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H istoria XIX-wiecznej odzi oraz pierw-
szych dekad XX wieku, a  do momentu 

zako czenia II wojny wiatowej, jest zwi zana 
ze wspó istnieniem kultury polskiej, rosyjskiej, 
niemieckiej i ydowskiej1. Metropolia, któr  
nazywano polskim Manchesterem by a miastem 
fabryk i przemys u w ókienniczego, w zniko-
mym za  stopniu o rodkiem kultury i sztuki2. 
Ówczesne tytu y prasowe zwraca y uwag  na 
wielokulturowo  odzi, któr  porównywano 
do biblijnej wie y Babel3. W przedwojennej li-
teraturze i prasie do  cz sto wobec mieszka ca 
tego miasta by  u ywany termin Lodzermensch, 
wyra aj cy jego ponadnarodowo , którego 
nadrz dn  dewiz  yciow  by o has o „Time is 
money”4. 

Festiwal „ ód  Czterech Kultur”5 jest kon-
tynuacj  Festiwalu „Dialog Czterech Kultur”, 
który powsta  w 2002 roku z inicjatywy pol-
skiego prawnika Witolda Knychalskiego. Wy-
darzenie, nawi zuj ce do wielokulturowo ci 
i wielowyznaniowo ci odzi, odbywa si  rok-
rocznie6. 

Metodologia bada
Autor podejmuje badania medioznawcze doty-
cz ce wizerunku prasowego Festiwalu „ ód  
Czterech Kultur” z perspektywy ram interpre-
tacyjnych. Analiza obejmuje pi  pierwszych 
edycji Festiwalu organizowanych w latach 
2010–2014. Materia  badawczy stanowi  papie-
rowe wydania dwóch najwa niejszych ódzkich 
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dzienników regionalnych („Dziennik ódzki” 
i „Express Ilustrowany”) oraz ódzkiej edycji 
„Gazety Wyborczej”7. Kwerend  ród ow  zo-
sta y obj te wszystkie wydania „Dz ”, „ExIl”, 
„GW” z okresu tych miesi cy, w których odby-
wa  si  Festiwal. Autor przeanalizowa  publika-
cje prasowe ww. tytu ów prasowych w nast pu-
j cych przedzia ach czasowych: 1–30 wrze nia 
2010, 1–30 wrze nia 2011, 1–30 wrze nia 2012, 
1–31 maja 2013, 1–30 czerwca 20148. Do ana-
lizy zosta y zaklasyÞ kowane te teksty prasowe, 
które zawiera y przynajmniej jedno z nast pu-
j cych s ów/wyra e : „wielokulturowo ”, „fe-
stiwal”, „ ód ”, „cztery kultury” oraz odnosi y 
si  do tematyki Festiwalu.

Autor pos uguje si  metod  analizy ramo-
wania (framing analysis) w celu wyodr bnienia 
dominuj cej ramy interpretacyjnej w ka dej 
ze spe niaj cej kryteria analizy publikacji pra-

sowej. Autor, korzystaj c z dotychczasowych 
bada  m.in. Roberta Entmana, Holli Semetko, 
Patti Valkenburg, Marka Palczewskiego, Karo-
la Franczaka, Ewy Nowak, Rafa a Riedla9, wy-
ró ni  nast puj ce ramy interpretacyjne: „ram  
konß iktu”, „ram  ludzkich spraw”, „ram  
odpowiedzialno ci” oraz „ram  ekonomii”. 
Autor zrezygnowa  z wyodr bnienia „ramy 
moralno ci”, o której wspomina m.in. Claes 
de Vreese10, poniewa  wydarzenia lub kwestie 
maj ce odniesienie do warto ci religijnych, mo-
ralnych, etycznych czy szeroko poj tej Þ lozoÞ i 
stanowi y integraln  cz  pozosta ych ram in-
terpretacyjnych. W przekonaniu autora, „rama 
konß iktu” b dzie mia a odniesienie do sfery 
warto ci (np. konß ikt dobra ze z em, wolne wy-
bory cz owieka, których horyzont stanowi jaki  
obszar warto ci). „Rama ludzkiego interesu” 
jest równie  wyborem zwi zanym z przyj ciem 



63Wizerunek Festiwalu „ ód  Czterech Kultur” w ódzkich dziennikach…

11 P. Valkenburg, H. Semetko, C. de Vreese, The effects of news frames on readers’ thoughts and recall, „Com-
munication Research” Vol. 5 (1999), nr 26, s. 551. (The human interest frame brings an individual’s story or 
an emotional angle to the presentation of an event, issue, or problem. Personalizing an issue contributes to the 
narrative character of news. (…) Framing news in human interest terms is a way to personalize, dramatize, and 
emotionalize the news.)

12 M. Palczewski, Koncepcja framingu i jej zastosowanie…, dz. cyt., s. 35.

jakiej  perspektywy Þ lozoÞ cznej, w której cz o-
wiek jest traktowany jako osoba. „Rama odpo-
wiedzialno ci” z punktu widzenia Þ lozoÞ i ma 
swoje odniesienie do wiata warto ci. 

Celem pracy by a odpowied  na pytanie ba-
dawcze: Która z ram interpretacyjnych jest domi-
nuj ca w postrzeganiu Festiwalu „ ód  Czterech 
Kultur” przez poddane analizie tytu y prasowe? 
Autor dokona  ponadto próby interpretacji otrzy-
manych wyników analizy prasoznawczej. 

Wyniki analizy medioznawczej
Kryteria analizy spe ni o cznie 38 tekstów 
„Dziennika ódzkiego”, 15 – „Expressu Ilustro-
wanego” oraz 30 – ódzkiej edycji „Gazety Wy-
borczej”. Autor za o y , e ka da z publikacji 
w 100 proc. spe nia a kryteria zaliczenia jej do 
danej ramy w przypadku czterech pozytywnych 
odpowiedzi na pytania do niej przyporz dkowa-
ne. Tekst prasowy ma wska nik nasycenia rama-
mi równy 100 proc., je li pozytywnie odpowiada 
na wszystkie postawione pytania. Je li odpowia-
da pozytywnie na trzy z czterech pyta  – stopie  
nasycenia jest równy 75 proc.; je li odpowiada 
pozytywnie na dwa z czterech pyta  – 50 proc., 
pozytywnie na jedno z czterech pyta  – 25 proc., 
na adne – 0 proc. O stopniu nasycenia publikacji 
prasowych ramami decyduje zatem stosunek licz-
by pozytywnych odpowiedzi do potencjalnych. 
Stopie  obecno ci poszczególnych ram zostaje 
wyra ony w liczbach (tabele 2–5), za  w uj ciu 
procentowym – stopie  nasycenia tekstów praso-
wych poszczególnymi ramami (tabela 1.). 

Rozumienie poszczególnych frames w pod-
j tych badaniach jest nast puj ce: 

„Rama konß iktu” to schemat, za pomoc  
którego Festiwal „ ód  Czterech Kultur” i prze-

kazywane przez niego tre ci by y ujmowane 
w kategoriach sporu, niezgody, kontrowersji, 
g bokich i niedaj cych si  pogodzi  ró nic. 
Wymienione kategorie mog y np. dotyczy  
sporów mi dzy organizatorami Festiwalu, kon-
trowersji w obr bie podj tych kwestii, wyboru 
zaproszonych go ci itp. Do „ramy konß iktu” 
mog  przynale e  równie  te publikacje praso-
we, które odwo ywa yby si  do konß iktów na tle 
kulturowym, etnicznym, wyznaniowym pomi -
dzy Polakami, ydami, Rosjanami i Niemcami 
przedwojennej odzi i odzi czasów II wojny 
wiatowej. W tekstach zaklasyÞ kowanych do 

kategorii „rama konß iktu” powinno pojawia  
si  jedno z nast puj cych s ów: „konß ikt”, 
„niezgoda”, „spór” lub wyraz synonimiczny.

Przez „ram  ludzkich spraw” autor rozumie 
taki sposób uj cia Festiwalu „ ód  Czterech 
Kultur”, który polega na przedstawieniu im-
prezy kulturalnej lub te  historii odzi przez 
losy konkretnych osób, wymienionych z imie-
nia i nazwiska, albo te  ukazania wp ywu Fe-
stiwalu b d  wielokulturowo ci odzi na losy 
jednostek lub grup. Ram  human interest autor 
traktuje, podobnie jak Valkenburg, Semetko 
i de Vreese, jako „ram  personalizacji”11.

„Rama odpowiedzialno ci” jest rozumiana 
jako ta, która stawia pytanie o odpowiedzial-
no  za spowodowanie/rozwi zanie kluczowych 
problemów spo ecznych12. W przypadku podj -
tej analizy publikacji zwi zanych z Festiwalem 
do responsability frame zaliczono te teksty, któ-
re podejmuj  reß eksj  nad odpowiedzialno ci  
za powstanie i przebieg ódzkiej imprezy kul-
turalnej, ale równie  publikacje podejmuj ce 
namys  nad kwesti  odpowiedzialno ci w per-
spektywie historycznej, czy stawiaj ce pytania 
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o osoby odpowiedzialne za dobre/z e wzajemne 
relacje mieszka ców polskiego Manchesteru 
przed 1939 r. i w okresie II wojny wiatowej.

„Ram  ekonomii” autor rozumie w aspek-
cie bilansów ekonomicznych odnosz cych 
si  do bud etu Festiwalu oraz wp ywu ekono-
mii na wzajemne relacje mieszka ców odzi 
XIX wieku oraz XX wieku (przed 1945 r.)

Ka dej z wymienionych tutaj ram zosta-
y przyporz dkowane atrybuty, które autor 

uzna  za najwa niejsze dla danej frame. Au-
tor weryÞ kowa , czy dana publikacja prasowa 
spe nia kryteria odpowiadaj ce cechom ramy. 
W tym celu ka dej z frames przyporz dkowa  
cztery podstawowe w a ciwo ci, które uzna  
za najwa niejsze, stawiaj c jednocze nie py-
tania weryÞ kuj ce, czy publikacja prasowa 
mo e zosta  zaliczona do danej ramy13. Przy-
j to za o enie, e ka da publikacja mog a zo-
sta  zaklasyÞ kowana do kilku ram interpreta-
cyjnych, albo te  nie zosta  zaklasyÞ kowana 
do adnej z nich. Postawiono nast puj ce 
pytania:

Dla „ramy konß iktu”:
• Czy tekst prasowy wyra a  jak  form  nie-

zgody czy konß iktu mi dzy reprezentanta-
mi narodu polskiego, rosyjskiego, niemiec-
kiego i ydowskiego lub mi dzy organiza-
torami Festiwalu czy jego uczestnikami? 
(Pytanie nr 1)

• Czy tekst prasowy ukaza  osoby zaanga o-
wane w konß ikt jako stawiaj ce sobie wza-
jemnie zarzuty, walcz ce ze sob , w katego-
riach zwyci zca/pokonany? (Pytanie nr 2)

• Czy relacja prasowa prezentowa a racje 
wszystkich stron zaanga owanych w kon-
ß ikt? (Pytanie nr 3)

• Czy w publikacji prasowej pojawi y si  
wulgaryzmy, obra liwe s owa, prowokuj -
ce obrazy, s owa i terminy skierowane do 

osób/podmiotów/instytucji zaanga owanych 
w dan  spraw ? (Pytanie nr 4)

Dla „ramy ludzkiego interesu”:
• Czy relacjonowane zdarzenie by o ukazy-

wane w perspektywie wp ywu na jednostk  
reprezentuj c  jedn  z nast puj cych naro-
dowo ci: polsk , niemieck , rosyjsk  lub 
ydowsk  lub w perspektywie wp ywu na 

organizatorów b d  uczestników Festiwa-
lu? (Pytanie nr 1)

• Czy publikacja prasowa by a spersonalizo-
wana, tzn. odwo ywa a si  do indywidual-
nej perspektywy lub mia a wymiar osobowy 
(zwi zany z osob  wymienion  z imienia 
i nazwiska)? (Pytanie nr 2)

• Czy tekst prasowy zawiera  przymiotniki lub 
inne wyra enia j zykowe odzwierciedlaj ce 
osobiste uczucia jego autora? (Pytanie nr 3)

• Czy publikacja prasowa odnosi a si  do pry-
watnych lub osobistych w tków ycia opi-
sywanych osób? (Pytanie nr 4)

Dla „ramy odpowiedzialno ci”:
• Czy tekst prasowy wskazywa  odpowie-

dzialno  osoby w zwi zku z organizacj  
Festiwalu lub te  podj  kwestie odpo-
wiedzialno ci za stan wzajemnych relacji 
mieszka ców przedwojennej wielokulturo-
wej odzi? (Pytanie nr 1)

• Czy publikacja wskaza a konsekwencje, któ-
re powinny spotka  osoby odpowiedzialne 
za wspó tworzenie Festiwalu lub te  konse-
kwencje osób odpowiedzialnych za stan wza-
jemnych relacji mieszka ców przedwojennej 
wielokulturowej odzi? (Pytanie nr 2)

• Czy autor tekstu prasowego wskaza  propozy-
cj  rozwi zania danej kwestii zwi zanej b d  
z organizacj  Festiwalu, b d  z zagadnieniem 
wielokulturowo ci odzi? (Pytanie nr 3)
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14 Wska nik dla poszczególnych ram autor obliczy  nast puj co: podzieli  sum  pozytywnych odpowiedzi 
przez sum  mo liwych odpowiedzi i pomno y  przez 100. Na przyk ad stopie  nasycenia „ram  konß iktu” dla pu-
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dzi) i mno c uzyskan  liczb  przez 100, czyli (4 : 152) x100 = 2,63.

• Czy publikacja zawiera a sugesti  dotycz -
c  tego, kto powinien rozwi za  spraw  od-
nosz c  si  b d  do organizacji Festiwalu, 
b d  do zagadnienia wielokulturowo ci o-
dzi? (Pytanie nr 4)

Dla „ramy ekonomii”:
• Czy tekst prezentowa  Festiwal „ ód  Czte-

rech Kultur” b d  wzajemne relacje miesz-
ka ców odzi XIX wieku oraz XX wieku 
(przed 1945 r.) w kategoriach ekonomicz-
nych? (Pytanie nr 1)

• Czy tekst zawiera  informacje dotycz ce bi-
lansu zysku i strat w odniesieniu do Festi-
walu lub kwestii spo ecznych przedwojen-
nej odzi? (Pytanie nr 2)

• Czy dominuj c  perspektyw  spraw zwi -
zanych z Festiwalem i z yciem mieszka -
ców przedwojennej odzi by a perspektywa 
warto ci rynkowych i ekonomicznych? (Py-
tanie nr 3)

• Czy widoczny by  wp yw ekonomii na y-
cie odzian lub na organizatorów Festiwalu? 
(Pytanie nr 4)

Kryterium klasyÞ kacji danego tekstu prasowego 
do okre lonej ramy interpretacyjnej by a pozy-
tywna odpowied  przynajmniej na jedno spo ród 
czterech pyta  zwi zanych z poszczególn  ram . 
W przypadku niespe nienia tego warunku, publi-
kacja prasowa nie zosta a przyporz dkowana do 
adnej z ram. By a równie  mo liwa sytuacja za-

klasyÞ kowania tekstu prasowego do dwóch lub 
wi cej frames wtedy, gdy tekst spe nia  wymie-
nione kryterium klasyÞ kacji odno nie kilku ram. 
W tym przypadku w wynikach bada  taka publi-
kacja by a uwzgl dniana w ka dej z ram. 

Wska niki nasycenia tekstów prasowych 
(w procentach) poszczególnymi frames przed-
stawia tabela nr 114. 

Tabela 1. Wska nik nasycenia ramami tekstów 
prasowych (w procentach) okre laj cy, jak cz -
sto publikacje prasowe odpowiada y pozytyw-
nie na pytania postawione w badaniach

Ramy\Tytu  prasowy „Dz ” „ExIl” „GW”

„Rama konß iktu” 2,63 0 9,17

„Rama ludzkiego 
interesu”

63,16 21,67 52,5

„Rama odpowie-
dzialno ci”

7,89 5 24,17

„Rama ekonomii” 5,9 1,67 1,67

ród o: opracowanie w asne

Tabela 1. wskazuje, e we wszystkich ty-
tu ach prasowych najcz ciej wyst puj c  
ram  interpretacyjn  by a „rama ludzkiego 
interesu” (w przypadku „Dz ” – 63,16 proc., 
„ExIl” – 21,67 proc., „GW” – 52,5 proc.), na-
st pnie – „rama odpowiedzialno ci” („Dz ” – 
7,89 proc., „ExIl” – 5 proc., „GW” – 24,17 proc.) 
i w dalszej kolejno ci – „rama ekonomii” 
(„Dz ” – 5,9 proc., „ExIl” – 1,67 proc., „GW” 
– 1,67 proc.) oraz „rama konß iktu” („Dz ” –
2,63 proc., „ExIl” – 0 proc., „GW” – 9,17 proc.). 
Najmniejsze ró nice dotycz ce stopnia nasy-
cenia frames, nieprzekraczaj ce 5 proc., po-
mi dzy „Dziennikiem ódzkim”, „Expressem 
Ilustrowanym” i ódzk  edycj  „Gazety Wy-
borczej” autor odnotowa  w przypadku „ramy 
ekonomii”. Najwi ksz  ró nic , wynosz c  
ponad 40 proc. (pomi dzy „Dz ” i „ExIl”), 
stwierdzono w przypadku „ramy ludzkiego in-
teresu”. To mo e dowodzi  spersonalizowanego 
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15 B. Tosza, Powrót do narodzin pomys u, „Dziennik ódzki”, 9.09.2010, s. 2; . Kaczy ski, Poczu  oddech 

odzi (rozmowa z B. Tosz ), „Dziennik ódzki”, 13.09.2011, s. 11; . Kaczy ski, Nowy dyrektor Czterech Kultur, 
„Dziennik ódzki”, 25.09.2002, s. 12.

16 A. Gronczewska, ód  idzie z duchem czasu (rozmowa z Jerzym Grohmanem), „Dziennik ódzki”, 
17.09.2010, s. 2; M. Ka ach, M. Witkowska, odzianin prze y  getto i O wi cim. Powróci , by zata czy  przed 

piecem, „Dziennik ódzki”, 17.09.2010, s. 5; A. Gronczewska, Lolek z odzi oraz papie  Franciszek, „Dziennik 
ódzki”, 5.06.2014, s. 4.

17 . Kaczy ski, Perwersj  i miasto nosimy w sobie, „Dziennik ódzki”, 17.09.2010, s. 15.
18 A. Paw owska, Tam, gdzie przechadzali si  Hans Kloss z Karolem Borowieckim, „Dziennik ódzki”, 

10.09.2010, s. 8.
19 K. Badowska, M. Olejniczak, J. S odkowski, ód  Czterech Kultur. Powroty si  uda y, „Gazeta Wyborcza”, 20.09.2010, 

s. 6; M. Olejniczak, Dialog z kultur , „Gazeta Wyborcza”, 10–16.09.2010, s. 3. ( ódzki dodatek Co jest grane).
20 M. Pietrasik, Mistrzowie sztuki, „Gazeta Wyborcza”, 9.09.2011, s. 1 ( ódzki dodatek Festiwal ód  Czterech 

Kultur); M. Olejniczak, J. S odkowski, Nowe stare cztery kultury, „Gazeta Wyborcza”, 14.09.2010, s. 5; M. Olejni-
czak, Dialog z kultur , „Gazeta Wyborcza”, 10–16.09.2010, s. 3. ( ódzki dodatek Co jest grane); I. Rakowski-K os, 
Etgar Keret jak Kafka, „Gazeta Wyborcza”, 9.09.2011, s. 3. ( ódzki dodatek Festiwal ód  Czterech Kultur).

21 Por. np. Rybus J., ód  Czterech Kultur, „Gazeta Wyborcza”, 10.09.2010, s. 5. ( ódzki dodatek Rewolucja 

wyobra ni) [„Organizatorzy festiwalu ód  Czterech Kultur za du y sukces uwa aj  podtrzymanie interdyscypli-
narnego charakteru imprezy”.]; K. Badowska, M. Olejniczak, J. S odkowski, ód  Czterech Kultur. Powroty…, 
dz. cyt. [„Skromny, pozbawiony spektakularnych i ryzykownych wydarze , ale dobrze skonstruowany i utrzyma-
ny na wysokim poziomie artystycznym – taki by  pierwszy festiwal ód  Czterech Kultur”].

22 Por. np. Festiwalowym szlakiem, „Express Ilustrowany”, 17.09.2010, s. 37; (RS), Festiwal, Raz, Dwa, Trzy 

i Pudelsi, „Express Ilustrowany”, 15.09.2011, s. 18; RambaZamba, „Express Ilustrowany”, 13.06.2014, s. 29.

charakteru publikacji „Dziennika ódzkiego”, 
dla których skoncentrowanie uwagi czytelnika 
na osobie wymienionej z imienia i nazwiska ma 
podstawowe znaczenie. Redaktorzy „Dzienni-
ka ódzkiego” relacjonowali Festiwal „ ód  
Czterech Kultur” zasadniczo w perspektywie 
osób jej dyrektorów i ich koncepcji Festiwa-
lu15; w perspektywie wiadectw mieszka ców 

odzi pami taj cych czas przedwojenny oraz 
okres II wojny wiatowej, w tym dramatu osób 
zamieszkuj cych getto ydowskie16; w perspek-
tywie sylwetek artystów zaanga owanych w or-
ganizacj  Festiwalu17 czy te  znanych Þ lmów 
oraz wyst pów artystycznych zwi zanych z o-
dzi 18. Wysoki odsetek procentowy nasycenia 
„ram  ludzkiego interesu” by  równie  zauwa-
alny w publikacjach ódzkiej edycji „Gazety 

Wyborczej”. „GW” zaprezentowa a sylwetki 
osób koordynuj cych przygotowanie i przebieg 
Festiwalu19, jak równie  proÞ l artystów czynnie 
bior cych w nim udzia , np. izraelskiego pisarza 
polskiego pochodzenia Etgara Kereta, wybitne-
go wspó czesnego dramatopisarza izraelskiego 
Hanocha Levina czy malarza Jacka Sempoli -

skiego20. Nie odnotowano jednak na amach 
„GW” tekstów przybli aj cych histori  odzi 
przed 1945 r. z punktu widzenia jej wielokul-
turowo ci i wielowyznaniowo ci. Brak tekstów 
wyja niaj cych genez  Festiwalu oraz publi-
kacji odnosz cych si  do wa niejszych zagad-
nie  przedwojennej historii narodu polskiego, 
rosyjskiego, niemieckiego oraz ydowskiego 
na ziemi ódzkiej w „GW”, wiod cym polskim 
dzienniku opinii, mog  znacz co wp yn  na 
brak wiadomo ci czytelnika, dlaczego w a-
ciwie organizowany jest Festiwal „ ód  Czte-

rech Kultur”. W ram  human interest wpisuj  
si  tak e publikacje podsumowuj ce kolejne 
edycje Festiwalu, w których zostaj  wyra one 
uczucia autorów (co si  uda o wykona , czego 
zabrak o, plany na kolejne lata)21.

Publikacje „Expressu Ilustrowanego” mia y 
bardzo cz sto charakter krótkich notek dzienni-
karskich, z tego te  powodu w 8 publikacjach 
„ExIl” autor nie odpowiedzia  pozytywnie na 
adne z pyta  klasyÞ kuj cych te teksty prasowe 

do grupy, w której mo na by oby wskaza  któ-
r kolwiek z ram interpretacyjnych22. 
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23 . Kaczy ski, Esteci rewolucji i Zag ady, „Dziennik ódzki”, 16.09.2010, s. 12.
24 Ten e, Brzoskwinie jak perfumy, „Dziennik ódzki”, 15.09.2011, s. 12.
25 M. Olejniczak, J. S odkowski, Nowe stare cztery kultury, „Gazeta Wyborcza”, 14.09.2010, s. 5; K. Badow-

ska, M. Olejniczak, J. S odkowski, ód  Czterech Kultur. Powroty…, dz. cyt.

Tabele 2–5 prezentuj  liczb  pozytywnych 
odpowiedzi na pytania w poszczególnych ra-
mach interpretacyjnych (N oznacza liczb  
wszystkich newsów).

Tabela 2. „Rama konß iktu”
„Dz ”

(N = 38)
„ExIl”

(N = 15)
„GW” 

(N = 30)

Pytanie nr 1 4 0 4
Pytanie nr 2 0 0 4
Pytanie nr 3 0 0 3
Pytanie nr 4 0 0 0
Suma pozytywnych 
odpowiedzi

4 0 11

Suma mo liwych 
odpowiedzi 
pozytywnych

152 60 120

ród o: opracowanie w asne

Tabela 2. wskazuje, e „rama konß iktu” 
by a ram  najrzadziej wykorzystywan  do zre-
lacjonowania Festiwalu „ ód  Czterech Kul-
tur” w przypadku „Dz ” i „ExIl”. Mo na to 
uzasadni  celem, dla którego zorganizowano 
Festiwal: budowanie szacunku i pami ci dla 
kultur, które wspó istnia y oraz wspó tworzy-
y to samo  i histori  przedwojennej odzi. 

Festiwal popularyzuje dorobek czterech naro-
dowo ci, które wpisa y si  w dzieje polskiego 
Manchesteru: polskiej, niemieckiej, rosyjskiej 
i ydowskiej. „Rama konß iktu” nie pojawi a 
si  w ogóle w tekstach „ExIl”, za  w „Dz ” jej 
obecno  odnotowano cztery razy, m.in. przy 
okazji omawiania tre ci sztuki nawi zuj cej do 
dramatu „Ró a” Stefana eromskiego, która od-
wo ywa a si  do czasów rewolucji 1905 roku23, 
czy te  przybli enia okoliczno ci opuszczenia 
Polski przez Leo Kantora, polskiego publicysty 
ydowskiego w marcu 1968 r.24 „Rama kon-

ß iktu” w „GW” pojawi a si  15 razy. ódzka 
edycja „GW” nie pomin a milczeniem sytuacji 
konß iktowej zwi zanej w odwo aniem w maju 
2010 r. Katarzyny Knychalskiej, córki pomy-
s odawcy Festiwalu Witolda Knychalskiego, 
ze stanowiska dyrektora Miasta Dialogu oraz 
zmiany nazwy Festiwal „Dialog Czterech Kul-
tur” na Festiwal „ ód  Czterech Kultur”25. 

Brak opisu cho by jednej sytuacji sporu, 
poró nienia czy konß iktu w relacjach spo ecz-
nych wielokulturowej przedwojennej odzi 
przez redaktorów „ExIl” i „GW” móg  by  
spowodowany umacnianiem wzajemnych re-
lacji przyja ni i szacunku mi dzy czterema 
narodami. 

Tabela 3. „Rama ludzkiego interesu” 
„Dz ”

(N = 38)
„ExIl”

(N = 15)
„GW” 

(N = 30)

Pytanie nr 1 28 6 19
Pytanie nr 2 27 3 22
Pytanie nr 3 27 4 13
Pytanie nr 4 14 0 9
Suma pozytywnych 
odpowiedzi

96 13 63

Suma mo liwych 
odpowiedzi 
pozytywnych

152 60 120

ród o: opracowanie w asne

„Rama ludzkiego interesu” pos u y a naj-
wi kszej liczbie publikacji prasowych do zo-
brazowania Festiwalu „ ód  Czterech Kultur” 
w analizowanych tytu ach prasowych. Odno-
towano przy tym znacz c  ró nic  w uj ciu 
procentowym tych tekstów pomi dzy trze-
ma dziennikami: w „Dz ” stanowi y one ok. 
63 proc., w „ExIl” – ok. 21 proc., za  w „GW” 
– 52,5 proc. 
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26 Rocznica Wielkiej Szpery, „Express Ilustrowany”, 4.09.2012, s. 6.
27 . Kaczy ski, Okr t czy ódeczka?, „Dziennik ódzki”, 20.09.2010, s. 12; . Kaczy ski, ód  nie poczu a 

festiwalu, „Dziennik ódzki”, 21.05.2013, s. 11; J. S odkowski J., Powrót Brzozy?, „Gazeta Wyborcza”, 
24.09.2012, s. 2.

28 D. Paw owski, Powrót do idei czterech kultur, „Dziennik ódzki”, 14.09.2010, s. 12; . Kaczy ski, Budze-

nie duchów trwa, „Dziennik ódzki”, 24.09.2012, s. 12 ; K. Badowska, M. Olejniczak, J. S odkowski, ód  

Czterech Kultur. Powroty…, dz. cyt.
29 W celu zwi kszenia warto ci naukowej i poznawczej wyników bada  autor podj  równie  prób  wery-

Þ kacji na podstawie identycznych kryteriów analizy, co w przypadku „Dz ”, „ExIl” i „GW”, czy temat Festiwalu 
sta  si  przedmiotem zainteresowania „Rzeczpospolitej”. Nie odnotowano jednak ani jednej publikacji prasowej 
dotycz cej ódzkiej imprezy kulturalnej na amach ogólnopolskiego dziennika opinii. Mo na to uzasadni  lokal-

Tabela 4. „Rama odpowiedzialno ci”
„Dz ”
(N = 38)

„ExIl”
(N = 15)

„GW”
(N = 30)

Pytanie nr 1 5 1 11
Pytanie nr 2 2 1 7
Pytanie nr 3 3 1 7
Pytanie nr 4 2 0 4
Suma pozytywnych 
odpowiedzi

12 3 29

Suma mo liwych 
odpowiedzi 
pozytywnych

152 60 120

ród o: opracowanie w asne

Przez „ram  odpowiedzialno ci” zosta y 
zaprezentowane m.in. tragedia Wielkiej Szpery 
w getcie ódzkim26 i ocena odpowiedzialno ci 
osób i instytucji dotycz ca organizacji Festiwa-
lu27. Autorzy tekstów prasowych bardzo rzadko 
podejmowali pog bion  reß eksj  historyczn  
nad trudnymi momentami II wojny wiatowej, 
w tym zbrodni nazistów. W konsekwencji nie 
pojawia a si  w publikacjach „rama odpowie-
dzialno ci”, która by aby najbardziej stosowna 
w prezentacji tak dramatycznych wydarze .

W „ramie ekonomii”, wyst puj cej w mniej 
ni  5 proc. publikacji, zosta y zaprezentowane 
te teksty prasowe, które nawi zywa y do sto-
sunkowo niskiego bud etu Festiwalu „ ód  
Czterech Kultur”28. By  to dla autorów publi-
kacji prasowych powód do usprawiedliwienia 
niskiego poziomu ódzkiej imprezy kulturalnej. 
Autorzy nie prezentowali dok adnych kosztów 
zwi zanych z organizacj  Festiwalu ani te  nie 
ukazali ycia mieszka ców przedwojennej 

odzi w kategoriach ekonomii. By oby rzecz  
interesuj c  i potrzebn  zaprezentowa  czytel-
nikowi regionu ódzkiego olbrzymie ró nice 
w zamo no ci i dochodach pomi dzy ódzkimi 
przemys owcami i robotnikami, które stano-
wi y jedn  z wa nych przyczyn trudnych wza-
jemnych stosunków spo ecznych mieszka ców 
polskiego Manchesteru, z ych warunków by-
towych i zdrowotnych ódzkich rodzin, braku 
perspektyw kszta cenia m odych Polaków.

Tabela 5. „Rama ekonomii”
„Dz ”

(N = 38)
„ExIl”

(N = 15)
„GW”

(N = 30)

Pytanie nr 1 3 0 2
Pytanie nr 2 2 1 0
Pytanie nr 3 1 0 0
Pytanie nr 4 3 0 0
Suma pozytywnych 
odpowiedzi

9 1 2

Suma mo liwych 
odpowiedzi 
pozytywnych

152 60 120

ród o: opracowanie w asne

Wnioski
Wyniki analizy wskazuj , e ódzki Festiwal zo-
sta , je li chodzi o liczb  publikacji prasowych, 
do  obszernie zrelacjonowany na amach 
trzech analizowanych dzienników29. Dominuj -
c  ram  poddanych analizie tekstów by a „rama 
ludzkiego interesu”.

Metoda framing analysis okaza a si  na-
rz dziem pomocnym w opisie wizerunku pra-
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nym charakterem Festiwalu, ale równie  jego s ab  promocj . (I. Adamczewska, K. Sakosik, ód  Czterech Kul-

tur. Festiwal straconych okazji, 20.09.2017, http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22396040,lodz-czterech-kultur-
festiwal-straconych-okazji-opinia.html [dost p: 2.07.2018]).

sowego Festiwalu „ ód  Czterech Kultur”, 
jednak bez analizy hermeneutycznej by aby 
ona niewystarczaj ca w zrozumieniu przekazu 
prasowego. Ramy interpretacyjne porz dkuj ce 
materia  badawczy stanowi  cenny punkt wyj-
cia do pog bionej analizy jako ciowej. 

Zmediatyzowana rzeczywisto  Festiwalu 
koncentruje uwag  czytelnika na przekazaniu 
szczegó ów zwi zanych ze stron  organizacyj-
n  Festiwalu (dyrektor, wspó organizatorzy, 
zaproszeni arty ci, miejsca wystawienia spekta-
kli teatralnych, spotka  literackich, koncertów, 
warsztatów, wernisa y). Nie brak równie  in-
formacji dotycz cej przyporz dkowania odpo-
wiedzialno ci za poszczególne etapy przygoto-
wawcze i za etapy realizacji ódzkiej imprezy 
kulturalnej osobom wymienionym z imienia 
i nazwiska. Autorzy tekstów wyrazili równie  
subiektywne odczucia (czy Festiwal by  uda-
ny, czego nie zdo ano zorganizowa , co nale y 
ulepszy  w przysz o ci itd.). Mimo e stopie  
nasycenia „ramy ludzkiego interesu” by  wyso-
ki we wszystkich dziennikach, co mo e dowo-
dzi  znacz cej roli personalizmu jako sposobu 
my lenia i spojrzenia autorów tekstów praso-
wych na zagadnienia wielokulturowo ci, to za-
brak o (poza kilkoma tekstami opublikowany-
mi w „Dz ”) wiadectw, wspomnie  z czasów 
przedwojennej odzi. Pomini ty zosta  g os hi-

storyków, co mog o znacz co zubo y  w a ci-
we rozumienie samej idei Festiwalu. Od prasy 
regionalnej mo na oczekiwa  zwrócenia wi k-
szej uwagi na kontekst historyczno-spo eczny 
wydarzenia, które jest bezpo rednio zwi zane 
z miejscem publikowania i dystrybucji tytu u 
prasowego. O szczegó ach ycia mieszka ców 
wielokulturowej przedwojennej odzi i tej z lat 
1939–1945 czytelnik uzyskuje znikome infor-
macje po lekturze ódzkiej prasy regionalnej.

Relacje prasowe mia y charakter krótkiej 
notatki prasowej o charakterze informacyjnym. 
Publikacje „Dziennika ódzkiego” oraz ódz-
kiego wydania „Gazety Wyborczej” zaoferowa-
y do  czytelny klucz oceny relacjonowanych 

kwestii odnosz cych si  do Festiwalu. Z kolei 
„Express Ilustrowany” zdystansowa  si  od 
podj cia zadania dokonania ewaluacji impre-
zy kulturalnej oraz dok adnego zrelacjonowa-
nia jej przebiegu. By  mo e walor poznawczy 
Festiwalu zwi kszy by cykl wywiadów pra-
sowych z reprezentantami narodu polskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego i ydowskiego oraz 
z przedstawicielami wyznania protestanckiego, 
prawos awnego, katolickiego i moj eszowego 
na temat dziejów polskiego Manchesteru. W ten 
sposób nie tylko wielokulturowy, ale równie  
ekumeniczny wymiar zosta by wyeksponowa-
ny w kontek cie historii odzi.
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