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Vimmerby* je malé mûsteãko, které najdeme v mnoha
kníÏkách Astrid Lindgrenové.
Koncem 19. století jel Emil na trh do Vimmerby. Sledujeme ho cel˘ den, od dobytãí ohrady aÏ k paní Petrellové, která bydlí hned vedle pana starosty. Ve starostovû statku, kam i dnes mÛÏe kdokoli nahlédnout, vykoná rychlou a neãekanou náv‰tûvu bûhem oslavy jeho
padesátin, a ta je zavr‰ena tím, Ïe narozeninov˘ dort
skonãí tam, kde má jako v kaÏdé správné grotesce skonãit: ve tváﬁi pana starosty.
V desát˘ch letech 20. století, kdy ve svûtû zuﬁí válka
a ve vimmerbysk˘ch novinách je stálá rubrika Zprávy
z boji‰tû, chodí po dláÏdûn˘ch ulicích Madynka a míﬁí
do cukrárny, kde si kupuje bonbony.
V blíÏe neurãené dobû mezi dvacát˘mi a ãtyﬁicát˘mi lety
se v mûsteãku Lillköping rozehrává válka rÛÏí. Detektiv
Kalle Blomkvist se plíÏí s pekaﬁovic Evou-Lottou a ‰evcovic
* Není pﬁesnû známo, kdy se jméno mûsta Wimmerby zaãalo psát s jednoduch˘m V. W se zachovalo v názvu místních novin – Wimmerby Tidning.

33

Astrid.qxd

12.10.2006

9:03

Stránka 34

Andersem ukr˘t kámen zvan˘ Velk˘ bruãoun. ·evcovu
dílnu v ‰edesát˘ch letech zbourali a vysokou bílou policejní budovu, kde bydlel stráÏmistr Björk, necitliví mûst‰tí architekti koncem sedmdesát˘ch let rovnûÏ strhli.
Za idylou mûsteãka Västanvik v knize Kluci darebáci a pes
mÛÏeme téÏ vystopovat atmosféru Vimmerby se starou
koÏeluÏskou dílnou, jarní poutí s kolotoãi a slavností
v mûstském parku.
A nikdo, kdo byl pﬁi tom, kdyÏ Astrid Lindgrenová
chodila po ulicích a ukazovala, kde Pipi koupila dvakrát
osmnáct kilo bonbonÛ, ‰edesát koulí, dvaasedmdesát
lodiãek a sto tﬁi ãokoládov˘ch cigaret, nepochybuje
o tom, Ïe to malé mûsteãko, kde se Pipi usadila, je Vimmerby.
Na pﬁelomu 19. a 20. století má Vimmerby asi dva tisíce obyvatel. KdyÏ ãlovûk pﬁijíÏdí od severu z kopcÛ
u Pelarne, tedy stejnou cestou, kudy jel Emil z Lönnebergy na trh do Vimmerby, uÏ dlouho napﬁed vidí vimmerbyskou pláÀ plnou luk a svah zdvihající se nad ní. Po
ní se malé mûsteãko ‰plhá ke kostelu, kter˘ svou vysokou
‰piãkou na vûÏi celou krajinu korunuje.
Na stráni se rozprostﬁelo stﬁedovûké Vimmerby. Po celé délce mûsteãka se táhne hlavní ulice. „V tomhle mûstû jsou jenom dvû ulice,“ podot˘ká pekaﬁ Lisander v knize Svûﬁte pﬁípad Kallovi:
„Jedna hlavní a jedna postranní,“ ﬁíkával pekaﬁsk˘ mistr Lisander lidem, kteﬁí pﬁijeli na náv‰tûvu a mûsto neznali. A byla to
pravda. Mûli tu Dlouhou tﬁídu a Krátkou ulici a pak je‰tû Velké
námûstí. To ostatní byly jen strmé, koãiãími hlavami dláÏdûné
uliãky a náznaky uliãek, které smûﬁovaly dolÛ k ﬁece nebo náhle
konãily u nûkterého ze star˘ch polorozpadl˘ch domÛ. Ty se nikdo
z úcty k jejich stáﬁí neodváÏil zbourat, takÏe tu teì stály a tvrdo‰íjnû vzdorovaly plánÛm moderní zástavby.
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Hlavní ulice ve Vimmerby je jedna z nejstar‰ích mûstsk˘ch ulic ve ·védsku. UÏ ve stﬁedovûku na ní bylo nejznámûj‰í trÏi‰tû s domácími zvíﬁaty ve Smålandu.
Vimmerby je povûstné „koÀsk˘m handlíﬁstvím a obchodem s dobytkem“, pí‰e se v jednom cestopisu z 18. století. O poznání pozdûji (ve tﬁicát˘ch letech 20. století)
popisuje obchod s dobytkem ve Vimmerby jin˘ pisatel
v ãasopise Barometr: „Buãení krav na trÏi‰ti dává ulicím
i námûstí archaického ducha a trh s masem a kÛÏemi pﬁipomíná za‰lé ãasy.“
V dobû, kdy Anton Svensson z Kocouﬁí (neboli z Katthultu) jel s Emilem a celou rodinou na jarmark do Vimmerby, byli pro nûj i pro ostatní sedláky nejdÛleÏitûj‰í
konû. Bûhem padesáti let, mezi roky 1880 a 1930 stoupl
poãet koní ve ·védsku z 450 000 na 650 000, zatímco
mnoÏství hovûzího dobytka kleslo z 300 000 na 20 000.
S historií Vimmerby je v‰ak spjat pﬁedev‰ím skot, k pomalému a chudému Smålandu patﬁili odjakÏiva taÏní voli.
KdyÏ Carl Jonas Love Almqvist popisuje charakter ‰védské chudoby, zastavuje se u volÛ a krav:
Jsou to bytosti, které mají úÏasn˘ dar dÛstojného chování. Nevypadají vesele ani melancholicky, zﬁídka jsou zlí, ov‰em nejsou
to ani Ïádní ‰ibalové. Jsou obﬁadní a vÏdy pﬁipraveni vykonávat svou práci. Nejen Ïe jsou vysoce hospodáﬁsky uÏiteãní, ale
v celé jejich osobnosti se to také odráÏí – zkrátka tvorové urãení
k pozemskému uÏitku.
Právû tato taÏná zvíﬁata zaãali Vimmerby‰tí prodávat do
jiho‰védského Skåne a do Dánska uÏ v 16. století, jelikoÏ
v‰emocn˘ král Gustav chtûl sám rozhodovat, kam bude
obchod s dobytkem smûﬁovat. Zda to tak bylo kvÛli samotnému obchodu, nebo kvÛli DánÛm, anebo mûlo rozhodnutí o mûstsk˘ch v˘sadách – tedy o obchodních v˘sadách – Gustava Vasy z roku 1532 jiné dÛvody, historikové
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uÏ nikdy neodhalili. F. E. Norén se ve své knize Vimmerby
a ·védsko za star˘ch ãasÛ odvolává na mnoho zajímav˘ch
historick˘ch dokumentÛ. Více neÏ sedmdesát let museli
Vimmerby‰tí ãekat na navrácení mûstsk˘ch privilegií, ale
bûhem té doby nadále neru‰enû obchodovali v dobytãí
ohradû podle svého a proti královû vÛli.
Dobytãí trh ve Vimmerby se bûhem doby vyvinul k v‰eobecné lidové spokojenosti. Nejveseleji b˘valo na velkém
podzimním jarmarku, pokud ãlovûk mÛÏe vûﬁit tomu, co
se pí‰e v knihách o Emilovi:

KaÏd˘ rok poslední ﬁíjnovou stﬁedu se ve Vimmerby poﬁádal trh
a tam b˘valo Ïivo a mumraj od boÏího rána do pozdního veãera,
to mi vûﬁte. KaÏdiãk˘ ãlovûk z Lönnebergy a okolních farností pﬁijel prodat voly a nakoupit volky, vyhandlovat konû, popovídat si
s lidmi, opatﬁit si snoubence a pochutnat si na cukrátkách, zatanãit si polku nebo se porvat, prostû uÏít si kaÏd˘ po svém. (…)
Jestli jste nûkdy byli ve Vimmerby, kdyÏ se poﬁádá trh, tak dobﬁe
víte, co je to dobytãí ohrada. Tam se prodávají a kupují krávy
i konû. UÏ takhle brzy po ránu se v dobytãí ohradû smlouvalo
a obchodovalo jedna radost. Tam se chtûl Emil podívat ze v‰eho

36

Astrid.qxd

12.10.2006

9:03

Stránka 37

nejdﬁív a tatínek proti tomu nic nenamítal, aãkoliv nemûl
v úmyslu nûco kupovat, spí‰ se jen tak porozhlédnout.
Albert Engström, kter˘ více neÏ jednou sledoval obchodování na trhu ve Vimmerby na pﬁelomu 19. a 20. století, podal nápadnû osobní v˘klad toho, jak vlastnû vznikl
název mûsta. Vimmerby pr˘ prostû znamená „vi märrabytare“, tedy „my koÀ‰tí handlíﬁi“.
Sourozenci Ericssonovi z Näsu v tûsném sousedství
Vimmerby si poznamenávali jarmarky do kalendáﬁe. „âlovûk sly‰el hned ráno, kdyÏ se probudil, to táhlé buãení
dobytka z dobytãích ohrad,“ vypráví Astrid Lindgrenová
ve vzpomínkách na rodiãe Samuel August ze Sevedstorpu
a Hanna z Hultu:
Maãkali se tam sedláci a obchodníci s dobytkem a koÀ‰tí handlíﬁi spolu s voly, kravami a koÀmi, handlovalo se, kupovalo
a prodávalo a konû se projíÏdûli, aÏ se z nich kouﬁilo, a otáãeli
se aÏ u na‰í stáje. Handlíﬁi, kteﬁí se pohybují na kaÏdém dobytãím trhu, se snaÏili, seã mohli, aby obalamutili dÛvûﬁivé sedláky.
A obãas se jim to také povedlo. Sly‰eli jsme o jednom chudákovi,
kterému vnutili beznadûjnû starou herku, toho dne plnou arzeniku, takÏe pﬁi zku‰ebním bûhu pádila jako o závod. Obchod byl
uzavﬁen a kobyla bûÏela i celou cestu domÛ. Ale kdyÏ pﬁi‰el druh˘
den ráno sedlák do stáje a kÛÀ tam leÏel a ani se nehnul, sedlák poznal, Ïe ho napálili. Na pﬁí‰tím trhu náhodou natrefil na
stejného koÀského handlíﬁe. Handlíﬁ dûlal v‰echno moÏné, aby
se sedlákovi vyhnul, a kdyÏ uÏ to ne‰lo, usoudil, Ïe bude nejlep‰í
pﬁedstírat jakoby nic, a tak se zeptal s mil˘m úsmûvem:
„Tak jakpak se má kobylka?“
„Dûkuji za optání,“ odpovûdûl sedlák. „UÏ vydrÏí dvû hodiny
dennû sedût.“
âlovûk pak chápe, s jakou chutí Astrid Lindgrenová
nechala Emila, aby tahal za nos bohatého koÀského
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Vimmerby na pﬁelomu 19. a 20. století, kdy pﬁijel na trh Anton Svensson z Kocouﬁí s rodinou.

handlíﬁe, kdyÏ tehdy na jarmarku ve Vimmerby vyvedl
jednu ze sv˘ch parádních skopiãin.
Vimmerby na pﬁelomu 19. a 20. století v‰ak bylo nejen
mûsteãkem dobytãích trhÛ. Mezi honorací mûsta se
dlouho mluvilo o nezapomenutelné události, která
se pﬁihodila v ãervnu roku 1902, kdy nav‰tívil mûsto
sám král Oscar s korunním princem Gustavem. Dlouho
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pﬁipravovaná náv‰tûva, která trvala pouhé dvû hodiny, se
konala u pﬁíleÏitosti otevﬁení Ïelezniãní trati. Ta pov˘‰ila
Vimmerby na dÛleÏit˘ Ïelezniãní uzel. UÏ roku 1878 dorazila první lokomotiva na novû postavené nádraÏí a byl
zahájen provoz na trati Vimmerby–Hultsfred. Poté byla postavena traÈ Östra Centralbanan Linköping–Vimmerby, která teì byla pﬁipravena k provozu. Mûsto nebylo
velké ani bohaté, ale uvolnilo dvacet tisíc korun na v˘zdobu a dÛstojné pﬁivítání královského veliãenstva. Po
krátké náv‰tûvû v kostele se prÛvod odebral po jediné
skuteãné ulici, kde byly v‰echny fasády v rychlosti opraveny a domy vyzdobeny. Mezi hosty to ‰umûlo obdivem,
jak dokládali oãití svûdci, a král Oscar byl tak dojat, Ïe na
místû pﬁejmenoval Dlouhou ulici na ulici Oscara Druhého, kteréÏto oznaãení Vimmerby‰tí ponechali jen tak
dlouho, dokud byla vzpomínka na slavnou náv‰tûvu Ïivá.
Pak byla ulice zase Dlouhá.
Jakmile jezdila Ïeleznice, dostat se do Vimmerby bylo
mnohem jednodu‰‰í, a ãas od ãasu se dokonce v tisku
objevily reportáÏe nebo zápisky z cest, v nichÏ figuruje
i mûsteãko ze zastrãeného smålandského zákoutí. âasto
je popisováno jist˘m nadﬁazen˘m a sebejist˘m tónem,
jak˘ nezﬁídka pouÏívají lidé od tisku z velk˘ch mûst, kdyÏ
se ocitnou na malomûstû. V˘jimku najdeme v ãasopise
Hemmet (Domov) z roku 1904:
Byl nádhern˘ veãer a my jsme mûli pﬁíleÏitost za nízk˘ch sluneãních paprskÛ konstatovat fakt, Ïe jakkoli Vimmerby není
pﬁímo mûsto, je pﬁece krásné.
KdyÏ jsme vstoupili na námûstí, byli jsme pﬁíjemnû pﬁekvapeni zji‰tûním, Ïe velikostí není o mnoho men‰í neÏ námûstí
Gustava Adolfa ve Stockholmu. Jistû by se na nûj ve‰lo ve‰keré
obyvatelstvo Vimmerby, aniÏ by se muselo nûjak zvlá‰È maãkat.
V tomto malém, tichém a nenároãném spoleãenství se s chutí
zastavím a vychutnám si je.
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„Pﬁe‰li jsme pár domÛ a vy‰li jsme okamÏitû do venkovské krajiny, kam ostatnû ãlovûk dorazil bûhem nûkolika
minut, aÈ ‰el kteroukoli ulicí,“ pí‰e novináﬁ ze Stockholmu. MoÏná kdyby se Stockholman vydal na sever,
kolem kostela a farní zahradou, do‰el by do Näsu, na
nájemní statek vimmerbyské fary, kter˘ se, aÏ dozraje ãas,
navÏdy promûní ve ‰védské dûtské literatuﬁe v Bullerbyn,
ale i ve vilu Vilekulu oblíbené Pipi Dlouhé punãochy.
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Vila Vilekula byla aÏ na okraji mûsta, takÏe hned za ní uÏ zaãínal venkov a ulice pﬁecházela v silnici. Lidé tam ãasto chodili
na procházku, protoÏe nikde nemûlo mûsto tak krásné okolí jako
právû za vilou Vilekulou.

V pátek 29. listopadu 1907 se mÛÏeme doãíst v místních novinách v rubrice Církevní záleÏitosti: „Narození:
nájemci Samuelu Augustu Ericssonovi v Näsu se narodila dcera Astrid Anna Emilia.“
TéhoÏ dne se ve stejn˘ch novinách oznamuje, Ïe
v Severní Americe se prodávají akcie Panamského prÛplavu, v Rusku vypukl hladomor, rusk˘ váleãn˘ soud
odsoudil v loÀském roce 3500 lidí, 1200 MaroãanÛ
zahynulo v lítém boji s Francouzy. Na francouzské
stranû, jak pí‰í noviny, padl jen jeden dÛstojník a sedm
muÏÛ.
Ani ve ·védsku není pﬁíli‰ klidno. Pod titulkem Ohavní
socialisté se doãteme o tom, jak se ve Skåne nemohl konat
pohﬁeb, ponûvadÏ se jeden socialistick˘ dûlník proti
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nûmu postavil. V Sundsvallu ohnivû diskutovali náboÏensky zaloÏení dûlníci: mÛÏe b˘t kﬁesÈan sociálním
demokratem? Nikoliv, znûla odpovûì vût‰iny v sundsvallském okrese – a vimmerbyské noviny Ïivû souhlasí.
âím bliÏ‰í ne‰tûstí, tím konkrétnûj‰í má tváﬁ. Bûhem
bohosluÏby ranila mrtvice varhaníka v Södra Vi a jeden
velkostatkáﬁ, jehoÏ jméno uvádûjí, si vzal Ïivot. „I jeho
bratr si pﬁed ãasem vzal Ïivot,“ vysvûtlují noviny. Potulného Blomgrena chytila policie a vraha dítûte z Mönsterås koneãnû odsoudili. Ve Vester Fernebo vydûsila
jedna Ïena své spoluobãany, kdyÏ se pﬁestrojila za stra‰idlo, a v Björkhultu, pokraãují novinové zprávy, Ïije mlynáﬁ Karl Johan Ryd, jenÏ má lékaﬁsky potvrzeno, Ïe je
choromysln˘.
JestliÏe listujeme v novinách, které vy‰ly o ãtrnáct dní
dﬁíve, 15. listopadu, den po narození Astrid Anny Emilie, dozvíme se, Ïe ve Vimmerby bylo sedm stupÀÛ nad
nulou. Podzim byl pomûrnû tepl˘, v lese lidé na‰li zralé
jahody a maliny je‰tû v listopadu. V˘bor pro dohled nad
chudinou ve Vimmerby pﬁipomíná chud˘m dûtem ve
‰kolním vûku, aby se nahlásily v sirotãinci Hermanska
Barnhemmet, kde jim bude, pokud mají zájem, pﬁidûleno o‰acení. Dûti ve vimmerbysk˘ch ‰kolách jako vÏdy
oslavily svátek Gustava Adolfa. 15. listopadu otiskují vimmerbyské noviny hrdinskou báseÀ:
Sláva tobû, skvûl˘ ‰védsk˘ hrdino!
Velk˘, statn˘, krásn˘.
Ty, jenÏ krev svou ‰védskou prolévá‰,
hlavu draka usekne‰ a páteﬁ zlomí‰.
Uãitelky v mûstsk˘ch ‰kolách, které ãtou ódu na Gustava
Adolfa, nemohou udûlat chybu. Hor‰í je to s tûmi, kteﬁí
se rozhodnou ãíst dûtem nûco, co Ïáci opravdu poslouchají. Komickou náhodou se právû v dobû, kdy se Astrid
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Lindgrenová narodila, doãítáme v novinách, Ïe ‰kolní
rada ve Skanör potrestala uãitelku, která dûtem nahlas
ãetla z kníÏky Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona ·védskem.
Noviny vydávané ve Vimmerby pﬁebírají zprávu z novin
v Trelleborgu:
Ve spolupráci se ‰kolní radou ve Skanör dovoluje si mluvãí církevní rady O. Pfaff oznámit ostatním ãlenÛm rady, Ïe se k jeho
u‰ím doneslo, Ïe si uãitelka obecné ‰koly nûkolikrát dovolila bûhem
voln˘ch hodin nahlas pﬁedãítat dûtem z knihy s názvem Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona, jiÏ je tﬁeba oznaãit za dûtem
‰kodlivou a dûti kazící. Aby církevní pﬁedstavitel doloÏil svÛj
názor na jmenovanou knihu, pﬁeãetl ostatním ãlenÛm rady úryvek z pobuﬁující kapitoly, která pojednává o tom, „jak se stalo,
Ïe ná‰ Pán a svat˘ Petr stvoﬁil Småland“. Kniha, kterou napsala
jistá Selma Lagerlöfová, byla ‰kolní radou prohlá‰ena za nebezpeãnou a ãtení z této bylo ve ‰kole pﬁísnû zakázáno.
Astrid Lindgrenová se narodila do úzkoprsého svûta
a nejednou se odváÏila tepat bázlivou morálku a samozvané stráÏce slu‰ného chování, tyto ochránce dûtí, jejichÏ
‰típnutí je tvrdé jako Ïelezo.
V lednu 1975 dostala spisovatelka dopis od v˘chodonûmecké uãitelky, která se pﬁestûhovala do Západního
Berlína:
Drahá paní Lindgrenová,
musím vám napsat, protoÏe ke svému smutku jsem se právû
dozvûdûla, Ïe moje kolegynû, uãitelka z NDR, byla propu‰tûna
z práce za to, Ïe ãetla ve tﬁídû nahlas dûtem z Pipi Dlouhé punãochy. Tuto informaci mám ze spolehlivého zdroje po náv‰tûvû
v NDR. (…) Chtûla jsem vás o tom informovat, protoÏe si myslím, Ïe je dÛleÏité, abyste vûdûla, jaké dÛsledky mÛÏe mít v této
zemi ãtení va‰ich knih.
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