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znawczej. Dzięki tej ewolucji zainteresowań 
badawczych sumienny bibliograf prasowego 
ruchu wydawniczego i kontynuator praso-
znawczej systematycznej bibliografi i wyrósł 
na twórcę prasoznawczej naukometrii i anali-
tyka zarówno losów samej prasy, jak i kształ-
towania się nauki o niej.

Za znamienny dowód dojrzałego, bo kry-
tycznego i twórczego spojrzenia Kolasy na 
sens i znaczenie ilościowego podejścia nauko-
znawczego do literatury o prasie uważam jego 
artykuł „Historia mediów polskich w świetle 
wskaźników bibliometrycznych”, który ukazał 
się w Zeszytach Prasoznawczych w roku 2011 
(nr 3–4, s. 8–27). To już tam na podstawie bo-
gatego materiału porównawczego wykazał, że: 
„(…) historiografi a prasy polskiej jest słabo 
reprezentowana w serwisach międzynarodo-
wych. Wskazana ułomność nie dotyczy jednak 
tylko historiografi i polskiej, lecz wszystkich 
historiografi i narodowych, które – jak pokaza-
ły dalsze eksperymenty – są z natury lokalne. 
Lokalność wyraża się w dwóch wymiarach: 
językowym i geografi cznym. Zdecydowana 
większość prac z badanego zakresu budowa-
na jest w języku narodowym (95,6–98,8%), 
co w sposób oczywisty sprawia, że pojawia 
się silna zależność tematyki o charakterze na-
rodowym z krajem publikacji” (s. 25). To tam 
udokumentował, że „(…) istnieje istotna róż-
nica rangi między publikacjami o przedmio-
tach jednostkowych (przyczynki) a opraco-
waniami ogólnymi (syntezy). (…) Publikacje 
syntetyczne, mimo że mniej liczne, generują 
znacznie więcej cytowań (…), cytowalność 
zaś przyczynków jest dwu-, trzykrotnie niż-
sza” (s. 22). Tam też sformułował wniosek, że: 
„Publikacje z zakresu historii prasy (podob-
nie jak innych dyscyplin humanistycznych) 
charakteryzują się długim okresem nowości 
mierzonej częstością cytowania (half-life wy-
nosi 14 lat) i długo zachowują swą aktualność, 
nawet 50 lat (0,27%). Niezwykle przydatny do 
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Dziesięć lat po znakomitej pięćsetstronicowej 
monografi i Władysława Kolasy „Prasa Kra-
kowa w dekadzie przemian 1989–1998. Ry-
nek, polityka, kultura” ukazało się jego drugie 
(jeszcze obszerniejsze, bo liczące 525 stron) 
dzieło pt. „Historiografi a prasy polskiej (do 
1918 roku). Naukometryczna analiza dy-
scypliny 1945–2009”. Smak i charakter tej 
publikacji mogli poznać czytelnicy Zeszytów 
Prasoznawczych i innych czasopism medio-
znawczych, w których autor ogłosił w ostat-
nich kilku latach jej fragmenty, ale docenić 
jej wartość i wielkość mogą tylko ci, którzy ją 
wezmą do rąk. Tylko bowiem zapoznanie się 
z całością tego dzieła uświadomi ogrom pracy 
włożonej w jego opracowanie.

Znaczna większość twórczości W.M. Ko-
lasy mieści się w kręgu bibliografi i prasy 
i prasoznawstwa (69%), reszta – w kręgu 
bibliologii i bibliotekoznawstwa. Słowami 
kluczami badań całego jego dorobku publi-
kacyjnego są słowa: prasa, gazeta, czasopis-
mo, historia, bibliografi a, biblioteka, ale też 
niemal od samego początku jego zaintereso-
wań badawczych daje się zauważyć rosnącą 
skłonność do analiz ilościowych, która przez 
statystykę wspomaganą przez komputeryza-
cję i digitalizację doprowadzi go do dojrza-
łej, bo krytycznej bibliometrii z elementami 
biobibliometrii w ramach naukometrii praso-
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diachronicznych badań dyscypliny okazał się 
nowy wskaźnik HL14 (tj. cytowania młodsze 
niż half-life). Jego użycie sprawia, że w ciągu 
dłuższego okresu obraz dyscypliny nie ulega 
deformacjom (nie są faworyzowane publika-
cje starsze)” (s. 25–26).

Za ukoronowanie całego dotychczasowe-
go dorobku naukowego W.M. Kolasy można 
uznać właśnie omawianą „Historiografi ę pra-
sy polskiej…”. Niemal wszystko, co Kolasa 
napisał i czego dokonał do roku 2013, może 
być traktowane jako przyczynek do tego dzie-
ła. Bez niektórych pozycji nie byłoby zresztą 
„Historiografi i prasy polskiej…”. Dotyczy 
to przede wszystkim „Indeksu cytowań hi-
storiografi i mediów polskich”. Wspomnia-
ny „Indeks cytowań…”, którego głównym 
twórcą był właśnie Kolasa, posłużył jako 
baza („narzędzie”) do analizy prasoznawcze-
go piśmiennictwa historycznego. Liczyła ona 
24 627 dokumentów powiązanych wzajemnie 
63 811 cytowaniami.

Licząca 525 stron „Historiografi a prasy 
polskiej…” składa się z kilkustronicowego 
wstępu, trzech rozdziałów i podsumowania 
z wnioskami. Jej zawartość uzupełnia 30-stro-
nicowa bibliografi a, 13-stronicowy indeks 
tytułów gazet i czasopism oraz 20-stronicowy 
indeks osobowy. Wstęp udatnie wprowadza 
w problematykę monografi i, precyzuje jej 
przedmiot („przedmiotem opracowania jest hi-
storiografi a prasy polskiej, wąskospecjalistycz-
na dyscyplina historyczna, której wyróżnikiem 
jest specyfi czny obszar badań «prasa i jej kon-
teksty»”), deklaruje treściwie jej cel („Zasadni-
czym celem opracowania jest systematyzacja 
i ocena dorobku nad poznaniem dziejów prasy 
polskiej”), jasno przedstawia dylematy stojące 
przed autorem i sposoby uporania się z nimi 
oraz zapowiada strukturę zawartości całego 
dzieła. W rozdziale I roztrząsa autor kwestie 
teoretyczno-metodologiczne, co ma służyć 
pogodzeniu heurystycznej tradycji studiów his-
torycznych z podejściem bibliometrycznym 
do tego samego materiału skumulowanego 
w bibliografi ach prasoznawczych i w „Indeksie 
cytowań historiografi i mediów polskich”, oraz 
przedstawia materiał badawczy i hipotezy.

„Właściwy przedmiot rozprawy – pisze 
autor we wstępie – zawierają kolejne roz-

działy (2 i 3). Przedstawiono w nich analizę 
dorobku badawczego nad dwoma początko-
wymi okresami rozwoju prasy polskiej: do 
1864 roku (rozdz. 2) i 1864–1918 (rozdz. 3). 
Konstrukcja obu jest zbliżona i przebiega we-
dług podobnego schematu: najpierw dokona-
no identyfi kacji problemów badawczych (A), 
następnie scharakteryzowano ogólne ten-
dencje w badaniach (B1) oraz naszkicowano 
tradycje badawcze, tj. dorobek przedwojenny 
(B2). Z kolei analizę dorobku podzielono na: 
opracowania ogólne (C), tj. odnoszące się 
do całego badanego pola lub jego większej 
części, oraz opracowania szczegółowe (D), 
czyli takie, których zakres tematyczny był 
węższy” (s. 9).

Kończące rozprawę podsumowanie nale-
życie rekapituluje zawartość wstępu i skupia 
się na treści pierwszego rozdziału poświęco-
nego kwestiom teoretyczno-metodologicz-
nym oraz bibliometrycznej charakterystyce 
zbioru historycznoprasowych publikacji z lat 
1945–2009 dotyczących prasy od czasów 
najdawniejszych po rok 1918.

Jak z tej informacji o treści rozprawy 
wynika, odznacza się ona wzorową logicz-
ną konstrukcją, której przejrzystość z całym 
systemem podrozdziałów i ustępów znajduje 
odbicie w spisie treści. Korzystanie z boga-
ctwa informacji zawartych w „Historiogra-
fi i…” ułatwiają tabele (40), wykresy (64) 
i inne ilustracje. Trzeba też pochwalić autora 
za dobry rzeczowy język, staranny i precyzyj-
ny, ale pozbawiony zarówno niepotrzebnego 
epatowania wymyślną terminologią nauko-
wą, jak i publicystycznego uatrakcyjniania 
narracji potocznymi ekspresywizmami. Ta 
ogólna bardzo pozytywna opinia nie ozna-
cza, że nic w trakcie lektury „Historiografi i 
prasy polskiej…” nie uraziło mego poczucia 
językowego. Tak na przykład kłóci się z nim 
niejednokrotnie użyte wyrażenie „dorobek 
nad poznaniem dziejów prasy” czy użycie 
imiesłowu „dedykowany” w znaczeniu „spe-
cjalny”. Odpowiedzialnością za literowe po-
myłki w drukowanym tekście rozprawy ob-
ciążyłbym wydawnictwo.

Autor waha się w wyborze ram teore-
tyczno-metodologicznych między historią 
a naukoznawstwem z jego nauko- i biblio- 
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metrią. Trudno mi się jednak oderwać – jako 
czytelnikowi „Historiografi i prasy polskiej” 
– od tej dyscypliny, która nieformalnie daw-
niej nazywała się wiedzą o prasie, prasoznaw-
stwem, medioznawstwem, a teraz ofi cjalnie 
nazywa się naukami o mediach. Historia prasy 
bowiem w świadomości prasoznawców nale-
żała i należy do ich dyscypliny, i tak zawsze 
była przez nich traktowana. Przywoływany 
przez autora „Historiografi i prasy polskiej…” 
nie tylko we wstępie Sylwester Dziki uważa 
się zapewne zarówno za prasoznawcę, jak i za 
historyka prasy. Podobnie i ja nie mogę nie 
patrzeć na dzieło dra Kolasy jak na syntezę 
powojennego piśmiennictwa prasoznawczego 
poświęconego prasie polskiej do roku 1918. 
Dla historyka dziejów jest prasa chyba prze-
de wszystkim źródłem wiedzy o przedmiocie 
badania, dla historyka prasy sama prasa jest 
przedmiotem badania. Wybór perspektywy 
naukometrycznej pozwala ten problem wyeli-
minować, pozwala też uporać się z masą ma-
teriału. Podzielam przekonanie Kolasy, kiedy 
pisze: „W pracy wykorzystano metody iloś-
ciowe, jak i jakościowe. Wybór takiej strategii 
wypływał z przekonania autora, że mają one 
charakter komplementarny i winny się nawza-
jem uzupełniać” (s. 62).

Podoba mi się to, że autor zapomina 
o narzuconych sobie samemu i zapowie-
dzianych ograniczeniach chronologicznych, 
przywołując tak w partiach heurystycznych, 
jak i bibliometrycznych swego dzieła publi-
kacje i dane spoza wyznaczonych obszarów 
czasowych od czasów najdawniejszych po 
rok 1918. Dzięki temu czytelnik otrzymuje 
zwłaszcza w pierwszym rozdziale więcej, niż 
zapowiada tytuł książki. Tabela 8 i wykres 
11 przedstawiają strukturę ogółu publikacji 
z lat 1945–2009 w zakresie historii mediów 
polskich według pól i frontów badawczych, 
uwzględniającą publikacje poświęcone pra-
sie polskiej także po roku 1918, a nawet po 
roku 1989. W ten sposób przekroczona zo-
stała – dodajmy, że z pożytkiem dla odbiorcy 
– granica kryterium przedmiotowego. Nato-
miast kryterium podmiotowe (publikacje z lat 
1945–2009) przekraczają w drugim i trzecim 
rozdziale paralelne wobec siebie ustępy po-
święcone „przedwojennym tradycjom badaw-

czym”, a także tabele 10 i 24 z „najczęściej 
cytowanymi pracami przedwojennymi doty-
czącymi prasy polskiej”. Nawiasem mówiąc, 
kategorie „prace przedwojenne” i „tradycje 
przedwojenne” rozumie autor szeroko, bo za-
licza do nich m.in. publikacje Bentkowskiego 
i Bandtkiego z początku XIX wieku.

Na wartość syntez typu „Historiografi i 
prasy polskiej…” Kolasy składa się komplet-
ność uwzględnionego w nich materiału, do-
bór metod analizy i opisu, sposób ich zastoso-
wania i uzyskane wyniki.

Stuprocentowej kompletności bibliografi i 
publikacji z żadnego zakresu chyba nigdy nie 
da się osiągnąć, a cóż dopiero z trudnej do 
precyzyjnego określenia takiej dziedziny jak 
prasa. Czy publikacje poświęcone historii ję-
zyka w polskiej prasie należą do historii pol-
skiej prasy? Pewnie tak, skoro w bibliografi i 
znalazły się m.in. prace Wojciecha Rzepki 
o języku Merkuriusza Polskiego. Na próżno 
jednak w niej szukam publikacji Józefa Ja-
worskiego o języku prasy z okresu powstania 
kościuszkowskiego, a także niektórych prac 
Olgi Wolińskiej czy Franciszka Pepłowskie-
go. Takie pretensje można wszak uznać za 
przejaw małostkowości wobec zbioru blisko 
pięciu tysięcy pozycji składających się na bi-
bliografi ę przedmiotową dołączoną w postaci 
płyty elektronicznej do książki. Ma ta płyta 
wielką wartość praktyczną dla każdego praso-
znawcy i każdego studenta zainteresowanego 
(np. w związku z pracą licencjacką czy magi-
sterską) historią prasy, a także istotne znacze-
nie jako materiał dowodowy dla monografi i. 
Trzeba tu dodać, że bibliografi a na płycie 
zawiera około 1500 pozycji więcej, niżby to 
wynikało z podsumowania 1229 pozycji na 
temat prasy okresu 1501–1864 i 2197 po-
zycji na temat okresu 1864–1918. Te dodat-
kowe 1500 pozycji to „opracowania ogólne, 
przekrojowe i metodologiczne” oraz „prace 
przedwojenne”.

O wyjątkowości „Historiografi i prasy 
polskiej…” przesądziła podjęta przez auto-
ra decyzja wzbogacenia tradycyjnego oma-
wiania dorobku historii prasy w wyróżnio-
nych okresach i podokresach przez ujęcie 
jej w kategoriach biblio- i biometrycznych. 
Przywołanie „Indeksu cytowań historiografi i 
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mediów polskich” jako niezrównanego na-
rzędzia mierzącego wpływ poszczególnych 
dzieł pozwoliło na opisywanie dorobku histo-
rii prasy w każdym z wyróżnionych okresów 
z uwzględnieniem obiektywnie oszacowanej 
recepcji i wpływu dzieł ponadprzeciętnie czę-
sto cytowanych. Te możliwości autor dosko-
nale wykorzystał.

W trakcie badań i analiz autor odkrył 
i sformułował wiele regularnych związków; 
oto kilka z nich: „Większość eksperymentów 
przeprowadzonych na materiale ICHMP – pi-
sał Kolasa – dowiodła, że piśmiennictwo z za-
kresu historiografi i nie różni się znacząco od 
innych nauk i w podobnym stopniu podlega 
prawidłowościom bibliometrycznym” (s. 51).

Analiza cytowań ujawniła ważną rolę au-
torów prac doktorskich, a zwłaszcza habilita-
cyjnych w ukierunkowaniu zainteresowań ba-
dawczych. „Skład dysertantów – pisze Kolasa 
– był kluczowym czynnikiem wpływającym 
na rozwój badań” (por. s. 426–427).

Istotnym wkładem Kolasy w doskonale-
nie metod naukometrycznych jest ustalenie 
okresu starzenia się publikacji historycznych. 
„Standardową miarą tej właściwości – czy-
tamy w „Historiografi i…” – jest okres half-
-life, czyli czas potrzebny do uzyskania 50% 
cytowań, który – jak obliczono – dla historii 
prasy wyniósł 14 lat. Wskaźnik ów pełnił 
w badaniach ważną rolę, gdyż wykorzystano 
go jako podstawę do sformułowania nowej 
bibliometrycznej zależności. Wykryto mia-
nowicie, że użycie cytowań młodszych niż 
half-life (≤ 14 lat) uniezależnia ich liczbę od 
wieku publikacji i w ślad za tym sprawia, że 
w analizach nie są faworyzowane publikacje 
starsze” (s. 423–424).

Zmniejsza się zainteresowanie badawcze 
prasą najstarszą – stwierdza Kolasa; dodam, 
że odpowiada to zmniejszającemu się zainte-

resowaniu badawczemu językiem doby staro-
polskiej.

Do najważniejszych wyników studiów 
Kolasy nad historiografi ą prasy polskiej za-
liczam też wskazanie obszarów stosunkowo 
mało zbadanych lub oczekujących syntezy 
badań szczegółowych: „Solidnych syntez 
książkowych – kończy Kolasa swoją mono-
grafi ę – oczekuje m.in. czasopiśmiennictwo 
XVIII wieku, prasa poznańska (1815–1918), 
krakowska (1864–1904), śląska (1871–1918) 
czy polonijna w Ameryce oraz kilka typów 
czasopiśmiennictwa (np. naukowe, katoli-
ckie, żydowskie, dla dzieci i młodzieży). 
Kompleksowych badań syntetyczno-porów-
nawczych wymaga też cała prasa polska po 
1832 roku, zarówno w okresie 1832–1864, 
jak i 1864–1918. Są to jednak postulaty trud-
ne do zrealizowania, gdyż nie zawsze pozwa-
la na to stan wiedzy szczegółowej” (s. 451).

Bibliometria historii prasy to swego ro-
dzaju ilościowa analiza zawartości piśmien-
nictwa poświęconego dziejom gazet i cza-
sopism. Tytuł i podtytuł omawianego dzieła 
zapowiada, że obejmuje ono wyłącznie po-
wojenne publikacje o prasie polskiej tylko do 
roku 1918. Trudno nie zapytać o perspekty-
wę uzupełnienia go omówieniem publika-
cji sprzed 1945 roku o prasie po roku 1918. 
Nikt bardziej niż W.M. Kolasa (jako współ-
twórca „Indeksu cytowań historiografi i me-
diów polskich”) nie jest predestynowany do 
przygotowania takiego uzupełnienia. Widzę 
dwie możliwości: pierwsza z nich to wydanie 
drugiego tomu omawianej książki; druga to 
opracowanie jej nowego, pełnego wydania. 
Ale i w obecnej postaci „Historiografi a prasy 
polskiej...” Kolasy jest, moim zdaniem, jeżeli 
nie najważniejszą, to z całą pewnością jedną 
z najważniejszych polskich publikacji praso-
znawczych XXI wieku.

Walery Pisarek
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