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Správně by mělo být Luběnka, protože takové
jméno zpěvačka při křtu dostala. Ale
seznámení dvou velkých osobností českého
hudebního divadla mi připomnělo příběh
Oldřicha a Boženy. Bylo to takhle.

K

dyž dostala Ljuba Hermanová (1913–1996)
angažmá jako subreta
v Národním divadle
v Bratislavě, bylo jí devatenáct
let. Jednoho dne se v publiku objevil Oldřich Nový (1899–1983),
v té době první milovník a šéfrežisér brněnské operety, jenž
jezdil na premiéry divadel po celé republice a vyhlížel talenty,
kterým by mohl – řečeno dneš-

ní terminologií – »hodit lano«.
A Ljuba mu padla do oka. Ta na
to, co se dělo po premiéře, po letech vzpomínala: „Víno, úspěch,
mládí, to na mně vykonalo své.
Při cikánské muzice jsem tančila čardáš, zpívala a povykovala
jako mládě puštěné ze řetězu.
Leč ouha! To všechno sledoval
přísným svým okem Oldřich
Nový! A začalo kázání! Jak to,
že piju a zpívám a kouřím, když

mám druhý den představení? Co
tomu řeknou hlasivky? Jak dlouho vydrží?!“
V roce 1933 jí Oldřich poslal
svou fotografii s přípisem:
„Ljubě, holčičce s budoucností!“. Ljuba mu to oplatila výsměšným vzkazem poslaným
z Vídně: „Drahý příteli, zatímco jste mi dával kapky, jak co
dělat, vy se svým uměním sedíte v Brně a já už Vás dnes zdravím z Vídně, z Theater an der
Wien!“
Přeskočme pár let a ejhle –
v roce 1936 se Ljuba stala členkou Nového divadla Oldřicha
Nového! Tam, po boku svého
někdejšího karatele, účinkovala
ve čtyřech hrách: Další, prosím,

Rok 1936 a komedie
Další, prosím v Novém
divadle, to ještě bylo
mezi nimi všechno
v pořádku.
Moje sestra a já, Mam’zelle
Nitouche a Zaplaťte, slečno!.
A právě tehdy se odehrála situace, kterou si ještě nikdo nedovolil zveřejnit, i když ve vztahu
těch dvou sehrála důležitou roli. Oldřich Nový se pokusil
s Ljubou navázat kontakt víc než
kolegiální. Došlo k tomu jedné
noci a slavný milovník zcela
zklamal. Ljubě to bylo celkem
jedno, pouze se dopustila toho,
že druhý den přišla na zkoušku
a před celým souborem pozdravila šéfa: „Ahoj, Oldo!“ Nový
zrudl a povídá: „Paní Ljubo,
pojďte se mnou do ředitelny!“
Tam pak spustil, že si vyprošuje, aby mu před souborem tykala a oslovovala ho křestním jmé-

 V roce 1953
chodili diváci
do Karlína na
Mamʼzelle
Nitouche.
Ljuba se už
převtělila
v Corinu.
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V hudební
komedii Moje
žena Penelopa
si spolu zahráli
v roce 1949
v karlínském
divadle. 
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