
EUTROPIO – Breviarium 
 

 Ademais das dúbidas sobre as datas do seu nacemento, ó redor do 320 d.C.  e a súa 
morte, contra o 390 d.C., tampouco podemos precisar o lugar onde naceu. 

 Desempeñou distintos cargos na administración imperial, escalando no cursus 
honorum baixoimperial dende secretario (epistularis) ata consul, xa que no ano 387 
compartiu o consulado co emperador Valentiniano II.  

 Serviu fielmente nunha época difícil e cambiante a cinco emperadores: Constancio II, 
Xuliano, Xoviano, Valente e Valentiniano II. 

 Non sabemos nada da súa vida privada. 

A súa obra 

 Poderíamos encadrar a obra de Eutropio dentro do xénero historiográfico do epítome 
ou breviarium. É polo tanto un “compilador” ou “autor de resumes”.  

 Este xénero tivo un gran éxito en Roma e foi moi demandado polo público. Os lectores 
querían obras breves e fáciles de publicar, que puidesen servir ademais de manuais 
escolares.  

 Pero na literatura latina houbo contactos e relacións entre os varios xéneros literarios, e 
así, aínda que na obra de Eutropio pódense identificar as marcas do xénero dominante, 
o Breviarium, tamén atopamos pegadas dun xénero secundario, o da biografía, 
segundo o modelo de Suetonio. 

As fontes 
 Non é fácil o estudio das fontes que usa o autor pero é seguro que Eutropio utiliza a 

obra de Livio para a etapa da época arcaica e republicana, ben de xeito directo ou a 
través dalgún epítome. Non podemos precisar con seguridade as que utiliza para a 
época imperial. 

Lingua e estilo 

 O latín de Eutropio e un latín claro e sinxelo, buscado a propósito para os lectores que 
preferían ler un resume antes ca obra do propio Livio. 

 A narración prefire case sempre a parataxis ou a coordinación, a xustaposición de 
participios, as enumeracións simples ou as formas impersoais.  

 O seu léxico é sinxelo, aínda que ás veces presenta tecnicismos propios do seu labor no 
scrinium (secretaría de Estado na administración imperial), e difire pouco do latín 
clásico, tan só nalgúns termos ou no uso do sufixo de axente –tor, -sor, propios do 
latín tardío. 

 Nas súas liñas pódese xa contemplar o proceso que sufría neses momentos o latín 
literario e que acabaría dando orixe ás linguas romances. Exemplo desto pode ser a 
construcción do verbo habeo + participio (ubi milites congregatos habebat), como 
pluscuamperfecto: onde tiña os soldados reunidos = onde reunira aos soldados 
(galego)/ donde había reunido a los soldados (castelán). 

 A súa preocupación principal é a brevitas, que busca con elipses, asíndeton ou 
construccións de participios. 

Influencia 

 O feito de que a súa obra fose un resume, escrito ademais con gran simplicidade, axuda 
a explicar o éxito que acadou este historiador.  

 Tivo unha difusión tan grande que chegou a ser case o único medio na Idade Media 
para coñecer a historia de Roma, período no que chegou a ser considerada como libro 
de texto.  

 Que na vida do autor e nos anos posteriores a súa obra contase con traduccións 
gregas, feito insólito, da conta da importancia da que gozou.  

 A popularidade deste Autor chega case ata os nosos días, aínda que a súa obra sexa 
utilizada fundamentalmente como fonte secundaria para o estudio da Historia de 
Roma. 

*Bibliografía: Eutropio, Breviario, ed. Gredos, Madrid 1999. Introducción de E. Falque. 
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