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Ralph Waldo Emerson £1803-1882)

Papista populaarifilosofiksl u ra llaan 

edennyt Emerson tunnetaan yhdysval 

talaisen kulttuurin ja  varsinkin'kirjallisuu 

den klassikkona/jonka ajatustyö osal 

taan  sysäsi liikkeelle 1800-luvun am e 

rikkalaisen kulttuurirenessanssin. Yhdys 

valtalaisen kirjallisuuden taustalla Erner- 

sonin vaikutus on ilmeinen ja  yleisesti 

tunnustettu, mutta filosofina häneen on 

syvennytty vastö viime vuosikymmeni 

nä. Esseistinä ja  runoilijana tunnettu a ja t 

telija esitti myös kantaaottavia puheen 

vuoroja esimerkiksi: orjuudesta ja ntiisteri 

asemasta sekä kehitti ekologista a jatte  

lua ennakoivaa luonnonfilosofiaa.

Emerson1 syntyi Bostonissa vuon 

na 1803 ja varttui äitinsä ja  "filosofisen 

tätinsä"' kasvattam ana, Harvard Col 

legen käytyään ja pappiskoulusta val 

mistuttuaan hänet vihittiin Bostonin Toi 

seen (unitaariseen) kirkkoon 1829. Viran 

hoitoa varjostivat ensimmäisen vaimon 

kuolema sekä myöhemmin periaatteel 

liset erimielisyydet kirkon kanssa, joiden 

johdosta Emerson erosi teh tävästään 

1832. Saman vuoden joulupäivänä hän 

lähti uuden suunnan tulevalle ajattelul 

leen antaneelle matkalle Eurooppaan: 
matka vahvisti Emersonin ajattelun juur- 

tuneisuutta eurooppalaiseen perintee 

seen (erityisen: merkittäviä hahmoja oli 

va t Platon, Montaigne, Kant, Goethe ja 

Coleridge).

Lähes koko työuransa yliopistomaa 

ilman ulkopuolella luonut Emerson tu 

li maanlaajuisesti tunnetuksi julkisena in 

tellektuellina ja  luennoitsijana. * *

Vuonna 1835 hän muutti toisen vai 

monsa kanssa Massachusettsiin Concor- 

din pikkukaupunkiin. Jossa hän teki filoso 

fisen elämäntyönsä. Ensimmäinen kirja 

Nature ilmestyi 1836. Seuraavina vuosi 

na pitämissään puheissa Emerson hyök 

käsi perinteisiä auktoriteetteja vastaan 

ja  löysi radikaalin filosofisen äänensä - 

ensin amerikkalaisen oppineen m ahdol 

lisuuksia linjanneessa Harvardin-esitel- 

mässään The American Scholar (1837), 

sitten: historiallista kristinuskoa arvostel 

leessa puheenvuorossa Divinity School 

Address (1838).
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Suuren yleisön keskuudessa Emerson 

tunnetaan parhaiten esseestään Self- 

Reliance, joka ilmestyi hänen vaikutus- 

valtaisimmassa teoksessaan Essays: First 

Series (1841). Tämän ja  toisen filosofi 

sen pääteoksensa Essays: Second Series 

(1841) aikoihin hän työskenteli samal 

la amerikkalaisten transsendentalistien 

oman lehden pääto im itta jana ja  antoi 

esimerkin tämän vapaamuotoisen, hen- 

kis-kirjallisen liikkeen piirissä toimineille 

kulttuurivaikuttajille. Vuosina 1847-1848 

Emerson matkusti toisen kerran Euroop 

paan ja piti Englannissa luentokiertueen. 

Hänelle myönnettiin Harvardin kunnia 

tohtorin arvo 1866, ja  vuosina 1870-1871 

hän piti ensimmäisen yliopistoluentosar- 

jansa Harvardissa. Hän kuoli kotonaan 

Concordissa vuonna 1882.

Jo e lina ikanaan Emerson inspiroi 

monia kirjailijoita Thoreausta ja  Whitma-

nlsta Hawthorneen ja  Melvilleen. Filosofi 

na häntä luki tarkasti ja  syväluotaavasti 

Friedrich Nietzsche, joka ammensi ame 

rikkalaiselta vaikutteita läpi uransa.

Emersonilaiset juonteet ovat myös 

amerikkalaisen pragmatismin, erityisesti 

William Jamesin ja  John Deweyn, taus 

talla. Useat viimeaikaisessa Emerson-tut- 

kimuksessa esitetyt filosofiset vertailut -  

Nietzschestä ja pragmatisteista moraali 

seen perfektionismiin, fenomenologiaan 

ja  ranskalaiseen 1900-luvun ajatteluun -  

osoittavat, ettei Emersonia pidä kuiten 

kaan kiinnittää minkään yhden ajatus 

suunnan edustajaksi.
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