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26 Edelleen moderniin kieliin kulkeutunut mytologia seitsemästä taivaasta juontaa juurensa Koraaniin. 
27 Eettinen vira (moral sentiment): koska Emerson tarkoittaa eettisellä vireellä niin ontologista, maailmassa vaikuttavaa voimaa, kuin 
”moraalista aistia” (moral sense), termi on johdonmukaisesti suomennettu eettiseksi vireeksi. 
28 Alarik (n. 370–410) oli visigoottien kuningas, joka johti kansainvaelluksen aikana hävitysretkiä Roomaan. Nouruudessaan hänen 
kerrotaan kuulleen ennustuksen Rooman hyökkäyksestä, joka myöhemmin toteutuikin. 
29 Ote teoksesta Der Diwan von Mohammed Schemsed-din Hafis. Aus dem Persischen zum erstenmal ganz übersetzt von Joseph v. 
Hammer. Stuttgart, 1812–13, II, 386. Persialainen runoilija Hafiz oli 1400–luvulla elänyt hoviherra, shia-muslimi, dervissi ja sufi, 
joka kuului Emersonin tärkeimpiiin taustavaikuttajiin. 
30 Lainauksen ajatellaan yleisesti juontavan juurensa Voltairen valtavaan tuotantoon, joskaan sen tarkkaa esiintymiskohtaa ei ole pai-
kannettu. 
31 Edward Somerset (1601–1667) oli Worcesterin toinen markiisi, joka tutki höyryvoimaa ja jota on väitetty peräti höyrykoneen keksi-
jäksi. Uransa huipulla hänen kerrotaan ihastuneena havainnoineen höyryävän pöntön kannen hypähtelyä ylösalaisin, kun höyryvoima 
oli tuore keksintö. 
32 ”Lääkärillä” (physician) viitataan tässä frenologialle sukua olevaan fysionomia-pseudotieteeseen, joka eli vahvimpia aikojaan juuri 
1800–luvun loppupuolella. Fysionomian johtoajatuksen mukaan ihmisen kasvonpiirteistä voi päätellä hänen mielensä rakenteisiin. 
33 Osaksi Cambridgen yliopistoa kuuluvaa King’s Collegen kappelia pidetään eräänä goottisen arkkitehtuurin hienoimmista saavutuk-
sista. 
34 Ote teoksesta Der Diwan von Mohammed Schemsed-din Hafis. Aus dem Persischen zum erstenmal ganz übersetzt von Joseph v. 
Hammer. Stuttgart, 1812–13, II, 118. 
35 Georg Moller (1784–1852) oli Hessen suurherttuan hoviarkkitehti, joka laati vaikutusvaltaisia kirjoituksia arkkitehtuurista. Emer-
son tunsi Mollerin harvinaisia kirjoituksia luultavasti arkkitehtiystävänsä Horatio Greenoughin välityksellä. 
36 Daimon (daemon) viittaa kreikkalaisesta runoudesta ja filosofiasta tuttuihin henkiolentoihin, joiden antiikin filosofiassa ajateltiin 
toimivan eräänlaisina välittäjäolentoina ihmisten aineellisen ja jumalten aineettoman todellisuuden välillä. Emersonille ajatus dai-
monista oli tuttu ainakin Platonin dialogien välityksellä.  
37 Emersonin filosofian voi ymmärtää tulevan hengeltään lähelle Vuorisaarnan lauselmaa ”Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he 
saavat nähdä Jumalan” (Mat. 5:8), johon hän toistuvasti viittaakin muistikirjoissaan. Eräänlaisena sekulaarina muunnelmana ajatuk-
sesta voidaan tulkita esimerkiksi esseen ”Self-Reliance” kiteytystä: ”Jos elämme totuudenmukaisesti, näemme totuudenmukaisesti.” 


