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”Sivistys”: loppuviitteet 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Joseph Fouché (1759–1820) oli Ranskan vallankumouksen aikana toiminut vahva Jakobiini, joka toimi Napoleonin poliisivoimien 
johtajana ja suojelijana. Tikarimetafora juontaa juurensa Napoleonin sihteerin Louis de Bourriennen kirjoittamiiin muistelmiin The 
Memoirs of Napoleon Bonaparte (London, 1836), II, 229. 
2 Paduan yliopiston lääketieteen professori Santorio Santorio (1561–1636) suoritti ihmisen aineenvaihduntaa testaavia kokeita. Sir 
Edward Coke, kuninkaallinen lakimies ja tuomari, kertoo elämäkerturinsa mukaan (ja Emersonin muuntuneesta tulkinnasta poiketen) 
arvostaneensa Chauceria korkeintaan siinä määrin kuin Canon Yeomanin satu – eräs Chaucerin Canterburyn tarinoista – havainno-
listaa alkemian vastaista säädöstä (CW 6, 228). 
3 Edward Everett (1794–1865), William Lloyd Garrison (1805–1879) ja Theodore Parker (1810–1860) olivat aikanaan arvostettuja 
puhujia, ensin mainittu valtiomies, toinen orjuuden vastustaja ja kolmas teologi.  
4 Suomennettu mukaellen alkutekstin – Emersonin esseistiselle tyylille leimallisista – tekaistuista nimistä: Turbinewheel, Summitle-
vel, and Lacofrupees. 
5 Skandinaavisessa mytologiassa (vrt. ”Kohtalo”, viite 23) Allfadir eli Kaikkeuden Isä on yksi monista Odinin nimistä. Mimir, veden-
henki, eli maan alla Igdrasilin eli maailmankaikkeuden puun suojissa varjellen viisauden lähdettä. 
6 Elinympäristö (habitat): Emersonin eseessään käyttämät käsitteet vahvistavat hänen ammentaneen aikansa biologiasta, joskin Dar-
winin The Origin of Species (1859) saattoi ilmestyä liian myöhän vaikuttaakseen toden teolla Elämisen taidon (1860) syntyyn. 
7 Platon-sitaatti on peräisin Laeista, D808, jotka Emerson tunsi Thomas Taylorin välityksellä. Sen sijaan näytelmäkirjailija George 
Gascoigneen liitetty lainaus ei ole aito, joskin sama aforismi on esiintynyt monilla muilla kirjoittajilla (CW 6, 231). 
8 Katkelma lainattu Bourriennen teoksesta Memoirs of Napoleon Bonaparte (1836), I, 307. 
9 Robert Owen (1771–1858), walesiläinen reformisti ja eräs utopisen sosialismin perustajista. Emerson tunsi Owenin niin hänen yhtei-
sökokeilujen, luentojen kuin satunnaisten tapamistenkin perusteella. 
10 Suomennettu mukaellen alkutekstin ilmauksesta Gradus, jolla Emerson viittoilee kriittisen laitoksen toimittajien mukaan säveltäjä 
Muzio Clementin (1852–1832) pianoetydeihin Gradus ad Parnassum. Emerson kävi nuorena pianotunneilla muttei todistetusti kos-
kaan oppinut soittamaan mitään soitinta. 
11 Toteamusta ei ole jäljitetty englantilaisen kirjailija-runoilija Walter Savage Landorin (1775–1864) elämäkertoihin, joten on toden-
näköistä Emersonin omaksuneen sen Landorilta itseltään tavatessa tätä Euroopan matkallaan 1833. 
12 Lainaus Edward Herbertin (1583–1648), Cherburyn ensimmäisen paronin, omaelämäkerrasta (Horace Walpolen julkaisema 1764; 
ks. CW 6, 234). 
13 Emerson arvostelee kevytkenkäistä matkustamista esimerkiksi tunnetuimmassa esseessään ”Self-Reliance” (ks. CW 2). 
14 Viittaus mitä luultavimmin Anna Cabot Jackson Lowelliin (1819–1874), Charles Russell Lowellin vaimoon, joka ansaitsi elantonsa 
perustamalla sangen menestyksekkään tyttökoulun. 
15 Viittaus Emersonin ystävään, amerikkalaiseen transsendentalistiin Amos Bronson Alcottiin (1799–1888), joka teki vuosina 1818–
1823 viisi matkaa Virginiaan, South Carolinaan ja North Carolinaan kaupustellen Connecticutista peräisin olevia tarvikkeita. Paljon 
Platonilta ammentanut Alcott oli yksi Emersoniin eniten vaikuttaneista transsendentalisteista. 
16 Emerson lainaa epäsuorasti Goethen tunnettua ajatusta, jonka mukaan ihminen on niin monta kertaa ihminen kuin hän puhuu eri 
kieliä. 
17 Kaksi lainausta yhdistetty John Aubreyn (1626–1697), wiltshireläisen arkeologin ja antiikin tutkijan, mm. Thomas Hobbesia käsit-
televästä teoksesta Brief Lives (London, 1813). Toinen lainus on peräisin Hobeesin elämästä ja toinen Hobbesin ystävästä, papista ja 
keksijästä Francis Potterista. Ks. Brief Lives (Oxford, 1898), I, 337–338; II, 169.                                                                                                                        
18 Sitaatti Thomas Fullerin teoksesta History of the Worthies of England (ks. JMN 13, 96). 
19 Anne Louise Germaine de Staël-Holstein (1766–1817) eli Madame de Staël oli ranskankielinen sveitsiläinen kirjailija, jonka pääte-
os Saksasta De l'Allemagne (1810/1813) välitti Emersonille tärkeää tietoa saksalaisesta kulttuurista ja ajattelusta. Tässä tekstikohdassa 
Emersonilla on kuitenkin mielessään de Staëlin jalosyntyisyys. 
20 Epaminondas (n. 418–362 eKr.) oli pythagorealainen filosofi, jonka Plutarkhos omaksuu fiktiiviseksi henkilöksi Moralia-nimisiin 
dialogeihinsa. Mainittu lainaus löytyy Emersonin omistamasta viisiniteisestä Moraliasta, niteestä II ja osiosta 23. 
21 Lainattu John Fletcherin (1579–1625) komediasta The Woman's Prize, or the Tamer Tamed (IV, v). Fletcher teki usein yhteistyötä 
toisen englantilaisen näytelmäkirjailijan, Francis Beaumontin (1584–1616), kanssa. 
22 Emerson tunsi Richard Monckton Milnesin (1809–1885), ensimmäisen Houghtonin baronin alun perin Thomas Carlylen kirjeiden 
välityksellä. 
23 Tunnistamaton sitaatti. 
24 William Pitt nuorempi (1759–1806), englantilainen politikko ja maansa nuorin pääministeri, kieltäytyi myöhemmin hänelle tarjo-
tusta ritarin arvonimestä. John Pymille (1584–1643), englantilaiselle parlamentaarikolle, tarjottiin niin ikään korkeita hallinnollisia 
virkoja, mutta hän kutsui aina itseään vain mister Pymiksi. 
25 Katkelma 21-säkeistöisestä Pierre-Jean de Bérangerin runosta ”Les Mirmidons, ou les Funérailles d’Achille” (1821). Runosta käy 
ilmi Bérangerin ajatelleen ”linnanvoudeilla” Napoleonin tukijoita ja Achillesta puolestaan Napoleoniksi itsekseen. 
26 Emerson tapasi Wordsworthin ensin Euroopan matkallaan 1833 ja myöhemmin 1848. Toisella kerralla hänen emäntänään oli kirjai-
lija Harriet Martineau, jolta lainattu havainto on luultavasti ainakin osittain peräisin. 
27 Hermes Trismegistus, kreikkalainen nimi egyptiläiselle Thoth-jumalalle, johon antiikissa liitettiin 42 tiedettä ja viisautta käsittele-
vää teosta. 
28 Emersonin opinahjo Harvard College sijaitsee Cambridgen kaupungissa Massachusettsissa. 
29 Lat. civitas Dei, Jumalan kaupunki: erityisesti keskiajalla käytetty ilmaus Rooman keisarikunnan ja katolilaisen kirkon välisestä 
yhteydestä. Neanderilla Emerson viitannee saksalaiseen teologiin ja kirkkohistorioitsijaan Johann August Wilhelm Neanderiin (1780–
1850), joka opiskeli teologiaa Hallessa Friedrich Schleiermacherin toimiessa siellä opettajana. 
30 Sitaatti Uus-Platonisti Jamblikhokselta peräisin olevasta teoksesta Iamblichus’ Life of Pythagoras (London, 1818), 70–71. 
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31 Varhaisemmat muistikirjamuotoilut näistä ajatuksista paljastavat Emersonin Curfew’llä tarkoittavan englantilaista runoilijaa Alfred 
Lord Tennysonia (1809–1892), joskin jää edelleen arvoitukseksi, mistä nimi Curfew juontuu. 
32 Lordi kenraali Fairfax (1612–1671) oli paitsi tunnettu sotilas myös oppinut ja kirjallisuusihminen. Kenraali Lazare Carnot (1753–
1823) oli sotilasinsinööri, joka sotilasvelvollisuuksien salliessa kirjoitti tieteellisiä ja poliittisia tutkielmia. 
33 Käsillä olevan teoksen sisäinen viittaus viimeiseen esseeseen ”Harhat”. 
34 Kreikkalainen geometri Arkhimedes (n. 287–212 eKr.) tunnettiin myös keksijänä. 
35 Lainaus Ben Jonsonin teoksen Epigrammes (1616) 65. epigrammista. 
36 Emersonin Uus-Platonisti Porfuriokseen (234–305 jKr.) liittämä aformisi juontaneekin juurensa Sokrateen sanohin Xenophonin 
teoksessa Memorabilia, johon Emerson oli tutustunut opiskeluaikanaan (ks. CW 6, 241). 
37 Marcus Aurelius Antonius (121–180 jKr.), roomalainen valtiomies ja stoalainen filosofi, jonka tunnetuin teos on Itselleni (suom. 
Marke Ahonen, Helsinki, Basam Books, 2004). 
38 Emerson ihaili Bettina Brentanon (1785–1859) eli Bettina von Arnimin kirjeromaania Goethe’s Correspondence with a Child, jota 
hän piti peräti merkittävimpänä naisen koskaan kirjoittamana teoksena! Sitaatti Emersonin käyttämästä Berliinissä 1839 julkaistusta 
laitoksesta, I, 38. 
39 Sitaatti samasta katkelmasta kuin ”Vauraus”-esseen Burke-lainaus (ks. ”Vauraus”, viite 4). 
40 Emerson on todennut muistikirjoissaan yhtyvänsä Amos Bronson Alcottin lausahdukseen: ”Mikään ei viesti syvimmästä sivistyk-
sestä & hienostuneisuudesta yhtä sattuvasti kuin suhtautuminen tietämättömiin ihmisiin hellän huomioivasti.” (JMN 4, 154.) 


