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Recenzowana publikacja obejmuje ramy czasowe przestrzeni ponad 

półwiecza – 1950-1994. Podstawą do jej wydania była praca doktorska  

Autora, zredagowana w Instytucie Dziejów Czeskich Wydziału Filozoficznego 

Uniwersytetu Karola w Pradze, a obroniona w listopadzie 2012 r. (s. 11).  

Jej tematem jest rozwój historyczny czechosłowackiej redakcji Radia 

Wolna Europa (dalej RWE) jako instytucji, a także jej wpływ na bieg wydarzeń 

we wspólnym państwie Czechów i Słowaków. Jak podkreśla Autor, opisywana 

redakcja funkcjonowała samodzielnie, jakkolwiek w ramach ogólnych priorytetów 

organizacyjnych Radia Wolna Europa (obejmującego również redakcje: polską, 

węgierską, rumuńską oraz bułgarską), stworzonego i finansowanego przez 

instytucje Stanów Zjednoczonych, od 1976 r. w łączności z Radiem Liberty, 

kierującym swe audycje do narodów ówczesnego Związku Radzieckiego (s. 12). 

Rzecz jasna, stwierdzenie to nie stanowi żadnej nowości w świetle znanych także 

w polskiej literaturze przedmiotu ustaleń badawczych, np. George’a Urbana  

czy Jana Nowaka-Jeziorańskiego, odnoszących się odpowiednio do redakcji 

węgierskiej i polskiej
1
. Jednak ważne jest to z punktu widzenia autonomii 

programowych poszczególnych sekcji tegoż Radia, w ramach i zgodnie z celami 

działania rozgłośni. 

Książka składa się z dwóch rozbudowanych treściowo rozdziałów, 

poprzedzonych wprowadzeniem, opisem wykorzystanej literatury oraz bazy 

źródłowej, a zwieńczonych uwagami dotyczącymi międzynarodowego znaczenia 

Radia Wolna Europa w ogólności w dobie zimnej wojny i wagi jego działalności 

dla Czechosłowacji, wykazem alfabetycznym czeskich i słowackich współ-

pracowników tej redakcji (s. 368-390) z krótką charakterystyką pól ich aktyw-

ności, wykazem źródeł archiwalnych (zarówno na terenie Republiki Czeskiej,  

                                              
1
  Zob. J. Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze. Wspomnienia, t. I: 1948-1956, Kraków 1991. Z pro-

pagandowych ujęć okresu minionego zob. m.in. J. Kolczyński, Wolna Europa, Warszawa 1970;  

B. Lewandowski, Propaganda radiowa USA, Warszawa 1981. 
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jak i poza nią), zestawieniem literatury, a także: indeksem rzeczowym, osobowym, 

wykazem skrótów oraz streszczeniami w językach czeskim i angielskim. 

Monografia zawiera 32 strony zdjęć związanych z opisywanym zagadnieniem. 

Dodatkową zaletą są zamieszczone w niej tabele (s. 257, 259, 260, 261, 271, 272), 

zawierające informacje liczbowe i procentowe, np. o odbiorze audycji RWE, ale 

też innych rozgłośni radiowych, takich jak Głos Ameryki, BBC, Deutschlandfunk 

czy Radia Watykan na terenie Czechosłowacji i innych państw „demokracji 

ludowej”. Orientację ułatwiają czytelnikom przypisy zamieszczone na dole stron. 

Książka została wydana w serii „Historia” przez Wydawnictwo „Academia”, 

związane z Akademią Nauk Republiki Czeskiej. 

Po ustanowieniu rządów komunistycznych w Czechosłowacji w lutym 

1948 r. doszło tu – tak jak w innych państwach bloku – do wprowadzenia  

m.in. cenzury i monopolu informacyjnego motywowanego ideologicznie. Powstała 

w 1950 r. sekcja czechosłowacka RWE – podobnie jak w przypadku pozostałych 

sekcji narodowych – była centrum wolnego czeskiego i słowackiego słowa, 

wymiany myśli i poglądów, a także niecenzurowanej ideologicznie aktywności 

kulturalnej i naukowej (np. w ramach audycji uniwersytetu radiowego). 

Radio Wolna Europa było tworem tworzywem medialnym epoki 

„przedinternetowej”, powołano je – jak zaznacza Prokop Tomek – w celu 

informowania, dostarczania wolnych od cenzury, ale potwierdzonych u źródeł 

informacji. Niedawno obchodziliśmy 40. rocznicę wydarzenia, które w szczy-

towym okresie détente dodatkowo legitymizowało działalność RWE, ale też 

BBC, Głosu Ameryki czy innych rozgłośni – podpisania Aktu końcowego 

Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), z jego słynnym 

„trzecim koszykiem” zagadnień, odnoszącym się do praw człowieka, w tym 

wolności słowa oraz swobodnego przepływu informacji między państwami  

o różnych ustrojach politycznych. W tym duchu RWE także było forum wolnej 

cyrkulacji opinii. 

W rozdziale pierwszym Autor przedstawia rozwój czechosłowackiej 

redakcji RWE nie tylko od strony instytucjonalnej, ale też personalnej, ukazując 

wpływ poszczególnych osobistości na jej profil, poczynając od pierwszego 

dyrektora sekcji Ferdinanda Peroutki do ostatniego jej szefa – Pavla Pechačka, 

poprzez takie postaci jak Pavel Tigrid, twórca emigracyjnego czasopisma 

„Svědectví”, przyjaciel Václava Havla, a w Republice Czeskiej jeden z jej 

ministrów kultury
2
. W tym też rozdziale P. Tomek – w nawiązaniu do podtytułu 

swojej książki – opisuje działania wskazujące na fakt posiadania przez tę redakcję 

największego wpływu na bieg wydarzeń w Czechosłowacji w dniach aksamitnej 

rewolucji w listopadzie 1989 r. Wówczas była ona środkiem przekazu rodzącej 

się wolności nad Wełtawą do szerokich kręgów opinii wolnego świata. Obecne 

dotąd w eterze ideały humanizmu i demokratycznego, wspólnego państwa czesko-

-słowackiego, respektującego prawa i wolność jednostki w duchu konstytucji  

z 1920 r. zaczęły się urzeczywistniać (zob. s. 193). 

                                              
2
  M. Surosz, Świadectwo dawane z emigracji, „Gazeta Wyborcza”, 31.08.2006, s. 16-17. 
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W rozdziale drugim Autor opisuje reakcje na działalność tytułowej 

redakcji w Czechosłowacji. Wskazuje mechanizmy oficjalnej propagandy 

skierowanej przeciwko RWE, ale też jej infiltracji przez czechosłowackiego 

odpowiednika kapitana Andrzeja Czechowicza – Pavla Minařika. Przedstawia 

również metody prześladowania przez tamtejszą służbę bezpieczeństwa (StB) 

słuchaczy tej rozgłośni czy osób kontaktujących się z jej biurem listownie bądź 

telefonicznie. Uruchamiano wobec nich częstokroć oskarżenia o szpiegostwo  

np. na rzecz zachodnioniemieckiej Bundesnachrichtendienst (BND). 

Interesujące są też informacje o skali aktywności w ówczesnej czecho-

słowackiej przestrzeni medialnej lat 1948-1989 także innych rozgłośni radiowych, 

poza RWE, takich jak: BBC, Głos Ameryki, Deutsche Welle, Radio Vaticana, 

Radiodiffusion Nationale (Francja), Radio Italiana, Radio Wiedeń, Radio 

Innsbruck, Radio Madryt, Radio Barcelona, kanadyjskie radio Canadian 

Broadcasting Corporation, ale też Radio Moskwa, Radio Belgrad, Radio Tirana, 

Radio Pekin i innych – oczywiście w odniesieniu do audycji w językach czeskim 

i słowackim (s. 217-253). 

Dowodem uznania trwałości przemian demokratycznych w Czecho-

słowacji, a od 1 stycznia 1993 r. w Republice Czeskiej, były decyzje 

Amerykanów o przeniesieniu RWE z Monachium do Pragi, o czym zdecydował 

w lipcu 1994 r. prezydent USA William J. Clinton, a miesiąc później stosowne 

ramy prawne po temu stworzył tamtejszy Kongres. O genezie tych rozstrzygnięć, 

trudnościach z ulokowaniem archiwaliów Radia i przeprowadzce z Monachium 

do gmachu byłego (do 31 grudnia 1992 r.) Zgromadzenia Federalnego w Pradze, 

między marcem a czerwcem 1995 r., Autor traktuje na s. 203-214. 

W Pradze do dziś ma swoją siedzibę Radio Liberty/Rádio Svoboda  

i emituje swoje programy do państw byłego Związku Radzieckiego, dzieląc się 

na następujące redakcje: ormiańską, azerską, białoruską, ukraińską, gruzińską, 

kazachską, uzbecką, tadżycką, turkmeńską, kirgiską a także – tatarską, krymsko-

tatarską oraz baszkirską. Ponadto emitowane są audycje m.in. po serbsku, 

macedońsku, albańsku (do Kosowa), a także po pasztuńsku (do Pakistanu), 

poprzez Radio Mashaal (s. 214-216). 

Powyższa monografia może być analizowana przez pryzmat najnowszych 

dziejów Czech, Słowacji, Europy Środkowej, historii zimnej wojny, historii 

dziennikarstwa, ale także jako publikacja medioznawcza. Powinna zainteresować 

Czytelników, którym bliskie są powyższe obszary zainteresowań. 

W tej niezwykle wartościowej książce zabrakło – moim zdaniem – 

szerszych odniesień do relacji i przede wszystkim pól wspólnych działań między 

redakcją czechosłowacką a pozostałymi redakcjami emigracyjnymi RWE: 

polską, węgierską, rumuńską oraz bułgarską. Jednakże i to spostrzeżenie 

niweluje obszerna już literatura przedmiotu, dotycząca tej ważnej dla naszej 

części kontynentu rozgłośni. Interesujące byłoby też np. ukazanie współpracy 

miedzy emigrantami czeskimi i słowackimi z jednej strony, a z drugiej –  
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z reprezentantami emigrantów z trzech państw bałtyckich – Litwy, Łotwy  

i Estonii – w ramach Radia Liberty, funkcjonalnie związanego z RWE. 

Książka Prokopa Tomka, poprzez solidną kwerendę źródłową, w tym 

rozmowy ze świadkami epoki, wielość informacji w niej przedstawionych, 

zasługuje na uwagę szerokich kręgów opinii publicznej, nie tylko u naszych 

południowych sąsiadów. 

prof. ndzw. dr hab. Paweł A. Leszczyński 

 

 


