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Jak może być czysty ptak, który pożarł innego ptaka?
(Ajschylos, Błagalnice1)

Obecność licznych nawiązań do mitu o Romulusie i Remusie w poemacie Lukana 
nie jest niczym dziwnym. Wręcz przeciwnie, tematyka eposu historycznego o bratobój-
czej wojnie domowej między Cezarem a Pompejuszem samoistnie implikuje skojarze-
nia z pierwotnym konfliktem między mitycznymi braćmi, który w formie legendy stano-
wił istotną część rzymskiej tożsamości narodowej.

Za pierwsze nawiązanie do owej legendy można uznać wieloznaczny zwrot ius da-
tum sceleri w drugim wersie wprowadzenia do Farsalii. Z jednej strony, jak pisze Ro-
bert Sklenář2, wers zawierający ów kłopotliwy zwrot stanowi dokładny odpowiednik 
Wergiliańskiego arma virumque cano (Wergiliusz, Eneida 1, 1). Jednakże – owo „uspra-
wiedliwienie zbrodni” może mieć też związek z historycznym usprawiedliwieniem mor-
du dokonanego przez Romulusa na jego niepokornym bliźniaku3.

Tytus Liwiusz podaje „dyplomatycznie” skróconą wersję legendy, wedle której Re-
musowi ukazało się sześć sępów, lecz gdy to obwieścił, Romulus nagle ujrzał ich dwa-
naście:

Mówią, że najpierw Remusowi ukazało się sześć proroczych sępów. Gdy już obwieszczono ową 
wróżbę, Romulus ujrzał ich podwójną liczbę. Wówczas obaj zostali obwołani królami, każdy przez 
własnych popleczników. Jedni uznali swego króla za prawowitego władcę na podstawie pierwszeń-
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stwa, drudzy zaś swojego – na podstawie liczby ujrzanych ptaków. Pokłóciwszy się z tego powodu, 
rozwścieczeni rzucili się do walki, w czasie której Remus został ugodzony i zginął4.

Plutarch natomiast rozwija ten wątek, przytaczając jedną z mniej popularnych wer-
sji mitu, wedle której Remus padł ofiarą perfidnego oszustwa ze strony brata. Według tej 
wersji Remus ujrzał na niebie sześć sępów i natychmiast obwieścił to bratu. Wówczas 
Romulus, któremu ukazała się dokładnie ta sama liczba sępów, okłamał brata, twierdząc, 
że ptaków było dwanaście. Gdy Remus zjawił się na miejscu, wtedy dopiero na niebie 
pojawiło się dwanaście sępów:

Podobno, gdy ustalili, że rozwiążą spór przy pomocy wróżby z lotu ptaków, usiedli jeden z da-
la od drugiego. Remus ujrzał sześć sępów, a Romulus – dwa razy tyle. Niektórzy jednak mówią, że 
kiedy Remusowi rzeczywiście ukazało się sześć sępów, Romulus skłamał, iż on sam zobaczył ich 
dwanaście; lecz gdy Remus udał się w jego stronę, wówczas dopiero na niebie pojawiło się dwana-
ście ptaków5.

Oszukany przez bliźniaka Remus wpadł w furię i począł sabotować prace przy bu-
dowie muru wokół miasta Romulusa:

Gdy Remus odkrył oszustwo, ogarnęła go wściekłość; kiedy zatem Romulus kopał rów pod mur, 
którym zamierzał otoczyć swe miasto, raz szydził z jego pracy, innym znów razem celowo ją utrud-
niał. Wreszcie przeskoczył przez mur i wtedy, według jednej wersji, ugodził go sam Romulus, zaś 
według innej – jego towarzysz Celer. Od tego ciosu Remus zginął na miejscu6.

Po pogrzebie Remusa i pomyślnym zakończeniu budowy wokół muru nasypano 
ziemię, którą każdy spośród budowniczych przyniósł ze swych ojczystych stron (Plu-
tarch, Romulus 11, 1). Jest zatem wysoce prawdopodobne, że Lukan, pisząc o „niesław-
nym murze Romulusa”, miał na myśli właśnie tę mniej znaną wersję mitu, według której 
Rzym, zbudowany na bazie zabobonnej wiary w lot sępów oraz ohydnego morderstwa, 
już od samego początku swego istnienia nieuchronnie zmierzał w stronę katastrofy (7, 
437–439).

4 Priori Remo augurium venisse fertur, sex voltures; iamque nuntiato augurio cum duplex numerus Rom-
ulo se ostendisset, utrumque regem sua multitudo consalutaverat: tempore illi praecepto, at hi numero avium 
regnum trahebant. Inde cum altercatione congressi certamine irarum ad caedem vertuntur; ibi in turba ictus 
Remus cecidit. (Tytus Liwiusz, Ab Urbe condita 1, 7). [Przekład własny].

5 συνθεμένων δὲ τὴν ἔριν ὄρνισιν αἰσίοις βραβεῦσαι καὶ καθεζομένων χωρίς, ἕξ φασι τῷ Ῥώμῳ, διπλασίους δε τῷ 
Ῥωμύλῳ προφανῆναι γῦπας. οἱ δὲ τὸν μὲν Ῥῶμον ἀληθῶς ἰδεῖν, ψεύσασθαι δὲ τὸν Ῥωμύλον ἐλθόντος δὲ τοῦ Ῥώμου, 
τότε τοὺς δώδεκα τῷ Ῥωμύλῳ φανῆναι, διὸ καὶ νῦν μάλιστα χρῆσθαι γυψὶ Ῥωμαίους οἰωνιζομένους.

(Plutarch, Romulus 9, 5). [Przekład własny].
6 Ἐπεὶ δ’ ἔγνω τὴν ἀπάτην ὁ Ῥῶμος, ἐχαλέπαινε, καὶ τοῦ Ῥωμύλου τάφρον ὀρύττοντος ᾗ τὸ τεῖχος ἔμελλε 

κυκλοῦσθαι, τὰ μὲν ἐχλεύαζε τῶν ἔργων, τοῖς δ’ ἐμποδὼν ἐγένετο. τέλος δὲ διαλλόμενον αὐτὸν οἱ μὲν αὐτοῦ Ῥωμύλου 
πατάξαντος, οἱ δὲ ἑταίρων τινὸς Κέλερος, ἐνταῦθα πεσεῖν λέγουσιν.

(Plutarch, Romulus 10, 1). [Przekład własny].
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Znamiennie, że jest to pierwsza imienna wzmianka o Romulusie i znajduje się ona 
akurat w siódmej księdze Farsalii, będącej punktem kulminacyjnym całego eposu. Po-
mimo tego, że Lukan wymienia Romulusa z imienia dopiero w połowie poematu, postać 
pierwszego króla kładzie się złowrogim cieniem na pierwszej połowie Farsalii, począw-
szy od zawoalowanych aluzji w pierwszej księdze.

Podobnie jak legendarny Romulus, również Cezar Lukana z zimną krwią dąży do 
eliminacji starzejącego się Pompejusza. Ten zaś, tak jak Remus, nie może pogodzić się 
z faktem, że niedługo przyjdzie mu zająć drugie miejsce po znienawidzonym przez sie-
bie powinowatym:

Ty, Pompejuszu, drżysz, by galijski triumf nie przyćmił
twych dawnych laurów po rozgromieniu piratów;
ty zaś, Cezarze, już zdzierżyć nie możesz tylu trudów
Drażni cię drugie miejsce, co ci przypadło w udziale;
Tak więc jeden nie może znieść nikogo przed sobą,
Drugi zaś sobie równego7.

Zabójstwo Remusa stanowi precedens zbrodni usprawiedliwionej przez historię 
i religię. Jest to również, jak argumentuje C.M.C. Green, mord rytualny8. Nieprzypadko-
wo zatem widmo Romulusa pojawia się w trzeciej księdze Farsalii, w sławnej scenie de-
forestacji, która w dość oczywisty sposób nawiązuje do pradawnej zbrodni za pośrednic-
twem związków z rytuałem rex nemorensis9.

Wykarczowanie przez Cezara poświęconego bóstwom lasu, notabene określonego 
tym samym rzeczownikiem (lucus) co gaj, którym Romulus obsadził pomoerium swego 
miasta, stanowi symboliczny akt przekroczenia nieprzekraczalnej granicy10. W Farsalii 

7 Tu, nova ne veteres obscurent acta triumphos
et victis cedat piratica laurea Gallis,
Magne, times; te iam series ususque laborum
erigit inpatiensque loci fortuna secundi;
nec quemquam iam ferre potest Caesarve priorem
Pompeiusue parem. […]
(1. 121–126) [Przekład własny].

8 Tamże, s. 204.
9 C. M. C. G r e e n, The Slayer and the King: “Rex Nemorensis” and the Sanctuary of Diana, „Arion”, 

vol. 7, nr 3 (Winter, 2000), s. 24–63, na s. 46.
10 Zob. Ch. F. S a y l o r, Belli Spes Inproba: The Theme of Walls in Lucan, Pharsalia VI, „Transactions 

of the American Philological Association”, vol. 108 (1978), s. 247; J. M a s t e r s, Poetry and Civil War in 
Lucan’s Bellum Civile, Cambridge 1992, s. 3–4, 71; S. B a r t s c h, Ideology in Cold Blood: Lucan’s Civil 
War, Cambridge (Massachusetts), 1997, np. na s. 18; M. D i n t e r, Lucan’s Epic Body, [w:] Lucan im 21. 
Jahrhundert, wyd. Ch. W a l d e, München-Leipzig 2005, s. 295–312, na s. 295; D. S p e n c e r, Lucan’s 
Follies: Memory and Ruin in a Civil-War Landscape, „Greece & Rome”, vol. 52, nr 1 (April 2005), s. 46–69, 
na s. 65; M. Y. M y e r s, Lucan’s Poetic Geographies: Center and Periphery in Civil War Epic, [w:] Brill’s 
Companion to Lucan, s. 399–415.
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Cezar czyni to po raz pierwszy w chwili, gdy przekracza Rubikon, zaś po raz drugi – 
w Marsylii, wydając rozkaz wycięcia pradawnego lasu-sanktuarium11.

Deforestacja stanowi więc dokładne odwrócenie tego, co czyni legendarny Romu-
lus. Podczas gdy ten obsadził pomoerium swego nowo powstałego miasta drzewami, Ce-
zar wycina stary, zbutwiały las, który nie znajduje się nawet na terytorium Italii. Lukan 
przedstawia zatem ambitnego dyktatora in spe jako groteskowego neo-Romulusa, które-
go bezwzględne, destrukcyjne działania stanowią naturalną konsekwencję moralnie za-
kłamanych początków rzymskiej państwowości.

Cezar jest więc swoistą karą dla Rzymu za bezkarne bratobójstwo, które legło u je-
go podwalin, podobnie jak tebańska wojna domowa między Eteoklesem a Polinejkesem 
(do której Lukan wielokrotnie nawiązuje12) była karą za ojcobójstwo, którego dopuścił 
się Edyp13. Zgodnie z tradycją grecko-rzymską morderstwo i cudzołóstwo ściągały na 
daną społeczność zmazę, po grecku μιάσμα, po łacinie pollutio14.

Kolejne istotne nawiązanie do mitu o Romulusie i Remusie znajduje się w księdze 
szóstej, stanowiąc integralną część sławnej sceny nekromancji. Sekstus Pompejusz uda-
je się do Tesalii, by zasięgnąć wyroczni tesalskiej wiedźmy Erichto. Czarownica przepo-
wiada mu przyszłość za pomocą bardzo specyficznego medium, a mianowicie martwe-
go żołnierza z armii Pompejusza Wielkiego.

Tesalska czarownica podchodzi do przerażającej ceremonii z chłodnym, pragma-
tycznym spokojem. Posiada już dobrze opracowaną technikę wybierania martwych „wiesz-
czów”. Zamiast mocować się z zesztywniałymi zwłokami przy pomocy noża lub wła-
snych rąk, niepotrzebnie marnując cenne siły, cierpliwie czeka na przybycie wilków, by 
te oszczędziły jej trudu i rozszarpały trupa:

Gdy tylko jakiś trup na gołej leży ziemi,
siada i czeka cierpliwie na bestie i ptaki, gdyż nie ma
ochoty zwłok rozszarpywać rękami bądź rozcinać nożem;
wyrywa wilkom ochłapy z wygłodniałych paszczy15.

Motyw wilków pojawia się tu nieprzypadkowo. Zwierzęta te są bowiem ściśle zwią-
zane z mitem Romulusa i Remusa za sprawą słynnej wilczycy kapitolińskiej, która ura-

11 Zob. S. B a r t s c h, dz. cyt., s. 14; J. M a s t e r s, dz. cyt., s. 1 nn.
12 Zob. E. N a r d u c c i, Lucano. Un’epica contro l’impero. Interpretazione della “Pharsalia”, Roma-

Bari 2002, s. 54–57.
13 Zob. A. A m b ü h l, Thebanos imitata rogos (ВС 1,552). Lucans Bellum civile und die Tragödien aus 

dem thebanischen Sagenkreis, [w:] Lucan im 21. Jahrhundert, s. 261–294.
14 Zob. S. I l e s  J o h n s t o n, Restless Dead: Encounters between the Living and the Dead in Ancient 

Greece, London 1999, s. 129.
15 Et, quodcumque iacet nuda tellure cadaver,

ante feras volucresque sedet; nec carpere membra
volt ferro manibusque suis, morsusque luporum
expectat siccis raptura e faucibus artus.
(6, 550–553). [Przekład własny]
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towała porzucone niemowlęta przed śmiercią głodową. Rozkładające się zwłoki żołnie-
rzy rzymskich, poległych w wyniku bratobójczego konfliktu nieuchronnie przywodzą na 
myśl skojarzenia z martwym Remusem, zamordowanym przez swego brata.

Dzieje się tak tym bardziej, że gnijące na polach bitwy trupy należą do członków ar-
mii Pompejusza, tego Pompejusza, który w relacji do Cezara-„Romulusa” pełni funkcję 
brata-rywala. Armia republikańska funkcjonuje zatem w Farsalii jako zbiorowy „Remus”. 
W przeciwieństwie do mitycznego Remusa, pochowanego niemal tak szybko, jak został 
zamordowany, ten „Remus” zanieczyszcza swą tabes tereny imperium rzymskiego16.

Skojarzenia z mitem o Romulusie i Remusie stają się tym silniejsze, im bardziej 
jest jasne, że Cezar nawiązywał w swej propagandzie politycznej właśnie do tej pradaw-
nej legendy, umieszczając na frontonie odbudowanej w roku 45 p.n.e. świątyni Kwiryna 
wizerunek Romulusa w towarzystwie 12 sępów17 Tak więc, w oczach Lukana, Cezar sta-
nowi monstrualną wręcz hipostazę mitycznego (anty)bohatera bądź też, zakładając, że 
Romulus naprawdę istniał, jego kolejne, groteskowo-demoniczne wcielenie.

Lukan kontynuuje wątek Cezara-Romulusa w następnej, siódmej księdze swego po-
ematu, o której już napomknęłam nieco wyżej. Upiorny pragmatyzm Erichto wydaje się 
błahostką w porównaniu z tym, co dzieje się na pobojowisku pod Farsalos. Woń świe-
żych trupów przyciąga nie tylko hordy wygłodniałych wilków, lecz również różnych in-
nych zwierząt:

Nie tylko wilki bistońskie zwietrzyły woń trupią
i przyszły na żałobną ucztę po hajmońskiej rzezi,
Lecz krew zwabiła też lwy, by wyruszyły z Foloe.
Wyszły z kryjówek niedźwiedzie i psy bezwstydne z domostw
i wszelkie dzikie bestie o wytrawnych nozdrzach,
zwabione niezdrowym powietrzem bijącym od trupów.
Ptaki, co już od dawna zdążały za wojskiem
zlatują się tłumnie. Wy, coście zwykły uciekać
nad Nil przed trackim chłodem, zjawiacie się później,
lecąc z łagodnym Austrem; niebo zasnuły skrzydła
sępów, nigdy przedtem w tak wielkiej nie widzianych liczbie18.

16 Zob. J. P. P o s t g a t e, De bello civili VIII, (wyd. z komentarzem), Cambridge 1913, s. XXXIX.
17 Zob. H o r a c y, Carm. 4, 5; zob. I. M.  D u  Q u e s n a y, Horace. Odes 4, 5: Pro Reditu Imperatoris 

Caesaris Divi Filii Augusti, [w:] Homage to Horace. A Bimilennary Celebration, wyd. S. J. H a r r i s o n, 
Oxford–New York 1995, s. 128–187, na s. 155.

18 Non solum Haemonii funesta ad pabula belli
Bistonii venere lupi tabemque cruentae
caedis odorati Pholoen liquere leones.
Tunc ursae latebras, obscaeni tecta domosque
deseruere canes, et quidquid nare sagaci
aera non sanum motumque cadavere sentit.
Iamque diu volucres civilia castra secutae
conveniunt. Vos, quae Nilo mutare soletis
Threicias hiemes, ad mollem serius Austrum
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Podczas gdy motyw wilka pastwiącego się nad zwłokami pompejańczyków przy-
wodzi na myśl wilczycę kapitolińską pożerającą martwego Remusa, motyw głodnych sę-
pów zasnuwających całe niebo wyzwala nieuchronne skojarzenia z mitem o Romulusie 
i Remusie, szczególnie zaś z jego rozszerzoną wersją, przytoczoną przez Plutarcha. Wilki 
i sępy to zwierzęta ściśle związane ze starożytną legendą o początkach Rzymu. Bitwa 
pod Farsalos natomiast jest w oczach Lukana historyczną konkretyzacją mitycznego star-
cia między Romulusem i Remusem. Dlatego też w omawianej części księgi siódmej po-
jawia się wspomniana już wyżej imienna wzmianka o Romulusie i jego infamis lucus:

Odkąd powstałeś ze złowrogiego lotu sępich skrzydeł,
by Romulus obsadził mury twe niesławnym gajem,
aż do tessalskiej klęski, Rzymie, obyś był nie znał wolności!19

Lukan we właściwy sobie sposób przeprowadza paralelę między morderstwem Re-
musa przez żądnego królewskiej korony Romulusa i feralną bitwą, w wyniku której Rzym 
utracił republikańską wolność wskutek monarszych ambicji Cezara. Jednakże, podczas 
gdy w przypadku mitu konflikt rozgrywa się w skali mikro, w historycznej bitwie wszyst-
ko dzieje się w skali makro. Z tego powodu, proporcjonalnie do zwiększenia liczby uczest-
ników konfliktu, zwiększa się liczba sępów i wilków.

Jednakże, pomimo analogii między mitycznym i historycznym konfliktem, Lukan 
wprowadził też element przeciwieństwa. Mityczne zwierzęta-sojusznicy, które sprzyjały 
legendarnemu Remusowi, u Lukana karmią się mięsem zbiorowego „Remusa”. Punkt 
kulminacyjny całego opisu stanowi scena, w której krążące nad polem bitwy sępy skra-
piają twarz Cezara oraz jego znaki legionowe krwią i trupim jadem:

Z całego gaju wyfrunęły ptaki, krwawą rosą
Skrapiając drzewa, które gromadnie obsiadły.
Co chwilę na twarz zwycięzcy i jego bezbożne sztandary
bądź krew bądź trupi jad skapywał z nieba,
spomiędzy szponów spadały strzępy ciał poległych20.

istis, aves. Numquam tanto se volture caelum
induit aut plures presserunt aera pinnae.
(7. 825–835) [Przekład własny].

19 Volturis ut primum laevo fundata volatu
Romulus infami conplevit moenia luco,
usque ad Thessalicas servisses, Roma, ruinas.
(7, 437–439). [Przekład własny].

20 Omne nemus misit volucres omnisque cruenta
alite sanguineis stillavit roribus arbor.
Saepe super voltus victoris et inpia signa
aut cruor aut alto defluxit ab aethere tabes
membraque deiecit iam lassis unguibus ales.
(7, 836–840) [Przekład własny].
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Cezar-„Romulus”, podobnie jak jego mityczny poprzednik, widzi na niebie stado 
sępów splamionych krwią zbiorowego „Remusa”. Krople ohydnej tabes oraz kawałki 
ciał spadają z ich szponów na jego czoło niczym piętno. Słowo nemus w wyżej wymie-
nionym fragmencie również znalazło się tam nieprzypadkowo. Nawiązuje ono do wy-
razu lucus w wersie 438. Zbryzgany krwią gaj nawiązuje do lucus infamis mitycznego 
Romulusa.

Równocześnie motyw rozszarpanych zwłok stanowi swego rodzaju zawoalowane 
oraculum mortis dotyczące samego Cezara. C.M.C. Green21 przytacza jedną z mniej 
znanych wersji mitu o Romulusie, którą podał Tytus Liwiusz, wedle której pierwszy 
władca Rzymu miał zostać rozszarpany przez senatorów:

Jak sądzę, już wówczas niektórzy ludzie po cichu uważali, iż to senatorowie rozszarpali króla 
własnymi rękami; gdyż owa plotka, choć bardzo niejasna, przetrwała do dziś; jednakże, zarówno po-
dziw dla owego człowieka, jak i obawa sprawiły, że ta druga wersja legendy stała się oficjalna22.

Wszystko wskazuje na to, iż Lukan dobrze znał ów apokryf okryty perobscura 
fama. Silny paralelizm między Cezarem a Romulusem oraz budzący niepokojące sko-
jarzenia z Idami Marcowymi motyw rozszarpanych zwłok każą przypuszczać, że Far-
salia w zamierzeniu miała zakończyć się sceną śmierci Cezara. Przepowiednia linczu 
na dyktatorze okazuje się nader czytelna w kontekście powyższego fragmentu Ab Urbe 
condita.

Lukan stosuje tutaj tę samą technikę, co w księdze trzeciej. Badacze są zgodni co 
do faktu, że scena deforestacji stanowi swego rodzaju przepowiednię śmierci Pompeju-
sza23. Opis wycinki prastarych drzew (zob. 3, 399nn.) nawiązuje bezpośrednio do meta-
fory potężnego, lecz spróchniałego dębu w księdze pierwszej (1, 135–143), do którego 
Lukan przyrównuje Pompejusza.

W przypadku Cezara poeta postępuje analogicznie: zwierzęta rozszarpujące zwłoki 
żołnierzy republikańskich poległych pod Farsalos oraz sępy skrapiające krwią i tabes 

21 C. M. C. G r e e n, The Slayer and the King…, s. 50.
22 Fuisse credo tum quoque aliquos, qui discerptum regem patrum manibus taciti arguerent; manavit enim 

haec quoque sed perobscura fama; illam alteram admiratio viri et pavor praesens nobilitavit.
(Tytus L i w i u s z, Ab Urbe condita 1, 16, 4). [Przekład własny].

23 Zob. A. R o s n e r - S i e g e l, The Oak and the Lightning: Lucan, Bellum Civile 1. 135–157, „Athe-
naeum”, vol. 61, nr 1–2 (1983), s. 175–176; F. A h l, Lucan, an introduction, Ithaca-London 1976, s. 156; 
A. L o u p i a c, La poétique des éléments dans la Pharsale, „Bulletin de l’Association Guillaume Budé”, 
vol. 3, 1991, s. 247–266, na s. 48; E. N a r d u c c i, La provvidenza crudele. Lucano e la distruzione dei miti 
augustei, Pisa 1979, s. 110; R. J. R o w l a n d, The Significance of Massilia in Lucan, „Hermes”, vol. 97, 
nr 2 (1969), s. 107; J. M a s t e r s, dz. cyt., s. 27–28; C. M. C. Green, “The Necessary Murder”..., s. 221,   
A. A u g o u s t a k i s, Cutting Down the Grove in Lucan, Valerius Maximus and Dio Cassius, „Classical 
Quarterly”, vol. 56 (2006), nr 2, s. 634–638, na s. 364; Ch. F. S a y l o r, Open and Shut: the Battle for Mas-
silia in Lucan, “Pharsalia III”, „Latomus”, vol. 62, nr 2 (Avril-Juin 2003), s. 381–386, na s. 381; Lucan: De 
Bello Civili, Book I, wyd. P. R o c h e, Oxford 2009, s. 185–186.
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utożsamianego ewidentnie z Romulusem zwycięzcę z dużym prawdopodobieństwem 
stanowią nawiązanie do apokryficznego mitu o śmierci pierwszego władcy Rzymu, a tym 
samym – złowrogie oraculum mortis:

1 ks. 3 ks. 8 ks.
Pompejusz=stare drzewo karczowanie starych drzew śmierć Pompejusza

3 ks. 7 ks. ? ks.
Cezar=Romulus sępy rozszarpujące poległych lincz na Cezarze

Powyższy schemat cyklicznie powracających motywów wyraźnie wskazuje, że Far-
salia z dużym prawdopodobieństwem miała się zakończyć śmiercią Cezara w Idy Mar-
cowe. Choć trudno ustalić z całą pewnością, jak Lukan zamierzał ostatecznie zakończyć 
swe dzieło, to już sam sposób, w jaki posługuje się sławnym mitem o Romulusie i Re-
musie jasno wskazuje, że ewidentnie planował zamieścić w swym eposie scenę krwawego 
mordu na znienawidzonym przez republikanów dyktatorze.

A  FEW  REMARKS  ON  THE  MYTH  OF  ROMULUS  IN  LUCAN’S  PHARSALIA

SUMMARY

Although scholars have noted the presence of the myth of Romulus in the Pharsalia, it wo-
uld seem that its role in Lucan’s epic is much more significant than has hitherto been thought, for 
– firstly – the strong association of Caesar with Romulus unveils the dark side of the ancient le-
gend, and – secondly – it links those scenes in which Caesar plays the part of a “Neo-Romulus”. 
The scene in the seventh book of the poem – in which the corpses of the Pompeian soldiers killed 
at Pharsalus are torn to pieces by wild animals and in which vultures bespatter Caesar with the 
battle gore that drops from their wings – possibly alludes to the apocryphal version of the myth 
of Romulus – mentioned by Livy (Liv. 1, 16, 4) – according to which the founder of Rome was 
himself eventually torn to pieces by furious senators. It is therefore quite probable that this scene 
functions as an oraculum mortis foreshadowing the Ides of March, which Lucan may well have 
planned to include in his Pharsalia.


