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Změna znělky několika vysílání RSE včetně československého

V návaznosti na nepokoje v Maďarsku z roku 1956 a roli, kterou v nich RSE hrálo, došlo ke změně znělky několika vysílání RSE včetně českosloven-

ského. Původní znění „Volá Hlas svobodného Československa, rozhlasová stanice Svobodná Evropa“ bylo nahrazeno v české verzi „Nasloucháte 

československému vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa“, ve slovenské pak „Počúvate československé vysielanie rozhlasovej stanice Slobodná 

Európa“. V souvislosti s úlohou, jakou maďarská redakce sehrála při povstání v zemi, bylo zahájeno vyšetřování, jež ale skončilo velmi rozporuplně. 

RSE bylo sice očištěno od nařčení, že povstání vyvolalo, nicméně faktem zůstalo, že maďarská redakce prokazatelně vysílala sporné, až nepřijatelné 

relace, jež byly v rozporu s platným statutem RSE. Maďarská krize a její závěr vyvolaly oprávněnou kritiku RSE jak zvnějšku, tak zevnitř ze strany 

jednotlivých národních redakcí. Vyvstávaly otázky, jak koncipovat vysílání a zpravodajství pro krajany doma, jak jim v dobré víře neškodit. Nová 

znělka tolik nepřislibovala možné osvobození.

2 May 1958 – Change in signature tune for several RFE broadcasts including the Czechoslovak one

Following the unrest in Hungary in 1956 and the role that RFE played in it, a change was made to the signature tune of several RFE broadcasts in-

cluding the Czechoslovak one. The original wording, “Here is the voice of free Czechoslovakia, Radio Free Europe,” was replaced with, “You are 

listening to the Czechoslovak broadcast of Radio Free Europe,” in both Czech and Slovak. In relation to the role the Hungarian service played during 

the country’s uprising, an investigation was begun, but it ended very inconsistently. Although RFE was cleared of the accusation that it triggered the 

uprising, the fact remained that the Hungarian service clearly broadcast controversial, even unacceptable, reports that contravened RFE’s applicable 

statutes. The Hungarian crisis and its conclusion raised valid criticism of RFE from both outside and inside by individual national services. Questions 

arose of how to conceive the broadcast and news for fellow countrymen at home, of how not to harm them in good faith. The new signature did not 

promise the possibility of liberation so much.

„Měl jsem příležitost přečíst si nynější československé učebnice dějepisu pro střední školy. Komunistický dějepis je nau-

ka o tom, co nebylo, a mlčení o tom, co bylo. Beletrie to není, protože je bez půvabu a bez ducha. Monotónní, nevýrazné, 

nudné, napapouškované lhaní pro chov dalších papoušků. Z tisíce ukázek jen jedna. Československý odboj proti Hitlerovi 

byl prý veden z Moskvy, která, jak víte, měla s Hitlerem, dokud nenapadl Sověty, smlouvu tak přátelskou, že velvyslanec 

Fierlinger musil odjet z Ruska, a Sovětský svaz měl vyslance u Tisovy slovenské vlády. Kapitalističtí představitelé našeho 

odboje prý se soustředili v Londýně a nic prý jim nevadilo, že anglická a francouzská vláda nás v Mnichově zradily a daly 

Hitlerovi na pospas. Ani slovo o tom, že se v Londýně soustředil taky jeden pán, který je v komunistickém Československu 

ministrem vnitra a tucet nebo dva tucty jiných komunistických uprchlíků, kteří si tu užívali nejen azylu, ale i hmotné pomoci 

z britského finančního fondu, z britského KA-PI-TÁ-LU, věnovaného tehdejším obětem perzekuce nacistické a poskytova-

ného teď zase obětem pronásledování komunistického. Učebnice jsou přece pro děti, a těm se tedy poví, co se hodí, a ne, 

co se stalo.“

Jaroslav Stránský

“I had the opportunity to read through the current Czechoslovak history textbooks for secondary schools. Communist histo-

ry is the doctrine of what did not happen, and silence about what did. It is not fiction, because it is without charm and soul. 

Monotonous, bland, boring, parroted lies to breed further parrots. Just one example from thousands. The Czechoslovak re-

sistance against Hitler was allegedly led from Moscow, which, as you know, had had such a friendly treaty with Hitler un-

til the Soviets attacked, that the ambassador, Fierlinger, had to leave Russia, and the Soviet Union had emissaries with Ti-

so’s Slovak government. The capitalist leaders of our resistance apparently converged on London, and apparently nothing 

mattered to them, that the English and French governments betrayed us in Munich and put us at the mercy of Hitler. Not a 

word about the fact that there was one man in London who is the minister of the interior in communist Czechoslovakia and 

a dozen or two dozen other communist refugees, who not only enjoyed asylum here, but also material aid from the British 

financial fund, from British CA-PI-TAL, dedicated to then victims of Nazi persecution and provided once again to victims of 

communist persecution. Textbooks are for children after all, so they tell them what fits, and not what happened.”
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Český právník, novinář a politik. Od svého otce Adolfa Stránského převzal vydavatel-

ství Lidové noviny. Působil jako profesor na Masarykově univerzitě v Brně a politicky byl 

spojen s Národní demokracií. V letech 1918–1921 a 1929–1938 byl poslancem Ná-

rodního shromáždění. Od roku 1925 vlastnil nakladatelství Fr. Borový a léta 1939–1945 

strávil v emigraci. Byl ministrem spravedlnosti londýnské vlády, v letech 1946–1948 pak 

působil jako ministr školství a osvěty. Patřil k odpůrcům komunistické politiky. Po roce 

1948 odešel do exilu a usadil se v Londýně. Organizoval činnost exilových organizací 

a zapojil se i do vysílání BBC a Rádia Svobodná Evropa. Vydal několik publikací s his-

toricko-politickými úvahami.

Jaroslav Stránský (1884 Brno – 1973 London, United Kingdom)

Czech lawyer, journalist and politician. Inherited the Lidové noviny publishing house 

from his father Adolf Stránský. He worked as a professor at Masaryk University in Brno 

and was politically connected to National Democracy. In 1918–1921 and 1929–1938 

he was a member of the National Assembly. From 1925, he owned the F. Borový publis-

hing house and he spent 1939–1945 in exile. He was Minister of Justice in the London 

government, and then in 1946–1948 he worked as Minister of Education and Enligh-

tenment. He was one of the opponents of communist politics. After 1948 he went into 

exile and settled in London. He organised exile organisation activities and also took 

part in BBC and Radio Free Europe broadcasts. He published several publications with 

historical and political thoughts.
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