
Decimus Magnus Ausonius

Quod vitae sectabor iter?

XV Idüll*

Kreeklastest, pütagoorlastelt. Elu valiku 

ebamäärasusest.

Milline elule valida tee,  kui täis rahutust

on foorumid, kui mured kodu ängistavad; kui välismaal

koduigatsus järgneb, kui kaupmehele aina uuesti

kahjud jäävad, ja lõpetamist takistab häbitu vaesus,

kui töö kurnab põllumeest, kui merd laevahukud hirmuga

kuulsustavad, kui piinaks ja koormaks tsölibaatelu, ning

koormavam veelgi abielumehe järelvalve kasutu,

kui verine on Marsi töö; kui häbistav on sissetulek

intressidest, ja kiirelt liigkasu vaese laostab?

Igal eluperioodil omad mured, keegi pole rahul enda eaga.

Arukust vähe imikutel ja lapsepõlves

karm drill, ja noorusel rumal kartmatus.

Vaevab saatus täismeest sõja ja merega,

viha ja salasepitsused ja aheldamised ja töö
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muutuvad aina koormavamaks. Päris vanana,

kaua oodatud, tõotatud ja soovitud

jääb keha arvukate haiguste rebida.

Põlgame üldiselt, siinilmas, olevikku. Ometigi,

mitte kõik pole tahtnud jumalaks saada. Juturna (1)  hüüatas:

“miks on antud mulle igavene elu? Miks olen surma

võimalusest ilmajäetud?” Nii Kaukasuse kaljul, süüdistas

Prometheus, lakkamata needmast, Saturnisugu ja

kaebles Jupiterile, et antud talle oli igavene elu.

Mõtle ka hinge hoolele! Nii igatahes kombelisus hukutas

Hippolytose (2)  mitte-õnnelik vooruslik hool (3) (!!).

Ja kõige allakäivamate määrivate kiusatuste vastu

Toetutakse (4); ent vaadake valitsejate nuhtlustele ja

kuritegudele, Tereuse (5)  verepilastusele või Sardanapali (6)

hellitatusele. Sõnamurdlikkusest tunnistavad kolm Puunia

sõda, ometi usaldus purustas Saguntumi (7) .

Ela ja loo alati sõprust: tolle süü tõttu hukutati

Pythagoras ja tema õpetatud koolkonna targad.

Seega karda selliseid, kunagi ära usalda: tolle süü pärast

Timon (8)  Pallas Athenast kividega loopis.
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Mitte nõustuv ebamäärasus alalti vaimus teist igatseb.

Inimene ei või mitte kunagi iseendaga rahul olla: ihaldatu

tagasi lükkab. Olla aukohal meeldib: peatselt tunneb

tülgastust võimutsemise suhtes, tahab võimalust teisi

teenida. Jõudnud austusavaldusteni, ta satub kadeduse

aluseks. Ööläbisus on kõneosavuse hind,

ometi mats saab läbi lugupeetud eluta. Olgu patroon,

eestkostetakse asjades: ent kliendi tänu on harv. Olgu klient,

koormab patrooni mõjuvõimas isik.

Ollakse laetud isaduse tõotusest (9): hiljem ägedad mured

meelehärmi peale tõmbavad. Põlatakse järeltulijateta vanureid ja

ülevõtjate saagiks on lastetud.

Elu kokkuhoidlikult juhid: omandihimuliseks laimatakse maine.

Ja heldekäelist rängemgi arvustus märgistab.

Kogu sinu elu vastupidiste pooluste heitlemine. 

Seega parim kreeklaste lause, lõpuks inimesele, nagu 

öeldakse, oleks parem

mitte sündida või kui ollakse sündinud surra kohe.
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Viited ja seletused

*  Ausone.  Oeuvres  complètes  (latin-français).  1842-1843.  Tome  second.  P125.  Tõlge 

ladina keelest.
1. Rooma mütoloogias kaevude ja allikate jumalanna. Oli abielus Janusega, nende lapseks  oli Fontus. Jupiter andis 

surelikule  Juturnale  surematuse,  muutes  ta  nümfiks.  Müüdi  kohaselt  karistas  Jupiter  teist  nümfi,  Lara  keeletusega 

Juturna ja Jupiteri armuvahekorra reetmise pärast.

2. Theseuse ja Antiope poeg. Pühendus Artemisele,  kättemaksuks süüdistas võõrasema Phaidra teda isa ees enda 

võrgutamises ja tappis enese. Theseus needis poja. Ehmatatud hobune lohistas Hippolytose surnuks.

3. non felix cura pudoris

4. E contra inlecebrls maculosam degere ultam quem iuvat

5. Traakia kuningas, kes abiellus Procnega. Hiljem võrgutas enda õe Philomela. Et verepilastust varjata lõikas õel keele 

suust.

6. Legendaarne Asüüria kuningas (Ashur-bani-pal), oli kurikuulus metsiku ja amoraalse eluviisi  poolest.

7. Linn Ida-Hispaanias (k.a Sagunto). Vihje II Puunia sõja põhjusele: Saguntum rikkus 219.aastal 

e.Kr Rooma-Kartaago rahulepingut (226 e.Kr) Kartaago kahjuks. Reetlik võib uuesti reeta.

8. Timon Ateenast (5.saj e.Kr) misantroop, hiljem peeti jumalavihkajaks. Vt Shakespeare ‘Timon Ateenast’

9. Exercent hune uota patrum

Järelmärkusena

23-aastane  Rene  Descartes'i  elu  palgalise  sõdurina  viis  teda  1619.aastal  Doonau-

äärsesse Neuburgi (Baierimaa). Euroopa oli juba astunud sõtta, mis venis 30-aastaseks ja 

paiskas  Saksamaa  250-aastasesse  poliitilisse  isolatsiooni  ja  killustatusse.  Sõda,  mis 

nõudis  seejärel  ühendajat  ja  nn  arvete  tasujat.  Noort  Descartes'i  ergutas  neil  päevil 

esmajoones  uus  galileilik  loodusteadus.  Nende  mõtete  ja  mõtteeksperimentide  foonil 

kujunes  tema  uni  1619.aasta  mardilaupäeval  rahutuks.  Hommikupoolel  külastas  teda 

kujutlus,  mis  luges  talle  ette  Decimus  Magnus  Ausoniuse  XV  idülli  (310-395). 

Unenäolistes metamorfoosides sai Sõnastikust  Corpus Poetarum, mille avades ta sattus 

Ausoniuse luuleridadele Quod vitae sectabor iter? (Milline elule valida tee?). 

Ausoniuse idüllide tõlked pidid esialgselt täiendama ajakirjale Akadeemia kirjutatud 

Esseed Descartes’i Olympica’st, mis ilmus 2005.aasta 11.numbris. Ain Kaalep ja Toomas 
Kiho võtsid  ülesande  lõpuniviimise  enda peale  ning  siinkirjutaja  on  tulemusega  rahul. 

Antud  eestindus  ei  võistle  meistrite  tõlkega,  ent  olles  olnud  essee  koostamisjärgus 

võtmelise tähtsusega, täiendab  järgnev esitis essee ja Tõlkega  loodud  tähendusruumi.
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