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Okouzlující, hořkosladké… moudré a dojemné. 
Backmanova útlá kniha oslavuje radost ze 

souznění, kterou nalézáme i uprostřed loučení.
People Magazine

Tuto novelu o chlapci, jeho otci a dědečkovi 
a o tom, jak se učí loučit, si vychutnáte a budete 

se k ní vracet. Je to malá kniha s velkým 
poselstvím.

San Francisco Chronicle

Tuto nádhernou, jímavou novelu jsem přečetla 
jedním dechem, naprosto mě ohromila a chci se 

o ni podělit se všemi, které znám.
Lisa Genova,

autorka bestselleru
Pořád jsem to já

I loučení bolí méně,
když na ně nejste sami

Malý Noah s dědou chodí sedávat
na lavičku a povídají si. Pod lavič-
kou rostou hyacinty, stejné, jaké 
děda kdysi pěstoval pro babičku.

Děda s Noahem si můžou poví-
dat úplně o všem. O všech otázkách 
spojených se životem a vesmírem, 
závažných i nicotných. Při rozhovo-
rech s vnukem si děda vždycky vzpo-
mene, jak se zamiloval do babičky 
a jak o ni ve stáří přišel. Zatím ji 
pořád vidí před sebou a děsí se dne, 
kdy si ji už nebude moci vybavit.

Cítí, že jeho svět se mění. Proto 
by rád zůstal s Noahem na lavičce, 
kde je stále ještě obklopuje proni-
kavá vůně hyacintů. Jenže zachytit 
vzpomínky je čím dál těžší a oba se 
musejí naučit tomu vůbec nejtěžší-
mu: umění se rozloučit.

Fredrik Backman v této netypické 
novele líčí boj stárnoucího muže 
o zachování nejdražších vzpomínek. 
Činí tak něžně a empaticky, jak to 
dovede jen on.
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Fredrik Backman (nar. 1981) pochází 
ze Stockholmu, píše sloupky do švéd-
ských novin a na svůj blog. Backma-
novy knihy vycházejí ve třiačtyřiceti 
zemích a zatím se jich prodalo přes 
sedm a půl milionu výtisků. V nakla-
datelství Host vyšlo: Muž jménem Ove 
(2014), Babička pozdravuje a omlouvá 
se (2015), Tady byla Britt-Marie (2016), 
Co by můj syn měl vědět o světě (2017) 
a Medvědín (2017). Jeho nejnovější 
knihou je pokračování Medvědína s ná-
zvem My proti vám, které připravujeme 
k českému vydání na podzim 2018.
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Těm, kteří si pamatují někoho,  
kdo zapomínal
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MÍSTO PŘEDMLUVY

Toto je příběh o tom, jak se člověku vytrácejí vzpo-
mínky dřív, než z něj vyprchá život. Abych k vám 
byl naprosto upřímný, nikdy jsem neměl v úmyslu 
vydat ho jako knihu. Byl to jen pokus utřídit si 
myšlenkové pochody, jež se ve mně odehrávaly, 
a protože patřím k lidem, kteří se lépe vyjadřují 
písemně než ústně, občas potřebuji své myšlenky 
vidět zapsané, abych pochopil, co vlastně cítím.

Text jsem publikoval na svém blogu, kde visel 
zhruba rok. Záměrem bylo, aby čtenáři, kterým 
se bude příspěvek líbit, mohli finančně podpořit 
jistou nadaci. A pak si upřímně řečeno příběh za-
čal žít vlastním životem, načež se z textu, který se 
nikdy neměl stát knihou, navzdory všemu kniha 
stala. Na papíře, s obálkou a se vším všudy.

Svůj honorář za ni věnuji nadaci Hjärnfonden, 
organizaci, která shání finanční prostředky na vý-
zkum nemocí postihujících mozek. Takže pokud  
se vám příběh bude líbit, je to plus navíc, a po-
kud se vám nebude líbit ani trochu, alespoň jste  
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věnovali peníze na dobrou věc. Doufám, že je to 
tak přijatelné.

Kniha totiž pojednává právě o něm: o mozku. 
O tom posměšném zázraku v nitru našich lebek, 
který nám dovoluje odhalovat taje univerza, ale 
který úplně kašle na to, že nedokážeme odhalit 
taje skryté v nás samých. Chtěl jsem napsat příběh 
o tom, jaké to je, když mozek odejde z tohoto svě-
ta dřív než tělo. Vyšly mi z toho krátké láskyplné 
hovory starého muže s vnukem, mladého muže 
s jeho velkou láskou a konečně i otce se synem.

Text je pokusem vyrovnat se s obrovským stra-
chem před tím, že některé z největších mozků, 
jaké znám, nás pomalu opouštějí, a před faktem,  
že my ostatní se musíme naučit žít se ztrátou ně-
koho, kdo je ještě mezi námi. Všechno to asi zača-
lo, když jsem jednou poslouchal rozhovor se svým 
idolem, který řekl: „Nejhorší na stárnutí je to, že 
už vás nic nového nenapadá.“ Ta slova jsem nikdy 
nedokázal zapomenout a smutek z nich čišící se ve 
mně usadil natrvalo. Takže fantazie to také někdy  
vzdá dřív než tělo. Předpokládám, že tak to vnímá 
docela dost lidí, protože spousta z nás se víc obá-
vá stárnutí než smrti. Ale mluvit o tom, že už vás 
nenapadá nic nového? Mluvit o ztrátě fantazie? 
Úplně jsem se zhrozil, protože fantazie pro mě 
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vždycky byla vším. Když jsem byl malý, vytvářel 
jsem si gigantické fantazijní světy a do nich jsem 
se utíkal pokaždé, když jsem měl strach a byl jsem 
sám a nevěděl jsem, jak mám zapadnout do rea-
lity. Jako dospělý to dělám dál, protože to pořád 
ještě nevím. Ty fantazie mi zachránily život. Toto 
je příběh o nich.

Jak už jsem se zmínil, neměl jsem v úmyslu ten-
to text vydat jako knihu, ale přesto mě nesmírně 
těší, že jste po ní sáhli, ať už jste ji objevili kde-
koli. Tento příběh totiž ze všeho nejvíc pojednává 
o čase. A proto vám děkuji za to, že mu věnujete 
ten svůj.

Fredrik Backman
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