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”Kohtalo”: loppuviitteet 1/2 
 

                                                
1 Kaksinapaisuus (polarity): paitsi magneettien positiiviseen ja negatiiviseen napaan viitannee Emerson tällä käsitteellä myös filosofi-
an dialektisiin vastakohtapareihin, kuten vapaus ja välttämättömyys. 
2 Tällä ajatuksella Emerson viittaa teoksen Elämisen taito kokonaisuuteen eli siihen, kuinka eri esseet käsittelevät ”ihmiselämän ko-
konaisuuteen” kuuluvia erilaisia ulottuvuuksia. Samalla hän tulee eritelleeksi esseistisen kirjoittamistyylinsä erityispiirteen: yksi essee 
esittää yhdestä näkökulmasta jyrkkiäkin väitteitä, kun taas toiset esseet koskettavat usein samaa asiaa toiselta kantila. 
3 Emerson tunsi hindulaisuutta erityisesti Veda-kirjojen Bhagavad Gita ja Vishnu Purana välityksellä, eikä olekaan liioiteltua väittää 
näiden kuuluneen hänen tärkeimpien lähteidensä joukkoon. 
4 Emersonin sukutaustassa, kuten monissa alun perin Englannista Yhdysvaltoihin muuttaneissa suvuissa, vaikutti vahvasti kalvinisti-
nen puritanismi, jonka keskeisen predestinaatio-opin mukaisesti ihmisen kohtalo on ennalta määritetty, eikä tahdon vapautta näin 
ollen käsitteen varsinaisessa merkityksessä tunneta. 
5 Käännetty mukaellen alkukielen ilmauksesta pistareen-Providence, jonka alkuosa merkitsee länsi-intilaista kolikkoa. Johann Hein-
rich Jung-Stilling (1740–1817) oli saksalainen lääkäri ja tuottelias kirjailija. Robert Huntingtonilla Emersonin otaksutaan tarkoitta-
neen William Huntingtonia (1745–1813), suosittua kalvinistista saarnamiestä, joka uskoi Jumalan suoraan vaikutukseen ihmisten ar-
jessa. 
6 Tämä viittaus tähdännee Emersoniin itseensä, olihan hän suorittanut opintonsa Harvard Collegessa nimenomaan teologiassa (1825–
1829). 
7 Frenologian mukaan ihmisen anatomiset ominaisuudet, kuten pääkallon muoto, määrittävät myös hänen henkisiä ominaisuuksiaan. 
1800–luvulla frenologiaa pidettiin vielä tieteenä, ja vaikka myöhempi tutkimus on vienyt siltä perustan, voidaan yleisesti ottaen ajatel-
la Emersonin ammentaneen frenologiasta lisätukea näkemykselleen anatomisten ja fysiologisten tekijöiden filosofisesta painoarvosta. 
8 Johann Christoph Spurzheim (1776–1832) oli F. J. Gallin (1758–1828), frenologian perustajan, apulainen ja tulkki. Lambert 
Adolphe Quételet (1796–1874) oli belgialainen tähtitieteilijä ja matemaatikko, joka sovelsi tilastotieteen menetelmiä ihmisten ja ih-
misyhteisöjen tutkimuksiinsa. 
9 ”Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.” (Mat. 
5:28.) 
10 Joseph von Frauenhfoer (1787–1826) oli saksalainen tähtieteilijä ja optikko, joka keksi monia mikroskooppisia ja teleskooppisia 
kojeita. William Benjamin Carpenter (1813–1885) oli englantilainen lääkäri, jonka Emerson oli tavannut Lontoossa 1848 ja joka oli 
julkaissut laajalti luetun teoksen The Microscope and its Revelations (1856). 
11 Lyhennelty lainaus F. W. J. Schellingin pääteoksesta Philosophische Untersuchungen über das Wesen der Menschlichen Freiheit 
(1809). Emerson tutustui Schellingin ajatteluun erityisesti välittäjänään James Elliott Cabot, joka puolestaan oli syventynyt tämän 
filosofiaan Berliinin yliopistossa opiskellessaan. Schellingiltä kulkeutuu ”Kohtaloon” niin ikään näkemys vapauden ja välttämättö-
myyden välisestä yhteydestä, jonka osalta molempien ajatukset juontavat juurensa Immanuel Kantin transsendentaalifilosofiaan. 
12 Emerson ajatteli Massachusettsin naapuriosavaltiosta New Hampshirestä tulevan alkuvoimaisia ihmisiä, joihin hän oli tutustunut 
Harvard Collegessa opiskellessaan. Edmund Burke (1729–1797), irlantilainen valtiomies, puhuja ja kirjailija; Lordi Brougham (1778–
1868) oli Lontoon yliopiston perustaja; Daniel Webster (1782–1852), johtava yhdysvaltalainen valtiomies ja Massachusettsin senaat-
tori; Lajos Kossuth (1802–1894), vuoden 1848 Unkarin vallankumouksen johtohahmo, joka teki myöhemmin luentokiertueita länteen. 
13 New Hampshirestä kotoisin ollut Benjamin Dearborn (1754–1838) tunnetaan jousivaa’an keksijänä. 
14 Laurenz Oken (1779–1851), saksalainen luonnonhistorian professori, kehitti Emersonin tunteman teorian, jonka mukaan kaikki 
organismit, niin kasvit kuin eläimet, muodostuvat rakkuloista tai soluista, kuten hän niitä nimitti (Die Zeugung, 1805). 
15 Tällaisten väittämien on usein tutkimuskirjallisuudessa, tunnetuimmin Stephen E. Whicherin vaikutusvaltaisessa teoksessa Freedom 
and Fate: The Inner Life of Ralph Waldo Emerson (1953), katsottu merkitsevän Emersonin myöhäiskaudelle leimallista kääntymistä 
hänen varhaisesta optimismistaan kohti skeptisempää ajattelua. Väittteen voi kuitenkin tulkita myös yleiseksi näkemykseksi, jonka 
mukaan ihmiset nuoruudessaan usein odottavat elämältä enemmän kuin vanhuudessaan. 
16 Emersonin lukemistoon kuului skottilaisen lääkärin ja sotilaskirurgin Robert Knoxin (1791–1862) teos The Races: A Fragment 
(London, 1850), jonka myöhemmin rasistiseksi todetun johtoväitteen mukaisesti puhtaat rodut ovat ylenvertaisia sekakoosteisiin ro-
tuihin nähden (joskaan yhtäkään rotua ei sinänsä nimetä ylenvertaisimmaksi). 
17 Vuonna 1834 perustetiin Lontoossa tilastotieteellinen seura (The Statistical Society of London) ja 1850 Carl G. A. Knies julkaisi 
teoksen Die Statistik als selbstständig Wissenschaft. Niin ikään Emersonin myöhemmin siteeraama Quételet kuului tilastotieteen pio-
neereihin (ks. viite 8). 
18 Jenny Lind (1820–1887) oli ruotsalainen soprano, joka lauloi usein Bostonissa Yhdysvaltain kiertueellaan 1850–1852. Nathaniel 
Bowditch (1773–1838) oli Salemista, Massachusettsista kotoisin oleva merikapteeni sekä matemaattinen nero. 
19 Emersonin nimeämiä ”keksijöitä” yhdistää se, että heidän keksintöjensä aitous oli 1860–lukuun mennessä kyseenalaisettu. Menu on 
hindujen pyhissä kirjoissa ihmiskunnan esi-isä, Tubal-Kain on Raamatun luomiskertomuksessa mainittu ”pronssin ja raudan takomi-
sen” aloittaja (Gen. 4:22), Vulcanus on roomalaisen mytologian mukaan tulen jumala, Cadmus tyreläisen puolestaan kerrotaan tuo-
neen foinikealaiset aakkoset Kreikkaan. Erityisesti mainituilla moderneilla esimerkeillä on edeltäjänsä: Kopernikuksen aurinkokeskei-
sellä mallilla antiikin ja keskiajan tähtitieteessä, Johann Fust of Mainzin väitetyllä kirjapainotekniikalla Gutenbergin työssä sekä Ro-
bert Fultonin höyryvoimalla skottilaisen insinöörin William Symingtonin keksinnöissä. 
20 Benjamin Franklin (1706–1790), eräs Yhdysvaltain perustajaisistä, oli monialainen poliittko, kirjailija ja sähköön liittyviä keksintö-
jä tehnyt tiedemies. James Watt (1736–1819) oli vaikutusvaltainen skottilainen keksijä ja mekaanikko; Jacques de Vaucanson (1709–
1782), ranskalainen mekaanikko ja koneiden kehittäjä. 
21 Tällä listalla toisintuu sama teema kuin edellisessä kappaleessa: moderneilla tiedemiehillä on edeltäjänsä antiikissa (ks. viite 19). 
22 Emerson käyttää sanaa orangia nähtävästi omana lempinimenään kultaiselle kaurikotilolle (Cypraea aurantium). 
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23 Emerson tunsi skandinaavista mytologiaa erityisesti Snorri Sturlsonin koostaman teoksen The Prose Edda (London, 1842) välityk-
sellä. 
24 Tällä käsiteparilla Emerson viittaa käsillä olevan teoksen kahteen ensimmäiseen lukuun, joissa kohtalo saa vastinparikseen voiman 
(power, esseen otsikossa tosin suomennettu valta). 
25 Mukaeltu käännös 500–luvulla eläneen uusplatonistin Prokloksen tutkielmasta On Providence and Fate (London, 1816), jonka 
Emerson omisti ja sangen usein luki Thomas Taylorin englanninnoksena 


