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Ralph Waldo Emerson £1803-1882)
Papista p o p u la a rifilo so fiksl u ra lla a n

na 1803 ja varttui äitinsä ja "filosofisen

ilm an ulkopuolella luonut Emerson tu

tätinsä"' ka sva ttam a n a , Harvard C ol

li maanlaajuisesti tunnetuksi julkisena in

legen käytyään ja pappiskoulusta val

tellektuellina ja luennoitsijana. **
Vuonna 1835 hän m uutti toisen va i

ed e nn yt Emerson tu n ne ta a n yhdysval

m istuttuaan hä n et vihittiin Bostonin Toi

talaisen kulttuurin ja varsinkin'kirjallisuu

seen (unitaariseen) kirkkoon 1829. Viran

monsa kanssa Massachusettsiin Concor-

den klassikkona/jonka ajatustyö osal

hoitoa varjostivat ensimmäisen vaim on

din pikkukaupunkiin. Jossa hän teki filoso

ta a n sysäsi liikkeelle 1800-luvun a m e

kuolema sekä m yöhem min periaatteel

fisen eläm äntyönsä. Ensimmäinen kirja

rikkalaisen kulttuurirenessanssin. Yhdys

liset erimielisyydet kirkon kanssa, joiden

Nature ilmestyi 1836. Seuraavina vuosi

jo h d o sta Emerson erosi te h tä vä stä ä n

na pitämissään puheissa Emerson hyök

valtalaisen kirjallisuuden taustalla Ernersonin vaikutus on ilm einen ja yleisesti

1832. Saman vuoden joulupäivänä hän

käsi perinteisiä a u ktoriteetteja vastaan

tunnustettu, m utta filosofina häneen on

lähti uuden suunnan tulevalle ajattelul

ja löysi radikaalin filosofisen äänensä -

syvennytty vastö viim e vuosikymmeni

leen antaneelle m atkalle Eurooppaan:

ensin amerikkalaisen oppineen m ahdol

nä. Esseistinä ja runoilijana tunnettu a ja t

m atka vahvisti Emersonin ajattelun juur-

lisuuksia linjanneessa Harvardin-esitel-

telija esitti myös kantaaottavia puheen

tuneisuutta eurooppalaiseen perintee

mässään The A m erican Scholar (1837),

vuoroja esimerkiksi: orjuudesta ja ntiisteri

seen (erityisen: m erkittäviä hahm oja oli

sitten: historiallista kristinuskoa arvostel

asemasta sekä kehitti ekologista a ja tte

v a t Platon, Montaigne, Kant, G oethe ja

leessa puheenvuorossa Divinity School

lua ennakoivaa luonnonfilosofiaa.

Coleridge).

Address (1838).

Emerson1syntyi Bostonissa v u o n

Lähes koko työuransa yliopistomaa
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Emerson esieksistentialistina

henkisyydestä.

Autenttiset elämät, Jumala

mielikuva

...jatk u u sivulta 25

nlsta Hawthorneen ja Melvilleen. Filosofi

Ibid., 52-70.

Suuren yleisön keskuudessa Emerson

na häntä luki tarkasti ja syväluotaavasti

Essays: First Series (1841). 1979.

tu n n e ta a n p a rh a ite n esseestään Self-

Friedrich Nietzsche, joka ammensi am e

- Esseitä (luku I). Suom. J. A. Hollo. WSOY,

Reliance, joka ilmestyi hänen vaikutus-

rikkalaiselta vaikutteita läpi uransa.

valtaisimmassa teoksessaan Essays: First

Emersonilaiset ju o n te e t o v a t myös

Porvoo, 1958, 9-225.
Essays: Second Series (1844). 1983.

Series (1841). Tämän ja toisen filosofi

amerikkalaisen pragmatismin, erityisesti

sen pääteoksensa Essays: Second Series

William Jamesin ja John Deweyn, taus

R epresentative Men: Seven Lectures

(1841) aikoihin hän työskenteli sam al

talla. Useat viimeaikaisessa Emerson-tut-

(1850). 1987.

la amerikkalaisten transsendentalistien

kimuksessa esitetyt filosofiset vertailut -

- Ihmiskunnan edustajia. Suom. Volter Kil

om an lehden p ä ä to im itta ja n a ja antoi

Nietzschestä ja pragmatisteista moraali

pi. Otava, Helsinki, 1909.

esimerkin täm än vapaam uotoisen, hen-

seen perfektionismiin, fenom enologiaan

- Suuria miehiä. Suom. J. A. Hollo. WSOY,

kis-kirjallisen liikkeen piirissä toim ineille

ja ranskalaiseen 1900-luvun ajatteluun -

Porvoo, 1964.

kulttuurivaikuttajille. Vuosina 1847-1848

osoittavat, ettei Emersonia p id ä kuiten

The C o n d u ct o f Life (1860). 2003,

Emerson matkusti toisen kerran Euroop

kaan kiinnittää m inkään yhden ajatus

p a a n ja piti Englannissa luentokiertueen.

suunnan edustajaksi.

Hänelle m yönnettiin Harvardin kunnia

- Esseitä (luku II; ks. yllä), 226-395.

Teokset o v a t ilm e styn e e t k o o ttu je n
teosten sarjassa The C o lle c te d Works

tohtorin arvo 1866, ja vuosina 1870-1871

Teoksia

o f Ralph Waldo Emerson. Sarjassa on il

hän piti ensimmäisen yliopistoluentosar-

Nature (1836), teoksessa Nature, Ad-

mestynyt toistaiseksi kuusi osaa. Toim.

jansa Harvardissa. Hän kuoli kotonaan

dresses, and Lectures (1849), 1971, 7-45.

Robert E. Spiller e t ai.. The Belknap Press

Concordissa vuonna 1882.

- Luonto. Suom. Antti Immonen. Euroop

of Harvard University Press, Cam bridge,

Jo e lin a ik a n a a n Emerson inspiroi

palaisen filosofian seura, Tampere, 2002.

MA, 1971-.

m onia kirjailijoita Thoreausta ja Whitma-

"A m e rica n Scholar" (1837), teoksessa
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