthh  aanndd  rriigghhtteeoouussnneessss  fflleedd  

eeaarrtthh,,  aanndd  iinn  tthheeiirr  ppllaaccee  ccaammee  ttrriicckkeerryy  aanndd  ssllyynneessss,,  ppoottttiinngg,,  sswwiinnddlliinngg,,  vviioolleennccee  aanndd  tthhee  

ddaammnneedd  ddeessiirree  ooff  hhaavviinngg..””    WWaarr..  EEnndd  ooff  ffiiddeelliittyy  aammoonngg  gguueesstt--ffrriieennddss  oorr  ffaammiillyy  

GGooddss  aanndd  MMeenn::  GGoooodd  aanndd  BBaadd  

  GGiiaannttss  aarree  tthhrroowwnn  ddoowwnn  aanndd  tthheeiirr  bblloooodd  mmiinngglleedd  wwiitthh  eeaarrtthh  pprroodduucceedd  MMeenn..  

  LLyyccaaoonn::  HHoossppiittaalliittyy  AAbbuusseedd;;  ZZeeuuss  ttuurrnnss  hhiimm  iinnttoo  aa  WWoollff  

  ZZeeuuss  pprreeppaarreess  ttoo  ddeessttrrooyy  mmaannkkiinndd  wwiitthh  ffiirree  bbuutt  tthhiinnkkss  bbeetttteerr  ttoo  uussee  wwaatteerr  

  

FFlloooodd  

  DDeeuuccaalliioonn  aanndd  PPyyrrrrhhaa  llaanndd  oonn  MMoouunntt  PPaarrnnaassssuuss  

  ““TThheerree  wwaass  nnoo  bbeetttteerr  mmaann  tthhaann  tthhiiss  DDeeuuccaalliioonn,,  nnoo  oonnee  mmoorree  ffoonndd  ooff  rriigghhtt;;  tthheerree  wwaass  nnoo  

wwoommaann  mmoorree  ssccrruuppuulloouussllyy  rreevveerreenntt  tthhaann  PPyyrrrrhhaa..””  

  OOrraaccllee  ooff  TThheemmiiss::  ‘‘CCoovveerr  yyoouurr  hheeaaddss,,  lloooosseenn  yyoouurr  rroobbeess,,  aanndd  tthhrrooww  yyoouurr  mmootthheerr’’ss  bboonneess  

bbeehhiinndd  yyoouu!!””  



  EEaarrtthh  aass  mmootthheerr::  ssttoonneess  ttuurrnneedd  ttoo  hhuummaann  bbeeiinnggss    

  

DDaapphhnnee  aanndd  AAppoolllloo  

  AAppoolllloo  IInnssuullttss  CCuuppiidd  

  BBuutt  DDaapphhnnee  rraann  ffaasstt  aanndd  AAppoolllloo  ppuurrssuueedd  aass  ““wwhheenn  aa  hhoouunndd  ssttaarrttss  aa  rraabbbbiitt  iinn  aann  ooppeenn  ffiieelldd,,  

oonnee  rruunnss  ffoorr  ggaammee,,  oonnee  ssaaffeettyy,,……””  

  SShhee  pprraayyss  ttoo  ffaatthheerr,,  rriivveerr  ggoodd,,  aanndd  hhee  ttuurrnnss  hheerr  iinnttoo  LLaauurreell  ttrreeee;;  ““SSiinnccee  yyoouu  ccaann  nneevveerr  bbee  

mmyy  bbrriiddee,,  mmyy  ttrreeee  aatt  lleeaasstt  yyoouu  sshhaallll  bbee!!  LLeett  tthhee  llaauurreell  aaddoorrnn  mmyy  hhaaiirr,,  mmyy  llyyrree,,  mmyy  qquuiivveerr::  

LLeett  RRoommaann  vviiccttoorrss  wweeaarr  llaauurreell  wwrreeaatthhss  ffoorr  ttrriiuummpphh……””  

  CCuuppiidd  aass  SSuupprreemmee  GGoodd  

  

JJoovvee  ((ZZeeuuss))  aanndd  IIoo  

  OOvviidd’’ss  IIoo  iiss  aa  llyyrriiccaall  ssttoorryy  ffuullll  ooff  PPaatthhooss  

  IIoo  ccaann’’tt  ssuupppplliiccaattee::  ‘‘WWhheenn  sshhee  wwaanntteedd  ttoo  rreeaacchh  ttoowwaarrdd  AArrgguuss  hheerr  iimmpplloorriinngg  aarrmmss,,  sshhee  hhaadd  

nnoo  aarrmmss  ttoo  rreeaacchh  wwiitthh;;  wwhheenn  sshhee  ttrriieedd  ttoo  pplleeaadd,,  sshhee  oonnllyy  lloowweedd……””  

  FFlleeeess  ttoo  hheerr  ffaatthheerr  aanndd  wwrriitteess  hheerr  nnaammee  iinn  dduusstt  wwiitthh  hhooooff  

  IIoo  sseenntt  iinn  tteerrrroorr  ooff  fflliigghhtt  uunnttiill  ssttooppppeedd  bbyy  NNiillee  rriivveerr;;  pprraayyss  ttoo  JJoovvee;;  HHee  eemmbbrraacceess  JJuunnoo  aanndd  

aasskkss  hheerr  ttoo  eenndd  tthhee  ppuunniisshhmmeenntt  aanndd  ““II  wwiillll  nneevveerr  ccaauussee  yyoouu  aanngguuiisshh””  

PPhhaaeettoonn::  DDoonn’’tt  ssttrriivvee  ttoo  bbee  lliikkee  GGooddss  

  PPhhaaeettoonn  wwaass  ssoonn  ooff  SSuunn  GGoodd  bbuutt  nnoo  oonnee  bbeelliieevveedd  hhiimm  

  OOaatthh  ooff  SSuunn  GGoodd  

  ““MMyy  ssoonn,,  wwhhaatt  yyoouu  wwaanntt  iiss  ddaannggeerroouuss;;  yyoouu  aasskk  ffoorr  ppoowweerr  bbeeyyoonndd  yyoouurr  ssttrreennggtthh  aanndd  yyeeaarrss;;  

yyoouurr  lloott  iiss  mmoorrttaall,,  bbuutt  wwhhaatt  yyoouu  aasskk  iiss  bbeeyyoonndd  tthhee  lloott  ooff  mmoorrttaallss..””  

  HHee  bbuurrnnss  tthhee  eeaarrtthh  aanndd  ssoo  JJoovvee  mmuusstt  sshhoooott  hhiimm  ddoowwnn  wwiitthh  aa  lliigghhttnniinngg  bbllaasstt  

DDoonn’’tt  CChhaalllleennggee  GGooddss  ((BBooookk  VVII))  

  AArraacchhnnee——cchhaalllleennggeedd  AAtthheennaa  aatt  wweeaavviinngg;;  SSppiiddeerr    

  NNiioobbee——CChhaalllleennggeedd  LLeettoo//LLaattoonnaa;;  ttuurrnneedd  iinnttoo  aa  WWeeeeppiinngg  SSttoonnee  

  LLyycciiaann  PPeeaassaannttss  ddeennyy  WWaatteerr  ttoo  LLaattoonnaa;;  FFrrooggss  

  MMaarrssyyaass——cchhaalllleennggeedd  AAppoolllloo  aatt  fflluuttee;;  ffllaayyeedd  aalliivvee;;  tteeaarrss  ffoorrmm  tthhee  MMaarryyaass  rriivveerr  iinn  PPhhrryyggiiaa  

TThheemmeess  

  GGooddss  ddeessiirree  mmoorrttaallss  aanndd  mmoorrttaallss  ssuuffffeerr  



  MMoorrttaallss  ddeeiiggnn  ttoo  cchhaalllleennggee  ggooddss  aanndd  mmoorrttaallss  ssuuffffeerr  

  BBaadd  mmeenn  ppuunniisshheedd  aanndd  ggoooodd  aanndd  bbaadd  ttrraannssffoorrmmeedd  iinnttoo  ffoorrmmss  tthhaatt  ffiitt  tthheeiirr  cchhaarraacctteerr  

  

DDeeiiffiiccaattiioonn  ooff  CCaaeessaarr  

  HHiiss  vviiccttoorriieess  oovveerr  BBrriittoonnss,,  EEggyypptt,,  AAffrriiccaa,,  ssuurrppaasssseedd  oonnllyy  bbyy  ““bbeeiinngg  ffaatthheerr  ooff  oonnee  yyeett  

ggrreeaatteerr,,  oonnee  wwhhoo  rruulleess  tthhee  wwoorrlldd  aass  pprrooooff  tthhaatt  tthhee  iimmmmoorrttaall  ggooddss  hhaavvee  ggiivveenn  rriicchh  bblleessssiinngg  

ttoo  tthhee  hhuummaann  rraaccee,,  ssoo  mmuucchh  ssoo  wwee  ccaannnnoott  tthhiinnkk  hhiimm  mmoorrttaall,,  oouurr  AAuugguussttuuss,,  tthheerreeffoorree  oouurr  

JJuulliiuuss  mmuusstt  bbee  mmaaddee  aa  ggoodd  ttoo  jjuussttiiffyy  hhiiss  ssoonn..””  ((BBooookk  1155))  

  

CCoonncclluussiioonn  

  TThhiiss  iiss  aann  eennccyyccllooppeeddiicc  ccoolllleeccttiioonn  ooff  kknnoowwlleeddggee  wwoovveenn  ttooggeetthheerr  iinnttoo  aa  ccoohheessiivvee  ssttoorryy  tthhaatt  

jjuussttiiffiieess  aanndd  eexxppllaaiinnss  tthhee  aasscceennssiioonn  ooff  RRoommee  oovveerr  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  ooff  AAuugguussttuuss  aass  EEmmppeerroorr..  

  AAggee  ooff  IIrroonn  ttoo  bbee  rreeppllaacceedd  bbyy  tthhiiss  nneeww  aaggee,,  tthhee  PPaaxx  RRoommaannaa,,  ooff  AAuugguussttuuss  

  UUnnddeerr  AAuugguussttuuss  tthhee  iinnjjuussttiiccee  tthhaatt  eexxiissttss  bbeettwweeeenn  mmeenn  aanndd  bbeettwweeeenn  mmeenn  aanndd  GGooddss  wwiillll  bbee  

eennddeedd..  

  MMeettaammoorrpphhoosseess  iiss  ccoommpprreehheennssiivvee  ssttoorryy  ooff  EEaarrtthhllyy  aanndd  SSuuppeerrnnaattuurraall  CChhaannggee,,  wwiitthh  RRoommaannss  

aass  tthhee  ccuullmmiinnaattiioonn  ooff  HHiissttoorryy..  


