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0 Sarrera  

 

 

  Batxilergoan murgiltzen garen Latin arloko irakasleok urtero izaten dugu arazo bera: arlo  

hori euskaraz irakasteko ikasmaterialik ez dago. Argitaletxeek –marketing gisa– ikastetxeetara 

bidaltzen dituzten ikasliburuen artean, ez dugu euskaraz argitaratutako latinekorik aurkitzen, 

latina gutxiesten den ahaide pobre bat izango balitz bezala. Argitaletxeetan jaso izan dugun 

erantzuna bitxia izan da beti: ekonomia-arazoa. Badirudi tirada handiko arloak soilik itzultzen 

dituztela, eta gurea, hain zuzen ere, ez da maila horretan sartzen. Hori dela eta, gure eskolak 

hirueledunak izaten dira: liburuak, gaztelaniaz; azalpenak, euskaraz; eta edukiak, latinez.  

 Irakasle bakoitzak ahal duena egiten du. Nik neuk Batxilergoko 1. mailan ikasliburua 

erabiltzen dut; Batxilergoko 2. mailan, ordea, ez. Arrazoia, kasu horretan, ez da euskarazko 

libururik ez dagoela, baizik eta 2. mailarako ikasliburuetan azaltzen diren edukiak ez datozela bat 

unibertsitaterako hautaproba lantzeko programazioarekin. Neuk sortutako apunteak dira nire lan-

tresna. 

 Horregatik, apunteak lan-tresna direlako, erabaki dut unibertsitaterako hautaproba 

lantzeko programazioan sartuko diren edukiak (lehengo edukiak eta eduki berriak) apunte 

txukunetan biltzea.  

 Kontuan izan dut ikasleei zuzendutako apunteak direla eta, aldi berean, unibertsitaterako 

hautaproba prestatzeko baliabideak direla. 

 Kontuan izan dut, era berean, ikasleek denbora gutxi (ordu eta erdi) izaten dutela hainbat 

galderari erantzuteko: testu baten itzulpena, analisi sintaktikoa eta morfologikoa, bilakaera 

fonetikoa, latinezko esapideen esanahia, egutegiaren inguruko azalpenak eta latinezko 

literaturako galderak. Denbora mugatu horrek baldintzatzen du erantzunaren luze-laburra. 

 Eta lan honek helburu hau du: apunte zehatzak eta laburrak sortzea. Apunte hauek bi 

ataletan banatu ditut: azalpen teorikoak eta ariketa praktikoak. Atal teorikoa garatzeko, jarraitu 

diot azterketan agertuko den gaien ordenari, eta lanaren amaieran azaldutako teoria lantzeko 

ariketak txertatu ditut.  

 Laburbilduz, nire asmoa izan da lan-tresna erabilgarria sortzea Latineko ikasleentzat  

zein irakasleentzat.  
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1 Lege fonetikoak: latinetik gaztelaniara  

 

 

1.1 Bokalen bilakaera 

1.1.1 Bokal azentudunak  

  (bokal azentudun laburra) > ie: certu > cierto; septem > siete, tempus > 

tiempo. 

  (bokal azentudun laburra) > ue: populum > pueblo, portum > puerto, fontem 

> fuente, ovum > huevo. 

1.1.2 Bokal azentugabeak 

 Hasierako bokala gorde egiten da: amicum > amigo, educare> educar. 

 Bokal azentudunaren aurreko bokala (protonikoa) galdu egiten da: laborare > 

lab(o)rar, numerare > nom(e)brar, comparare > comp(a)rar. 

 Bokal azentudunaren atzeko bokala (postonikoa) galdu egiten da: nobilem > 

nob(i)le, nebulam > nieb(u)la, regulam > reg(u)la. 

 Amaierako bokala: 

o  a eta o gorde egiten dira:  causa > cosa, amo > amo, terra > tierra. 

o e bokala t, d, n, l, r, s, eta c kontsonanteen atzean galdu egiten da: ratione 

> razón(e), calore > calor(e). 

o  i bokala > e: recipit > recibe, reducit > reduce.  

o  u bokala > o: manum > mano, productum > producto, gradum > 

grado. 

1.1.3 Diptongoak 

 ai > ei > e: laicum > lego 

 au > ou > o: aurum > oro, audire > oír, autumnum > otoño. 

 ae > ie edo e: caelum > cielo, caecum > ciego, paeonem > peón. 
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 Batzuetan e  fonema sortu da, kontsonante bat bokalizatu delako: factum > faito > 

feito > fecho > hecho, lactem > laite > leite > leche.  

1.2 Kontsonanteen bilakaera 

1.2.1 Kontsonante bakarrak 

 Hasierakoak gorde egiten dira, hauek salbu: 

o f- > h-: farinam > harina, facere > hacer, factum > hecho   

o i- erdikontsonantea (i+bokala) batzuetan galdu egiten da: Ianuarium > 

(I)enero;  besteetan, j- bilakatzen da: iudicium > juicio, Ianiculum > 

Janículo. 

 Barneko herskari ahoskabeak (p, t, c) ahostunak bilakatzen dira (b, d, g) bokal baten 

atzean daudenean: populationem > población, aperire > abrir, humanitatem 

> humanidad, facultatem > facultad, focum > fuego, ficum > higo. 

 Barneko herskari ahostunak (b, d, g) bokalen artean daudenean, normalean galdu 

egiten dira: fugire > hu(g)ir, cadere > ca(d)er. 

 Amaierako kontsonanteak: 

o  -s eta -l gorde egiten dira: deus > dios, mel > miel.  

o  Akusatiboko -m galdu egiten da: portum > puerto(m), causam > 

cosa(m).  

o  -r barrura pasatzen da: inter > entre, super > sobre, semper > 

siempre. 

o Gainerako amaierako kontsonanteak galdu egiten dira: caput > cabo(t). 

1.2.2 Kontsonante multzoak 

 Hasierako kontsonante multzoak: 

o  Orokorrean ez dira aldatzen: clarum > claro, primarium > primario. 

o  pl- > ll-, fl- > ll- eta cl- > ll- bilakatzen dira : pluviam > lluvia, flammam 

> llama, clamare > llamar.  

o s-ren atzean kontsonante bat dagoenean, e bokala jartzen da hasieran: 

scribo > escribo, stellam > estrella. 

 Barneko kontsonante bikoitzak bakarrak izatera pasatzen dira: flammam > llama, 

occupare > ocupar. 
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 Barneko kontsonante multzoak: 

o  -dr-, -gr-, -ns-, -rs-, -pt- eta –sc- multzoetan lehenengo kontsonantea 

galdu egiten da: piscem > pe(s)z, cathedram > cadera, mensam > 

mesa.   

o -ct- multzoa -ch- bilakatzen da: factum > hecho, pectum > pecho, 

lactem > leche. 

o  -mn- eta -gn- multzoak -ñ- bilakatzen dira: somnum > sueño, lignum > 

leño, tam magno > tamaño. 

 

1.2.3 Kontsonanteak + erdikontsonanteak (jodak) 

 Barneko kontsonante eta erdikontsonanteak: 

o  -bi- > -y-: foveam > hoya.  

o  -di- > -y- : hodie > hoy, radium > rayo, radiare > rayar.  

o -ti- eta -ci- > -z- : rationem > razón, fortia > fuerza.  

o  -ni- eta -ne- > -ñ-: seniorem > señor, vineam > viña  

o -li- > -j-: foliam > hoja, mulierem > mujer.  

o  -qu- multzoan -u- galtzen da: nunquam > nunca.   

o -cqu- multzoa ahostun bilakatzen da: acquam > agua. 

1.2.4 Kontsonanteen arteko bokala galtzea  

Kontsonanteen arteko  bokal protonikoa edo postonikoa galtzen denean, hau gertatzen 

da: 

 Lehenengo kontsonantea desagertu edo aldatu egiten da: -t´c- eta -d´c- > -zg- edo  

-g- bilakatzen dira: jud(i)care > juzgar. 

 Lehenengo kontsonantea bokalizatu egiten da, eta -t- > -d- bilakatu multzo hauetan: 

-b´t-, -v´t eta -p´t- : civ(i)tatem > ciudad, cap(i)talem > caudal, captivum> 

cautivo. 

 Fonema berria sortzen da -c´l-, -g´l- eta -t´l- > -ll- > -j-: oc(u)lum > ollo > ojo, 

vet(u)lum > vello > viejo, apic(u)lam > abella > abeja. 

 Kontsonante berriak tartekatzen dira: 
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o  -m´n- >-mbr-, -m´r- > -mbr- eta -m´l- > -mbl-: hom(i)nem > 

hombre, num(e)rare > nombrar, trem(u)lare > temblar.  

o -n´r- > -ndr-:  ingen(e)rare > engendrar. 

 -l-, -r- eta -n- kontsonanteak aldizkatu egiten dira: an(i)mam > alma, sang(ui)nem 

> sangre, rob(u)rem > roble. 

 Bi kontsonante baino gehiagoko multzoetan, aurrekoa eta azkena gorde egiten dira: 

sanctum > san(c)to, comp(u)tare > con(p)tar. 

 

 

1.3 Fonema aldaketa 

 Asimilazioa. Bi hots ezberdin berdintzea: directum > derecho. 

 Disimilazioa. Bi hots berdin ezberdintzea: formosum > hermoso, arborem > 

árbol, vicinum > vecino. 

 Trukatzea. Metatesi elkarkaria: parabolam > palabra, miraculum > milagro. 

 Lekualdatzea. Metatesi bakarra: praesepem > pesebre 

 Ezabatzea. Fonema bat desagertzea: aratrum > arad(r)o, tremulare > 

t(r)emblar. 

 Gehitzea. Fonema bat gehiago sartzea: tonum > trueno, stellam > estrella. 

 Analogia. Beste hitz batzuen amaierako -s- ren eragina: dies Martis (> martes), 

dies Iovis (> jueves) eta dies Veneris (> viernes)-en eraginez, sortu dira lunes < 

dies Lunae eta miércoles < dies Mercurii. 
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2 Egutegiaren antolamendua 

 

 

2.1 Hilabeteak 

 Erromatarren antzinako egutegiak 304 egun zituen, 10 hilabetetan banatuak. Urtea 

martxoan (Martius) hasi, eta abenduan (December) amaitzen zen. Urteko hilabeteen 

antolamendua hau zen: 

 Martius. Marte jainkoari eskainitako hilabetea. Marte gerratearen jainkoa zen, eta 

Erromaren fundatzaileen aita. Martxoan hasten ziren kanpaina militarrak. 

Aprilis. Ez dago argi zein den izenaren jatorria. Historialari batzuek diote Venus 

jainkosarengandik (etruriarrez Apru) datorkiola izena. Beste batzuek diote aperire (zabaldu) 

aditzetik datorkiola eta udaberriko loreak zabaltzen diren garaia adierazi nahi duela. 

Maius. Maia jainkosari eskainitako hilabetea da. Maia Merkurioren ama zen, eta lurraren 

emankortasunez arduratzen zen. 

Iunius. Juno jainkosari eskainitako hilabetea da. Junok, Jupiter jainkoaren emazteak, 

emakumezkoak eta senar-emazteak zaintzen zituen. 

Quintilis. Bosgarren (quintus) hilabetea da. Egutegian duen lekua adierazten du. 

Sextilis. Seigarren (sextus) hilabetea da. Egutegian duen lekua adierazten du. 

September. Zazpigarren (septimus) hilabetea da. Egutegian duen lekua adierazten du. 

October. Zortzigarren (octavus ) hilabetea da. Egutegian duen lekua adierazten du. 

November. Bederatzigarren (novenus) hilabetea da. Egutegian duen lekua adierazten du. 

December. Hamargarren (decimus) hilabetea da. Egutegian duen lekua adierazten du. 

 Lehenengo lau hilabeteak jainko-jainkosei eskainita daude; gainerako seiak egutegian 

duten lekua edo ordena adierazten dute. 
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Garai hartan egutegia etengabe egokitzen zen. Politikarien arabera, egokitze horiek 

hauteskundeak aurreratzea edo atzeratzea izaten ziren, eta horrek eguzkiarekiko zenbait desfase 

eragin zituen. 

Desfasea ekiditeko, Numa Ponpilio erregeak (K.a. 715-673), lehenengo, eta Julio 

Zesarrek (K.a. 100-44), geroago, hainbat erreforma egin zituzten eguzkiarekin bat zetorren 

egutegia lortzeko. Historialarien ustetan, Numa Ponpiliok gehitu zizkion bi hilabete urteari, 

Ianuarius (urtarrila) eta Februarius (otsaila). Hasieran, bi hilabete horiek urtearen amaieran 

zeuden, eta hamaikagarren eta hamabigarren lekuak hartu zituzten. Geroago, urtea urtarrilean 

hastea erabaki zen, eta ez martxoan. Horrela, hilabeteen antzinako ordena apurtu egin zen, 

hilabeteen izenek ez baitzuten adierazten egutegian zeukaten benetako lekua: Quintilis ez zen 

bosgarren hilabetea, zazpigarrena, baizik; September ez zen zazpigarrena, bederatzigarrena, 

baizik, etab. 

Baina egutegia ez zen erabat egokia izan, harik eta Julio Zesarren agindupean zeuden 

astronomoek urteko egunak 365era mugatu arte eta lau urtetik behin otsailari egun bat gehitu 

arte. 

Hala ere, ez ziren amaitu egutegiaren gorabeherak: bere burua jainkotzat hartu zuen 

Julio Zesarrek zazpigarren hilabeteari, ordura arte Quintilis deitzen ziotenari, Iulius izena jarri 

zion; ondoren, Oktavio Augusto enperadoreak (K.a. 63-K.o. 14) Sextilis urteko zortzigarren 

hilabetea bereganatu, eta Augustus izena jarri zion. 

Eta honela heldu zaigu egun deritzogun juliotar egutegi hau: 

Ianuarius. Jano jainkoari eskainitako hilabetea da. Janok bi aurpegi zituen: bata, 

gerorantz begira; eta, bestea, iraganalderantz. Garai zaharrak utzita, garai berrietara igarotzen 

laguntzen zuen jainkoa zen. 

Februarius. Februa jainkosari eskainitako hilabetea. Animaren garbikundearekin 

zerikusia duen jainkosa da. Garbikundea suaren bidez lortzen zuten: espiritu gaiztoak irudikatzen 

zituzten sinboloak erretzerakoan, izaki guztien arimak garbitu egiten ziren. 

Martius. Marte jainkoari eskainitako hilabetea. Marte gerratearen jainkoa zen, eta 

Erromaren fundatzaileen aita. Martxoan hasten ziren kanpaina militarrak. 
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Aprilis. Ez dago argi zein den izenaren jatorria. Historialari batzuek diote Venus 

jainkosarengandik (etruriarrez Apru) datorkiola izena. Beste batzuek diote aperire (zabaldu) 

aditzetik datorrela eta udaberriko loreak zabaltzen diren garaia adierazi nahi duela. 

Maius. Maia jainkosari eskainitako hilabetea da. Maia Merkurioren ama zen, eta lurraren 

emankortasunez arduratzen zen. 

Iunius. Juno jainkosari eskainitako hilabetea da. Junok, Jupiter jainkoaren emazteak, 

emakumezkoak eta senar-emazteak zaintzen zituen. 

Iulius. Julio Zesarri eskainitako hilabetea. Antzinako egutegian bosgarren (Quintilis) 

hilabetea zen. 

Augustus.Oktavio Augustori eskainitako hilabetea. Antzinako egutegian seigarren 

(Sextilis) hilabetea zen. 

September. Antzinako egutegian zazpigarren hilabetea zen. 

October. Antzinako egutegian zortzigarren hilabetea zen. 

November. Antzinako egutegian bederatzigarren hilabetea zen. 

December. Antzinako egutegian hamargarren hilabetea zen.  

 

 

2.2 Asteko egunak 

Antzinako Erroman bazeuden ikusten ziren zazpi zeru-gorputz: Eguzkia (Solis), Ilargia 

(Lunae), Merkurio (Mercurius), Artizarra (Venus), Marte (Mars), Jupiter (Iuppiter) eta Saturno 

(Saturnus).   

Zazpi izar horiek elkarrengandik urrundu edo elkartu egiten ziren, etengabeko 

mugimenduan. Horrela, asteko egunak izendatzeko, astroen izenak erabili zituzten. Izen horiek 

eragin handia izan zuten, bai hizkuntza erromantzeetan, bai beste hizkuntza-familia batzuetan: 

 



 

 

15 

Lunae dies. Ilargiaren eguna. Euskaraz, astelehena; gaztelaniaz, lunes; frantsesez, 

lundi; ingelesez, Monday. 

Martis dies. Marteren eguna. Euskaraz, martitzena edo asteartea; gaztelaniaz, martes; 

frantsesez, mardi. 

Mercurii dies. Merkurioren eguna. Euskaraz, asteazkena; gaztelaniaz, miércoles; 

frantsesez, mercredi. 

Iovis dies. Jupiterren eguna. Euskaraz, osteguna; gaztelaniaz, jueves; frantsesez, jeudi. 

Veneris dies. Venusen eguna. Euskaraz, ostirala; gaztelaniaz, viernes; frantsesez, 

vendredi. 

Saturni dies. Saturnoren eguna. Judutarren Sabbath egunaren eraginez, izena aldatu 

zitzaion; horrela, Sabbathek latineko Sabbatum eman zuen. Hortik datoz euskaraz, zapatu; 

gaztelaniaz, sábado; frantsesez, samedi.; ingelesak, aldiz, jatorrizko izena gorde du: Saturday. 

Solis dies. Eguzkiaren eguna. Kristautasunaren eraginez, Dominicum izena jarri 

zitzaion. Hortik datoz: euskaraz domeka; gaztelaniaz, domingo; frantsesez, dimanche; 

ingelesak, aldiz, jatorrizko izena gorde du: Sunday. 
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3 Latinezko esapideak 

 

 

3.1 Lagunarteko esapideak 

1. Accesit. Bigarren saria. Ohorezko aipamena. 

2. A posteriori. Zerbait gertatu eta gero. Zerbaiten ondorioak ikusi eta gero. 

3. A priori. Zerbait gertatu baino lehen. Aldez aurretik. 

4. Ad hoc. Honetarako. Helburu jakin bat lortzeko aproposa. 

5. Ad libitum. Nahi bezala. Nahi beste. 

6. Alea iacta est (Zesarren hitzak). Jadanik zoria erabakita dago. Ez dago atzera itzultzerik. 

7. Alma mater. Unibertsitatea. 

8. Altius, citius, fortius (Olinpiadetako lema). Gorago, arinago, indartsuago. 

9. Ante meridiem (a. m.). Eguerdia izan baino lehen. 

10. Bis. Berriro. Bi aldiz. 

11. Carpe diem (Horazio idazleak odetan idatzitakoa). Unean unekoa bizi edota gozatu, geroan 

hainbeste pentsatu gabe. 

12. Conditio sine qua non. Zerbait lortzeko beharrezko baldintza. 

13. Curriculum vitae. Lanari edota ikasketei lotutako bizitza.  

14. De facto. Egitez, izatez. Ekintzek erakutsitakoa. 

15. Deficit. Langa edo muga jakin batera heltzeko falta dena. 

16. Ecce homo (Kristori buruz esandako hitzak). Hona hemen gizona. Tratu txarrak jasan dituen 

edo itxura txarra duen pertsona. 

17. Etcetera. Eta abar. Eta beste gauza batzuk. 

18. Ex aequo. Meritu berdinez. Lehiaketetan sari edo postu bat lortzeko berdintasun-egoera. 

19. Ex professo. Apropos. 

20. Grosso modo. Gutxi gorabehera. Gainetik. 
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21. Homo homini lupus (Plautoren Asinaria antzezlanean agertutako hitzak). Gizakiaren etsaia 

gizakia bera da. 

21. Idem. Berdin. 

22. In albis. Ikasitakoa edo ikusitakoa ahaztu. 

23. In illo tempore. Urruneko garai batean. Aspaldi hartan. 

24. In memoriam. Norbaiten oroimenez. 

25. In saecula saeculorum. Mendeetan zehar. Betiko edo inoiz ez (testuinguruen arabera).  

26. In situ. Bertan. Leku jakin batean. 

27. In vitro. Laborategietan egiten den entsegua, beirazko ontzi batean. 

28. Ipso facto. Berehala. Momentuan bertan. 

29. Lapsus. Idazterakoan edo hitz egiterakoan egindako okerrak. 

30. Manu militari. Militar-eskuaz. Indarra erabiltzea zerbait egiteko. 

31. Mare magnum. Anabasa. Nahasketa. 

32. Mea culpa. Nire erruz. 

33. Modus operandi. Egiteko era.  

34. Modus vivendi. Bizimodua. 

35. Motu proprio. Berez. Borondatez. 

36. Mutatis mutandis. Aldatzekoak aldatuz. 

37. Peccata minuta. Garrantzirik gabeko akatsa. 

38. Per capita. Pertsona bakoitzeko. 

39. Persona non grata. Atsegina ez den persona. Gobernu edota erakunde batek baztertzen 

duen pertsona.  

40. Post meridiem (p. m.). Eguerdiaren ondoren. 

41. Quid pro quo. Mesede bat beste baten truke. Elkarri emandako zerbait. 

42. Quorum. Erabaki bat hartzeko edo bilera bat hasteko behar den pertsona kopurua. 

43. Requiescat in pace (RIP). Goian bego. 

44. Res non verba. Ekintzak behar dira, ez hitzak. 

45. Sine die. Eguna erabaki gabe. 
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46. Superavit. Langa edo muga jakin batetik gorako irabazia.  

47. Ultimatum. Azken aukera. 

48.Vade mecum. Garrantzitsua den eskuliburua. 

49.Vade retro. Zoaz atzera. Neuregandik aldendu. 

50.Vox populi. Herriaren hitza. Guztien ahotan egon. 

 

 

3.2 Zuzenbide-esapideak 

1. Ab abusu ad usum non valet consequentia. Gauza baten abusua ez da arrazoi gauza horren 

erabilera debekatzeko. Neurriz gaineko erabilerak ezin du eragotzi erabileraren beraren 

eskubidea. 

2. Ab intestato. Testamenturik gabe. Testamentua egin gabe hiltzen denaren ondarea legezko 

auzibidea erabiliz kudeatzen da. 

3. Ad impossibilia nemo tenetur. Ezin da inor behartu ahal duena baino gehiago egitera.  

4. Adhuc sub iudice lis est. Epailearen mahai gainean dago auzia, irtenbiderik aurkitzen ez den 

bitartean. 

5. Bis peccat qui crimen negat. Delitua ukatzen duena bi bider errudun da: delitua bera 

egiteagatik eta gezurra esateagatik. 

6. Bona fides semper praesumitur, nisi mala adesse probetur. Asmo ona aldez aurretik onartu 

behar da beti, baldin eta asmo txarra egon dela frogatzen ez bada.  

7. Confessio est regina probationum. Epailearen aurreko aitorpena da froga guztien erregina.  

8. Contra iuris civilis regulas pacta conventa non habentur. Ez da onartzen eskubide zibilaren 

aurkako itunik.  

9. Cui prodest? Delitu-egilea da delituari etekina ateratzen diona.  

10. Dura lex sed lex. Legea gogorra izan daiteke, baina legearen esanak bete egin behar dira. 

11. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Inork galdetu gabe azalpenak ematen dituenak 

bere burua salatzen du. 

12. Facta non praesumuntur sed probantur. Ekintzak ez dira aldez aurretik onartu behar: frogatu 

egin behar dira. 
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13. Habeas corpus. Atxilotuak epailearen aurrean aurkezteko eskubidea du hiru eguneko 

epearen barruan. Leporatutako salaketen inguruko frogarik ez badago, epaileak aske utziko du 

atxilotua. 

14. Ibi potest valere populus ubi leges valent. Herri baten indarra haren legeen indarrean datza. 

Legeen esanak betetzen diren neurrian, herria gobernatzen duten botere guztiak (judiziala, 

politikoa eta legala) egonkorragoak izango dira. 

15. In dubio pro libertate. Auzi batean, atxilotutakoaren aurkako frogak argiak ez badira  epaileak 

aske utziko du atxilotua. 

16. In dubio pro operario. Lege-zalantzarik badago, epaileak langilearen alde egingo du. 

17. In dubio pro reo. Lege-zalantzarik badago, epaileak salatutakoaren alde egingo du. 

18.In iudicando criminosa est celeritas. Gaitzesgarria da arinki epaitzea. 

19. Ira non excusat delictum. Haserrealdiak ez du delitua zuritzen. 

20. Iudex damnatur cum nocens absolvitur. Errudunari absoluzioa ematen dion epaileak bere 

burua zigortzen du. 

21. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. 

Zuzenbidearen printzipioak hauek dira: zintzo bizi, inori kalterik egin ez, eta nori berea eman. 

22. Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur. Legeak laburra izan behar du, 

eskolagabeek hura ondo ulertzeko. 

23. Legum omnes servi sumus ut liberi esse possimus. Legeen esanetara egon behar dugu; 

horrela, libreak izango gara. 

24. Lex est commune praeceptum iustum ac stabile, sufficienter promulgatum. Legea da 

guztientzako manua, bidezkoa, egonkorra eta aski aldarrikatua. 

25. Libertas est potestas faciendi id quod facere iure licet. Askatasuna da legez egin daitekeena 

egin ahal izatea.  

 26. Necessitas non habet legem. Beharrak bultzatutako ekintza gaitzesgarriak ez dira 

gaitzesgarritzat hartzen. 

27. Nemo esse iudex in sua causa potest. Inor ez da epaile norberaren epaiketan. 

28. Nemo inauditus condemnetur. Ezin da inor zigortu, zigortutakoak esan beharrekoa entzun 

gabe. 

29. Onus probandi incumbit auctori. Akusatzaileari dagokio salatzen duena frogatzea. 

30. Optima est lex quae minimum relinquit arbitrio iudicis; optimus iudex, qui minimum sibi. 

Legerik onena da epailearen esku ahalik eta erabaki gutxien uzten duena; epailerik onena da 

epailearen beraren esku ahalik eta erabaki gutxien uzten duena. 
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31. Pacta sunt servanda, semper. Itunak bete egin behar dira, beti. 

32. Qui iure suo utitur neminem laedit. Legearen esanak betetzen duenak ez dio inori kalterik 

egiten. 

33. Res nullius. Inoiz jaberik izan ez duen zerbait.  

34. Summum ius, summa iniuria. Justizia gogorregia baldin bada, ez da justizia, hau da, 

zorroztasunez ezartzen bada justizia, justizia bera bidegabekoa bilakatzen da.  

35. Ubi ius, ibi societas; ubi societas, ibi ius. Non justizia, han gizartea; non gizartea, han justizia. 

Justiziarik gabe, gizarteak ez du etorkizunik; gizarterik gabe, ez dago justizia non ezarri.  

36. Unius testimonium non sufficit ad condemnationem. Bakar baten lekukotza ez da nahikoa 

akusatuari zigorra ezartzeko. 

37. Vis legibus inimica. Indarkeria legeen aurkakoa da. 
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4 Latinezko literatura 

 

 

4.1 Historiografia 

 Historiografiaren inguruan heldu zaizkigun lehenengo aztarnak Libri Pontificum 

(erlijioburu gorenen liburuak) izenekoak dira, K.a. V.-IV. mendeetakoak. Liburuetan adierazita 

daude pontifizeek idatzitako garaiko gertakizun garrantzitsuenak: hauteskundeak, magistratuen 

izenak, jai eta lanegunak, uholdeak, suteak… Liburu horiek ofizialak eta publikoak ziren. 

 Dokumentu publiko horiez gain, beste dokumentu pribatu batzuk ere heldu zaizkigu: 

familia nobleen artean ohitura zen bertakoen ekintzak –egia izan edo ez– goraipatzea eta 

idaztea, geroko belaunaldiek testigantza hori gorde zezaten.  

 Geroago, K.a. III. mendetik aurrera, lehenengo historialariak agertu ziren. Urtez urteko 

gertaerak bildu, eta antzinako Erromaren historia jaso zuten Annales izeneko idazkietan. 

Lehenengo historialari horietatik aipagarrienak Kinto Fabio Piktor eta Luzio Zinzio Alimento dira, 

K.a. III. mendearen bigarren erdialdekoak. Grekoz idazten zuten biek, eta helburua izan zen 

Erromaren historia atzerrian zabaltzea. 

 Kristo aurreko III. eta II. mendeen artean, Katon Zentsorea jotzen da latinez idatzitako 

prosa-sortzailetzat. Haren Origenes izeneko historia-lana erabat berritzailea izan zen garai 

hartan. Lan horretan, Erromaren eta Italiaren historia kontatzen du modu kronologikoan; horrela 

gainditzen du analisten datu-bilketa hutsa. K.a. I. mendetik aurrera, Julio Zesarrek eta Salustiok 

bultzatuta, historiografian joera berria garatu zen.  

 

4.1.1 G. Julio Zesar (K.a. 100-44) 

 Politikaria eta militarra izan zen nagusiki. Zesarren bizitzan Galiaren konkistak eta 

Ponpeio agintariaren aurkako gerrate zibilak garrantzi handia izan zuten  

 Heldu zaizkigun bi historia-lanek estilo berri baten bidea zabaldu zuten latinezko 

historiografian: Commentarii de bello Gallico (Galiako Gerrari buruzko iruzkinak) eta Commentarii 

de bello civili (Gerra Zibilari buruzko iruzkinak).  

 Iruzkin bi horietan Zesar bera da gertakizunen protagonista eta kontalaria. Zesarrek edo 

hurbileko lankideek idatzitako ohar eta txostenetan oinarritzen da, eta xehetasun ugari ematen 

ditu etnografiari eta geografiari buruzko deskribapenetan. 

Zesarrek hirugarren pertsona erabiltzen du iruzkinetan, baina ez objektiboa izan nahi 

duelako, baizik eta bere buruaren propaganda egin nahi duelako. Propaganda hori Zesar izena 
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behin eta berriro errepikatuz lortzen du. Kontatzen duena egia izan arren, idazleak mementoa eta 

testuingurua aldatzen ditu batzuetan, betiere burua zuritu eta goratu nahian.  

 

4.1.2 G. Salustio Krispo (K.a. 86-35) 

 Gazte-gaztetatik aritu zen politikagintzan. Antza denez, politikari izan bitartean, 

iruzurretan ibiltzea leporatu zioten. Julio Zesar hil zutenean, Salustiok babes politikoa galdu zuen, 

eta, politikagintzatik urrunduta, Erromaren historiaren gaineko zenbait pasarte idaztea erabaki 

zuen. Salustioren lan ezagunenak hauek dira: Catilinae coniuratio (Katilinaren konspirazioa) eta 

Bellum Iugurthinum (Jugurtaren aurkako gerra).  

 Catilinae coniuratio liburuan, Salustiok kontatzen du nola Katilina errepublikaren kontra 

matxinatzen ahalegindu zen. Salustiok berak bizi izandako gertakizunak dira.  

 Bellum Iugurthinum liburuan, kontatzen du Numidiako (egungo Aljeria eta Tunisia) 

erregea hil ondoren gertatutako gatazka: haren semetzako Jugurtak, Numidiaren burujabetza 

eskuratu nahian, anaien aurka egin, eta Erromarekin sinatutako bake-ituna apurtu zuen. Gerra-

historia eta historia politikoa eskaintzen zaizkigu lan horretan. 

 Literaturaren ikuspegitik kontakizun bizi eta interesgarria eskaintzen du Salustiok lan 

batean zein bestean. Batzuetan, pertsonaia nagusi eta ez hain nagusien erretratu eta hitzaldiak 

tartekatzen ditu; beste batzuetan, berriz, idazle hasi berri baten ezaugarri traketsak ikusten dira: 

kronologia-aldaketak, zehaztasunik gabeko deskribapenak, aipatu gabeko gertakizunak eta 

zatien arteko oreka falta.  

 

4.1.3 Tito Livio (K.a. 64-59-K.o. 17) 

 Kristo aurreko 30. urtean erretorika-ikasketak egin ondoren, Erromara joan zen, eta han 

eman zuen bizitza osoa Tito Liviok bere lan handia idazten: Ab urbe condita (Erroma hiriaren 

sorreratik). Lan horretan Erromaren historia kontatzen du, hiria sortu zenetik Drusoren heriotzara 

arte (K.a. 9). 

 Lanaren zati batzuk baino ez zaizkigu heldu. Tito Livioren lana hain izan zen luzea ezen 

garaiko idazleek zati jakin batzuk aukeratu, eta horien laburpenak egin zituzten. Laburpenok 

zabaldu ziren, eta jatorrizko lan gehiena galdu. 

 Aurreko historialarien testigantzak erabili zituen iturri gisa. Gertakizun beraren bertsio bat 

baino gehiago dagoenean, historialari honek bertsio guztiak ematen ditu, elkarren aurkakoak izan 

arren. Historiaren ikuspegi filosofiko-estoizista du: egilearen iritziz, bertuteari esker egiten du 

historiak aurrera, eta bertutea falta denean etortzen da hondamena. 

 Lanaren egituran pasarte narratiboak zein dramatikoak erabiltzeko joera du. Diskurtsoak 

tartekatzen ditu pasarte deskriptiboak eta narratiboak orekatzeko. 
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4.1.4 P. Kornelio Tazito (K.o. 55?-120?) 

 Hizlaria eta abokatua izan zen. Politikagintzan aritu zen, eta kontsula ere izan zen 

idazten hasi baino lehen. 

 Historiae eta Annales dira lan nagusiak. Erromaren historia osoa idatzi nahi izan zuen 

liburu bi horietan, baina ez zuen lortu, lehenago hil baitzen. Tazitok egindako ikerketa-lan bikaina 

argi ikus daiteke liburuotan: jatorrizko iturriak (Senatuaren batzar-agiriak, gudalburu eta 

gobernadoreen txostenak…) eta beste historia-lan batzuk aztertzen ditu, ahozko lekukotasunak 

biltzen ditu, historiaren interpretazioa aurkezten ahalegintzen da, eta deskripzio ugari ematen 

ditu. 

 Germania izeneko lana ere aipatu behar da; lan horretan, idazleak argi erakusten du 

deskribapenak egiteko zaletasuna: germaniarren lurraldea, ohiturak, geografia eta etnia 

bakoitzaren xehetasunak zehatz ematen ditu. 

 

4.1.5 Luzio Aneo Floro (K.o. I.-II.mendeak) 

 Flororen inguruan informazio eskasa dugu: Afrikan jaio, Hispaniako Tarrakon bizi izan, 

eta Adriano enperadorearen adiskidea izan zen. 

 Tito Livioren lanaren pasarte bat hartu eta laburtu egin zuen, Tito Livioren gerrate 

kantabriarren inguruko laburpena izeneko idazlanean. Bertan, Augusto enperadoreak 

kantabriarrak menderatzeko izan zituen gorabeherak kontatzen dizkigu, Kristo aurreko 29. urtetik 

19. urtera arte. 

 

4.2 Biografia 

 Biografia hau da: pertsona ospetsu baten bizitza kontatzea. Biografoen asmoa ez zen 

historia-liburu bat idaztea, bizitza pribatuen inguruan idaztea baino. Hala ere, biografia batean 

ezin dira gertakizun historikoak ekidin, batzuetan deskribatzen den pertsonaren jokabidea hobeto 

ulertzeko nahitaezkoak baitira.  

 Lehenengo biografoek generoaren ildoa zein izango zen zehaztu zuten. Biografiaren 

egiturari erreparatzen badiogu, ezaugarri hauek bereiziko ditugu: jatorria, jaiotza, gaztaroa, 

bizitza pribatua, bizitza publikoa, ingurua eta heriotza. 
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4.2.1 Kornelio Nepote (K. a. 100?-25?) 

 Badirudi Ipar Italian jaio, eta Erroman hil zela. Ez zuen kargu publikorik izan. 

 Era askotako lanak egin zituen (laburpenak, biografiak, anekdota-bildumak…), baina De 

viris illustribus (gizon ospetsuei buruzkoa) biografia-bilduma besterik ez da geratu, eta ez osorik. 

 Lan horretako biografietan zortzi atal bereizten dira: erregeak, gudalburuak, legelariak, 

hizlariak, poetak, filosofoak, historialariak eta gramatikariak. Sailkapen horretako atal bakoitzean 

bi biografia agertzen dira: Erromako batena eta Erromatik kanpoko beste batena. 

 Nepotek ondo lortzen du pertsonaia bakoitzaren ezaugarriak (onak zein txarrak) 

azpimarratzea, eta, aldi berean, irudi psikologiko bizia eskaintzen du. 

 Nolanahi ere, originaltasunari lotutako kritika zorrotzak egotzi izan zaizkie Nepoteren 

lanei, beste egile batzuen lanak erabili baitzituen historia- eta biografia-kontakizunak osatzeko. 

 

4.2.2 G. Suetonio Trankilo (K.o. 69?-140?) 

 Ez dakigu gauza handirik idazle honen bizitzari buruz: Hiponan (Aljeria) jaio zen, eta, 

zaldun-familiakoa izan arren, ez zen politikagintzan aritu, erretorika- eta literatura-munduan 

baizik. Trajanoren eta Hadrianoren gorteetan, liburutegiaren eta artxiboen arduraduna izan zen. 

 Suetoniok idatzitako liburuetatik, batzuk galdu egin dira. Galdu ez direnen artean, 

biografia-lan bat da ezagunena: De vita Caesarum (Zesarren bizitzei buruzkoa). Bertan, 

lehenengo hamabi enperadoreen bizitza kontatzen du, Julio Zesarrengandik hasi, eta 

Domizianorekin amaitu zuen. 

 Lan horrek datu interesgarriak ematen ditu erromatar enperadoreen gobernuari eta 

bizitza pribatuari buruz, nahiz eta, batzuetan, garrantzi handirik gabeko hainbat  kontutan gehiegi 

luzatu. Beste datu batzuk, berriz, oso eskandalagarriak dira. 

  Horregatik guztiagatik eta idazkera lauagatik eta errazagatik, liburua atsegin handiz 

irakurtzen da.  

 

 

4.3 Oratoria  

 Oratoria hau da: elokuentziaz hitz egiteko trebezia. Literatura-genero honek 

ahozkotasunari lotutako hainbat esparru hartzen ditu: diskurtsoa, disertazioa, hitzaldia, sermoia... 

Oratoriak jendea erakarri eta hunkitzea du helburu. 

 Kristo aurreko III. eta II. mendeetan, Laudationes funebres izeneko diskurtsoak idazten 

ziren, hau da, hileta-elizkizunetan hildakoak goratzeko errezitatzen ziren diskurtsoak. 
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 Kristo aurreko II. mendean, Grezia erromatar probintzia bihurtu zen, eta handik hainbat 

intelektual iritsi ziren Erromara, filosofoak eta hizlariak gehienbat. 

 Kristo aurreko I. mendearen bukaeran, politika-aldaketa oso garrantzitsua gertatu zen 

Erroman: Errepublika desagertzea. Horren ondorioz, borroka eta eztabaida ugari sortu ziren, eta 

politikari bakoitzak bere iritziak defendatu behar izan zituen herriaren aurrean. Garai hartan, 

hizlarien kopurua handiagotu egin zen, eta, horrekin batera, diskurtsoaren teknikak finkatu egin 

ziren. 

 Kristo ondorengo I. mendetik aurrera, enperadoreek aginte osoa bereganatzen joaten 

ziren neurrian, foroan garatzen zen bizitza politikoa eta oratoria desagertzen joan ziren. Egoera 

horrek oratoriaren eremua murriztu zuen, eta erretorika-eskoletako ikasgai teorikoa izatera 

mugatu. 

 

4.3.1 M. Tulio Zizeron ( K.a. 106-K.o. 43) 

 Garaiko gertakizun politiko garrantzitsuenak gertu-gertutik bizi izan zituen: Marioren eta 

Silaren arteko gerrate zibila, Espartako esklaboaren matxinada, piraten aurkako gerra, Katilinaren 

matxinada, Zesarren eta Ponpeioren arteko gerrate zibila, Zesarren heriotza… Zizeronen eragina 

eta protagonismoa agerian geratu ziren aipatutako gertakari batzuetan, Katilinaren matxinada 

gerarazi baitzuen eta Ponpeioren alde egin baitzuen gerrate zibilean, hurrenez hurren. 

 Errepublikaren defendatzaile sutsua izan zen Erromatar Errepublika desagertzeko zorian 

egon zen garaian, eta Errepublika defendatzeagatik galdu zuen bizia Marko Antonioren (Zesarren 

oinordekoa) sikarioen eskuetan.  

 Zizeronen oratoria-lanen barruan bi atal nagusi bereiz daitezke: lehenengo atala 

diskurtsoek osatzen dute, eta bigarren atala, erretorika-lanek. 

 Diskurtsoak bi eratakoak dira: judizialak (epaimahai baten aurrean, abokatu jokatzen 

zuen) eta politikoak (Senatuan edo foroan, gertakizun politiko jakin baten alde edo kontra egiten 

zuen). 

 Diskurtso judizialen artean, aipagarriak dira Pro Archia poeta (Arkia poetaren alde) eta 

Pro Sex. Roscio Amerino (Roszio Amerinoren alde). Batean, Erromako hiritartasun-eskubidea 

aldarrikatzen du Greziatik etorritako Arkias olerkariarentzat, eta, bestean, Roszio Amerinoren 

alde egiten du, aita hlitzea leporatu baitzioten. 

 Diskurtso politikoen artean, aipagarriak dira In Catilinam (Katilinaren aurka) eta 

Phillipicae (Filipikak). Lehenengoa, oso ezaguna da: Katilinak, kontsula izateko hauteskundeak 

galdu ondoren, matxinada bat antolatzen du boterea lortzeko; Zizeronek informazioa lortzen du 

matxinatu bati esker, eta, senatarien aurrean, lau diskurtso egiten ditu Katilinaren aurka. 

Bigarrena, Marko Antonioren aurka idatzitako diskurtsoak dira: Zizeronek Marko Antoniori 

leporatzen dio Errepublika baztertu, eta botere osoa bere gain hartu nahi izatea. Zizeronen 

diskurtso horiei Filipikak izena jartzeko arrazoia hauxe izan zen: K.a. IV. mendean, Filipikak 

izeneko diskurtsoetan, Demostenes greziar hizlariak Mazedoniako Filipori (Alexander Handiaren 
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aita) leporatu zion Grezia osoko erregetza lortu nahi izana. Horrela, Zizeronek, alde batetik, 

Marko Antonio eta Filipo parekatu zituen, eta, bestetik, Demostenes hizlaria omendu zuen.  

  Azken bi diskurtsoen ondorioz, Zizeronek ondorio larriak jasan zituen: Katilinaren 

aurkako diskurtsoengatik, ondasuna kendu zioten, eta erbesteratu egin zuten, nahiz eta geroago 

Erromara itzuli, eta galdutakoa berreskuratu ahal izan zuen; Marko Antonioren aurkako 

diskurtsoengatik, bizia galdu zuen hark bidalitako sikarioen eskuetan.   

 Erretorika-lanetan azaltzen du hizlari batek nola hasi behar duen hitz egiten, nola osatu 

behar duen diskurtso bat, zein diren diskurtso baten zatiak… Aipagarriak dira De oratore 

(Hizlariari buruz) eta Brutus (Bruto) lanak. Lehenengoan, hizlari ona izateko behar diren hiru 

baldintzei buruz hitzegiten du: gaitasun naturala edukitzea, kultura handia izatea, eta 

diskurtsoaren teknikak ezagutzea. Bigarrenean, Zizeronen , Marko Junio Brutoren (Zizeronen 

laguna eta Zesarren hiltzailea) eta Ponponio Atikoren (Zizeronen laguna) arteko elkarrizketa 

erreala agertzen da, baita aurreko oratoriaren historia kritikoa ere. 

 

 

4.4 Filosofia 

 Greziar filosofia kostata sartu zen Erroman, greziar ideia filosofikoak erromatarren 

pentsamolde praktikoen aurka baitzeuden. Erromatarren ustez, ideia horiek ez zioten gizarteari 

garatzen uzten, eta ohitura zaharrak arriskuan jartzen zituzten.  

 Kristo aurreko II. mendean, Erromatarrek Grezia menderatu zutenean, Erromako 

aristokraziak berak greziar filosofia onartu eta zabaldu zuen. Are gehiago, filosofia-eskoletako 

derrigorrezko irakasgai bihurtu zen. 

 Erroman, filosofia-eskola hauek zabaldu ziren: epikureismoa, estoizismoa eta 

eklektizismoa. 

 Epikureismoaren sortzailea Samos-eko Epikuro izan zen (K.a. 341-270). Epikurok 

gorputzaren garrantzia azpimarratzen du, existentziaren oinarria baita, eta gizakiaren zoriona 

gozamenean datzala dio. Gozamen hori mina saihestuz lortzen da; zoriona, gizakiak berez 

bilatzen dituen beharrezko gozamenak aukeratuz. Horretarako, Epikurok politikatik aldentzea 

gomendatzen du, lagunak zaintzea eta erlijioa saihestea. 

 Estoizismoaren sortzailea Zitioko Zenon izan zen (K.a. 335-K.a. 263). Zenonek 

enparantzetako arkupeetan (stoa) irakasten zuen; hortik datorkio izena filosofia-eskola horri. 

Estoikoen kezka nagusia zoriona lortzea da. Hori lortzeko, gizakiak bertutearen bideari jarraitu 

behar dio, grinei aurre egin, eta nahigabeak adorez jasan.  

 Eklektizismoa hainbat eskolaren nahasketa da: estoizismoa, epikureismoa, Platonen 

filosofia eta eszeptizismoa. Eskola horretako filosofo garrantzitsua Larisako Filon izan zen, 

Zizeronen irakaslea.  
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4.4.1 M. Tulio Zizeron ( K.a. 106-K.o. 43) 

 Zizeronen filosofia-lanetan nabaria da Greziako estoikoen eragina, nahiz eta batzuetan 

eklektizismoaren alde ere agertzen den. Elkarrizketa moldea erabiltzen du (Platonen erara) bere 

gogoetak azaltzeko, atseginagoa baita irakurlearentzat. Batzuetan, dena den, ezin du saihestu 

azalpen dogmatiko luzeak ere sartzea. 

 Lehen filosofia-lanetan politika eta filosofia nahastuta daude: De re publica (Estatuari 

buruz) eta De legibus (Legeei buruz) liburuetan azaltzen du nola gobernurik onenak estoikoen 

ideietan eta Erroma zaharreko ohituretan oinarrituta egon behar duen. 

 Kristo aurreko 45. urtetik aurrera, Zizeronek filosofian aurkitu zuen benetako atsedena 

eta babesa. Urte horretan idatzi zituen bi liburu: bata, Consolatio izenekoa, Tulia alaba maitearen 

heriotzaren omenez;  bestea, Hortensius, filosofia ikasteko defentsa sutsua.  

 Bestalde, garai hartakoak dira De finibus bonorum et malorum (Ongiaren eta txarraren 

arteko mugei buruz) eta Tusculanae disputationes (Tuskuloko eztabaidak); bi lan horietan esaten 

digu bertutea landu behar dugula zoriona lortzeko. 

 

4.4.2 T. Lukrezio Karo (K.a. 96- 53) 

 Lukrezioren bizitzari buruz ez dago datu handirik. Badirudi kultura handiko gizona izan 

zela, jatorri xumea izan arren. 

 Tradizioak dio maitasun-edabe baten ondorioz zoratu eta bere buruaz beste egin zuela; 

horren arabera, argiuneren batzuetan idatzi omen zuen De rerum natura (Gauzen izateari buruz) 

lana. Litekeena da gaixotasun psikologikoren edo fisikoren bat izatea, baina argi dago poema 

handi hori ez zuela argiunetan soilik idatzi. Poema didaktiko-filosofiko horretan, Epikuroren 

doktrina azaldu nahi izan zuen. Epikuroren etika baino gehiago, haren fisika, psikologia eta 

kosmologia azaltzen ditu. Lukrezioren ustez, gizakiak zoriontsua izan nahi badu, erlijioaren bidea 

utzi (erlijioa baita gaitz guztien iturria), eta arrazoizko azalpenak aurkitu behar ditu. Gizakiak, 

hilkorra dela jakinda, kezkarik gabe bizitzea izan behar du helburu.  

Lukreziok naturaren edertasuna eta handitasuna goresten ditu. 

 

4.4.3 L. Aneo Seneka (K.o. 1?- 65)  

 Kordoban jaio arren, ume-umetan joan zen Erromara. Han, senatari-karguan jardun 

zuen. Neron enperadorearen irakaslea eta aholkularia izan bitartean, botere handia lortu zuen. 

65. urtean, Neron enperadoreak heriotza-zigorra ezarri zion Senekari,bere aurkako konspirazioan 

parte hartu zuelakoan. Zigor horren berri izan zuenean, Senekak bere buruaz beste egitea 

erabaki zuen: Neron ezagututa, bazekien heriotza ankerra izango zuela. 
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 Greziako estoikoen eragina izan zuen Senekak; filosofoak esaten du gizakiak ezbeharren 

aurka borrokatu eta bertutearen bidea jarraitu behar duela. 

 Senekak xehetasun teorikoak alde batera utzi, eta aholku praktikoak ematen ditu 

filosofia-lanetan. Adibidez, De vita beata (Bizitza zoriontsuaz), De otio (Aisialdiaz), De 

tranquillitate animi (Arimaren lasaitasunaz) eta Consolationes (Bihotz-aringarriak) lanetan 

azaltzen du gizakiak nola bideratu behar dituen bizitzan izaten diren gozamenak eta 

sufrimenduak, betiere neurrigabekeriari heldu gabe.  

 Filosofoaren kezka nagusia hau da: gizakiak nola bizi behar duen. Eta ondo bizitzeko,, 

etika jakin bat irakasten digu: nork bere barruan arakatu behar du, bide zuzena hartzeko. 

 

 

4.5 Epistolografia 

 Gutunek osatzen dute epistolografia-generoa, hau da, pertsona batek beste bati zerbait 

jakinarazteko bidaltzen dion idatzien multzoa. 

 Gutunen helburuak era askotakoak dira: gonbidatzea, mehatxatzea, iraintzea, 

aholkatzea, hausnarketa morala edota zientifikoa plazaratzea… 

 Eduki eta helburuen arabera, lau gutun mota bereizten dira: 

 1. Mezu-gutunak: jeneralek Senatura bidaltzen zituzten gutun ofizialak, kanpaina 

militarren berri emateko,  

 2. Adiskidetasun-gutunak: lagunen arteko gutunak.  

 3. Atariko-gutunak: liburuaren hasieran idazleak lagun bati egindako eskaintza. 

 4. Tratatu-gutunak: gai monografiko jakin bati buruzko azalpenak (filosofia, politika, 

literatura…). 

 Erromatarrek formula berezi batzuk zituzten gutunari hasiera eta amaiera emateko. 

Hasierako agurrik erabilienetakoa hau zen: igorlearen izena , nominatibo kasuan; igorlearen 

ondoan, hartzailearen izena eta kargu politikoa edota filiazioa, datibo kasuan; jarraian, salutem 

plurimam dat (=agurtzen du) formula. Agurra luzea zenez, laburdurak erabiltzen zituzten: M. T. 

Cicero D. Bruto cos. S. P. D. ( Marko Tulio Zizeronek Dezimo Bruto kontsula agurtzen du). 

 Amaieran, formula hauek erabiltzen zituzten: Vale (ondo izan) edo Cura ut valeas 

(ahalegindu zaitez ondo egoten). 
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4.5.1 M. Tulio Zizeron (K.a. 106-43) 

 Zizeronek idatzitako gutunei esker, haren garaiko berriak eta datuak heldu zaizkigu: 

batetik, politikari, gizarteari eta kulturari lotutako bizitza; bestetik, Zizeronen beraren eta 

gertukoen bizitza pribatua. 

 Gutunak hartzaileen arabera sailkatu ohi dira: 

 1. Epistulae ad familiares: lagunei eta senitartekoei bidalitako gutunak. 

 2. Epistulae ad Atticum: Ponponio Atiko lagun minari bidalitako gutunak. 

 3. Epistulae ad Quintum fratrem: Zizeronek anaia Kintori bidalitako gutunak. 

 4. Epistulae ad Brutum: Bruto lagun minari (Zesarren semetzakoa eta hiltzailea) 

bidalitako gutunak. 

 Zizeronek zintzotasunez azaltzen ditu eguneroko kezkak, nahiak, poztasunak eta 

frustrazioak. 

 

4.5.2 L. Aneo Seneka (K.o. 1?- 65) 

  Luzilio lagunari idatzi zizkion gutunek osatzen dute Epistulae morales ad Lucilium 

izeneko gutun-bilduma. Bertan, bertutetsua izateko, grinei aurre egiteko eta nahigabeak adorez 

jasateko aholkuak ematen dizkio lagunari. Gutunetan, beste hainbat gairi buruz ere idazten du: 

adiskideekiko harremanak, heriotza, ikasketak, aisialdia, bizitzari atera dakioken etekina...  

Luziliori bidalita egon arren, gutun irekiak dira, gutunen balioa irakurleria zabalago 

batentzat ere hedatu baitaiteke.  

 Idazkerari dagokionez, hainbat akats leporatu dizkiote Senekari: loturarik gabeko 

elementuak pilatzea, ideia bera behin eta berriro errepikatzea eta esaldi luzeegiak erabiltzea. 

 

4.5.3 K. Plinio Gaztea (K.o. 61- 113) 

 Zaldun-familiakoa zen. Politikaria, abokatua eta hizlari trebea izan zen. 

 Trajano enperadoreari zuzendutako administrazio-gutunek osatzen dute Plinioren gutun-

liburu bat. Bederatzi gutun-liburu gehiago ere idatzi zituen. Gutun horiek, ordea, ez dute hartzaile 

konkreturik, argitara ateratzeko idatzi baitzituen. Horregatik eman zien Pliniok gutunei literaturako 

genero-maila. 

 Idazkera ondo zaintzen du, eta gutun bakoitzean gai jakin bat lantzen du: hausnarketa 

moralak eta literarioak, bizitzako pasadizoak… 
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4.6 Eleberria 

 Eleberria hau da: fikziozko gai bati buruzko prosaz egindako konposizioa. Literatura-

genero hau sortu zenean, jadanik finkatuta zeuden gainerako generoak: epika, lirika, antzerkia, 

historiografia… 

 Erromatarrek greziarren ipuin batzuen itzulpenak ezagutzen zituzten, baina erromatarren 

eleberria ez da greziarren ipuinen itzulpena edo imitazio hutsa, erromatarren satira-generoaren 

elementu ugari baititu. Milesiar fabulek (magiari eta fantasiari garrantzi handia ematen dieten 

konposizio erotiko eta lizunak) ere zerikusia izan zuten eleberriaren sorreran.  

 Eleberria garaiko gizarte-dekadentziaren isla izan zen; ulertzekoa da, beraz, genero 

honek arrakastarik ez izatea erromatarren artean. 

 

4.6.1 G. Petronio Arbiter (?-K.o. 65) 

 Neronen adiskidea izan zen, eta haren gortean bizi izan zen. Epikuroren filosofiari 

jarraituz, bizitza atsegintasunez gozatzen ahalegindu zen. Hainbat kargu politiko bete zituen: 

Bitiniako kontsula, besteak beste. Neronen aurkako konspirazioan parte hartu zuelakoan, 

enperadoreak heriotza-zigorra ezarri zion, eta horrek bere buruaz beste egitera behartu zuen. 

 Petronioren Satyricon lana ez zaigu osorik heldu: ikerle batzuen arabera, seirena besterik 

ez da. Prosaz eta bertsoz idatzitako abentura-eleberria da, pikareskari lotuta: Enkolpo gaztearen 

eta haren lagunen bidaiak eskaintzen dizkigu. 

 Izenburuari eta edukiari buruz, esan daiteke hiru satira mota agertzen direla lan honetan: 

gizarte-satira (K.o. I. mendeko erdi-behe mailako gizartea), ohitura-satira (gizarteko ustelkeria, 

maltzurkeria, alferkeria…) eta literatura-giroko satira (garaiko eztabaidak gogorarazten dizkiguten 

pertsonaiak). Satyricon liburuan ez dago irakasbiderik agerian jartzeko asmorik. 

 Petronioren estiloa erabat errealista da: egileak gertatu bezala kontatzen dizkigu 

elkarrizketak, eszenak eta gertaerak.  

 

4.6.2 L. Apuleio (K.o. 125?-170?) 

 Numidian (gaurko Aljeria eta Tunisia) jaio zen. Gramatika, erretorika eta filosofia ikasi 

zituen Kartagon eta Atenasen; ikasketa horiek amaitutakoan, abokatu izan zen Erroman. Gizon 

bidaiazale eta zientziazale honek interes berezia agertu zuen magiaren inguruko kontuetan. 

 Apuleioren libururik ezagunena Metamorphosis edo Asinus aureus (Metamorfosiak edo 

Urrezko astoa) da. Eleberri horretan, Luzio gaztea asto bihurtzen da; izan ere, edabe bat hartzen 

du, magia-zaletasunak bultzatuta. Asto horren ibilaldiak kontatzen ditu lehen pertsonan, baita 

astoak berak entzuten dituen ipuinak tartekatu ere. 
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 Zenbait ikerlek diotenez, Metamorfosiak liburuan –azken zatietan gehienbat– Isis jainkosaren 

alde egiten du Apuleiok, Afrikako iparraldean zabaltzen hasi zen kristautasunaren aurka. 

4.7 Poesia epikoa 

 Horazio olerkariak dioenez, epikaren helburu nagusia da errege eta buruzagien ekintza 

heroikoak kantatzea eta gorestea. 

 Latinezko lehen poema epikoa K.a. III. mendeko Livio Andronikoren Odussia da, 

Homeroren Odisea lanaren itzulpena. Dirudienez, Andronikok, horren itzulpena egin zuenean, 

helburu didaktikoa zuen: ikasleei grekoa irakastea. 

 Nevioren Bellum Poenicum ere mende berekoa da; Neviok berak parte hartu zuen 

Erromaren eta Kartagoren arteko gudatean, eta horixe da, hain zuzen ere, lanaren gaia. Bellum 

Poenicum da itzulpena ez den lehen poema epikoa, eta, aldi berean, Erromaren historiari lotuta 

dagoen lana,  

 Kristo aurreko III. eta II. mendeen artean, Eniok bere lan nagusia idatzi zuen Annales 

izenarekin. Erromaren historia bertsoz idatzi zuen (Erroma sortu zenetik idazlearen garaira arte) 

eta ekintzak kronologikoki ordenatu zituen. 

 Livio Andronikoren, Nevioren eta Enioren lanak izan ziren erromatarrek ezagutu zituzten 

poema epiko bakarrak, Virgilioren Eneida agertu zen arte, K.a. I. mendearen amaieran. 

 

4.7.1 P. Virgilio Maron (K.a. 70- 19) 

 Italiako iparraldeko herrixka batean jaio zen. Gaztea zela, Erromara joan zen erretorika-

ikasketak egitera. Geroago, Napolesen, Epikuroren filosofia eta zientziak gertutik ezagutu zituen: 

astronomia, botanika, zoologia, medikuntza eta abar. Erromara itzulitakoan, Mezenasen eta 

Augusto enperadorearen literatura-taldean sartu zen. Garai horretan hasi zen Eneida poema 

epikoa idazten, baina lan handi hura amaitu aurretik hil zen Virgilio, Grezia eta Troia ezagutzeko 

egindako bidaiatik itzultzen ari zela. 

 Augustok erromatar herriaren epopeia idazteko eskatu zion Virgiliori. Hamaika urte eman 

zituen idazleak Eneida idazten. Hil zorian zegoela, lana erretzeko eskatu zuen, amaitu gabe 

baitzegoen eta hainbat pasarte berrikusi gabe baitzeuden. Augustok ez zuen onartu Virgilioren 

azken nahi hori betetzea, enperadoreak bere burua identifikatzen baitzuen Eneas heroiarekin, 

lanaren protagonistarekin.  

 Latinezko literaturan Eneida da lan epiko nagusiena: hamabi liburuz osatuta dago, eta sei 

mila bertso inguru ditu. Virgiliok Homero maisuari jarraitu zion, argi konpara baitaitezke 

Eneidaren lehenengo atala Odisearekin eta bigarren atala Iliadarekin. Lehen atalean, Eneasek 

Troia hiritik Italiara egiten duen bidaia kontatzen du Virgiliok, eta, bigarrenean, Eneasek Italian 

izan zituen borrokak goresten ditu. Lan horri esker, Eneas erromatarren arbaso mitikoa bilakatu 

zen.  
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 Eneas ez da gerlari hutsa, pius Aeneas baizik, hau da, errukiz eta bertutez betetako 

heroia da. Eneasek barneko kontraesan honi eutsi behar dio: jainkoen aginduak bete behar ditu, 

haren borondatearen aurkako aginduak diren arren. 

 Idazkera trebea du Virgiliok, epikaren handitasuna eta lirikaren arintasuna arazorik gabe 

uztartzen baititu. Esan daiteke Eneidak nobela antza duela, bertan abenturak, maitasuna eta 

gerra nahastuta daude-eta. 

 

4.7.2 M. Aneo Lukano (K.o. 39- 65) 

 Senekaren iloba zen. Kordoban jaio arren, ume-umetan eraman zuten Erromara, bertan 

ikas zezan. Neron enperadorearen agindupeko kuestore izan zen. Enperadorearen eta 

Lukanoren arteko adiskidetasuna hautsi zenean (hasieran, Lukanok Neron goraipatzeko poemak 

idatzi zituen, eta, geroago, jendaurrean iraindu zuen enperadorea), Neronek bere aurka egindako 

konspirazioan parte hartu izana leporatu zion Lukanori. Enperadoreak behartuta, Lukanok bere 

burua hil zuen. 

 Gazte hil arren, Lukanok hainbat lan idatzi zituen: epigramak eta zenbait antzezlan, 

gehienbat. Baina, heldu zaigun lan bakarra Pharsalia poema epikoa da. Hamar liburuk osatzen 

dute poema hori; hamargarrena amaitu gabe dago, beharbada Lukano lehenago hil zelako. 

 Pharsalian, Zesarren eta Ponpeioren arteko gerrate zibilaren ekintzak kronologikoki 

kontatzen ditu: Zesarrek Rubikon ibaia zeharkatzen duenetik Kleopatrari Egiptoko erregetza 

ematen dion arte. 

  Lukanok gai historikei buruz idatzi zuen, mitologia alde batera utzita; horrela, 

Homerorengandik  eta Virgiliorengandik aldendu, eta Nevio eta Enio idazleen bidea jarraitu zuen. 

 Pharsalia poemaren ezaugarri nagusiena errazionalismoa da: Lukanok, jainkoak 

baztertu, eta, horien ordez, gizakiari ematen dio protagonismoa. Idazlearen ustez, gizakiak berak 

du ekintzen erantzukizun osoa. Adibidez, Lukanorentzat gerrate zibilaren arrazoia da Zesarren 

eta Ponpeioren handinahikeria, eta ez jainkoen haserrea. 

 

 

4.8 Poesia lirikoa 

 Lirika generoa berandu garatu zen Erroman. Lehenengo poema lirikoak K.a. II. 

mendearen amaieran agertu ziren; horietan,  Greziako poeta alexandriarren eragina nabaria zen.  

 Kristo aurreko I. mendean, lirika garatu zen poeta-talde garrantzitsu baten inguruan: 

poetae novi edo neoteroi (poeta gazteak edo berriak). Poeta gazte horiek epikaren tradizioa eta 

seriotasuna baztertu, eta bide berriak ikertzen hasi ziren. Neoterikoek adiskidetasuna eta 

arruntasuna aldarrikatu, eta poemetako gai nagusia bihurtu zuten. Talde horrek erromatarren 
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artean oso arrakastatsua zen greziar azpigenero bat ere berritu zuten: elegia. Jatorrizko dolu-

kantu hori amodiozko kantu erotikoa bilakatu zen, neoterikoen eraginez. Elegia berri horietako 

protagonista emakume batekin maitemintzen da, baina emakumearen maitasuna lortzeko 

oztopoak besterik ez du aurkitzen. 

 

4.8.1 Valerio Katulo (K.a. 84- 54) 

 Familia aberatsekoa zen. Erroman ikasi zuen. Familiak Zesarrekin harreman zuzena izan 

arren, Katulok ez zuen kargu politikorik hartu nahi izan. Bizitzari etekina ateratzea zuen helburu 

nagusia, hau da, maitaleekin eta lagunekin gozatzea. K. Zezilio kontsularen emaztearekin 

(Klodia) maitemindu zen. Klodia da seguru asko Katuloren olerkietako Lesbia. 

 Poetae novi edo neoteroi (poeta berriak edo gazteak) taldeko poeta ezagunena da. 

Beste taldekideen lanak galdu egin dira. Gazte horiek erromatar poesia zaharra baztertu zuten, 

poesia greziarra askoz gehiago miresten zuten-eta. Poema luze eta azalekoen ordez, 

sentimenduz betetako poema laburrak proposatu zituzten. 

 Carmina poema-liburua 116 poemak osatzen dute. Gehienak laburrak izan arren, luzeak 

ere badira. Katulok neoterikoen ohiko gaiak landu zituen: poesia erotikoa, lagunarteko 

esperientziak, naturaren deskripzioa, huskeriak, satira zorrotza, amodioaren gorabeherak, etab. 

 Hizkera gaiari egokitua dago: hizkera naturala eta zuzena, poema laburretan 

(amodiozkoak eta lagunartekoak); eta hizkuntza jasoa, luzeetan (mitologikoak). 

 

4.8.2 Albio Tibulo (K.a. 54?-K.o. 19?) 

 Tibuloren bizitzari buruz gutxi dakigu. Galiako (akitaniarren aurka) eta Ekialdeko 

(siliziarren aurka) gudetan hartu zuen parte. Baliteke Marko Antonioren eta Kleopatraren aurkako 

gudan ere egon izana.  

 Hiru elegia-liburu idatzi zituen. Hirurak Corpus Tibullianum liburuan bilduta daude. Hala 

ere, Tibuloren lana Elegiak izenarekin argitaratu ohi da. Lehenengo bi liburuak Tibulorenak dira 

zalantzarik gabe, baina hirugarrena ez da osorik berea. 

 Tibuloren elegietako gaiak hauek dira: lasaitasuna, baserriko bizitza, Deliarekiko 

maitasuna  eta gerrek dakarten hondamena.  

 Tibuloren idazkera landua da, eta, aldi berean, ulerterraza. 
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4.8.3 Sex. Propertzio (K.a. 47?-16?) 

 Plebeioen familiakoa zen. Augustok familiaren lurrak konfiskatu zituenean, Erromara joan 

zen lan bila. Hizlaria izaten saiatu zen, baina, Zintia ezagutu zuenean, Mezenasen literatura- 

taldean sartu zen.  

 Katulok eta Tibulok bezala, Propertziok ere izan zuen musa: Zintia (Hostia zuen 

benetako izena). Zintiarekin bizi izandako amodio grinatsua da Propertzioren Elegiak lanaren gai 

nagusia.  

 Beste gai batzuk ere landu zituen: heriotza, ametsa, adiskidetasuna, Erromaren 

handitasuna… 

 Tibuloren idazkera berezia da: batzuetan iluna, arkaismoak eta hitz jasoak erabiltzen 

dituenean; besteetan argia eta laua, lagunarteko hizkera erabiltzen duenean.  

 

4.8.4 P. Ovidio Naso (K.a. 43-K.o. 17) 

 Familia aberatsekoa zen. Erroman erretorika ikasten hasi, eta Atenasen amaitu zuen. 

Bertan, ikasteaz gain, poesia-emanaldiak ere ematen omen zituen. Politikan aritu zen denboraldi 

txiki batean, baina laster itzuli zen poesiagintzara. Augustok aginduta, Tomisera (gaurko 

Constanza, Errumanian, Itsaso Beltzaren ertzean) erbesteratu behar izan zuen K.o. 9. urtean, eta 

hantxe hil zen. Ez dago argi Augustok Ovidio erbesteratzeko zein arrazoi izan zuen. 

 Ovidioren lanik ezagunenak hauek dira: Amores (Amodioak), Ars amatoria (Maitatzeko 

ikasbidea) eta Tristia (Saminak).  

 Amores poema-lana hiru liburutan dago antolatuta. Propertzioren elegien eragina nabaria 

da lehenengo lan horretan. Korina izeneko neska da protagonista; horrez gain, Ovidioren maitale 

guztiak ere agertzen dira. Kexa eta arrangura (me miserum!) dira nagusi; dena den, lan horrek 

badu ironia eta arinkeria ukitu bat. 

 Ars amatoria bilduman irakatsi nahi du nola lortu maite den neskaren edota mutilaren 

maitasuna. Ironiaz betetako poema didaktikoak dira, askotan barregarriak. 

 Tristia erbestean idatzitako poema-lan nagusia da, herriminez eta arranguraz betea. 

Dirudienez, Ovidiok, apaltasunez, munduari erakutsi nahi izan zion Augustok ezarritako zigorra 

guztiz bidegabea izan zela 

 

4.8.5 P. Virgilio Maron (K.a. 70-19) 

 Hamar poemak osatzen dute Bukolikak (idi-artzainak) edo Eglogak poema-bilduma. 

Horietako poema batzuek elkarrizketa moldea dute. Guztiak artzain-kantak dira; kanta horietan, 

inguru bukolikoak, hau da, naturari lotutako inguruak (locus amoenus) goresten ditu Virgiliok: 

errekaren ur gardena, zuhaitzen gerizpea, txorien kanta, txirularen soinua… Hamar poemetan 
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jorratzen diren gai nagusiak hauek dira: artzainen arteko amodiozko gorabeherak, antzinako 

Urrezko Aroaren itzulia, Augusto enperadoreak agindutako konfiskazioa, munduaren sorrera 

mitologikoa, etab. 

 

4.8.6 K. Horazio Flako (K.a. 65-8) 

 Familia xume batean jaio arren, Erroman eta Atenasen ikasteko aukera izan zuen 

Horaziok. Militarra izan zen, eta Brutoren (Zesarren hiltzailea) armadan borrokatu zen 

Errepublikaren alde. Bruto hil ondorengo Filiposeko gudan, armada utzi, eta kargu administratibo 

bat hartu zuen, kuestoretzako idazkaria, hain zuzen ere. Virgilio olerkariaren bitartez, Mezenasen 

literatura-taldean sartu zen Horazio. Harrezkero, idazten eman zuen bizitza. 

 Bi lirika-lan nagusi idatzi zituen Horaziok: Epodoak eta Odak. 

 Epodoak hainbat gairi buruzko hamazazpi poema edo kantu labur dira. Poema horietan 

gai hauek ditugu: baserriko bizitza (beatus ille), gudek dakarten hondamena, agure lizunen aurka 

egitea eta Mezenas adiskidea goraipatzea, besteak beste. 

 Odak poema-bilduma 104 poemaz osatuta dago, lau liburutan banatuta. Hainbat gai 

lantzen ditu Horaziok poemetan: eguneroko bizimodua, barru-barruko sentimenduak, 

abertzaletasuna eta bizitzaren gozamena. Azken gai hori da ezagunena: Horaziok gogorarazten 

digu bizitza laburra dela, eta daukagun denbora urria gozatu behar dugula (carpe diem). 

 

 

4.9 Satira eta epigrama 

 Satira omen da erromatarrek greziarrengandik hartu ez duten genero bakarra . Kintiliano 

idazleak esaten zuenez: “Satura quidem tota nostra est” (Satira gurea da osorik, zalantzarik 

gabe). Satira-generoarekin batera, greziar jatorriko epigrama-generoa zabaldu zen erromatarren 

artean.   

Hasierako satirak hainbat gaiez eta bertso-neurriz idatzitako lanak izan ziren. Lan 

horietan, antzerkia, musika, dantza eta elkarrizketak nahasten ziren. Satira hitzaren jatorria 

sukaldaritzari lotuta dago: satura hainbat osagaiz egindako entsalada da. 

 Geroago, erromatarrek gai jakin bat jorratu zuten satiretan: pertsonei, ohiturei edo 

erakundeei egindako kritika;  batzuetan umoretsua, besteetan bortitza. 

 Epigramak hildako pertsona baten oroimenez egindako inskripzio laburrak ziren; 

hilobiaren harri gainean idazten ziren. Aurrerago, amodiozko poema laburrei ere epigrama izena 

jarri zieten. Azkenean, idazleek amodiozko gaia baztertu, eta gizarte-kritika egin zuten. Bide hori 

egin ondoren, honela definitu zen epigrama satirikoa: bizpahiru bertsoko konposizio laburra, alaia 

batzuetan, bortitza eta zorrotza, besteetan. 
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Satira oso aproposa suertatu zen eraso pertsonala edota gizarte-kritika egiteko.  

 

 

4.9.1 K. Horazio Flako (K.a. 65-8) 

 Horazioren satirak ez dira oso zorrotzak, neurrikoak baizik. Pertsonei eraso bortitza egin 

beharrean, broma eta ironia erabiltzen ditu ohitura txarrak eta topikoak kritikatzeko: itxurakeria, 

zekenkeria, handinahia, ustelkeria… 

 Horaziok satirei Sermones (Solasaldiak) deitzen zien, izenik gabeko solaskideak 

agertzen baitziren era askotako ikuspuntuak adierazteko. 

 

4.9.2 D. Junio Juvenal (K.o. 60?-127?) 

 Dirudienez, aberastutako liberto baten semea zen. Erretorika ikasi zuen. Erbestean egon 

zen satira batean idatzitakoarengatik, baina noiz eta zer idatzi zuen ez dago argi. 

 Juvenalek esanda, garaiko ohitura ustelek bultzatu zuten satirak idaztera. Hainbat gai 

landu zituen, eta guztiak ohituren dekadentziari lotuak: homosexualitatea; emakume ehiztariak; 

aberats berriak; salatzaileak; endekatutako noblezia; gaztetxo neskazaleak; poeta, abokatu eta 

irakasleen egoera latza; Erroma hiriko bizimodu ustela... 

 Guztira hamasei edo hamazazpi satira idatzi zituen, bost liburutan sailkatuak. Satira 

horiek gogorrak eta bortitzak dira. Ezin dira uztartu Horazioren satirekin. Juvenalek 

pentsamenduak esapide labur eta esanguratsuetan laburbiltzeko zaletasuna zuen. Gaur egun, 

oraindik bizirik daude idazlearen esapide hauek: Panem et circenses (ogia eta festa) eta Mens 

sana in corpore sano (osasuna buruan eta gorputzean), besteak beste. 

 Juvenalek erretorikaren baliabideak erabili zituen, baita epikaren eta tragediaren 

hizkuntza ere. Horrek satiraren estiloa berritu egin zuen, ordura arte satiraren hizkuntza 

lagunarteko hizkeran oinarritzen baitzen. 

 

4.9.3 M. Valerio Martzial (K.o. 40-103) 

 Hispaniako Bilbilisen (Calatayud) jaio zen. Gaztetan Erromara joan zen ikastera. 

Erromako literatura-talde hautatuenetan sartu zen. Domiziano enperadorearen eta Plinio Gaztea 

eta Juvenal idazleen laguna izan zen. 

 Hamabost epigrama-liburu idatzi zituen. Guztiak Epigrammata izeneko liburu bakarrean 

daude bilduta. 

 Ordura arte, epigrama edozein poema laburri deitu izan zitzaion. Aurrerantzean, 

Martzialen ekarpenari esker, epigrama poema barregarria, zorrotza eta eztenkaria bilakatu zen. 
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 Martzialek epigrametan bi zati bereizi ohi ditu: lehenengo zatian, gaia aurkezten du; 

bigarrenean (azken bertso-lerroan), irakurleak espero ez duen barre-eztanda bilatzen du. 

 Bizitzaren hainbat esparruren karikatura ematen digu Martzialek: ikuskizunak, gizarte 

mailak, bizimoduak, era askotako lanbideak… Deskribapen umoretsuak izaten dira, baina, 

batzuetan, mingotsak eta gordinak. 

 

 

4.10 Alegia 

 Alegiak hauek dira: asmo didaktikoa duten ipuin laburrak. Protagonistak animaliak izan 

ohi dira, eta giza ezaugarriak agertu ohi dituzte, hau da, hitz egiteko eta arrazoitzeko gaitasuna. 

Ipuinaren amaieran idazleak irakurleari ikasbide jakin bat helarazten dio.  

Animaliak, alegietan, gizakiaren bertuteen eta akatsen sinboloak dira: adibidez, lehoiak 

indarra eta harrokeria sinbolizatzen ditu; azeriak, maltzurkeria; astoak, batzuetan, ergelkeria eta, 

besteetan, baztertuen nahigabeak; inurriak, etengabeko lana; dortokak, zuhurtzia…  

 Erromako alegi-iturria Greziako Esopo izan zen, baina badirudi Ekialdean jorratu zela 

genero hau Grezian baino lehen.  

 

4.10.1 Fedro (K.o. I. mendea) 

 Fedroren inguruan, datu gutxi dauzkagu: haren lanetatik atera den informazio urria, 

besterik ez. Jatorriz traziarra zen. Erromara esklabo gisa iritsi, eta Augusto enperadorearen 

libertoa (askatasuna lortutako esklaboa) izan zen. Dirudienez, bizitza gogorra izan zuen Fedrok; 

alegi-liburuaren hitzaurrean azaltzen du animalien istorioak erabili zituela esklaboek pairatzen 

zutena salatzeko. 

 Fedrok bertsotan jarri zituen Esoporen alegiak, tradizioari jarraituz. Geroago, tradiziotik 

urrundu egin zen, eta ekarpen berriak erantsi zizkion alegiari: hark asmatutako kontakizunak, 

Horazio olerkariaren satiretako ideiak, esperientziak irakatsitakoa...  

Idazteko era argia, erraza eta arina zuen. 

 

 

4.11 Antzerkia 

 Kristo aurreko III. mendean antzeztu ziren lehenengoz Greziatik ekarritako hainbat 

tragedia eta komedia. Latinera itzulita egon arren, antzeztutakoaren giroa (istorioa, lekua eta 

janzkera) greziarra zen. Itzulitako greziar tragediei fabula cothurnata (koturnoa: tragedietako 
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aktoreen oinetako berezia) izena eman zieten erromatarrek, eta komediei, fabula palliata (palioa: 

greziar jantzia). 

 Mende berean, erromatarrak berak hasi ziren tragediak eta komediak idazten; horien 

giroa (istorioa, lekua eta janzkera) erromatarra zen. Horrela, erromatar tragediei fabula praetexta 

(umeen eta senatarien jantzia) izena eman zieten, eta komediei, fabula togata (toga: 

erromatarren eguneroko jantzia). Dena den, garaiko idazle berriek –ikusleen gustuak behartuta–

fabula togata alde batera utzi, eta Grezian girotutako komediak idaztearen alde egin zuten. Lan 

horiei ere fabula palliata deitu zieten. 

 Tragediak ez zuen arrakasta handirik izan Erroman: alde batetik, norberaren atsekabeak 

plazaratuta ikustea ez zen erromatarren gustukoa; bestetik, antzezlariek erabilitako hizkera jasoa 

ulertezina zen herri xumearentzat.  

Herritarrek nahiago zuten komediak ikustera joan, amodio kontuak eta istorio 

dibertigarriak atseginagoak egiten baitzitzaizkien. Hizkera ere, zaindua izan arren, ulergarriagoa 

zen. 

 Komediek bakarrizketa luze bat izaten dute sarrera gisa; bakarrizketan pertsonaia batek 

ikusleei azaltzen die zer gertatu den iraganean, zein egoera dagoen, eta zer gertatuko den. Hori 

guztia azaldu ondoren, pertsonaiak eskatzen du geldirik eta isilik egoteko ikuskizuna amaitu arte. 

 Antzezlan batean agertzen ziren pertsonaiak gainerako antzezlanetan ere agertzen ziren; 

horrela, ikusleek aurretik jakiten zuten pertsonaia bakoitzaren nondik norakoak. Pertsonaia hauek 

izaten ziren ohikoenak: gazte axolagabea, emagaldua, agure zekena, soldadu harroputza, 

neskato maitemindua, sukaldari lapurra, elkarrengandik banandutako bikiak, esklabo gezurtia eta 

iruzurtia, etab.  

 

4.11.1 T. Makio Plauto (K.a. 254-184) 

 Ezer gutxi dakigu Plautoren bizitzari buruz. Ikertzaile batzuek diote esklaboa izan zela, 

ondo adierazten baitu antzezlanetan esklaboen egoera; beste batzuek, ostera, dirudun familiakoa 

zela eta ikasketak jaso zituela, ondo erabiltzen baititu latin hizkuntzaren ñabardurak. Muturreko 

teoria bi horiek alde batera utzita, badirudi Plauto goiz hasi zela antzerki munduan, aktore gisa 

ziurrenik, baina komediak idazten hasi zenean lortu zuen ospea. 

 Plautoren komedia guztiak palliata dira (istorioa, lekua eta janzkera greziarrak). Horien 

artean ezagunak dira Miles gloriosus (Soldadu harroputza), Asinaria (Astoarena), Mostellaria 

(Mamuarena), Pseudolus (Iruzurtia) eta Captivi (Gatibuak), besteak beste.  

 Pertsonaiek (nagusiak zein bigarren mailakoak) esklaboaren inguruan jarduten dute 

komedia guztietan, horren gezurrek, iruzurrek eta azpijokoek erabakitzen baitute zein izango den 

gainerako pertsonaien geroa. Horrez gain, ikusleek askotan txalotzen zituzten esklabuaren 

ateraldiak, keinu lizunak, hitz itsusiak, etab.  
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 Hizkera aberatsa erabiltzen du Plautok: zehatza eta adierazkorra, herri-hizkeratik hartua, 

eta pertsonaiei eta giroari egokitua. Goi mailako pertsonaiek hizkera fina eta jasoa dute; behe 

mailakoek, berriz, barre-algara bilatzen duen hizkera lotsabakoa eta lizuna.  

 

4.11.2 P. Terentzio Afer (K.a. 190?-159) 

 Kartagon jaio zen. Terentzio Lukano izeneko senatari batek Erromara eraman zuen 

esklabo gisa (hortik datorkio idazleari Terentzio izena). Senatariak heziketa bikaina eskaini zion 

Terentziori, baita askatasuna eman ere. 

 Plautok bezala, Terentziok ere comedia palliatak idatzi zituen. Adibidez, Andria (Andros 

irlako neskatoa), Hecyra (Amaginarreba), Eunuchus (Eunukoa), Heautontimoroumenos (Bere 

buruaren torturatzailea), etab. 

 Pertsonaiak ez ziren berriak, ohikoak baizik (anaiak, esklaboa, agurea…). Baina 

Terentzioren pertsonaiek ez zuten barre-algararik eragiten. Pertsonaien sentimenduak 

ñabarduraz beteta agertzen dira, ez dira pertsonaia lauak (onak edo txarrak, zekenak edo 

eskuzabalak, harroputzak edo apalak…). Eszenatokiko ikuskizuna ez zen bizitzaren karikatura, 

bizitzaren beraren isla baizik. Eta herriak ez zuen hori gustuko. 

 Aristokraziaren hizkera jasora hurbiltzen da Terentzio: hizkuntzaren ñabardurak 

pertsonaiei egokituta egon arren, ez du Plautoren hizkera lotsabakoa eta lizuna erabiltzen.  
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5 Ariketak 

 

 

1. ariketa 

 

1. Itzuli mendeko esaldi hauek, eta zehaztu zein motatakoak diren: 

a) Nunc te patria, quae communis est parens omnium nostrum, odit ac metuit. 

b) Dum haec in Hispania geruntur, C. Trebonius legatus vineas turresque ad oppidum agere 

instituit. 

c) Micipsa, tametsi initio laetus fuerat, tamen multa cum animo suo volvebat. 

d) Nostra bona intellegimus cum ea amisimus. 

e) Urbem oppugnaverunt quod cives socii Romanis essent. 

 

2. Egin esaldi honen analisi sintaktikoa: 

Urbem oppugnaverunt quod cives socii Romanis erant. 

 

3. Egin hitz hauen analisi morfologikoa (kontuan izan 1. ariketako esaldiak): 

a) Omnium 

b) Vineas 

c) Fuerat 

 

4. Azaldu zer bilakaera fonetiko izan duten hitz hauek latinetik gaztelaniara: 

a) Maurus, -a, -um 

b) Ficus, -i 
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c) Petra, -ae 

 

5. Eman latinezko hitz hauen euskarazko eratorriak: 

a) Erro, -are, -atum 

b) Crux, -cis 

c) Corpus, -oris 

 

6. Azaldu zer dakizun October eta Iulius hilabeteei buruz. 

 

7. Azaldu latinezko esapide hauek: 

a) Ad hoc 

b) Ecce homo 

c) Mea culpa 

 

8. Zuzenbide-esapide hauek ez daude osorik. Osatu eta azaldu zer esan nahi duten: 

a) Ad impossibilia… 

b) … incumbit auctori 

c) Dura lex… 

 

9. Azaldu historiografiaren ezaugarriak, eta eman genero hori landu zuten idazleen izenak. 
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2. ariketa  

 

1. Itzuli Salustioren testua (erreparatu euskarazko testuaren laburpenari): 

Katonek Senatuan emandako diskurtsoaren ondoren, senatariek hura goresten dute, eta, 

jarraian, senatariek berek aurretik izandako jarrera aurpegiratzen diote elkarri. 

 Postquam Cato adsedit, consulares omnes itemque magna pars sententiam eius laudant, 

virtutem animi ad caelum ferunt, alii alios timidos vocant. Cato clarus atque magnus habetur; 

senatus decretum fit, sicuti ille censuerat. 

        Salustio, Coniur. Cat., 53, 1) 

 

2. Egin esaldi honen analisi sintaktikoa: 

Postquam Cato adsedit, consulares omnes sententiam eius laudant. 

 

3. Goiko testua hartuta (Salustiorena), egin azken aditzaren analisi morfologikoa. 

 

4. Nondik datoz euskarazko martitzena eta barikua astegunak? 

 

5. Azaldu zer bilakaera fonetiko izan duten hitz hauek latinetik gaztelaniara: 

a) Semita, -ae (xenda, bidea) 

b) Apicula, -ae 

 

6. Hona hemen zuzenbide-ikasketei lotutako zenbait azalpen. Eman azalpen bakoitzari dagokion 

latinezko esapidea: 

a) Ezin da inor zigortu, zigortutakoak esan beharrekoa entzun gabe. 

b) Gaitzesgarria da arinki epaitzea. 

c) Inork galdetu gabe azalpenak ematen dituenak bere burua salatzen du. 

d) Delitu-egilea da delituari etekina ateratzen diona.  
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3. ariketa  

 

1. Osatu esaldiak argibideei jarraituz, eta, ondoren, itzuli. 

a) Dux, -cis (nominatibo singularra) 

    Civitas, -atis (genitibo plurala) 

    Animus, -i (akusatibo plurala) 

    Litterae, -arum (ablatibo plurala) 

    Juntagailu kopulatiboa 

    Nuntius, -ii (ablatibo plurala) 

    Tento, -avi, -atum (3. pertsona, singularra, indikatiboko lehenaldi inperfektua)  

b) Preposizioa ( non) 

    Flumen, -inis (ablatibo singularra) 

    Pons, -tis (akusatibo plurala) 

    Efficio, -feci, -fectum (3. pertsona, singularra, indikatiboko lehenaldi pluskuanperfektua)  

    Duo, -ae, -o (akusatibo plurala, maskulinoa) 

c) Preposizioa (nondik zehar) 

    Hic haec hoc (akusatibo plurala, maskulinoa) 

    Pons, -ntis (akusatibo plurala) 

    Cibus, -i (akusatibo singularra) 

    Mitto misi misum (3. pertsona, singularra, indikatiboko lehenaldi inperfektua) 

 

2. Lotu idazleak dagozkien generoei. 

a) Plauto                                              1) Eleberria 

b) Tibulo                                               2) Biografia 

c) Suetonio                                           3) Antzerkia 

d) Apuleio                                             4) Poesia lirikoa 
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3.Eman latinezko hitz hauen euskarazko eratorriak. 

a) Captivus, -i 

b) Cella, -ae 

c) Planus, -a, -um 

d) Saeculum, -i 

e) Sors, -rtis 

 

4. Zein latinezko esapide erabiliko dituzu, egoera hauek adierazteko? 

a) Herriaren hitza. Guztien ahotan egon. 

b) Aldatzekoak aldatuz. 

c) Urruneko garai batean. Aspaldi hartan. 

d) Gorago, arinago, indartsuago. 

e) Zerbait gertatu baino lehen. Aldez aurretik. 

 

5. Esan ondo (O) ala txarto (T) adierazita dauden zuzenbide-esapide hauek, eta zuzendu txarto 

daudenak. 

a) Bona fides semper praesumitur cum nocens absolvitur. 

b) In dubio pro reo. 

c) In iudicando non excusat delictum. 

d) Facta non praesumuntur ut liberi esse possimus. 

e) Libertas est potestas faciendi id quod facere iure licet. 
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4. ariketa  

 

1. Itzuli Suetonioren testua (erreparatu euskarazko testuaren laburpenari). 

Suetonioren ustetan, Kaligulak hainbat akats ditu; horien artean, beldurtia dela. 

Non inmerito mentis valitudini attribuerim diversissima vitia in eodem, summam 

confidentiam et contra nimium metum. Nam qui deos tanto opere contemneret, ad minima 

tonitrua et fulgura conivere, caput obvolvere, ad vero maiora proripere se e strato et sub lectum 

condere solebat. 

      ( Suetonio, De vit. Caesa., Kaligula, 51) 

 

2. Egin esaldi honen analisi sintaktikoa. 

Nam qui deos tanto opere contemneret, ad minima tonitrua et fulgura conivere solebat. 

 

3. Egin hitz hauen analisi morfologikoa (kontuan izan 1. ariketako testua). 

a) Vitia 

b) Contemneret 

c) Eodem 

 

4. Azaldu zer bilakaera fonetiko izan duten hitz hauek latinetik gaztelaniara. 

a) Speculum, -i 

b) Ficus, -i 

c) Voluntas, -atis 

 

5. Aurreko latinezko hitzak hartuta, eman euskarazko eratorriak. 

 

6. Azaldu Ianuarius eta Februarius hilabeteen jatorriak. 
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7. Osatu esaldiak latinezko esapideak erabiliz (lagunartekoak zein zuzenbide-esapideak). 

a) Hiltzaileak berak aitortu du delitua, eta epaileak ez du asmorik ikertzen jarraitzeko; badakizu 

legeak zer esaten duen:………………………………………………………………………………… 

b) Anaiaren ordez, neuk egin nituen erosketak atzo; beraz, hark botako du zaborra gaur:…….. 

c) Nire zalantza guztiak liburu honetan kontsultatzen ditut; nire………………………………..da. 

d) Ez dut ulertzen zergatik egin didan mesede hori; uste dut horren atzean asmo txarra egon 

dela, baina ezin dut hori frogatu:………………………………………………………………………. 

e) Mikeli eskatu diote dantza taldetik alde egiteko: oso mutil desatsegina eta berekoia da……. 

 

8. Literatura alorreko esaldi hauek ez dute egia osoa adierazten. Eman informazio zuzena. 

a) Julio Zesarrek idatzitako bi lanen gai nagusiak amodioa eta gerrateak dira. 

b) Biografoen asmoa zen historia-liburuak idaztea, bizitza pribatua alde batera utzita. 

c) Erromatarrek antzinatik ikusten zuten filosofiaren beharra, haien ohitura zaharrak jasotzen 

baititu. 

d) Senekak Kinto anaiari bidalitako gutunetan, bertutetsua izateko eskatzen zion. 

e) Eleberrian, garaiko gizartea goretsi egiten zen; horrexegatik izan zuen arrakasta handia. 

f) Eneida poema epikoan, Virgiliok Eneasen abenturak kontatu zituen: Italiatik alde egin zuenetik 

Afrikan hiri bat sortu zuen arte. 

g) Neoterikoek lirikan erabili zituzten epikaren ezaugarriak: tradizioa eta seriotasuna. 

h) Horazioren satirak zorrotzak, neurrigabeak eta iraingarriak ziren. 

i) Alegietako protagonistak animaliak izan ohi dira, gizakiok animaliak bagina bezala jokatzen  

baitugu. 

j) Tragediak arrakasta handia izan zuen Erroman; azken finean, erromatarrek gustuko zuten 

norberaren atsekabeak eszenatokian ikustea. 
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5. ariketa  

 

1. Itzuli Salustioren testua (erreparatu euskarazko testuaren laburpenari). 

 Salustiok Kartagoren eta Zireneren arteko basamortua deskribatzen du. 

 Qua tempestate Carthaginienses in pleraque Africa imperitabant, Cyrenenses quoque 

magni atque opulenti fuere. Ager in medio harenosus, una specie; neque flumen neque mons 

erat qui finis eorum discerneret. 

                                                                                       (Salustio, Bell. Iugurt., 79) 

 

2. Egin Qui finis eorum discerneret mendeko perpausaren analisi sintaktikoa. 

 

3. Egin hitz hauen analisi morfologikoa. 

a) Tempestate 

b) Fuere 

c) Eorum 

 

4. Azaldu zer bilakaera fonetiko izan duten hitz hauek latinetik gaztelaniara.  

a) Nobilis, -e 

b) Dictus, -a, -um 

c) Humanitas, -tatis 

 

5. Eman latinezko hitz hauen euskarazko eratorriak.  

a) Castellum, -i 

b) Rex, -gis 

c) Liber, -bri 

 

6. Azaldu zein den november eta december hilabeteen jatorria. 
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7. Lotu latinezko esapideak dagozkien azalpenei: 

a) Accesit                                          1. Idaztean edo hitz egitean egindako okerrak. 

b) De facto                                        2. Zerbait hasteko edo lortzeko beharrezko baldintza. 

c) Lapsus                                          3. Nahi bezala. Nahi beste. 

d) Ad libitum                                     4. Bigarren saria. Ohorezko aipamena. 

e) Conditio sine qua non                  5. Egitez, izatez. Ekintzek erakutsitakoa. 

 

8. Nola jokatuko du epaileak lege-zalantzarik (in dubio) bada? Aipatu lege horiek (hiru dira), eta 

azaldu nola dauden adierazita. 
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6. ariketa  

 

1. Esaldi hauetan Suetoniok idatzitako Julio Zesarren, Oktavio Augustoren eta Tiberioren 

bizitzako zenbait pasarte agertzen dira; itzuli pasarteok, eta ea asmatzen duzun horietako 

bakoitza zein enperadoreri dagokion.  

a) Senatum supplevit, patricios adlegit, praetorum, aedilium quaestorumque numerum ampliavit. 

b) Procedente mox tempore etiam ad rapinas convertit animum. 

c) Moderationem vero clementiamque cum in administratione tum in victoria belli civilis 

admirabilem exhibuit. 

d) Domuit autem partim ductu partim auspiciis suis Cantabros. 

e) Auctor aliorum rerum fuit, in quis (=quibus): ne acta senatus publicarentur, ne magistratus 

statim in provincias mitterentur… 

f) Populares tumultus et ortos gravissime coercuit. 

g) Eloquentia militarique re aut aequavit praestantissimorum gloriam aut excessit. 

h) Spatium urbis in regiones vicosque divisit, adversus incendia excubias nocturnas vigilesque 

posuit. 

i) Inclinatam aciem solus saepe restituit obsistens fugientibus et retinens singulos. 

j) Morte eius ita laetatus est populus, ut pars: “Tiberium in Tiberim!” clamaret, pars deos oraret ut 

inter impios mortuo sedem darent. 

k) Nam fere quotiens audivisset cito ac nullo cruciatu defunctum quempiam, sibi et suis 

euthanasiam simile precabatur. 

l) Nec in tot vulneribus, ut Antistius medicus existimabat, letale ullum repertum est, nisi vulnus 

quod in pectore acceperat. 

 

2. Biografiaren egiturari erreparatzen badiogu, zer ezaugarri nabarmenduko ditugu? Ezaugarri 

horietako zein ikusten dituzu aurreko esaldietan? 
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7. ariketa  

 

1. Osatu esaldiak argibideei jarraituz, eta, ondoren, itzuli: 

a) Res secundae ……………(1) ad perniciem saepe ……………(2). 

b) ……………(3) rerum principia parve sunt. 

c) ……………(4) secundae amicos parant, res adversae probant. 

d) Nostri milites a……………(5) atque a fortuna deserebantur. 

e) Hi omnes lingua, institutis, ……………(6), inter se differunt. 

(1) Homo, -minis (akusatibo plurala) 

(2) Duco duxi ductum (3. pertsona, plurala, indikatiboko lehenaldi burutua)  

(3) Omnis,-e (genitibo plurala)  

(4) Res, -ei (nominatibo plurala)  

(5) Dux, -cis (ablatibo singularra)  

(6) Lex, -gis (ablatibo plurala)  

 

2. Egin aurreko ariketako lehen esaldiaren analisi sintaktikoa. 

 

3. Esaldi hauetako hitzak nahastuta agertu dira. Egokitu eta azaldu. 

a)Valet ad non usum ab consequentia abusu. 

b) Non sufficit testimonium ad unius condemnationem.  

c) Causa esse potest in nemo iudex sua. 

d) Commune promulgatum iustum lex est praeceptum ac, sufficienter stabile. 

e) Leges ibi populus valere ubi valent potest. 
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