
DECIMUS MAGNUS AUSONIUS

Ausonius: Est et Non!

XVII Idüll*
Jah ja ei, kõik tarvitavad neid korduvaid silpe

Jäta need välja, pole mittemillelgi inimestel kõnelusi liigutada.

Kõik on neis, kõik on neist, olgu mistahes äri

või jõudeaeg, olgu rahutus või rahu.

See või teine, võrdselt vahel, sageli lahus

vastu seatakse taotlustes, nagu kombed ja arukus,

nagu kerge või raske vaidlus eest on leitud.

Kui nõustutakse, viivitamatult miski takistamata: ja-jah:

kui vastasseis, erimeel heidab: ei! Sellest

turul karjumine kõikjale kostab,  sellest ägedad

sõimlemised on tsirkuses,  salkades sellest naer teatri

riidudes, ja säärased kohtuvaidlused ärgituvad(2).

Naised ja  tütred  koos isadega rahulikult neid

sõnu vaidlustes kasutavad rikkumata kõneluste õrnust.

Sellest alatasa rahumeelselt koolis kõlavad koos dogmaatilistes

õpetustes ärgitades meeldivaid mõttevahetusi vaidlustes.

Neist kõiges vaidleb tarkade mäslev dialektika (3).

On Valgus: on päev seega?  Ei nõustu selles.

Sest arvukate tõrvikute või välgusähvatuste mitmekordne valgus

on öö inimesele, pole valgus sama päevaga.

Jah ja ei igavesti, kui mitukorda valgus on tunnistatud olevat,

ometi pole päev.  Siit tuhanded vaidlusküsimused tõusevad,

siit isegi paljud, mõeldes selliste küsimuste üle, lämmatavad

nende pominad ja õgivad nende raevu vaikuses (4).

Milline elu on inimesel, kes neist kahest silbist on ärgitatud!
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2. et tales agitat quoque curia lites

3. Hinc omnis certat dialectica turba sophorum.

Järelmärkused

Est et non, - need read juhatasid sisse Descartes’i 3.unenäo kui raamatu avamise järel 

ilmus ruumi ridu retsiteeriv mees, kellele Descartes vastas, et ta teab seda suurepärast 

luuletust ning asus lehitsema raamatut, mida ta arvas end suurepäraselt tundvat. Ometi ei 

suutnud leida seda, mille järel pakkus asenduseks esimest –  Quod vitae sectabor iter -, 

ent  selle  asemel sattus portreedele,  mille  järel  pidi  tunnistama, et  antud trükk on talle 

võõras. 
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