
RRoommaann  LLeeggeennddss  aanndd  RRoommaann  VVaalluueess  

AAllaann  HHaaffffaa  

PPlleeaassee  SSiilleennccee  yyoouurr  CCeellll  PPhhoonnee  

LLeeggeennddss  ooff  RRoommee  

••  MMyytthh,,  LLeeggeenndd  aanndd  HHiissttoorryy  

••  EEnnnniiuuss  ((223399--116699  BB..CC..))::  FFaatthheerr  ooff  RRoommaann  PPooeettrryy;;  SSppookkee  GGrreeeekk;;  AAnnnnaallss,,  aann  EEppiicc  tthhaatt  ccoovveerrss  

RRoommaann  hhiissttoorryy  ffrroomm  FFaallll  ooff  TTrrooyy  ttoo  CCaattoo  tthhee  EEllddeerr;;  SSoouurrccee  ffoorr  VVeerrggiill  

••  TTiittuuss  LLiivviiuuss  ((LLiivvyy))  5599  BB..CC..--1177  AA..DD..::  AAbb  UUrrbbee  CCoonnddiittee  ((FFrroomm  tthhee  FFoouunnddiinngg  ooff  tthhee  CCiittyy))  

••  PPrroossee  CCoouunntteerrppaarrtt  ooff  VVeerrggiill  aass  GGoollddeenn  AAggee  RRoommaann  LLiitteerraattuurree  

••  VVeerrggiill  iinn  tthhee  AAeenneeiidd;;  OOvviidd  iinn  MMeettaammoorrpphhoosseess  

CChhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  RRoommaann  MMyytthh  

••  FFooccuuss  oonn  oorriiggiinnss  ooff  CCiittyy  aanndd  EEaarrllyy  HHiissttoorryy  

••  PPaattrriiaarrcchhaall  PPeerrssppeeccttiivvee  

••  DDeemmyytthhoollooggiizziinngg  TTeennddeennccyy  

••  RRoommaann  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  GGrreeeekk  MMyytthh  

••  PPoolliittiicciizziinngg  ooff  MMyytthh  

RRoommuulluuss  aanndd  RReemmuuss  

••  BBoorrnn  ttoo  RRhheeaa  SSiillvviiaa,,  ddaauugghhtteerr  ooff  KKiinngg  ooff  AAllbbaa  LLoonnggaa,,  aanndd  MMaarrss  

••  KKiinngg  AAmmuulliiuuss  hhaadd  tthheemm  aabbaannddoonneedd  

••  RRaaiisseedd  bbyy  WWoollff  

••  FFoouugghhtt  aanndd  ddeeffeeaatteedd  AAmmuulliiuuss  

••  AAuugguurr  TTeesstt;;  FFoouugghhtt  oovveerr  wwaallllss  

••  RRoommuulluuss  kkiilllleedd  RReemmuuss  

••  DDiivviinnee  ssaannccttiioonn  ooff  RRoommee;;  bbuutt  aallssoo  FFrraattrriicciiddee  

RRoommuulluuss  DDeeiiffiieedd  aass  QQuuiirriinnuuss  



••  AAfftteerr  3388  yyeeaarr  rruullee  RRoommuulluuss  ddiissaappppeeaarreedd  

••  SSoommee  ccllaaiimmeedd  PPaattrriicciiaann  ffoouull  ppllaayy  

••  OOffffiicciiaall  SSttoorryy::  TTaakkeenn  ttoo  hheeaavveenn  aass  aa  ggoodd  

••  WWoorrsshhiippppeedd  aass  QQuuiirriinnuuss——aa  SSaabbiinnee  SSttoorrmm  GGoodd  

RRaappee  ooff  SSaabbiinnee  WWoommeenn  

••  RRoommuulluuss  iinnvviitteedd  SSaabbiinneess  ttoo  aa  ffeessttiivvaall  

••  AAccccoorrddiinngg  ttoo  LLiivvyy,,  RRoommuulluuss  ssppookkee  ttoo  tthheemm  eeaacchh  iinn  ppeerrssoonn,,  ""aanndd  ppooiinntteedd  oouutt  ttoo  tthheemm  tthhaatt  iitt  

wwaass  aallll  oowwiinngg  ttoo  tthhee  pprriiddee  ooff  tthheeiirr  ppaarreennttss  iinn  ddeennyyiinngg  tthhee  rriigghhtt  ooff  iinntteerrmmaarrrriiaaggee  ttoo  tthheeiirr  

nneeiigghhbboorrss..  TThheeyy  wwoouulldd  lliivvee  iinn  hhoonnoorraabbllee  wweeddlloocckk,,  aanndd  sshhaarree  aallll  tthheeiirr  pprrooppeerrttyy  aanndd  cciivviill  

rriigghhttss,,  aanndd——ddeeaarreesstt  ooff  aallll  ttoo  hhuummaann  nnaattuurree——wwoouulldd  bbee  tthhee  mmootthheerrss  ooff  ffrreeee  mmeenn..""  

TTrraaiittoorroouuss  WWoommaann::  TTaarrppeeiiaa  

••  TTiittuuss  TTaattiiuuss  lleedd  SSaabbiinnee  AArrmmyy  ttoo  aavveennggee  wwoommeenn  

••  TTaarrppeeiiaa  bbeettrraayyeedd  RRoommee  aanndd  lleedd  SSaabbiinneess  uupp  aa  sseeccrreett  wwaayy  ttoo  CCaappiittoolliinnee  HHiillll  

••  BBeettrraayyeedd  RRoommaannss  ffoorr  ““wwhhaatt  iiss  oonn  yyoouurr  lleefftt  aarrmmss””;;  bbrraacceelleettss  

••  BBuurryy  hheerr  iinn  sshhiieellddss  

••  TThhee  ppllaaccee  bbeeccaammee  tthhee  ““rroocckk  ooff  TTaarrppeeiiaa””  aanndd  ttrraaiittoorrss  wweerree  tthhrroowwnn  ooffff  ttoo  tthheeiirr  ddeeaatthhss  tthheerree  

••  SSaabbiinnee  WWoommeenn  SSttoopp  FFiigghhttiinngg  

  

LLiivvyy::  AAppppeeaall  ooff  SSaabbiinnee  WWoommeenn  

••  [[TThheeyy]]  wweenntt  bboollddllyy  iinnttoo  tthhee  mmiiddsstt  ooff  tthhee  ffllyyiinngg  mmiissssiilleess  wwiitthh  ddiisshheevveelleedd  hhaaiirr  aanndd  rreenntt  

ggaarrmmeennttss..  RRuunnnniinngg  aaccrroossss  tthhee  ssppaaccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  aarrmmiieess  tthheeyy  ttrriieedd  ttoo  ssttoopp  aannyy  ffuurrtthheerr  

ffiigghhttiinngg  aanndd  ccaallmm  tthhee  eexxcciitteedd  ppaassssiioonnss  bbyy  aappppeeaalliinngg  ttoo  tthheeiirr  ffaatthheerrss  iinn  tthhee  oonnee  aarrmmyy  aanndd  

tthheeiirr  hhuussbbaannddss  iinn  tthhee  ootthheerr  nnoott  ttoo  bbrriinngg  uuppoonn  tthheemmsseellvveess  aa  ccuurrssee  ......  ""IIff,,""  tthheeyy  ccrriieedd,,  ""yyoouu  aarree  

wweeaarryy  ooff  tthheessee  ttiieess  ooff  kkiinnddrreedd,,  tthheessee  mmaarrrriiaaggee--bboonnddss,,  tthheenn  ttuurrnn  yyoouurr  aannggeerr  uuppoonn  uuss;;  iitt  iiss  wwee  

wwhhoo  aarree  tthhee  ccaauussee  ooff  tthhee  wwaarr,,  iitt  iiss  wwee  wwhhoo  hhaavvee  wwoouunnddeedd  aanndd  ssllaaiinn  oouurr  hhuussbbaannddss  aanndd  

ffaatthheerrss..  BBeetttteerr  ffoorr  uuss  ttoo  ppeerriisshh  rraatthheerr  tthhaann  lliivvee  wwiitthhoouutt  oonnee  oorr  tthhee  ootthheerr  ooff  yyoouu,,  aass  

wwiiddoowwss  oorr  aass  oorrpphhaannss..""  

RRoommaann  HHeerroo::  AAeenneeaass  

••  DDiivviinniittyy  ooff  JJuulliiuuss  CCaaeessaarr  aanndd  AAuugguussttuuss  ffrroomm  VVeennuuss,,  tthhrroouugghh  IIuulluuss  ((IIuulliiaann  lliinnee))  

••  PPiieettaass::  DDuuttyy  ttoo  ffaammiillyy,,  SSttaattee,,  aanndd  RReelliiggiioonn  



••  GGrraavviittaass::  SSeerriioouussnneessss  ooff  PPuurrppoossee  aanndd  DDuuttyy  

••  FFrruuggaalliittaass::  IIddeeaall  ooff  SSiimmppllee  LLiiffee  

••  EEmmoottiioonnaall  RReessttrraaiinntt  

••  SSuubboorrddiinnaattiioonn  ooff  IInnddiivviidduuaall    

  

HHeerrccuulleess  aanndd  CCaaccuuss  

••  CCaaccuuss,,  aa  ggiiaanntt  wwhhoo  hhaadd  aa  ccaavvee  oonn  MMtt..  AAvveennttiinnee  

••  HHeerrccuulleess  SSttoollee  tthhee  ccaattttllee  ooff  GGeerryyoonn;;  CCaaccuuss  ssttoollee  tthheemm  ffrroomm  HHeerrccuulleess  

••  HHeerrccuulleess  iiss  tthhee  ssyymmbbooll  ooff  SSttrreennggtthh  aanndd  HHoossppiittaalliittyy  

••  AArraa  MMaaxxiimmaa  ffoouunnddeedd  aatt  ssiittee  ooff  FFoorruumm  BBooaarriiuumm,,  CCaattttllee  MMaarrkkeett  ooff  RRoommee  

  

  

RRaappee  ooff  LLuuccrreettiiaa  

••  CCoonntteesstt  ooff  bbeesstt  wwiiffee::  LLuuccrreettiiaa  bbuussyy  aatt  lloooomm  wwhhiillee  ootthheerrss  aarree  ffeeaassttiinngg  

••  RRaappeedd  bbyy  EEttrruussccaann  PPrriinnccee  

••  LLiivvyy,,  ““TThheeyy  tteellll  hheerr  iitt  iiss  tthhee  mmiinndd  tthhaatt  ssiinnss,,  nnoott  tthhee  bbooddyy;;  aanndd  tthhaatt  wwhheerree  ppuurrppoossee  hhaass  bbeeeenn  

wwaannttiinngg  tthheerree  iiss  nnoo  gguuiilltt..    

      ""IItt  iiss  ffoorr  yyoouu  ttoo  ddeetteerrmmiinnee,,""  sshhee  aannsswweerrss,,  ""wwhhaatt  iiss  dduuee  ttoo  hhiimm,,  ffoorr  mmyy  oowwnn  ppaarrtt,,  tthhoouugghh  II  

aaccqquuiitt  mmyysseellff  ooff  tthhee  ssiinn,,  II  ddoo  nnoott  aabbssoollvvee  mmyysseellff  ffrroomm  ppuunniisshhmmeenntt;;  nnoorr  iinn  ttiimmee  ttoo  ccoommee  

sshhaallll  eevveerr  uunncchhaassttee  wwoommaann  lliivvee  tthhrroouugghh  tthhee  eexxaammppllee  ooff  LLuuccrreettiiaa..""    

      TTaakkiinngg  aa  kknniiffee  wwhhiicchh  sshhee  hhaadd  ccoonncceeaalleedd  bbeenneeaatthh  hheerr  ddrreessss,,  sshhee  pplluunnggeedd  iitt  iinnttoo  hheerr  hheeaarrtt,,””  

HHoorraattiiuuss  CCoocclleess  

••  EEttrruussccaannss  wweerree  aapppprrooaacchhiinngg  cciittyy  

••  DDeeffeennddeedd  tthhee  SSuubblliiccaann  bbrriiddggee  

••  PPrraayyeerr  ttoo  TTiibbeerr::  ““TThheenn  CCoocclleess  ssaaiidd,,..““TTiibbeerriinnuuss,,  HHoollyy  FFaatthheerr,,  II  pprraayy  tthheeee  ttoo  rreecceeiivvee  iinnttoo  tthheeyy  

pprrooppiittiioouuss  ssttrreeaamm  tthheessee  aarrmmss  aanndd  tthhiiss  wwaarrrriioorr””  

••  SSyymmbbooll  ooff  CCoouurraaggee  aanndd  PPiieettyy  

  

MMuucciiuuss  SSccaaeevvoollaa  ((LLeeffttyy))  



••  AAtttteemmpptteedd  ttoo  sstteeaall  iinnttoo  EEttrruussccaann  ccaammpp  

••  AAssssaassssiinnaattiioonn  aatttteemmpptt  

••  CCaappttuurreedd  

••  TThhrruusstt  hhiiss  hhaanndd  iinnttoo  ffiirree  iinn  ccoonntteemmpptt  ooff  ddeeaatthh  

••  KKiinngg  lleett  hhiimm  ggoo  oouutt  ooff  rreessppeecctt!!  

CCllooeelliiaa  aanndd  tthhee  HHoossttaaggeess  

••  PPeeaaccee  TTrreeaattyy::  RRoommaann  hhoossttaaggeess  sseenntt  ttoo  EEttrruussccaannss  

••  CCllooeelliiaa  lleedd  wwoommeenn  ttoo  eessccaappee  

••  KKiinngg  ssoo  rreessppeecctteedd  hheerr  bbrraavveerryy  hhee  aalllloowweedd  hheerr  ttoo  ttaakkee  mmoorree  hhoossttaaggeess  bbaacckk  wwiitthh  hheerr  aanndd  sshhee  

cchhoooossee  yyoouunngg  mmeenn  

••  EEqquueessttrriiaann  ssttaattuuee  wwaass  eerreecctteedd  iinn  hheerr  hhoonnoorr  oonn  SSaaccrreedd  WWaayy  

••  RRoommaann  WWoommeenn  aarree  aass  bbrraavvee  aass  RRoommaann  MMeenn  

CCoorriioollaannuuss  

••  LLeeaaddeerr  ooff  RRoommee;;  eexxppeelllleedd  aass  aa  ttyyrraanntt  bbyy  tthhee  PPlleebbeeiiaannss  

••  LLeedd  tthhee  VVoollsscciiaann  AArrmmyy  aaggaaiinnsstt  RRoommee;;  ddeessttrrooyyeedd  oonnllyy  PPlleebbeeiiaann  ffaarrmmss,,  ssppaarriinngg  PPaattrriicciiaann  

llaannddss  

••  MMootthheerr  aappppeeaalleedd  ttoo  hhiimm  nnoott  ttoo  aattttaacckk;;  ““mmyy  ssoonn,,  tthhoouu  sshhaalltt  eenntteerr  RRoommee  oonnllyy  oovveerr  mmyy  ddeeaadd  

bbooddyy..””  ““MMootthheerr,,  tthhoouu  hhaasstt  ssaavveedd  RRoommee,,  aanndd  lloosstt  aa  ssoonn””  

••  KKiilllleedd  bbyy  VVoollsscciiaannss  

CCiinncciinnnnaattuuss  

••  AAtt  wwoorrkk  iinn  ffiieellddss,,  ddrrooppss  hhiiss  ppllooww  ttoo  ccoommee  ttoo  aaiidd  ooff  RRoommee..    MMaaddee  TTyyrraanntt  ttoo  ffiigghhtt  AAeeqquuiiaannss  

••  UUppoonn  wwiinnnniinngg  tthhee  wwaarr  hhee  ddrrooppppeedd  hhiiss  aarrmmoorr  aanndd  ppiicckkeedd  uupp  tthhee  ppllooww  aaggaaiinn  

••  SSyymmbboolliizzeedd  tthhee  ssiimmpplliicciittyy  ooff  eeaarrllyy  RRoommaannss  wwhhoo  vvaalluueedd  ppaattrriioottiissmm  bbuutt  wweerree  nnoott  ppoowweerr  

hhuunnggrryy  oorr  ggrreeeeddyy..      

OObbsseerrvvaattiioonnss  oonn  RRoommaann  VVaalluueess  

••  PPiieettaass::  DDuuttyy  



••  GGrraavviittaass::  OOaatthh  KKeeeeppiinngg  

••  FFrruuggaalliittaass::  SSiimmpplliicciittyy  

••  FFrraattrriicciiddee  aa  mmeettaapphhoorr  ffoorr  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  PPaattrriicciiaannss  aanndd  PPlleebbeeiiaannss  

••  RRoollee  ooff  MMootthheerr::  SSaaccrriiffiiccee  aanndd  LLooyyaallttyy  ((TTaarrppeeiiaa  ccoonnttrraassttss  wwiitthh  CCoorriioollaannuuss’’  MMootthheerr,,  SSaabbiinnee  

WWoommeenn,,  aanndd  LLuuccrreettiiaa))  


