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100 years of the the treaty of Versailles and its 
significance from the PersPectiVe of Polish and 

rUssian teleVision

streszczenie

Przedmiotem analizy jakościowej są rosyjskie i polskie programy poświęcone stuleciu 
podpisania traktatu wersalskiego. Badaniom poddano cztery programy z rosyjskiej i polskiej 
telewizji, których analiza ma wykazać podobieństwa i różnice w prezentowaniu tego samego 
tematu. w badaniu przyjęto metodę analizy zawartości treści (materiałów dokumentalnych w 
programach, nagłówków, jak i wypowiedzi gości w wybranych programach).

abstract

the subject of the qualitative analysis are russian and Polish programmes devoted to the 
100th anniversary of the Versailles treaty. four television programmes from russian and 
Polish television, which show similarities and differences, were analysed for the purpose of 
this article.
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wstęp (cel, założenia metodologiczne)

Przedmiotem analizy są programy polskiej i rosyjskiej telewizji publicznej 
przygotowane z okazji setnej rocznicy traktatu wersalskiego. w ocenie zarówno me-
dioznawców, jak i widzów telewizja to medium nadal najsilniej oddziałujące na lu-
dzi, mimo że media społecznościowe stały się niezwykle popularne, będąc także 
miejscem wypowiedzi dla osób publicznych. telewizja w tym kontekście ma prze-
wagę nad mediami społecznościowymi swoją wielowymiarowością: obrazem, sło-
wem, dźwiękiem i pozycją, wypracowaną przez kilkadziesiąt lat nadawania. 
oglądanie telewizji zarówno w Polsce, jak i w rosji stało się swego rodzaju rytuałem 
komunikacyjnym, zwłaszcza w odniesieniu do wieczornych serwisów informacyj-
nych�. eric w. rothenbuhler uważa, że wielokrotne nadawanie serwisu w harmono-
gramie dnia widza skutecznie na niego oddziałuje, stając się właśnie „rytuałem 
komunikacji medialnej”2. z tego powodu analizie poddano programy telewizyjne. 
cechuje je odmienna formuła gatunkowa, czyli serwis informacyjny i dyskusja 
z gośćmi – ekspertami w studio. ograniczenie zakresu badań do czterech progra-
mów może wydawać się niewystarczające z naukowego punktu widzenia, nie mniej 
należy podkreślić, że ma to uzasadnienie merytoryczne. jego podstawę stanowi je-
den z aspektów historii traktatu wersalskiego. rosja bolszewicka nie została zapro-
szona do udziału w konferencji paryskiej, co współcześnie przełożyło się na niewiel-
kie zainteresowanie dziennikarzy rosyjskiej telewizji publicznej tą tematyką. 
rosjanie mogli jedynie przyglądać się temu wydarzeniu z zewnątrz, podczas gdy 
ustalenia na konferencji okazały się kolosalne dla wielu narodów, szczególnie tych, 
których państwa pojawiły się na mapie europie. z pewnością udział rosji z konfe-
rencji spotęgowałby zainteresowanie rosjan samym wydarzeniem, którzy z dumą 
podkreślają udział swoich rodaków w różnych wydarzeniach historycznych i chętnie 
rozmawiają na tematy historyczne. dwa programy w rosyjskiej telewizji oraz dwa 
w polskiej mogą oddać ogólny punkt widzenia rosjan i Polaków na ówczesne wy-
darzenia, i mogą być w tym względzie reprezentatywne. tematyka historyczna nie 
cieszy się dużą oglądalnością, a zainteresowani nią widzowie korzystają zazwyczaj 
z wyspecjalizowanych kanałów. warto przeanalizować różne przekazy, które w ja-
kimś stopniu kształtują wyobrażenie o traktacie wersalskim, ale też wpływają na 
opinię rosyjskiego i polskiego społeczeństwa na jego temat. w tym właśnie wzglę-
dzie przekaz telewizyjny wydaje się być najsilniejszy spośród mediów głównego 
nurtu, tj. prasy i radia. 

� zob. e. rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, 
kraków, wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego, 2003, s. 105.

2 ibidem.
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traktat wersalski w rosyjskiej telewizji publicznej

z badawczego punktu widzenia, najważniejsze jest odtworzenie, jaką wiedzę 
merytoryczną przekazują rosjanom ich serwisy informacyjne, cieszące się najwięk-
szą oglądalnością od upadku związku radzieckiego. najnowsze badania (z 2018 
roku) zatytułowane Wizerunek dziennikarza w masowej świadomości Rosjan wyka-
zały, że ponad połowa respondentów ogląda właśnie programy informacyjne3.

serwis informacyjny „Vesti” („Вести”) jest emitowany od 13 maja 1991 roku4. 
jego autorskie wydania naruszyły monopol obecnego od lat sześćdziesiątych dzien-
nika telewizyjnego „Vremia” („Время”)5. obecnie serwis jest emitowany co trzy 
godziny i jest dostępny we wszystkich strefach czasowych federacji rosyjskiej. 
Program został nominowany do prestiżowej telewizyjnej nagrody tefi w 2018 roku 
w kategorii „Program informacyjny”6. 

Bazę analizy stanowić będzie opis zawartości merytorycznej materiału telewi-
zyjnego, co jest niezbędne do wykazania różnicy pomiędzy rosyjskimi a polskimi 
programami. drugą kwestią jest sposób naświetlenia problemu i przygotowania 
przez „Vesti” materiału o stuleciu podpisania traktatu wersalskiego. 

redaktorzy programu „Vesti” uznali za najlepszą formułę dla oddania istoty 
wydarzenia korespondencję telewizyjną ze stanów zjednoczonych. medioznawcy 
podkreślają, że gatunek dziennikarski, jakim jest korespondencja, cechuje istnienie 
różnicy geograficznej pomiędzy miejscem, gdzie relacja powstaje, a miejscem, gdzie 
ma być opublikowany, a w przypadku telewizji wyemitowany. Uważają także, że 
specyfiką tego gatunku jest sugestia dziennikarska, przedstawianie swojego stano-
wiska w danej sprawie, stąd odbiorcy mogą wyczuwać sympatie i antypatie do pre-
zentowanych postaci7. 

3 „według badania Wizerunek dziennikarza w masowej świadomości Rosjan z okresu 
czerwiec-wrzesień 2018* 58% ankietowanych mieszkańców naszego kraju ogląda telewizyjne 
programy informacyjne”, zob. „У нас в студии не было только слонов” – как создают инфор-
мационные программы, [https://adindex.ru/publication/opinion/media/2018/11/16/206804.
phtml]; wyniki badań: Oбpaз жypнaлиcтa b мaccoboм coзнaнии Рoccиян można w całości 
przeczytać na stronie: http://www.msindex.ru/wp-content/uploads/2018/10/obraz-zhurnali-
sta-v-massovom-sozdanii-rossiyan_doklad.pdf [dostęp: 08.09.2020].

4 Информационная программа “Вести”, https://ria.ru/20160513/1431293442.html [dostęp: 
08.09.2020].

5 Программе «Вести» 28 лет; https://www.pnp.ru/social/programme-vesti-28-let.html [dostęp: 
08.09.2020].

6 Финалисты ТЭФИ 2018 – Информационная программа, https://tefitv.ru/competitors/
2018?win [dostęp: 08.09.2020].

7 w. furman, a. kaliszewski, k. wolny-zmorzyński, Gatunki dziennikarskie, Specyfika ich two-
rzenia i redagowania, rzeszów, Poltext, 2000, s. 44.
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głównym bohaterem korespondencji „Vesti” z waszyngtonu został amerykań-
ski prezydent, woodraw wilson. taka informacyjna kontradyktoryjność wydała się 
realizatorom najlepsza do zaprezentowania rosyjskiego punktu widzenia na amery-
kańskiej ziemi. denis davidov, korespondent rosyjskiego serwisu, odwiedził galerię 
obrazów w waszyngtonie (washington national Portrait gallery), by zaprezentować 
rosyjskim widzom obraz autorstwa irlandzkiego malarza, williama orpena, zatytu-
łowany The Signing of Peace, Versailles8. dziennikarz wyjaśnił, że obraz przedsta-
wia uczestników konferencji, ale, co zaskakujące, bez delegacji brytyjskiej i nie-
mieckiej. w centrum obrazu znajduje się natomiast prezydent Usa, woodrow 
wilson, i ludzie z jego administracji. Przynajmniej tak mówi oficjalna interpretacja 
obrazu. korespondent „Vesti” stwierdza, że możliwe jest inne objaśnienie obrazu 
tego nieamerykańskiego artysty, uwzględniające postawy znajdujących się na nim 
osób: woodrow wilson i francuski premier, georges clemenceau, siedzą odwróceni 
do siebie plecami, ponieważ pomiędzy nimi jest bardzo dużo nieporozumień. taka 
jest wizja artysty i ten element, zdaniem dziennikarza, wydaje się najistotniejszy. 
dalszy materiał telewizyjny stanowią zmontowane archiwalne fragmenty filmów 
dokumentalnych, nakręconych w trakcie wizyty prezydenta wilsona w Paryżu. 
widać na nich wiwatujące tłumy ludzi, które przyszły zobaczyć prezydenta i innych 
dyplomatów. Była to historyczna, pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta 
w europie. mieszkańcy miasta entuzjastycznie witają go okrzykiem „wybawca 
idzie”9, a wilson uważa, że jest wyznaczony do posłannictwa: „osobisty wysłannik 
Boga. tak wilson mówił o sobie”�0.

w materiale podkreśla się zupełnie inny wymiar konferencji, nie niepodległo-
ściowy, a ekonomiczny, określony przez stany zjednoczone��, którym wytyka się 
późne przystąpienie do i wojny światowej, dzięki czemu odniosły najmniej strat fi-
nansowych i materialnych. rosjanie podkreślają, że amerykanie włączyli się do 
wojny z określonym celem biznesowym. takie stanowisko w korespondencji po-
dziela ekspert, profesor historii Peter kuznik, wykładowca w american University 
w waszyngtonie. Profesor przypomina, że amerykanie pożyczyli 2,5 miliarda dola-
rów wielkiej Brytanii i francji. w materiale wymienia się także wielki wpływ na 
prezydenta wilsona szefa jP morgan (jednego z największych holdingów finanso-
wych na świecie). amerykańscy bankowcy byli z kolei zainteresowani pożyczką, by 
docelowo zdobyć 40 miliardów dolarów odszkodowania.

8 obraz można obejrzeć na stronie: Modern Ireland in 100 Artworks: 1919 – The Signing of Peace, 
Versailles, by william orpen; https://www.irishtimes.com/culture/modern-ireland-in-100-artworks-
1919-the-signing-of-peace-versailles-by-william-orpen-1.2017270 [dostęp: 08.09.2020].

9 Версальский договор: 100 лет попытке американцев перекроить мир под себя, 28 czerwca 
2019 r. [dostęp: 08.09.2020].

�0 ibidem.
�� ibidem.
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w dalszej części korespondencji wyjaśniono rosyjskim widzom, jaka była treść 
projektu traktatu pokojowego przywiezionego przez prezydenta wilsona do europy. 
wśród czternastu punktów znalazły się takie cele jak: porzucenie tajnej dyplomacji, 
rozwiązywanie sporów kolonialnych, utworzenie ligi narodów. korespondent „Vesti” 
stwierdził, że klauzule wilsona były alternatywą dla leninowskiego dekretu poko-
jowego. stanowiły próbę przeprojektowania świata dla siebie, dla własnych party-
kularnych interesów. stany zjednoczone wzywały do przeciwstawienia się „truciź-
nie bolszewizmu”, która miała rozprzestrzenić się na całą planetę. a rosja radziecka, 
mimo że nie uczestniczyła przecież w konferencji w wersalu, z wielką uwagą śledziła 
negocjacje. słowa lenina, odnoszące się do samej konferencji, przypomniał jew-
gienij grigoriew, zastępca szefa rosyjskiego Państwowego archiwum historii 
społeczno-Politycznej: „to nie jest pokój, ale warunki dyktowane przez rabusiów 
z nożem w rękach nad bezbronną ofiarą”�2. 

kolejną kwestią poruszoną w korespondencji było ustanowienie nowych granic 
na świecie. reporter „Vesti” stwierdził, że były one niemal liniami prostymi i w nie-
zdarny sposób podzieliły skomplikowany Bliski wschód. w wyniku negocjacji po-
kojowych w wersalu imperium osmańskie utraciło osiemdziesiąt procent teryto-
rium. negatywną ocenę tego podziału wzmocniła wypowiedź profesora kuznika: 
„widzimy dziś na Bliskim wschodzie, jak różne grupy religijne, grupy etniczne nie 
mogą się dogadać i walczą ze sobą. to jedna z konsekwencji wersalu”13. 

symboliczne natomiast jest, że obecnie (w 2019 roku) w domu woodrowa wilsona 
w waszyngtonie przygotowano wystawę Uchodźcy, poświęconą wojnie w syrii. 

korespondencję „Vesti” uzupełniły informacje o powrocie prezydenta wilsona 
z konferencji wersalskiej do Usa i jej konsekwencjach dla tego polityka. wilson 
spotkał się z ogromnym oporem kongresu i brakiem akceptacji dla rezultatów trak-
tatu wersalskiego. oto argumenty jednego z kongresmenów: „nie znam nikogo poza 
międzynarodowymi bankierami, którzy domagaliby się wysłania amerykańskiej 
młodzieży w celu przywrócenia porządku w miejscach na planecie, gdzie kapitał 
bankierów jest zagrożony14”.

korespondencję zamyka informacja, że w stanach zjednoczonych traktat wer-
salski nigdy przez senat nie został ratyfikowany, a woodrow wilson otrzymał 
Pokojową nagrodę nobla właśnie za traktat wersalski i przyczynienie się do założe-
nia ligi narodów. końcowy wydźwięk materiału jest negatywny, wsparty opinią 
historyków, którzy są przekonani, że prologiem do najbardziej krwawej wojny ludz-
kości był właśnie źle pomyślany sztuczny świat wersalski15. 

�2 ibidem.
13 ibidem.
14 ibidem.
15 zob. https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20903/episode_id/2075918/video_id/2109009/ 

[dostęp: 30.11.2020 r.].
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w drugim programie poświęconym traktatowi wersalskiemu, zatytułowanym 
Siła faktów z podtytułem Pokój wersalski: konsekwencje kompromisu, wystąpili eks-
perci akademiccy. jego nadawcą jest kanał „kultura”, który działa od 1997 roku i jest 
finansowany z budżetu federalnego. Program wyróżnia formuła odmienna od więk-
szości audycji o wydźwięku politycznym, mało dynamiczna, pozwalająca widzowi 
na spokojne przyswojenie wiedzy historycznej. autorzy skupili uwagę na konse-
kwencjach kompromisu politycznego, jak określają synonimicznie traktat. Program 
w formie dyskusji, prowadzony był przez dziennikarza, michaiła remizowa. w roli 
ekspertów wystąpili goście – irina novikova, doktor nauk historycznych, profesor 
Uniwersytetu stanowego w Petersburgu i ekaterina romanova, profesor nadzwy-
czajny moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego. audycję zapoczątkował mate-
riał filmowy, będący podsumowaniem konferencji w Paryżu. zacytowano francu-
skiego marszałka, ferdynanda focha, którego zdaniem sojusznicy ententy, francja, 
wielka Brytania i stany zjednoczone, w wersalu nie zawarli pokoju, tylko rozejm. 
Przedstawiono również kalendarium, w którym przedstawiono wydarzenia z 18 stycz-
nia 1919 roku, pierwszego dnia roboczego konferencji, która miała zatwierdzić 
nowy porządek na świecie. o losie narodów decydowali premierzy francji, wielkiej 
Brytanii, włoch i prezydent Usa. dnia 28 czerwca tego samego roku podpisano 
traktat, w którym winą za i wojnę światową obarczono niemcy. na początku 1920 
roku w europie próbowano wprowadzić w życie uzgodnienia tej umowy. francuski 
marszałek ferdynand foch negatywnie ocenił rozejm, który mógł przetrwać jakiś 
czas. mówił: „to nie jest pokój, to jest rozejm na dwadzieścia lat”16.

analogicznie brzmią, zacytowane przez narratora, słowa przywódcy rosji ra-
dzieckiej, włodzimierza lenina, który porównał to porozumienie do wydarzenia 
o charakterze kryminalnym, do relacji przestępca – bezbronna ofiara, o czym była 
mowa również w programie przygotowanym przez „Vesti”.

w materiale filmowym przypomniano, że na konferencję nie zostały zaproszone 
pokonane niemcy wraz ze swoimi sojusznikami oraz rosja radziecka. Pytanie skie-
rowane do badaczek dotyczyły celów, którymi kierowały się państwa, biorące udział 
w wojnie i w konferencji.

jekaterina romanowa stwierdziła, że paradoks i wojny światowej polega na 
tym, iż wielkie państwa przystąpiły do niej, nie mając dokładnie sformułowanych 
celów. jednym z punktów traktatu było ukaranie niemców, co miało zapobiec po-
nownemu konfliktowi zbrojnemu. irina novikova, powołując się na niemiecką prasę 
periodyczną tamtego czasu, zauważyła, że celem wojny było rozbicie rosyjskiego 
imperium, będącego konglomeratem narodów zespolonych przez carat. 

16 Власть факта: Версальский мир: последствия компромисса, https://tvkultura.ru/video/
show/brand_id/20903/episode_id/2075918/video_id/2109009/ [dostęp: .30.11.2020].
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drugim aspektem dyskusji stało się odszkodowanie, które niemcy zobowiązały 
się wypłacić innym krajom i które powinno zostać spłacone przez następne kilka-
dziesiąt lat. francja i Belgia okupowały nawet krótko zagłębie rury, by uzyskać 
zagwarantowany dostęp do niemieckiego węgla. wielki apetyt francji, która chciała 
nie tylko naprawić szkody, ale także umocnić przemysł po wojnie kosztem przegra-
nych niemiec, nie mógł być dobrze oceniany przez innych polityków. Upokorzenie 
niemiec, pozbawienie ich historycznie przynależnych ziem, obciążenie wielkimi 
odszkodowaniami, nie pozostawiało wątpliwości, że będą oni dążyli do odwetu. 
dlatego, jak wielu przewidywało, „rozejm” trwał tylko dwadzieścia lat. 

trzecim aspektem dyskusji stała się Polska i miasto gdańsk, w którym, jak 
przewidywał lloyd george, rozpocznie się druga wojna światowa. historia gdańska 
była skomplikowana, mieszkało tam wielu niemców, a miasto wchodziło w skład 
Prus. Profesor novikova podkreśliła, że w tamtym czasie była popularna idea samo-
stanowienia narodów. Przypomniała także, że polscy politycy, tacy jak Piłsudski 
i dmowski (uczestnik konferencji paryskiej) przedstawiali różne wizje rozwoju 
Polski. Piłsudski prezentował raczej klasyczny model z „federalnym komponen-
tem”. dmowski uważał, że należy stworzyć państwo narodowe, choć Polska w tam-
tym czasie była wieloetniczna. Polska, w ocenie novikovej, zyskała wiele po konfe-
rencji wersalskiej, dlatego nazywa ją „państwem zwycięzcą”. Polacy powiększyli 
znacząco swoje terytorium, między innymi o wilno, co zdaniem badaczki jest „kla-
sycznym imperializmem”. 

traktat wersalski w polskiej telewizji publicznej

na antenie tVP historia, wyspecjalizowanej w upowszechnianiu historii Polski, 
wyemitowano program zatytułowany Spór o historię. Traktat wersalski17. wprowa-
dzeniem do dyskusji w studio był materiał filmowy, podsumowujący półroczną kon-
ferencję, zakończoną podpisaniem traktatu pokojowego dwudziestu siedmiu państw 
z niemcami. niemcy zostały uznane za winne wywołania wojny. w obradach nie 
uczestniczyli przedstawiciele ani rosji bolszewickiej, ani białej rosji. liczący 440 
artykułów traktat został ratyfikowany 10 stycznia 1920 roku. 

eksperci w programie zastanawiali się, dlaczego traktat nie przyniósł światu 
trwałego pokoju, a także kim byli najwięksi wygrani i przegrani tej konferencji. 
gośćmi programu byli profesorowie: marek kornat z instytutu historii Pan, 
małgorzata gmurczyk-wrońska oraz jan Żaryn, pełniący obowiązki dyrektora 

17 Spór o historię. Traktat wersalski, https://vod.tvp.pl/video/spor-o-historie,traktat-wersal-
ski,43215088 [dostęp: 30.11.2020].
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instytutu dziedzictwa myśli narodowej im. r. dmowskiego i i.j. Paderewskiego18. 
Prowadzący program dziennikarz, tomasz müller, podkreślił na wstępie zmiany w geo-
grafii granic, które nastąpiły po i wojnie. Profesor małgorzata gmurczyk-wrońska 
zaznaczyła, że Usa włączyły się do wojny dopiero od 1917 roku. wszyscy uczest-
nicy kongresu optowali za osłabieniem niemiec, ale wilson wystąpił ze stanowi-
skiem, dającym szanse na zdemokratyzowanie tego państwa19. niemcy stracili za to 
kolonie i zostali zobowiązani do zapłacenia wszystkich szkód, których doznały pań-
stwa zwycięskie20.

Profesor marek kornat porównał prezydenta wilsona do protestanckiego kapła-
na, który próbował rozsądzać spory pomiędzy antyniemieckim clemenceau a ener-
gicznym lloydem georgem. stany zjednoczone, będące architektem traktatu, nagle 
go porzuciły, jak argumentuje profesor, w duchu izolacjonizmu („lepiej zająć się 
swoim państwem, a zostawić europę”). dlatego amerykański senat odrzucił traktat 
wersalski w głosowaniu jesienią 1919 roku, co oznaczało, że nie wejdą w życie dwa 
traktaty gwarancyjne podpisane pomiędzy francją a mocarstwami anglosaskimi na 
wypadek nowej, niesprowokowanej wojny obronnej przeciwko niemcom. zapisy te 
były upokarzające dla niemców2�. 

Profesor jan Żaryn podkreślił natomiast, że Polska była bardzo ważnym uczest-
nikiem konferencji, ponieważ francja chciała, aby Polska zastąpiła „rzeczywistość 
europy środkowo-wschodniej”, czyli rosję, która jest w rewolucji i znikające 
austro-węgry. Polska była zatem traktowana jako główny beneficjent traktatu wer-
salskiego, a 75 procent postulatów Polaków zostało spełnionych22. dlatego david 
lloyd george nazywał Polaków „obrzydliwymi imperialistami”23. rosja natomiast 
była wielkim nieobecnym odmienianym przez wszystkie przypadki, a najmniej mó-
wiono o Usa24.

eksperci podsumowali dyskusję stwierdzeniem o nietrwałości w znaczeniu cza-
sowym przyjętego traktatu. eksperci – historycy skłaniają się ku stwierdzeniu, że 
jego postanowienia stały się zarzewiem przyszłego konfliktu. należy cieszyć się, że 
pokój przetrwał aż dwadzieścia lat25. 

ostatnim przykładem jest wyemitowany w tVP historia program Jak było, pro-
wadzony przez dziennikarza, Przemysława Babiarza. tematem przewodnim progra-
mu stała się kruchość traktatu i jego znaczenie dla Polski. wprowadzeniem do audycji 

18 zaproszeni eksperci są z zawodu historykami, pracownikami Polskiej akademii nauk.
19 Spór o historię. Traktat wersalski, op.cit., (08 min, 14 s); [dostęp: 30.11.2020].
20 ibidem.
2� ibidem (15 min, 42 s).
22 ibidem (11 min, 22 s).
23 ibidem (17 min, 43 s].
24 ibidem (21 min, 28 s).
25 ibidem (28 min, 16 s).
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stał się materiał filmowy, oparty na nagraniach dokumentalnych z 1919 roku, przed-
stawiający uczestników konferencji i podpisane przez nich dokumenty. zapro-
szony do dyskusji historyk, profesor antoni dudek, stwierdził, że uczestnicy konfe-
rencji mieli świadomość kruchości traktatu, a najbardziej „naiwną” osobą był wśród 
nich prezydent Usa, woodraw wilson26. amerykanie wycofali się bardzo szybko 
z europy, a bez ich obecności nie było wystarczającej siły, by zapobiec odrodzeniu 
się imperializmu niemieckiego27. jego zdaniem, gdyby liga narodów stworzyła 
realne mechanizmy egzekucji i miała oparcie w siłach zbrojnych państw, to być 
może, gdy hitler zaczął łamać postanowienia traktatu, udałoby się go powstrzy-
mać. Problem polega na tym, że gdy doszedł do władzy, liga narodów była już 
„wydmuszką”28.

drugi gość, doktor adam Buława, dyrektor muzeum wojska Polskiego, porów-
nał natomiast traktat wersalski do kongresu wiedeńskiego w 1815 roku, na który 
została zaproszona pokonana francja. traktat wersalski był dla niemców dyktatem; 
podobnie pominięta została rosja, która była przecież graczem na scenie politycz-
nej, co doprowadziło do kontaktów między tymi dwoma państwami29. dyrektor 
muzeum wojska Polskiego podkreślił natomiast paradoks finansowy, jakim były po-
życzki amerykańskie dla niemiec, które miały się ukorzyć, a były wzmacniane i wspie-
rane, co miało swoje reperkusje30. 

tematem drugiej części dyskusji były wyniki konferencji paryskiej i niezbyt 
precyzyjne określenie granic Polski, zwłaszcza wschodniej. doktor adam Buława 
podkreślił, że Polacy w wielkopolsce wzięli sprawy swoje ręce, natomiast wschód 
Piłsudski zostawił w rękach polskich żołnierzy31. 

wnioski

traktat wersalski w stulecie rocznicy został przypomniany zarówno w rosyj-
skiej, jak i w polskiej telewizji w dwóch formach: korespondencji, będącej gatun-
kiem informacyjnym, i dyskusji analitycznej, będącej gatunkiem pogranicznym (in-
formacyjno-publicystycznym)32. redakcyjna decyzja o wyborze takich gatunków 

26 Jak było, https://vod.tvp.pl/video/jak-bylo,traktat-wersalski,39599266 [dostęp: 10.09.2020].
27 ibidem.
28 ibidem.
29 ibidem (04 min, 07 s).
30 ibidem (06 min, 26 s).
31 ibidem (09 min, 33 s). 
32 medioznawcy dookreślają dyskusję jako „wzbogaconą” z uwagi na włączenie do nich wypo-

wiedzi ekspertów, wywiadów i filmów, zob. w. furman, a. kaliszewski, k.wolny-zmorzyński, Ga-
tunki dziennikarskie..., op.cit., s. 73. 
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jest uzasadniona, ponieważ pierwszy gatunek ukazuje zjawiska, a drugi pełni funkcję 
perswazyjną i interpretacyjną. gatunek jest elementem kultury medialnej i jest reali-
zowany według ściśle określnych reguł, ale mogą też istnieć pewne odstępstwa, 
wzorce adaptacyjne dla określonej kultury33. czy cechy te są widoczne w korespon-
dencji programu „Vesti”? sposób prezentowania stanów zjednoczonych w nega-
tywnym świetle, jako rozgrywających swoje własne partykularne interesy i kon-
centrowanie się na rosyjskojęzycznym punkcie widzenia („celem wojny był rozpad 
rosyjskiego imperium pod panowaniem cara”), jest bardzo charakterystyczny dla 
rosyjskiej telewizji publicznej. Podobnie prezentacja sylwetki prezydenta Usa ma 
na celu pokazanie go jak w najbardziej niekorzystnym świetle (ironicznie, mówiąc 
o nim jako o „wysłanniku Boga”), co wsparte jest argumentacją ikonograficzną (su-
gestia konfliktowego usposobienia, czego dowodem ma być wizerunek wilsona na 
obrazie orpena i przyjęta przezeń postawa wobec clemenceau). dodatkowo wyeks-
ponowano brak akceptacji działań dla samego prezydenta wilsona wśród amerykań-
skich polityków. ingerowanie Usa w sprawy europejskie i jednoczesna nieumiejęt-
ność radzenia sobie z własnymi sprawami wewnętrznymi to w ocenie realizatorów 
i autorów rosyjskiej korespondencji najbardziej charakterystyczne cechy ówczesnej 
amerykańskiej polityki zagranicznej.

w tym względzie polskie programy traktują o prezydencie mało i oceniają go 
dużo łagodniej („naiwna osoba”), skupiając się ogólnie na samych stanach zjedno-
czonych. 

Polscy eksperci w trakcie dyskusji bardziej wyeksponowali chronologię faktów, 
mniej poddając je emocjonalnej i perswazyjnej ocenie, która zdominowała kore-
spondencję z Usa. 

Polskocentryczność w programach polskiej telewizji publicznej nie zaskakuje, 
ponieważ eksperci – historycy w największym stopniu skupili uwagę na wielu ko-
rzyściach, które zyskała Polska, wracając na mapę europy. nie dziwi zatem, że takie 
sprawy jak plebiscyty ludności w nowym państwie nie interesowały rosyjskiej tele-
wizji aż tak bardzo, jak główny gracz konferencji, czyli stany zjednoczone ameryki.

gdzie pojawiły się analogie w meritum polskich i rosyjskich programów? w oce-
nie wszystkich ekspertów były to upokarzające zapisy traktatu wersalskiego odno-
szące się do niemiec. 

analogicznie w rosyjskiej korespondencji i w polskim programie o tematyce 
historycznej odniesiono się do kwestii finansowych: w pierwszej linii wymienia się 
późne przystąpienie Usa do i wojny światowej, dzięki czemu odniosły najmniej 

33 g. Ptaszek, W stronę bezgatunkowości mediów? O funkcji gatunków medialnych w procesie od-
bioru, [w:] red. w. godzic, a. kozieł, j. szylko-kwas, Gatunki i formaty we współczesnych mediach, 
warszawa, Poltext, 2015, ss. 35-51.
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strat finansowych i materialnych spośród państw uczestników wojny. rosjanie pod-
kreślają, że amerykanie włączyli się do wojny z wytyczonym podejściem biznesowym, 
myśląc o korzyściach płynących z pożyczek, na co zwrócił uwagę także polski eks-
pert. jest to niezrozumiały element polityki Usa, które upokarzają niemcy i jedno-
cześnie je chcą wzmocnić. tworzy to wspólnie z informacją o szybkim odrzuceniu 
traktatu przez senat Usa medialny obraz „dwulicowej”, niestabilnej polityki gra-
cza, który uważał się za światowego hegemona w tamtym czasie.

jednakowo w polskich i rosyjskich programach podkreślano słabość traktatu, 
który określały jako „rozejm”, a epitety oceniające jego siłę jako „kruchy”, „nie-
trwały”. zarówno polscy, jak i rosyjscy specjaliści wyeksponowali brak ratyfikowa-
nia traktatu w Usa. Podkreślano też nieudolność w określaniu granic państwowych, 
co w kolejnych latach skutkowało konfliktami politycznymi.

korespondencja „Vesti” była przykładem nacechowanego emocjonalnie autor-
skiego programu, w którym został uwzględniony rosyjski punkt widzenia na ówcze-
sną politykę Usa, krytycznie i ironicznie odnoszący się do prezydenta wilsona, 
czyli osoby, której urząd w rosji cieszy się wysoką popularnością i szacunkiem 
najważniejszych polityków. materiał o tak negatywnym wydźwięku na temat prezy-
denta nigdy nie zostałby pokazany w telewizji anglosaskiej, dlatego można stwier-
dzić, że to narracja rosyjskich mediów głównego nurtu jest zgoła odmienna w pre-
zentacji najważniejszej osoby w państwie. 

z kolei dyskusję analityczną z udziałem ekspertów charakteryzuje dużo wol-
niejsze tempo programu, spokojna, wyważona dyskusja, co pozwala na zapoznanie 
się z faktami, które często nie są znane szerszej, polskiej lub rosyjskiej, widowni. 
w tym względzie programy dotyczące setnej rocznicy traktatu nie mają tylko cha-
rakteru przypominającego, ale pełnią także rolę edukatora propagującego wiedzę 
historyczną dla młodszej widowni. 

gatunki dziennikarskie, takie jak korespondencja czy dyskusja z ekspertami, 
działają jak wzorzec, który wzmacnia przekaz. 
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