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Pocz¡tki radia w Czechosªowacji
� narodziny wspólnoty sªuchaczy

Radio nie jest tylko kolejn¡ form¡ komunikacji. Generuje nowe zacho-
wania, zmienia relacje i wi¦zi mi¦dzyludzkie, powoªuje do »ycia nieist-
niej¡ce do tej pory instytucje kultury. Zatem ma potencjaª dokonywania
zmian w samych podstawach kultury1.

Technologia elektroniczna wprowadza nas w wiek oralno±ci wtórnej.
To jest pierwszy krok w stron¦ McLuhanowskiej �globalnej wioski�. Ko-
munikacja oralna ª¡czy ludzi w grupy. Pismo i czytanie s¡ czynno±ciami
samotniczymi, zmuszaj¡ psychik¦ do zagª¦bianie si¦ w sobie � pisze Wal-
ter Ong2. Oralno±¢ wtórna jest w stosunku do pierwotnej analogiczna,
poniewa» tak jak ona wytwarza silne poczucie wspólnoty, powoduje po-
wstanie audytorium. Nie bez przyczyny McLuhan nazywa radio b¦bnem
plemiennym.

W oddziaªywaniu radia na pod±wiadomo±¢ pobrzmiewaj¡ echa ple-
miennych rogów i staro»ytnych b¦bnów. Jest to podstawowa cecha
tego przeka¹nika, który potra� i psychik¦ jednostki, i caªe spoªe-
cze«stwo zmieni¢ w jeden wielki rezonator3.

Radio daje mo»liwo±¢, cho¢ cz¦±ciowego, powrotu do poczucia istnienia
w ramach wspólnoty plemiennej, aczkolwiek tym razem owa wspólnota
posiada znacznie wi¦ksz¡, poniewa» masow¡, skal¦.

Dwudziestego ósmego pa¹dziernika 1928 roku, w dziesi¡t¡ rocznic¦
proklamowania niepodlegªej Czechosªowacji T. G. Masaryk wygªosiª or¦-
dzie do narodu. Gªos prezydenta Czechosªowacji rozbrzmiewaª w dzie-
si¡tkach tysi¦cy domów. Liczba abonentów radiowych 1928 roku si¦gn¦ªa

1 Por. G. Godlewski, Jack Goody, uczony w pi±mie, w: J. Goody, Logika pisma
a organizacja spoªecze«stwa, przeª. G. Godlewski, Warszawa 2006, s. 12.

2 J. W. Ong, Oralno±¢ i pi±mienno±¢. Sªowo poddane technologii , przeª. J. Japola,
Lublin 1992, s. 101.

3 Cyt. za: M. McLuhan, Radio b¦ben plemienny , przeª. K. Jakubowicz, w: Nowe
media w komunikacji spoªecznej XX wieku, red. M. Hop�nger, Warszawa 2005, s. 103.
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238 3414. Jego sªowa docieraªy jednocze±nie do najodleglejszych zak¡tków
mªodego pa«stwa, sªyszeli go ludzie w ró»nym wieku, posiadaj¡cy ró»ne
wyksztaªcenie, o ró»nym statusie spoªecznym i pogl¡dach politycznych.
�¡czyªo ich to, »e s¡ obywatelami Czechosªowacji i w jednym momen-
cie sªuchaj¡ w radiu gªosu swojego prezydenta. Relacja radiowa dawaªa
mo»liwo±¢ wspóªuczestniczenia w ±wi¦cie narodowym, poniewa» umo»li-
wiaªa osobom oddalonym od wydarze« zostanie publiczno±ci¡, pozwalaªa
na anulowanie przestrzeni pomi¦dzy parlamentem Czechosªowacji a do-
mem. W konsekwencji ka»dy ze sªuchaczy mógª, zasiadaj¡c przed radio-
odbiornikiem w swoim domu, poczu¢ si¦ tak, jakby sªuchaª przemówienia
Masaryka siedz¡c na sali obrad.

Kiedy 10 lat wcze±niej, 28 pa¹dziernika 1918 roku okoªo godziny ósmej
wieczorem Czechosªowacki Komitet Narodowy uchwaliª ustaw¦ o utwo-
rzeniu niepodlegªego pa«stwa czechosªowackiego, informacja dotarªa bez-
po±rednio jedynie do osób zgromadzonych na Rynku Starego Miasta
w Pradze, gdzie mówcy ogªaszali powstanie republiki. Oczywi±cie wia-
domo±¢ obiegªa szybko caªy kraj drog¡ telegra�czn¡ (sie¢ telegra�czna
w Pradze zacz¦ªa funkcjonowa¢ ju» w 1881 roku, za± poª¡czenie z sieci¡
europejsk¡ zyskaªa w roku 18965), a nast¦pnie rozpowszechniona zostaªa
przez pras¦. Niemniej takie sposoby przekazywania informacji wykluczaj¡
partycypowanie w wydarzeniu. Poprzez telefon i pras¦ nie mo»emy sta¢
si¦ publiczno±ci¡, mo»emy by¢ jedynie biernymi obserwatorami (i ewentu-
alnie komentatorami) wydarze«, które ju» si¦ dokonaªy. W konsekwencji
trudniej jest si¦ z nimi uto»samia¢. Brakuje bezpo±redniej wi¦zi pomi¦dzy
czªowiekiem a wydarzeniem.

Radio si¦ga do emocji, a ponadto, podobnie jak telefon, wkracza
w przestrze« prywatn¡. Ju» Marshall McLuhan zauwa»yª:

Radio dziaªa na wi¦kszo±¢ ludzi w sposób intymny, osobisty, na-
wi¡zuje ni¢ porozumienia mi¦dzy autorem i lektorem tekstu a sªu-
chaczem Osobiste, prywatne prze»ycie � oto najoczywistsza cecha
radia6.

4 Por. L. �abelová, Radiojurnal. Rozhlasové vysílání v �echach a na Morav¥ v le-
tech 1923-1939 , Praha 2003, s. 71; S. Miszczak, Radiofonia i telewizja w ±wiecie 1920-
-1970 , Warszawa 1971, s. 35 podaje liczb¦ 220 000.

5 Por. [brak autora], Výlet do historie; http://www.cpost.cz/jetspeed/por-
tal/media-type/html/user/anon/page/default.psml/js_pane/postovnimuzeum;jses-
sionid=d8f5440bAAEEzGqbIHio1SKJ4Qxt=w?ksid=25672&navig=1&pg-
typ=S&docid=44

6 Cyt. za: M. McLuhan, Radio b¦ben plemienny..., op. cit., s. 103.
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Opisane wydarzenia u±wiadamiaj¡ nam, w jaki sposób radio zmienia sto-
sunek sfery publicznej do prywatnej (t¦ sam¡ zmian¦ w latach pi¦¢dziesi¡-
tych pogª¦bi telewizja a pó¹niej komputer osobisty). Sprawy pa«stwowe
wkraczaj¡ w przestrze« domu. Staj¡ si¦ naszymi osobistymi problemami,
zaczynaj¡ nas bezpo±rednio dotyczy¢, s¡ tematem dyskusji pomi¦dzy do-
mownikami. W konsekwencji wzbudzaj¡ emocje i staj¡ si¦ bliskie ka»de-
mu. Nast¦puje przeniesienie tych samych emocji, które rz¡dziªy sprawami
domowymi na sprawy dotycz¡ce caªego pa«stwa.

Pocz¡tki radiofonii w Czechosªowacji nie byªy ªatwe. Jeden z twórców
radia in». Eduard Svoboda tak wspomina pierwsze programy:

Pro malou citlivost na²eho mikrofonu bylo nutno umístiti ho co
moºná nejblíºe u zdroje zvuku, tedy zp¥vákovi blízko úst a u kla-
víru pod resonan£ní deskou. Hor²í uº bylo, m¥l-li se zachytit zp¥v
s doprovodem klavíru. Na²i ú£inkující m¥li v²ak pro tyto potíºe vel-
ké pochopení a stali se proto hotovými akrobaty. Jeden doktor leºel
p°i zpívání vºdy pod klavírem a sklízel tak nejv¥t²í úsp¥chy7.

Dopiero po przeszªo roku nadawania z zaimprowizowanego studia w na-
miocie � pó¹niej (od wrze±nia 1923 roku) ze skleconej z desek szopy �
dwudziestego czerwca 1924 roku siedzib¦ radia przeniesiono na pi¡te pi¦-
tro czteropokojowego mieszkania przy dzisiejszej ulicy Vinohradskiej.

�adne nowe medium nie wytworzyªo od razu gatunków dla siebie
charakterystycznych. Tak jak pocz¡tki literatury nosz¡ znamiona oral-
no±ci, tak pocz¡tki radia posiadaj¡ pi¦tno pi±mienno±ci. W lutym 1924
roku (program nadawany byª ju» dwie godziny dziennie) zadebiutowaª
Adolf Dobrovolný. Byª on pierwszym czechosªowackim spikerem radio-
wym. Wiadomo±ci odczytywaª z zakupionych w drodze do pracy gazet.
Kiedy pogoda na to pozwalaªa wychodziª przed namiot i z tego miej-
sca odczytywaª (cz¦sto razem z »on¡) naj±wie»sze informacje i fragmenty
prozy. Wida¢ tu zatem, jak w nowym ±rodku komunikacji utrzymuje si¦
ci¡gle jeszcze dyktat starego � pisma.

Spóªka Radioslavia (cz¦±¢ organizacji Radiojurnal) wyst¡piªa o kon-
cesj¦ na nadawanie sygnaªu radiowego do rz¡du czechosªowackiego 26

7 S. Jeºek, První kr·£ky na²eho rozhlasu, �Literární noviny�, 1939, nr 5, s. 98; tªu-
maczenie: �Z powodu maªej czuªo±ci mikrofonu trzeba byªo go umie±ci¢ jak najbli»ej
¹ródªa d¹wi¦ku � blisko ust ±piewaj¡cego lub przy pianinie, pod pudªem rezonanso-
wym. Gorzej byªo, gdy próbowano uchwyci¢ ±piew z towarzyszeniem pianina. Jednak
nasi wykonawcy byli dla tych trudno±ci peªni zrozumienia. Gotowi byli nawet wykony-
wa¢ najró»niejsze akrobacje. Pewien doktor osi¡gaª najwi¦ksze sukcesy, le»¡c zawsze
przy ±piewaniu pod pianinem�.
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stycznia 1923 roku. Regularny program zacz¦to nadawa¢ 18 maja o go-
dzinie 20.158. Jednak do ko«ca 1923 roku wydano tylko 47 koncesji na
posiadanie radioodbiornika9. Problemy nowego medium wynikaªy mi¦-
dzy innymi z braku regulacji prawnych. Dopiero w 1924 roku wydawanie
pozwolenia na posiadanie radioodbiornika przeszªo w kompetencje Mi-
nisterstwa Poczty i Telegrafu, a pó¹niej (1925) urz¦dów pocztowych, co
znacznie uªatwiªo procedur¦.

Pocz¡tkowo cena radia byªa stosunkowo wysoka. 5000 koron koszto-
waª radioodbiornik, 400 do 500 koron antena i okoªo 300 koron monta»
urz¡dzenia10. Jednak niezmiernie szybko cena nowego medium malaªa.
Josef Dobrovolný w audycji podsumowuj¡cej dziesi¦¢ lat istnienia radia
w Czechosªowacji mówi ju» o tanich radioodbiornikach11.

Radio Czechosªowackie zacz¦ªo nadawa¢ regularnie 18 maja 1923 ro-
ku. Po dwóch latach dziaªalno±ci liczba abonentów wynosiªa 14 542,
w 1926 roku wzrosªa do 174 741, »eby w 1932 roku osi¡gn¡¢ 472 18712,
natomiast w 1938 roku 1 044 38213. Wedªug danych z 1930 roku naj-
wi¦cej radioodbiorników byªo w rejonach przemysªowych (Praga, Brno,
Ostrawa, Pilzno). Robotnicy i rolnicy to grupy spoªeczne, w których od-
setek sªuchaczy byª najwy»szy14. Ju» w 1926 roku zacz¦to nadawanie
specjalnych audycji, przygotowywanych przez czªonków partii agrarnej,
przeznaczonych dla rolników. Powstawaªy profesjonalne, radiowe redak-
cje rolne w Brnie (1926), Bratysªawie (1927), Koszycach (1927) i Ostrawie
(1929)15. Natomiast 28 wrze±nia senator Václav Klofá£ i poseª Franti²ek
Tomá²ek rozpocz¦li cykl wykªadów przeznaczonych dla robotników16.

8 Por. D¥jiny £eských médií w datech, red. B. Köpplová, Praha 2003, s. 10.
9 Por. L. �abelová, Radiojurnal..., op. cit., s. 43.
10 Przytoczone informacje pochodz¡ z artykuªów: [brak autora], 40 let £s. Rozh-

lasu, �Amatérské rádio� 1963, nr 5, s. 130-132 oraz J. Dane², Oto£íme kno�íkem,
�Amatérské rádio� 1983, nr 7, s. 244-2465, nr 8, s. 283-284, nr 10, s. 362-366, nr 11,
s. 403.

11 Por. przemówienie Adolfa Dobrovolnego udost¦pnione na: http://www.roz-
hlas.cz/audio/klenoty?pos=100&mode=25.

12 Por. L. �abelová, Radiojurnal..., op. cit., s. 71.
13 S. Miszczak w cytowanej pracy na s. 34 podaje odpowiednio: w 1925 roku 30

000, w 1926 roku wzrosªa do 174 137, »eby w 1932 roku osi¡gn¡¢ 399 955. Wedªug
danych z 1926 roku liczba abonentów (174 137) rozkªadaªa si¦ w nast¦puj¡cy sposób:
33 037 � robotnicy, 29 050 � urz¦dnicy bankowi, prywatni i inni, 14 622 � urz¦dnicy
pa«stwowi, 9648 � rolnicy, 7922 � nauczyciele, 6755 � dziennikarze, literaci, arty±ci
i studenci, 2035 � przemysªowcy; S. Miszczak, Radiofonia..., op. cit., s. 34.

14 Por. L. �abelová, Radiojurnal..., op. cit., s. 74.
15 Por. D¥jiny £eských médií w datech, op. cit., s. 20.
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Wedªug danych z 1930 roku na �l¡sku i Morawach liczba zarejestro-
wanych sªuchaczy wynosiªa 244 202, w Czechach 619 257, na Sªowacji
99 354, w Rusi Zakarpackiej 988117. Dane te u±wiadamiaj¡ dwie wa»ne
kwestie. Po pierwsze dysproporcje w rozwoju radia w przedwojennej Cze-
chosªowacji. Po drugie za±, »e radio nie byªo dobrem luksusowym. Ka»dy
±rednio zamo»ny obywatel mógª posiada¢ radioodbiornik. Tym bardziej,
»e byªy one, podobnie jak i stacje nadawcze, produkowane przez rodzime
zakªady produkcyjne Elektra (pó¹niejsza Tesla).

Jsme tém¥° v poku²ení °íci, ºe je to osud sm¥²nosti, kdyby nebyly
práv¥ odváºné za£átky pionýr· £eského rozhlasu velmi úctyhodným
dílem vytrvalosti a idealistického zanicení. Komický primitivní byly
nástroje, jeº m¥li tehdy lidé v rukou, ale velké a dalekosáhlé je dílo,
které z t¥chto za£átk· vze²lo...

� podsumowaª opisywany okres rozwoju czeskiego radia Svatopluk Je-
ºek18, okres, w którym radio w niedªugim czasie przeszªo metamorfoz¦
od eksperymentu do najbardziej masowego ±rodka przekazu w mi¦dzywo-
jennej Czechosªowacji. Nieprzypadkowo lata po I wojnie ±wiatowej Anto-
nina Kªoskowska nazywa przekroczeniem pierwszego progu umasowienia.
Liczby mówi¡ same za siebie. Mimo pocz¡tkowych trudno±ci rodzi si¦ pu-
bliczno±¢ masowa na szerok¡ skal¦.

Nale»y równie» pami¦ta¢, »e liczba abonentów jest zawsze znacznie
ni»sza od liczby rzeczywistych sªuchaczy. Stoj¡cego w domu odbiornika
sªuchaªa caªa rodzina. Nawet je±li pocz¡tkowo (do ko«ca lat dwudzie-
stych) niezb¦dne byªy do tego sªuchawki. Ponadto, liczba sªuchaczy po-
wi¦kszaªa si¦ dzi¦ki ustawianiu gªo±ników w miejscach publicznych (ka-
wiarnie, restauracje, place miejskie).

Popularno±¢ nowego medium wynikaªa nie tylko i nie przede wszyst-
kim z jego niskiej ceny, ale równie» z jego charakteru. W przeciwie«stwie
do gazet radio nie wymaga »adnych wyuczonych umiej¦tno±ci. Pomimo,
»e w odziedziczonym po monarchii austriackiej systemie szkolnictwa w la-
tach 1918-38 podwoiªa si¦ liczba uczniów gimnazjum, a tzw. maªa reforma

16 Ibidem, s. 22.
17 Por. L. �abelová, Radiojurnal..., op. cit., s. 71.
18 S. Jeºek, První kr·£ky..., op. cit., s. 96; tªumaczenie: �Kusi mnie, »eby powiedzie¢,

»e caªa ta historia ocieraªaby si¦ o granic¦ ±mieszno±ci, gdyby nie ±miaªe pocz¡tki
pionierów czeskiego radia nie uczyniªy z niej godnego podziwu dzieªa wytrwaªo±ci
i entuzjazmu. Komicznie prymitywne byªy narz¦dzia, których u»ywali, ale dalekosi¦»ne
jest dzieªo, które z tych pocz¡tków wyrosªo...�
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szkolna z 1922 roku upowszechniªa o±mioletni obowi¡zek szkolny, to sªu-
chanie byªo znacznie ªatwiejszym sposobem przyswajania informacji ni»
czytanie. Sªuchanie jest bowiem naturalnym, przedtechnologicznym spo-
sobem porozumiewania si¦. Radio zatriumfowaªo, poniewa» odpowiadaªo
podstawowemu modelowi komunikowania si¦ ludzi19.

Radio byªo (a przynajmniej w latach dwudziestych zaczynaªo by¢)
pierwszym prawdziwie powszechnym medium komunikacyjnym, medium,
które mogªo powtórzy¢ organiczn¡ strategi¦ DNA, polegaj¡c¡ na umiesz-
czaniu identycznych kodów w niezliczonych komórkach organizmu20.
W ten sposób wytwarza si¦ struktura nowoczesnego spoªecze«stwa. Oczy-
wi±cie nie tylko radio wspomaga jego rozwój. W szeregu dostarczycieli
owego kodu DNA narodu mo»na jeszcze postawi¢ mi¦dzy innymi: o±wia-
t¦, pras¦ i kino. Niemniej dzi¦ki tak dynamicznemu rozwojowi radio jako
pierwsze sprawiªo, »e ogromne rzesze ludzi mogªy sta¢ si¦ publiczno±ci¡.

Instytucjonalizacja wspólnych norm kulturowych na du»ej przestrzeni
geogra�cznej i rozpowszechnienie ideologii narodowych mo»e zachodzi¢
jedynie w nowoczesnych spoªecze«stwach masowych � twierdzi Ernst Gel-
lner21. Radio bez w¡tpienia w istotny sposób wspomagaªo ksztaªtowanie
si¦ wspólnoty narodowej. Michael Billing w ksi¡»ce Banal Nationalism
stawia tez¦, »e oprócz najbardziej krzykliwych wymachów �ag¡ naro-
dow¡ (najcz¦±ciej w okresach zagro»enia) istnieje to»samo±¢ narodowa
oparta na do±wiadczeniu przestrzeni codziennej, rutynowych dziaªaniach
i praktykach22. Autoidenty�kacja narodowa odbywa si¦ nie tylko i nie tyle
poprzez obchody ±wi¦ta narodowego, ile dzi¦ki wytwarzaniu wspólnych
nawyków spoªecznych, wspólnych zachowa«. Sªuchanie radia bez w¡tpie-
nia byªo jedn¡ z takich czynno±ci. Mam tu na my±li caªy ich szereg � mi¦-
dzy innymi czynne kibicowanie dru»ynom sportowym, interesowanie si¦
»yciem sªawnych osobisto±ci oraz dyskutowanie o wa»nych wydarzeniach.
Siªa oddziaªywania radia wynikaªa mi¦dzy innymi z tego, »e wkradªo si¦
ono w codzienno±¢. Nie tylko i nie przede wszystkim ±wi¦to narodowe by-
ªo momentem, kiedy wzrastaªo poczucie przynale»no±ci do szerszej grupy,
ale codzienno±¢, w której jeste±my zatopieni nieustannie.

19 Por. P. Levinson, Mi¦kkie ostrze, czyli historia i przyszªo±¢ rewolucji informacyj-
nej , przeª. H. Jankowska, Warszawa 2006, s. 175.

20 Ibidem, s. 142.
21 Por. T. Edensor, To»samo±¢ narodowa, kultura popularna i »ycie codzienne, przeª.

A. Sadza, Kraków 2004, s. 14/15.
22 Por. M. Billing, Banal Nationalism, London 1995, s. 6 i nast¦pne.
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Trzeciego pa¹dziernika 1926 roku radio czechosªowackie nadaªo pierw-
szy w Europie reporta» sportowy �na »ywo� z meczu piªkarskiego rozegra-
nego na stadionie Letná pomi¦dzy Slavi¡ Praga a w¦gierskim zespoªem
Hungaria Budapeszt23. Decyzja o transmitowaniu spotkania byªa kon-
sekwencj¡ sukcesu, jaki radio odniosªo póª roku wcze±niej, nadaj¡c re-
porta»e z VIII zlotu �Sokoªa�, odbywaj¡cego si¦ na nowo wybudowanym
stadionie Strahov. Mecz pomi¦dzy Slavi¡ a Hungari¡ przeszedª do historii
równie» dlatego, »e staª si¦ on pocz¡tkiem kariery radiowej Josefa Laufra.
Mi¦dzynarodowy sekretarz sekcji piªkarskiej SK Slavia Praga stan¡ª za
mikrofonem poniewa» komentator radiowy, który miaª prowadzi¢ trans-
misj¦ nie przyszedª. Mecz zgromadziª przed radioodbiornikami tysi¡ce
sªuchaczy. Od tego momentu co tydzie« w niedziel¦ mo»na byªo sªucha¢
reporta»y sportowych Laufra, nie tylko w domach, ale równie» w kawiar-
niach, restauracjach oraz na placach w maªych miejscowo±ciach i mia-
stach, gdzie ustawiano gªo±niki. Jednym z najwi¦kszych sukcesów zarów-
no Josefa Laufra, jak i czechosªowackiego radia byªa transmisja z �naªu
mistrzostw ±wiata w piªce no»nej w 1934 roku pomi¦dzy Czechosªowacj¡
a dru»yn¡ Wªoch24. Jeden z uczestników tych wydarze« wspomina �

V roce 1934 se hrálo na první mistrovství sv¥ta v kopané v �ím¥,
kde na²e národní muºstvo obsadilo 2. místo po �nále s Itálií. To
tehdy vysílal ná² slavný hlasatel Josef Laufer s takovým zaujetím,
ºe se o kopanou za£ínaly zajímat i staré babi£ky. Kdo m¥l tenkrát
radio, dával amplion do okna, kde pak poslouchala celá vesnice25.

Sport staª si¦ instytucj¡ narodow¡, zaistniaª jako element narodowego
rozpoznania siebie, swojej to»samo±ci.

23 Transmitowanie wydarze« sportowych rozpocz¦to ju» w 1924 roku. Pojedynek
bokserski pomi¦dzy Franti²kiem R·ºi£k¡ a Rocky Knightem relacjonowaª Adolf Do-
brovolný z namiotu w Kbelach (siedziby radia) na podstawie rozmów telefonicznych
z b¦d¡cym na stadionie Letná Ji°ím Hojerem.

24 R. Tamchyna, http://www.rozhlas.cz/historie/vyroci/_zprava/7933.
25 H. Z., Vývoj radia na K°emeºském veletrhu, �K°emeºsko�, 2000, nr 8, s. 3.

http://www.ckrumlov.cz/cz1250/aktual/region/t_kr0800.htm; tªumaczenie: �W 1934
roku odbywaªy si¦ mistrzostwa ±wiata w piªce no»nej w Rzymie, na których nasza
dru»yna, po �nale z Wªochami, zdobyªa drugie miejsce. To wªa±nie to wydarzenie
nasz sªynny spiker Josef Laufer komentowaª z takim zaanga»owaniem, »e piªk¡ no»n¡
zacz¦ªy si¦ interesowa¢ nawet babcie. Kto miaª w tym czasie radio, wystawiaª gªo±nik
na okno, »eby caªa okolica mogªa posªucha¢�.
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Odczuwanie przynale»no±ci do wielkiej i rozmytej caªo±ci jest mo»-
liwe dzi¦ki jej udomowieniu, ograniczeniu i personalizacji. Jak bo-
wiem twierdz¡ nacjonali±ci kulturowi, bezosobowa lojalno±¢ wobec
pa«stwa jest bardzo uboga, je±li chodzi o sfer¦ kulturow¡26.

Radio spowodowaªo, »e owo udomowienie staªo si¦ mo»liwe. Robert Tam-
chyna wspomina:

Josefem Laufrem jsem cht¥l být uº jako kluk. Zboºn¥ jsem ho po-
slouchal a znal od n¥ho v²echny fotbalisty na²eho reprezenta£ního
muºstva, Slávie, Sparty a dal²ích klub·... My, plze¬²tí kluci, jsme
si je v²echny p°edstavovali z vysílání pana Laufra jako bájné víly
v kopa£kách27.

Sport jednoczy i powoduje wzrost poczucia przynale»no±ci do szerszej
grupy � kibiców, sªuchaczy, narodu. Pocz¡wszy od sfery lokalnej w przy-
padku potyczek klubów, do sfery narodowej, gdy mamy do czynienia
z wyst¦pami reprezentacji kraju.

Finaª mistrzostw ±wiata w piªce no»nej Czechosªowacja przegraªa 2 : 1.
Wynik jednak nie ma tu najmniejszego znaczenia. Pora»ka konsoliduje
tak samo (a mo»e jeszcze silniej) jak zwyci¦stwo. Wa»niejsze staje si¦
rozpoznanie, »e wokóª jest wielu ludzi, którzy podobnie si¦ zachowuj¡,
zajmuj¡ ich te same sprawy � podobnie staªo si¦ pod koniec wrze±nia
1938 roku.

21 wrze±nia o godzinie 6.00 rano rz¡d Czechosªowacji spotkaª si¦, aby
przyj¡¢ »¡dania Niemiec (nota rz¡du Polskiego postuluj¡ca przyª¡czenie
ziem Czechosªowackich zamieszkiwanych przez polsk¡ mniejszo±¢ narodo-
w¡ do terenów Rzeczpospolitej dotarªa do Pragi 21 wrze±nia, za± analo-
giczne roszczenia W¦gier 22 wrze±nia) poparte ultimatum Anglii i Francji.
Spotkanie zako«czyªo si¦ o godzinie 8.15. W dokumentach wyra¹nie za-
znaczono, »e jednym z mediów (oprócz plakatów i prasy), poprzez które
spoªecze«stwo b¦dzie informowane o podj¦tych decyzjach b¦dzie radio28.
Droga radiowa byªa najszybsz¡ form¡ przekazywania bie»¡cych informa-
cji � plakaty i prasa wymagaªy znacznie wi¦cej czasu (szczególnie na
druk).

26 T. Edensor Tim, To»samo±¢ narodowa..., op. cit., s. 120.
27 R. Tamchyna, Josef Laufer , http://www.rozhlas.cz/historie/vyroci/_zpra-

va/7933; tªumaczenie: �Ju» b¦d¡c dzieckiem, chciaªem by¢ jak Josef Laufer. Sªuchaªem
go nabo»nie i to wªa±nie od niego znaªem wszystkich piªkarzy naszej reprezentacji,
Slavii, Sparty i innych klubów... My, pilzne«scy chªopcy wyobra»ali±my ich sobie na
podstawie audycji pana Laufra, jako bajeczne nimfy w korkach�.

28 Mnichov v dokumentech 2 , wst¦p Z. Nejedlý, Praha 1958, s. 215-224.



Pocz¡tki radia w Czechosªowacji � narodziny wspólnoty sªuchaczy... 225

Reakcja spoªecze«stwa czeskiego, która nast¡piªa po ogªoszeniu decy-
zji rz¡du z 21 wrze±nia 1938 roku nie byªaby tak gwaªtowna i bªyskawicz-
na, gdyby nie radio. Sªowa natychmiast staªy si¦ zdarzeniami. Wtórna
oralno±¢, tak jak i pierwotna wytwarza empati¦ i zaanga»owanie. Nauczy¢
si¦, pozna¢ oznacza w kulturze oralnej osi¡gn¡¢ ±cisªe empatyczne, wspól-
notowe uto»samienie z poznawanym29. Jedynie przez protest mo»na byªo
osi¡gn¡¢ owo uto»samienie si¦ z poznanymi przez radio informacjami.

Wiadomo±¢ o decyzji wªadz ogªoszono o godzinie 17.00. Jak pisze
V¥ra Olivová:

Jiº p·l hodiny po zpráv¥ se za£aly plnit praºské ulice demonstranty.
Jejich pr·vod vyvrcholil manifestací p°ed Hradem. Demonstranty
ºádali odvolání vládní odpov¥di a obranu republiky se zbraní v ruce.
K obdobným demonstracím do²lo i v dal²ích £eských m¥stech30.

Demonstracje ogarn¦ªy caªy kraj. Komuni±ci usiªowali ogªosi¢ strajk ge-
neralny i powoªa¢ Komitet Obrony Republiki, który staªby si¦ podstaw¡
do utworzenia nowego rz¡du.

Nastroje spoªeczne doprowadziªy do upadku rz¡du, jednak na jego
miejsce prezydent Bene² powoªaª gabinet urz¦dniczy kierowany przez
gen. Jana Syrovego, co spoªecze«stwo odebraªo jako sygnaª gotowo±ci
do obrony Czechosªowacji przed roszczeniami niemieckimi.

Niebagateln¡ rol¦ w wywoªanej przez reakcj¦ spoªeczn¡ zmianie poli-
tyki odegraªa pr¦dko±¢ przypªywu informacji. Radio powoduje niespoty-
kane do tej pory przyspieszenie dystrybucji przekazu wiadomo±ci31. Do-
ciera ona nie tylko do wi¦kszej � ni» w przypadku telefonu czy telegrafu
� liczby osób, ale przede wszystkim dociera natychmiast po wydarzeniu.
Nie pozwala tym samym wygasn¡¢ emocjom zwi¡zanym z relacjonowa-
nymi wydarzeniami, co w znacznym stopniu intensy�kuje reakcj¦ spoªe-
cze«stwa.

Niemal ka»da decyzja wªadzy w ówczesnym czasie byªa natychmiast
poprzez radio przekazywana spoªecze«stwu. W dokumentach z opisywa-
nego okresu zachowaªy si¦ zapiski ±wiadcz¡ce o tym, »e radio staªo si¦

29 J. W. Ong, Oralno±¢ i pi±mienno±¢..., op. cit., s. 73.
30 V. Olivová, D¥jiny první republiky , Praha 2000, s. 266; tªumaczenie: �Ju» póª

godziny po ogªoszeniu wiadomo±ci praskie ulice zacz¦ªy zapeªnia¢ si¦ demonstrantami.
Ich pochód kulminowaª manifestacj¡ przed Zamkiem Praskim. Demonstruj¡cy »¡dali
odwoªania rz¡dowej odpowiedzi i obrony republiki z broni¡ w r¦kach. Do podobnych
demonstracji doszªo równie» w innych czeskich miastach�.

31 Por. M. McLuhan, Jak rozum¥t..., op. cit., s. 282.
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jednym z gªównych mediów sªu»¡cych komunikacji pomi¦dzy rz¡dz¡cymi
i spoªecze«stwem:

Ministr Vavre£ka sd¥lil, ºe b¥hem 27. zá°i 1938 bude proveden za
ú£asti presidenta republiky, £len· vlády a p°edstavitel· politických
stran rozbor °e£i Hitlerovy a projednán návrh odpov¥di, jakoº i bude
dohodnuto, kdo pronese odpov¥¤, která bude roz²í°ena rozhlasem
(asi v 17 hodin) i v²emi jinými prost°edky propagandy32;

P°edseda Hampl podotknul, ºe toto tragické roz°e²ení odstra¬uje
men²í zla, která v²ak mohla vést také k rozvratu a poráºce státu.
Vy£erpána krajní hranice ústupku. Nutno lid p°ipravit rozhlasem
na obrat33;

P°edseda vlády zahájil sch·zi o 6 3/4 hod. Ve£er. P°e£etl zn¥ní
projevu odstupujícího presidenta republiky, který hodlá p°ednésti
v rozhlase34.

Minister Stanislav Bukovský podczas obrad w sprawie przyj¦cia trak-
tatu Monachijskiego mówiª: Jest t°eba, aby n¥kdo mající d·v¥ru v lidu,
promluvil v rozhlasu a aby byla rozvinuta po°ádková sluºba nejen policej-
ní35. To wªa±nie z radia, nie z prasy, Czesi dowiadywali si¦ o bie»¡cych
wydarzeniach i mogli na nie natychmiast reagowa¢.

32 Záznam jednání £s. vlády 26. zá°í 1938 � Hitlerovy poºadavky , http://www.fron-
ta.cz/dokument/zaznam-jednani-cs-vlady-26-zari-1938-hitlerovy-pozadavky; tªuma-
czenie: �Minister Vavre£ka oznajmiª, »e 27 wrze±nia 1938 roku b¦dzie przeprowadzona
� w obecno±ci prezydenta republiki, czªonków rz¡du i przedstawicieli partii politycz-
nych � analiza wyst¡pienia Hitlera oraz omówiony zostanie projekt odpowiedzi, jak
równie» podj¦ta decyzja o tym, kto wygªosi odpowied¹, która b¦dzie rozpowszech-
niona przez radio (prawdopodobnie o godzinie 17.00) i wszystkimi innymi ±rodkami
propagandy�.

33 Záznam jednání £s. vlády 27. zá°í 1938 � odmítnutí Hitlerových poºadavk· ,
http://www.fronta.cz/dokument/zaznam-jednani-cs-vlady-27-zari-1938-odmitnuti-
-hitlerovych-pozadavku; tªumaczenie: �Przewodnicz¡cy Hampl napomkn¡ª, »e to
tragiczne rozstrzygni¦cie pozbyli±my si¦ mniejszego zªa, które mogªo doprowadzi¢ do
upadku i pora»ki pa«stwa. Wykorzystali±my wszystkie mo»liwo±ci ust¦pstw. Trzeba
poprzez radio przygotowa¢ spoªecze«stwo na zwrot�.

34 Záznam jednání £s. vlády 5. °íjna 1938 � de�nitivní vymezení hranic, slovenská
otázka, demise prezidenta, http://www.fronta.cz/dokument/zaznam-jednani-cs-vla-
dy-5-rijna-1938-de�nitivni-vymezeni-hranic-slovenska-otazka-demise-prezi; tªumacze-
nie: Premier rz¡du rozpocz¡ª spotkanie o godzinie 18.45. Odczytaª przemówienie ust¦-
puj¡cego prezydenta republiki, który zamierza je wygªosi¢ przez radio.

35 Záznam jednání £s. vlády 30. zá°í 1938 � p°ijetí mnichovské dohody ,
http://www.fronta.cz/dokument/zaznam-jednani-cs-vlady-30-zari-1938-prijeti-
-mnichovske-dohody; tªumaczenie: Kto± maj¡cy spoªeczne zaufanie musi przemówi¢
w radiu, trzeba te» uruchomi¢ sªu»by porz¡dkowe, nie tylko policj¦.
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Wydarzenia z 1938 roku u±wiadamiaj¡ jeszcze jeden fakt istotny
w ksztaªtowaniu si¦ ±wiadomo±ci spoªecznej poprzez radio. Unaoczniaj¡,
w jaki sposób grupy, które posiadaj¡ w swoich r¦kach maªo rozpowszech-
nion¡ technologi¦ konsumuj¡ korzy±ci przez ni¡ dostarczane. Rz¡d cze-
chosªowacki staª si¦ wspóªwªa±cicielem radia ju» w 1925 roku, wykupuj¡c
51% akcji spóªki Radioslavia. Ponadto do nadawania pierwszych progra-
mów wykorzystywana byªa pa«stwowa stacja nadawcza znajduj¡ca si¦ na
lotnisku Kbele. Tym samym uzyskaª znaczny wpªyw na ksztaªt progra-
mu radiowego. W konsekwencji zdobyª monopol na wiedz¦ przekazywan¡
falami radiowymi. Przytaczane wy»ej spotkanie Rz¡du Czechosªowacji
z 21 wrze±nia sko«czyªo si¦ o godzinie 12.15. Informacj¦ o podj¦tych de-
cyzjach przekazano drog¡ radiow¡ dopiero o godz. 17.00. To rz¡d w du»ej
mierze mógª decydowa¢ o tym, jaka informacja, w jakim ksztaªcie i kiedy
docieraªa do odbiorcy, zatem mógª wpªywa¢ na jego sposób my±lenia.

Radio kreuje nowe zachowania � od dostosowywania czynno±ci co-
dziennych do godzin transmisji poprzez regulowanie zegarków zgodnie
z jego wskazaniami, do reakcji na sªuchane wiadomo±ci (kibicowanie dru-
»ynie narodowej czy protesty w sprawie ust¦pstw na rzecz Niemiec), ale
tak»e wytwarza tematy debat publicznych i rozmów.

Pi¡ty numer czasopisma �Aktivisté� z 1937 roku na pierwszej stronie
donosiª: Na velikono£ní pond¥lí 29. b°ezna t. r. o 11. dopoledne vysílal
brn¥nský rozhlas (...) literární relaci £len· na²i skupiny �Poesii ºivotního
optimismu�36. Prawie milion osób mogªo dowiedzie¢ si¦ o istnieniu tej
wªa±nie grupy artystycznej. Ilu ludzi mogªo skorzysta¢ z wydrukowane-
go w tym samym numerze czasopisma zaproszenia na wieczór literacki
grupy, nawet je±li przeczytali ogªoszenie? Informacja radiowa tra�aªa do
znacznie szerszego kr¦gu odbiorców. I w tym wªa±nie kr¦gu mo»na by-
ªo dopiero zacz¡¢ o niej dyskutowa¢. W tym sensie zarówno informacja,
jak i grupa literacka stawaªa si¦ dobrem publicznym. Poniewa» zaczy-
naªa swoje istnienie w sferze dyskursu publicznego, wyzwalaªa si¦ od
egzystencji w w¡skim gronie wielbicieli, którzy uczestniczyli w wieczo-
rze literackim w Pradze przy ulicy �t¥panskiej 37 lub czytali czasopismo
literackie �Aktivisté�.

Pocz¡tki radia ±ci±le wi¡»¡ si¦ równie» z narodzinami rozwoju po-
pularno±ci aktorów teatralnych i sportowców. Bowiem mi¦dzy innymi
poprzez radio ksztaªtuje si¦ fenomen gwiazdy .

36 Aktiviste v rozhlase, �Aktiviste� 1937, nr 5, s. 1; tªumaczenie: W poniedziaªek
wielkanocny 29 marca bie»¡cego roku o godzinie 10.30 brne«skie radio nadawaªo (...)
literacki program czªonków naszej grupy �Poesii ºivotního optimismu�.
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Ju» od 1904 roku Dismas �lambor pod pseudonimem artystycznym
Viktor Ponrepo podró»owaª po czeskich wsiach z kinematografem. Poka-
zaª ponad 180 krótkich �lmów. Pierwsze kino w Czechosªowacji zaªo»yª
w Pradze w 1907 roku. Zatem historia kina zacz¦ªa si¦ w Czechosªowacji
znacznie wcze±niej. Niemniej audytorium teatralne i kinowe byªo znacznie
mniejsze od radiowego.

Ju» we wrze±niu 1924 roku do programu radiowego wª¡czone zostaªy
wieczory teatralne. Drugiego grudnia 1925 roku radio transmitowaªo ope-
r¦ Dv¥ vdovy Bed°icha Smetany z Teatru Narodowego w Pradze. Byªa to
pierwsza w Europie transmisja �na »ywo� caªego przedstawienia teatral-
nego. Jednego wieczoru ponad 15 tysi¦cy osób mogªo usªysze¢ gªosy cze-
skich aktorów. To znacznie wi¦cej ni» mie±ci budynek Teatru Narodowego
i ka»dego funkcjonuj¡cego w owym czasie kina. Zró»nicowany program,
ob�tuj¡cy w przedstawienia teatralne z pewno±ci¡ przysparzaª popular-
no±ci gwiazdom znanym do tej pory przede wszystkim z �lmu. W radio
wyst¦powali mi¦dzy innymi: Marie Hübnerová, Josef �váb Malostranský,
Bed°ich Karen, Old°ich Nový, Franti²ek Filipovský � najwi¦ksze gwiazdy
mi¦dzywojennej Czechosªowacji.

Radio niew¡tpliwie zmierzaªo do przeksztaªce« w strukturach kultu-
ry. Zmieniaªo zachowania, przyzwyczajenia, inicjowaªo nowe zachowania
i ksztaªtowaªo nieznane do tej pory instytucje kultury. Niemniej nie do-
prowadziªo do tak gª¦bokiej metamorfozy mentalno±ci jak pismo czy na-
wet druk. Wprawdzie pocz¡tki rozwoju radia wskazuj¡ na potencjaª doko-
nywania takich zmian, jednak»e rozkªadaj¡ si¦ one na pocz¡tek rozwoju
kina i telewizji. W konsekwencji siªa oddziaªywania medium zaczyna si¦
rozkªada¢ pomi¦dzy poszczególne ±rodki przekazu (nie zapominajmy, »e
od dawna ju» istnieje prasa).

Cho¢ radio odegraªo w dwudziestoleciu mi¦dzywojennym dominuj¡-
c¡ rol¦, to szybko zostaªo jej pozbawione, a zmiany przez nie dokonane
zacz¦ªa (po cz¦±ci) pogª¦bia¢ telewizja. Najdonio±lejszym bowiem osi¡-
gni¦ciem radia w pocz¡tkowej fazie jego rozwoju byªo przeniesienie sfery
publicznej w przestrze« prywatn¡. Zatem przeniesienie dyskursu charak-
terystycznego dla pisma na obszar komunikacji oralnej. Zarezerwowane
do tej pory niemal wyª¡cznie dla pisma informacje publiczne pojawiaªy
si¦ na ustach spikerów i w rozmowach pomi¦dzy lud¹mi. Dzi¦ki dost¦pno-
±ci staªy si¦ masowe, a w konsekwencj¡ takiego rozpowszechnienia byªo
powstanie wspólnoty, trwalszej ni» ta wyznaczana sztucznie tworzony-
mi granicami i narzucon¡ administracj¡ pa«stwow¡, poniewa» wspólno-
ty mentalnej, wspólnoty opartej na zasadach charakterystycznych dla
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wtórnej oralno±ci. Powstanie publiczno±ci, to zarazem powstanie mistyki
wspóªuczestnictwa, audytorium znacznie wi¦kszego ni» grupy pierwotne,
ale tak samo silnie ze sob¡ zwi¡zanego.

Poj¦cie samo±wiadomo±ci narodziªo si¦ wraz z pismem.

Kiedy zwizualizowany j¦zyk zostaª oddzielony od posªuguj¡cej si¦
nim osoby, wówczas równie» u»ytkownik, b¦d¡cy jego ¹ródªem, sku-
piª uwag¦ na samym sobie � i tak narodziªo si¦ poj¦cie ja¹ni
[selfhood]37

� zwraca uwag¦ Havelock. Proces ten pogª¦biony zostaª po wynalezie-
niu druku. Czªowiek zwróciª si¦ do wewn¡trz siebie. Zamro»ona przez
druk komunikacja mi¦dzyludzka poprzez rozwój mediów elektronicznych
odzyskiwaªa swój oralny charakter. Radio byªo pierwszym z nich. Pra-
sa indywidualizowaªa, radio za± spowodowaªo wzrost poczucia wspólnoty.
Wspólnoty, któr¡ mo»na okre±li¢ mianem postplemiennej . Z jednej strony
bowiem ró»ni si¦ ona w znacz¡cy sposób od pierwotnej (nie da si¦ cof-
n¡¢ zdobyczy pisma i druku) a z drugiej strony do niej wªa±nie w swoim
charakterze nawi¡zuje.

37 E. Havelock, Muza uczy si¦ pisa¢. Rozwa»ania o oralno±ci i pi±mienno±ci w kul-
turze Zachodu, przeª. P. Majewski, Warszawa 2006, s. 129.
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Beginnings of the radio in Czechoslovakia

� birth of the community of listeners

The article attempts to describe and analyze consequences of the appe-
arance of the radio in Czechoslovakia. The radio is not just another form of
communication. It generates new behaviors and modi�es interpersonal rela-
tionships. The radio creates nonexistent cultural institutions. Therefore, it has
a potential of making changes at bases of culture. The broadcasting of the Cze-
choslovak radio began on May 18th 1923. The �rst achievement of the radio
development was relocating the public into the private. Besides, information
became mass-accessible. The consequence of it was the rising of the commu-
nity [Gemeinschaft], which was stronger than arti�cially created borders and
the imposed public administration, because based on mental community. The
radio contributed to the rising of the public. It is necessary to point out that
the radio was quickly devoid of its dominant position in mass-communication,
but it is inevitable to remember that the radio initiated the changes that were
intensi�ed by cinema and television.


