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DWUDZIESTOLECIE KWARTALNIKA „A MERYKA ŁACIŃSKA”  

Dwadzieścia lat to piękny wiek. Osobę w tym okresie życia można by uznać za 
mało doświadczoną, ale czasopismo z takim stażem powinno wzbudzać respekt. Nasze 
obchodzi właśnie dwudziestolecie, a bieżący numer jest jubileuszowym. Z tego powodu 
autorzy, których artykuły będą mogli Państwo przeczytać to nie tylko znani i uznani 
latynoamerykaniści, ale również długoletni współpracownicy Kwartalnika 
a przygotowane przez nich materiały powstały z myślą o tym właśnie numerze. 

Historia naszego czasopisma sięga 1993 roku. W ciągu tych dwóch dekad 
przeszło ono znaczną metamorfozę, zachowując podstawowe idee jego założyciela, 
profesora Andrzeja Dembicza – bycia równocześnie periodykiem analitycznym i 
interdyscyplinarnym jak i informacyjnym, dostarczającym wiedzy na temat bieżących 
wydarzeń społecznych, gospodarczych i politycznych z Ameryki Łacińskiej i jej relacji 
ze światem. Pomimo nieprzychylnej koniunktury ekonomicznej w Polsce dla 
wydawnictw drukowanych, „Ameryka Łacińska” pozostaje ważnym czasopismem 
latynoamerykanistycznym i jedynym, poświęconym wyłącznie tej tematyce, wydawanym 
w języku polskim. 

Zmiany objęły stronę wizualną oraz układ czasopisma. W początkowym okresie 
przypominało ono bardziej biuletyn niż fachowe czasopismo naukowe. Nieśmiałymi 
krokami zajmowało niezagospodarowane w owym czasie obszary naukowego rynku 
wydawniczego. W ciągu kilku pierwszych lat Kwartalnik doczekał się okładki w kolorze 
niebieskim z konturem Ameryki Łacińskiej w tle. W następnych format A4 zastąpiony 
został B5 a układ trójłamowy jednołamowym układem kolumny. Miała również miejsce 
ewolucja w zawartości tematycznej. Na przestrzeni dwudziestu lat niektóre z działów 
umocniły się i rozrosły – jak na przykład „Studia-Eseje”, inne zniknęły. Tak stało się, 
między innymi, z działami „Miscellanea” i „Prezentacje”, które przestały być potrzebne 
w momencie rozwoju Internetu. 

Bieżący numer jest szczególny jeszcze z dwóch powodów. Otwiera on obchody 
25-lecia Centrum Studiów Latynoamerykańskich oraz żegnamy w nim Przyjaciela 
i Współpracownika CESLA, tragicznie zmarłego dra Janusza Wojcieszaka, który swoimi 
pomysłami wzbogacał wydawnictwa naszego ośrodka. Pierwsza część czasopisma 
została jemu dedykowana i obok biogramu dra Wojcieszaka, postać przybliżyli nam 
jego koledzy i przyjaciele.  

Kolejne prezentowane materiały powstały prawie w całości z myślą 
o Jubileuszu Kwartalnika. Ich rozpiętość tematyczna potwierdza wielo- 
i interdyscyplinarny charakter czasopisma. W dziale „Eseje” znalazły się cztery bardzo 
ciekawe materiały wybitnych latynoamerykanistów reprezentujących różnorodne 
dyscypliny; od nauk politycznych i geografii po literaturę. Profesor Adam Elbanowski 
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swoim artykułem nawiązuje do prowadzonych w CESLA badań dotyczących 
interpretacji Ameryki Łacińskiej. Tekst profesora Wiesława Dobrzyckiego porusza, 
z perspektywy historycznej, szczególnie ważny temat, jakim jest kwestia indiańska 
w Kolumbii. Ten kraj obecny jest w kolejnym artykule, napisanym przez profesor 
Mirosławę Czerny i jest rezultatem badań terenowych a poświęcony został miastu 
Bogota. W tej części, zgodnie z wieloletnią tradycją, opublikowaliśmy wykład 
inauguracyjny roku akademickiego 2012/13 w CESLA wygłoszony przez profesora 
Oscara Alvareza z Universidad Nacional w Kostaryce na temat „Przyszłości 
demokracji na Kubie”. Temat kubański wraca w działach „Społeczeństwo” i „Polska - 
Ameryka Łacińska”. W tym ostatnim prezentujemy wspomnienia na temat Ameryki 
Łacińskiej redaktora Ryszarda Ginalskiego, współtwórcy Kwartalnika i wieloletniego 
współpracownika CESLA. Nie do końca przypadkowo, Kuba powraca na łamy naszego 
kwartalnika. Jego pierwszy redaktor naczelny, profesor Andrzej Dembicz, rozpoczął 
swoją naukową przygodę właśnie od tej pięknej wyspy i jej poświęcił dużą część badań. 
Z tego powodu niektórzy autorzy aktualnego numeru, zdecydowali się na podjęcie 
właśnie tej tematyki. Innym wytłumaczeniem są prowadzone badania w ramach projektu 
CESLA „Quo vadis Kuba?”, którego efekty upowszechniane są również w formie 
publikacji.  

Profesor Dembicz był redaktorem Kwartalnika do 2000 roku, kiedy to jego 
obowiązki przejął dr Francisco Rodriguez Abraham, dokonując kolejnych ulepszeń 
i angażując w prace coraz szerszą grupę badaczy i pasjonatów Ameryki Łacińskiej. 
Obok zwykłych numerów ukazywały się specjalne a także suplementy, w których 
publikowaliśmy prace studentów, jako efekt konferencji i debat.  

Pomimo że nie wszyscy latynoamerykaniści, którzy rozpoczynali z nami tę 
edytorską przygodę, nadal z nami współpracują, w imieniu Dyrekcji Centrum Studiów 
Latynoamerykańskich, Zespołu Redakcyjnego a także własnym chciałam wszystkim 
współpracownikom kwartalnika „Ameryka Łacińska” serdecznie podziękować za wkład 
intelektualny i poświęcony czas, dzięki którym budowany był, w ciągu tych dwóch 
dekad, dorobek Czasopisma. 
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