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SALUSTIO  

 

Caius Sallustius Crispus Amiternon jaio zen, Sabiniako probintzian, K.a. 86an.  

 

 

 

 

 

Salustio  

 

Amiterno (Sabinia), K.a. 86 - Erroma, K. a. 35 

 

Politikaria eta idazlea 

 

Alderdi Demokratikoaren alderdikidea 

 

Zesarren aldekoa 

 

 

Jatorri plebeiokoa bazen ere familia aberatsean jaioa zenez, Salustiok gazte nobleen 

heziketa jaso zuen, Erroman bertan.  

 

Gaztetik aritu zen politikagintzan, K.a. 56tik aurrera, eta hainbat kargu izan zituen 

bizitza publikoan: adibidez, quaestor
1
 , tribunus plebis

2
 , eta praetor

3
 . 

 

Senatutik kanporatu zuten zentsoreek, moralgabekeria larriaren akusaziopean, baina, 

dirudienez, akusazio hori hartaz libratzeko aitzakia hutsa baino ez zen izan; izan ere, 

Ponpeiok, kontsul zela, ez zuen nahi Zesar
4
 bere etsai politikoaren lagunak Senatuan 

nagusitzea.  

 

K.a. 49an, Gerra Zibila amaitu eta Zesarrek Ponpeio garaitu ondoren, Zesarrek Afrikako 

proconsul cum imperio
5
 (kontsulorde) izendatu zuen Salustio, Afrikako kanpainan 

egindakoak saritzeko. Kargu horretan ez zuen taxuzko jokabidea hartu, eta, kargualdia 

amaitu zitzaionean, ustelkerian eta harrapaketan ibili izana leporatu zioten. Hala ere, 

Zesarrek barkatu egin zion, eta, haren eraginari esker, ez kondenatzea lortu zuen 

Salustiok.  

 

                                                 
1
 Quaestor kargurik xumeena zen. Herri-altxorra administratu, eta zergak kobratzen zituen. 
2
 Tribunus plebis kargu berezi bat zen, gaur eguneko Arartekoaren antzekoa. 
3
 Praetor hirugarren kargua zen. Justizia-epaile antzeko bat zen. 
4
 Zesar eta Salustio Alderdi Demokratikoko kideak ziren. 
5
 Proconsul cum imperio postmagistratura zen, ohorezko kargu bat. Kontsulordea gobernuaren boterearen ordezkaria zen. 
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K.a. 44ko martxoko Idusetan
6
 erail zuten Zesar, eta, ondorioz, Salustiok politikagintza 

bertan behera utzi, eta idazteari ekin zion, K.a. 35ean Erroman hil zen arte. 

 

 

Autorea eta garaia 

 

Salustioren garaian egoera larrian zegoen estatua, Erromak hainbat lurralde oso arin 

konkistatu, eta, ondorioz, inperioa neurririk gabe hedatu zelako. Horregatik, 

Gobernuak
7
 ezin zien nahikoa baliabiderik eman konkistatutako herriei, ez politikorik, 

ez ekonomikorik. Gainera, Greziako eta Ekialdeko kultura ez ezik, hango ajeak ere jaso 

zituen Erromak. Ajeen artean, adibidez, ustelkeria eta Erromako usadioen dekadentzia 

zeuden, eta berehala hasi ziren gailentzen eguneroko bizimoduan, batez ere, 

hiriburuan. Izan ere, probintzietako eta Erromako bizimoduaren artean alde handia 

zegoen.  

 

Dena dela, dekadentzia-egoera horren aurrean, senatari batzuk antzinako balioei eta 

usadioei eustearen alde agertu ziren, batez ere, gazteriaren bizimodu ustela ikusita 

(mozkorraldiak, adulterioa, erlijio-errituei ez jarraitzea...). 

 

Salustio da garai hartako pertsona paradigmatikoa: gaztaroan, Erromako ohituren 

jarraitzaile petoa izan zen; politikagintzan, berriz, ustelkerian eta harrapaketan ibili 

zen; zahartzaroan, azkenik, literatura-lanetan, bere burua zuritzeko edo.  

 

 

Autorea eta idazlana 

 

Kirinaleko eta Tivoliko bere bizileku eder eta handientsuetan idatzi zituen bere obrak: 

 

• Catilinae coniuratio (Katilinaren zimarkua) 

• Bellum Iugurthinum (Jugurtaren aurkako gerra) 

• Historiae (Historiak) 

 

 

� Katilinaren zimarkua  

 

K.a. 42an idatzi zuen Salustiok. 

 

Monografia honen bidez, eta 61 ataletan, kontatzen du nola saiatu zen Katilina estatua 

gobernatzen Zizeronen kontsulatuaren garaian. Izan ere, Katilina birritan ahalegindu 

zen kontsul izaten, baina, inoiz ez zuela lortuko oharturik —Zizeron haren etsaia beti 

suertatzen zen irabazle—, konspirazio bat amaraundu zuen, K.a. 63an. 

 

Zimarku hori oso garrantzitsua da Erromaren historian, lehenengo estatu-kolpea horixe 

izan zelako. Ezin da ahaztu Zesar geroago beste zimarku baten ondorioz erail zutela. 

                                                 
6
 Martxoko Idusak: martxoaren 15a. 
7
 Res Publica: Gobernua. Hitzez hitz, herriak bere burua gobernatzeko antolamendu politikoa. 
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Azken batean, Erroma Estatu demokratikoa zen; baina, lehenengo, Katilinak, eta gero, 

Zesarrek, diktadore bihurtzeko ahaleginak egin zituzten. 

 

Idazlan honetan, Salustiok modu bizi eta argian deskribatzen du gizartea: noblezia, 

plebeioak, gizonak, emakumeak, magistratuak, zorrez jositako gazte aristokratikoak, 

baserritar eta artisau pobreak, esklaboak... 

 

 

 

 

 

Katilina 

Senatuan, 

bakarrik, 

Zizeronek 

zimarkua 

leporatzen 

dion 

bitartean. 

 

 

 

 

� Jugurtaren aurkako gerra  

 

Lan hau ere monografikoa da. 

  

114 ataletan, Erromako estatuaren eta Numidiako erregearen arteko gerraren kronika 

egiten du Salustiok. Afrikan gertatu zen gerrate luze eta gordin hura(K.a.111-105). 

 

Numidian, Mario jeneralak preso hartu zuen Jugurta, eta Alderbal-ek berriro 

bereganatu zuen tronua, jatorriz berari zegokiolako erregetza. 

 

Salustiok salatu zuen Erromako politikariak eta jeneralak ustelkeriaz lepo bete zeudela, 

eta Jugurta erregeak urrearekin erosi zituela. Hori zela eta, agerian utzi zuen Erroman 

bizi zen oligarkia ere basaz hondatuta zegoela. 

 

 

� Historiak 

 

Salustioren idazlan nagusia da, baina pasarte batzuk baino ez dira guganaino ailegatu. 

Bost liburutan, K.a. 78tik (Silaren heriotza) K.a. 67ra arteko gertaerak idatzi zituen: 

Hispaniaren sezesio-gogoa, esklaboen matxinada Espartakorekin, gobernu 

demokratikoaren agonia… 
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Autorea eta literatura 

 

Salustio Erromako historialari onenetariko bat izan omen zen. Berorrek bihurtu zuen 

Historia genero literario. 

 

Tuzidides historialari grekoa eredutzat hartuz, bi ezaugarri nagusitu zituen bere 

obretan: objektibotasuna eta moralitatea. Beraz, zehazki eta alderdikeriarik gabe 

aztertu zituen gertaerak zein pertsonaiak. Halaber, ikuspuntu filosofikoa, soziala eta 

psikologikoa ematen zituen, ekintzen arrazoiak, ondorioak eta haien arteko loturak 

ulertzeko. 

 

Nahiz eta idazlanetan objektiboki jokatu nahi izan, bere iritzi filosofikoak ere txertatu 

zituen bi monografiotan; hitzaurre luzeetan, hain zuzen ere. Hainbat ideia landu zituen: 

gizakien bizitza laburra, espirituaren nagusitasuna gorputzaren aurrean, ohituren 

usteltzea, lurreko ondasunen arbuiatzea, politikagintzarekin etsituta egotea… 

 

Aipagarriak dira, halaber, Salustioren pertsonaia-erretratuak, hitzaldi gogoangarriak 

eta tartekiak. Gainera, pertsonaia eztabaidagarriak eta gatazka-egoerak erabili zituen, 

irakurleen eta entzuleen arreta erakartzeko eta hari eusteko, baina, betiere, neurrian, 

eta datu krudelak idatzi gabe. Horrela, esate baterako, Katilinaren zimarkuaren 

pasadizoa aztertu zuen, batetik, Katilinak itzelezko gaiztakeria erakutsi zuelako, eta, 

bestetik, Estatua arrisku larrian jarri zuelako; edo Jugurtaren aurkako gerra —berez, 

bigarren mailako gertakaria—, Erromaren beraren boterea kolokan egon zelako. 

Historiaken, ordea, Silaren diktadura eta haren ondorioak aztertu zituen; adibidez, 

Lehenengo Gerra Zibila. 

 

Pertsonaien kasuan, Salustio euren lekuan jarri zen, eta, pertsonaiek eurek bezala 

pentsatuz, ahalegindu zen antzematen ea zergatik hartu zuten erabaki jakin bat eta ez 

beste bat. Pertsonaien psikologia zorrotz eta zehatza eman zuen erretratuen, 

hitzaldien eta gutunen bidez. Hala ere, pertsonaien jatorrizko hitzaldiak ez zituen hitzez 

hitz idatzi, estiloa ez apurtzearren: hala, moldatu egin zituen, testuetako estiloari 

egokitzeko. 

 

Salustiok virtusa
8
 goratu zuen, biziki. Horregatik, bizio sozialak salatu zituen: 

itxurakeria, ustelkeria, berekoikeria, gehiegikeria, virtusaren suntsitzea, gazteen 

harropuzkeria politikagintzan, kameleoiarena egitea… Guztiei leporatu zien zer edo 

zer: nobleziari, harroputza izatea, euren abantailak edonola babestea, herriaren beldur 

izatea, ustelkerian eta alferkerian bizitzea, bake-garaian herriaren aurkako 

azpijokoetan ibiltzea eta gerran, berriz, zapaltzea; eta herriari, politikagintzarako ezgai 

izatea, etorkizunari ez begiratzea, elkar gorrotatzen bizitzea, objektibotasunik ez 

izatea… 

 

                                                 
8
 Virtus erromatarra antzinako balioetan eta ohituretan oinarritzen zen kode morala zen. Erromatarrei bizitzan nola jokatu erakusten 

zien: zer sinetsi, zer eta nor defendatu eta babestu, nola hil... 
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Idazlea eta estiloa 

 

Latin-literatura aroka sailkatzen denean, Salustio urrezko aroan kokatzen dute adituek, 

hau da, Zizeron eta Augusto bizi izan ziren aroan (I K.a. - 14 K.o.). Hala eta guztiz ere, 

urrezko aroa bi garaitan banatzen dute: Zizeronen garaia (Zizeronen heriotza arte, K.a. 

43an) eta Augustoren garaia. Salustio Zizeronen garaian kokatzen dute adituek. 

 

 

 

Marko Tulio Zizeron (Marcus Tullius Cicero) 

 

 K.a.106 – K.a. 43 

 

Erromatar politikaria, filosofoa, hizlaria eta 

legelaria 

 

“Homo novus”, plebearen tribunoa, 

kontsula eta kontsulordea 

 

Errepublikazalea 

 

Zesarren kontrakoa 

 

 

 

 

 

Oktavio Augusto (Octavius Augustus)  

 

K.a. 63 – K.o. 14 

 

Zesar eta Jainkoa: Divus Augustus 

 

Erromako lehenengo enperadorea 

 

Res Publicari (gobernu demokratikoa) 

azkena eman, eta Erromatar Inperioa 

sortu zuen. 

 

Bakezko inperio luzea: Pax Augusta 
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Garai horretan, prosa zen genero nagusia; batez ere, Oratoria eta Historia. Aldiz, 

berezko erromatar poesia, hots, latindar jatorrikoa, ez zen genero garrantzitsua: satira 

eta poesia filosofikoa lantzen ziren. Hala eta guztiz ere, poeta batzuk eta haien 

idazlanak heldu dira guregana: Luziliok satira idatzi zuen; Lukreziok, poesia filosofikoa; 

eta Katulok, poesia “berria”, xamurra eta herrikoia. 

 

Dena dela, prosan ditugu izen nagusiak: Zesarrek egunkari militarra idatzi zuen; 

Zizeronek, gutunak, elkarrizketak, hainbat tratatu eta jurisprudentzia-testu (hots, gaur 

egun abokatu batek edo fiskal batek egiten dituenak); Salustiok, historia. 

 

Garai horretarako, idatzizko latina finkatuta egon arren —Zizeronek lan handia egin 

zuen arlo horretan—, Salustiok hainbat ezaugarri berezi erakusten ditu bere estiloan. 

Hortaz, argitzearren, ataletan sailkatuko ditugu ezaugarriok: 

 

1. Fonetika eta morfologia: arkaismoak, infinitibo historikoa, sum 

aditzaren elipsia, -ere amaiera... 

2. Sintaxia: alborakuntza, paralelismoa, variatioa, kiasmoa, antitesia. 

3. Idazkera: labur-labur eta neurriz kontatzea (Brevitas Sallustiana), gauzak 

modu ilunean adieraztea, esaerak eta esapideak erabiltzea. 

 

 

Orain banan-banan azalduko ditugu: 

 

- Arkaismoak. Salustioren garaian, latin klasikoa finkatuta zegoen; hala ere, Salustiok 

nahiago zuen arbasoen ohiturei jarraitzea. 

 

• -u- erabili zuen -i- ren ordez: maxumus/maximus, lacrumas/lacrimas, 

optumus/optimus, lubet/libet. 

• -o- erabili zuen -e- ren ordez: voster/vester, advorsum/adversum. 

• -und- erabili zuen -end- en ordez: faciundi/faciendi, dicundi/dicendi. 

• Nominatibo singularrean, -os erabili zuen, -us erabili beharrean: equos/equus, 

servos/servus, vivos/vivus. 

• Akusatibo singularrean, -om erabili zuen, -um erabili beharrean: 

equom/equum. 

• Akusatibo pluralean, -is erabili zuen, -es erabili beharrean: equitis/equites. 

• Nominatibo arkaikoak: plebes, plebs erabili beharrean; labos, labor. 

• Genitiboan, senati, senatus-en ordez. 

• Genitiboan, die mota (diei-ren ordez). 

• Datibo trinkoak: -u, -ui erabili beharrean (senatu).  

• Datibo fosilduak: luxu, fide. 

• -tudo eta -mentum atzizkiez amaitutako izenak: claritudo, turbamentum. 
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• -osus atzizkiaz amaitutako adjektiboak, gehiegikeria adierazteko: limosus. 

• quis erabili zuen, quibus erabili beharrean. 

• Indikatiboko lehenaldi perfektuan, 3. pertsona pluralean, -ere erabili zuen,  

-erunt barik: facere/facerunt. 

• foret, esse (sum aditzaren infinitiboa) erabili beharrean. 

• Maiztasuneko aditz trinkoak : ductare, missitare, adventabat, imperitabat, 

defensabantur. 

• Orainaldia maiz erabili zuen iraganeko egoerei buruz idazteko. 

• Adjektiboak adberbio gisa erabili zituen askotan. 

• Joskera : quippe qui + indikatiboa erabili zuen quo, ut + konparatiboaren 

ordez; perditum ire, ultum ire… 

• Asimilatu gabeko lexemak : in-r > irr-, in-p > imp-, in-l > ill-. 

 

-Infinitibo historikoa. Asko erabiltzen du, gertaeren kontakizunak laburtzeko. Salustiok 

indikatiboko inperfektuarekin amaitzen zuen egitura. Gogora ezazu infinitibo 

historikoaren subjektua nominatibo kasuan dagoela. 

 

-Sum aditzaren elipsia egiten du Salustiok, bai kopulatiboa denean, bai aditz 

laguntzailea jokatzen duenean; adibidez, forma pasibo eta deponenteetan.  

 

-Alborakuntzaz lotzen ditu perpausak, juntagailurik gabe. Horretarako, koma, puntu 

eta koma, puntua, eta bi puntuak erabiltzen ditu. 

 

-Paralelismoa da perpaus desberdinetan egitura sintaktiko berbera erabiltzea. Sarri 

erabiltzen du. 

 

-Variatioak paralelismoa apurtzen du, monotoniatik ihes egiteko. Salustiok korrelazioak 

baliatu zituen: pars…alii…, multi… pars…; baita betiko formulak aldatu ere: mari atque 

terra (formula: terra marique), designati consules (formula: consules designati). 

 

Kiasmoa ere sar daiteke hemen, errepikapenezko figura literarioa delako: proelio 

strenuus erat et bonus consilio; vim aut dolis, furtim aut celertitate.  

 

-Antitesia aurreko adibidean daukagu. Antitesia bi elementu edo gehiago 

kontrajartzeko erabiltzen dugu: ausardia/arriskua, ona/txarra, zoriona/zoritxarra, 

bertutea/bizioa, bakea/gerra, Zesar/Katon, Metelo/Mario; esaterako, laudis avidi, 

pecuniae liberales. 

 

-Elipsia da figura nagusia Salustioren estiloan, Brevitas Sallustiana deritzona lortzeko, 

hau da, kontakizunak labur-labur idazteko. Elementu linguistikoak eliditzen ditu, baita 

erretorikoak ere. Horrela, adibide batzuk aipatuko ditugu: ibi idazten du Salustiok, 

baina, latinez, in ea re erabiliko litzateke; supra ea erabiltzen du, quae suprae ea sunt 

izan beharrean; juntagailuak baliatzen ditu (nisi, tamen, sed, postquam, ubi), perpaus 
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osoen ordez; beste horrenbeste egiten du denborazko adberbioekin (interim, interea, 

deinde). 

 

-Ablatibo absolutua gehienetan kausa adierazteko erabili zuen Salustiok. 

 

Laburtuz, Salustiok laburtasuna nagusitu zuen; ondorioz, edozein baliabide eskuragarri 

erabili zuen bere helburua lortzeko, eta edozein motatakoa: fonetikoa, morfologikoa, 

sintaktikoa edo estilistikoa. 

 



Salustio vs Suetonio   
 

Mª Cruz Fernández Fernández   10 

 

 

 

 

 


