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SUETONIO 

Caius Suetonius Tranquillus (ca. 69 – ca. 150) Afrikako Iparraldean jaio omen zen, 

Vespasiano
1
 Erromako enperadore zela, baina ez dakigu ziur non eta noiz jaio eta hil 

zen. Plinio Gaztearen
2
 gutunen bidez, berriren bat edo beste daukagu Suetonioz, haren 

laguna eta babeslea izan zelako. 

 

 

 

 

Vespasiano 

 

Falacrinae (Sabinia), 9 – Erroma, 79 

 

Erromako enperadorea 

 

Flaviotarren dinastiaren sortzailea 

 

Militar ona 

 

 

Erdi-goi mailako familia batekoa zen, aita zalduna zuen eta. Trajanoren
3
 garaian, 

enperadorearen idazkari (a studiis) eta inperioaren biblioteken arduradun (a 

bibliothecis) izan zen. Hadriano
4
 enperadorearekin, berriz, enperadorearen gutunak 

irakurtzeko kargua izan zuen (ab epistolis). Gero, enperadorearen mesedea galdu, eta 

idazteari ekin zion. 

 

 

 

 

Trajano 

 

Italika (Hispania), 52 – Selinus (Asia), 117 

 

Erromako enperadore 

 

Antoninotarren dinastiaren sorburua 

 

Bakezko inperioa eta inperioaren hedapen 

handiena 

 

 

                                                 
1
 Vespasiano (9-79): erromatar enperadorea. 

2
 Plinio “Gaztea” (62-113): abokatua, idazlea eta zientifikoa. 

3
 Trajano (52-117): erromatar enperadorea. 

4
 Hadriano (76-138): erromatar enperadorea. 
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Hadriano 

 

Erroma /Italika?, 76 – Baia (Italia), 138 

 

Erromako enperadore 

 

Antoninotarren dinastiakoa 

 

Kulturazalea 

 

Inperioaren mugak babestu 

 

 

Biblioteketan eta dokumentuen artean ibiliaren ibiliaz, entziklopedista-lan handia egin 

zuen, eta, ondorioz, oso pertsona jakintsua bihurtu zen. Baina haren lan gutxi heldu 

dira guregana. 

 

 

Autorea eta garaia 

 

Suetonio inperioaren garaian bizi izan zen. Vespasiano enperadore zela (Falacrinae, 

K.o. 9a – Erroma, K.o. 79), Afrikan jaio omen zen, Hiponan, Argelian, hain zuzen ere. 

Hala ere, harremanak antoninotarren dinastiako Trajano eta Hadriano enperadoreekin 

izan zituen Suetoniok. 

 

Marko Ulpio Trajanok (Italika, 52 - Selinus, 117) herrialde asko menderatu zituen: Dazia 

(hango erregea zigortzeko), Arabia Petraea, Partia... Izan ere, haren mandatupean 

lortu zuen Erromatar Inperioak mugak gehienik hedatzea. 

 

…    
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Bakezko inperio egonkor bat eratzea lortu zuenez, eraikin publikoak hobetzen aritu 

zen: erromatar galtzadak, erromanizazioa bultzatzeko eta garatzeko; Trajanoren 

zutabea, hiriburua apaintzeko; antzerkiak eta zirkuak, aisialdirako; Ostiako Trajanoren 

portua, merkataritza-produktuen garraioa arintzeko; akueduktuak, hiriak urez 

hornitzeko; Nilo ibaiaren eta Itsaso Gorriaren arteko ubidea; Alcantarako zubia 

Hispanian... Horregatik guztiagatik, historian egon den enperadore onenetako bat izan 

zelako ospea hartu du Trajanok. 
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. .. ..  

 

 

. .. ..  

 

Hadriano (Erroma, 76 - Baia, 138), ordea, ez zen ondo konpondu Senatuarekin; alde 

batetik, haiekin bildu nahi ez zuelako
5
, eta, beste batetik, erreforma administratiboa 

burutu zuenean, senatariek boterea galdu eta adituek hartu zituztelako ordura arte 

senatariek zeuzkaten administrazioko lanpostuak.  

 

 

  
 

Ez zuen gerrarik egin, Erromatar Inperioaren mugak babestu baino. Horretarako, 

harresiak —adibidez, Britainia Handiko Hadrianoren harresia, Kaledoniako herrien 

erasoetatik babesteko—, gotorlekuak, talaiak eraiki zituen inperioan zehar. 

                                                 
5
 Inperioaren garaian, Senatuak ez zuen benetako botererik, baina Augustoren garaiko ohiturari eusten zioten, hau da, noizean 

behin, gobernuko konturen bati buruzko aholkua eskatzen zion enperadoreak Senatuari. Gero, beti gailentzen zen enperadorearen 

iritzia. 
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Soldadutza ere erreformatu zuen: auxiliak —probintzietako soldadu laguntzaileak: 

adibidez, Eivissako habailariak— indartu egin zituen armadan. Baina Hadriano gizon 

kulturazalea izan zen. Batez ere, filosofia epikureoa eta estoikoa izan zituen gustuko.  

 

 

Idazlea eta idazlanak 

 

Suetonioren idazlan asko galdu egin dira, eta heldu zaizkigun gehienak pasarteak baino 

ez dira. Hamabi zesarren bizitza (De vita Caesarum), ordea, osorik iritsi zaigu. 

 

Suetonio entziklopedista jakintsua zenez, arlo askotako gaiak jorratu zituen galdu diren 

obren artean. Beste autore batzuen aipamenetatik daukagu lan horien berri.  

 

 

- Lexikografia-lana 

- Kontu zaharrei buruzkoak 

- Erakundeei buruzkoak 

- Biografia-lanak 

- Zizeronen Re Publica-ri buruzkoa 

- Prata (Zelaiak) 

- Erregeei buruzkoa 

- ... 

 

Idazlanen pasarteak: 

 

- De viris illustribus (Gizon ospetsuei buruzkoa).  

- De grammaticis et rhetoribus (Gramatikariak eta retorak). 

- De Poetis (Poetak). Bakarrik Terenzio,Virgilio, Lukano eta Horatioren 

biografia. 

- De Historicis (Historialariak) 

 

 

� Hamabi zesarren bizitza 

 

Suetonioren libururik ezagunena da. Lehenengo hamabi enperadoreen bizitza biltzen 

du, hau da, Zesarrekin hasi, eta Domizianorekin amaitu. Baina, berez, ez da zesartarren 

eta flaviotarren dinastiei buruzko historia-liburua, biografia baino. Hortaz, edozein 

motatako berriak idazten ditu Suetoniok: haien jolasak, sexualitatea, bizio eta ohitura 

txarrak, grinak, jatunkeria...  
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Idazlea eta estiloa 

 

Inperioaren garaian, literatura idazteko, autoreek itzal handiko pertsona bat behar 

zuten ondoan, euren lana babes zezan; adibidez, Suetoniok Plinio Gaztea izan zuen 

babesle. Hala eta guztiz ere, arriskutsua zen idaztea, enperadoreari idazlana gustatzen 

ez bazitzaion, zigortu egingo zuelako idazlea. Gainera, noizean behin enperadore 

batzuek ere idazten zutenez, lehian jartzen zituen idazleak eta enperadoreak 

(esaterako, Neronek Petronio suizidarazi egin zuen). 

 

Ia-ia Suetonioren obra guztiak galdu ditugu, eta, guregana osorik heldu den idazlan 

bakarra Hamabi zesarren bizitza izan denez, horixe aztertuko dugu Suetonioren estiloa 

azaltzeko. 

 

Hasteko, idazlan hori, berez, ez da historia-lana, biografia baino. Suetoniok iturri 

zabalak eta askotarikoak hartu zituen: irakurgaiak, ahozko iturriak, aurreko 

historialarien lanak, gertakizunen garaiko agiriak, gutun pribatuak, panfletoak... 

 

Jarraitzeko, Suetoniok ez ditu kronologikoki metatzen egitateak eta gertaerak, eta 

atalka antolatzen du bere obra: pertsonaiaren jatorria, jaiotza, gaztaroa, bizitza 

publikoa eta pribatua, ingurua, eta heriotza. Hori dela eta, ondoko literaturan biografia 

idazteko eredutzat hartu dute idazlan hau. 

 

Amaitzeko, datuak biltzen ditu, baina ez du sakonki aztertzen pertsonaien psikologia, 

ezta haien egintzen kausak eta ondorioak ere.  

 

Suetonioren helburua da erraz eta atsegin irakurtzea. Beraz, estiloa argi eta laua da, 

xume eta garbia; baina hitz zehatzak, termino teknikoak eta hiztegi herrikoia ere 

erabiltzen ditu, era egokian. 

 

 

 

Zesar (Caius Iulius Caesar) 

 

Erroma, K.a. 100 – Erroma, K.a. 44 

 

Erromatar militar ospetsua 

 

Alderdi Demokratikoko alderdikidea 

 

1. Gerra Zibila, Ponpeioren aurkakoa 

 

 


