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Wstęp

Intencją zawartą w niniejszej książce jest przedstawienie roli radia 
jako medium w procesie komunikowania międzynarodowego. Współcześ- 
nie polityka nie może funkcjonować bez mediów, media zdominowały 
komunikację i powszechnie uważa się, że kto ma media, ten ma władzę. 
W mojej opinii zastosowanie tego stwierdzenia wobec prasy masowej 
XIX w., należącej głównie do prywatnych właścicieli i mającej charak-
ter komercyjny, nie do końca znajdowało uzasadnienie. Oddziaływanie 
prasy na opinię publiczną i jej kontrolną funkcję wobec władzy dało 
się zauważyć jeszcze w XIX w., jednak prasa masowa nie stała się w rę-
kach polityków narzędziem do sprawowania rządów. Dopiero odkrycie 
fal radiowych i powstanie radia sprawiło, że politycy zaczęli z więk-
szą intensywnością postrzegać media jako instrument polityki, również 
w wymiarze międzynarodowym. Siła radia tkwi w jego technicznych 
właściwościach, dzięki nim okazało się medium lepszym od telefonu 
i telegrafu, gdyż zdolnym do przekazywania wiadomości od jednego 
nadawcy do nieograniczonej (chociaż nie od razu) liczby odbiorców i na 
ogół nie ograniczają go żadne bariery przestrzenne (Wielopolska-Szymu-
ra 2016c; 2017). Słusznie zauważył Paul Levinson, że „Radio przybra-
ło taką, a nie inną postać, ponieważ odbiór fal elektromagnetycznych 
transportujących elektronicznie zakodowanego »pasażera« – głos lub 
dźwięk – okazał się o wiele tańszy niż nadawanie” (Levinson 2006,  
s. 143). Dzięki tym właściwościom radia możliwe stało się dotarcie z ko-
munikatem jednocześnie do całego społeczeństwa. Levinson użył terminu 
„akustokracja” w odniesieniu do władzy sprawowanej za pomocą radia 
i porównał ją do demokracji w starożytnej Grecji, w której o skutecz-
ności rządzenia decydował zasięg słyszalności głosu (Levinson 2006, s. 
141). Radio, traktowane początkowo jak telegraf bez drutu, umożliwiało 
przesyłanie urzędowych informacji do zamorskich podległych terytoriów 
i do placówek dyplomatycznych. Usprawniło to w istotny sposób peł-
nienie władzy – rządzenie na odległość. Dlatego radio stało się medium, 
które było tak chętnie wykorzystywane przez rządy: jak podkreśla Le-
vinson (2006, s. 142), akustokracja usprawniła działanie administracji 
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państwowej we wszystkich systemach politycznych, zarówno totalitar-
nych, jak i demokratycznych. Szczególną rolę w tym kontekście odegrało 
radio międzynarodowe. Jego naturalne właściwości pokonywania granic 
państwowych i narodowych uczyniły z niego sprawny instrument rzą-
dzenia na odległość. I to dużo wcześniej, niż większość badaczy zauwa-
ża. Pierwsza transmisja radiowa przez Atlantyk dokonała się w 1901 r. 
i prawie natychmiast zaczęto wykorzystywać fale radiowe w nawigacji 
morskiej, dostrzegając ich potencjał przemierzania dużych odległości, 
chociaż jeszcze wówczas nikt nie przypuszczał, jak dużych. W czasie, 
gdy radio pokonywało coraz większe dystanse, zanim odkryto sposo-
by na przesyłanie głosu, już stawało się sprawnym środkiem rządze-
nia. Wykorzystując fale radiowe w działaniu telegrafu, którego kable 
zdążyły opleść cały glob, kontaktowano się z zamorskimi terytoriami, 
stanowiącymi część brytyjskiego czy francuskiego imperium kolonial-
nego. Umiejętność przesyłania głosu za pomocą radia była pierwszym 
krokiem do „masowego uwodzenia”. To uwodzenie przez radio stało się 
możliwe dzięki jego zdolności do przesyłania dźwięku, czy dokładniej: 
głosu i muzyki; dopóki były to jedynie sygnały alfabetu Morse’a, dopó-
ty nikt nie poczuł siły oddziaływania radia. Radio oddziałując jedynie 
na zmysł słuchu, było jednocześnie „ślepym medium”, znosiło bariery 
intelektualne w dostępie do informacji i kultury, a słuchanie audycji 
radiowych pozwalało dotknąć „wizualnego” świata. Radio, przetwa-
rzając słowa i dźwięki, pomaga tworzyć wewnętrzne obrazy, nazwane 
przez Leopolda Blausteina akuzją, które pozwalają spostrzegać rzeczywi-
stość odtworzoną lub imaginatywną i rozumieć ją (za: Rosińska 2001). 
Właśnie ta zdolność radia docierania do osób pochodzących z różnych 
warstw społecznych sprawiła, że stało się ono medium wszechobecnym. 
Audialna natura radia jest jego cechą immanentną. Dźwięki rozcho-
dzą się dalej, niż sięga wzrok – słuchokrąg, jak nazywał to zjawisko 
Tadeusz Peiper – a jednocześnie otaczają słuchającego niewidzialną 
ścianą. Marshall McLuhan podkreślał bezpośredniość radia i osobiste 
doświadczenie w kontakcie z nim. Pisał o odbieranej podświadomie 
głębi radia, naładowanej „rozbrzmiewającymi odgłosami plemiennych 
rogów i starożytnych bębnów” (McLuhan 2004, s. 387). Jednocześnie, 
w początkowej fazie, radio umożliwiło odrodzenie się poczucia wspólno-
towości – w wymiarze plemiennym – w sferze „wspólnego rynku, pio-
senki i rezonansu” (McLuhan 2004, s. 390). W rozważaniach McLuhana 
istotne jest także wskazanie na media jako ekstensje człowieka (chociaż 
pojęcie to wprowadził Edward T. Hall, o czym się niekiedy zapomina), 
w znaczeniu, że radio jest ekstensją mowy i w tym upatruje McLuhan 
skuteczności propagandy radiowej czasów Adolfa Hitlera. Radio zestro-
iło się bowiem z przedłużeniem ośrodkowego układu nerwowego ludzi 
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z tubylczym środkiem masowego przekazu, jakim jest język narodo-
wy. Gdyby przyjąć ten punkt widzenia, to skuteczność propagandowa 
Hitlera nie wynikałaby z treści przekazów, lecz z samej natury radia 
jako medium, tak zresztą uzasadnia to McLuhan. W badaniach nad 
przekazami radiowymi odniesienia do percepcji słuchowej są normą. 
Podkreśla się, że odbiór audialny nakierowany jest na znaczenia słów 
i ich symboliczne treści, a ponadto szczególnie intensyfikuje siłę przeżyć 
i ich niuansowość, interioryzuje słuchacza i wprowadza w świat we-
wnętrzny, intymny, przeżywany indywidualnie (Bardijewska 2001). Pa-
radoksem percepcji radia jest właśnie to, że ten indywidualizm odbioru 
przeradza się we wspólnotowość odczuwania, umysł kreuje odmienne 
obrazy (wyobrażenia imaginatywne), choć mieszczące się w zakresie uni-
wersalnych kodów i kontekstów kulturowych, dlatego umożliwiających 
wspólne odczytywanie znaczeń i wspólne przeżywanie. Być może właś-
nie ta cecha przekazów radiowych sprawiła, że słowa i muzyka miały 
siłę rażenia lub uwodzenia podczas wojen. I być może ta właściwość 
sprawia, że radio nadal jest wykorzystywane w komunikowaniu mię-
dzynarodowym, sprzyja bowiem wykształcaniu się modelu rytualno-
-ekspresyjnego komunikowania. Nawet jeśli współcześnie radia słucha 
się inaczej, w mniejszym skupieniu i w pośpiechu, kiedy pełni ono 
głównie funkcję medium towarzyszącego, to oddziaływanie radiowej 
fonosfery na ludzki umysł jest wciąż takie samo. Pamiętać także warto, 
że w wielu krajach, do których dociera radio międzynarodowe, funkcjo-
nuje ono w innym kontekście cywilizacyjnym i słuchane jest nadal jako 
radio tradycyjne, analogowe, na które słabiej oddziałują uwarunkowania 
cyfryzacji i konwergencji.

Różne przesłanki sprawiły, że zainteresowałam się radiem naukowo 
i poświęcam mu swoje prace badawcze w wymiarze wieloaspektowym. 
W niniejszej książce postanowiłam przyjrzeć się radiofonii międzyna-
rodowej z perspektywy historycznej i współczesnej. Powodów takiego 
wyboru należy doszukiwać się w przesłankach osobistych, jestem stałą 
słuchaczką międzynarodowych rozgłośni radiowych. Zaczęłam ich słu-
chać w czasach, kiedy częstotliwości w radioodbiornikach ustawiało 
się pokrętłem. Trafiałam wtedy na zagraniczne stacje i – nie znając 
wówczas żadnych obcych języków – wsłuchiwałam się w czar obcej 
mowy. Urzekała mnie sama możliwość usłyszenia czegoś, co wysłano 
z najodleglejszych zakątków globu za pomocą fal radiowych. Z czasem 
udało mi się tę pasję do radia jako medium – nie tylko międzynarodo-
wego – przełożyć na życie zawodowe. 

Radio jako środek komunikowania międzynarodowego i międzykul-
turowego było już przedmiotem moich analiz, jednak analiz objętościo-
wo nazbyt skromnych, by odpowiedzieć na wszystkie nurtujące mnie 
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pytania. Słuchając w ostatnich latach rozgłośni międzynarodowych, tym 
razem za pośrednictwem Internetu, zaczęłam dostrzegać problemy ba-
dawcze, na które próbowałam dać odpowiedź w niniejszej książce.

Głównym celem towarzyszącym napisaniu tej książki jest określe-
nie aktualnej roli radia w procesie komunikowania międzynarodo-
wego państw w odniesieniu do wcześniejszych okresów działalności 
rozgłośni międzynarodowych (dominacji radia w tej sferze).

Problemy badawcze, przyjęte w formie pytań badawczych, które 
mają pomóc w realizacji sformułowanego celu, są następujące:
– Czy radio nadal jest ważnym narzędziem rządów Francji, USA i Wiel-

kiej Brytanii w komunikowaniu międzynarodowym?
– Czy zmieniły się sposoby wykorzystania radia w wymiarze między-

narodowym w XXI w.? Czy jest narzędziem propagandy, czy raczej 
dyplomacji publicznej?

Pytaniami uzupełniającymi są:
– Czy radio międzynarodowe adaptuje się do nowych technologii 

nadawczych i kanałów dystrybucji?
– Czy działalność omawianych rozgłośni jest związana z geopolityką 

państwa nadającego?
Hipotezą naukową, którą będę próbowała zweryfikować, jest przy-

puszczenie, że: radio nie stanowi obecnie istotnego (ważnego) in-
strumentu w komunikowaniu międzynarodowym Francji, Stanów 
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Tak postawiona hipoteza naukowa 
wynika z wiedzy o ogólnych tendencjach zmian na rynku radiowym na 
świecie oraz zmian nawyków słuchaczy radia pod wpływem procesów 
konwergencji i cyfryzacji (Jędrzejewski 2010, 2015; Wielopolska-Szymu-
ra 2012a; Bonini 2015).

Odpowiedzi na wskazane problemy badawcze starałam się odnaleźć 
poprzez analizę poszczególnych okresów działalności radiofonii, które 
przedstawiłam w ujęciu historycznym, wychodząc z założenia, że tylko 
zestawiając przeszłość z teraźniejszością, uda mi się zbliżyć do istoty za-
gadnienia. Państwami, które stały się dla mnie punktem odniesienia, są 
Francja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, rozgłośniami zaś – Radio 
France Internationale, Voice of America i BBC World Service. Wybra-
łam je z kilku powodów. Po pierwsze, zarówno Francja, jak i Wielka 
Brytania stanowiły imperia kolonialne, co zdeterminowało te kraje do 
poszukiwania możliwości skutecznego komunikowania się na duże od-
ległości i w efekcie bardzo szybko rozwinęły rozgłośnie międzynarodo-
we. Stany Zjednoczone włączyły się w ten typ komunikowania później, 
co wynikało z ich polityki izolacjonizmu, ale stanowiły państwo mo-
carstwowe, które wpływało na politykę międzynarodową i świadomie 
wykorzystywało radio do realizacji swoich celów. Po drugie, trzeba wy-
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raźnie podkreślić, że moim zamiarem było przeanalizowanie działań 
rozgłośni, które są w sposób albo instytucjonalny, albo finansowy, albo 
prawny powiązane z rządami tych państw, bądź zobowiązane są formal-
nie pełnić określone funkcje na rzecz danego państwa. Nie było moją 
wolą opisywanie działań rozgłośni, które mają status pozarządowych 
lub komercyjnych, gdyż nie można stwierdzić jednoznacznie, czy są 
w jakikolwiek sposób związane zobowiązaniami wobec państwa. Dla-
tego, mimo świadomości wagi tych rozgłośni, ogromu dostępnej wiedzy 
i materiałów, pominęłam w analizie takie rozgłośnie, jak Radio Wolna 
Europa czy Radio Liberty.

Przyjęty przeze mnie okres analizy współczesnej aktywności Radio 
France Internationale, Voice of America i BBC World Service zamyka 
się najczęściej w czterech latach pomiędzy 2014 a 2018 r. (chociaż 
ostatnie aktualne sprawozdania z ich działalności pochodzą przeważ-
nie z 2017 r.). Chciałam w ten sposób uzyskać jak najbardziej aktualny 
obraz funkcjonowania omawianych radiofonii. Jednak nie oznacza to, 
że nie sięgałam do źródeł wcześniejszych. Posłużenie się nimi było 
konieczne do uzyskania pełnego obrazu przemian we wskazanych ra-
diofoniach.

Zastosowana metodologia to analiza systemowa w odniesieniu do 
systemu komunikowania międzynarodowego, w ramach którego jako 
przedmiot analizy wybrałam radio międzynarodowe, a jako metodę 
badawczą przyjęłam metodę komparatystyczną, w której posłużyłam 
się krytyczną analizą literatury przedmiotu, analizą danych zastanych, 
czyli aktów prawnych, dokumentów urzędowych, sprawozdań rocznych 
z działalności badanych rozgłośni, danych statystycznych słuchalności 
Radio France Internationale, Voice of America i BBC World Service. 
Uwzględniłam też teksty prasowe (również zamieszczane w Internecie) 
poświęcone omawianej tematyce, radiowe serwisy mobilne oraz online. 
Istotnym elementem przyjętej metody badawczej jest także analiza pro-
gramowa (tzw. analiza ramówki) trzech rozgłośni międzynarodowych, 
którą szerzej omawiam w rozdziale 4.

Książka składa się z czterech rozdziałów poprzedzonych wstępem 
i zwieńczonych zakończeniem. W rozdziale 1 staram się przybliżyć 
zakres pojęciowy komunikowania międzynarodowego, uwzględniając 
różne ujęcia definicyjne, odnosząc je do zagadnień pokrewnych, m.in. 
takich, jak komunikacja międzykulturowa, i poddając je krytycznej ana-
lizie. W podrozdziale 1.2. proponuję własne spojrzenie na omawianą 
problematykę, zamieszczając w nim moją definicję i graficzny model 
komunikowania międzynarodowego wraz ze szczegółową analizą jego 
elementów. W ostatnim podrozdziale skupiam się na użyciu radia w pro-
pagandzie i dyplomacji publicznej jako szczególnych formach komuni-
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kowania międzynarodowego. Rozdział 2 jest poświęcony odkryciu fal 
radiowych i wynalazkowi radia z perspektywy technicznej, która zde-
terminowała rolę radia w komunikowaniu międzynarodowym. Ponadto 
omawiam wczesne formy zastosowania radia oraz przedstawiam rozwój 
radiofonii we Francji, Wielkiej Brytanii i USA, pokazując różnice kształ-
tujących się modeli nadawczych, przy czym ze względu na okoliczności 
ich rozwoju podrozdziały te nie są równe objętościowo. W rozdziale 3 
prezentuję rozwój radiowej nadawczości międzynarodowej, analizuję 
przykłady użycia radia w propagandzie wojennej w wymiarze między-
narodowym, skupiając się na aktywności w tej dziedzinie Niemiec hi-
tlerowskich, Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii i USA. Pozostałe państwa 
świadomie pomijam – nie sposób bowiem omówić wszystkich przeja-
wów zastosowania radia w propagandzie wojennej, a wybrane państwa 
należały do najaktywniejszych w tej kwestii. Poza tym wskazuję na 
wczesne formy wykształcania się dyplomacji publicznej prowadzonej 
za pomocą radia w działalności tych krajów. W rozdziale tym poświę-
cam również uwagę wybranym radiofoniom w okresie zimnowojennym, 
traktuję jednak ten okres jako nie najważniejszy z perspektywy pracy. 
Rozdziały 2 i 3 zajmują objętościowo sporo miejsca, jest to zabieg świa-
domy i wynikał z zamiaru przedstawienia ewolucji radia od narzędzia 
propagandy do narzędzia dyplomacji publicznej (przy czym nie doko-
nuje się ona symetrycznie we wszystkich radiofoniach). Ta ostatnia rola 
radia rozpoczęła się, w mojej ocenie, już podczas II wojny światowej. 
Kwestię tę wyjaśniam w rozdziale 1, a dokumentuję w kolejnych. Roz-
dział 4, ostatni, jest całkowicie poświęcony omówieniu zasad i zakresów 
funkcjonowania rozgłośni Radio France Internationale, Voice of America 
i BBC World Service. Skupiam się na ich roli jako środków dyploma-
cji publicznej reprezentowanych państw, wskazując na ich powiązanie 
instytucjonalno-formalne z instytucjami państwowymi, nie zagłębiam 
się jednak w szczegółowe omówienie wszystkich obszarów dyplomacji 
publicznej danego kraju, gdyż nie stanowi to mojego celu. W anali-
zie zwracam uwagę na uwarunkowania prawne, zasady finansowania, 
miejsce radia w strukturze mediów międzynarodowych danego kraju, 
kierunki nadawania oraz ofertę programową.

W pracy wykorzystałam podstawowy dorobek z omawianej dzie-
dziny naukowej literatury amerykańskiej, brytyjskiej, francuskiej i ro-
syjskiej w oryginalnych wersjach językowych – wszelkie tłumaczenia 
cytatów z oryginalnych źródeł zostały dokonane przeze mnie. Równie 
ważnymi pozycjami były polskie prace z zakresu komunikowania mię-
dzynarodowego. Ponadto polska literatura naukowa stanowiła nieoce-
nione źródło wiedzy z zakresu teorii komunikowania masowego oraz 
z zakresu politologii. Z uwagi na to, że badania nad komunikowaniem 
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międzynarodowym mają charakter interdyscyplinarny, także pole poszu-
kiwań bibliograficznych musiało zostać rozszerzone. Istotną część źródeł 
stanowią opracowania historyczne, również niedostępne w Polsce. Warto 
jednocześnie podkreślić, że omawiane rozgłośnie międzynarodowe nie 
były dotąd przedmiotem rozważań w polskich monografiach, ale rów-
nież za granicą współcześnie nadawcom tym nie poświęca się miejsca 
w odrębnych opracowaniach monograficznych. „Najnowsze” zagranicz-
ne książki o Radio France Internationale, Voice of America i BBC World 
Service pochodzą z końca lat dziewięćdziesiątych i pierwszej dekady  
XXI w., co oznacza, że minęło już co najmniej dziewięć lat od ich 
ukazania się. Sporo pozycji na ten temat stanowią artykuły w czaso-
pismach naukowych i dostarczają one bardziej aktualnych rozważań 
w omawianej dziedzinie. To świadczy o spadku zainteresowania na-
ukowców radiem jako medium międzynarodowym. Ich uwaga skiero-
wana jest na telewizję i Internet. Ta luka w badaniach również wywo-
łała refleksję badawczą, mianowicie: Czy radio międzynarodowe stało 
się przeżytkiem i dlatego nie stanowi atrakcyjnego naukowo obszaru 
badań? W tym sensie niniejsza książka stanowi oryginalne podejście, 
nieeksploatowane dotąd na gruncie polskiej nauki. Jego nowatorstwo 
polega również na tym, że zawiera analizę konkretnych trzech nadaw-
ców radiowych, dotąd nieporównywanych z sobą bezpośrednio – naj-
częściej porównuje się BBC World Service i VOA, francuskiego RFI nie 
włączając do tych analiz. Rozgłośnię Deutsche Welle pominięto z dwóch 
powodów – przede wszystkim była już w polskiej nauce przedmiotem 
analizy ujętej w formie monografii (zob. Maliszewski 2012), ponadto 
nie mogłam podjąć się takich badań ze względu na barierę językową, 
która uniemożliwiłaby rzetelną analizę źródeł i programu tej rozgłośni.

Wykorzystaną literaturę przedmiotu zawarto w bibliografii, a naj-
ważniejsze pozycje ujęto w przypisach. Warto również nadmienić, że 
dużą część bibliografii stanowią książki i artykuły uzyskane w wersji 
cyfrowej, co jest ważnym osiągnięciem społeczeństwa informacyjnego, 
ale to zarazem w niektórych przypadkach oznacza niemożność wska-
zania numerów stron takiej publikacji. Wykorzystano również bogate 
archiwa internetowe omawianych rozgłośni radiowych, państwowych 
instytucji, archiwów i muzeów, w tym raporty, akty prawne, dokumenty 
urzędowe i oczywiście materiały audialne, których zbiory są dostępne 
w Internecie w postaci cyfrowej.

Na koniec mogę jedynie wyrazić nadzieję, że ta publikacja, która 
przecież nie wyczerpuje wszystkich aspektów omawianej problematyki, 
przyczyni się do poszerzenia wiedzy w jej zakresie i lepszego rozumienia 
współczesnej roli radia w systemie komunikowania międzynarodowego.
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Mirosława Wielopolska-Szymura

BBC World Service, Radio France Internationale, and Voice of America  
in the Context of International Communication

From Propaganda to Public Diplomacy

S u m m a r y

The chief purpose of BBC World Service, Radio France Internationale, and Voice 
of America in the Context of International Communication: From Propaganda to Public 
Diplomacy is to analyse the role radio stations fulfil for international communication 
nowadays in the light of the roles they served in the past (that is, the times when 
radio dominated). 

During the interwar period and right before World War II, new radio stations came 
to being that aimed at broadcasting content targeted at the listeners abroad. Initially, 
these radio stations were transmitting mostly official messages or functioning as private 
point-to-point communication; in both cases, they functioned similarly to telegraphs 
(assuming one addresser and one addressee). Along with not only the development 
of the transmitting and receiving devices but also the widening of our knowledge on 
radio waves, radio turned into a mass medium, thanks to various “freaks,” including 
investors and other radio lovers. Having access to the network of correspondents and 
a powerful radio signal, radio stations back then were able to provide live coverage of 
the events that interested listeners all around the globe.

The capacities of radio were significant during World War II as well; precisely, it 
ceased to serve communication purposes exclusively, and was included into military 
arsenal (used not only in operations and diversion actions, but also for jamming and 
scouting). This military conflict showed that the possibility of reaching listeners abroad 
– that is, the citizens of adversary, allied, and neutral states – had been of enormous 
importance, whereas the ability of shaping the opinions of foreign citizens had become 
a crucial part of contemporary warfare.  

The relevance of radio for international communication was indisputable also dur-
ing the Cold War. Radio Free Europe, Radio Liberty, Voice of America, BBC World 
Service, Radio France Internationale, Deutsche Welle, Radio Madrid, Radio Moskwa, 
and Radio China International were fundamentally engaged in both ideological war 
and public diplomacy.

Simultaneously, various international processes changed the position radio occupied 
among other media; the “Golden Age of Radio” reached a significant decline in the 
1950s, when the dominance of radio gave way to the advent of television, whereas 
from late 1990s on the situation of all media was revolutionised by the birth of the 
Internet. As a result, digitalisation, convergence, shifts in reception and use of media 
– not to mention other broader phenomena, including the dominance of audiovisual 
culture – affected not only listeners and their preferences (inclining to fragmented 
radio programmes), but also ratings and marketability of radio stations. Finally, since 
political communication has privileged the audiovisual paradigm, and domestic policy 
has gradually become a media issue, radio has withdrawn in this area as well, giving 
primacy to television and new media.

Because of the aforementioned factors and shifts, it becomes vital to carefully 
reconsider the contemporary and international status of radio. After all, one might 
be tempted to think that radio is no longer in its heyday, whereas both governments 
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and individual listeners do not deem it as a genuine informative medium or a means 
capable of reaching the foreign public opinion. 

This book, therefore, explores how Radio France Internationale, Voice of America, 
and BBC World Service changed diachronically in reference to other radio stations alike, 
points to rules they follow and formats their programmes take, and analyses their recent 
activity in international communication between 2014 and 2018.

Chapter 1 introduces theoretical vocabulary international communication relies 
on, and juxtaposes its various definitions with related cultural phenomena, including 
transcultural communication, political communication, propaganda, public diplomacy, 
cultural diplomacy, media diplomacy, and soft power. Aside from analysing these con-
cepts, this chapter also proposes an innovative definition of international communication 
and its graphic model.

Chapter 2 is diachronic, and it focuses on the discovery of radio waves and the 
invention of radio read from the technical perspective, which determines the position of 
radio for international communication. Moreover, the early forms of radio are recalled 
with regard to their significance for foreign communication. Finally, the development 
of radio and broadcasting in France, United Kingdom, and the USA is presented with 
an emphasis put on the differences between their broadcasting models.

Chapter 3 is devoted to the development of international broadcasting, dividing it 
into three stages: 1) the early 20th century (until the 1930s), when radio waves were 
being tested, the first experimental stations came to being, and first international radio 
stations were founded, including those in Nauen and Zessen (Germany), Sainte-Assise 
and Le Post Colonial (France), Eindhoven and Heuzen (Netherlands), Chelmsford (Unit-
ed Kingdom); 2) the World War II period, in which the uses of radio for international 
military communication are analysed in reference to propaganda radio stations (Radio 
Berlin, Radio Hamburg, Radio Stuttgart, Radio Tokio) and its prominent figures (Wil-
liam Joyce (“Lord Haw-Haw”), Paul Ferdonnet (“the Stuttgart Traitor”), Mildred Gillars 
(“Axis Sally”), Ive Togure (“Tokyo Rose”)), British pirate radio stations functioning in 
response to the Axis propaganda (for instance, Gustav Siegfried Eins), the radio stations 
of French Resistance with a special emphasis put on Radio Brazzaville, that is, Charles 
de Gaulle’s chief means of international communication, and, finally, Voice of America 
serving for public diplomacy purposes; 3) the Cold War period, in which the objec-
tives, assumptions, and strategies of international broadcasting posed by France, United 
Kingdom, the United States of America between 1945 and late 1980s are examined.

The last chapter is entirely dedicated to BBC World Service, Radio France Interna-
tionale and Voice of America nowadays, paying attention to their regulations, structures, 
and broadcasting services. These radio stations are understood as means used for public 
diplomacy of their countries, and their institutional and formal connections to govern-
ment institutions are discussed. Consequently, this comparative chapter refers to the legal 
contexts, supported by acts and regulations of a given country, presents the principles 
and levels of funding, reconstructs the institutional positions of radio among other 
media, and characterises broadcasting in terms of services, directions, and programmes. 

The analysis of contemporary strategies and activities of the discussed radio sta-
tions makes it possible to claim that the use of radio for international communication 
has not lost its relevance, and currently is supported with television and the Internet, 
that is, the media that were invented later in the course of historical progress. Radio 
stations, therefore, are not held in media bubbles; rather, they are still significant means 
of foreign communication because of their specificities. Furthermore, radio communi-
cation complies with strategic foreign policies, which affects various parts of the world 
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where levels of technological development diverge whilst the access to television or the 
Internet connection is not available. In the countries stricken with military conflicts or 
poverty, radio is still the predominant means of communication that serves numerous 
purposes; not only is it a source of information on military operations, epidemiological 
situations, climate and natural disasters, but also it educates its listeners on civil and 
human rights, especially women’s rights. Finally, Voice of America, BBC World Service, 
and Radio France Internationale support policies against extremism and propaganda 
(for instance, fake news).

The services of the discussed radio stations are related to the policies the United 
States of America, United Kingdom, and France put forward against ISIL and inter-
national terrorism, but also to those actions that support democratic changes in the 
countries affected by war and political unrest.
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Les stations de radiodiffusion BBC World Service, Radio France Internationale 
et Voice of America dans la communication internationale

De la propagande à la diplomatie publique

R é s u m é

L’objectif fondamental qui guidait la rédaction de la présente monographie inti-
tulée Les stations de radiodiffusion BBC World Service, Radio France Internationale et 
Voice of America dans la communication internationale. De la propagande à la diploma-
tie publique était d’essayer de déterminer le rôle actuel de la radio dans le processus 
de la communication internationale des pays par rapport aux époques antérieures du 
fonctionnement des stations de radiodiffusion internationales (domination de la radio 
sur ce champ).

À l’époque de l’entre-deux-guerres et celle précédant directement la Seconde Guerre 
mondiale, on créait de nouvelles stations de radiodiffusion destinées aux auditeurs vivant 
à l’étranger. À l’origine, elles servaient principalement à la communication officielle ou 
privée du type point-to-point et fonctionnaient à l’instar de la communication télégra-
phique (d’un seul émetteur à un seul récepteur). Avec le développement des appareils 
d’émissions et de réception et l’approfondissement du savoir sur la nature des ondes 
radioélectriques, les dimensions et les possibilités de ce moyen de transmission s’élar-
gissaient à tel point qu’il s’est transformé – grâce à des passionnés de la radiophonie 
(radioamateurs et investisseurs) – en un média de masse. Les stations de radiodiffusion, 
surtout internationales, disposant d’une ampleur du signal radioélectrique convenable 
et d’un réseau de correspondants étrangers pouvaient relater à jour et dans un temps 
réel les événements qui suscitaient l’intérêt du monde entier.

Le potentiel de la radio s’est avéré important aussi lors de la Seconde Guerre mon-
diale, où la radio était employée non seulement comme un moyen de transmission, mais 
également comme un outil d’une lutte armée (entre autres dans l’activité opérationnelle 
et subversive, le brouillement des signaux de l’adversaire ou dans la reconnaissance 
offensive). La Seconde Guerre mondiale était une époque où la possibilité de s’adresser 
directement aux récepteurs étrangers – citoyens des pays ennemis, alliés ou neutres – a 
pris une importance particulière, où l’action d’informer les habitants d’autres pays et 
d’influer sur leurs opinions est devenue cruciale pour le conflit militaire étant en cours 
de déroulement.

Le rôle de la radio était aussi incontestable dans la communication internationale 
à l’époque de la guerre froide. L’activité des stations de radiodiffusion telles que Radio 
Free Europe, Radio Liberty, Voice of America, BBC World Service, Radio France Inter-
nationale, Deutsche Welle, Radio Madrid, Radio Moscou ou Radio China International 
était fondamentale, d’une part, dans la guerre idéologique en cours, d’autre part, dans 
la diplomatie publique.

Avec ces processus, la position de la radio sur la scène internationale a changé par 
rapport aux autres médias de masse : de la domination à l’époque des « années d’or 
de la radio » à la baisse de l’audience dans les années cinquante où sa position a été 
prise par la télévision, jusqu’à la fin des années quatre-vingt-dix et l’époque contem-
poraine où le paysage de médias a été révolutionné par l’apparition de l’Internet. Les 
processus de la technologie et de la convergence digitales, les changements des habitudes 
de réception et les moyens d’utiliser les médias, mais également des phénomènes plus 
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larges, entre autres la domination de la culture audiovisuelle – qui accompagnaient 
toutes ces transformations – ont influencé les préférences des auditeurs (fragmentation 
des formats de radio) et l’audience de la radio, mais aussi sa position sur le marché. En 
outre, la médiatisation croissante de la politique intérieure des pays et la primauté du 
paradigme audiovisuel dans la communication politique ont fait que, dans ce domaine, 
la radio, en tant que moyen de transmission, a été reléguée à l’arrière-plan et dominée 
par l’usage de la télévision et de nouveaux médias.

Toutes ces prémisses ont fait que le rôle de la radio sur la scène internationale 
exigeait à l’époque contemporaine une reprise de la réflexion. Il s’est présenté alors de 
manière spontanée la conviction que la splendeur de la radiophonie internationale est 
déjà passée et qu’elle n’est plus perçue – aussi bien par les gouvernements des pays 
que par les auditoires – comme une source d’information importante ou un moyen 
significatif de parvenir jusqu’à l’opinion publique étrangère.

En effet, on a tracé dans la monographie le développement historique de Radio 
France Internationale, Voice of America et BBC World Service sur la toile de fond 
d’autres stations de radiodiffusion de ce type en démontrant les principes les plus im-
portants et les formes de leur activité, et l’on a entrepris la réflexion sur leur activité 
actuelle quant à la communication internationale en se concentrant sur les années 
2014–2018.

Dans le premier chapitre, on a présenté le spectre notionnel de la communication 
internationale en tenant compte de différentes interprétations des définitions et en les 
rattachant aux questions voisines, entre autres telles que la communication intercultu-
relle, la communication politique, la propagande, la diplomatie publique, la diplomatie 
culturelle, la diplomatie de médias, soft power, et en les soumettant à l’analyse critique. 
L’auteure a proposé aussi sa propre définition de communication internationale avec 
un modèle graphique.

Le deuxième chapitre de la monographie a un caractère historique et il est consacré 
à la découverte des ondes électromagnétiques et à l’invention de la radio dans la perspec-
tive technique qui a déterminé le rôle de la radio dans la communication internationale. 
En outre, on a décrit les premières formes de l’application de la radio tout en mettant 
l’accent sur son potentiel dans la communication internationale, et l’on a présenté le 
développement de la radiophonie en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis tout 
en montrant les différences entre les modèles d’émissions étant en train de se former.

Dans le troisième chapitre, on a présenté le développement de la transmission 
radiophonique internationale tout en se concentrant sur ces trois étapes : 1) les trois 
premières décennies du XXe siècle où l’on testait les ondes radioélectriques et créait 
les premières stations expérimentales ainsi que les premières stations de radiodiffusion 
internationales telles que : à Nauen et Zeesen (Allemagne), Sainte-Assise et Le Post 
Colonial (France), Eidhoven et Heuzen (Pays-Bas), Chelmsford (Grande-Bretagne) ; 2) la 
période de la Seconde Guerre mondiale où l’on analyse les exemples d’utiliser la radio 
dans la communication guerrière internationale des stations de radiodiffusion appli-
quant la propagande, telles que Radio Berlin, Radio Hambourg ou Radio Stuttgart, 
Radio Tokyo ainsi que le caractère des propagandistes qui y travaillaient, entre autres 
William Joyce (Lord Haw-Haw), Paul Ferdonnet (« traître de Stuttgart »), Mildred Gillars 
(Axis Sally), Iva Togura (Tokyo Rose) ; ou des stations de radiodiffusion britanniques 
clandestines menant des tactiques subversives en réponse à la propagande des pays de 
la coalition fasciste (p.ex. : Gustav Siegfried Eins) ou de la radiophonie de la Résistance 
française, surtout la Radio Brazzaville constituant le canal principal de communication 
pour Charles de Gaulle et aussi le service de diffusion internationale par radio Voice 
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of America exerçant les tâches de la diplomatie publique ; 3) la période de la guerre 
froide où l’on a présenté les principes de base, les objectifs et les directions de la dif-
fusion internationale entrepris par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis après 
la Seconde Guerre mondiale jusqu’au crépuscule de la guerre froide.

Le dernier chapitre, quatrième, est entièrement consacré aux principes, aux étendues 
et aux formes du fonctionnement des stations de radiodiffusion BBC World Service, 
Radio France Internationale et Voice of America à l’époque contemporaine. On s’est 
concentrée sur leur rôle en tant qu’instrument employé dans la diplomatie publique 
des pays représentés, tout en démontrant leur rapport institutionnel et formel avec les 
institutions étatiques. Dans cette analyse comparative, on dirige l’attention sur les condi-
tions juridiques en rapportant les lois et les actes législatifs convenables, les principes 
et le niveau de financement, la place de la radio dans la structure des médias de masse 
internationaux d’un pays donné, les directions de la radiodiffusion ainsi que l’offre de 
programmes et la caractéristique des formats adoptés par les stations de radiodiffusion 
internationales.

L’analyse des principes et des formes d’activité des stations de radiodiffusion inter-
nationales analysées ici a permis de parvenir à la conviction que le rôle actuel de la radio 
dans le système de communication internationale est aussi important qu’auparavant, 
mais en même temps il a été soutenu – à la suite du développement historique – par 
les nouveaux médias, c’est-à-dire par la télévision et Internet. Les stations de radiodif-
fusion internationales n’existent pas dans un vide médiatique, mais elles demeurent un 
moyen important de la communication internationale surtout à cause des conditions 
spécifiques de ce type de communication. Elle est liée aux objectifs stratégiques de la 
politique extérieure des pays particuliers et celle-ci est réalisée dans différentes parties 
du monde, dans des pays à différent niveau de progrès technologique où la réception 
de la télévision, et notamment l’accès à Internet, ne sont pas possibles. Dans les pays 
atteints par des conflits armés ou ayant une situation économique difficile, la radio 
demeure le média le plus important de communication et exerce beaucoup de fonctions 
importantes : elle sert à informer sur les menaces guerrières, épidémiologiques, les 
catastrophes climatiques, les cataclysmes, mais aussi à répandre le savoir sur les droits 
de l’homme en tenant compte de la propagation du savoir sur les droits des femmes ; 
en bref, elle sert à informer sur les droits civiques. En outre, dans les dernières années, 
les stations de radiodiffusion VOA, BBC WS et RFI sont chargées de lutter contre les 
extrémismes et la propagande (prévention de la propagation de fausses informations).

Les actions des stations de radiodiffusion sont liées à la politique des gouverne-
ments des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France dans le domaine de lutter 
contre le soi-disant État islamique et les structures terroristes, ainsi que de renforcer 
les processus de démocratisation dans ces parties du monde qui sont atteintes par des 
conflits armés ou des crises politiques.
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