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Autorka se ve své práci snaží hledat možné spojitosti mezi transcendentalismem amerického 

filozofa a spisovatele Ralpha W. Emersona a hnutím New Age. Východiskem její práce je teze, že několik 

atributů Emersonovy filozofie lze považovat za možný zdrojový materiál, který New Age utvářel, a Emersona 

tedy lze s jistou mírou nadsázky považovat za jakéhosi praotce tohoto eklektického duchovního směru.  

Přestože autorku k tomuto tématu přivedl (i podle jejího vlastního vyjádření) především její zájem o 

spiritualitu New Age, je třeba říci, že práce nepůsobí příliš asymetricky – zcela nedotčený čtenář se toho 

totiž dozví o Emersonovi skoro stejně jako o New Age. Např. první část práce, v níž autorka stopuje 

Emersonovy inspirační zdroje přes anglické jezerní básníky až k německému idealismu (a potažmo i 

k mnohem starším filozofickým a náboženským konceptům) se čte jako detektivka. Obdobnou 

genealogickou stopovačku pak autorka praktikuje i při hledání historického průsečíku mezi 

transcendentalismem a New Age, jímž je podle všeho hnutí New Thought z konce 19. století, které skutečně 

nese stopy obou zmíněných směrů. Svou tezi pak potvrzuje hledáním a nacházením styčných ploch            

a analogií mezi transcendentalismem a hnutím New Age, což je i hlavním těžištěm práce.  

Na diplomovou práci se jedná o faktograficky mimořádně obsáhlé dílo, které svědčí o značné erudici 

a formulační zdatnosti autorky.  

 

Drobné věcné připomínky: 

 Autorka patrně vnímá americký transcendentalismus především jako volnomyšlenkářský odštěpek 

unitářské církve a zjevně neklade rovnítko mezi romantismus a transcendentalismus, jak vyplývá 

například z jejích formulací na str. 11 („We will continue with the romantic traces of influence in 

Emerson´s work…“ atp.) i jinde. V této souvislosti je však třeba uvést, že transcendentalismus je zcela 

běžně považován za pevnou součást amerického romantického kánonu a několik současných literárních 

historiků jej dokonce označuje za kvintesenci amerického romantismu. 

 

 Musím přiznat, že jsem při čtení osobně zápasil s některými esoteričtějšími aspekty New Age, které pro 

mou poněkud konzervativní mysl již hraničí s okultismem (jehož vliv na utváření New Age ostatně 

autorka v práci sama uvádí). Namátkou bych zde zmínil autorkou popisovanou metodu channellingu. 
 

 Autorka při hledání paralel mezi transcendentalismem a New Age občas zachází na tenký led. Např. na 

str. 60 nachází paralelu mezi způsobem, jakým New Age traktuje vybrané postuláty kvantové fyziky, 

potažmo i moderní teorie superstrun (konkrétně tezi, že „hmotné“ věci v zásadě sestávají z vibrací a 

energie a značná dimenze „fyzického světa“ tak uniká přímému pozorování). Paralelu k tomuto nahlížení 

na svět nachází v následujícím Emersonově výroku: „Every thing is as I am. Bird and beast is not bird 

and beast, but emanation and effluvia of the minds and wills of men there present.“  Analogie tohoto 

citátu s kvantovou fyzikou je zajímavá, ale poněkud neústrojná. Z kontextu Emersonova výroku se lze 

spíše domnívat, že ve zkratkovité metafoře vyjadřuje prostou karteziánskou nedůvěru ke smyslovému 

vnímání coby nositeli hodnověrných informací (téměř století před Husserlem). Tzn. s největší 

pravděpodobností se v zásadě jedná o filozofický výrok, který se nesnaží postihnout (alternativní) 

fyzickou podstatu světa, což platí obecně i o fenomenologii jako takové. Autorka svým srovnáním tedy 

Emersonovi tak trochu připisuje jiné ambice, než ve skutečnosti měl. 

 

Závěrem konstatuji, že Pavlína Rabochová napsala velmi zdařilou a skutečně přínosnou diplomovou práci, 

kterou nelze hodnotit jinak než jako výbornou (1). 
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