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začátku o mnohem víc než jenom o předá-
vání znalostí, které předepisovaly školní os-
novy. (...)
V páté třídě žačka přišla s árií o měsíčku 
z Dvořákovy Rusalky a na konci roku už 
uměla celý Mařenčin part z Prodané nevěs-
ty. To už bylo víc než jen výkon snaživého dí-
těte. Učitelka to pochopila a přes kolegy-
ni zkontaktovala operní hvězdu Emu Destin-
novou, která v té době náhodou zrovna 

Na začátku příběhu každého talentu vždy 
stojí někdo, kdo postřehne, že se něco děje. 
První, kdo si toho všiml u Jarmily Novotné, 
byla její učitelka v obecné škole v Praze na 
Vinohradech, v ulici Na Smetance, Jarmila 
Faitová-Brojová. Novotná později na svou 
třídní také vzpomínala jako na tu, která ji 
přivedla k hudbě. Vídaly se tehdy, když byla 
malá, každý všední den celkem pět let 
(1913–1918) a v jejich vztahu šlo skoro od 

pobývala v Praze, a požádala ji, aby si přišla 
žačku poslechnout. Tenkrát, za války, z toho 
ještě nic nebylo, primadona jen na dálku 
vzkázala několik rad, především ať si děvče 
svůj hlas od začátku šetří, protože přepíná-
ním by mohl zhrubnout a z talentu by neby-
lo nic. (...)
Jarmila Novotná se 23. září 1907 narodila 
v pražském bytě ve Slezské ulici. Brzy po-
tom se ještě jednou přestěhovali, a to nad 
Muzeum do Rubešovy ulice číslo 15, kde už 
zůstali. Tento dům se stal domem Jarmilina 
dětství i dospívání. Vyrostla v centru Prahy, 
na Václavské náměstí to bylo pěšky jen pět 
minut, a když se člověk vydal od domu na 
druhou stranu, z centra pryč, ocitl se po půl-
hodině naopak na periférii – jakkoli byly Vi-
nohrady před první světovou válkou čtvrtí, 
která dovnitř i navenek bohatla a vyjadřova-
la rostoucí sebevědomí. Blízko to měli i do 
Národního divadla. Rodiče tam s dcerami 
chodili často; ještě než bylo Jarmile čtrnáct, 
uměla díky tomu nazpaměť v podstatě 
všechny slavné ženské operní árie.
Za hudbou ale nemuseli jenom do opery, ta 
se v jejich čtvrti živě provozovala i leckde 
jinde: třeba ve Vinohradském divadle, ote-
vřeném v roce, kdy se Jarmila narodila. Obě 
sestry tam nastoupily do sboru, který účin-
koval hlavně v operetách. Potom jednou 
Pavla přišla s tím, že v kostele u svaté Lud-
mily, na dnešním náměstí Míru, mají dobré-
ho varhaníka, který organizuje dětské zpívá-
ní při májových pobožnostech – a šlo se 
i tam.
Z Pavliny iniciativy taky obě sestry začaly 
brát hodiny tance v tehdejším sále u Grůbrů 
v Koubkově ulici. Předtančení tam však už 
svěřili nikoli Pavle, ale o rok a půl mladší 
Jarmile.
Sestry zůstaly v blízkých stycích až do kon-
ce života, ačkoliv po stránce temperamentu 
snad nemohlo jít o protikladnější povahy. 
Ve všech dívčích partách, do kterých ji Pav-
la uvedla, Jarmila brzy šéfovala. A skoro 
všechno, čím se zabývala, jako by jí šlo líp: 
zpěv, divadlo, dokonce i hra na klavír (se 
kterou Jarmila začala v sedmi letech) nebo 
francouzština (o rok později).
Pár kroků od Rubešovy ulice, v Anglické, 
v sousedství restaurace Demínka bydlel Pa-
vel Ludikar, první skutečný operní pěvec, 
kterého Jarmila v životě poznala. Její rodiče 
se s ním trochu znali; vždycky když Ludikar 
zavítal domů z angažmá v drážďanské Sem-
perově opeře nebo v milánské La Scale, 
snažila se jejich dcera vymámit ze slavného 
pěvce tajemství jeho úspěchu. Až když v ro-
ce 1926 nastoupil jako sólista v newyorské 
Metropolitní opeře (o třináct let později ho 
Novotná následovala), napsal jí: „Všechna 
sláva je polní tráva. Držte se lásky. To je pře-
ce to nejkrásnější. Pravý kumšt je ten, jejž si 
člověk dělá podle svého srdce a gusta.“ (...)

V OPEŘE S OSTRČILEM
Jan Hilbert Vávra naučil Novotnou základům 
zpěvu, dodal jí sebevědomí, aby se na scé-
ně nestyděla, a dovedl ji k prvním profesio-

Baronka v opeře
Ukázky z nové knihy Pavla Kosatíka 
o Jarmile Novotné

Tleskali jí na největších operních scénách světa, její kráse se kořili umělci i aristokrati. Kdo byla ve skutečnosti 
pěvkyně Jarmila Novotná a jaká byla cena, kterou platila za úspěch?
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promluvit se šéfem opery Národního diva-
dla Otakarem Ostrčilem.
Tehdy znovu (stejně jako při nástupu do či-
nohry Národního divadla) se v jejím životě 
zopakovalo, co měla později zažít ještě 
mnohokrát: k metám, o které jiní usilovali 
léta, se sama obvykle propracovala během 
chvíle. Ne že by si své úspěchy nezasloužila, 
naopak, navenek však působily, jako by jich 
dosahovala se zázračnou lehkostí, bez vidi-
telně vynaložené námahy.
Platí to i pro její přijetí do opery Národního 
divadla: koho jiného tam vzali v sedmnácti 
letech, a navíc během okamžiku? Ostrčil si 
ji nechal jednou předzpívat a rozhodl: o pár 
dní později, 27. června 1925, vystoupí 
v hlavní roli v Národním divadle, jako Ma-
řenka ve Smetanově Prodané nevěstě. (...)

JIŘÍ DAUBEK, KAVALÍR...
Svého budoucího manžela poznala Jarmila 
Novotná v květnu 1926 na plese v Lobko-
vickém paláci na Hradčanech. Svedla je do-
hromady náhoda. Podle rituálu měl na ple-
se každou slečnu doprovázet pořadatelem 
vybraný kavalír. Muž, kterého výbor Národní 
besedy pro Novotnou původně zvolil, však 
onemocněl, takže Jiří Daubek byl vybrán 
vlastně dodatečně, jako „záskok“. Pro tuto 
roli se však hodil víc než dobře: byl spole-
čensky zkušeným a obratným mužem, 
o celých sedmnáct let starším než Novotná, 

nálním vystoupením před publikem. Pod je-
ho vedením zazpívala v říjnu 1924 na svém 
prvním samostatném koncertě v pražském 
Mozarteu; blýskla se tam hlavně několika 
obtížnými áriemi z Pucciniho Madam But-
terfly, v novinách o ní tehdy vůbec poprvé 
napsali jako o operní pěvkyni.
V červnu 1925 jí Vávra zařídil i první účinko-
vání v opeře: došlo k němu v městském di-
vadle v Lounech, kde idol z Prahy každoroč-
ně organizoval operní festival, při kterém 
místní umělci vždycky spojili síly s těmi, kte-
ré Vávra přivezl z Národního divadla.
Obecenstvo bylo nadšeno, protože večery 
měly profesionální úroveň, pro obyvatele 
Loun se proměnily ve skutečné hudební 
svátky a také Vávrovi Pražáci byli spokojeni: 
přes den se koupali v Ohři a jezdili na výlety 
do Podlesí, večer se vyřádili na scéně. Mezi 
ně jednou vmísil také svou nadějnou žačku. 
Pořád jí ještě nebylo osmnáct, ale nakonec 
zvládla dva náročné večery za sebou, oba 
v hlavní roli: nejdřív jako Violetta ve Verdiho 
Traviatě, pak jako Rosina v Rossiniho Lazeb-
níku sevillském.
Nebyly a nejsou to opery, jaké se hrávají 
v regionech; sopranistky se k nim propraco-
vávají mnoha lety studia a zdaleka ne 
všechny na ně dosáhnou. Dívka ale tehdy 
své publikum přemohla a ono jí padlo k no-
hám. Nejlépe ze všech to pochopil její učitel, 
který si o ní hned po návratu do Prahy zašel 

mohl se jí tedy jevit téměř otcovsky. O hud-
bu a operu se zajímal, navíc o Novotné jako 
vycházející hvězdě v té době už mluvila sko-
ro celá Praha; i on sám byl tedy zvědav, 
s kým se uvidí. Nakonec to zařídil tak, aby 
se s ní setkal ještě před plesem, a podle to-
ho, co si o události zapsal do deníku, jí byl 
očarován od prvního okamžiku: „Nemohl 
jsem jednoduše chápat, že příroda obdařila 
takovou měrou jednu bytost.“ Později i ona 
napsala, že to bylo poprvé, co se doopravdy 
zamilovala. On se jí však stal v pravém 
smyslu posedlým, od první chvíle. Proměnil 
se ve stálého návštěvníka jejích představe-
ní v Národním divadle, nevynechal jediný 
večer. (...)

„NADMÍRU KRÁSNÁ BOLEST SVĚTA“
Kromě manžela Novotná vždycky uváděla 
jména tří mužů, kteří na ni měli v životě nej-
větší vliv: T. G. Masaryka, Maxe Reinhardta 
a Artura Toscaniniho. Politika, režiséra a di-
rigenta – a především tři velmi silné muž-
ské osobnosti, jimž bylo společné, že ve své 
době každý v daném oboru došli až na vr-
chol. Prezidentovi Československé republi-
ky Novotná možná vděčila za ještě víc než 
zbývajícím dvěma. Ti jí pomohli v umělecké 
orientaci, Masaryk se však zasloužil o to, že 
se na uměleckou dráhu se vší vážností (a se 
zaměřením nikoli už k domovu, ale do svě-
ta) vydala.

Violetta v Traviatě byla její emblematickou rolí. Už jako sedmnáctiletá se o ni 
s úspěchem pokusila v Národním divadle, v dalších letech o ní přemýšlela a prohlubo-
vala psychologický portrét hrdinky.

„Chtějí mě vidět v kalhotách,“ povzdychla si Novotná, když se jí zeptali, proč 
je i po čtyřicítce stále žádaná jako Cherubín nebo Oktavián. Kalhotkové role 
jí slušely také díky útlé postavě.
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o šest let dřív v Berlíně, teď ve Vídni to zo-
pakovala v hvězdné dvojici s Richardem 
Tauberem, a tedy se zaručeným úspěchem. 
Kritika velebila scénické divy vyvolané pů-
sobením točny, duety Taubera s Novotnou 
i „Mařenčin“ půvab. (Z pražské dálky viděli 
uvedení Prodané nevěsty jako obvykle přís-
něji: Vídeňáci prý operu pojali naturalisticky, 
jako by nevěděli, s kým mají ve Smetanovi 
tu čest, a inscenovali prý ho jako autora li-
dové operetní frašky.)
Jak bylo jejím zvykem, s radostí o výsledku 
poreferovala prezidentu Masarykovi. Už byl 
starý a nemocný, ale věděla, že bude mít 
radost – a aby mu jí udělala ještě víc, připo-
jila do dopisu slib, že je to teprve začátek, 
protože teď jim v té Vídni nabídne ještě Dvo-
řákovu Rusalku. A Smetanovu Hubičku. Ne-
bylo její vinou, že se uvedení žádné z těchto 
oper potom do anšlusu nestihlo; propagova-
la je v cizině dál, i v Americe.

MAESTRO
Její první „Salcburk“ se pro ni stal pa-
mátným nejen proto, že tam poprvé zpívala, 
ale hlavně proto, že se tam s ním, s Tosca-
ninim, konečně setkala. Když mu byla v srp-
nu 1935 představena, splnil se jí sen, který 
v sobě nosila sedm let, od chvíle, kdy ho 
v milánské La Scale poprvé viděla dirigovat. 
Už tehdy napsala prezidentu Masarykovi, 
jak by si jednou přála s Toscaninim praco-
vat, nezdálo se to však možné.
Nyní se situace proměnila, obdiv byl vzá-
jemný. Přesněji řečeno, Novotná zjistila, že 
má v největším dirigentovi světa svého cti-
tele. Její vlastní první dojem z něho přitom 
nebyl úplně valný, zdál se jí drobný a šedivý, 
a dokonce přemýšlela o tom, nemá-li prav-
du Bruno Walter, kterému Toscanini vzhle-
dem připomínal Lucifera z kultovní expre-
sivní malby Franze von Stucka.
Avšak byl to v každém případě Maestro 
a navíc milovník žen, což jinými slovy zna-
menalo, že jim uměl naslouchat. Byl přesně 
o čtyřicet let starší než ona, mohl být tedy 
jejím dědečkem; nevnímala ho však jako 
starce. Měl za sebou několikeré úspěšné 
angažmá v obou nejlepších operách světa, 
milánské La Scale a newyorské Metropolit-
ní opeře, a na obou stranách oceánu dosáhl 
toho, že publikum chodilo do opery na něj, 
bez ohledu na to, kteří zpěváci zrovna toho 
večera vystupovali na scéně.
Ve svých rukách soustředil moc, jakou před-
tím v opeře nikdy nikdo nezvládl. Ačkoli ho 
mnozí podezřívali, že při práci podléhá své-
mu egu, nesloužil ničemu víc než umění. 
V několika případech se na to přišlo až po 
jeho smrti – například když vyšlo najevo, že 
milánskou La Scalu řídil za plat, který se 
rovnal třetině gáže pěveckých hvězd. (...)

NÁVRAT DOMŮ
Výsledek voleb roku 1946 je oba zklamal 
na celé čáře. Jiří Daubek těsně před nimi 
vstoupil do národně socialistické strany (vní-
mané jako hlavní protiváha komunistů) 
a o členství požádal i svou ženu. Zda po-

Oba její rodiče v Masarykovi ctili otce ČSR 
a takto ho vnímala i Novotná od chvíle, kdy 
ho poprvé uviděla. Stalo se to 18. prosince 
1918, v den prezidentova návratu z exilu do 
republiky; jedenáctiletá Jarmila se toho dne 
přidala k davu dětí, které mu přišly zazpívat 
na nádvoří Pražského hradu. (...)
A pak ji prezident poprvé uviděl a uslyšel: 
26. října 1927 v Národním divadle, jako Gil-
du ve Verdiho Rigolettovi, vedle Georga Ba-
klanova v titulní roli. Byla to jedna z jejích 
nejlepších rolí a toho večera se snažila ještě 
víc než jindy. Že uspěla, naznačil dopis, 
který druhý den přišel do Rubešovy ulice 
z Hradu: slečna Novotná se v něm zvala, 
aby v doprovodu matky přijela do Lán a pa-
nu prezidentovi zazpívala.
Nikdy na ten večer nezapomněla. V zámec-
ké hale se tehdy shromáždila menší pozva-
ná společnost, k atmosféře patřilo i to, že 
v místnosti hořel a praskal krb. Prezident 
přišel jako poslední. „Vstoupil aristokrat 
v nejkrásnějším slova smyslu.“ Nikdo z nosi-
telů úctyhodných jmen, se kterými se po-
tom Novotná v životě seznámila, už prý na 
ni neudělal srovnatelný dojem. Nejdřív po-
večeřeli, probrali při tom spoustu témat. 
Pak Novotná zazpívala, vybrala několik árií 
z Prodané nevěsty a z Traviaty. Jako by pre-
zident pořád nebyl spokojen, požádal ji, aby 
zazpívala i nějaké národní písně. Poslechla 
a nakonec prý se u klavíru zpívalo dlouho 
do noci. (...)

„DIE NOVOTNA“
Lehárova Giuditta rozhodla o tom, že Víde-
ňané přijali Novotnou definitivně mezi sebe. 
Rakousko se, spolu s Československem, 
stalo její novou vlastí a Vídeň spolu s čes-
kou Litní jejím novým domovem. Noviny 
psaly o tom, jak s celou rodinou, manželem, 
dvouletou dcerkou, kuchařkou, sluhou a ko-
morníkem obývá malý palác v Salmgasse 
(později bydlela v těsném sousedství opery 
v Operngasse) a jak domem zní od rána do 
večera klavír a zpěv.
Podobně jako předtím u obecenstva v Berlí-
ně a Praze, stala se nyní i jejich zpěvačkou: 
protože v jejím hlase uslyšeli, že je víc než 
jen profesionálkou; dává do svých rolí kro-
mě umu i celou svou osobnost a nešetří při 
tom. Mnohým z nich se líbilo, že se stejně 
nešetřila rozlišováním mezi operou a opere-
tou. Role v obou žánrech přijímala stejně 
vážně, zpívat v Netopýrovi, operetě od Jo-
hanna Strausse mladšího, bylo pro ni stejně 
důležité jako vystoupit v Beethove nově De-
váté symfonii pod Toscaniniho vedením: 
v prvním případě sloužila publiku, v druhém 
umění, obojí službu však pokládala za stej-
ně důležitou.
Úspěch v Giudittě jí v Rakousku přinesl na-
bídky dalších rolí. S vedením Staatsoper po-
depsala smlouvy na Pucciniho Manon a na 
Gildu a Violettu ve Verdiho Rigolettovi a Tra-
viatě. Byl jí nabídnut Růžový kavalír Richar-
da Strausse a sama se také zasadila o no-
vé uvedení Prodané nevěsty.
Smetanově opeře pomohla k uvedení už 

slechla, není známo, spíš asi ne: politicky 
se nikdy neangažovala tolik jako její muž 
a po volbách jí členství v jakékoli straně už 
nemuselo připadat důležité. Nové rozvržení 
moci pro ně v každém případě znamenalo 
i prohru v osobní rovině: komunisté nejenže 
vyhráli volby v českých zemích, ale zvítězili 
také na Berounsku a dokonce i v samotné 
Litni.
Na pivovarském komíně v areálu velkostat-
ku v máji 1946 zavlál rudý prapor a v dě-
kovném provolání, které komunisté tehdy 
vyvěsili vedle vjezdu do zámku, napsali mi-
mo jiné, že baron Daubek dluží obci na da-
ních 220 tisíc korun, odmítá darovat míst-
ním bezzemkům půdu, kterou nepotřebuje, 
a přidali i další tvrdé třídní pravdy.
Ještě než se tedy Novotná vrátila domů, po-
tvrdilo se jí na dálku skeptické očekávání 
jejího manžela, který dospěl k názoru, že 
„zde v Čechách jsme zatím po Rusku ten 
nejkomunističtější stát na světě“. Poměry 
doma vnímal jako stav, v kterém se vlivem 
války rozpadly všechny hodnoty: nikdo v nic 
nevěří a nechce pracovat.
Mentalita lidí se podle něj do té míry změni-
la, až se cítil nucen napsat, že „po léta ne-
bude příjemné mezi nimi bydlet“. Dílem zvl-
čili, dílem dostali strach, že si to loajalitou 
k Daubkovým rozhází s nastupujícími vládci. 
Člověk, kterého si Daubkovi za války v Litni 
platili, aby se jim staral o jejich věci, je zčás-
ti rozprodal a zčásti rozdal. Noví revolucio-
náři nejenže znárodňovali zámek původních 
majitelů, ale oblékali si při tom jejich šaty, 
obouvali boty, odváželi domů jejich nábytek. 
V roce 1946 se vlast Daubkovým zobrazila 
jako země, kde už není možné domoci se 
práva.
(...) Únorový převrat Novotná nezažila, byla 
v té době v Americe; informace z první ruky 
však dostávala od svého manžela, který 
pracoval v Praze. Šokovalo ji, když se Jan 
Masaryk s novou komunistickou vládou zto-
tožnil a zůstal jejím členem; s odporem 
o tom psaly i americké noviny. Když o pár 
dnů později, 10. března 1948, zemřel, kata-
strofa jako by byla dokonána také v lidské 
rovině: ať už bylo příčinou jeho smrti cokoli, 
nové poměry ve vlasti byly evidentně tako-
vé, že je syn zakladatele státu nepřežil.
Liteňští komunisté ihned po převratu znovu 
obsadili zámek s velkostatkem, tentokrát 
už definitivně. Novotná si v těch dnech 
muse la připadat jako na houpačce. Za-
tímco doma se poměry hroutily, v Americe 
ve stejné době zažívala jeden z největ-
ších uměleckých úspěchů svého života: film 
The Search (Poznamenaní), který natočila 
v létě 1947, v té době právě přišel do kin 
a vyvolal okamžitou senzaci – nejdříve 
v Americe a krátce nato také v Evropě a ve 
zbytku světa. 

Knihu Pavla Kosatíka Baronka v opeře. Život 
a zpívání Jarmily Novotné vydává Zámek 

Liteň, z. s. letos na podzim. Rozhovor 
s autorem první monografie o této pěvkyni 

přineseme v příštím čísle. Redakce
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