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VYCHÁZÍ SLAVNÁ JUNGOVA ČERVENÁ KNIHA
Nakladatelství Portál právě vydává výjimečný titul – Červenou knihu Carla Gustava Junga. Publikace,
která po 90 letech poprvé spatřila světlo světa vloni na podzim, vychází v české premiéře. Čtenáři se tak
mohou seznámit se zásadním dílem zakladatele psychoanalýzy.
Švýcarský psychoanalytik Carl Gustav Jung začal na knize pracovat v roce 1913 a pokračoval dalších 16 let.
V té době procházel osobní krizí, prožíval apokalyptické vize, slyšel hlasy, obával se dokonce psychické
nemoci. Rozhodl se s těmito stavy bojovat tak, že se jim oddával v aktivní imaginaci a ztvárňoval je jak
písmem, tak malbami. Tato cesta do jeho nitra mu pomohla odhalit nové postupy v psychoanalytické praxi.
Tady mají původ jeho zásadní teorie o archetypech a kolektivním nevědomí.
Vznikl mohutný rukopis vázaný v červené kůži, který Jung původně pojmenoval Liber Novus, Nová kniha.
Obsahuje popis jeho putování mystickou krajinou, boj s příšerami, setkání s bohem i ďáblem a mnohé další
situace, jejichž překonání vedlo k jedinému – záchraně vlastní duše. Text, německý i latinský, ztvárněný
kaligrafickým písmem, doprovází 200 obrazů vyvedených v sytých barvách a připomínajících styl J. Váchala
nebo F. Kupky. Sám Jung o knize řekl: „Povrchnímu pozorovateli to bude připadat jako šílenství. A taky by se
jím stalo, kdybych nebyl schopen vstřebat tu obrovskou sílu původních zkušeností… Vždycky jsem věděl, že
tyto zkušenosti obsahují cosi vzácného, a pochopil jsem, že není nic lepšího než je zaznamenat do vzácné
knihy a namalovat představy, které vyjdou najevo skrze jejich znovuprožití, nejlépe, jak dovedu.“
Jung knihu nikdy nevydal z obav o svoji vědeckou reputaci. Po jeho smrti byla uložena do trezoru švýcarské
Union banky, kde ležela do roku 2000. Až tehdy se podařilo britskému historikovi lékařství profesoru Sonu
Shamdasanimu domluvit se s dědici na jejím vydání. Přeložil ji do angličtiny, doprovodil komentářem a pod
jeho dohledem byla za přísných podmínek zdigitalizována a připravena pro tisk. Svoji premiéru měla v USA
v říjnu 2009.
Nyní se Červená kniha dostává i k českým čtenářům. Nakladatelství Portál připravilo její vydání ve stejné
podobě jako zahraniční verze – první část obsahuje faksimile Jungova textu včetně ilustrací, druhá část je
jeho českým překladem a nechybí ani odborný komentář. České vydání přijede podpořit sám editor Sonu
Shamdasani. Ve čtvrtek 21. 10. vystoupí od 15.30 hod. na odborném sympoziu, které pořádá Portál spolu
s Českomoravskou psychologickou společností. V pátek 22. 10. v 11 hod. proběhne za jeho účasti tisková
konference. Veškeré informace o Jungově Červené knize, jejím českém vydání a programu Sonu
Shamdasaniho v Praze lze najít na novém webu www.cervenakniha.cz.
Vydání Červené knihy C. G. Junga je dlouho očekáváno jak psychologickou obcí, tak širokou veřejností. Po
odborné stránce je klíčem k celému Jungovu dílu i učení. Sonu Shamdasani tvrdí: (Kniha) „poskytuje…obraz
toho, jak Jung sloučil své fantazie s vědeckým bádáním a pokusil se formovat psychologii jako vědu… Jen na
tomto základě mohou životopisci začít psát Jungovu biografii.“ Obsahově však osloví každého, kdo má
odvahu pustit se na cestu poznání vlastního nitra, nebo se chce dozvědět hodně nového o lidské mysli. Pro
své grafické zpracování je publikace cenným sběratelským kouskem. Ze všech těchto důvodů má Červená
kniha šanci stát se vrcholem knižní sezóny.
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