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Rudolf Medek 

Aleš Fetters 

            Hradecký rodák z Malého náměstí z obyčejné ševcovské rodiny nebývá často připomínán. Jeho životní osudy nejsou 
příliš známé, ale zejména jeho dílo bylo úmyslně určeno k zapomenutí. Při letošním 120. výročí narození a 70. výročí úmrtí se 
pokusme to napravit. 
            Dětství a mládí prožíval Rudolf Medek v rodném Hradci, vystudoval zde učitelský ústav a v letech 1909-1914 v okolí 
učil, na obecných školách v Libčanech, Stračově, Kratonohách či Dobřenicích. Nejen o studentském období jeho života a 
účasti na činnosti spolku Mansarda píše Petra Landsmannová ve své knížce Hradecký stříbrný vítr, s podtitulem Studentský 
spolek Mansarda, Karel Čapek a další osobnosti české kultury. Připomíná i Medkovo literární působení v tomto období, báseň 
Žena z té doby přetiskuje. Jeho poezie byla ovlivněna Březinou a Sovou. Do začátku války vydal dvě básnické sbírky a knížku 
Dvě novely. 
            Do Medkova života, stejně jako do života všech jeho vrstevníků, zasáhla první světová válka nevybíravým způsobem. 
Ač předtím ze zdravotních důvodů zproštěn vojenské služby, musel koncem roku 1914 narukovat, rok strávil na ruské frontě a 
před Vánocemi 1915 přešel do ruského zajetí. Vstoupil do tvořících se legií, zúčastnil se bojů v Haliči a v Karpatech. Stal se 
členem organizační komise odbočky České národní rady v Rusku, doprovázel tam pak T. G. Masaryka. Byl i u Zborova, po 
bitvě u Bachmače (březen 1918) se s legiemi postupně přesouval sibiřskou magistrálou do Vladivostoku, postupoval 
v hodnostech i funkcích a koncem roku 1919 se vrátil v hodnosti podplukovníka do Prahy. Vedl pak Památník národního 
osvobození a dosáhl hodnosti generála. 
            V Rusku v Irkutsku vyšla v roce 1919 jeho sbírka Lví srdce, asi jeho nejznámější verše. V úvodní básni označené 
datem 1914 evokuje nástup českých hochů do „rakouských maršbatalionů“ v rodném Hradci. A v dalších verších připomíná ty, 
kteří zvedli zbraň za svobodu rodné země. Apoteózou hrdinství je (nejen) rozsáhlá báseň Zborov. V básni Ruská přehlíží 
jednotlivé etapy války a uvědomuje si tragédii Ruska pod Leninovou vládou: „Ale dnes jeho pokorní sluzi / nestoudně vztáhli 
zločinnou ruku, / krvavou prodejnou ruku / na československé vojsko. … // Proti nám zdvihla se Kainova ruka, / 
bratrovražedná! / Proti nám, kteří jsme staletí snili / o světlém Východě spásy!“ Že takto viděl situaci voják a básník, který toho 
byl osobně účasten, to mu nemohlo být našimi „bolševiky“ odpuštěno.  
            Do rodného Hradce se vrátil po válce námětem soukromého tisku Kavčí plácek (1931), vydal i dvě sbírky básní 
lyrických. Velký zájem, ale i ostré polemiky vzbudila jeho tehdy hodně hraná divadelní hra Plukovník Švec. Sám si patrně 
nejvíce cenil své románové kroniky – legionářské pentalogie. Část prvního dílu Ohnivý drak se odehrává ještě „doma“, 
v Orlických horách, Veliké dni, Ostrov v bouři, Mohutný sen a Anabáze pak zachycují následující válečné období a události. 
Jejich pochopitelné protibolševické ladění bylo příčinou tvrdého odsudku nejen Medkova díla, ale i jeho osobnosti. Fučík jeho 
dílo označil jako „vlastenecké krváky“, Alena Hájková ve Slovníku českých spisovatelů (1964) píše, že „historickou pravdu 
Medek často vědomě zkresloval a nahrazoval ji průhlednou demagogií“. Tak by se ovšem daleko reálněji daly označit všechny 
útoky na Medka a jeho dílo z levicových pozic nejen komunistických. Podobné odsudky však u mnohých vzbuzovaly zájem o 
Medkovo dílo. To přetrvávalo jen v soukromých knihovnách. Byly ovšem i příručky, které Medka a jeho dílo nepřipomínaly 
vůbec, což bylo asi horší. Dnešnímu čtenáři bude patrně ztěžovat četbu Medkových prací stylistická úroveň poplatná době už 
vlastně málem před stoletím. Literární novátor ani génius nebyl. 
            Za připomenutí jistě stojí i to, že na podzim 1938 – po Mnichově - napsal otevřený dopis francouzským a britským 
„spojencům“ a vrátil všechna vojenská vyznamenání, která od nich dostal. Mnichov a následující měsíce byly pro Rudolfa 
Medka velmi těžké; republiku, kterou pomáhal budovat, dlouho nepřežil. 
            Dodejme ještě na závěr, že literárně tvořil i jeho mladší bratr Jaroslav, rovněž hradecký rodák, ale i manželka Eva, 
dcera malíře Antonína Slavíčka. Syn Mikuláš Medek byl významný moderní malíř a staršího, v lednu zemřelého Ivana, známe 
spíše než jako hudebního kritika a teoretika jako významného publicistu a poradce prezidenta Havla. Mnozí možná ani nevědí, 
že byli syny generála Rudolfa Medka, i když z nezlomného charakteru svého otce měli mnohé. 
  
Cena Rudolfa Medka 
            Jejím cílem je ocenění badatelů, spisovatelů, nakladatelů, filmových tvůrců, novinářů a dalších odborníků z oblasti vědy 



a kultury zabývajících se česko-ruskými (československo-sovětskými) vztahy ve 20.století a výzkumem vývojových tendencí a 
klíčových okamžiků východoevropských a středoevropských zemí v daném období. 
            Nadační fond angažovaných nestraníků ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky a Slovanskou knihovnou 
udělil 14.dubna 2010 Cenu Rudolfa Medka panu Karlu Hvízdalovi a panu Petru Fischerovi. Při této příležitosti byla 
připomenuta i letošní smrt Medkova syna Ivana. 
8. ledna 1890 v Hradci Králové – 22. srpna 1940 v Praze 
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