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cházel výborně, při vzájemném respektu. Udělal jsem též
všechno pro to, aby tato spolupráce byla z mé strany funkční
i za současného šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka, pod kterým
jsem před mnoha léty hrál již jako zástupce koncertního
mistra. Brzy jsem však zjistil, že o tuto spolupráci zájem není.
Nějaký čas mi trvalo, abych poznal, že se s tím nedá nic dělat
a další snaha o přízeň šéfdirigenta by mě stála marné síly,
vnitřní pohodu a možná i pevné nervy. To vše mohu uplatnit
jinde a jinak.

Foto Robert Spousta

Možná to všechno osobně vnímáte jako příkoří. Podívejme se
však na tuto záležitost z jiného úhlu. I když se ve vašem případě o nějakém vysokém věku zdaleka mluvit nedá, nesouvisí to s šéfdirigentovým záměrem orchestr výrazně omlazovat, funkční hráče nevyjímaje? S tím přece lze, samozřejmě
v průběhu delšího času, souhlasit.
Ano, lze. Mnoho nadaných mladých hudebníků těžko shání zaměstnání a Česká filharmonie jim nemůže blokovat místa. Někteří hráči jsou po mnoha letech služby za svým zenitem, na
druhé straně je mezi nimi spousta těch, kteří si počínají výborně
i ve vyšším věku, mají navíc profesní a lidské zkušenosti. Mělo
by se tedy v tzv. personálních obměnách postupovat nanejvýš citlivě. Pokud najednou vyměníme značnou část orchestru, zpřetrháme nit, která váže umělecké generace k sobě. Negujeme
tím tradiční hodnoty a předchozí zkušenosti. Myslím to obecně,
nechci rozebírat, jestli se tak děje, či nikoliv. Domnívám se ale,
že s mou osobou to má pramálo společného.

Miroslav Vilímec s Rafaelem Kubelíkem

Houslista Miroslav Vilímec
– nový začátek
Miloš Pokora

Houslistu Miroslava Vilímce jsme si zvykli pravidelně slýchat
jako sólistu na recitálech a ve spolupráci s mnoha orchestry,
vystupoval opakovaně s Českou filharmonií, nedávno hrál rovněž s Pražskými symfoniky nebo Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Do povědomí ale vstoupil především jako dlouholetý koncertní mistr České filharmonie. Tím větší bylo překvapení, když jsme ho od nové sezony v této roli přestali vídat.
Opustit místo koncertního mistra bylo vaše rozhodnutí?
Nakonec ano, ovšem až po racionálním zvážení stávající situace v České filharmonii. Poslání koncertního mistra jsem si vážil a plnil ho skoro 25 let. Považoval jsem ho za prvořadé a podřídil jsem mu další činnosti, například sólové či komorní.
Uznával jsem starý typ koncertních mistrů, z České filharmonie třeba Bruna Bělčíka, který tímto povoláním skutečně žil
a měl ho za vlastní uměleckou realizaci. Já to vnímal podobně,
jedním slovem – bavilo mě to.
Proč tedy v tomto poslání nepokračujete?
Jak jsem již řekl, za to čtvrtstoletí jsem si užil stovek koncertů,
spolupráce s vynikajícími dirigenty, krásných sálů po celém
světě a dalo by se říci, že jsem „přestál“ asi pět šéfdirigentů
a ještě daleko víc ředitelů. Ale zcela vážně – na všechna tato období vzpomínám velmi rád a nikdy v minulosti jsem neměl se
žádným šéfdirigentem sebemenší problém. Se všemi jsem vy-

V čem tedy vidíte hlavní důvod své situace? Souvisí to s dávno
minulými událostmi v orchestru?
To si nemyslím. Šéfdirigent prostě hledá jiný typ vedoucího
hráče. Já se snažím za všech okolností, a to i když se něco zrovna
nedaří, šířit kolem sebe klid a tvůrčí náladu. Proti snaze o bezchybnost technických detailů nic nemám, naopak ji vítám, pokud není doprovázena stresujícím napětím. Pro mě zůstává největší hodnotou a radostí hudební prožitek. V tom se zřejmě liším
od trenérského projevu a způsobů jiných vedoucích hráčů. Na
druhé straně se tvářím velmi zamračeně, když se má např. měnit letitý smyk, o kterém jsem přesvědčen, že je správný. Nemohu si nevzpomenout na konflikt při šéfdirigentově požadavku změny tradičního smyku v předehře Straussova Netopýra.
Jako podřízený koncertní mistr jsem musel ustoupit, zatvářil
jsem se však neochotně, což mi bylo později vyčteno. Vlastně
jsem rád, že za tyto záležitosti, o kterých bych se dovedl a chtěl
jako houslista přít, nenesu nyní odpovědnost. Těch výtek bylo
více, například že při hře dostatečně neelektrizuji skupinu, nejsem zárukou uměleckého růstu ansámblu atd. Dnes ale necítím potřebu to vše rozebírat a obhajovat se. Chci se dívat pozitivně dopředu, oproštěn od všeho zatěžujícího, co působení na
tzv. první židli v orchestru, včetně vztahu se šéfdirigentem, přináší.
V České filharmonii ale zůstáváte nadále?
Ano. Zažil jsem zde příliš mnoho, než abych se po nějakých poznámkách a dopisech šéfdirigenta urazil a odešel. Hledání nového koncertního mistra nyní pozoruji ve skupině zpovzdálí.
Proběhl již jeden konkurz, ale zatím nikdo z uchazečů, kteří
se do něj přihlásili, vybrán nebyl. Zmíněné místo jsem po dohodě s ředitelem České filharmonie Davidem Marečkem, se
kterým jsme mimochodem vedli velmi korektní jednání, však
uvolnil pro zvaní dalších vytipovaných kandidátů. Mou podmínkou definitivní změny smluvního zařazení ale i nadále zůstává to, že nový koncertní mistr konkurzem úspěšně projde. Určitě se to tak stane. Nebylo by jistě žádoucí a pro požadovaný
„růst ansámblu“ dobré, aby první židle koncertního mistra
byla dlouhodobě v týdenních intervalech jen jakýmsi „křeslem
pro hosta“.

