POŻEGNANIE
JANUSZ WOJCIESZAK I CESLA
Badania w Polsce nad latynoamerykańską myślą filozoficzną pomimo długiej
tradycji, nie doczekały się szerokiego grona przedstawicieli. Wśród niewielkiej grupy
niestrudzonych badaczy tej materii znajduje się Janusz Wojcieszak. Piszę „niestrudzonych” celowo, gdyż polskie szkolnictwo wyższe nie sprzyjało i nadal nie sprzyja tym,
którzy starają się łączyć zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej z miłością
i troską o dobro rodziny. Janusza pamiętam zawsze jako człowieka zapracowanego, zabieganego, ale jednocześnie uśmiechniętego i mówiącego z ogromną miłością o żonie
i dzieciach. Pomimo słowiańskiej urody, pogodą ducha przypominał raczej Latynoamerykanina.
Doktora Wojcieszaka poznałam w CESLA w 1991 roku, kiedy jeszcze jako studentka pomagałam przy organizacji Latynoamerykańskiego Międzynarodowego Kongresu Uniwersytetu Warszawskiego. Wydaniem jego pracy doktorskiej w 1989 roku na
temat „Dylematów uniwersalizmu i partykularyzmu w hispanoamerykańskiej filozofii
kultury lat 1900-1960”, CESLA zainaugurowała serię wydawniczą „Studia i Materiały”.
Słowa profesora Górskiego z przedmowy do tego dzieła najlepiej pokazują wkład doktora Janusza Wojcieszaka w rozwój w Polsce badań nad filozofią latynoamerykańską.
Niniejsza praca jest pierwszą polską rozprawą doktorską o filozofii latynoamerykańskiej i pierwszą zarazem polską publikacją książkową na ten temat. Pionierskie przedsięwzięcie Janusza Wojcieszaka, ograniczone chronologicznie w zasadzie do pierwszej
połowy XX wieku, zapowiada – jak można sądzić – szereg innych prac z tej dziedziny.

Dzięki zaangażowaniu Janusza w prace CESLA, było możliwe szybkie uruchomienie bardzo potrzebnej na polskim rynku serii wydawniczej „Idee i Ludzie” (Ideas
y Semblanzas), w której publikowane są wybrane teksty przedstawicieli myśli filozoficznej Ameryki Łacińskiej, takich jak José Martí, José Vasconcelos czy Pedro Enrique
Ureña. Ówczesny dyrektor CESLA profesor Andrzej Dembicz mógł tylko jemu powierzyć kierowanie tą serią.
Jego znajomość tematu powodowała, że w każdym przedsięwzięciu CESLA dotyczącym latynoamerykańskiej myśli filozoficznej był obecny. Ostatnim takim wydarzeniem były obchody 200-lecia niepodległości Ameryki Łacińskiej, podczas których
wręczony został doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego profesorowi Horacio Ceruttiemu.
Zamierzał przygotować kolejne tomiki serii „Idee i Ludzie”, myśląc o planach
w tym względzie z ogromnym wyprzedzeniem, nawet do 2020 roku. Mam nadzieję, że
te plany będziemy mogli, jako zespół CESLA, zrealizować.
Pozostawi trudną do zapełnienia pustkę. Będzie mi go brakowało. Zarówno jego
ciepła, jak i dobrych rad.
Katarzyna DEMBICZ
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