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Wystawy i wydarzenia zorganizowane przez Casimiro Eigera  

(zarówno w jego galeriach jak i na zewnątrz) 



Casimiro Eiger, człowiek trzech kultur, polskiej, żydowskiej i kolumbijskiej, 
krytyk sztuki, galerysta i mentor artystów był osobą, której wkład w rozwój 
środowiska kulturalnego i intelektualnego lat 50. i 60. XX wieku w Kolumbii 
jest trudny do przecenienia. Mimo to, jego postać nigdy nie została należycie 
poznana w Polsce, a w Kolumbii do pewnego stopnia uległa zapomnieniu.

Mimo fizycznego oddalenia Eigera od ojczyzny, jego działalność na ni-
wie sztuki i literatury kolumbijskiej sięgała korzeniami młodości spędzonej 
w Lisowicach, Zakopanem, Warszawie, Genewie i Paryżu. Patrząc szerzej, 
należy podkreślić, że nie chodzi tu tylko o konkretną postać, ale również 
o cały bagaż cywilizacyjny, który wniosła do nowej kultury, przyczyniając 
się tym samym walnie do jej wzbogacenia. Eiger zawsze podkreślał swoją 
polskość, nigdy nie zrezygnował z obywatelstwa polskiego ani nie zadeklaro-
wał innej narodowości niż polska. Jest przykładem wkładu Polaków w życie 
polityczne, społeczne i kulturalne krajów Ameryki Łacińskiej. Będąc czło-
wiekiem „z zewnątrz” i dysponując niezbędnymi narzędziami kulturowymi 
odkrył, promował i popierał sztukę i literaturę, którą obecnie podziwia cały 
świat. Zebranie rozproszonych informacji i materiałów dotyczących jego 
życia i działalności, a także przeanalizowanie jego spuścizny jest rzeczą 
pierwszej wagi dla oddania należnych mu zasług.

Książka niniejsza wpisuje się w nurt odkrywania więzów kulturowych 
łączących Polskę ze światem, w tym przypadku – z Kolumbią. Wprowadza-
jąc postać Eigera do polskiego obiegu pokazuję jego działalność jako część 
zapomnianego dziedzictwa narodowego wytworzonego na obczyźnie. Jak 
pisał Ryszard Zajączkowski w książce Literatura polska na obczyźnie – za-
pomniane dziedzictwo po roku 1939:

Wielu emigrantów zachowało całkowite przywiązanie do polskości, ale 
byli też tacy, którzy zasymilowali się w obcym środowisku, pisali w języku 
kraju osiedlenia i współtworzyli jego kulturę. Uzupełnienie obrazu kultury 
emigracyjnej o jej nieodkryte dzieła, nieznane postaci, a niekiedy niezwykłe 
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wydarzenia, to ważny wkład na rzecz odzyskiwania przez Polaków naro-
dowej pamięci1.

 Dlatego warto przybliżyć polskiemu czytelnikowi sylwetkę Casimiro 
Eigera, którego María Guillén de Iriarte2 określiła jako postać: 

dającą dobry przykład, godną wychwalania nowym pokoleniom, ponieważ 
wszystkie zadania jakie podejmował, były wykonywane zgodnie z sercem, 
sumiennie, niezależnie od tego, czy pisał esej, czy pakował świąteczny pre-
zent. Nigdy nie narzekał, zawsze charakteryzował się waleczną postawą 
nie pozwalając, aby pokonały go przeciwności losu. To była cecha, którą 
zachował aż do śmierci3.

Współczesne badania, jak podkreśla Izabela Wyszowska, powinny 

skupiać [się] wokół postaci mniej pomnikowych, ale także zasłużonych 
w swoim środowisku i dziedzinie, w której przyszło im działać i pozostawić 
trwałe wartości dla przyszłych pokoleń. Często ofiarna, wytrwała praca, 
realizowana konsekwentnie na rzecz społeczeństwa, nieszukająca poklasku 
czy nagród, wynikająca z przekonań i wewnętrznej potrzeby winna być 
należycie doceniona i trwale wyeksponowana przez potomnych, którzy 
w ten sposób mogą spłacić swój dług wdzięczności4. 

Najbardziej owocny okres działalności Casimiro Eigera obejmował lata: 
od końca 40. do końca 70. XX wieku. W latach 80. prowadził wciąż Galerię 
„Arte Moderno” lecz jej rola była już coraz mniej opiniotwórcza. W Bogocie 
powstało bowiem Muzeum Sztuki Nowoczesnej – MAMBO, które zyskało 
dużą popularność oraz inne nowe i prężne galerie sztuki, przez co powoli 
zapominano o zasługach jakie Eiger oddał dla rozwoju sztuki nowoczesnej. 

1  R. Zajączkowski (red.), Literatura polska na obczyźnie – zapomniane dziedzictwo po roku 
1939, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017 [wstęp].
2  María Clara Guillén de Iriarte – córka Fernando Guilléna Martíneza, przyjaciela Casimiro 
Eigera. Członek Kolumbijskiej Akademii Historycznej.
3  Wypowiedź Maríi Clary Guillén de Iriarte na Sympozjum z okazji 20. lecia śmierci Eigera 
zorganizowanym przez Ambasadę Polską w Bogocie, 29.08.2007 (CD-ROM z nagraniem 
z Sympozjum otrzymany dzięki uprzejmości J. E. Ambasadora Henryka Kobierowskiego). 
4  I. Wyszowska, Marceli Motty (1818-1898). Poznański nauczyciel, felietonista i pamiętnikarz, 
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 11.
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Jego sylwetkę przypomniano osiem lat po śmierci, w 1995 r. kiedy to 
Jaime Ángel Villegas, wykonawca testamentu, przekazał spuściznę Eigera 
dla Banku Republiki Kolumbii i z tej okazji została zorganizowana wystawa 
El legado de Casimiro Eiger (Testament Casimiro Eigera). Powstał wówczas 
katalog pod tym samym tytułem, który oprócz reprodukcji wybranych dzieł 
malarskich z kolekcji zebranych przez niego obrazów zawierał chronolo-
gię życia i działalności, wybrane fragmenty felietonów oraz wspomnienia 
i wycinki z gazet5. 

W tym samym czasie Mario Jursich Durán przebadał około sześciu 
tysięcy dokumentów należących do osobistego archiwum Casimiro Eigera 
zdeponowanego w Bibliotece Luis Ángel Arango (BLAA) Banku Republiki, 
wybrał z nich część felietonów, w tym większość wygłoszonych w radio, 
opatrzył wstępem i wydał w książce Casimiro Eiger. Crónicas de arte colom-
biano 1946/1963 (Casimiro Eiger. Kronika sztuki kolumbijskiej 1946/1963)6. 
Publikacja ta wzbudziła w Kolumbii polemikę. Sam pomysł jej wydania 
oceniano bardzo pochlebnie, natomiast krytykowano wybór tekstów oraz 
brak tych, które dotyczyły jednego z ważniejszych artystów, a zarazem przy-
jaciela Eigera, malarza i rzeźbiarza Eduardo Ramíreza Villamizara, wówczas 
jeszcze żyjącego7. W odpowiedzi na to, w czasopiśmie „Boletín Cultural y 
Bibliográfico” (Biuletyn Kulturalny i Bibliograficzny) z 1995 roku, ukazały 
się zachowane w archiwum recenzje Eigera na temat twórczości Ramíreza 
Villamizara, zebrane pod jednym tytułem Lo que dijo Casimiro Eiger de Ra-
mírez (To co Casimiro Eiger powiedział o Ramírezie)8. W książce Jursicha 
Durána zamieszczona została także krótka biografia Casimiro Eigera pt. 
Pequeña postal polaca (Mała polska kartka pocztowa). Niewiele różni się ona 
od chronologii z katalogu wystawy El legado de Casimiro Eiger poza tym, 
że napisana jest mniej szczegółowo, za to bardziej osobiście, dzięki czemu 
poznajemy bliżej polskiego krytyka, który, według autora:

5  El legado de Casimiro Eiger, katalog wystawy, Banco de la República, Biblioteca Luis-Ángel 
Arango, Bogotá 1995. Zamieszczona chronologia, mimo że jest lakoniczna, niekompletna 
i zawiera pewne nieścisłości, szczególnie jeśli chodzi o życie Eigera w Polsce i w Europie, to 
jednak stanowi jedno z lepszych dotychczas opublikowanych źródeł wiedzy na jego temat.
6  M. Jursich Durán (red.), Casimiro Eiger. Crónicas de arte colombiano 1946/1963, Banco de 
la República, Bogotá 1995.
7  Santiago Mutis uważa, że brak tych tekstów spowodowany był konfliktem, w jakim 
pozostawał wówczas Eduardo Ramírez Villamizar z ówczesnym dyrektorem BLAA. Santiago 
Mutis, wywiad, rozm. przepr. T. Sońta-Jaroszewicz, Bogota, luty 2017 r.
8  C. Eiger, Lo que dijo Casimiro Eiger de Ramírez, „Boletín Cultural y Bibliográfico” 1995, 
vol. 32, no 38, s. 26-55.
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był wysoki, chudy, miał szare oczy, cienkie włosy i orli nos. Nosił garni-
tury szyte na miarę, skórzane rękawiczki i kapelusze o małym rondzie. 
Na śniadanie jadał ser camembert i pił porto, chorował na astmę i był 
katolikiem. Jakby te cechy nie były wystarczające miał wyraźny akcent 
i chociaż mówił poprawnie po kastylijsku to malował każde słowo „swoją 
wrodzoną francuską trudnością przy wymowie r”9.

Mario Jursich Durán porównał działalność krytyczną Eigera z działal-
nością Marty Traby10 i zauważył, że pomimo wielu publikacji Traby na temat 
sztuki kolumbijskiej, to jednak Eiger jest „założycielem sztuki nowoczesnej” 
i „absolutnie bezspornie »ojcem« sztuki nowoczesnej” w Kolumbii11.

Następnym istotnym opracowaniem w języku hiszpańskim związanym 
z Casimiro Eigerem był artykuł Bogdana Piotrowskiego „El último rostro”, 
¿relato o retrato del Libertador? („Ostatnie oblicze”, relacja czy portret Liber-
tadora?) z roku 1999 dotyczący prozy Álvaro Mutisa12. Piotrowski podkreślił 
w nim związek Eigera z bogotańskim środowiskiem literackim. Poruszył 
kwestię „poloników” w twórczości Mutisa i wyjaśnił związane z Eigerem 
pojawienie się w opowiadaniu El último rostro sylwetki polskiego oficera 
„Miecislawa” Napierskiego u boku Simóna Bolívara.

  Ważnym źródłem wiedzy, tym razem na temat udziału Eigera w roz-
woju sztuki nowoczesnej w latach 40.-80. XX wieku, jest publikacja 50 
años. Salón Nacional de Artistas (50 lat. Narodowy Salon Artystów). Książka 
ta napisana wg autorów po to aby przywrócić pamięć i służyć jako bodziec 
do głębszych badań nad rozwojem kolumbijskich sztuk plastycznych, jest 
wyrazem uznania dla artystów, którzy wzbogacili nas swoją wizją wszechświa-
ta, i jednocześnie jest próbą pokazania, czym była [w tamtych latach] krytyka 
sztuki13. Zamieszczono w niej kilka spisanych audycji Eigera dotyczących 

9  M. Jursich Durán, Pequeña postal polaca, [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 28. 
10  Marta Traba (1930-1983) – pisarka, historyk i krytyk sztuki pochodząca z Argentyny 
i znana w całej Ameryce Łacińskiej. Uważana za jedną z najważniejszych postaci w krytyce 
sztuki nowoczesnej XX wieku w Ameryce Południowej. W Kolumbii mieszkała i uczestniczyła 
w zyciu kulturalnym przez 17 lat. Jako pierwsza wykorzystała nowy środek komunikacji jakim 
stała się telewizja i z sukcesem rozpowszechniła sztukę wśród widzów.  Zginęła tragicznie 
w wypadku samolotowym. 
11  M. Jursich Durán, Pequeña postal polaca..., s. 27-28.
12  B. Piotrowski, „El último rostro”, ¿relato o retrato del Libertador?, „Thesaurus. Boletín de 
Instituto Caro y Cuervo”, t. LIV, 1999, núm 3, s. 774-826.  
13  C. Calderón Schrader (red.), 50 años. Salón Nacional de Artistas, Colcultura, Colombia 
1990, s. IX.
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Salonów sztuki oraz niektóre wzmianki prasowe na temat wystaw w jego 
galeriach. W tym miejscu można wyjaśnić, co kryje się pod hiszpańskim 
słowem Salón (Salon). Może ono oznaczać zarówno dużą wystawę lub salę 
wystawienniczą jak i oficjalną, periodyczną wystawę związaną z konkursem 
na najlepsze prace artystyczne. 

Inną publikacją, w której opisany został wpływ zagranicznych krytyków 
sztuki, wśród nich Casimiro Eigera, na życie artystyczne Bogoty lat 50. i 60. 
XX w. jest katalog wystawy o tytule Inmigrantes. Artistas, arquitectos, fotó-
grafos, críticos y galeristas en el arte colombiano 1930-1970 (Imigranci. Artyści, 
architekci, fotografowie, krytycy i galeryści w sztuce kolumbijskiej 1930-
1970)14. W krótkim tekście Casimiro Eiger o la síntesis entre la tradición y el 
modernismo artístico (Casimiro Eiger lub synteza tradycji i nowoczesności 
w sztuce) kuratorka i badaczka Ruth Acuña Prieto korzystając z osobistego 
archiwum Eigera przedstawiła sylwetkę polskiego krytyka, którego zainte-
resowania obejmowały nie tylko sztukę nowoczesną, ale też sztukę religijną, 
prekolumbijską, rzemiosło artystyczne, a także muzea, służące zachowaniu 
dziedzictwa kulturalnego. 

Wiek XXI przyniósł liczne badania naukowe związane z pojawieniem się 
sztuki nowoczesnej (arte moderno) w Kolumbii XX wieku. Powstały nowe 
publikacje, prace doktorskie i magisterskie w których pojawia się sylwetka 
Casimiro Eigera. Wspomnę o niektórych z nich. Plástica dieciocho (Plastyka 
osiemnaście)15 publikacja z 2007 roku nawiązująca tytułem do ostatniego, 
siedemnastego numeru czasopisma założonego przez Judith Márquez jest 
kopalnią wiedzy na temat artystów, wystaw i wydarzeń z lat 1956-1960 
obejmujących okres wydawania periodyku. Grupa badaczy16 wykonała be-
nedyktyńską pracę wyszukując informacje dotyczące sztuki, a następnie 
tworząc chronologię wybranych wydarzeń artystycznych tamtych lat. Z tak 

14  J. Jaramillo Jaramillo et al. (red.), Inmigrantes. Artistas, arquitectos, fotógrafos, críticos y gale-
ristas en el arte colombiano1930-1970, Biblioteca Luis Ángel Arango, FUGA-Fundación Gilberto 
Alzate Avedaño, Bogotá 2013. Katalog przygotowany do wystawy El Arte de los Inmigrantes 
(Sztuka Imigrantów) eksponowanej w BLAA w Sali Exposiciones Bibliográficas (wystawy 
bibliograficzne) w 2013 roku. 
15  Grupo de Investigación en un Lugar de la Plástica (red.), Plástica dieciocho, FUGA, 
Bogotá 2007.
16  Grupa badaczy z Universidad de los Andes (Uniwersytetu Andyjskiego) kryjąca się 
pod nazwą Grupo de Investigación en un Lugar de la Plástica (Grupa Badawcza na Miejsce 
Czasopisma „Plastyka”) Nicolás Gómez Echeverri, Juan Felipe González Espinosa, Jorge 
Jaramillo Jaramillo, Carmen María Jaramillo Jiménez, Luz Eliana Márquez Barrera, María 
Natalia Paillié Plazas, Juan Camilo Serna Lancheros i Guillermo Vanegas.
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wszechstronnego materiału można wyłuskać wiele informacji na temat 
Casimiro Eigera i jego Galerii „El Callejón” (Zaułek). Jednakże trzeba też 
wspomnieć o pewnych nieścisłościach, które znajdują się w eseju Variacio-
nes alrededor de la obra de Judith Márquez (Wariacje na temat dzieła Judith 
Márquez) oraz w eseju Una rosa de los vientos (Róża wiatrów). Wśród nich 
wyróżnia się brak wymienienia przełomowej ekspozycji 5 Cinco pintores de 
Vanguardia (5 Pięciu awangardowych malarzy) wystawionej w Galerii „El 
Callejón” w 1955 r., podczas gdy wspomniano wystawę Salón de arte moderno 
(Salon sztuki nowoczesnej) z 1957 roku pokazaną w efemerycznej Galerii 
„El Caballito” (Konik)17. Błędem jest również przypisanie złej daty powstania 
Galerii „El Callejón” - 1953 zamiast 1951 roku - oraz przypisanie inicjatywy 
założycielskiej Hansowi Ungarowi, właścicielowi księgarni. Nie wspomnia-
no również w publikacji o prowadzonych przez Eigera zajęciach ze sztuki 
na Universidad Nacional (Uniwersytet Narodowy), ani o jego współpracy 
z prasą kolumbijską, podczas gdy przy Marcie Trabie, argentyńskiej krytyk 
sztuki działającej w Kolumbii, wymieniono jako miejsce pracy Universidad 
de América (Uniwersytet Ameryki) i Universidad de Los Andes (Uniwer-
sytet Andyjski) oraz podano nazwy gazet, do których pisała18. Najbardziej 
dotkliwe jest jednak przemilczenie faktu istnienia „pierwszego czasopisma 
o sztuce” w Kolumbii jakim niewątpliwie był opisywany w ten sposób przez 
spikera radiowego nowopowstały program radiowy Eigera El Museo animado 
(Muzeum ożywione). A przecież program ów powstał cztery lata wcześniej 
niż czasopismo Judith Márquez „Plástica” (Plastyka), a pięć lat wcześniej niż 
czasopismo Marty Traby „Prisma” (Pryzmat) czyli w 1952 roku. 

Czytając inną ważną książkę opisującą tamte lata: Fisuras del arte mo-
derno en Colombia19 można również odczuć pewien niedosyt, gdyż postać 
polskiego krytyka nie została w niej należycie wyeksponowana. Praw-
dą jest, że publikacja dotyczy schyłkowego okresu sztuki nowoczesnej 
w Kolumbii, ale należy pamiętać, że Casimiro Eiger działał energicznie 
do końca lat 70., a galerię prowadził aż do śmierci. I przecież w jego ga-
leriach „El Callejón” oraz „Arte Moderno” (Sztuka Nowoczesna) wysta-
wiali tacy artyści jak Luis Ángel Rengifo Muñoz, Juan Antonio Roda czy 

17  C. M. Jaramillo, J. Jaramillo, Variaciones alrededor de la obra de Judith Márquez, 
[w:] Grupo de Investigación en un Lugar de la Plástica (red.), Plástica dieciocho…, s. 15.
18  N. Gómez, J. Serna, Una rosa de los vientos, [w:] Grupo de Investigación en un Lugar de 
la Plástica (red.), Plástica dieciocho …, s. 35.
19  C. M Jaramillo, Fisuras del arte moderno en Colombia, Alcadía Mayor de Bogotá, FUGA, 
Bogotá 2012. 
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Feliza Bursztyn, których twórczość jest omawiana na kartach Fisuras del 
arte moderno en Colombia.

Lata, w których żył i działał Eiger były kluczowe dla rozwoju sztuki 
kolumbijskiej i stały się już na tyle odległe, wręcz historyczne, że zaczynają 
interesować się nimi coraz młodsi badacze. Przykładem są Carolina Cerón, 
Natalia Gutiérrez Montes i José Ruiz z Uniwersytetu de Los Andes, którzy 
chcąc opisać panoramę wystaw i galerii XX w. w Bogocie, przeprowadzili 
wiele wywiadów, dokonali przeglądu prasy oraz archiwów i wyniki swojej 
pracy zebrali w wydanej w 2020 r. książce Por las galerías. Atlas de galerías y 
espacios autogestionados en Bogotá, 1940-201820. Siłą rzeczy przy rozważaniu 
tak szerokiego obszaru czasowego i skupieniu się na działalności wysta-
wienniczej postać Eigera i jego galerie potraktowane są przez nich jako jedna 
z wielu inicjatyw, choć jak podkreślają, ważna i znacząca.

Należy podkreślić, że wszystkie te publikacje, które ukazały się dotad 
w Kolumbii nie wyczerpują tematu i nie dotyczą w szeroki sposób konkretnie 
sylwetki Casimiro Eigera, najwyżej ukazuję jedynie jakiś aspekt jegodziałal-
nosci. A w polskiej literaturze tematu wręcz istnieje luka dotycząca obecności 
Polaków i Polonii w Kolumbii i jedną z przesłanek tej książki jest chęć jej 
uzupełnienia. Dostępne informacje na temat Eigera dotyczą raczej jego pracy 
w służbie dyplomatycznej Polskiego Rządu na uchodźstwie i są rozrzucone 
i niekompletne. Można je znaleźć np. w Roczniku Polonii Zagranicznej 194821 
oraz we wspomnieniach dyplomatycznych Jana Drohojowskiego22. Pierwszą 
publikacją poświęconą wyłącznie Polakom w Kolumbii stanowi krótki tekst 
Anny Kipper Polonica kolumbijskie zamieszczony w paryskiej „Kulturze” 
w 1964 roku23. Kipper poświęciła w nim Eigerowi trzy akapity, w których 
ukazała go jako jednego z ostatnich „rozbitków” z okrętów „Alsina” i „Cabo 
de Hornos” oraz zaznaczyła, że obracał się w kręgach literackich oraz arty-
stycznych i zajął się krytyką sztuki a „jego programy w Radiodifusora Na-
cional i artykuły przez niego ogłaszane w pismach tutejszych były głosem 
nieomal decydującym”24.

20  C. Cerón, N. Gutiérrez Montes, José Ruiz, Por las galerías. Atlas de galerías y espacios au-
togestionados en Bogotá, 1940-2018, Instituto Distrital de las Artes – Idartes, Bogota 2020.
21  B. O. Jeżewski (red.), Rocznik Polonii Zagranicznej 1948, Londyn 1948. 
22  J. Drohojowski, Jana Drohojowskiego wspomnienia dyplomatyczne, Wydawnictwo Literac-
kie, Kraków 1959.
23  A. Kipper, Polonica kolumbijskie, „Kultura”, nr 1(195)-2(196), Instytut Literacki, Paryż 1964, 
s. 192-195.
24  Tamże, s. 194. 
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Natomiast pierwsze, szersze opracowanie w języku polskim na temat 
życia i działalności Casimiro Eigera ukazało się w 1997 roku dzięki Bogda-
nowi Piotrowskiemu, który znał Eigera osobiście. Jego artykuł pt. Kazimierz 
Eiger, ojciec współczesnej sztuki kolumbijskiej25 opisuje wszystkie okresy życia 
Casimiro, jednak z powodu braku dostępu do polskich źródeł archiwalnych 
nie uwzględnia wielu interesujących aspektów związanych z jego życiem 
w kraju ojczystym i, co jest zrozumiałe, najwięcej miejsca poświęca poby-
towi Casimiro Eigera w Kolumbii. Piotrowski jako pierwszy pokazał poe-
tycką twórczość polskiego krytyka przytaczając jego wiersze, przemyślenia 
i aforyzmy odnalezione w archiwum. Napisał również pierwszy całościowy 
artykuł traktujący o Polonii w Kolumbii zamieszczony w książce Relacje 
Polska-Kolumbia. Historia i współczesność26. 

Wkładem w literaturę polskojęzyczną dotyczącą dziedzictwa Eigera 
w Kolumbii są także moje artykuły dotyczące wpływu Casimiro Eigera na 
kształtowanie dziedzictwa kulturowego Kolumbii oraz jego wpływu na 
współczesną literaturę i sztukę kolumbijską27. W trakcie prowadzonych badań 
wykorzystując ich wyniki przygotowałam dwie wystawy: w 2014 r. Casimiro 
Eiger, „ojciec” sztuki nowoczesnej w Kolumbii, w ramach grantu otrzymanego od 
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny we współpracy z Instytutem 
Studiów Iberyjskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz w 2017 r. wystawę 
Casimiro Eiger y el arte moderno colombiano na Uniwersytecie Narodowym 
w Bogocie we współpracy z ambasadą Polski w Kolumbii. 

Poszukiwanie informacji dotyczącej Casimiro Eigera oraz jego rodzi-
ny w Polsce stało się na długi czas moją pasją. Przeprowadziłam szeroką 
kwerendę biblioteczną i archiwalną. Przypomniałam znane i zapomniane 

25  B. Piotrowski, Kazimierz Eiger, ojciec współczesnej sztuki kolumbijskiej, [w:] N. Kasparek, M. 
Prokop (red.), Polacy w cywilizacjach świata: biografie emigrantów – portret zbiorowy, materiały 
II Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Paryż 26-27 września 1997, Wydaw. Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 1999.
26  B. Piotrowski, O Polakach i działalności polonijnej, [w:] T. Sońta-Jaroszewicz (red.), Relacje 
Polska-Kolumbia. Historia i współczesność, CESLA UW, Warszawa 2006; książka wydana jest 
także w wersji hiszpańskiej: T. Sońta-Jaroszewicz (red.), Relaciones entre Polonia y Colombia: 
pasado y presente, CESLA UW, Warszawa 2006.
27  T. Sońta-Jaroszewicz, Casimiro Eiger i jego wpływ na współczesną literaturę i sztukę 
kolumbijską, [w:] Samanta Kowalska (red.), Stosunki międzynarodowe i wkład Polaków w dzie-
dzictwo kulturowe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kalisz 2014; T. 
Sońta-Jaroszewicz, Wpływ Casimiro Eigera, polsko-żydowskiego krytyka sztuki, na kształtowanie 
dziedzictwa kulturowego Kolumbii, [w:] S. Kowalska, D. Wańka (red.), Retrospekcja i ochrona 
dziedzictwa kulturowego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Peda-
gogiczno-Artystyczny, Poznań-Kalisz 2015.
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wydarzenia oraz odkryłam nieznane fakty z losów jego i jego rodziny korzy-
stając z wielu źródeł takich jak Polski Słownik Biograficzny oraz najbardziej 
wyczerpujące faktograficznie opracowanie Kazimierza Badziaka i Jacka 
Strzałkowskiego Silbersteinowie, Lichtenfeldowie, Birnbaumowie, Poznańscy, 
Eigerowie28 na temat roli burżuazji przemysłowej i finansowej tworzącej 
przemysłową Łódź. Znajduje się w nim lakoniczne zdanie o Kazimierzu 
Mieczysławie mieszkającym w 1938 r. w Warszawie na Pl. Zamkowym 9 
i zmarłym w Kolumbii jako kawaler29. W celu znalezienia większej ilości 
szczegółów korzystałam z opracowań dotyczących brata Kazimierza Eigera 
– Marka, który przybrał pseudonim Stefan Napierski30. 

Zainteresowanie Kazimierza sztuką brało się z domu rodzinnego, a te-
mat powiązań  rodzin Silbersteinów (rodzina matki) i Eigerów ze sztuką jest 
w literaturze polskiej poruszany w opracowaniach dotyczących mecenatu 
artystycznego ważnych rodzin żydowskich, wśród nich w artykule Dariusza 
Kacprzaka na temat Silbersteinów i ich kolekcji dzieł sztuki31 oraz w katalogu 
wystawy zorganizowanej w Łodzi pt. Dziedzictwo 2. Kultur. Kolekcja rodziny 
Poznańskich z Muzeum Polskiego w Rapperswilu32. 

Wszystkie te wymienione i te nie wymienione we wstępie publikacje 
(patrz bibliografia) stanowiły bardzo dobry punkt wyjścia do dalszych badań 
zarówno w Polsce jak i w Kolumbii. Nowością w tych badaniach było do-
tarcie przeze mnie do dokumentów znajdujących się w archiwach w kraju 
ojczystym Eigera, co pozwoliło lepiej poznać jego młodość. Jednego z cie-
kawszych odkryć dokonałam poszukując aktu urodzenia Kazimierza, który 
znalazłam w oddziale Archiwum Państowego w Warszawie w Milanówku33. 
Tam w Katalogu Głównym Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego 

28  K. Badziak, J. Strzałkowski (red.), Silbersteinowie, Lichtenfeldowie, Birnbaumowie, Poznańscy, 
Eigerowie, wydawca: J. Strzałkowski, Łódź 1994. 
29  Tamże, s. 28.
30  H. Mortkowicz-Olczakowa, Wspomnienie o Marku Eigerze-Napierskim, „Twórczość”, 1959, 
nr 4; P. Hertz, O Stefanie Napierskim, [w:] Wiersze wybrane, PIW, Warszawa 1983, s. 270-285.
31  D. Kacprzak, Silbersteinowie i ich kolekcja dzieł sztuki. Z badań nad kolekcjonerstwem 
żydowskiej burżuazji wielkoprzemysłowej w Łodzi końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX w., [w:] 
J. Brejdak, D. Kacprzak, B. Małgorzata Wolska (red.), Adlojada: szczecińskie pasaże, Muzeum 
Narodowe, Szczecin 2012.
32  M. Jakóbczyk, M. Nowakowska (red.), Dziedzictwo 2. kultur. Kolekcja rodziny Poznańskich 
z Muzeum Polskiego w Rapperswilu, katalog wystawy, Muzeum Miasta Łodzi 2015.
33  Archiwum Państwowe w Warszawie/Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Mi-
lanówku [dalej: APW/ADOiP], zespół Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie im. księcia 
Józefa Poniatowskiego w Warszawie [dalej: zsp. PGiLM JP], sygn. 242.
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w teczce Kazimierza Eigera odkryłam nieznaną i jak dotąd jedyną znaną 
jego fotografię z dzieciństwa, odręcznie napisaną autobiografię oraz świade-
ctwa szkolne i dokumenty maturalne. Ciekawostką jest to, że w archiwum 
osobistym Eigera w Kolumbii brak odpisu świadectwa maturalnego Eigera 
natomiast pod sygnaturą MSS775-0004 znajduje się świadectwo szkolne Je-
rzego Knobelsdorfa34 opisane jako „Calificaciones de Casimiro Eiger enviadas 
desde Polonia a Casimiro Eiger 1936-1937” (Oceny klasyfikacyjne Casimiro 
Eigera wysyłane z Polski do Casimiro Eigera 1936-1937). 

Wiedząc, że pierwsze lata nauki Kazimierz Eiger spędził w Zakopanem35 
wykonałam kwerendę w Archiwum Narodowym w Krakowie Oddział 
w Nowym Sączu, gdzie jak się okazało przechowywane są jego świadectwa 
z II i III klasy Gimnazjum. Przy ustalaniu konkretnych dat związanych ze 
studiami Kazimierza Eigera kontaktowałam się z uniwersytetami, na któ-
rych studiował. Otrzymałam skany z Archiwum Uniwersytetu w Genewie, 
a wśród nich list Eigera z 1932 roku z prośbą o przesłanie potrzebnych do-
kumentów potrzebnych do rejestracji na studia na Uniwersytecie w Paryżu36. 
Natomiast mimo podjęcia kilku prób nie udało mi się otrzymać odpowiedzi 
z Archiwum Sorbony, uniwersytetu, gdzie przed wojną studiował historię 
sztuki i literaturę francuską. Korzystałam również z Archiwum Minister-
stwa Spraw Zagranicznych, gdzie w teczkach Departamentu Politycznego 
Wydział Amerykański37 znajdują się dokumenty dotyczące dyplomatycznej 
działalności Kazimierza Eigera. Stanowią one znakomite uzupełnienie ma-
teriałów z kolumbijskiego Achiwum BLAA.

Podczas pobytów w Kolumbii zbadałam dużą ilość nieznanych mate-
riałów i co ważne – niedostępnych w Polsce, a związanych z każdą sferą 
działalności polskiego krytyka na polu kultury kolumbijskiej. Archiwalne 
dokumenty krytycznie porównałam z materiałami źródłowymi pisanymi, 
materiałami audio oraz z zachowanymi wspomnieniami. Z przeanalizowa-

34  W piśmie z Arch MSZ z września 1946 r. poseł RP Jan Drohojowski, który przebywał 
w Bogocie wspomina o Julii Knobelsdorf – wdowie po legioniście i znajomej Eigera. Cie-
kawe w jaki sposób i dlaczego świadectwo dojrzałości Jerzego Knobelsdorfa znalazło się 
w posiadaniu Eigera.
35  Gimnazjum im. Oskara Balzera.
36  Two letters written by C. Eiger at the University of Geneva (dwa listy napisane przez 
Eigera z Uniwersytetu w Genewie) o sygnaturze: CH-AUG-410f/71 – zeskanowane doku-
menty przesłane przez Enriketę Kalldrëmxhiu Barbey z Bibliothèque de l’Université de 
Genève (Biblioteki Uniwersytetu w Genewie) w dniu 30 września 2014.
37  Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dalej Arch. MSZ), Departament poli-
tyczny, wydział amerykański, zespół 6, wiązka 90, teczka 1409 (dalej Arch. MSZ, Dpwa, Z-6).  
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nych felietonów radiowych i artykułów prasowych napisanych przez Eige-
ra, wybrałam interesujące fragmenty, przetłumaczyłam je i włączyłam do 
książki. Specyficzny styl Eigera nie jest łatwy do tłumaczenia tym bardziej, 
że w jego wypowiedziach dużą rolę odgrywa ironia i żywy, wyrafinowa-
ny humor. Eiger często pisze czy mówi o sobie w liczbie mnogiej, używa 
wyszukanych słów, nierzadko jak sam zauważa, wręcz nieadekwatnych do 
opisywanej rzeczywistości. Starałam się zachować wierność oryginałowi, 
lecz w wielu przypadkach trzeba było uprościć jego wywód i podać jedynie 
główną myśl. Dzięki moim wysiłkom polski czytelnik po raz pierwszy ma 
możliwość zapoznania się z fragmentami twórczości  publicystycznej Ca-
simiro Eigera. Dodam, że wszystkie tłumaczenia, jeśli nie jest zaznaczone 
inaczej, są mojego autorstwa. Natomiast przy wszelkich cytatach polskich 
(nie tylko listów) została zachowana  pisownia oryginalna. 

W Kolumbii główną kwerendę przeprowadziłam w prywatnym archi-
wum Casimiro Eigera zdeponowanym w Bogocie w Bibliotece Luis Ángel 
Arango w oddziale Libros raros y manuscritos (Oddział Książek Rzadkich 
i Rękopisów)38. W archiwum znajduje się część tekstów Eigera drukowanych 
na łamach czasopism takich jak „El Tiempo”, czy wygłaszanych w Radio 
HCJK i Radiodifusora Nacional. Znajdują się tam też różnorodne doku-
menty: fotografie, poezje pisane przez Eigera, szkice artykułów, felietonów 
radiowych, wykładów, korespondencja prowadzona z artystami, listy gra-
tulacyjne, dokumenty dyplomatyczne związane z działalnością polityczną 
rządu RP na uchodźstwie, prywatna korespondencja z rodziną i znajomymi 
oraz wiele innych materiałów związnych z jego działalnością w Kolumbii. 
Wszystko to stanowi obfite i jak dotąd nie do końca przebadane źródło in-
formacji o niedającym się przecenić znaczeniu. Znajomość biografii Eigera, 
a także języka i realiów obu krajów pozwoliła mi na krytyczne odniesienie 
się do tego olbrzymiego archiwalnego źródła informacji, skarbnicy wiedzy 
na temat polskiego krytyka i warunków w jakich przyszło mu żyć. 

Dzięki uprzejmości Banku Republiki, otrzymałam liczący około 400 stron 
„Índice Archivo Casimiro Eiger”, czyli spis-indeks materiałów, które miesz-
czą się w Archiwum Eigera zwanym w pracy „Arch. BLAA, fondo CE” oraz 
pozwolenie na ich zbadanie i wykorzystanie do publikacji. Spis dokumentów 
podany jest w formie opisowego katalogu (catálogo descriptivo), w którym 

38  Acceso a colecciones especiales, Archivos en papel, Sala de Libros Raros y Manuscritos 
(Dostęp do specjalnych kolekcji, Archiwa papierowe, Oddział Książek Rzadkich i Rękopisów), 
Biblioteca Luis Ángel Arango.
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kolejne dokumenty opatrzone są sygnaturami MSS775- z następującymi po 
sobie czterocyfrowymi numerami. Każdy dokument jest opisany pod wzglę-
dem treści. We wstępie pojawia się informacja, że Archiwum zawiera 4044 
dokumentów i do takiego numeru dochodzi spis. Po dokładniejszym przyj-
rzeniu się widać, że jest ich z pewnością więcej, gdyż często cała cała grupa 
dokumentów ma przypisany ten sam numer i tak na przykład pod sygnaturą 
MSS775-1731 kryje się pakiet różnych rachunków, a wśród nich bilet na trasie 
Mediterraneo-Brasil-Plata (Morze Śródziemne-Brazylia-La Plata). Podobnie 
wszystkie notatniki Eigera: adresowe i z aforyzmami oraz zeszyt lektur kryją 
się razem pod sygnaturą MSS775-1315 mając tylko dodawany osobny numer 
od 1 do 6. Nic dziwnego więc, że Mario Jursich Durán oblicza ilość wszystkich 
zachowanych dokumentów z osobistego archiwum Eigera na około sześć ty-
sięcy. Nowatorski charakter moich badań polegał między innymi na zbadaniu 
osobistego archiwum Eigera nie tylko pod względem publicystycznym, jak 
to uczynił Jursich Durán. Przejrzałam również jego osobistą koresponden-
cję, wycinki z gazet, druki ulotne, katalogi galerii itp. Sfotografowałam dużą 
część przechowywanych tam dokumentów, co pozwoliło mi na dogłębne 
ich przebadanie i porównanie z innymi dokumentami i informacjami, od-
krycie sporej ilości ciekawych materiałów nie wykorzystanych dotąd przez 
innych badaczy oraz wprowadzenie wielu sprostowań i poprawek. Z powodu 
ogromnej ilości dokumentów posegregowanych w teczkach i zamieszczonych 
w 56 pudłach archiwizacyjnych oraz zbyt krótkich pobytów w Bogocie nie 
było możliwe przejrzenie ich wszystkich. Ważnym źródłem okazał się więc 
wcześniej wspomniany, spis-indeks czyli katalog opisowy dokumentów i jego 
dokładna analiza, co znów zaowocowało odnalezieniem nowych faktów oraz 
skorygowaniem nieścisłości czy błędów. 

Była to praca wręcz detektywistyczna, wymagająca dogłębnej znajomości 
tematu, porównywania informacji z różnych źródeł i ciągłej dedukcji. Do-
kumenty opisane są często w sposób schematyczny i tak na przykład więk-
szość materiałów posiadających pieczątkę Curaçao figuruje w spisie jako np. 
dokument z Curaçao, list z Curaçao itd. Nie jest to jednak zgodne z prawdą, 
ponieważ pieczątka Curaçao na dokumencie nie oznacza, że pochodzi on z Cu-
raçao oznacza jedynie iż był w posiadaniu Eigera, wtedy kiedy przebywał na 
Curaçao, jako że wszystkie dokumenty musiały przejść przez cenzurę i zostać 
opatrzone pieczątką cenzora: Gezien Censuur Curaçao39. Dla badaczy może 

39  Gezien Censuur Curaçao - dopuszczone przez cenzurę/widziane przez cenzurę (napis 
po niderlandzku).
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to być mylące i jeśli ktoś szuka informacji np. dotyczących podróży statkiem 
„Alsina” może nie sięgnąć do wielu materiałów, gdyż są opisane jako pocho-
dzące z Curaçao. A znajdują się tam unikalne telegramy, depesze, komunikaty 
skierowane przez kapitana statku do pasażerów, zaświadczenia np. o zejściu 
na ląd w Kadyksie czy bilet na trasie Mediterraneo-Brasil-La Plata.

Uporządkowałam indeks archiwum oraz odcyfrowałam nieczytelne 
fragmenty dokumentów, czego przykładem jest list z redakcji pisma „La 
Cruz”, z którym Eiger współpracował jako korespondent. Dzięki kweren-
dzie internetowej udało się odcyfrować nazwisko z podpisu: Pater (ksiądz) 
Willibrordus de Barbanson O. P. (zakon dominikański)40. Podobnie udało 
się odcyfrować podpis na kartce gratulacyjnej, która okazała się być wysłana 
przez Martę Trabę do Eigera, a nie jak napisane było w opisie przez Martę 
Lay41 czy poprawić opis z którego wynikało, że Eiger przebywał w Kanadzie, 
podczas gdy po prostu mieszkał w rodzinnym pensjonacie na ulicy Cassette 
w Paryżu, a na liście widniał nagłówek: „Hotel de Bretagne et du Canada”42. 
Nauczyłam się rozpoznawać charaktery pisma różnych osób, co pozwoliło 
mi na odkrycie nieznanej korespondencji Álvaro Mutisa opisanej w katalogu 
jako np. list od niejakiego „Melutisa”43 czy na przyporządkowanie rękopisu 
wiersza Rue Bagneux Irenie Tuwim44 itp.

W archiwum osobistym Eigera znajdują się dokumenty w różnych ję-
zykach, oprócz języka hiszpańskiego także w języku polskim, francuskim 
i niemieckim. W katalogu opisowym pojawiają się błędy związane z językiem 
oryginału, język polski mylony jest z francuskim i niemieckim. Również 
nieznajomość polskich realiów oraz języka prowadzi np. do złej pisowni 
nazwisk i innych nieporozumień. Takim przykładem jest przejmujące poe-
tyckie Wspomnienie o Rafale Marcelim Blücie rozstrzelanym przez Niemców 
w Warszawie napisane przez Eigera po polsku, a opisane w spisie jako rękopis 
po francusku A Rafale Marcelin Blicie (Do Rafale Marcelin Blicie)45. Innym 

40  Archiwum Biblioteki Luis Ángel Arango (dalej Arch. BLAA), Spuścizna Casimiro Eigera, 
fondo CE MSS775-0542 (dalej: fondo CE); Willibrord de Barbanson, m. in. autor wspomnie-
niowej książki: Veertig jaren Franse parochies. De Nederlandse Paters Dominicanen in het Bisdom 
Guadeloupe, 1911-1951, Curaçao 1952. 
41  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0330.
42  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0006: Carta de Claude desde Canadá a Casimiro Eiger 
en Curazao. 16 de noviembre, 1938 (List od Claude z Kanady do Casimiro Eigera na Curazao. 
16 listopad 1938).
43  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0333.
44  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1712; w opisie wiersz przypisano Casimiro Eigerowi.
45  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1715.
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jest odnalezienie listów Juliana i Ireny Tuwim46 mimo, że w spisie tylko raz 
wymienione jest poprawnie nazwisko Tuwim.

Trzeba dodać, że cała korespondencja w języku polskim, ale też fran-
cuskim czy niemieckim prowadzona przez Casimiro Eigera ma olbrzymią 
wartość dla badaczy okresu wojennego i powojennego, część z niej została 
przetłumaczona na język hiszpański. W większości są to listy pisane do 
Eigera, rzadko trafia się jego własny list. Tym cenniejsza jest jego korespon-
dencja do kuzynki Anieli Gruszyńskiej opisująca początki pobytu i pracy 
w Bogocie47. Notatniki Eigera to następne nieocenione źródło informacji 
warte gruntownego przebadania. Zachowały się zeszyty z jego sentencja-
mi, aforyzmami, notatniki adresowe oraz dziennik lektur, gdzie podane są 
książki i miejsca, w których je czytał. Czytanie tych wszystkich materiałów 
nie było łatwe ani proste: trudny charakter pisma oraz częste posługiwanie 
się ołówkiem wymagały skupienia i inwencji przy odgadywaniu niewyraź-
nych słów. Dotyczy to zresztą całej korespondencji pisanej odręcznie przez 
jego rodzinę, przyjaciół, znajomych i artystów. 

Z Biblioteki BLAA otrzymałam wykonany na moją prośbę dokładny 
spis dzieł z osobistej kolekcji Eigera podarowanej w testamencie Bankowi 
Republiki. Do tej pory wiadomo było jedynie o 68 dziełach, o których in-
formacje zamieszczono w katalogu El legado de Casimiro Eiger. Po dokładnej 
inwentaryzacji okazało się, że podarowanych prac było dużo więcej, bo aż 
109. Nowo przygotowany spis wraz z miniaturowymi reprodukcjami po-
zwala podziwiać obrazy będące wcześniej w posiadaniu Casimiro Eigera 
oraz daje badaczom możliwość wyciągania ciekawych wniosków na temat 
jego kolekcji.

Cennym uzupełnieniem badań w osobistym archiwum Eigera była kwe-
renda wykonana w internetowym katalogu audycji zachowanych na platfor-
mie Señal Memoria (Sygnał Pamięci). Platforma ta powstała w 2015 roku i jej 
misją jest ochrona, zachowanie i promocja dziedzictwa dźwiękowego oraz 
audiowizualnego powstałego w Kolumbii. Inicjatywa ta umożliwia dotarcie 
do treści wytworzonych przez krajowe kanały telewizji publicznej oraz przez 
krajowe publiczne stacje radiowe, wśród nich przez stację Radiodifusora 
Nacional48. Otwarty jest również dostęp do katalogu nagrań z Radia HJCK, 
gdyż w 2014 roku, jeszcze przed powstaniem platformy Señal Memoria, Ál-

46  Tuwimowie związani byli z rodziną Eigerów przez małżeństwo Ireny z bratem Kazi-
mierza, Markiem Stefanem.
47  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0164.
48  Platforma Señal Memoria, https://www.senalmemoria.co 
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varo Castaño Castillo, dyrektor radia HJCK, przekazał w darze Fonotece 
Señal Memoria około 15 tysięcy plików dźwiękowych nagranych na nośni-
kach analogowych. Każda pozycja katalogowa posiada krótki opis zawartej 
treści co pozwala na porównanie audycji z katalogu Fonoteki z audycjami 
opisanymi w katalogu archiwum BLAA oraz z nagraniami otrzymanymi od 
Ambasady Polski w Bogocie. Niestety, jak dotąd miałam możliwość korzy-
stania tylko z opisu nagrań (oprócz CD-ROMu z Ambasady), nadal czekają 
one na wysłuchanie, spisanie oraz porównanie z maszynopisami Eigera, 
tekstami wywiadów i tekstami opublikowanymi w prasie.

Korzystałam również z drobiazgowo opracowanej strony internetowej 
ColArte – Biblioteca virtual del arte en Colombia (Colarte – wirtualna biblioteka 
sztuki w Kolumbii)49, gdzie można było znaleźć informacje na temat prawie 
wszystkich, nawet mało znanych czy zapomnianych artystów oraz ze stro-
ny digitalnego Archiwum ICAA MFA H50. Wiele informacji dotyczących 
kultury Kolumbii zamieszczonych jest na stronie Banku Republiki - La 
Red Cultural del Banco de la República (Sieć kulturalna Banku Republiki)51. 
Interesująca z punktu widzenia badań okazała się być ogólna kwerenda 
internetowa, dzięki której uzyskałam wiele informacji, które poddane kry-
tycznej analizie i porównaniu z wiarygodnymi źródłami przyniosły czasem 
niespodziewane rezultay.

Prowadząc kwerendę internetową czasami napotykałam na niezgodne 
z prawdą informacje na temat Eigera. I tak w 2016 roku w czasopiśmie „El 
Malpensante” ukazał się tekst Los expedientes judíos de la cancillería (Żydow-
skie akta kancelarii), w którym znalazło się stwierdzenie: 

Encyklopedia Judaistyczna podaje, że w tym okresie [II w. św.,] przybyło do 
kraju [Kolumbii] 3 tysiące 595 Żydów. Inne badania podnoszą tę liczbę do 
6 tysięcy. Tak czy inaczej liczby te są zwodnicze i pozostawiają luki, jeśli 
weźmie się pod uwagę, że wiele osób wjeżdżało z fałszywymi dokumentami 
lub dostało się najpierw do innego portu południowoamerykańskiego zanim 
nielegalnie przekroczyło granicę. Tak jak właściciel galerii i historyk sztu-
ki Kasimiro Eiger[,] który oprócz konieczności wyparcia się swojej wiary 

49  www.colarte.com niestety strona ta prowadzona przez osoby prywatne została zamknięta 
z powodu trudności finansowych w jej utrzymaniu.
50  International Centre of the Arts of the Americas, Project At The Museum Of Fine Arts, 
Houston, Documents of Latin American and Latino Art - ICAA MFA H.  
51  La Red Cultural del Banco de la República. 



WSTĘP26

i zadeklarowania się, tak jak wielu innych, jako katolik, spędził w stagnacji 
długi czas na Curaçao przed wjazdem do kraju w 194352.

Nie wiadomo czy autor, Camilo Sánchez, nie znał faktów dotyczących 
Casimiro Eigera (o którym pisze „Kazimiro”) czy też z rozmysłem nimi 
manipulował. Niestety, podobna informacja ukazała się w artykule Mario 
Jursich Durána z 2017 roku53. Jak wynika z bibliografii, Jursich Durán no-
tatkę o Eigerze umieszczoną w przypisie powiązał z publikacją Gerhardta 
Neumanna z 1941 roku na temat niemieckich Żydów w Kolumbii. W tym 
przypadku nie można tłumaczyć Jursicha Durána nieznajomością faktów, 
ponieważ wcześniej w 1995 roku w swojej książce pisał, że Eiger „patriota, 
katolik i miłośnik sztuki przybył do Kolumbii w 1943”54. Ze świadectw szkol-
nych wynika, że Kazimierz zmienił wyznanie na rzymsko-katolickie w wieku 
17 lat w 1926 roku, czyli 13 lat przed II wojną światową, kiedy to jeszcze nikt 
nie mógł przypuszczać, jak potoczy się historia Polski i świata. Natomiast 
jeśli chodzi o długi pobyt Casimiro Eigera na Curaçao, to jedynie ta wyspa 
zezwoliła uchodźcom z Europy zejść na ląd i udzieliła im schronienia aż do 
momentu uzyskania wiz pobytowych z innych krajów. Kolumbia nie była 
pierwszym wyborem Eigera, który długo czekał na wizę do Stanów Zjed-
noczonych lub do Meksyku. Kiedy otrzymał już wizę kolumbijską znalazł 
się w szpitalu i z pewnością nie przedłużał tam specjalnie swojego pobytu.

Ważną częścią mojej pracy było przeanalizowanie informacji prasowej przy 
czym korzystałam z wycinków z gazet z osobistego archiwum Eigera, które 
często nie mają zadnego opisu. Dokładniejszą kwerendę prasową mogłam 
przeprowadzić w przypadku jednego zdigitalizowanego tytułu – „El Tiempo”. 
Kwerenda ta bardzo przysłużyła się weryfikacji oraz uzupełnieniu danych. Po-
równując artykuły z informacjami z innych źródeł udało się niekiedy, szukając 
krok po kroku, odnaleźć konkretne informacje w gazecie „El Tiempo”, co po-
zwalało na ustalenie daty czy autora tekstu. Jednak nie wszystkie egzemplarze 
tej gazety są dostępne internetowo i tak np., gdy chciałam znaleźć nekrologi 
zawiadamiające o śmierci Eigera i przeglądałam egzemplarz z 15 marca 1987 
roku to okazało się, że egzemplarze z dni 14 i 15 marca są złączone i nie ma tam 
żadnej informacji o Eigerze, a dalsze dni nie są zdigitalizowane aż do 2 kwietnia55. 

52  C. Sánchez, Los expedientes judíos de la cancillería, „El Malpensante”, mayo 2016, nr 174.
53  M. Jursich Durán, Crestomatía ungariana (Veintiocho notas sobre –y en torno a– la biblioteca 
de Hans Ungar), „Boletín Cultural y Bibliográfico” 2017, vol. LI, nr 92, s. 6.
54  M. Jursich Durán, Pequeña postal polaca, [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 27.
55  „El Tiempo” 
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W innych latach również istnieją luki, często brak digitalizacji egzemplarzy „El 
Tiempo” z pewnych dni lub miesięcy nie wiadomo z jakich przyczyn. 

Nie udało się odnaleźć informacji związanych z Kazimierzem Eigerem 
ani jego tekstów w polskiej prasie, pozostaje więc nadal do sprawdzenia 
stwierdzenie, być może na wyrost zawarte w liście Paula Riveta do Mary de 
S. Wood z American Friends Service Committee (Amerykańskiego Komitetu 
Sużby Przyjaciół) z 1943 roku:

Przez długi czas był korespondentem i krytykiem literackim [Casimir Eiger] 
kilku ważnych polskich gazet oraz publikował wiersze i tłumaczenia fran-
cuskich tekstów w znanym literackim tygodniku „Wiadomości Literackie”56. 

W książce Małgorzaty Szpakowskiej „Wiadomości Literackie” prawie dla 
wszystkich w Indeksie nazwisk pod literą E brak nazwiska Kazimierza Eigera, 
co nie przeczy temu, że mógł tłumaczyć francuskie teksty i publikowano je 
bez podpisu tłumacza57. Mógł również pisać do Wiadomości Polskich, Poli-
tycznych i Literackich wydawanych w latach 1940–1944 w Paryżu i w Londy-
nie, co nie zostało jak dotąd sprawdzone. Możliwe też, że Paul Rivet pisząc 
z prośbą o poparcie przy zdobyciu wizy dla Eigera trochę „podkoloryzował” 
temat jego działalności literackiej dla lepszego zarekomendowania go jako 
przyszłego, „przydatnego” obywatela Kolumbii. 

Wykonałam również badania terenowe – dokumentację fotograficzną 
miejsc, gdzie w Polsce mieszkał czy uczęszczał do szkół, a w Kolumbii do-
kumentację fotograficzną miejsc związanych z jego życiem i działalnością. 
Byłam w Galerii „El Callejón” przy Librería Central (Księgarni Głównej), 
która istnieje do dzisiaj, lecz w innym miejscu. Rozmawiałam z Lilly Bleier de 
Ungar, żoną Hansa Ungara, która nadal prowadzi księgarnię. Wraz z J. Eks. 
Ambasador Polski Agnieszką Frydrychowicz-Tekieli oraz prof. Bogdanem 
Piotrowskim, udałam się na Cmentarz Główny w Bogocie, gdzie złożyliśmy 
kwiaty na zapomnianym grobie Casimiro Eigera, na którym, mimo przejścia 
Eigera na katolicyzm, nieznana osoba wyryła gwiazdę Dawida. 

Istotne dla odtworzenia postaci Casimiro Eigera i jego działalności okazały 
się rozmowy-wywiady z osobami, które go znały lub które były zainteresowa-
ne jego postacią zawodowo. Rozmowa z każdą z tych osób przyczyniła się do 

56  Arch. BLAA, fondo CE MSS 775-0092.
57  M. Szpakowska, „Wiadomości Literackie” prawie dla wszystkich, Wydawnictwo WAB, 
Warszawa 2012.
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lepszego zrozumienia bohatera rozprawy. Dzięki nim oraz dzięki informacji 
zebranej z rozproszonych źródeł takich jak audycje radiowe, osobiste doku-
menty, listy, notatki, druki ulotne, fotografie, prasa, publikacje naukowe, książki 
i katalogi udało mi się lepiej poznać Casimiro Egera i odtworzyć wpływ jaki 
wywarł na otaczające go środowisko literatów i artystów.

Pośrednim przykładem wpływu na literaturę są ślady polskie widoczne 
w twórczości Álvaro Mutisa, a poprzez niego u Gabriela Garcíi Marqueza 
takie jak tekst dotyczący polskiego oficera z noweli Mutisa Ostatnie oblicze 
włączony do powieści Generał w labiryncie Garcíi Marqueza. Inne to przy-
kłady odwoływań w prozie Mutisa do najważniejszych postaci polskiej 
literatury takich jak: Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, polskiej kultury 
takich jak: Fryderyk Chopin czy też pisarzy innych literatur, lecz związanych 
z Polską, takich jak: Guillaume Apollinaire i Joseph Conrad.

Przy analizie dokumentów służących do stworzenia chronologicznej tabeli 
obejmującej wystawy i wydarzenia organizowane przez Casimiro Eigera (Aneks 
I) dokonałam analizy porównawczej, porównując dane z wielu źródeł: archiwum 
osobistego Eigera, katalogu audycji radiowych, stron internetowych artystów, 
gdzie zamieszczane są chronologie twórczości i wystaw, książek biograficz-
nych oraz czasopism i prasy codziennej. W wielu przypadkach przy ustalaniu 
konkretnych danych takich jak między innymi data wydarzenia, posługiwałam 
się metodą dedukcyjną. W katalogu radiowym przy opisach wystaw i osób, 
które na nich przemawiały często brakuje dat. Szukałam wówczas podobnej 
wystawy w indeksie archiwum Eigera oraz podczas kwerendy internetowej58. 

W swojej pracy chciałam pokazać, że w osobie Eigera przenikały się światy 
krytyki literackiej i krytyki sztuki oraz, że zainicjowany i prowadzony przez 
niego dyskurs na spotkaniach-tertulias łączył wybitnych przedstawicieli środo-
wisk literackich i plastycznych. Takim przykładem jest jego autorska audycja 
w radio HJCK Arte, Música y Literatura (Sztuka, muzyka i literatura), którą 
prowadził i podczas, której komentował sztukę, natomiast na temat muzyki 
wypowiadał się Otto de Greiff, a na temat literatury Daniel Arango, dwaj znani 

58  Przykładem jest próba przyporządkowania daty wystawie indywidualnej Edilberto Cal-
deróna, na otwarciu której przemawiał rektor Uniwersytetu w Tolimie Rafael Parga Cortés 
(Aneks I) oraz ustalenie daty audycji dotyczącej malarstwa bogotańskiego artysty Ricardo 
Acevedo Bernal. W opisie katalogowym brak daty, ale w podczas felietonu radiowego, któ-
rego tekst jest zachowany w formie rękopisu Eiger mówił, że audycję przygotował z okazji 
20 rocznicy śmierci malarza czyli musiał to być kwiecień 1950 r. Dokładnie nie wiadomo czy 
7 czy 14 ponieważ audycja miała być wyemitowana tydzień wcześniej, ale Eiger przełożył ją 
z powodu choroby. Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3302; C. Eiger, Ricardo Acevedo Bernal 
(¿?-¿?-1950) [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 171-174.
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pisarze i intelektualiści kolumbijscy. Mam nadzieję, że ogrom pracy włożony 
w uporządkowanie i upowszechnienie wiedzy o tym zasłużonym dla kultury 
kolumbijskiej Polaku pochodzenia żydowskiego zaowocuje zainteresowaniem 
polskich badaczy i ich współpracą z badaczami z Kolumbii np. przy porząd-
kowaniu jego osobistego archiwum, aby można było skorzystać z niego tak 
jak na to zasługuje, gdyż mieści w sobie wiele cennych materiałów o szerokiej 
tematyce, od historii poprzez politykę do literatury i sztuki, materiałów zwią-
zanych zarówno z Kolumbią jak i z Polską. 

Struktura książki została tak pomyślana, aby po pierwsze wydzielić i uwy-
puklić trzy główne części: biograficzną oraz ukazującą twórczość Casimiro 
Eigera i jego działalność odpowiednio w literaturze i w sztuce. 

Pierwsza część książki, zatytułowana „Biografia”, przybliża czytelnikowi 
sylwetkę Casimiro Eigera. Składa się z dwóch rozdziałów, ukazujących dwa 
główne okresy życia bohatera, rozdzielone przez ocean: w Europie i w Ko-
lumbii. Wskazuję, jak wychowanie i wykształcenie uformowały go i wpłynęły 
na jego decyzje. Tułaczka na statku widmo „Alsina”, utrata najbliższych oraz 
utrata majątku zadecydowały o jego przyszłości. Musiał również dokonać wy-
boru politycznego i opowiedział się po stronie wolnej Polski, co zadecydowało 
o pozostaniu na emigracji, a jego działalność w Kolumbii jest pochodną jego 
wcześniejszych wyborów, tego jak ukształtował się jego charakter i tożsamość 
zarówno przed jak i podczas drugiej wojny światowej.

W drugiej części książki, zatytułowanej „Eiger a literatura” pokazuję, jak ważna 
w życiu była dla niego poezja i literatura. Przechodzę od młodości wypełnionej 
próbami poetyckimi aż do przyjazdu do Bogoty, gdzie stał się mentorem dla mło-
dych poetów i literatów i przekazywał im swoją wiedzę na spotkaniach-tertuliach.

W ostatniej, trzeciej części „Eiger a sztuka” skupiam się głównie na jego 
działalności jako krytyka sztuki, właściciela galerii i marszanda oraz opisuję 
jego związki z artystami, którym pomagał w odnalezieniu własnej drogi, wy-
stawiał ich dzieła w swoich galeriach i polecał ich obrazy na wystawy i kon-
kursy w kraju i na na świecie. Analizuję jego felietony radiowe dotyczące sztuki 
i podkreślam nowe idee, które wprowadzał na grunt kolumbijski przyczyniając 
się do skierowania artystów na „tory nowoczesności”. 

W podsumowaniu pokazuję, że dzięki moim poszukiwaniom udało się 
w znaczący sposób poszerzyć wiedzę na temat Casimiro Eigera i jego czasów 
oraz pokazać jak bardzo wpłynął na współczesnych mu twórców. Nakreślam 
także zarys nowych tematów wymagających dalszych badań, które są konse-
kwencją i kontynuacją wyników przedstawionych w książce. 
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Do książki dołączyłam tabelę wystaw i wydarzeń zorganizowanych przez 
Casimiro Eigera od lat 50. do lat 80. (aneks). Tabela ta jest pierwszą próbą 
zebrania i uporządkowania tego tematu. Dopiero jej utworzenie pokazało 
w całej okazałości wielkość dzieła Casimiro Eigera.

Na zakończenie chciałabym złożyć podziękowania wszystkim, dzięki któ-
rym powstanie tej książki stało się możliwe. 

Szczególne wyrazy wdzięczności składam dr hab. Urszuli Ługowskiej za 
nieustającą zachętę, inspirację oraz celne uwagi i spostrzeżenia. Moje serdeczne 
podziękowania należą się dr. hab. Augustowi Grabskiemu za pomoc w ujęciu 
tematu żydowskiego i czuwanie nad doprowadzeniem pracy do końca. 

Pragnę gorąco podziękować J. E. Ambasadorowi RP w Bogocie Henryko-
wi Kobierowskiemu za wprowadzenie w temat i pierwsze materiały, które mi 
przekazał oraz J. E. Ambasador RP w Bogocie Agnieszce Frydrychowicz-Tekieli 
za pomoc i życzliwość. Bardzo dziękuję prof. Bogdanowi Piotrowskiemu z Uni-
versidad de la Sabana za wieloletnią współpracę, poparcie i entuzjazm; Ángeli 
Maríi Pérez Mejía, wicedyrektor do spraw kultury Banku Republiki Kolumbii, 
za ułatwienie dotarcia nie tylko do dokumentów, ale także do badaczy i znajo-
mych Casimiro Eigera; Santiago Mutisowi, pisarzowi i poecie, za to, że zechciał 
podzielić się ze mną wspomnieniami; badaczce i kuratorce dr Ruth Acuñii Prieto 
za zaangażowanie i cierpliwe wprowadzanie w atmosferę artystyczną Bogoty 
lat 50-70 XX wieku oraz Felipe Guillén za ukazanie domowej, rodzinnej strony 
osobowości Eigera. Słowa podzię- kowania należą się także dr. Krzysztofowi 
Smolanie za wiele cennych informacji archiwalnych, dr hab. Zofii Marzec za 
porady na początkowym etapie pracy, a także dr Paulinie Bojarskiej za zrozu-
mienie i wspólne, przez co łatwiejsze, stawianie czoła kolejnym wyzwaniom. 

Dziękuję za otrzymane wsparcie Uniwersytetowi Warszawskiemu, Fun-
dacji UW, Stowarzyszeniu ŻIH oraz przede wszystkim Ambasadzie Polski w 
Kolumbii i jej pracownikom za gościnę i opiekę, której udzielili mi w Bogocie.

Do zwiększenia atrakcyjności książki przyczyniły się reprodukcje dzieł otrzy-
mane dzięki uprzejmości instytucji, które zgodziły się na ich wykorzystanie, za 
co bardzo serdecznie dziękuję Bankowi Republiki Kolumbii, Muzeum Sztuki w 
Łodzi, Muzeum w Rapperswilu, Muzeum Narodowemu w Warszawie, Muzeum 
Narodowemu w Krakowie, SURA, BADAC UniAndes i Fundacji FUNCORES.

Książkę dedykuję swojej rodzinie, dziękując: mojemu mężowi Zbyszkowi 
za cierpliwość i stałe wsparcie intelektualne i praktyczne, Mamie - za spokój i 
pierwsze recenzje, Tacie - za duchową obecność, synom: Mikołajowi oraz Mi-
chałowi Joachimowi za wyrozumiałość, humor i wiarę w ukończenie książki.



CZĘŚĆ I.
BIOGRAFIA





1. Rodzina i jej wpływ na ukształtowanie zaintereso-
wań Casimiro Eigera

1.1. Przodkowie i rodzice

 Bolesław i Diana Eiger mieli czwórkę dzieci: córkę i trzech synów, których 
los jest przykładowym losem pokolenia dobrobytu z przełomu XIX i XX 
wieku. Tworzyli zasymilowaną rodzinę żydowską: dumną ze swojej polsko-
ści, a zarazem dumną ze swych korzeni. Najstarsza córka, Maria Franciszka 
(1897-1983) wcześnie opuściła dom rodzinny, pracowała jako nauczycielka 
i związała się z ruchem komunistycznym. Następny był syn, Marek (1899-
1940), krytyk literacki, tłumacz i poeta. Zginął, rozstrzelany przez Niemców 
w Palmirach. Drugi syn, Zdzisław (1903-1924), popełnił samobójstwo. Kazi-
mierz Mieczysław Eiger, najmłodszy z rodziny, przyszedł na świat w War-
szawie 22 września 1909 roku. Na temat rodziny Kazimierza wiele można 
się dowiedzieć z książki Śladami wspomnień jego siostry Marii-Maryli59.

59  Maria Kamińska (1897-1983) – polska działaczka komunistyczna, członek Komitetu 
Centralnego Komunistycznej Partii Polskiej, należała do Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej. Prawdziwe nazwisko: Maria Franciszka Eiger, mówiono 
na nią Maryla, używała wielu pseudonimów, m. in. Klara. Córka Bolesława Eigera i Jadwigi 
Diany z domu Silberstein. Absolwentka filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 
40. XX w. przebywała w Moskwie, w latach 1942-1943 pracowała w Centralnej Specjalnej 
Szkole Ministerstwa Obrony ZSRR. Od 1952 r. do 1953 r. była zatrudniona w Ministerstwie 
Państwowych Gospodarstw Rolnych, gdzie pełniła także funkcję podsekretarzem stanu. 
Zastępca redaktora naczelnego „Chłopskiej Drogi”, redaktor „Gromady” i sekretarz ZG 
Związku Samopomocy Chłopskiej. Po wydarzeniach na Wybrzeżu w 1970 oddała legitymację 
PZPR. Pochowana na Powązkach Wojskowych. „Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu 
Pamięci Narodowej”. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, https://
katalog.bip.ipn.gov.pl. Więcej informacji o Marii-Maryli Eigerównie (pod błędnym nazwis-
kiem Anna Kamieńska) można znaleźć w „Zeszyty Historyczne” 2009, z. 167, s. 251 oraz w P. 
Pawlak, Kim był Mieczysław Sierpski?, „Witkacologia uzupełnienia”, 6.01.2014. 

ROZDZIAŁ 1.  
Formowanie się twórcy



CZĘŚĆ I. Biografia34

 Ich rodzice należeli do elity wielkiej burżuazji łódzkiej i warszawskiej. 
Matka, Diana, pochodziła z rodziny Silbersteinów60. Eigerowie z kolei szczy-
cili się pochodzeniem od sławnego poznańskiego rabina Ben Akiby (Akiwy) 
Eigera61. 

Fot. 1. Eger (Eiger) Akiwa (Akiba) ben Mosze, Jakub Eger lub Akiwa Güns (1761- 
1837 ), rabin, znawca Halachy, uczony, jeden z najwybitniejszych talmudystów 
swego okresu. Muzeum Narodowe w Krakowie62 (tu gwiazdka, nie przypis). 

 Wielki rabin był uczonym i działaczem społecznym, który za swe za-
sługi zyskał uznanie króla Fryderyka Wilhelma III Pruskiego. Informacja ta 
znaleziona w niemieckiej broszurce przez Marię, ogromnie ją wzburzyła. 
Nie mogła i nie chciała pogodzić się z myślą, że polskość jej rodziny ma tak 
krótkie korzenie. Wychowawczyni i nauczycielka Marii, Stefania Sempo-
łowska, organizatorka tajnego ruchu oświatowego w Królestwie Polskim, 
tłumaczyła jej, że to „nie pochodzenie decyduje o samopoczuciu narodowym” 

60  Simcha Binem Bolesław (1868-1923) i Jadwiga (Hedwiga) Janina Diana Eiger z domu 
Silberstein (1875-1945). K. Badziak, J. Strzałkowski (red.), op. cit., s. 27.
61  Akiwa (Akiba, Akiwe) ben Mosze Eger (Eiger), Akiwa Güns, zw. Akiwą Młodszym 
(1761–1837) – rabin, talmudysta, duchowy przywódca ortodoksji niemieckiej. Więcej zob.: Z. 
Borzymińska i R. Żebrowski (red.), Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, 
[dalej:PSJ], t. 1, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003, s. 364-365.
62  Dokładny opis żródła w przypadku ilustracji znajduje się w Spisie ilustacji na końcu 
książki. Wszystkie ilustracje zostały umieszczone w monografii po otrzymaniu zgody na 
opublikowanie lub znajdują się w domenie publicznej.
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63. W wyniku takich przemyśleń młoda Eigerówna jeszcze bardziej oddalała 
się od tradycji środowiska żydowskiego.

 Pradziadek Kazimierza od strony ojca był jednym z założycieli tzw. 
„postępowej” synagogi przy ul. Tłomackie w Warszawie64. Jego syn, dziadek 
Kazimierza, Jakób (Akiwa) Eiger był pionierem przemysłu cementowego 
w Polsce. Wspólnie z Franciszką (Fajglą) z Mendelsohnów65 dochowali 
się dwanaściorga dzieci. Dbali o ich wykształcenie i start w dorosłe życie, 
zarówno synów, jak i córek. Bolesław Eiger, ojciec Kazimierza, studiował 
w Wyższej Uczelni Handlowej w Wiedniu. Wraz z braćmi: inżynierem 
Juliuszem Eigerem i inżynierem Bronisławem Eigerem przejął rodzinne 
przedsiębiorstwo związane z przemysłem cementowym. Był współwłaści-
cielem cementowni „Wołyń” i „Wysoka”66. Maria pisała o nim: 

Ojciec dużo i intensywnie pracował co jednało mu mój szacunek […]. 
Pracownicy niejednokrotnie podkreślali, że jest on człowiekiem o dużych 
zdolnościach i wielkim rozmachu. Wszystkie pomysły twórcze pochodzą od 
niego – mówili nieraz z uznaniem. To oczywiście dodawało mu w moich 
oczach powagi. Ojciec codziennie z rana bywał w biurze, popołudnie zaś 
spędzał na konferencjach i posiedzeniach. Już jako mała dziewczynka 
wiedziałam, że jest on inicjatorem i założycielem syndykatu cementowego67.

 Kiedy w 1908 roku powołano Towarzystwo Akcyjne Fabryki Portland
-Cement, Bolesław Eiger został dyrektorem Centralnego Biura Sprzedaży 
w Warszawie68. Zasiadał w zarządach wielu spółek, jak np. Spółka Akcyjna 
„Dąbrówka” w Łodzi, Spółka Akcyjna Piotrkowskiej Manufaktury czy Spółka 
Akcyjna M. Silbersteina w Łodzi69.

63  M. Kamińska, Ścieżkami wspomnień, Książka i Wiedza, Warszawa 1960, s. 190. 
64  K. Badziak, J. Strzałkowski (red.), op. cit., s. 27. 
65  Jakób ( Jakub) (Akiwa) Eiger, zm. w 1888, imię ojca Yitzhak, pochowany na cmentarzu 
żydowskim na Okopowej w Warszawie.. Franciszka (Feiga) Eiger (1836-1894) z domu Men-
delson, imię ojca Meir, pochowana na cmentarzu żydowskim na Okopowej w Warszawie. 
Fundacja Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich w Polsce.
66  Cementownia „Wołyń” znajdowała się na Wołyniu, w Zdołbunowie; cementownia 
„Wysoka” znajdowała się w Łazach, koło Zawiercia, w Królestwie Polskim. L. Zachuta, His-
toria przemysłu cementowego w Polsce 1857-2000, Polski Cement, Kraków 2004, s. 37. 
67  M. Kamińska, op. cit, s. 381.
68  Obejmowało ono cementownie: „Grodziec”, „Klucze”, „Firley”, „Ogrodzieniec”. „Łazy”, 
„Wrzosowa” i „Wysoka”, L. Zachuta, op. cit., s. 15, 29.
69  Nekrologi w „Republika”, 7.08.1923, Łódź.
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Fot. 2. „WYSOKA” Fabryka Portland-Cementu, akcja na 100 zł z 1929 r.

 Pełnił również funkcje dyplomatyczne i społeczne. Był członkiem Rady 
Stanu Królestwa Polskiego, członkiem Rady Miejskiej Warszawy, należał do 
takich organizacji jak Partia Równości Obywatelskiej Żydów Polskich czy 
Zjednoczenie Polaków Wyznania Mojżeszowego Wszystkich Ziem Polskich. 
Był współzałożycielem „Nowej Gazety”, propagującej idee asymilacji Żydów 
w Polsce. 

 Piastował również stanowisko polskiego konsula honorowego w Danii, 
które pomagało mu w załatwianiu interesów w Petersburgu i w Warszawie, 
wszelkie sprawy wizowo-konsularne natomiast załatwiał jego sekretarz70.

 Udzielał się też na niwie kulturalnej. Bywał na „czarnej kawie” u Rajchma-
nów71 czyli na spotkaniach podczas których powstawały plany budowy 
Filharmonii Warszawskiej. Wymienia się go jako jednego z fundatorów

70  M. Kamińska, op. cit, s. 19.
71  Aleksander Rajchman (1855-1915) – literat, publicysta, wydawca i redaktor „Echa Muzycz-
nego, Teatralnego i Artystycznego”, jeden z inicjatorów utworzenia Filharmonii Warszawskiej, 
dyrektor artystyczny Filharmonii, dyrektor Opery Warszawskiej.
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Fot. 3. Rada Stanu Królestwa Polskiego. Bolesław Eiger, ojciec Kazimierza Eigera 
siódmy od lewej w drugim rzędzie (od dołu). Biblioteka Narodowa, POLONA

warszawskiego gmachu muzyki, obok takich osób jak Emil Młynarski, księż-
na Natalia Lubomirska czy ks. Stefan Lubomirski72. Maria wspomina, że ojciec 
miał w Filharmonii dożywotnio wykupione fotele dla siebie i dla żony. Roman 
Jasiński, pianista, przypominając „stare czasy” i dawnych znajomych tak o nim 
pisał: „Pan konsul, postawny, z pięknym blond wąsem, nadającym mu wygląd 
polskiego szlachcica, był człowiekiem światowym, bywalcem klubowym, da-
lekim od wszelkich intelektualnych snobizmów”73. Według Kamińskiej, gdyby 
ojciec żył nie w czasach caratu tylko w wolnym kraju, z pewnością stałby 
się głośnym działaczem politycznym, choć „horyzonty jego nie sięgały poza 
stanowisko liberalnej burżuazji”74. Opisuje, z  jaką łatwością potrafił zdobyć 
popularność i uznanie a także instynktownie wyczuć opinię publiczną lecz 
zarazem mówiono o nim, że „w swych przemówieniach obficie leje wodę”.

W 1895 r. Bolesław Eiger ożenił się z Dianą Silberstein. „Matka po-
chodziła również z rodziny fabrykantów i wniosła memu ojcu posag nie 
byle jaki. Rodzice żyli w zbytku i przepychu”75 – pisała ich córka. Istotnie, 
Silbersteinowie76 stanowili jedną z najbogatszych rodzin łódzkich przemy-
słowców. Właściciele nieruchomości i fabryk włókienniczych, spokrew-

72  „Echo muzyczne, teatralne i artystyczne”, nr 4 (800), Warszawa, dnia 16 (28) stycznia 1899, s. 
44; J. Domagalski, Marek Eiger – Stefan Napierski, „Pamiętnik Literacki”, 2008, XCIX, z. 2, s. 159. 
73  R. Jasiński, Zmierzch starego świata. Wspomnienia 1900-1945, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2006, s. 542.
74  M. Kamińska, op. cit, s. 384, 385.
75  Tamże, s. 14.
76  Nazwisko było pisane na różnorakie sposoby: Zilbersztajn, Zylbersztajn; tu przyjęto 
pisownię Silberstein.
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nieni z Poznańskimi, z dumą podkreślali swoje pochodzenie od rodziny 
„Feuersteinów, która przechowywać miała u siebie przywileje nadane ich 
przodkom przez Kazimierza Wielkiego”77. 

Fot. 4. Domy rękodzielników przed fabryką Silbersteina, rok 1926. Ze zbiorów 
portalu Poloniae Amici - Polska na fotografii

Markus Silberstein (1833-1899), dziadek Kazimierza od strony matki, był 
jednym z założycieli konsorcjum, które skupiało łódzkich przemysłowców 
i w 1897 roku zawarło umowę z magistratem na budowę w Łodzi linii tram-
wajowych. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Szkoły Handlowej Zgromadzenia 
Kupców miasta Łodzi, był członkiem Zarządu Łódzkiej Straży Ogniowej. 
Wraz z żoną Teresą vel Hudesą Silberstein z domu Cohn (1842-1914), udzie-
lali się społecznie:

w latach straszliwej cholery panującej w Łodzi ofiarowali znaczne sumy 
na ratowanie miasta od epidemii. Następnie zaś […] ufundowali własnym 
sumptem Dom Sierot dla dzieci, których rodzice zmarli na cholerę78. 

77  Tamże, s. 28.
78  M. Kamińska, op. cit., s. 23.
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1.2. Mecenat rodziny

 Obie rodziny: Eigerów i Silbersteinów, były mocno związane ze światem 
sztuki. Kolekcjonowanie obrazów zapoczątkowali rodzice Diany, Markus 
i Teresa Silberstein, a następnie swoje zamiłowanie przekazali dzieciom. 
Rodzina Silbersteinów weszła dzięki temu do grona znawców i mecena-
sów sztuki79. Markus Silberstein był członkiem rzeczywistym Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, a w swoich zbiorach posiadał m. in. 
dzieła Juliana Fałata i Samuela Hirszenberga80. Wspierał i promował malarzy 
pochodzenia żydowskiego. Jego syn, Mieczysław Silberstein, brat Diany:

Doktor chemii uniwersytetu genewskiego, w chwilach wolnych od zajęć 
zawodowych zajmował się z zamiłowaniem sztuką starożytną, w podróżach 
zaś, które często odbywał, zgromadził bardzo ładne i cenne zbiory81.

 Drugi brat, Stanisław Silberstein, mąż Reginy Eiger (siostry Bolesława 
Eigera) w swojej kolekcji posiadał m. in. dzieła takich artystów, jak Samuel 
Hirszenberg i Henryk Siemiradzki82. Regina Silberstein przekazała Towa-
rzystwu Zachęta Sztuk Pięknych w Warszawie rzeźbę Chłopiec z ptaszkiem 
Henryka Glicensteina83.

 Diana Eigerowa była członkiem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. 
Z okazji 75. lecia TZSP zamówiła księgę jubileuszową i tym samym przy-
czynila się finansowo do jej wydania84. W 1935 roku była jednym z ofiaro-
dawców na budowę Muzeum Narodowego w Krakowie85, obok Antoniego 
i Jakóba Eigera. W 1936 r. przekazała w darze dla Muzeum Sztuki w Tel 
Avivie relief z brązu Portret damy wykonany przez Henryka Glicensteina86. 
Kiedy przy budowie Biblioteki Judaistycznej poszukiwano elementów do 

79  K. Badziak, J. Strzałkowski (red.), op. cit., s. 26-27, 
80  S. Pytlas, Silberstein Marcus, [w:] Polski Słownik Biograficzny [dalej: PSB], t. XXXVII/4, 
Warszawa-Kraków 1996-1997, s. 483-484.
81  M. Kamińska, op. cit., s. 35.
82  S. Pytlas, Silberstein Stanisław, PSB, t. t. XXXVII/4, Warszawa-Kraków 1996-1997, s. 486.
83  T. Sztyma-Knasiecka, Syn swojego Ludu. Twórczość Henryka Glicensteina 1870-1942, Wydaw-
nictwo Neriton, Warszawa 2008, s. 237, 255.
84  Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie: księga jubileuszowa LXXV, Zakłady 
Graficzne B. Wierzbicki i S-ka, Warszawa 1936, s. 156. 
85  Kraków buduje Muzeum Narodowe, Komitet Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie, 
Kraków 1935, s. 28.
86  T. Sztyma-Knasiecka, op. cit., s. 237, 255.
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dekoracji wnętrz i „podjęte zostały kroki w celu otrzymania dzieł sztuki – jak 
obrazy, rzeźby – dla ozdobienia wnętrz biblioteki”, Diana Eiger przekazała 
Bibliotece rzeźbę Prorok Glicensteina, obraz Chłopiec wykonany przez braci 
Seidenbeutlów oraz „złotą księgę żydostwa polskiego”: Statut Kaliski, dzieło 
Artura Szyka, polskiego malarza żydowskiego pochodzenia87. 

 W 1894 roku Marcus Silberstein kupił w okolicach Brzezin (niedaleko 
Koluszek) majątek Lisowice, gdzie na wakacje zjeżdżała się cała rodzina, 
a także organizowano plenery malarskie dla protegowanych malarzy po-
chodzenia żydowskiego. 

W Lisowicach było cudnie jak nigdzie na świecie. […] W pałacu – bo tak 
wszyscy w okolicy nazywali pańską siedzibę w Lisowicach – gwarno było 
i wesoło […] Pałac urządzony był z przepychem. W „czerwonym pokoju” 
u wyjścia na taras wisiały portrety pięknych kobiet – były to siostry mojej 
babki. […] Stary park szumiał odwieczną zielenią, staw wabił tajemniczą 
głębią, na wyspie pachniały upojnie róże88.

 Widoki z Lisowic, o których z takim ciepłem pisała Kamińska, podziwiać 
można na obrazie Pejzaż z Lisowic Samuela Hirszenberga z 1903 r. w zbio-
rach Muzeum Sztuki w Łodzi, a także na obrazie Juliana Fałata Park rodziny 
Poznańskich w Lisowicach z roku ok. 1900, który znajduje się w Muzeum 
Polskim w Rapperswilu89. 

 Zbiory w tym muzeum są dowodem na to, że pasja kolekcjonerska 
przeszła na młodsze pokolenie rodziny Silbersteinów. Do jednych z naj-
bardziej zasłużonych darczyńców Muzeum Polskiego należy bowiem Iza 
Landsberger– Poznańska90, córka Sary i Maurycego Poznańskich, whuczka 
Marcusa i Teresy Silbersteinów, siostra cioteczna Kazimierza i towarzyszka 
jego zabaw dziecięcych. 

87  Widnieje w wykazie darów w Sprawozdanie z budowy i opis gmachu 1928-1936, Komitet 
Budowy Gmachu Głównej Biblioteki Judaistycznej przy Wielkiej Synagodze, Warszawa 1936, s. 
35. 
88  M. Kamińska, op. cit., s. 75-76.
89  A. Tomczak, Dary cenne i bezcenne – z dziejów zbiorów Muzeum Polskiego w Rapperswilu, 
„Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, 2010, z. XI, s.110.
90  Darczyńcy Muzeum Polskiego w Rapperswilu, https://polenmuseum.ch.
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Fot. 5. Park rodziny Poznańskich w Lisowicach/Je-
sień w Lisowicach, Julian Fałat, ok. 1900, Muzeum 
Polskie w Rapperswilu. Pejzaż z Lisowic, Samuel 
Hirszenberg, 1903  59,5 x 39,5 cm,  Muzeum Sztu-
ki,  Łódź  

Fot. 6. Portret Izy Marii Lands-
berger, A. Schwarz, 1919, Muzeum 
Polskie w Rappeswilu
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 Wśród artystów pochodzenia żydowskiego, mecenatem Silbersteinów 
objęci byli między innymi Samuel Hirszenberg91, Maurycy Trębacz92, Le-
opold Pilichowski93, Efraim i Menasze Seidenbeutel94, rzeźbiarz Henryk 
Glicenstein95 oraz architekt Adolf Zeligson96. Łódzki lekarz, Maksymilian 
Kohn (Cohn), kuzyn Teresy Silberstein z domu Cohn,

91  Samuel Hirszenberg (1865–1908) – studiował w Łodzi, Krakowie, Monachium i Paryżu. 
Debiutował w Zachęcie w 1885, stając się w wieku 20 lat uznanym malarzem. Malował widoki 
miejskie (szczególnie łódzkie), portrety, sceny rodzajowe, pejzaże (np. z pobytu we Włoszech 
czy Jerozolimie). Inspirował się kulturą żydowską, a także chrześcijańską.W 1907 wyjechał 
do Jerozolimy, gdzie zmarł. Więcej zob.: PSJ, t. 1, s. 599-600. 
92  Maurycy Trębacz (1861-1941) – studiował w Krakowie u Jana Matejki. Jego twórczość 
wpisywała się w nurt „malarstwa salonowego”. Malował pejzaże żydowskich miasteczek, por-
trety talmudystów i rabinów, obrazy inspirowane Biblią oraz dziejami Narodu Wybranego. 
Zmarł w getcie łódzkim podczas drugiej wojny światowej. Więcej zob.: PSJ, t. 2, s. 736-737. 
93  Leopold Pilichowski (1869-1933) – studiował w Monachium i Paryżu. Jego styl łączył 
wpływy realizmu i impresjonizmu, a inspirację czerpał przede wszystkim z kultury żydowskiej. 
Malował charakterystyczne typy żydowskie, a także portrety znanych osobistości czołowych 
postaci ruchu syjonistycznego, pejzaże, sceny z życia proletariatu, realizował też dzieła o mo-
numentalnych tematach. Więcej zob.: PSJ, t. 2, s. 315-316. 
94  Efraim i Menasze Seidenbeutel (1902-1945) – bracia bliźniacy, studiowali w Warszawie, 
związani z wieloma środowiskami artystycznymi, m.in. ze Lwowa. Często malowali ra-
zem (wspólnie wykonane dzieła wystawiali od 1933), ich prace indywidualne są trudne do 
odróżnienia. Malowali martwe natury, pejzaże, kompozycje figuralne i rodzajowe. Temat był 
dla nich jedynie pretekstem, najważniejszym elementem w obrazie był kolor i światło. Zginęli 
tuż przed zakończeniem wojny w niemieckim obozie śmierci we Flossenburgu. Więcej zob.: 
PSJ, t. 2, s. 514-515. 
95  Henryk Glicenstein (1870-1942) – studiował w Monachium. W Warszawie wykładał 
w Szkole Sztuk Pięknych. Rzeźbił w drewnie, marmurze, brązie, gipsie, eksperymentował 
z polichromią i inkrustacją. Początkowo uprawiał rzeźbę realistyczną, w latach mo-
dernizmu dążył do ekspresji; stosował impresjonistyczną fakturę oraz własne, często 
zaskakujące rozwiązania ikonograficzne. Szukał inspiracji w sztuce egipskiej i pozaeuro-
pejskiej. Wypracował swój własny, symboliczny i monumentalny styl. Tworzył rzeźby pełne 
wewnętrznej ekspresji, o zwartych, architektonicznych formach, kształtowane za pomocą 
mocnych cięć w materiale. Wyjechał do Rzymu, przyjął obywatelstwo włoskie, a od 1928 
roku mieszkał w Chicago i Nowym Jorku. Nazywany był „najwybitniejszym współczesnym 
rzeźbiarzem żydowskim”. Więcej zob.: PSJ, t. 1, s. 485-486. 
96  Adolf Zeligson (1867–1919) – jeden z najbardziej cenionych architektów wśród społeczności 
żydowskiej dziewiętnastowiecznej Łodzi. Projektował reprezentacyjne budynki miejskie, 
kamienice oraz pałace dla łódzkich przedsiębiorców. Był autorem projektów m.in. pałacu 
Hertzów, fabryki Markusa Silbersteina, gmachu Teatru Wielkiego, nagrobków na cmentarzu 
żydowskim przy ul. Brackiej.
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wraz z rodzinami fabrykanckimi Poznańskich i Silbersteinów ufundował 
skromne miesięczne stypendium w kwocie 25 rb, [aby] młody Samuel 
mógł odbyć studia malarskie w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w la-
tach 1881-1883. W latach 1883-1887 S. Hirszenberg studiował w Akademii 
Monachijskiej m. in. pod kierunkiem Aleksandra Wagnera. Podczas pob-
ytu w Monachium, koszty jego studiów pokrywali zapewne wspomniani 
wyżej łódzcy przemysłowcy żydowscy. Często formą pomocy był zakup 
jego prac, np. w 1885 r. obraz S. Hirszenberga „Babunia” nabył za sumę 
500 rb nie znany z nazwiska łódzki przemysłowiec97.

 W 1898 roku Teresa Silberstein zorganizowała w Łodzi pierwszą wy-
stawę obrazów ze zbiorów prywatnych, z której dochód został przekazany 
na rzecz kolonii dla dzieci żydowskich. Przy wyborze prac na ekspozycję 
pomagali Samuel Hirszenberg wraz z Leopoldem Pilichowskim oraz archi-
tekci Dawid Lande i Adolf Zeligson98. Maria Kamińska tak opisała babkę, 
Teresę Silberstein:

Była jak na owe czasy bardzo kulturalna, oczytana, władała językami. 
Chodziły o niej słuchy, że brała udział w powstaniu 1863 roku, czemu my, 
dzieci, z biciem serca skwapliwie i chyba nie bez racji dawaliśmy wiarę99. 

 W Muzeum Narodowym w Warszawie znajduje się jej portret wyko-
nany przez polskiego malarza, przedstawiciela wczesnego ekspresjonizmu, 
Konrada Krzyżanowskiego (1872-1922). Również Muzeum Polskie w Rap-
perswilu w Szwajcarii jest w posiadaniu jej portretu namalowanego przez 
Samuela Hirszenberga. Kiedy zmarła w 1914 r., jej kondukt pogrzebowy 
przeszedł przez całą ulicę Piotrowską, a wszystkie latarnie zostały okryte 
kirem. Pochowano ją na cmentarzu żydowskim w Łodzi, we wspaniałym 
grobowcu rodzinnym wykonanym z włoskiego marmuru według projektu 
Adolfa Zeligsona100. 

97  W. Puś, Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 1998, s. 149.
98  T. Sztyma-Knasiecka, op. cit., s. 81-82.
99  M. Kamińska, op. cit., s. 28.
100  K. Badziak, J. Strzałkowski (red.), op. cit., s. 8.
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Fot. 6. Portret Teresy z Konów Silberstein, Konrad Krzyżanowski, 1899, olej, 91 x 
73,5 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie; Portret Teresy Silberstein, S. Hir-
szenberg, 1902, Muzeum Polskie w Rapperswilu

Fot. 7.   Mauzoleum rodziny Silberstein. Cmentarz żydowski w Łodzi. Fot. Arka-
diusz Łojek

 Po śmierci Marcusa i Teresy Silbersteinów, majątek w Lisowicach prze-
szedł na własność rodziny. Diana Eigerowa i jej brat Stanisław Silberstein 
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przejęli organizowanie letnich plenerów dla artystów, na które zapraszano 
wielu malarzy, wśród nich Leopolda Pilichowskiego, Maurycego Trębacza, 
Edwarda Okunia101. Hanna Mortkowicz-Olczakowa wspomina, że bywali na 
nich „moi dwaj koledzy malarze Menasze i Efraim Seidenbeutlowie, których 
pani Diana protegowała i zaprosiła na pobyt letni”102. 

Fot. 8. Szkoła Talmudystów, Samuel Hirszenberg, 1887, obraz olejny, 137 x 212 cm, 
Muzeum Narodowe w Krakowie 

 W 1923 roku dla uczczenia pamięci Teresy i Markusa Silbersteinów, ro-
dzina podarowała dzieło Hirszenberga Szkoła talmudystów z 1887 r. Muzeum 
Narodowemu w Krakowie. Namalowany pod wpływem fascynacji wybitnymi 
filozofami żydowskiego pochodzenia ‒ Uriela Acosty103 oraz Barucha Spi-
nozy104 ‒ obraz ukazuje grupę młodych żydowskich mężczyzn studiujących 
Talmud w świetle świec. W centrum siedzi zamyślony młodzieniec, którego 
rozświetla wschodzące słońce. Przywodzi to na myśl nowo pojawiające się 

101  S. Pytlas, Silberstein Stanisław, op. cit., s. 486. 
102  H. Mortkowicz-Olczakowa, op. cit., s. 50.
103  Acosta Uriel, Gabriel da Costa (1585-1640) – żydowski filozof i myśliciel religijny. 
Pochodził z rodziny portugalskich marranów; zakwestionował m.in. wiarę w nieśmiertelność 
duszy i objawienie oraz sens moralności opartej na religii. Autor autobiografii: Wizerunek 
własny żywota. 
104  Baruch Spinoza, Benedictus Despinoza, Benedictus d’Espinoza (1632-1677) – filozof 
holenderski, jeden z głównych przedstawicieli nowożytnego racjonalizmu. 
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idee wśród młodych członków społeczności żydowskiej105. Ten dużego for-
matu obraz został wyróżniony srebrnym medalem na wystawie w Paryżu 
w 1889 r.106 

Diana Eiger prowadziła w domu znany w Warszawie salon towarzy-
sko – literacki.

Czasami wpadał do nas Wojtek Kossak (ojciec jak większość znajomych 
nazywał go tym zdrobniałym imieniem), jadł za dwóch i opowiadał różne 
śmieszne dykteryjki o dworze Hohenzollernów, na którym był persona 
grata, gdyż w różnych pozach malował Wilusia [Wilhelm II ostatni król 
Prus i cesarz niemiecki (1888–1918), T. S.-J.]107.

 Zjawiali się tam znani literaci, malarze i muzycy. Ponoć „w domu matki 
[Eigera] miał zwyczaj grać w młodości Rubinstein”108 jak przekazał kolum-
bijski przyjaciel Casimiro, Álvaro Mutis109. Diana Eiger nie tylko prowadziła 
salon, próbowała także swoich sił w poezji. Wspominała Maria:    

W domu naszym była duża biblioteka. Matka moja była człowiekiem 
oczytanym i wykształconym, z czego sobie wówczas nie zdawałam sprawy 
[…] przez całe życie wiele godzin dziennie spędzała na lekturze. Poza tym 
podobnie jak jej brat Stanisław, pisywała wiersze, których zresztą nie 
pokazywała nikomu. Gdy po pierwszej wojnie światowej jakaś Komisja 
Ligii Narodów ogłosiła konkurs na film obrazujący walkę o pokój, matka 
moja posłała ułożony przez siebie scenariusz i – o dziwo! – otrzymała 
pierwszą nagrodę110.

Literaturą parała się, nawet w czasie II wojny światowej, kiedy to

105  D. Kacprzak, op. cit., s. 125-145.
106  W. Puś, op. cit., s. 149.
107  M. Kamińska, op. cit., s. 126.
108  Artur Rubinstein (1887-1982) – polski pianista pochodzenia żydowskiego. Jego wielka 
międzynarodowa kariera rozpoczęła się w 1904 r. w Paryżu, odbywał tournée po całym 
świecie. W 1939 r. wyjechał wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych, a w 1946 r. otrzymał 
obywatelstwo amerykańskie. Do końca kariery pianistycznej odmawiał występów w Nie-
mczech. 
109  F. Quiroz, El reino que estaba para mí: Conversaciones con Álvaro Mutis, Bogotá 1993, s. 50.
110  M. Kamińska, op. cit., s. 90.
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czas spędzała na czytaniu a jeszcze więcej na pisaniu wierszy, czasem 
wesołych, czasem smutnych. Niestety w czasie powstania wszystko to 
zostało zniszczone. […] a wielka szkoda, gdyż bardzo udane były te wier-
sze111.

Diana, podobnie jak jej rodzice, a dziadkowie Kazimierza, zajmowała 
się działalnością filantropijną, społeczną i polityczną. Wspierała sierociniec 
przy Ogrodowej 27 w Warszawie112. Po wybuchu pierwszej wojny światowej, 
gdy do Warszawy napływały rzesze uchodźców, Bolesław Eiger stanął na 
czele sekcji Komitetu Obywatelskiego niosącej pomoc ludności żydowskiej, 
a matka zajęła się kobietami i dziećmi uchodźców. Z ich inicjatywy powstał 
Komitet Organizacyjny Szpitala dla Rannych. W celu zdobycia funduszy na 
potrzeby chorych, Diana Eigerowa (podobnie jak wcześniej jej matka Te-
resa) zorganizowała w Warszawie w salach na placu Teatralnym wystawę 
obrazów z prywatnych zbiorów „plutokracji żydowskiej”. Maria Eigerówna 
wspominała potem:

[Zostałam] urzeczona ich niewypowiedzianym czarem. Odtąd na zaws-
ze pozostałam miłośniczką dzieł Chełmońskiego. Wystawę zwiedzałam 
wielokrotnie. Czegóż to na niej nie było! Brandt, Kossak, Wyspiański, 
Aksentowicz, Żmurko, Malczewski, Wyczółkowski, Fałat …Wszystkie 
głośne wśród ówczesnych malarzy nazwiska113. 

 Po przedwczesnej śmierci męża (w 1923 r.) Diana Eigerowa została 
współwłaścicielką Towarzystwa Fabryk Portland-Cementu Sp. Akc. i w lip-
cu 1924 r., wspólnie z akcjonariuszami cementowni „Wysoka” przeznaczyła 
fundusze na zorganizowanie przy Politechnice Warszawskiej laboratorium 
im. Juliusza, Bolesława i Bronisława Eigerów oraz na wyposażenie do prac 
nad cementem114. Natomiast po tragicznej śmierci syna Zdzisława (wrzesień 
1924 r.), ufundowała wieczysty fundusz stypendialny jego imienia na Wy-
dziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. 

111  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0137/1 i 0137/2.
112  List Diany Eiger do Mrs. [Pani, sic!] Henry Morgenthau z 1921 r. Zbiory prywatne 
T. Sońty-Jaroszewicz.
113  M. Kamińska, op. cit., s. 101.
114  „Przemysł i Handel”, tygodnik wydawany nakładem Ministerstwa Przemysłu i Handlu, 
r. 5 (1924), nr 30, s. 844, 845.
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 Ze względu na córkę, Diana Eigerowa pomagała też działaczom komu-
nistycznym, co opisała jedna z towarzyszek Marii: 

Przy dawaniu pieniędzy stale zaznaczała: mnie nie ma za co dziękować, to 
są pieniądze Maryli i Maryla byłaby zadowolona, gdyby wiedziała, że one 
tak są zużytkowane. Zaznaczam, że Diana Eiger była matką Marii Eiger 
(Marii Kamińskiej). Była bardzo piękną, wytworną i bardzo bogatą damą, 
która ani razu nie odmówiła swojej pomocy, kiedy się do niej zwracano. 
Dała dużo pieniędzy na akcję amnestyjną i dawała przy wszystkich innych 
akcjach, przy czym zawsze taką sumę, o jaką ją proszono115.

 W latach 30. Diana Eiger udzielała się w Centralnej Radzie Zjednoczo-
nych Komitetów do Walki z Prześladowaniami Żydów w Niemczech i wraz 
z inżynierem Antonim Eigerem (bratankiem męża) reprezentowała Polskę 
na Światowym Kongresie Antynazistowskim w Genewie w 1936 r. 116 

 Można pokusić się o stwierdzenie, że Kazimierz mając takie przykłady 
wśród bliskiej rodziny i rodaków, obracając się w kręgu literatury, sztuki 
i osób z nią związanych, już za młodu przesiąknął i zainspirował się dzia-
łalnością artystyczno-organizatorską.

1.3. Rodzeństwo i wybory tożsamościowe

 Dzieciństwo upłynęło zatem młodym Eigerom w dobrobycie, w spolszczo-
nym, mieszczańskim domu o bogatych tradycjach kulturalnych. Ciotki 
i wujowie z pokolenia rodziców Kazimierza nosili jeszcze po dwa imiona: 
polskie i żydowskie, tak jak np. ojciec Bolesław vel Simcha czy ciotka Ewe-
lina vel Chana, natomiast dzieci nosiły już tylko polskie imiona. Eigerowie 
czuli się Polakami, posługiwali się językiem polskim, nie znali języka jidysz.

„Żargon” w owych latach nie uchodził w ogóle za język. Była to zdaniem 
otoczenia, w którym wzrastałam, mieszanina skażonego języka niemieckie-
go z późniejszymi naleciałościami z różnych stron. Asymilatorzy negowali 

115  „Z Pola Walki”,  1968, t. 11, s. 172, za: P. Pawlak, op. cit., s. 8.
116  Baza osób polskich ‒ Polnische Personendatenbank, http://baza-nazwisk.de/
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możliwości istnienia literatury w języku żydowskim czy też gramatyki 
języka żydowskiego117 - 

wspominała Maria Kamińska, która tak charakteryzowała swoją rodzinę:

Zarówno mój ojciec jak i jego znajomi […] należeli do grona Żydów na 
wskroś zasymilowanych. Uważali siebie, zgodnie z ówczesną terminologią, 
za Żydów-Polaków, lub też za Polaków żydowskiego pochodzenia118.

Potwierdza to Jerzy Domagalski, pisząc: „należeli do grona Żydów na wskroś 
zasymilowanych, w utożsamieniu się z narodem polskim widzących przy-
szłość dla siebie”119.

 Diana Eiger dbała o gruntowne wykształcenie dzieci, wychowywała je 
w zamiłowaniu do kultury polskiej. Czytała im poezję Adama Mickiewicza, 
Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i innych wielkich poetów pol-
skich. Dzieci urodzone pod zaborem rosyjskim wzrastały w patriotycznym 
środowisku poznając tradycje walki o niepodległość Polski. 

 Dom był areligijny, i wprowadzono do niego niektóre tradycje chrześci-
jańskie: „na Boże Narodzenie zapalano u nas choinkę”, a „maca na Wielkanoc 
traktowana była jako przysmak, który jadło się z masłem i szynką”. Tylko 
babka, Teresa Silberstein, opowiadała wnukom biblijne historie o Jakubie 
i Ezawie lub o Mojżeszu, lecz dzieci traktowały je jak baśnie Andersena120. 

najmłodszy braciszek, Kazio [Casimiro Eiger], [zapytał] czy to prawda, że 
jesteśmy Żydami. Odpowiedziałam twierdząco. Uznał, że to żart. – Nie 
może być – odrzekł z powątpiewaniem – przecież tatuś nie nosi chałatu ani 
jarmułki. – Rozumowanie jego było logiczne. Kwestia żydowska nieomal 
dla nas nie istniała. O antysemityzmie wiedzieliśmy raczej z gazet aniżeli 
z osobistych przeżyć. […] To, że jestem Polką rozumiało się dla mnie samo 
przez się. Nie wiedziałam, że inni Żydzi, nie poczuwający się do polskości, 
istnieją na świecie121. 

117  M. Kamińska, op. cit., s. 188.
118  Tamże, s. 183.
119  J. Domagalski, op. cit., s. 159-166.
120  M. Kamińska, op. cit., s. 183-184.
121  Tamże, s. 187-188.
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 Znając dalszą drogę życiową Kazimierza można stwierdzić, że uważał 
on siebie za Polaka122, a dopiero potem za Żyda z pochodzenia. W Kolum-
bii Kazimierz - Casimiro Eiger podkreślał swoją polskość i określał swoją 
narodowość słowem polonés. Wskazywał na różnicę między słowem polaco 
i polonés. Słowo polaco często było używane dla oznaczenia Żyda aszkenazyj-
skiego, najczęściej wędrownego handlarza z Europy Środkowo-Wschodniej 
(niekoniecznie z Polski), lub nawet z Bliskiego Wschodu.

 Maria-Maryla, podobnie jak później jej młodsi bracia, uczyła się w reno-
mowanej szkole Heleny Szalayowej z domu Skłodowskiej, siostry Marii Curie
-Skłodowskiej123. Prowadzono tam tajne nauczanie patriotyczne, na którym 
Maryla poznała Stefanię Sempołowską, nauczycielkę, dziennikarkę i działaczkę 
pedagogiczną. Darzyła ją wielkim szacunkiem i była jej wdzięczna, za to że

dopomogła młodej dziewczynie rosnąć na nie znającego kompromisów bojow-
nika. Przez wiele szkolnych lat była mi ukochaną nauczycielką; co więcej – była 
mi człowiekiem najbliższym, opiekunem duchowym, kierownikiem z własnej 
woli wybranym, ułatwiającym torowanie drogi wśród zawiłości życiowych124.

 Eigerówna studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, jako kierunek zain-
teresowań wybrała filozofię – „fakultet obejmujący wówczas humanistykę, przy-
rodę i szereg innych przedmiotów”. W toku studiów przeżyła głęboką rozterkę, 
zachwianie wiary w postęp, ewolucję, darwinizm – „mieszczańskie rozumienie 
zjawisk społecznych”, co wywołało u niej głęboki wstrząs. Przed Marią otwierała 
się „otchłań, a w niej była pustka”. Pomogła jej surowa dyscyplina, którą sobie 
narzuciła, i wytrwała nauka. Dopiero podczas dalszych studiów w Berlinie czy-
tając Kapitał Marksa znalazła „klucz wszechrzeczy”. „Kryzys wewnętrzny został 
zażegnany raz na zawsze. Marksizm stał się moim światopoglądem i pozostał 
nim na całe życie”. W 1918 roku wstąpiła do Sekcji Akademickiej PPS-Lewicy, 
wkrótce znalazła się w szeregach Komunistycznej Partii Robotniczej Polski 
i partia stała się dla niej „na całe życie najbliższą i najdroższą”125.

122  B. Piotrowski, „El último rostro”..., s. 784.
123  Helena Skłodowska-Szalay zwana też Heleną Szalayową (1866-1961) – pedagog, 
działaczka społeczna, pisarka, siostra Marii Skłodowskiej-Curie, żona Stanisława Szalaya 
znanego fotografa. Autorka wspomnień o Marii Skłodowskiej-Curie zatytułowanych Ze 
Wspomnień o Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1958. Zob. ponadto: S. Konarski, Skłodowska-
Szalayowa Helena, [w:] PSB, t. XXXVIII/2, Warszawa-Kraków 1998, s. 197. 
124  M. Kamińska, op. cit., s. 59.
125  Tamże, s.115-118, 142, 221.
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 Marek Eiger, starszy brat Kazimierza, również przeżywał w młodości 
głęboki niepokój, który 

w  parze z  zachwianiem się sensu istnienia świata burżuazyjnego, 
zaprowadził [go] w toku jego poszukiwań do katolicyzmu. Mistyczna rezyg-
nacja z działania rozumu podsunęła mu pesymistyczne, pełne wyrzeczeń 
rozwiązanie w postaci słynnej formuły „Credo quia absurdum est” [wierzę, 
bo to niedorzeczne] i ta przyniosła mu na jakiś czas ukojenie126. 

 W wieku osiemnastu lat Marek Eiger chciał przyjąć katolicyzm, lecz 
spotkało się to z oporem rodziców:

Wśród asymilatorów wiele było wówczas rodzin ochrzczonych. […] U nas 
w domu patrzano na to z niechęcią. Rodzice widzieli w tym wyraz karie-
rowiczostwa i ośmieszali pięcie się w górę ochrzczonych Żydów. […] Matka 
moja nie cierpiała cech dorobkiewiczostwa, płaszczenia się przed kimko-
lwiek. Po wielu dyskusjach obie strony poszły na kompromis. Brat miał 
zaczekać do pełnoletności, a ojciec przyrzekł nie stawiać mu przeszkód127.

 Marek, podobnie jak siostra, studiował na Uniwersytecie Warszawskim, 
tyle że germanistykę i polonistykę. W lecie 1920 r. otrzymał powołanie do 
wojska, zbliżała się wojna polsko-bolszewicka. W tym czasie Zdzisław, średni 
brat Kazimierza „wówczas uczeń szóstej klasy gimnazjum Konopczyńskiego” 
miał siedemnaście lat i „zgłosił się na ochotnika” na front, gdzie służył jako 
szeregowiec w Syberyjskim Pułku Łączności128.

1.4. Nauka w Polsce

W wieku przedszkolnym Kazimierza posłano do tzw. ogródka freblow-
skiego129 prowadzonego przez Marię Weryho-Radziwiłłowiczową przy ul. 
Chmielnej 12 w Warszawie. Była to, jak na tamte czasy, nowatorska metoda 
oparta na trzech ideach: jedności wszechświata, szacunku dla dziecka i jego 

126  Tamże, s. 421.
127  Tamże, s. 190.
128  Tamże, s. 221.
129  Friedrich Wilhelm Froebel (1782-1852) – niemiecki pedagog, architekt i miłośnik pr-
zyrody, inicjator nowożytnego wychowania przedszkolnego.
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indywidualności oraz znaczenia zabawy w rozwoju dziecka. „Doktorową 
Radziwiłłowiczową, czarującą, znaną ongiś szeroko pod swym panieńskim 
nazwiskiem Marii Weryho, wychowawczynię młodego pokolenia i autorkę 
ślicznych książek dla dzieci” 130 matka Kazimierza poznała w pracy społecznej 
wśród dzieci uchodźców. Później Kazio, idąc śladami rodzeństwa, wstąpił do 
szkoły Heleny Szalayowej, ale po roku wysłano go w celu podreperowania 
zdrowia do Zakopanego, gdzie uczył się w Gimnazjum im. Oskara Baltzera. 

Szkoła im. Oskara Baltzera zwana popularnie „Lilianą”, od nazwy siedziby 
szkoły - willi „Liliana”, powstała w 1912 r., w znanym już wówczas górskim 
kurorcie. Młodzież, która wcześniej ze względu na stan zdrowia wyjeżdżała 
do zagranicznych uzdrowisk i odrywała się od ojczystej ziemi, mogła teraz 
zdobywać wykształcenie w kraju. 

W latach 1912-1939 do zakopiańskiego gimnazjum uczęszczali ucz-
niowie wielu wyznań, dominowali katolicy, byli też protestanci 
i prawosławni, a nawet jeden muzułmanin. Około 5% uczniów było wyz-
nania mojżeszowego. Zachowane w archiwach katalogi główne uczniów 
pozwalają ustalić w przybliżeniu imienną listę uczniów i pełną absolwentów 
wyznania mojżeszowego. Obejmuje ona 148 nazwisk, w tym 37 absolwen-
tów. […]. Katalogi zawierają podstawowe dane osobowe: imię i nazwisko, 
datę i miejsce urodzenia, wyznanie, a wcześniejsze dodatkowo imiona 
rodziców, zawód i adres. Do gimnazjum uczęszczali uczniowie stale za-
mieszkali w Zakopanem, jak również ci którzy, najczęściej ze względów 
zdrowotnych, mieszkali tu przez krótszy okres czasu131.

Kazimierz spędził w Zakopanem dwa lata. W roku szkolnym 1921/22 
uczęszczał odpowiednio do klasy IIb, a w 1922/23 do IIIb. Mieszkał naj-
pierw u J. Szczeniowskiego w willi „Marilor” przy ul. Kościuszki, a następ-
nie u Karoliny Grossmanowej przy ul. Witkiewicza, w willi „Cienista”132. 
Nauczycielem języka polskiego i gospodarzem czyli wychowawcą klasy 
Eigera był jeden z najwybitniejszych taterników tamtych czasów, Mieczy-
sław Świerz133, z wykształcenia polonista, orędownik wyjścia polskiego 

130  M. Kamińska, op. cit., s. 109.
131  L. Dall, Uczniowie wyznania mojżeszowego, Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem, http://www.absolwencilo-zakopane.pl/.
132  Tamże.
133  Mieczysław Świerz (1891-1929) – jeden z najwybitniejszych taterników i pisarzy 
tatrzańskich, działacz turystyczny i narciarski. Z wykształcenia polonista (w 1917 uzyskał 



53ROZDZIAŁ 1. Formowanie się twórcy

taternictwa z Tatr w góry wyższe. Był redaktorem czasopisma „Taternik”, 
opisywał swoje wycieczki tatrzańskie, a będąc prezesem Sekcji Turystycznej 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego rozwinął żywą działalność organi-
zacyjną. Z pewnością samą swoją osobowością wpływał na wychowanków, 
którzy mogli być dumni z takiego wychowawcy. Tym bardziej, że Mieczysław 
Świerz uczył ich języka polskiego, historii, geografii, matematyki, oraz fizyki 
i chemii, a nawet gimnastyki. W klasie drugiej Kazimierz miał prawie same 
bardzo dobre oceny, lecz w klasie trzeciej przeważały już tylko oceny dobre, 
na co prawdopodobnie wpływ miała ciężka choroba ojca i chęć powrotu 
do domu. Lekcji religii Kazimierzowi nie udzielano, na świadectwie klasy 
drugiej i trzeciej w rubryce wyznanie widnieje: mojżeszowe, w rubryce 
narodowość: polska134.

 W 1923 roku rodziną Eigerów wstrząsnęła tragedia: 3 sierpnia zmarł 
inżynier Bronisław Eiger, a dzień później, w wieku 55 lat, jego brat, ojciec 
Kazimierza, Bolesław Eiger. Zarządzanie rodzinnym przemysłem cemen-
towym przeszło w ręce inżyniera Antoniego Eigera135, syna Bronisława, 
chemika, cenionego specjalisty, znanego z publikacji prac nad hydratacją 
cementu. Kazimierz wrócił do Warszawy i miesiąc po pogrzebie ojca, we 
wrześniu 1923 r., rozpoczął naukę w Gimnazjum Państwowym im. Księcia 
Józefa Poniatowskiego w klasie 4a z językiem francuskim136. Przy składa-
niu podania do Gimnazjum im. Józefa Poniatowskiego, napisał króciutką 
autobiografię: 

Urodziłem się w Warszawie dnia 22 września 1909 roku. Jako czteroletni 
chłopczyk uczyłem się w komplecie freblowskim. Były to pierwsze moje 

doktorat na UJ), z zamiłowań historyk literatury polskiej (ogłosił kilka prac z tej dziedziny), 
z zawodu nauczyciel. Zginął na zachodniej ścianie Kościelca. 
134  Archiwum Narodowe w Krakowie, oddział w Nowym Sączu, zespół: 31/1191 Gimna-
zjum Państwowe w Zakopanem 1922-1934, „Katalogi główne” z lat 1921/1922, 1922/1923, 
wykaz ocen za dany rok szkolny wystawionych na nazwisko Kazimierz Eiger oraz wykaz 
nauczycieli uczących daną klasę.
135  Antoni Eiger (1898-1940) – syn Bronisława (brata Bolesława Eigera) i Ernestyny z Lan-
dauów. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Był pierwszym, który wykazał, że wytrzymałość 
cementu jest proporcjonalna do stopnia jego hydratacji, do dziś cytowane są jego prace opu-
blikowane na łamach specjalistycznych pism. Wiceprezes Ligi Antyhitlerowskiej w Polsce, 
kapitan sportowy Sekcji Tenisowej Legii Warszawa. Podporucznik rezerwy, obrońca Lwowa, 
uczestnik wojny polsko – bolszewickiej, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., zamor-
dowany w Katyniu w 1940 r. 
136  APW/ADOiP, zsp. PGiLM JP], sygn. 242.
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lekcje z których byłem bardzo dumny. Następnie uczyłem się prywatnie 
aż do wstąpienia do szkoły pani Szalayowej. Zachorowałem jednak na 
szkarlatynę i nastąpiła dłuższa przerwa w nauczaniu. Przez rok jeden 
uczyłem się w domu  z moją Matką, z którą przechodziłem kurs klasy I szej. 
W roku 1921 szym zdałem egzamin do klasy II giej gimnazjum w Zakopa-
nem, a teraz uczęszczam do klasy III ciej B, ale pragnę bardzo być w War-
szawie z moimi rodzicami i przyjaciółmi137.

 Obok odnalezionej przeze mnie w Archiwum Państwowym w Warsza-
wie138 autobiografii zachowało się zdjęcie małego Kazia, prawdopodobnie 
jeszcze z Zakopanego. Widać na nim myślącego chłopca o smutnym wyrazie 
ust, dużych uszach i podkrążonych oczach.

Rok później, następna tragedia dotknę-
ła jego i jego najbliższych. Drugi syn 
Eigerów, Zdzisław, 2 września 1924 r. 
popełnił samobójstwo strzelając sobie 
w usta139. Wcześniej odwiedził w wię-
zieniu Marię i zwierzył się jej, że nie ma 
po co żyć. „Nie wiedział co począć ze 
sobą. Mierziło go środowisko bogatych 
przemysłowców, odwracał się z niechę-
cią od wszelkich perspektyw robienia 
interesów”140, napisała Maria Kamińska 
po jego wizycie.

Marek Eiger, który swój kryzys eg-
zystencjalny przezwyciężył zwracając się 

137  Tamże, 242, s. 42.
138  Oddział Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku. 
139  Grób rodziny Eigerów znajduje się na cmentarzu żydowskim na Woli (ul. Okopowa), 
nagrobki wykonał znany żydowski rzeźbiarz Abraham Ostrzega (1889-1942), autor rzeźby 
sepulkralnej – nagrobków, z których kilkadziesiąt przetrwało na Cmentarzu Żydowskim 
na Woli. Inicjator Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych, prowadził Ate-
lier Zdobnictwa Artystycznego. W trakcie wojny współzakładał spółdzielnię artystyczną 
w getcie. Zginął w obozie w Treblince. W 2016 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego 
przeprowadziła renowację 24 nagrobków jego autorstwa. Poświęcono mu wystawę:  Abraham 
Ostrzega 19.01 – 05.03.2017, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki. 
140  M. Kamińska, op. cit., s. 421.

Fot. 9. Kazio Eiger, ok. 1922/23 r. 
Oddział Archiwum Dokumentacji 
Osobowej i Płacowej w Milanówku 
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ku wierze katolickiej, a także poświęcając się życiu literackiemu, „porów-
nywał przypadki swej rodziny do degrengolady rodu Buddenbrooków”141 
z powieści Tomasza Manna142. Maria uważała, że jej braci

drążyło zniechęcenie, osłabiało zwątpienie. Nie mogli dać sobie sami ze 
sobą rady. Nie wiedzieli, co robić z życiem ani w życiu. Byli bardzo słabi. 
Upadające latorośle możnej kapitalistycznej rodziny. Dzielili swój upa-
dek z epoką, która odebrała wiarę w rację bytu kapitalizmu, podcięła 
jego siły żywotne. […] Wyrafinowani, przepojeni zbytkiem i kulturą, pr-
zypominali żywcem ową po mistrzowsku wyczarowaną przez Manna 
postać z „Buddenbrooków”, małego Johanna, który stał się zaprzeczeniem 
mieszczańskich tradycji szanowanego patrycjuszowskiego rodu. […] Przed 
synami kapitalistów, dziedzicami wielkich fortun, zwłaszcza przed tymi, 
którzy umieli myśleć – a przecież bywali i tacy – stawało pytanie: co dalej? 
Co warte jest nasze życie? […] Części wartościowych jednostek nie udawało 
się mimo wysiłków przezwyciężyć dręczącego ich poczucia bezcelowości 
istnienia. Przed nimi, pławiącymi się w zbytku, roztaczała się pustka143.

 Eigerówna wcześnie wyprowadziła się z domu. Początkowo pracowała 
jako nauczycielka w żydowskiej szkole w Drohiczynie, następnie w szko-
le specjalnej w Łodzi. W związku z działalnością komunistyczną została 
uwięziona. Na wiosnę 1923 roku komuniści wystawili jej kandydaturę do 
Rady Miejskiej w Łodzi z ramienia Związku Proletariatu Miast i Wsi. Po 
uniważnieniu listy przez władze została oskarzona o nielegalną działalność 
i osadzona w więzieniu144. Wyszła na wolność 24 listopada 1924 r. i odtąd 
„nie wróciła już do profesji nauczycielki – ani do żadnej innej legalnej pra-
cy. Jej zawodem stała się rewolucja”145. Musiała się ukrywać i praktycznie 
przestała utrzymywać kontakt z rodziną. Stała się oschła, skupiona na życiu 
partyjnym. Po wyjściu z więzienia myślała 

141  J. Domagalski, op. cit., s. 163. 
142  T. Mann, Buddenbrookowie. Dzieje upadku rodziny, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996.
143  M. Kamińska, op. cit., s. 422-423.
144  Tamże. s. 341-348.
145  Ł. Bertram, Wyrastanie z pałacu. Analiza narracji autobiograficznej Marii Kamińskiej 
(1897-1983), [w:] D. Magier (red.), To idzie młodość. Młodzież w ideologii i praktyce komunizmu, 
Archiwum Państwowe w Lublinie i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, Lublin – Radzyń 
Podlaski 2016, s. 185.
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już tylko o jutrze. Wiem jakie ono będzie. Matka w grubej żałobie. Cóż 
jej powiem? Dla mnie dom to chwilowa przystań. Najwyżej parę tygodni 
odpoczynku, nawiązanie partyjnych kontaktów i znowu praca. Myśl o niej 
przepełnia mnie całą. To mój cel. To moje życie146.

 Nie był to jej jedyny ani ostatni pobyt w więzieniu. W Archiwum Akt 
Nowych znajduje się jej zdjęcie po aresztowaniu przez Policję Państwową 
w 1934 r. 

Fot. 9. Maria Eiger po aresztowaniu przez Policję Państwową za działalność ko-
munistyczną 1934. Archiwum Akt Nowych

Jak pisze Łukasz Bertram: 

była dwukrotnie aresztowana i spędziła w więzieniu około półtora roku. 11 
czerwca 1934 r. jej partyjną karierę przerwało kolejne aresztowanie, którego 
następstwem był wyrok z 17 stycznia 1936 r. – 12 lat więzienia, zmniejszony 
następnie do 6 lat i 8 miesięcy. Do 1939 r. Kamińska przebywała w Fordo-
nie, Rawiczu i ponownie Fordonie147.

146  M. Kamińska, op. cit., s. 438.
147  T. Monasterska, op. cit., s. 73–75. 
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W swoim życiorysie z 1945 r. deklarowała: „całe swoje życie oddałam partii 
i całą siebie zawdzięczam partii”. W opinii jej znajomej, „Marię Kamińską 
można było określić mianem »ciotki rewolucji« […] był to wręcz definicyjny 
przykład”148. 

 W tamtych czasach, jak pisał Jerzy Andrzejewski, „rozchodziły się drogi 
pokoleń starszych, rozmijały drogi młodych, związki rodzinne mniej, jak 
się zdaje, znaczyły aniżeli obrane świadomie i dobrowolnie”149. W krótkim 
czasie Kazimierzowi z całej najbliższej rodziny została tylko matka oraz 
dziesięć lat starszy brat Marek. Mając zupełnie inną konstrukcję psychiczną 
od fanatycznej siostry, która chciała „zespolić się z ruchem i z partią i zmyć 
z siebie grzech dobrego urodzenia”150, Marek odnalazł swoje powołanie 
w literaturze, pojmowanej „jako objaw absolutnej jedności bytu, w której 
realizuje się sens istnienia”151. Pod pseudonimem literackim Stefan Eiger 
w swoich aforyzmach polemizował z wizją świata Marii. O wstręcie do 
burżuazji pisał: „Nie ma bardziej mieszczańskiej cechy od pogardy mieszczu-
cha, bardziej żydowskiej ‒ od antysemityzmu”. Zapał rewolucyjny to według 
niego była „Choroba dzieciństwa. Socjalizm: ząbkowanie młodych rekinów 
kapitalistycznych”, a tych, co jak jego siostra zatracili się w chęci zmiany za 
wszelką cenę historii dziejów, podsumował: „Ludzie niezadowoleni z siebie 
usiłują rewolucjonizować świat”152.

Młody Kazimierz po powrocie z Zakopanego zamieszkał w domu prze-
pełnionym nie tylko atmosferą literatury i sztuki, lecz także rozpaczą po cho-
robie i śmierci ojca, samobójstwie brata i zerwaniu przez siostrę kontaktów 
z rodziną. Wszystko to musiało pozostawić w jego psychice niezatarty ślad. 
Z pewnością tęsknił za ojcem, stracił go przecież w wieku 14 lat, a przez 
ostatnie dwa lata mieszkał w Zakopanem i nie mógł go często widywać. 
W kolumbijskich zbiorach Eigera153  znajduje się portret olejny mężczyzny, 
który według mnie wykazuje duże podobieństwo do zdjęcia Bolesława Ei-

148  Ł. Bertram, op. cit., s. 189. 
149  J. Andrzejewski, I cóż, że przemija? [w:] P. Hertz (red.), op. cit., s. 263.
150  Ł. Bertram, op. cit., s. 189.
151  I. Maciejewska, Słowo wstępne, [w:] I. Maciejewska (red.), Stefan Napierski. Aforyzmy, 
PIW, Warszawa 1984, s. 8.
152  I. Maciejewska (red.), Stefan Napierski. Aforyzmy …, s. 54, 70, 91.
153  Nr katalogowy AP1971, przebadany przeze mnie spis i zdjęcia około stu dzieł sztuki: 
obrazów olejnych, grafik, rysunków, reprodukcji przekazanych Bankowi Republiki Kolumbii 
przez Eigera.
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gera zamieszczonego w „Głosie Gminy Żydowskiej” z 1938 roku154. Podobne 
ujęcie, wąsy, mina, styl ubrania – marynarka, biała koszula, krawat. Można 
przypuszczać, że Kazimierz zakupił ten anonimowy portret mężczyzny, 
gdyż przypominał mu ojca.               

Fot. 10. Od lewej: Sin título, Anonim, 1800 - 1899, obraz olejny, 61 x 50 cm. Kolek-
cja sztuki Banku Republiki Kolumbii. Po prawej:  Bolesław Eiger, polski dyploma-
ta, konsul, radny Warszawy, 1938. „Głos Gminy Żydowskiej” 10-11/1938

Z wiekiem styl ubioru dorosłego Kazimierza-Casimiro Eigera zaczął 
przypominać styl jego ojca. Widać to, gdy porównamy wizerunek Bolesława 
Eigera z grupowego zdjęcia Rady Stanu Królestwa Polskiego z 1918 roku 
(patrz fot. 2.) ze zdjęciem Casimiro. Obydwaj noszą się klasycznie: biała 
koszula, krawat, marynarka oraz charakterystycznie złożona biała poszetka. 

 Fot. 11. Od lewej: Bolesław Eiger. Rada Stanu Królestwa Polskiego. Biblioteka 
Narodowa, POLONA; Po prawej: Casimiro Eiger. Biblioteca Luis Ángel Arango

154  Z serii: Żydzi członkowie Rady Stanu, „Głos Gminy Żydowskiej: organ Gminy Wyz-
naniowej Żydowskiej w Warszawie”, 10-11/1938, s. 246. 



59ROZDZIAŁ 1. Formowanie się twórcy

 O życiu szkolnym Kazia155 nie wiemy wiele. Oceny na świadectwie dojrzałości 
pokazują, że był uczniem uzdolnionym humanistycznie. Z języka polskiego, francu-
skiego i z historii otrzymał oceny bardzo dobre, natomiast z matematyki otrzymał 
ocenę dobrą, a z fizyki i z chemii – dostateczną. Język łaciński zdał dobrze, filozofię 
zaledwie dostatecznie, a z rysunku, który później będzie oceniał u innych, dostał 
notę dobrą. I tu ciekawostka: można rzec, że treść pytań na egzaminie dojrzałości 
z języka polskiego związana była z jego późniejszym wyborem drogi życiowej, 
czego wówczas nawet nie mógł się domyślać. I tak w dniu 29 maja 1928 roku na 
egzaminie zostało mu zadane pytanie – zagadnienie: „Malarskie kierunki w ko-
mentarzach poezji Słowackiego. Geneza malarska w utworach Wyspiańskiego. 
Geneza, istota i przedstawiciele pieśni”. Natomiast na egzaminie z historii jednym 
z postawionych mu zagadnień była „Rola humanizmu w polityce i nauce” 156. 

 Z perspektywy czasu widać, że Kazimierz w wielu swoich wyborach życiowych 
poszedł w ślady starszego brata Marka-Stefana. Jednym z takich wyborów była 
zmiana wyznania. W archiwum zachował się odpis aktu urodzenia Kazimierza 
wraz z dopisanym aktem chrztu wydanym 30 czerwca 1926 r. przez parafię Św. 
Antoniego w Warszawie157.

Fot. 12. Świadectwo urodzenia i Chrztu Kazimierza Eigera. Archiwum  
Państwowe w Warszawie

155  Kazio ‒ tak nazywano go w młodości, a i w życiu dorosłym w Kolumbii nadal tak 
zwracali się do niego przyjaciele w Kolumbii.
156  APW/ADOiP, zsp. PGiLM JP sygn 563 s. 13 (protokół egzaminu dojrzałości).
157  APW/ADOiP, zsp. PGiLM JP, sygn. 242, s. 43.
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W konsekwencji, na świadectwie z klasy siódmej w roku szkolnym 1926/27 
(Kazimierz miał 18 lat) zamiast dotychczasowego wyznania mojżeszowego 
wpisane jest już wyznanie rzymsko-katolickie158, a na świadectwie dojrza-
łości z maja 1928 r. widnieje ocena bardzo dobra z religii159. 

Fot. 13. Świadectwo dojrzałości Kazimierza Eigera. Archiwum Państwowe w Warszawie

Na poprzednich swiadectwach Kazimierza brak było ocen z religii. Decy-
zja o zmianie wiary była z pewnością głęboko przemyślana ponieważ tak 
jak przedtem jego brat tak i on musiał otrzymać zgodę rodziców. Jak pisał 
w swoich aforyzmach Stefan Napierski: „W każdej duszy dojrzeć musi Bóg 

158  Tamże, sygn. 34, s. 3; sygn. 44, s. 4.
159  Tamże, sygn 173, s. 388.
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– jak ziarno zielone w słodkim mięsie naszego ciała” oraz „Nie to jest ważne, 
czy On jest, ale to, aby weń wierzyć…”160.  

1.5. Studia w Europie

 W 1928 r. Kazimierz Eiger wyjechał na studia do Genewy. „Niżej podpisany 
prosi o rejestrację na Uniwersytecie Genewskim (Wydział Nauk Ekonomicz-
nych i Społecznych). […] Ścieżka licencjata nauk politycznych”161 – napisał 
w podaniu. 

160  I. Maciejewska (red.), Stefan Napierski, Aforyzmy ..., s. 22-23.
161  Bibliothèque de l’Université de Genève, Archives patrimoniales et administratives  
(Biblioteka i archiwa własne i administracyjne Uniwersytetu w Genewie), sygn. CH-AUG-
410f/71.
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Fot. 14. Feuille de Contrôle (Arkusz kontrolny). Archives patrimoniales et admini-
stratives Bibliothèque de l’Université de de Genève

Prawdopodobnie studia wybrał za namową rodziny. Szwajcarię znał 
z wyjazdów w dzieciństwie, wcześniej studiował tam również jego wuj 
Mieczysław Silberstein162. Z ksiąg meldunkowych Uniwersytetu Genew-
skiego dowiadujemy się, że w semestrze zimowym 1928/29 Kazimierz Eiger 
mieszkał na Rue Charle-Bonnet 10, w semestrze letnim 1929 roku przeniósł 
się na Rue Toepffer 17 i tam też mieszkał od semestru zimowym 1929/30 do 
semestru letniego 1930 r. Natomiast w semestrze zimowym 1930/31 ponow-
nie się przeniósł, tym razem na Rue Michel-Chauvet 4163. 

 Po ukończeniu studiów Kazimierz znalazł się w Berlinie, skąd w 1931 
r. napisał do Genewy z prośbą o przesłanie dokumentów potrzebnych do 
złożenia na wydział Historii Sztuki i Literatury Francuskiej na Sorbonie164. 
Można domniemywać, że tym razem były to studia wybrane bardziej we-
dług własnych zainteresowań.  W Genewie przebywał jeszcze do 1932 r., 
a następnie kontynuował naukę w Paryżu, prawdopodobnie w latach 1932-
1936165. Niestety, brak dokumentów dotyczących tego okresu. W archiwum 
w Kolumbii zachowały się tylko dowody świadczące o tym, że mieszkał 
w tamtym okresie w Paryżu, a w jego notatniku adresowym wpisany jest 
adres towarzystwa Les Amis de la Pologne166: 167, bd St. Germain (boulevard 
Saint-Germain nr 167) zajmującego się stosunkami polsko-francuskimi167. 

 Pod koniec XIX i na początku XX wieku, jak wiadomo, wielu malarzy 
wyjeżdżało nad Sekwanę „po naukę, po muzealny kontakt z wielką tradycją 

162  Mieczysław Silberstein (1876-1907) – syn Marcusa Silberstein i Hudesy Teresy z domu 
Cohn. Doktor chemii po studiach w Genewie. Interesował się sztuką starożytną i podczas 
swoich licznych podróży zbierał cenne zbiory, zginął w 1907 r z rąk robotników podczas 
strajku w Łodzi. Zob.: K. Badziak, J. Strzałkowski (red.), op. cit., s. 26.
163  Bibliothèque de l’Université de Genève …, Lista pracowników, nauczycieli, asystentów 
i uczniów – List Authorities, Teachers, Assistants and Students, sygn. CH-AUG- 1984/36.
164  Bibliothèque de l’Université de Genève …, sygn. CH-AUG-410f/71.
165  El legado de Casimiro Eiger …, s. 15.
166  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1315 1, Les Amis de la Pologne organizacja polonijna 
działająca we Francji 1919–39; założycielem była Rosa Bailly. Towarzystwo szerzyło też wiedzę 
o Polsce i broniło jej interesów wobec francuskich władz państwowych i samorządowych. 
Z kolei „Les Amis de la Pologne” (Przyjaciele Polski) było francuskojęzycznym czasopismem 
poświęconym sprawom polskim, ukazującym się we Francji w latach 1919-1940.
167  M. Pasztor, O polsko-francuskiej współpracy kulturalnej i naukowej na przykładzie 
działalności stowarzyszenia „Les Amis de la Pologne” w latach 1919-1940, „Kwartalnik Historii 
Nauki i Techniki”, 1992, t. 37, nr 2, s. 173-192.
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malarstwa. Po artystyczną wolność i dla zrobienia kariery”168. W okresie 
międzywojennym Paryż stał się głównym centrum życia artystycznego, 
w którym dużą grupę stanowili polscy malarze i rzeźbiarze, a wśród nich 
„artyści pochodzenia żydowskiego, którzy sami siebie określali mianem 
Żydów polskich lub Polaków, z których wielu dołączyło do międzynarodo-
wego środowiska École de Paris (Szkoły Paryskiej)”169. Otwierano wystawy, 
głównie w prywatnych galeriach, których organizatorami lub współorgani-
zatorami byli krytycy polscy. W „Wiadomościach Literackich” Mieczysława 
Grydzewskiego oraz w „Pologne Littéraire”, czasopiśmie wydawanym po 
francusku również przez Grydzewskiego, zamieszczane były informacje 
i recenzje na temat polskich artystów, ich wystaw i twórczości, pisane m. 
in. przez Zygmunta St. Kingslanda, literata, krytyka sztuki i dyplomatę, 
pracownika Ambasady Polskiej w Paryżu170. Jeszcze zanim Kazimierz Eiger 
wyjechał na studia do stolicy Francji, bywał tam jego brat Stefan Napier-
ski171. Nad Sekwaną mieszkała też, skoligacona z Eigerem, Janina Poznańska, 
żona Hermana Poznańskiego, która wraz z synem Wiktorem prowadziła 
znany salon artystyczny. Wiktor Yamaga Poznański, artysta z kręgu kubi-
stów, uczeń malarza Alberta Gleizesa zasłynął jako organizator wystawy 
malarstwa awangardowego w Paryżu w 1925 r. Nic dziwnego, że Casimiro 
mając takie wzorce we Francji, przeniósł je później na grunt kolumbijski, 
gdzie założył prywatną galerię, a młodych artystów kolumbijskich wysyłał 
na nauki do Paryża. 

 Eiger, który w młodości interesował się malarstwem, dużo podróżował, 
w wywiadzie radiowym mówił: „na początku zwiedzałem wystawy w moim 
kraju, potem w Paryżu i w innych miejscach, a jak przybyłem tutaj [do Bo-
goty] szukałem również tego samego”172, chyba nie przypuszczał wtedy, że 
będzie kiedyś prowadził galerię sztuki w celach zarobkowych.

168  A. Tanikowski, Malarze żydowscy w Polsce, cz. 1, Edipresse Polska, Warszawa 2006, s. 49.
169  École de Paris (Szkoła Paryska). Po raz pierwszy nazwy École de Paris użył w 1925 roku 
krytyk sztuki, pisarz i malarz André Warnod, opisując w ten sposób artystów obcokrajowców 
przebywających w Paryżu. Obecnie pojęcie zawęziło się i określa grupę artystów obcego po-
chodzenia, związanych z dzielnicą Montparnasse w latach około 1905-1939, przybyłych do 
Paryża w dużej mierze z Europy Środkowej. Większość z nich była pochodzenia żydowskiego. 
170  A. Wierzbicka, Artyści polscy w Paryżu. Antologia tekstów 1900-1939, Neriton, Instytut 
Sztuki PAN, Warszawa 2008. 
171  L. Dmochowska, Leopold Zborowski. Główny bohater historii o Modiglianim i artystach 
polskiej cyganerii, Universitas, Kraków 2014, s. 250-251.
172  C. Eiger, Retiro de la Galería „El Callejón”, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño, katalog 
Radio HJCK 1961.
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 O tym, że Eiger był bywalcem na wystawach w Paryżu świadczy po-
średnio jego artykuł w bogotańskiej gazecie „La Razón” z 1947 r.173 na temat 
samobójstwa wybitnej rzeźbiarki Marii Lednickiej-Szczytt174 oraz śmierci 
rzeźbiarza Stanisława Ostrowskiego175 w Nowym Jorku. Byli oni członkami 
polskiej kolonii artystycznej w Paryżu. Maria Lednicka-Szczytt w 1922 r. 
pełniła funkcję skarbniczki Zawodowego Związku Malarzy i Rzeźbiarzy 
Polskich i wystawiała swoje dzieła w stolicy Francji w latach 1922-1929176. 
Natomiast Stanisław Ostrowski przebywał w Paryżu w latach 1906-1913 
i z jego inicjatywy powstało tam Towarzystwo Artystów Polskich. Należeli do 
niego m. in. tacy artyści jak Tadeusz Makowski177 i Eugeniusz Zak178, a także 
wielu krytyków sztuki, których recenzje z pewnością czytywał Kazimierz. 

 Będąc już na emigracji w Kolumbii nadal obserwował działalność pol-
skich artystów we Francji. O malarstwie Makowskiego i Zaka wspomniał 
przy okazji recenzji wystawy Leopoldo Reignera z 1946 r. w Bibliotece 
Narodowej w Bogocie179. Wskazywał na zapożyczenia i wpływ tych oraz 
innych artystów na malarstwo Reignera. W zachowanych przez niego wy-

173  Arch. BLAA, fondo MSS775-2310, Eiger Casimiro, Dos escultores y la muerte (Dwoje 
rzeźbiarzy i śmierć), wycinek z „La Razón”, brak daty, napisane po śmierci Marii Lednickiej-
Szczytt czyli po 25 maja 1947 r. 
174  Maryla Lednicka-Szczytt, właściwie Maria Lednicka-Szczytt (1893-1947) – polska 
artystka rzeźbiarka, portrecistka. W swojej twórczość inspirowała się kulturami pozaeuro-
pejskimi, a także tradycją średniowiecznej sztuki sakralnej. W 1933 wyjechała do Nowego 
Jorku, gdzie zmarła śmiercią samobójczą w 1947 r. Więcej zob.: M. Kasa, Wśród Aniołów 
i Świętych — ewolucja form rzeźbiarskich w pracach Maryli Lednickiej-Szczytt, „Archiwum 
Emigracji. Studia — Szkice — Dokumenty”,  2014, z. 1–2 (20–21). 
175  Stanisław Kazimierz Ostrowski (1879-1947) – polski rzeźbiarz nowoczesny. W okresie 
międzywojennym zaprojektował i wykonał pod arkadami Pałacu Saskiego „Grób Niezna-
nego Żołnierza”. W czasie II wojny światowej wyemigrował do Nowego Jorku, gdzie zmarł 
w zapomnieniu. 
176  A. Wierzbicka, Świadectwa obecności. Polskie życie artystyczne we Francji 1900-1939. Lata 
1922-1929, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2015, s. 99.
177  Tadeusz Makowski (1882-1932) – malarz, rysownik i grafik polski działający od 1908 
w Paryżu, autor tekstów z zakresu teorii sztuki. Należał do Towarzystwa Artystów Polskich 
w Paryżu. Głównym motywem dla jego twórczości była postać dziecka-pierrota, motyw 
postaci-kukły, świat masek i rekwizytów. 
178  Eugeniusz (Eugene) Zak (1884-1926) – malarz i rysownik żydowskiego pochodzenia 
działający w Warszawie i Paryżu. Należał do École de Paris. Współzałożyciel Stowarzyszenia 
Artystów Polskich „Rytm”. Twórczość Zaka charakteryzował synkretyzm, widać w niej wpływy 
od włoskiego quattrocenta i francuskiego klasycyzmu po malarstwo Picassa i Cézanne’a. 
Najbardziej znany był jako portrecista.  
179  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1828; C. Eiger, Leopoldo Reigner: el camino hacia la 
realidad (7-IX-1946), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 37-43.
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cinkach z prasy znajduje się recenzja z wystawy z Nowego Jorku jednego 
z członków kolonii polskich malarzy w Paryżu – Artura Szyka180.  

 W owym czasie fermentu artystycznego, karierę robili nie tylko awangar-
dowi malarze, lecz także ich nietypowi marszandzi. Jednym z nich był Polak 
Leopold Zborowski, impresario Modiglianiego. Czy Casimiro Eiger obracając 
się w kręgach artystycznych Paryża miał możliwość poznania go? Czy słyszał 
o nim od swojego brata Stefana Napierskiego, który odwiedzał Zborowskiego 
w Paryżu razem z Tuwimami? Czy mógł się na nim wzorować? 

 Leopold Zborowski mieszkał w Paryżu od 1912 r. i tam zmarł w marcu 
1932 r. Kazimierz Eiger studiował w Genewie w latach 1928-1931, ale już 
w październiku 1932 r. był w Paryżu, a zapewne i wcześniej wiele razy tam 
przebywał. O znajomości realiów artystycznego Paryża świadczy późniejsza 
jego opieka nad artystami kolumbijskimi, którym pomagał w wyjazdach do 
Francji, mimo że po drugiej wojnie światowej do miana stolicy artystystycznej 
pretendował Nowy Jork. Patrząc na sposób pracy Eigera w jego galeriach 
w Kolumbii widać, że mógł wzorować się na postępowaniu znanego pol-
skiego marszanda. Opis Leopolda Zborowskiego podany przez Eugeniusza 
Gepperta równie dobrze mógłby pasować do opisu Casimiro Eigera:

jego stosunek do artystów był wyjątkowy jak na marszanda. […] był nie 
tylko właścicielem galerii, handlującym obrazami i lansującym wybitne 
indywidualności, ale był poetą i w całym jego obejściu, […] czuć było raczej 
artystę, entuzjastę i marzyciela181.

 Modigliani namalował wiele portretów Zborowskiego. Kolumbijskich 
portretów Eigera brak. Istnieją kolumbijskie karykatury Eigera wykonane 
przez znanych artystów oraz ilustratorów gazet. Sławny malarz i rzeźbiarz 
kolumbijski Eduardo Ramirez Villamizar stworzył wielkoformatowe rzeź-
by, które poświęcił pamięci Eigera, i które obecnie stoją w prestiżowych 
miejscach w Bogocie. 

180  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-2326.
181  Tamże, s. 373.
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2. Wojna182 

 W czasie II wojny światowej celem prześladowań okupantów niemieckich 
i rosyjskich stały się elity polskiego społeczeństwa. Przez Niemców w wy-
jątkowo okrutny sposób traktowana była ludność pochodzenia żydowskie-
go. Ci, którym nie udało się uciec, w olbrzymiej większości zginęli w nie-
mieckich obozach koncentracyjnych, zmarli z wycieńczenia w gettach, lub 
zostali rozstrzelani czy też zamordowani w inny sposób. Majątki przejęli 
okupanci. Większość dzieł sztuki zgromadzonych przez rodziny Eigerów 
i Silbersteinów została zrabowana lub zniszczona, dużą część wywieziono 
z Polski, nieliczne ocalałe obrazy czy rzeźby znajdują się w polskich lub 
zagranicznych muzeach, a także w rękach prywatnych183. 

2.1. Losy rodziny

 Stefan Napierski, mimo że miał możliwość wyjazdu, pozostał w kraju. Na 
samym początku wojny, jesienią 1939 roku, Niemcy zatrzymali go i osadzili 
na Pawiaku. Nie wiadomo, co było przyczyną tak szybkiego aresztowania: 
czy fakt, że był tłumaczem głośnej antywojennej powieści Ericha Marii 
Remarque’a z roku 1929 Na zachodzie bez zmian, książki zabronionej przez 
Goebbelsa, czy podejrzenie o szpiegostwo ekonomiczne wynikające z jego 
częstych podróży do Berlina. Najprawdopodobniej jednak Niemcy chcieli 
jak najszybciej przejąć majątek Eigerów, głównie cementownie, których dzia-
łalność była związana z obronnością kraju. Było to posunięcie strategiczne, 
gdyż zawładniecie cementowniami prowadziło też do poznania lokalizacji 
wszystkich fortyfikacji polskich, co było objęte tajemnicą wojskową184.

 Napierski został rozstrzelany w masowej egzekucji w Palmirach 
w kwietniu 1940 r. „przez ludzi mówiących językiem, z którego tak pięknie 

182  W tekście opisującym przymusową emigrację Kazimierza Eigera korzystam ze swojego 
artykułu T. Sońta-Jaroszewicz, „Pausa exótica. Impresiones de guerra y de destierro”. Tułaczka 
polskich Żydów z Marsylii do Ameryki Południowej w czasie II wojny światowej na podstawie 
wspomnień Anny Kipper i dokumentów z archiwum Kazimierza Eigera, [w:] R. Raczyński (red.), 
Polacy i ich potomkowie w Ameryce Łacińskiej, Muzeum Emigracji w Gdyni, Gdynia 2017, 
s. 424-445.
183  K. Badziak, J. Strzałkowski (red.), op. cit., s. 24; D. Kacprzak, op. cit., s. 131.
184  O cementowniach pisał Kazimierz Eiger w liście do prokuratora generalnego na Cu-
raçao, Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0381.
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tłumaczył”185. Na wieść o tym Irena Tuwim, jego była żona, napisała Wiersz 
o nieznanym dniu i nieznanej godzinie:

Obstąpili cię, obskoczyli cię
Jak psów zgraja, głodna, wściekła, zła.

A to było w jakiejś strasznej chwili,
Tam, w Warszawie. Jakiegoś dnia.

Szli brunatni, żelaźni i dzicy,
Z przodu kat, z boku kat, z tyłu kat.

I powiedli cię środkiem ulicy,
Przyjacielu moich młodych lat186.

 Gromadzony przez Stefana Napierskiego przez wiele lat księgozbiór, 
uważany za jeden z najciekawszych w Warszawie międzywojennej, został 
sprzedany na licytacji, a potem zniszczony w pożodze wojennej. W tym 
samym czasie, w kwietniu 1940 r., Rosjanie zamordowali w Katyniu podpo-
rucznika Antoniego Eigera, brata stryjecznego Kazimierza i Marka, uczest-
nika kampanii wrześniowej, prezesa Związku Producentów Cementu187. 
Fot. 15. Od lewej: Stefan Napierski (Marek Eiger), 1931. Biblioteka Narodowa,  
POLONA; Po prawej: Antoni Jakub Eiger, s. Bronisława. Muzeum Wojska  
Polskiego Oddział Muzeum Katyńskie

185  P. Hertz, O Stefanie Napierskim …, s. 285.
186  A. Augustyniak, Irena Tuwim. Nie umarłam z miłości. Biografia, Trzecia strona, Warszawa 
2016, s. 89.
187  Eiger Antoni, Biogramy Ofiar Zbroni Katyńskiej, Muzeum Wojska Polskiego,  Oddział 
Muzeum Katyńskie.
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 W czasie wojny Diana Eigerowa ukrywała się, stale zmieniając miejsca 
zamieszkania, żyła w nędzy. Po Powstaniu Warszawskim opuściła stolicę 
i dotarła do przytułku w Charsznicy pod Miechowem, gdzie zmarła. Zosta-
ła pochowana na cmentarzu katolickim pod nazwiskiem Jadwiga Stefania 
Pawłowska. Kuzynka, Aniela Gruszyńska188 w liście pisanym do Eigera za-
pewniała, że zna osobę, która może to poświadczyć189. Dołączyła list prze-
słany przez niejaką Wacławę G. [nazwisko nieznane], w którym opisane były 
wojenne losy matki Kazimierza: 

fatum ją [Dianę], prześladowało, z powodu wielu szantaży musiała się 
okupywać i zmieniać miejsce zamieszkania. Początkowo mieszkała na 
Żoliborzu, następnie przez zimę w Anulce w Świdrze [przedwojenny pen-
sjonat pod Warszawą], dwukrotnie u mnie na Jaworzyńskiej w Brwinowie, 
a po operacji oka, chroniła się w Omedze190 przez 4-m-ce, ostatnio zaś 
przed powstaniem, na ul. Grzybowskiej. [...] W ostatnich dniach sierpnia 
1939 r. sprzedała swoją willę i kupiła do spółki z jednym z urzędników 
z „Wysokiej” dom w Warszawie. Prawie cała biżuteria została jej zrabowana 
przy najściach wielokrotnych gestapowców, którzy wielokrotnie bard-
zo szczegółowo rewidowali i potrafili zabrać nawet jej osobistą bieliznę, 
wieczne pióro, pierścionek z palca i pieniądze schowane w staniku. Po 
takiej jednej rewizji dostała biedaczka ataku sercowego. Meble z willi 
były rozdane po różnych życzliwych ludziach, ale w czasie powstania 
musiało wszystko pójść z dymem. […] Jedyną nagrodą dla p. Diany było, 
że doczekała klęski niemców. […] Nie zapomnę nigdy, gdy odnaleźliśmy 
ją po powstaniu wywiezioną do Charsznicy, dokąd na szczęście dla niej 
i dla nas los rzucił, wyglądała w szlafroku jakimś i z tobołeczkiem w ręku, 
jak nędza wyjątkowa, nie wiedziała, gdzie jutro się podzieje, a spotkała nas 
z uśmiechem i pogodą191. 

188  Aniela Sewerina Maria Gruszyńska (1892-1984) – córka Chany (Eweliny, Ewy) Sil-
berstein, siostry Diany i Hersza (Henryka) Rafała Birnbaum. Używała nazwiska Gruszyńska 
(z niemieckiego Birnbaum – grusza). W czasie wojny wyemigrowała do USA, gdzie pracowała 
na uczelni. Więcej: K. Badziak, J Strzałkowski (red.), op. cit., s. 26. Błędy w jej nazwisku i co 
do miejsca śmierci zostały skorygowane wg. dokumentów z Archiwum Eigera.
189  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0016/2-6.
190  Prawdopodobnie w Szpitalu Dziecięcym „Omega” w Alejach Jerozolimskich 57. 
191  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0137/1 i 0137/2.
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 Stanisław Silberstein, wuj Kazimierza, brat matki, przemysłowiec, kupiec, 
działacz polityczny, kolekcjoner malarstwa, został aresztowany we Francji, 
osadzony w obozie w Drancy i deportowany do Oświęcimia, gdzie zginął 
w 1942 r.192 Możliwe, że jego aresztowanie wyglądało tak jak wspomina 
Anna Kipper193 w swojej książce, kiedy w 1940 roku, podczas oczekiwania 
na wizę w Marsylii, wszyscy spotykali się w kawiarniach. W odróżnieniu 
od chłodnej, jesiennej pogody na zewnątrz, w kawiarniach panowała go-
rąca atmosfera, prawie paryska. Rozmawiano tylko o wizach, o wyjeździe 
i o „Alsinie” - pierwszym statku francuskim, który powinien wznowić drogę 
morską między Francją a Ameryką Południową.

Niestety lokalna policja często odwiedzała te miejsca aresztując wszystkich 
cudzoziemców, którzy się tam znajdowali, także tych, którzy mieli papiery 
w porządku. Zabierano ich jak jakiś kryminalnych na policyjny wydział 
dochodzeniowo-śledczy, aby skontrolować papiery co trwało zazwyczaj 
48 godz. Tych, którym brakowało jakiejś pieczątki lub tych, który nie mogli 
się wytłumaczyć za pomocą wystarczająco dużej sumy pieniędzy, odsyłano 
do obozu koncentracyjnego194.

 Żonę Stanisława, Reginę Silberstein z domu Eiger, siostrę Bolesława 
Eigera, w podobny sposób wydalono z Francji i wysłano do niemieckiego 
obozu w Treblince, gdzie zginęła. Inna kuzynka Kazimierza, Helena Jadwiga 
Bornet została rozstrzelana razem z synem i córką w Kalwarii koło Zalesia 
w 1943 r.195 Z najbliższej rodziny wojnę przeżyła tylko siostra Kazimierza, 
komunistka Maria Eiger-Kamińska. W 1945 r. wiadomość o niej przekazał 
Eigerowi Julian Tuwim w liście z Nowego Jorku:

Kaziu, „klapsie najmilszy! Przedewszystkiem pragnę Cię zawiadomić, że 
Maryla żyje, jest w Poznaniu, dobrze się miewa. Mówili mi o tem jej pr-
zyjaciele, którzy ostatnio byli w New Yorku w misji urzędowej i wrócili 

192  A. Kempa, M. Szukalak, Żydzi dawnej Łodzi. Słownik biograficzny Żydów łódzkich oraz 
z Łodzią związanych, Oficyna Bibliofilów, t. 1, Łódź 2001, s. 143.
193  Anna Kipper (1908-1989) – polska dziennikarka pochodzenia żydowskiego. Przybyła 
do Kolumbii w 1941 roku uciekając przed II wojną światową. Dyrektorka Agencji France 
Press w Kolumbii, nazywana „pierwszą damą” kolumbijskiego dziennikarstwa („la Primera 
Dama” del periodismo colombiano).
194  A. Kipper, Pausa exótica. Impresiones de guerra y de destierro, Minerva, Bogota 1943, s. 
26.
195  K. Badziak, J. Strzałkowski (red.), op. cit., s. 26.
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do Polski. Irenka napisała do niej, nie znając adresu, ale list będzie Maryli 
doręczony. Myślę, że się wkrótce odezwie. Irenka napisała jej o Tobie196. 

 Nie wiadomo, czy rodzeństwo nawiązało kontakt po wojnie. Najpraw-
dopodobniej nie, co mogło być spowodowane różnicą poglądów dotyczących 
Polski Ludowej, której ustroju Eiger nigdy nie zaakceptował. Mógł mieć 
również żal do Maryli, że „na depeszę [Wacławy G.] o śmierci matki nawet 
nie raczyła się odezwać”197. Wacława G. pisała do Kamińskiej także z prośbą 
o zajęcie się ekshumacją zwłok Diany Eigerowej, lecz bez rezultatu:

Ostatnio często bardzo myślę o p. Dianie i boli mnie bardzo, że dotychczas 
leży ona na wiejskim cmentarzu bez krzyża na mogile, gdyż poza zwykłą 
trumną zbitą ze zwykłych nieociosanych desek, nie było pieniędzy na 
zrobienie krzyża, gdyż dawne pieniądze zostały anulowane. Matka moja 
włożyła do butelki kartkę z nazwiskiem p. Diany, żeby był ślad przy eks-
humacji. Pisałam o zajęcie się ekshumacją matki do p. Marylki i p. Lali 
w [nieczytelne]…glego roku, ale nie uważano za stosowne odpisać mi198.  

 Maria Kamińska odcięła się całkowicie od swojego znienawidzonego bur-
żuazyjnego pochodzenia, od rodziny. Jeszcze przed wojną, jak pisze Łukasz 
Bertram, jednoznacznie dążyła „do zerwania wstydliwego garbu, upokarzającego 
znamienia »dobrego urodzenia« […] Pobyt w celi oddzielił Marię Eiger fizycznie 
i społecznie od swiata, w którym się urodziła i wychowywała, pozwolił jedno-
cześnie na to, by ostatecznie wykopać przepaść psychiczną, tożsamościową”199. 
Wyszła za mąż za Henryka Kossowskiego, również komunistę pochodzenia 
żydowskiego, który używał m.in. pseudonimu Mieczysław Sierpski i pod tym 
nazwiskiem wymieniony jest w listach Witkacego jako handlarz obrazów z Pa-
ryża200. Mogły to być obrazy otrzymane jako spadek po ojcu dla Marii Maryli 
Eiger-Kamińskiej. Kossowski był działaczem KPP i został stracony w 1937 roku 
w jednej z czystek w ZSRR. Dzieci z Marią nie mieli. 

 Jak wcześniej powiedziano, ojciec zmarł jeszcze przed wojną, w 1923 
roku, matka zmarła pod sam koniec wojny. Zdzisław, student weteryna-
rii, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, popełnił samobójstwo w 1924 

196  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0121.
197  Tamże, fondo CE MSS775-0137/1 i 0137/2.
198  Tamże.
199  Ł. Bertram, op. cit., s. 184-185.
200  P. Pawlak, op. cit., s. 1.
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r., Stefan Napierski został rozstrzelany 
przez Niemców w 1941 r., z małżeństwa 
z Ireną Tuwim nie pozostawił dzieci. Ta-
jemnicą poliszynela była jego orientacja 
seksualna. Homoseksualistą był również 
Kazimierz Eiger. W ten sposób ród Ei-
gerów-Silbersteinów wygasł. 

 O śmierci matki i brata Kazimierz 
dowiedział się we wrześniu 1945 r. praw-
dopodobnie z listu od kuzynki Janki ( Ja-
niny Propper)201. Zamówił mszę za zmar-
łych w kościele w Bogocie i otrzymał wiele, 
zachowanych w archiwum, kondolencji 
od swoich przyjaciół i znajomych n.in. od 
poety Otto de Greifa. Nekrolog ukazał się 
na pierwszej stronie gazety „El Tiempo” 
z dnia 3 września 1945 r.202

A co stało się z majątkiem? Więk-
szość cementowni znalazła się po wojnie poza granicami Polski, część mająt-
ku tak jak mieszkania w Warszawie uległa zniszczeniu, część przemysłowa 
w Łodzi  została znacjonalizowana. Do Eigera, do Kolumbii przychodziły 
listy od krewnych, którzy starali się o odzyskanie mienia. W sprawie po-
dejmowanych prób odzyskania choćby części znacjonalizowanego majątku 
pisała do Eigera w 1947 roku Aniela Gruszyńska203. W tym celu potrzebny 
był akt zgonu jego matki. Maryla Kamińska, mimo wysyłanej do niej ko-
respondencji, nie chciała włączyć się do żadnych działań związanych ze 
sprawami rodzinnymi, całkowicie odcięła się od swojego „burżuazujnego” 
pochodzenia. Do Eigera zgłaszały się także inne osoby proponując mu pomoc 
w uporządkowaniu kwestii majątkowych i spadkowych204. Przykładowo za-
chowała się w jego archiwum odpowiedź w formie telegramu o umorzeniu 
akcji M. Silbersteijn i Piotrkowska Manufaktura205. 

201  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0119, List od Janki z Río de Janeiro do Casimiro Eigera 
20 sierpnia 1945. Zawiadomienie o śmierci Diany i innych z osób rodziny
202  „El Tiempo”, 3.09.1945 r. s. 1.
203  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0016.
204  Tamże, fondo CE MSS775-0151.
205  Tamże, fondo CE MSS775-0455.

Fot. 16. Nekrolog zamieszczony 
w „El Tiempo”, 3.09.1945 r., s. 1 



CZĘŚĆ I. Biografia72

 Co ciekawe jeszcze w 2013 roku ukazało się „wezwanie do spadkobier-
ców”, w którym poszukiwano informacji o zmarłym w 1946 r. Kazimierzu 
Eigerze:

Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Łódź. Sąd Rejonowy dla 
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, sygnatura akt: I Ns 56/13:
Ogłoszenie w trybie art. 672 k.p.c.
W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, 
w sprawie I Ns 56/13 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa 
- Prezydenta Miasta Łodzi o stwierdzenie nabycia spadku po:
- Hedwidze Diance Eiger z domu Zilberstajn, urodzonej 27 stycznia 1875 r. 
w Łodzi, zmarłej w dniu 9 maja 1946 roku, ostatnio stale zamieszkałej 
w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 190/196;
- Kazimierzu Mieczysławie Eiger, synu Bolesława i Jadwigi (Hedwigi) 
z domu Silberstein (Zilberstajn), urodzonym w dniu 22 września 1909 r. 
w Warszawie, zmarłym w dniu 31 grudnia 1946 r. [podkreślenie T. S-J], 
ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 190/196.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu sześciu miesięcy od 
dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu 
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci 
w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku206.

Temat ten wymaga dalszej kwerendy i badań, które mogą wnieść wiele no-
wych, interesujących faktów do historii powojennej Polski.

2.2. Paryż i Marsylia

 Kazimierz Eiger w latach 1938-1939 mieszkał w Polsce. Wyjechał tuż przed 
samym wybuchem II wojny światowej207 i już nigdy więcej nie zobaczył ani 
swojej najbliższej rodziny, ani swojej ojczyzny. Anna Kipper wspomina, że 
na jesieni 1939 roku wielu studentów opuszczało Warszawę i wyjeżdżało do 
Paryża, gdzie otwierały się szkoły wyższe, nie przypuszczając, że mogą już 
nigdy więcej nie wrócić do Polski208. Anna, którą Kazimierz znał prawdopo-

206  Intenetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy,  V. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks 
Postępowania Cywilnego. 
207  B. Piotrowski, Kazimierz Eiger, ojciec współczesnej sztuki kolumbijskiej…, s. 154.
208  A. Kipper, Pausa exótica...., s. 14-17.
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dobnie jeszcze z Warszawy,  studiowała socjologię i dziennikarstwo, praco-
wała jako korespondent francuskiej Agencji informacyjnej Havas w Paryżu. 

 W archiwum BLAA zachował się zeszyt Lektura209, gdzie Eiger zapisywał 
ksiąki, które czytał, ich tytuły, autorów, daty i miejsce. Dzięki tym notatkom 

możemy poznać trasę jego tułaczki podczas II wojny światowej. Zeszyt lek-
tur zaczyna się wpisem z dnia 19 stycznia 1939 r., kiedy to w mieszkaniu na 
Placu Zamkowym 9 w Warszawie czytał wiersze Œuvres poétiques (Dzieła 
poetyckie) François’a de Maynarda210 oraz książkę Paweł z Przemankowa 
Alexandra Przeździeckiego211. Podczas wakacji spędzonych w Lisowicach 
zagłębiał się w lekturę Chłopów Reymonta.
Fot. 17. Zeszyt Lektura (19/I 1939. Biblioteka Luis Angel Arango 

 Na początku sierpnia wrócił do Warszawy, gdzie przeczytał m. in. Ego-
na Erwina Kischa212 Oblicze Azji Sowieckiej oraz Jana Ludwika Popławskie-
go213 Szkice literackie i naukowe z przedmową Józefa Hłasko, a ostatni wpis 
wykonany w Warszawie 23 sierpnia dotyczył książki Das Jugendbuch vom 

209  Arch. BLAA, fondo CE MS775-1315/6.
210  François Maynard zwany również „de Maynard” (1582-1646) – francuski prozaik, poeta. 
211  Aleksander Przeździecki, Paweł z Przemankowa. Rys historyczny z drugiej połowy XIII 
wieku w Polsce z nieznanych po większej części lub mało znanych źródeł skreślony, (nakł.) Ignacego 
Klukowskiego, Warszawa 1851; Aleksander Narcyz Karol Przeździecki, pseud. Alexandre de 
Noirville (1814–1871) – historyk, literat, wydawca źródeł. Więcej zob.: A. Biernacki, Przeździecki 
Aleksander Narcyz, [w:] PSB, t. XXIX, Wrocław 1986, s. 45-46. 
212  Egon Erwin Kisch (1885-1948) – pisarz, dziennikarz i reporter, pochodzenia żydowskiego 
tworzący w języku niemieckim.
213  Jan Ludwik Popławski (1854-1908) – polski publicysta i polityk. Uważany za prekur-
sora narodowej myśli politycznej współtwórca ruchu narodowego, członek korespondent 
Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu.
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grossen König oder Kronprinz Friedrichs Kampf um die Freiheit (Młodzieżowa 
książka wielkiego króla lub walka księcia Fryderyka o wolność) Wernera 
Hegemanna214. 

 6 września 1939 r. Kazimierz znajdował się już w hotelu w Paryżu, gdzie 
jak zanotował, czytał poezje Pochwała lutni Jana Mieczysławskiego215. Na 
przełomie roku 1939/1940 wciąż przebywał w tym samym paryskim hotelu, 
gdzie 28 grudnia czytał Ściany świata Zofii Nałkowskiej, a 5 stycznia 1940 
r. Un été dans le Sahara (Lato na Saharze) Eugène Fromentina216. Tymcza-
sem do Paryża przedostało się wielu uciekinierów z Polski, między innymi 
znajomi i przyjaciele Napierskiego, literaci z kręgu Skamandrytów: Tuwim, 
Lechoń, Wierzyński, Grydzewski, Słonimski i inni217. Wszyscy codziennie 
spotykali się w kawiarni „La Régence”, która odgrywała rolę warszawskiej 
„Ziemiańskiej”. Córka Wittlina, Elżbieta, która wraz z matką dojechała do 
przebywającego w stolicy Francji ojca, tak opisała spotkania rodziców ze 
swoimi przyjaciółmi-uchodźcami: 

Byli wśród nich Jan Lechoń („Leszek”), Mieczysław Grydzewski („Grydz”) 
i Antoni Słonimski […] Rozmowa, mimo że pesymistyczna i kpiąca ironią, 
była zawsze bardzo ożywiona. […] Lechoń często szydził z pozostałych 
po francusku, kończąc na przykład tak: „Z tego będą takie zbytki, bo ja 
Francuz, a wy Żydki”. Rymowało się zawsze perfekcyjnie i nie było w tym 
ani grama zjadliwości wobec Żydów. Leszek był po prostu prekursorem 
politycznej niepoprawności218. 

 W maju 1940 r. Niemcy uderzyli na Francję i 14 czerwca zdobyli Paryż 
bez jednego wystrzału. Błyskawiczna klęska Francji, gdzie wielu cudzo-
ziemców szukało azylu, była wielkim zaskoczeniem dla Polaków, którzy nie 

214  Werner Hegemann (1881–1936) – urbanista, architekt, krytyk i niemiecki pisarz po-
chodzenia żydowskiego, wyemigrował do Ameryki.
215  Jan Mieczysławski nazwisko rodowe: Jan Mieczysław Frydman (1884–1927) – poeta, 
tłumacz. Mieszkał w Zakopanem, gdzie w pensjonacie „Orawa”, który prowadziła jego żona 
przebywali liczni artyści i pisarze. Więcej zob.: R. Skręt, Mieczysławski Jan, [w:] PSB, t. XX/4, 
Wrocław 1975, s. 741-742.
216  Eugène Fromentin (1820-1876) – francuski malarz i literat. Głównym motywem jego 
twórczości były przedstawienia krajobrazu i ludności Algierii. 
217  W notatniku adresowym Eigera z Paryża pod literą T widnieje nazwisko Tuwim Juljan  
oraz jego paryski adres i telefon. Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1315/1.
218  E. Wittlin Lipton, Z dnia na dzień. Reportaż z modą w tle z czasów zawieruchy, tłum. L. 
MacMillan, Oficyna Wydawnicza Kucharski, Toruń 2012, s. 142.



75ROZDZIAŁ 1. Formowanie się twórcy

mogli jej zrozumieć219.  Fala emigracji ruszyła na zachód i południe do nie-
okupowanej strefy – „uciekali przedstawiciele elit przedwojennego Berlina, 
Wiednia, Pragi i Warszawy, uciekał Paryż”220. Kazimierz Eiger, wiedząc, co 
działo się w okupowanej Polsce, rozpoczął ucieczkę z Paryża, a następnie 
z Francji221. Przedostając się przez Tuluzę i Perpignan dotarł w sierpniu do 
Marsylii, miasta portowego, które 

stało się punktem przerzutowym dla pragnących wydostać się z Europy. 
Działała tam większość organizacji pomocowych dla uchodźców takich 
jak Czerwony Krzyż, stowarzyszenia charytatywne Unitarian, Kwakrów, 
YMCA czy organizacje żydowskie takie jak Joint czy HICEM222. 

 Dotarło tam też wielu jego znajomych, którzy za wszelką cenę usiłowali 
wydostać się za ocean. Anna Kipper w swoim reportażu opisała gehennę, 
jaką przechodzili uciekinierzy starający się o wizę: 

jeśli ktoś wystarczająco bogaty chciałby kupić wizę końcową, aby otrzymać 
pozwolenie na tranzyt przez jakikolwiek kraj, to kupował wizę korzystając 
z usług jakiegoś wyspecjalizowanego pośrednika poświadczając, że osiedli 
się w jakimś azjatyckim kraju, o którym nigdy nie słyszał. […] Jednakże były 
też osoby bez środków, które załatwiały formalności w normalny sposób, 
to znaczy, spędzając całe dnie od piątej rano w kolejkach, które powstawały 
przed konsulatami. Musiały czekać i czekać bez końca. Kiedy już otrzymało 
się pozwolenie na osiedlenie w amerykańskim kraju, zaczynała się tra-
gikomedia z legalizacją tranzytu. Od czasu zawieszenia broni transatlan-
tyckie statki francuskie nie kursowały i trzeba było prosić o wizy tran-
zytowe hiszpańską i portugalską, aby zaokrętować się w Lizbonie. Kiedy 
po wielu trudnościach zdobyło się tranzyt portugalski, tranzyt hiszpański 
tracił ważność. Prosiło się o wznowienie i kiedy przychodziło pozwolenie 
z Madrytu, kończyła się ważność wizy portugalskiej. Kiedy wszystko było 

219  A. Kipper, Pausa exótica..., s. 22-23.
220  A. Zysiak, Marsylia 1940-1941: Varian Fry na europejskiej wyprzedaży umysłów, [w:] 
T. Majewski, A. Rejniak-Majewska, W. Marzec (red.), Migracje modernizmu: nowoczesność 
i uchodźcy, Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie, Narodowe Centrum Kultury, 
Łódź Warszawa 2014, s. 102-103.
221  Według adresu na kopercie Eiger był w Paryżu jeszcze 2 czerwca 1940 r. Arch. BLAA, 
fondo CE MSS775-0009.
222  A. Zysiak, op. cit., s. 107.
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uregulowane z konsulatami, trzeba było prosić o zezwolenie na wyjazd 
z Francji, nowe formalności trwały tygodniami i miesiącami i czasami zgoda 
na wyjazd była wydawana, kiedy już tamte trzy wizy traciły ważność223. 

 Wśród uchodźców w Marsylii było wielu Polaków takich jak Anna, któ-
rzy wciąż myśleli, że ich podróż jest tylko epizodem, a celem jest powrót do 
Warszawy. Żyli przeszłością, spotykali się przed egzotycznymi konsulatami, 
czekali na statek, który być może nigdy nie miał przypłynąć224. Podobnie 
myślał Julian Tuwim, który wraz z żoną Stefanią, uciekł z Francji przez 
granicę w Villar Formoso do Porto, lecz wciąż „marzył, żeby być jak najbli-
żej Polski”. W Lizbonie ambasador nadzwyczajny Brazylii, poeta Mariano 
Olegario pomógł mu w otrzymaniu tymczasowej wizy do Brazylii dającej 
prawo pobytu przez 180 dni. Kiedy Eiger przybył do Marsylii w sierpniu 1940 
roku, Tuwimowie wraz z Lechoniem odpłynęli właśnie z Lizbony. W lipcu 
1940 r. wsiedli na statek „Angola” i po kilku tygodniach podróży wylądowali 
w Rio de Janeiro, gdzie zamieszkali niedaleko plaży Copacabana. Spotykali 
się w „Café O’Key” na Avenida Atlantica wraz z innymi uciekinierami: Ka-
zimierzem Wierzyńskim, Rafałem Malczewskim, Michałem Choromańskim 
i rzeźbiarzem Augustem Zamoyskim225. Rok po nich w tym samym miejscu, 
ale w dużo gorszych warunkach, znaleźli się Anna Kipper i Kazimierz Eiger.

 Przez całą jesień i początek 1941 roku Kazimierz usiłował w Marsylii 
zdobyć jakąkolwiek wizę, która pozwoliłaby mu na wydostanie się z Euro-
py ogarniętej szaleństwem wojny. W międzyczasie zagłębiał się w lekturze. 
Czytał m. in. Andrzeja Bohomolca Wyprawa jachtem „Dal”, Guillaume Apolli-
naire Alcools (Alkohole) czy Dix petits nègres (Dziesięciu małych murzynków) 
Agathy Christie226.

2.3. Tułaczka

 W okresie międzywojennym wiele krajów, w tym Stany Zjednoczone, pro-
wadziły restrykcyjną politykę imigracyjną. 

223  A. Kipper, Pausa exótica..., s. 25-27.
224  Tamże, s. 25-27.
225  M. Urbanek, Tuwim wylękniony bluźnierca, Iskry, Warszawa 2013, s. 173-175.
226  Arch. BLAA, fondo CE MS775-1315/6.
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Umiarkowany antysemityzm należał do nurtu poprawności politycznej ta-
mtych lat. Problemem nie byli sami Żydzi, równie żywą niechęć przejawiano 
w stosunku do „wywrotowców”, czyli właściwie każdego o jakichkolwiek 
wyraźnych preferencjach politycznych227.

 Znaczna część społeczeństwa amerykańskiego aż do ataku na Pearl 
Harbor za większe zagrożenie uważała Żydów niż Niemców czy Japończy-
ków228. Wprowadzono specjalne systemy kwot imigracyjnych czyli roczne 
limity przyjęć uchodźców. Zgodnie z ustawą z 1920 r. Stany Zjednoczone 
przyjmowały tylko taką liczbę przybyszów z danego kraju, która odpowia-
dała ilości 3% stałych mieszkańców USA z roku 1910 pochodzących z tego 
kraju. Cudzoziemców z Europy Południowej i Wschodniej, w tym Żydów, 
uważano za „niższych kulturowo”229. Nastroje były na tyle przeciwne przyj-
mowaniu żydowskich uciekinierów, że wiele statków z uchodźcami nie 
zostało przyjętych w amerykańskich portach, a nawet zostało zawróconych 
do Europy230.

W krajach Ameryki Łacińskiej nie było lepiej. Społeczeństwa południo-
woamerykańskie bały się napływu emigrantów żydowskich231. 

 W Brazylii polityka wobec żydowskiej imigracji za rządów prezydenta 
Getúlio Vargasa stała się wyraźnie antysemicka232. Wprowadzono dekrety 
uderzające w uchodźców i w wyniku działań Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych zmniejszono liczbę imigrantów żydowskich z około 9 tys. w 1937 
r. do około 2 tysięcy w 1939 r.233 W styczniu 1941 r. „rząd nadal próbował 
ograniczać wjazd Żydów, korzystając z okólnika podpisanego przez ministra 
spraw zagranicznych Oswaldo Aranhę, który zawieszał przyznawanie Żydom 
i ich potomkom tymczasowych i stałych wiz do Brazylii234. Inną z restryk-

227  A. Zysiak, op. cit., s. 104.
228  Tamże, s. 103.
229  Tamże, s. 103 oraz T. Zalewski, „Na przekór wszystkiemu” Żydzi amerykańscy pomagali 
braciom w Europie, 25.05.2013, https://dzieje.pl 
230  O tragicznym losie transatlantyku „St. Louis” z 937 niemieckimi Żydami na pokładzie 
pisze T. Gordon i M. Morgan-Witts w książce Rejs wyklętych, Replika, Zakrzewo 2010. 
231  A. Blackburn, op. cit., s. 3.
232  L. M. Leal Villamizar, Colombia frente al antisemitismo y la inmigración de judíos polacos 
y alemanes, 1933-1948, Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia, Bogota 2011, s. 
57.
233  H. Avni, Los países de América Latina y el Holocausto, [w:] E. Zadoff (red.), SHOÁ – En-
ciclopedia del Holocausto, Yad Vashem & E.D.Z. Nativ Ediciones, Jerusalén 2004, s. 85-94.
234  Souza Dantas, „Morasha”, Junho de 2005, Edição 49. 
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cji, tym razem Ministerstwa Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, było 
utrudnianie osobom pochodzenia żydowskiego możliwości przedłużenia 
wizy po upływie przepisowych 90 dni235.

 Podobnie Argentyna w epoce konferencji w Évian236 wprowadziła dra-
końską politykę imigracyjną, mającą negatywne skutki głównie dla Żydów 
i hiszpańskich uchodźców republikańskich. Przeciwko wpuszczaniu Ży-
dów do Argentyny używany był, podobnie jak w innych krajach, argument 
o miejskim charakterze imigracji żydowskiej i odbieraniu pracy miejsco-
wym kupcom. W Ameryce Południowej wciąż było silne zapotrzebowanie 
na imigrantów zdolnych do zasiedlania terenów rolniczych i uważano, że 
Żydzi, których głównym zajęciem był wędrowny handel, nie nadają się do 
pracy na roli237.

 Także w Kolumbii w 1937 r. wydano dekret, który wprowadzał ścisłe 
warunki przyjęcia cudzoziemców o określonych narodowościach. Przy-
kładowo Bułgarzy, Litwini, Polacy, Rumuni i Rosjanie mogli wjechać do 
Kolumbii tylko pod określonymi warunkami zdrowotnymi oraz po wpłace-
niu wysokiego depozytu. Jeśli chodzi o Romów, to w ogóle nie mieli prawa 
osiedlania się, bez względu na kraj pochodzenia. W Żydów natomiast ude-
rzał dekret wydany w 1938 r. w sprawie niewydawania wiz bez specjalnej 
autoryzacji osobom, które utraciły swoje obywatelstwo lub których prawa 
cywilne i polityczne uległy ograniczeniom niepozwalającym na powrót do 
ojczystego kraju. W 1939 roku minister spraw zagranicznych Kolumbii Luis 
López de Mesa, znany ze swojej antysemickiej postawy, w jednej z not do 
ambasad kolumbijskich w Europie napisał:

Rząd uważa, że pomimo uczuć humanitarnych, które naturalnie skłaniają 
do życzliwego powitania prześladowanych mniejszości rasowych, liczba 
pięciu tysięcy Żydów obecnie osiedlonych w Kolumbii stanowi już procent 
niemożliwy do przekroczenia. Powyższa uwaga sprawia, że jest zatem 
konieczne, do czasu uzyskania pełniejszych regulacji w tej sprawie, aby 
konsulowie korzystając ze swoich uprawnień, stosując wszelkie możliwe 

235  F. Koifman, J. Blonsky, Two Diplomats and People in Need, Brazilian Embassy in Stoc-
kholm, Stockholm 2014, s. 17.
236  Zwołana z inicjatywy USA w czerwcu 1938 r. konferencja w Évian-les-Bains, w dużym 
stopniu zamknęła granice wielu państw europejskich, Ameryki i Australii przed imigrantami 
żydowskimi. Była kolejnym sygnałem obojętności społeczności międzynarodowej wobec 
uchodźców prześladowanych przez hitlerowców.
237  H. Avni, op. cit., s. 5.
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humanitarne środki [sic!], przeciwstawiali się wydawaniu nowych pasz-
portów elementom żydowskim238.

 Ulegając antysemickiej propagandzie, Meksyk również zamykał swoje 
podwoje przed wypędzonymi Żydami239. W takiej to sytuacji międzynaro-
dowej przyszło uchodźcom z Polski szukać azylu za oceanem. Jednak po-
mimo oficjalnej polityki państw latynoamerykańskich, niektórzy dyplomaci 
z różnych pobudek pomagali uciekinierom i często aby ratować emigran-
tów podejmowali decyzje przeciwne polityce swoich rządów. Tak czynił 
„brazylijski Don Kiszot, który kazał otworzyć drzwi ambasady, rozdając 
wizy dyplomatyczne niemalże wszystkim”240. Tym „Don Kiszotem”, dzięki 
któremu Eiger i wielu innych otrzymało wizę brazylijską, był ambasador 
Brazylii we Francji Luiz Martins de Souza Dantas241. 

 15 stycznia 1941 r. z Marsylii do Ameryki Południowej wypłynął długo wy-
czekiwany francuski statek „Alsina”. Był to pierwszy rejs statku transatlantyckie-
go od momentu zajęcia przez Niemcy portów francuskich nad Atlantykiem. 
Pasażerami byli głównie Polacy, Belgowie, Holendrzy, Czesi (wśród nich wielu 
pochodzenia żydowskiego) oraz republikanie i Baskowie z Hiszpanii. Wśród 
szczęśliwców, którym udało się dostać na pokład, znalazł się Kazimierz Eiger 
a także znany muzyk z jego rodziny, Władysław Eiger242 z żoną, Anna Kipper243, 
Zbigniew Ziembiński244 aktor i reżyser, nazwany później „ojcem teatru brazy-
lijskiego” oraz Irena Eichlerówna-Stypińska245 sławna polska aktorka. 

238  S. Galvis, A. Donandio, Colombia Nazi 1939-1945, Planeta, Bogotá 1986.
239  A. Blackburn, op. cit., s. 3. 
240  A. Pluta, Ten piekielny polski akcent. Ziembiński na brazylijskiej scenie, Biblioteka Iberyjska, 
Warszawa 2015, s. 137-138.
241  Luiz Martins de Souza Dantas (1876-1954) – ambasador Brazylii we Francji w latach 
1922-1944. W 2003 r. został uznany za „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata”. Fábio 
Koifman, Jill Blonsky.  
242  Władysław Eiger (1907-1991) – kompozytor, pianista, aranżer i dyrygent, odnoszący 
sukcesy w okresie międzywojennym, skomponował m.in. muzykę do filmu „Trędowata” 
(1936). Od 1942 r. przebywał w USA.
243  Nota bene rodziny Kipperów i Eigerów sąsiadowały ze sobą na ulicy Wiśniowej w roku 
1935 w Warszawie. Informacja na podstawie „Karty krycia psa” [sic!, T. S.-J.]. Archiwum BLAA, 
fondo CE M775-3820.
244  „Grupa nasza wczoraj wróciła z obozu, Zbyszek [Ziembiński] ze swoimi jutro ma wrócić…”, 
słowa z listu Anny Kipper z Casablanki do Casimiro Eigera w Dakarze z 20 czerwca 1941. Arch. 
BLAA, fondo CE MSS775-0032 oraz A. Kipper, Polonica kolumbijskie …, s. 194. 
245  Irena Eichlerówna (1908-1990) – wybitna polska aktorka. Debiutowała w Wilnie, 
następnie grała w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Od 1934 roku pracowała 
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Fot. 18. Plan statku „Alsina”: Societé Génerale de Transports Maritimes a vapor.  
43 x 23 cm. Marseille: Imp. Mooullot, 1937. Biblioteca Luis Ángel Arango 
(BLAA), Bogota

 Pod koniec stycznia statek „Alsina” dopłynął do Casablanki. Po drodze, 
w Oranie, na uciekinierach zmuszonych do postoju przez sześć godzin 
przygnębiające wrażenie zrobiły wraki francuskiej floty, pozostałość bitwy 
angielsko-francuskiej w bazie Mers el-Kebir246. Z Casablanki odpłynęli 
w stronę Dakaru, gdzie parowiec został zatrzymany na kilka miesięcy z po-
wodu braku tzw. „navy-certs”, pozwoleń wymaganych przez Brytyjczyków 
przy przekraczaniu Atlantyku. Początkowo „Alsina” była dla uciekinierów 

w Teatrze Polskim w Warszawie, a potem w Teatrze Narodowym. W czasie wojny 
wyemigrowała do Brazylii. Do kraju powróciła w 1948 r. 
246  W obawie przed przejęciem okrętów francuskiej marynarki przez III Rzeszę, siły brytyjs-
kie na początku lipca 1940 r. zaatakowały i częściowo zniszczyły okręty francuskie w Algierii 
(baza Mers el-Kebir w pobliżu Oranu). Więcej w: D. Wragg, Wojna brytyjsko-francuska 1940, 
Bellona, Warszawa 2011.
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z Europy symbolem nadziei, później jednak zaczęła spełniać ich najgorsze 
obawy.

Wiele miesięcy później, pewien dyplomata francuski powiedział, że władze 
Vichy popełniły prawdziwe przestępstwo w stosunku do pasażerów 
„Alsiny” zezwalając na wypłynięcie statku bez ubiegania się o wszystkie 
brytyjskie „navy-certs”. Francuskie władze pozwoliły na sprzedaż biletów 
oraz dały rozkaz podniesienia kotwicy bez pewności, że statek będzie 
mógł zrealizować całą podróż. Anglicy poinformowani o tej sytuacji 
zakomunikowali admiralicji Vichy, iż „Alsina” nie będzie nękana do mo-
mentu dopłynięcia do Ameryki Południowej, ale jej powrót z ładunkiem, 
który miałby złamać blokadę Europy, nie będzie mógł dojść do skutku. 
Negocjacje miały trwać całe miesiące. Ale wówczas pasażerowie tego 
nie wiedzieli i oczekiwali wypłynięcia statku. Zawieszeni w nicości, jak 
prawdziwe widma zatrzymane między jednym życiem a drugim, ciągle 
czekali247.

 Podczas oczekiwania, Kazimierz Eiger nadal czytał. Jego lektury na-
pisane były głównie po francusku, i były to Contes fantastiques (Opowieści 
fantastyczne) Waltera Scotta,  Le Portrait de Dorian Gray (Portret Doriana 
Graya) Oscara Wilde’a, Poésies (Wiersze), Stéphane’a Mallarmé, Fragments 
de l’histoire de ma vie (Fragmenty historii mojego życia) Prince’a de Ligne, 
a także Juliette au pays des hommes ( Julia w krainie ludzi) Jeana Giraudoux 
i Napoléon et la trahison des maréchaux, 1814 (Napoleon i zdrada marszałków, 
1814) Marcela Duponta. Czytał też po polsku: Wiersze wybrane Jarosława 
Iwaszkiewicza248. 

 Opis ciągłego pochłaniania książek przez Eigera pojawił się po latach 
w książce La pasión del periodismo (Pasja dziennikarstwa) kolumbijskiego 
dziennikarza Carlosa J. Villar-Borda przy opisie parowca „Alsina”, który 
zamienił się w „statek widmo”. Według niego, Anna Kipper podróżowała 
I klasą, natomiast Casimiro, nie mając dostatecznej ilości pieniędzy, wykupił 
bilet III klasy i spał w wieloosobowej kajucie blisko kotłowni. 

247  A. Kipper, Pausa exótica ..., s. 31-32.
248  Arch. BLAA, fondo CE MS775-1315/6.
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Fot. 19. Bilet trzeciej klasy wystawiony na Casimiro Eigera. BLAA, Bogota

Pomimo to, każdego ranka zakładał elegancki letni garnitur, jedwabny sza-
lik, białe rękawiczki i szedł na górę odwiedzić Annę, która zapraszała go na 
posiłki do luksusowej restauracji. W chwilach samotności Casimiro space-
rował po pokładzie i „czytał Nie-Boską komedię swojego rodaka Zygmunta 
Krasińskiego”249.

 Villar-Borda dobrze ukazał atmosferę tułaczki statkiem, natomiast my-
lił się co do faktów. Anna Kipper również podróżowała trzecią klasą, a nie 
pierwszą, choć jako francuska dziennikarka korzystała z pewnych przywi-
lejów. Mogła w czasie przymusowego postoju w Dakarze opuszczać pokład 
w dowolnym momencie, podczas gdy reszta pasażerów musiała spędzać co 
najmniej pięć dni w tygodniu na statku, w coraz to gorszych warunkach. 
Współtowarzyszka tułaczki „Alsiną” - Arantzazu Amezaga, w krótkim wspo-
mnieniu z perspektywy baskijskiej kobiety na wygnaniu, podkreśliła bardzo 
złe warunki życia, brak jedzenia, wody do picia. Lecz pokazała też, że na 
przekór tym wszystkim okolicznościom prowadzono na statku lekcje nauki 
języka baskijskiego, lekcje tańca i śpiewu oraz odprawiano cotygodniowe 

249  C. J. Villar-Borda, La pasión del periodismo, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
Bogotá 2004, p. 405. W spisie lektur Casimiro Eigera nie udało się odnaleźć Nie-Boskiej komedii. 
Autor mógł ją wymienić wśród czytanych książek ponieważ została przetłumaczona przez 
lnés de Zulueta przy współpracy Anny Kipper i wydana w Kolumbii. Zygmunt Krasinski, 
La no divina comedia, tłum. Inés de Zulueta, wstęp Wacław Lednicki, Minerva, Bogota 1944. 
Szerzej temat ten jest opisany w A. Kipper, Polonica kolumbijskie…, s. 192, 193.
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msze święte z występami chóru250. W końcu, po czterech miesiącach ocze-
kiwania i po wielu sprzecznych komunikatach dotyczących przyszłości

kapitan lakonicznie ogłosił „W ciągu kilku dni »Alsina« wraca do Casablan-
ki”. Nie dano żadnej gwarancji na kontynuację podróży. Wygląda na to, że 
Admiralicja Vichy zapomniała, że na pokładzie statku przebywa pięciuset 
pasażerów, których kompania zobowiązała się przewieźć do Ameryki. 
„Alsina” wraca i koniec. Tak zadecydował admirał Darlan!251

 3 czerwca 1940 r., zawrócili do Casablanki płynąc w konwoju z dwoma 
innymi statkami, pod eskortą starego kutra rybackiego przerobionego na 
kanonierkę, który miał ich bronić przed ewentualnym atakiem brytyjskim. 
Anna Kipper tak podsumowała tę sytuację: „naturalnie życzyliśmy sobie 
gorąco, aby Anglicy dokonali abordażu naszego okrętu, byłoby to najlepsze 
rozwiązanie wszystkich nierozstrzygniętych problemów”252.

 W Casablance została sporządzona lista uprzywilejowanych pasażerów, 
którzy mogli pozostać w porcie, a pozostałych odesłano w głąb Maroka, do 
obozów koncentracyjnych. Eiger prawdopodobnie pozostał w Casablan-
ce, gdzie otrzymał telegram z konsulatu duńskiego, że przedłużenie wizy 
brazylijskiej jest niemożliwe253. Wysłał stamtąd list do polskiego konsula 
w Londynie na temat sytuacji uchodźców oraz sporządził listę Polaków 
znajdujących się w obozie El Ayachi254. Według zeszytu lektur, Kazimierz 
początkowo mieszkał w Le Petit Hotel, a potem na ulicy Dejazet 8. Czytał 
wówczas książki Stendhala, Anatole’a France’a, Charlesa Dickensa, Colette, 
Wiktora Hugo oraz po polsku Miasto zwierząt Wandy Melcer-Rutkowskiej255. 
Anna Kipper została wywieziona do obozu Qued Zem, a następnie prze-
niesiona do obozu Kasba Tadla. Trudno jej było pogodzić się z faktem, że 
ona, obywatelka Europy, Polka, absolwentka francuskich szkół i uczelni, 
pracownica francuskiej Agencji Havas siedzi we francuskim obozie koncen-

250  A. Amezaga Iribarren, La mujer vasca en el exilio, el Alsina y el Quanza: Marsella, Casa-
blanca, Dakar, Casablanca, Hamilton, Veracruz, La Habana; 1941, „Hermes: pentsamendu eta 
historia aldizkaria = revista de pensamiento e historia”, 2013, no 44, s. 32.
251  A. Kipper, Pausa exótica ..., s. 123
252  Tamże, s. 124.
253  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0396.
254  Tamże, fondo CE MS775-1788, CE MS775-1805.
255  Arch. BLAA, fondo CE MS775-1315/6 Lektura.
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tracyjnym w upale sięgającym 48 stopni Celsjusza, w warunkach urągają-
cych człowieczeństwu256. 

Po wielu perypetiach, pasażerowie 
stopniowo: najpierw ci którzy pozostali 
w Casablance, a następnie ci, którzy zosta-
li uwolnieni z obozów, przedostawali się do 
Kadyksu. Pierwsza grupa wypłynęła w lipcu 
1941 r. hiszpańskim parowcem „Cabo de Bu-
ena Esperanza” w kierunku Rio de Janeiro, 
a następna w sierpniu drugim parowcem 
„Cabo de Hornos” należącym do tego sa-
mego armatora. Natomiast Baskowie i hi-
szpańscy republikanie, którzy z powodów 
politycznych nie mogli płynąć przez Hiszpa-

nię, wypłynęli dopiero 30 października 1941 r. z Casablanki do Hawany 
portugalskim statkiem „Quanza”.

 Z dokumentu zachowanego w Archiwum BLAA dowiadujemy się, że 
Kazimierz Eiger wypłynął z Kadyksu na „Cabo de Buena Esperanza” w klasie 
3a, legitymował się paszportem tymczasowym nr B11/7448 i zszedł na ląd 
w porcie w Brazylii w dniu 26 września 1941 r. ze statusem „tymczasowy” 
257. Na miejscu okazało się, że wizy brazylijskie wystawione pasażerom 
w Casablance miały okres ważności tylko do 90 dni. Niektórym mimo 
to udało się opuścić statek i pozostać w Brazylii. Jak opowiadał Zbigniew 
Ziembiński:

W tamtych czasach mówiono, że kto dotarł do Rio de Janeiro, wysiadał 
ze statku i wyrzucał paszport do morza, rozpoczynając nowe życie. Ja 
zostałem, ponieważ zachwyciło mnie piękno miasta. I wolność, którą 
dysponowałem258.

 Większość pasażerów nie mogła jednak tak łatwo opuścić statku. Wiele 
krajów nie przyjmowało statków z uciekinierami, kiedy te przypływały do 
ich portów259. Tak stało się i w tym przypadku. Tułacze z „Cabo de Buena 
Esperanza” musieli płynąć dalej. Po drodze okazało się, że istnieje szansa 

256  A. Kipper, Pausa exótica ..., s. 136-139.
257  Arch. BLAA, fondo CE MSS775–0541.
258  A. Pluta, op. cit., s. 136-139.
259  A. Blackburn, op. cit., s. 3.

Fot. 20.  Obóz koncentracyjny 
Kasba-Tadla, z książki Anny 
Kipper Pausa exótica… s. 131. 
Arch. BLAA (fot. autorka)
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przyjęcia ich przez Argentynę. Po przybiciu do doków w Buenos Aires, 
uchodźcy bez ważnych wiz zostali skierowani do Hotelu dla Imigrantów, 
a rząd argentyński dał im 90 dni na znalezienie państw, które zgodzą się 
ich przyjąć. Kiedy przypłynęła druga grupa pasażerów na statku „Cabo de 
Hornos”, nie pozwolono im opuścić pokładu. Z Hotelu Imigrantów przypro-
wadzono, skutych kajdankami, pasażerów z wcześniejszego rejsu „Cabo de 
Buena Esperanza”, załadowano ich na „Cabo de Hornos”, a następnie odesłano 
wszystkich razem z powrotem do Rio de Janeiro. Tam, mimo ponawianych 
próśb przedstawicieli światowej polityki, m.in. ambasadorów Wielkiej Bry-
tanii, Stanów Zjednoczonych, ministrów Polski, Czechosłowacji i Belgii, 
nie wpuszczono ich do portu i nakazano odpłynąć do Europy. Pasażerowie 
byli tak zdesperowani, że zagrozili samobójstwem, a kapitan statku wezwał 
reporterów gazet do opisania ich tragedii. Na nic się to nie zdało. „Cabo de 
Hornos” został zmuszony do podniesienia kotwicy i wypłynął w połowie 
listopada 1941 r. do Europy, eskortowany przez łodzie policyjne260. Wów-
czas do akcji wkroczyła Żydowska Organizacja Uchodźców w Ameryce 
(U.S. Jewish Refugee Organization), która poprzez oddział Ligi Narodów 
w Londynie do spraw uchodźców dotarła do rządu Holandii i uzyskała 
zgodę gubernatora Curaçao na przyjęcie statku. 

2.4. Curaçao

 W dniu 19 listopada 1941 r. uchodźcy zeszli na ląd w Willemstad261, gdzie 
komitet powitalny przygotował im serdeczne przyjęcie. Zabrano ich na kwa-
rantannę i umieszczono w Camp Suffisant ‒ obozie dla internowanych262. 
Na „małej wyspie o wielkim sercu” uchodźcy poczuli się nareszcie ludźmi, 
a nie wiecznymi tułaczami. W trakcie pobytu na Curaçao, Eiger prowadził 
szeroką korespondencję poszukując w Ameryce Północnej lub Południowej 
kraju, który zechciałby go przyjąć wraz ze współtowarzyszami tułaczki. 
Julian Tuwim, obiecując załatwić mu wizę do Stanów Zjednoczonych, pisał 
z Nowego Jorku:

260  A. Kipper, Pausa exótica …, s. 184.
261  Willemstad – stolica Curaçao, położona na wyspie o tej samej nazwie, do 10 października 
2010 stolica Antyli Holenderskich.
262  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3852/1, 2.
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Kochany Kaziu! Mówiła mi dziś Iza Landsbergerowa263, że zdobyła już oba 
affidavity [oświadczenia złożone pod przysięgą] dla Ciebie (co nawiasem 
mówiąc można było zrobić znacznie wcześniej) i posyła je do Waszyngtonu. 
Zrobię wszystko co w mojej mocy, abyś jak najprędzej mógł uzyskać wizę – 
napisz mi natychmiast lub zatelegrafuj, w jaki sposób mogę Ci być pomocny. 
Nie martw się o komunikację, gdyż zdobędę pieniądze na drogę lotniczą 
dla Ciebie. Rzecz tylko w tem, że musisz mieć jeszcze trochę cierpliwości, 
bo zdobycie wizy jest utrudnione (nie w twoim wypadku, ale wogóle) .Od 
Stawińskich [Irena Tuwim i jej mąż Julian Stawiński], z Londynu, mam 
częste wiadomości, z kraju oczywiście żadnych. Napisz zaraz i bądź dobrej 
myśli. Pozdrowienia dla rodaków. Ściskam Cię i całuję. Stefa [żona poety 
pozdrawia serdecznie, Twój Julian Tuwim264.

Fot. 21. Koperta do listu Juliana Tuwima z Nowego Yorku do Kazimierza Eigera 
na Curaçao z 21 lutego 1942 r.   Arch. BLAA

 Część osób, która wcześniej załatwiła sobie gwarancję pobytu w Sta-
nach Zjednoczonych, otrzymała wizy amerykańskie. Możliwość wyjazdu 
do Nowego Jorku skończyła się jednak w momencie przystąpienia USA do 
wojny i wówczas pozostała jedynie mozliwość ubiegania się o wizy do kra-

263  Iza Maria Landsberger z domu Poznańska (1901–1978) – kuzynka Kazimierza Eigera, 
córka siostry Diany Eiger, Sary (z domu Silberstein) i Maurycego Poznańskich. Darczyńca 
Muzeum Polskiego w Rapperswilu, wśród jej darów znajduje się gobelin z sześcioma scenami 
z historii rodziny Silbesteinów.
264  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0056.
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jów południowoamerykańskich. Anna Kipper otrzymała wizę kolumbijską. 
Dokładnie „jedenaście miesięcy i pięć dni po wypłynięciu z Marsylii”, 20 
grudnia 1941 r. opuściła Curaçao i wyruszyła samolotem do Barranquilli, 
miasta leżącego u ujścia rzeki Magdaleny do Morza Karaibskiego265. Nato-
miast Kazimierz Eiger nie miał tyle szczęścia. Na holenderskiej wyspie na 
Karaibach przebywał w niepewności co do swojego dalszego losu jeszcze 
około dwóch lat.

 W Willemstad uchodźcy zajmowali się nie tylko załatwianiem i oczeki-
waniem na wizy. Kazimierz Eiger, jak zwykle, dużo czytał. W grudniu 1941 
r. odnotował lekturę Lettre Á L’Academie (List do Akademii) Fénelona266, 
w styczniu 1942 r. Żołnierskie strofy Ryszarda Poboga267, Le Bal (Piłka) Irène 
Némirovsky268, a w lutym Heinricha Heine i Szekspira. Między lutym a li-
stopadem 1942 roku Kazimierz zanotował lakonicznie: „Camp de la Quaran-
taine (obóz kwarantanny), bibliothécaire du camp (bibliotekarz obozowy), 
livres divers (książki różne)” co oznaczało, że pełnił funkcję bibliotekarza 
i mógł czytać różne książki. W 1943 roku pracował dodatkowo jako kore-
spondent kolumbijskiego katolickiego tygodnika „La Cruz” (Krzyż)269. Dało 
też o sobie znać jego zainteresowanie architekturą. Namawiany przez Annę 
Kipper, chciał wydać książkę o unikatowych budynkach w stylu kolonialnym 
wybudowanych w Willemstad i w tym celu nawiązał kontakt z oficjalnym 
fotografem wyspy oraz napisał list do prokuratora generalnego z prośbą 
o pozwolenie na wykorzystanie urzędowych zdjęć do ilustracji planowanej 
publikacji270. 

 W archiwum Eigera wśród innych dokumentów z Curaçao znajdują 
się niekompletne maszynopisy, prawdopodobnie dwóch numerów gazetek 
obozowych, z satyrycznymi fragmentami pisanymi prozą i wierszem opi-
sującymi panujące warunki i atmosferę wśród grupy dawnych Alsiniaków 

265  Y. Gacon, La extraordinaria vida de “Doña Anna”, L’Agence France-Presse (AFP) Focus, 
19.05.2015, https://focus.afp.com/la-extraordinaria-vida-de-dona-anna (dostęp: 15.06.2016).
266  François de Salignac de la Mothe, znany jako François Fénelon (1651-1715) – francuski 
teolog, poeta, pisarz i pedagog.
267  Ryszard Kiersnowski (1912-1977) – polski pisarz, poeta oraz dramaturg. Publikował 
i wydawał m. in. pod pseudonimem Ryszard Pobóg.
268  Irène Némirovsky (1903-1942) – francuskojęzyczna pisarka pochodząca z rodziny 
rosyjskich-żydowskiej, zginęła w Auschwitz-Birkenau.
269  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0542.
270  Tamże, fondo CE MSS775-0381. 
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w obozie: Quarantaine Kamp-Suffisant Le Camp-Camp271. Jeden z maszyno-
pisów pochodzi z 15 stycznia 1942, a drugi z 1 kwietnia tego samego roku. 

Fot. 22. Utwór satryczny o obozie Le Camp-Camp, 1941. Arch. BLAA

271  Le Camp-Camp. Tekst pisany jest w różnych językach, jak dotąd udało się rozczytać 
jedynie fragmenty. Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3821.
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Z tekstów wynika, że Kazimierz zwany Kazimirem lub Kaziem był 
postacią ważną i lubianą, być może współtwórcą satyrycznego utworu272. 

 Na stronie pierwszej z datą „le 15 janvier 1942” (15 styczeń 1942 r.) pod 
rysunkiem budynku obozowego jest motto: „Honny soit qui mal y pense” 
(Hańba temu, kto źle o tym myśli…) - dewiza orderu podwiązki, nastepnie 
krótki wiersz, a poniżej tekst stylizowany na Podróże Guliwera Swiffta – 
„Extrait des Voyages de Gulliver”, par Swifft (Fragmenty Podróży Guliwera, 
Swiffta). Są też strony z programem występów wśród, których zaanonsowa-
ny jest kuzyn Kazimierza Władysław Eiger i jego „der neuen Orchestration 
des berühmten Komponisten Wladislaw Eiger” (nowa orkiestra słynnego 
kompozytora Władysława Eigera). A także spis osób i książek przez nie 
wypożyczonych z biblioteki, w której Kazimierz pracował jako bibliotekarz. 
Przytoczę zwrotki wiersza:

Im bunten Wirbel weit gezogner Kreise
Verstrich sin Jahr

Und eine kleine, aber auserlesne Schar
Von Alsinaten ist noch immer der reise

Lasst uns der Jahrestag recht brüderlich begehen!
Gemeinsam Hoffen knüpft ein festes Band.
Wir alle hoffenja, dass wir im freien Land

Von heut in einem Jahr einander nicht mehr sehen

i tłumaczenie oddające tylko sens utworu: minęła pierwsza rocznica wspól-
nej podróży, [wyruszyli przecież z Marsylii w styczniu 1941 r.], a oni wciąż 
w podróży „małą, ale dobraną grupą Alsiniaków” i mają nadzieję, że w na-
stępnym roku każdy już będzie w wolnym kraju [tam, gdzie dostanie wizę] 
i już się nie zobaczą.

Wart zainteresowania jest również mieszczący się na stronach 20 i 21 
dłuższy wiersz poświęcony Kazimierzowi pt. DER KASIMIR  napisany po 
niemiecku i hiszpańsku, a zaczynający się od wersów: 

DER KASIMIR   (TEN KAZIMIERZ
„Kasimir!---/ Ist nicht hier…”  Kasimir! – Tutaj go nie ma,
Tritt man an zum Desayuno  Jeśli przyjdziesz na śniadanie

272  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3821/1-3821/21.
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Heißt es täglich: falta uno!  To jak codzień: brakuje go panie!
Wie erklärt man dieses Minus? Jak wytłumaczysz ten minus?
Kazio wäscht sich mit Rizinus273 Bo Kazio myje się olejkiem ricinus)

 Na Curaçao coraz lepiej było widać, że Eiger jest nieodrodnym synem 
swojej rodziny. Daje się poznać jako organizator, animator kultury: szykuje 
uroczystości z okazji święta Konstytucji 3 Maja, a także akademię ku czci 
Mikołaja Kopernika274. Podobnie jak na parowcu „Alsina”, kiedy w imieniu 
pasażerów reklamował opłaty za bilet pierwszej klasy275 tak i na Curaçao 
wciąż stara się pomagać innym i próbuje załatwiać wizy dla wszystkich, 
choć Alfred Landsberger276 pisał do niego z Belfastu:

Osobiście nie wierzę, żeby wasze wspólne starania odniosły sukces i myślę, 
że jest dużo bardziej ważne abyś zarządzał swoją sprawą indywidualnie 
z Londynu ponieważ wiele osób może za ciebie poręczyć podczas gdy nie 
znają tych, którzy obecnie są z tobą277.

 Landsberger interweniował w sprawie Eigera u konsula generalnego 
Polski, Karola Poznańskiego. Proponował także Kazimierzowi przyłączenie 
się do ochotników armii polskiej w Kanadzie w charakterze tłumacza, mo-
tywując to jego doskonałą znajomością języków: francuskiego, angielskiego, 
niemieckiego oraz w mniejszym stopniu rosyjskiego. Uważał, że byłby to 
najprostszy sposób na zmianę jego sytuacji, a przy okazji mógłby pomoc 
sprawie polskiej. Z kolei z Brazylii odzywała się kuzynka Kazimierza, Ja-
nina Propper. Próbowała uzyskać dla niego wizę do Meksyku, lecz, tak jak 
wszyscy cudzoziemcy, miała zablokowane konto bankowe i potrzebowała 
autoryzacji rządu na zrobienie przelewu278. 

 W listopadzie 1942 r. Eiger znalazł się już poza obozem. Z zeszytu Lektura 
dowiadujemy się, że przebywał w mieszkaniu na ulicy J. van Walbeeckplein 
11 i czytał m.in. Rome (Rzym) Zoli czy Histoire de la littérature française de 

273  Tamże.
274  Tamże, fondo CE MSS775-0090.
275  W piśmie żądał zwrotu części pieniędzy uzasadniając to zmianą celu podróży 
i niewywiązaniem się z umowy przez właścicieli „Alsiny”, francuską spółkę Société Généra-
le des Transports Maritimes à Vapeur (SGTM), która od 1867 r. obsługiwała trasę do Brazylii. 
Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0031.
276  Alfred Landsberger, mąż kuzynki Izy Landsberger z domu Poznańskiej.
277  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0053/2. 
278  Tamże, fondo CE MSS775-0055, 0057.
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1789 à nos jours (Historia literatury francuskiej od 1789 r. do współczesności) 
napisaną przez Alberta Thibaudeta. Na początku 1943 roku przeniósł się 
na ulicę Scharlooweg 98 i mieszkał tam aż do sierpnia, kiedy to z powodu 
astmy znalazł się w szpitalu św. Elżbiety.

Fot. 23. Witkacy, Portret Janiny Propper, pastel na papierze, 1925, 57.2 × 48.3 cm

 W międzyczasie, w czerwcu 1943 r., po wielu staraniach otrzymał wizę 
kolumbijską279. Pomogli mu w tym Anna Kipper oraz dr Paul Rivet, fran-
cuski etnograf i archeolog, pod którego kierunkiem prowadziła badania na 
terenie Kolumbii. W liście do Mary S. Wood z Amerykańskiego Komitetu 
Służby Przyjaciół280 dr Rivet przekonywał, że Eiger jest osobą zasługującą na 
wsparcie oraz że z pewnością po aklimatyzacji zajmie ważną pozycję wśród 
intelektualistów kolumbijskich:

279  Tamże, fondo CE MSS775-0416.
280  American Friends Service Committee ‒ organizacja humanitarna tzw. kwakrów.
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Chciałbym podkreślić fakt, że Casimir Eiger jest wybitną osobą, całkowicie 
zasługującą na pomoc, którą tak łaskawie oferują Państwo europejskim 
intelektualistom-uchodźcom w Kolumbii. Jestem pewien, że obejmie dobrą 
posadę: powtarzam jednak, że początki będą niezwykle trudne, przede 
wszystkim ze względu na stan jego zdrowia 281.

 W liście z 13 czerwca 1943 r. Anna Kipper przekazała Kazimierzowi in-
formację z Bogoty, że poseł Mieczysław Chałupczyński282  oficjalnie poprosił 
kolumbijskie Ministerstwo Spraw Zewnętrznych o przyznanie mu wizy „oraz 
w miarę możliwości zwolnienie od depozytu imigracyjnego”283 jako literata. 
Chałupczyński był jednym z polskich dyplomatów ratujących Żydów w czasie 
II wojny światowej. „On i inni działali na podstawie instrukcji, której celem 
było wywołanie interwencji u państw południowoamerykańskich w obronie 
polskich mas uchodźczych. Chodziło przede wszystkim o spowodowanie 
wydania dla nich wiz i paszportów, które oznaczaly przepustkę do życia. 
Akcja ta powiodła się, choć głównie dzięki przekupstwu”284. 

 W dalszych części listu Anna Kipper wspominała też o pracy Eigera 
nad książką o architekturze Curaçao i polecała mu Firmę Curaçao Trading 
Company z Bogoty, która mogłaby pomóc tę pracę sfinansować285. W później-
szym liście z 22 czerwca 1943 r., namawiała Kazimierza, aby jak najszybciej 
opuścił Curaçao i pojawił się w Bogocie „w całym swoim splendorze”286. 

Następny wpis w zeszycie Lektura dotyczy już Kolumbii. Poznajemy 
książki, które czytał podczas podróży statkiem rzeką Magdaleną, z wybrze-
ża do stolicy kraju. Eiger przybywał do Kolumbii w aurze pisarza, szukając 
i odnajdując swoje powołanie w świecie literatury.  

281  R. Acuña Prieto, Críticos y libreros extranjeros en la vida artística nacional, [w:] J. Jaramillo 
Jaramillo, et al. (red.), op. cit., s. 87-91.
282  Mieczysław Chałupczyński (1893-1946) – polski dyplomata. W 1941 pełnił funkcję chargé 
d’affaires w Argentynie, był akredytowany również w Boliwii, Chile, Ekwadorze, Paragwaju 
i Urugwaju. W latach 1942-1945 był ministerem pełnomocnym na placówce w Bogocie 
i jednocześnie posełem w Wenezueli i Ekwadorze. 
283  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0091/1.
284  A. Gontarek, D. Sitkiewicz, Czas próby. Jak polska dyplomacja ratowała polskich Żydów 
w okupowanej przez Niemców Europie Zachodniej, [w] Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących 
Żydów, „Dziennik Zachodni”, 26.03.2018, Dodatek przygotowany we współpracy merytorycz-
nej, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie.
285  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0091/3.
286  Tamże, fondo CE MSS775-0093. 
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1. Przybycie do nowej ojczyzny

 Casimiro Eiger często podkreślał, że to „poezja dała mu drugą ojczyznę”288. 
Wyjaśniał to na co najmniej dwa sposoby. Na Curaçao przez prawie dwa lata 
próbował załatwić jakąkolwiek wizę: do Stanów, do Meksyku, do Kolumbii. 
Kiedy skierował się do kolumbijskiego konsulatu, jako swój zawód podał 

„pisarz”, lecz został chłodno przyjęty. Następnego dnia napisał wiersz i za-
niósł go konsulowi. Ten w ciągu tygodnia załatwił sprawę, choć w tamtych 
czasach cudzoziemcom bez rodziny nie wydawano wiz kolumbijskich. Po 
paru latach, Casimiro, gdy pracował już w Bogocie jako profesor literatury 
francuskiej na Uniwersytecie, krytyk sztuki w Radio Nacional oraz dyrektor 
galerii sztuki, spotkał konsula z Curaçao, Carlosa Posadę Gavira, który na 
jego widok powiedział: „miałem rację [że dałem Panu wizę], takich właśnie 
ludzi potrzebujemy w Kolumbii”. Stąd tytuł wywiadu przeprowadzonego 
przez Glorię Valencię Diago La poesía me dio a Colombia por patria (Poezja 
dała mi Kolumbię za ojczyznę)289. 

 Inne wyjaśnienie związane jest z lekturami, które czytał. Casimiro opo-
wiadał, że wybrał Kolumbię kierując się m. in. książką Johna Gunthera 
Inside Latin America (Wewnątrz Ameryki Łacińskiej)290. Ten amerykański 
dziennikarz przebywał po kilka dni w każdym kraju Ameryki Łacińskiej, 
a następnie opisywał swojespostrzeżenia. Według niego, w Caracas w We-
nezueli wszyscy rozmawiali o ropie naftowej, gdy tymczasem w sąsiedniej  

287  Korzystam ze swojego artykułu: T. Sońta-Jaroszewicz, Casimiro Eiger i jego wpływ na 
współczesną literaturę i sztukę kolumbijską …
288  „La poesia me dio a Colombia por patria” wywiad Glorii Valencii Diego z Casimiro 
Eigerem w “El Tiempo”, 24.02.1978.
289  Tamże. 
290  J. Gunther, Inside Latin America, New York and London 1940, https://archive.org/de-
tails/in.ernet.dli.2015.226803 (dostęp: 02.03.2017).
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Bogocie rozmawiano o Giraudoux291, francuskim pisarzu. Eiger poznał oso-
biście Giraudoux w Paryżu i czytał wszystkie jego książki. Jak sam powtarzał: 

„wolałem Kolumbię, kraj poetów, niż Wenezuelę – kraj posiadaczy ropy”292. 

Fot. 24. Wywiad Glorii Valencii Diago z Casimiro Eigerem La poesía me dio a Co-
lombia por patria. “El Tiempo”, 24.02.1978

 Wybierając Kolumbię za miejsce osiedlenia Eiger wiedział, że musi 
jak najlepiej odnaleźć się w nowych warunkach, ponieważ w najbliższym 
czasie nie będzie mógł powrócić ani do Europy, ani tym bardziej do Polski. 
Dostawszy się z Curaçao do Barranquilli, przepłynął następnie do Bogoty 
statkiem w dół rzeki Magdalena. Dało mu to możliwość, przed zamieszka-
niem się na stałe w nowym kraju, wyrobienia sobie o nim opinii, poznania 

291  Hippolyte Jean Giraudoux (1882-1944) – francuski powieściopisarz i dramaturg, wg. 
zeszytu Lektura Eiger czytał Juliette au pays des hommes ( Julia w krainie ludzi) Jeana Girau-
doux podczas zatrzymania statku „Alsina” w Dakarze pod koniec stycznia 1941 roku.
292  M. Jursich Durán, Pequeña postal polaca, [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 26.
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jego mieszkańców293. Przez współtowarzyszy rejsu został bardzo życzliwie 
przyjęty, mimo że nie mówił po hiszpańsku. Jednak wiele rozumiał, dzięki 
znajomości francuskiego. Kolumbia szybko stała mu się bliska, czuł, że jest 
to kraj młody, „w trakcie tworzenia się”, gdzie wszystko może się wydarzyć. 

1.1. Kolumbia w latach 40. i 50.

 Casimiro prawie nic nie wiedział wcześniej o kraju, w którym przyszło mu 
spędzić resztę życia. A już na pewno nie przypuszczał, że pozostawiając za 
sobą Europę pogrążoną w ogniu II wojny światowej będzie musiał zmierzyć 
się w Kolumbii z epoką Violencii (przemocy) i walk bratobójczych. Jak mówią 
słowa Ajschylosa zamieszczone przez Ángela Villegasa jako motto we wstępie 
do książki Casimiro Eiger. Crónicas de arte colombiano 1946/1963: „Ni aún per-
maneciendo sentado junto al fuego de su hogar, puede el hombre escapar a la 
sentencia de su destino”294. W latach 30. XX w. Kolumbia dzięki zyskom z pro-
dukcji kawy była na szczycie rozwoju gospodarczego. Lata pobytu Casimiro 
Eigera w Kolumbii (1943-1987) przypadły jednak na trudny okres w dziejach 
tego kraju. Kolumbijczycy podzieleni byli politycznie na dwa obozy: liberalny 
i konserwatywny. W 1948 roku, na wiosnę, cała stolica przygotowywała się do 
IX Konferencji Panamerykańskiej, odnawiano budynki, szykowano wystawy 
i wydarzenia kulturalne. W Radio Nacional Casimiro Eiger zapoczątkował pro-
gram radiowy Muestras de pintura y arquitectura en la Panamericana (Architek-
tura i sztuka na Konferencji Panamerykańskiej) poświęcony omawianiu sztuki 
i zabytków Bogoty. Konferencja rozpoczęła się 30 marca, lecz po zamachu na 
przywódcę liberałów, Jorge Eliécera Gaitána295 9 kwietnia, wybuchły rozruchy 
zwane el bogotazo, podczas których zniszczono miasto. Problemy społeczne, 
polityczne i gospodarcze, które narastały od wielu lat, zaczęły zbierać krwawe 

293  C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño. Carta de Colombia: programa 
564, febrero 26 de 1978, HJCK (List z Kolumbii: program 564, 26 luty 1978).
294  J. Ángel Villegas, Prefacio, [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 15. Cytat z Ajschylosa, 
tłumaczenie z tekstu hiszpańskiego „Nawet siedząc w swoim domu przy ogniu, człowiek 
nie może uciec przed wyrokiem przeznaczenia” [niestety nie udało się odnaleźć tłumaczenia 
oryginalnego cytatu].
295  Jorge Eliécer Gaitán (1898-1948) – kolumbijski populistyczny działacz polityczny, ad-
wokat. Przywódca Narodowego Związku Lewicy Rewolucyjnej. Burmistrz Bogoty, minister 
edukacji i pracy. Z ramienia Partii Liberalnej w 1946 r. kandydował na urząd prezydenta. 
Został zamordowany w trakcie wiecu 9 kwietnia 1948 r. Jego śmierć rozpoczęła gwałtowne 
rozruchy w Bogocie i innych miastach  zwane el bogotazo.  
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żniwo. Nastała era walk między liberałami a konserwatystami w całym kraju. 
W tych wydarzeniach ma swe źródło powstanie kolumbijskich partyzantek 
oraz oddziałów paramilitarnych, których walki, przy udziale wojska, na dzie-
sięciolecia pogrążyły kraj w chaosie. Przemoc dosyć szybko jednak przeniosła 
się z wielkich miast na tereny wiejskie, w góry i do trudnodostępnej selwy. 
Tak więc z jednej strony w Kolumbii przez dekady trwały walki, z drugiej – 
w miastach toczyło się życie, kwitła kultura i sztuka.

 W latach 50. w Kolumbii zapanowała dyktatura generała Gustavo Rojasa 
Pinillo296. Z jego rozkazu w sierpniu 1955 r. zamknięto gazetę „El Tiempo”, 
do której pisał Eiger. Redaktor naczelny Eduardo Santos297, eks-prezydent, 
otworzył wówczas nowy „zastępczy” dziennik „Intermedio” (Pomiędzy), 
który nazwą nawiązywał do przejściowych (wg Santosa) rządów dykta-
tury. W czerwcu 1957 r., po dwudziestu dwóch miesiącach od zamknięcia, 
ponownie zaczęło ukazywać się „El Tiempo”298. W 1958 roku nastały rządy 
Frontu Narodowego299 i na pierwszego prezydenta wybrano Alberto Llerasa 
Camargo300. Zapoczątkowało to serię zabawnych nieporozumień, gdyż Eiger 
był do niego bardzo podobny. 

 Problem Violencii w Kolumbii nie został rozwiązany aż do śmierci Ca-
simiro Eigera. W swoich ostatnich dniach zostawił przesłanie dla przyjaciół: 

„Szukajmy gorliwie pokoju wśród Kolumbijczyków. W tym celu nie ma nic 
lepszego niż podróż przez szerokie i piękne drogi sztuki z otwartymi ra-
mionami i sercem bijącym miłością”301.

296  Gustavo Rojas Pinilla (1900-1975) – kolumbijski wojskowy, generał, polityk, doszedł 
do władzy w wyniku zamachu stanu. Prezydent Republiki Kolumbii w latach 1953-1957.
297  Eduardo Santos Montejo (1888-1974) – adwokat, historyk, dziennikarz, prezydent 
Kolumbii w latach 1938 –1942. Od 1912 r. właściciel gazety „El Tiempo”. Podczas swojej 
prezydentury ufundował Radio Nacional de Colombia (Kolumbijskie Radio Narodowe), 
pierwszą publiczną rozgłośnię w kraju. 
298  W 1955 r. gazeta „El Tiempo” została zamknięta na mocy zarządzenia rządu, z powodu 
krytyki, którą Santos sformułował przeciwko generałowi i odmówił jej sprostowania. Grupo 
de Investigación en un Lugar de la Plástica (red.), op. cit., s. 235; A. Cristancho, Cierre de El 
Tiempo en 1955: 10 datos que no conocían, 15.03.2015. 
299  Front Narodowy – sojusz o tej nazwie został utworzony pod koniec rządów generała 
Gustavo Rojasa Pinilli w obawie przed nadmiernym wzrostem wpływów armii. Liberałowie 
i konserwatyści zjednoczyli się i w 1958 r. powołali Front Narodowy, którego rządy trwały 
w latach 1958-1974 i przypadły na okres pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Układ 
między partiami liberalną i konserwatywną skutkował rządami krajem poprzez wymianę 
prezydentów z obu partii i niedopuszczaniem innych ugrupowań poliycznych do władzy. 
300  Alberto Lleras Camargo (1945-1946)
301  El legado de Casimiro Eiger ..., s. 7. 
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Fot. 25. Od lewej: Alberto Lleras Camargo, eksprezydent Kolumbii, pierwszy 
prezydent Frente Nacional, na spotkaniu w Club Colombia, Cali. 1956 r. Biblio-
teca Departamental Jorge Garces Borrero; po prawej: Casimiro Eiger z nieznaną 
kobietą. Arch. BLAA 

1.2. Działalność dyplomatyczna

 Przed II wojną światową istniał w Kolumbii polski Konsulat Honorowy, 
a funkcję konsula pełnił Stanisław R. Lisocki302. W 1942 r. powstało Poselstwo 
Rzeczypospolitej Polskiej w Bogocie. Była to „placówka jednoosobowa z ry-
czałtowym uposażeniem posła, który pokrywał sam wszystkie wydatki”303. 
W latach 1942-1945 posłem i ministrem pełnomocnym Rzeczypospolitej 
Polskiej w Kolumbii (z akredytacją w Ekwadorze i Wenezueli), oficjalnie 
uznawanym przedstawicielem Polskiego rządu londyńskiego na uchodźstwie, 
był Mieczysław Chałupczyński. Kazimierz Eiger, teraz już nazywany z hi-
szpańska Casimiro, dzięki jego polskim znajomościom został zatrudniony 
na placówce początkowo jako attaché handlowy, a następnie jako sekretarz. 
W piśmie z dnia 3 sierpnia 1944 roku z Poselstwa RP w Bogocie do prof. 
Stanisława Kota, Ministra Informacji i Dokumentacji w Londynie napisano:

Kazimierz Eiger, który w okresie próbnym zajmował się przede wszys-
tkim stroną administracyjną – stopniowo opanowawszy w słowie język 
hiszpański – użyty będzie specjalnie do kontaktów, do czego posiada 
duże indywidualne kwalifiacje, czego m. i. dał dowód doskonale prze-
prowadziwszy szereg wywiadów. Skromne zasiłki jakie otrzymywał on 

302  „Archeion”, XCIX, Warszawa 1998, s. 175, https://issuu.com/archi725/docs/arch_xcix 
(dostęp: 11.06.2016).
303  Arch. MSZ, Dpwa, Z-6, w. 90, t. 1409,  s. 28. 
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do niedawna z innych źródeł – ostatnio się wyczerpały, należy mu więc 
zapewnić pełne uposażenie, które jako dla samotnego proponuję 250 pes. 
miesięcznie304. 

 Przy Poselstwie działało Polskie Centrum Informacyjne, które wydawało 
czasopismo w języku hiszpańskim „Por nuestra libertad y por la vuestra”305. 
Początkowo było ono redagowane przez Annę Kipper, a w latach 1944-1945 
przez Casimiro Eigera. Czasopismo to pozwalało czytelnikowi kolumbij-
skiemu poznać polską historię i kulturę306. 

Fot. 26.  Poselstwo Polskie w Bogocie. Mieczysław Chałupczyński pierwszy od 
lewej, w środku Casimiro Eiger, po jego lewej stronie Anna Kipper. Prawdopo-
dobnie jest to zdjęcie grupowe pracowników i współpracowników Poselstwa 
Polskiego w Bogocie, ok. 1944 r., Arch. BLAA

 W czerwcu 1945 r. na konferencji w Moskwie został powołany Tymcza-
sowy Rząd Jedności Narodowej sukcesywnie uznawany przez inne państwa 
za prawowity rząd Rzeczypospolitej Polskiej, przy jednoczesnym cofnaniu 
poparcia dla rządu polskiego na uchodźstwie. Do końca 1945 roku oficjal-
nym przedstawicielem polskiego rządu emigracyjnego w Kolumbii wciąż 
był Mieczysław Chałupczyński. 31 grudnia, pod sam koniec roku, rząd ko-

304  Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN], zespół Ministerstwa Informacji i Dokumentacji 
Rządu RP na uchodźstwie, sygn. 18, s. 13, 15.
305  Niestety, jak dotąd nie udało się odnaleźć egzemplarza tej gazety pisanej po hiszpańsku. 
Możliwe, że fragmenty artykułów w niej zamieszczanych znajdują się w archiwum Eigera.
306  B. Piotrowski, O Polakach i działalności polonijnej ..., s. 50-51.
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lumbijski nawiązał stosunki dyplomatyczne z komunistycznym rządem 
RP307. Kilka dni później, 3 stycznia 1946 r. poseł Chałupczyński zmarł nagle, 
prawdopodobnie na serce. W dniu 5 maja 1946 r. Stanisław R. Lisocki do-
niósł „Obywatelowi Ministrowi” w liście z Bogoty: 

Poseł Chałupczyński, w parę miesięcy przed śmiercią spalił wszystkie 
archiwa poselskie, zostawiwszy jedynie na moją prośbę akta konsularne, 
personalne, to zn. twczki [teczki] z dokumentami i danymi osobistemi 
obywateli polskich zamieszkałych na terenie kompetencji ówczesnego 
Poselstwa308. 

 W 1995 r., w katalogu wystawy obrazów z kolekcji Eigera napisano 
„Z powodu inwazji sowieckiej na Polskę i śmierci ambasadora polskiego 
Mieczysława Chałupczyńskiego zamknięto Poselstwo”309. Po śmierci męża, 
Krystyna Chałupczyńska z domu Szalay310, zamieszkała w Ambasadzie 
Stanów Zjednoczonych, a Casimiro Eiger, który znał ją jeszcze z Polski, 
z Zakopanego311 otoczył ją opieką. 

 O Eigerze, w piśmie do ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 wrześ-
nia 1946 r. Jan Drohojowski312 komunistyczny poseł RP donosił:

W Ambasadzie Stanów Zjednoczonych znajduje również oparcie niejaki 
Kazimierz Eiger (o działalności którego wspominał również znany mi 
z Czungkingu Poseł Z.S.R.R. Gregori F. Rezanov), posiadający dość rozległe 
stosunki w prasie konserwatywnej, bardzo ostro występujący przeciwko 
Rządowi R.P.313

307  K. Tarka, Na marginesie polityki. Wycofanie uznania dla rządu polskiego na uchodźstwie 
po II wojnie światowej, „Palestra”, 2001, nr 5-6, s. 79-94.
308  Arch. MSZ, Dpwa, Z-6, w. 90, t. 1409, s. 36.
309  El legado de Casimiro Eiger ..., s. 15-16.
310  „Nawiasem mówiąc, panieńskie nazwisko Pani Chałupczyńskiej było Szalay”z listu 
Anny Kipper, Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0093. Pozostaje do zbadania czy Krystyna 
Chałupczyńska była spokrewniona z mężem Heleny Skłodowskiej-Szalayowej.
311  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0133.
312  Jan Drohojowski (1901-1979) – dyplomata i publicysta, autor książki wspomnieniowej. 
W latach 1922–26 i od 1939 pracował w służbie dyplomatycznej. W okresie 1943–44 r. se-
kretarz generalny Ministerstwa Informacji rządu RP na uchodźstwie. W latach 1945–51 poseł 
komunistycznego polskiego rządu w Meksyku. 
313  Arch. MSZ, Dpwa, Z-6, w. 90, t. 1409,  s. 28.
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 Jan Drohojowski opisuje w swoich wspomnieniach, wizytę w Bogocie 
na początku 1948 roku, parę miesięcy przed bogotazo:

W Bogocie na lotnisku oczekiwała mnie delegacja Polonii z senatorową 
Peralta, née [z domu] Adiną Czosnek, na czele. Zawieźli mnie do hotelu. 
W hallu siedział były attaché prasowy rządu emigracyjnego Kazimierz 
Eiger z Aleksandrem hr. Mohlem, o którym krążyły uporczywe pogłoski, 
że w swoim czasie z zapałem zajmował się szmuglem złota pod osłoną 
paszportu dyplomatycznego. Ponieważ senator Jorge Peralta był komunistą, 
a Kazimierz Eiger, reprezentujący na spółkę z niejaką Anną Kipper „kato-
lickie tradycje” i reakcyjne prądy, korespondentem314 Edwarda Weintala315 
z „Newsweek”, więc po krwawych demonstracjach, jakie w parę miesięcy 
później powitały sekretarza stanu Marshalla, tygodnik ten przypisał mi 
inspirację spalenia części kolumbijskiej stolicy316.

 Z Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych z notatki z kwietnia 
1948 r. dowiadujemy się, że Drohojowski zwracał się z prośbą o 

zlikwidowanie „londyńskiego” Charge d’Affaires w Kolumbii, Eigera który 
miał tam przejawiać działalność polityczną. Obiecano mu wówczas tę 
sprawę załatwić przychylnie. […] Rewolucja w Kolumbii przeszkodziła 
w wykonaniu obietnicy317. 

 Drohojowski był wówczas z wizytą na „czarnej kawie” u prezydenta 
Mariano Ospiny Pereza i przeprowadził

314  Z tekstu wynika, że Kazimierz Eiger był informatorem „Newsweeka” co pozostaje do 
sprawdzenia.
315  Edward Weintal (1901-1973) – amerykanin polskiego pochodzenia (naturalizowany 
w 1941 r.) na stale mieszkający w Waszyngtonie, w latach 1935-1939 dyrektor Polskiego Biura 
Informacyjnego, członek redakcji „Foreign Correspondence” w Waszyngtonie, później szef 
korespondentów europejskich i członek zarządu „Newsweeka”, w latach 1969-1973 doradca 
specjalny dyrektora United States Information Agency. Więcej zob.: R. Świętek, W służbie 
polskiego wywiadu w Ameryce Północnej i Południowej 1941-1945, „Przegląd Historyczny” 1988, 
t. 79, nr 3, s. 539-572.
316  J. Drohojowski, op. cit., s. 332.
317  Arch. MSZ, Dpwa, Z-6, t. 1457, k. 6: Notatka L. Leszczyńskiego, Naczelnika Wydziału 
Amerykańskiego dla Ambasadora Wierbłowskiego z dnia 10.04.1948 r.
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szereg rozmów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, m. in. by zapo-
biec używaniu przez Eigera pieczęci „Poselstwo RP ‒ Bogota”. Archiwów 
byłego poselstwa nie mogłem odzyskać, gdyż pani Chałupczyńska, wdowa 
po ostatnim pośle rządu emigracyjnego, przekazała je „na przechowanie” 
ambasadorowi gen. Franco318.

 Po naciskach ze strony Drohojowskiego, w maju 1948 roku ambasador 
Kolumbii w Meksyku powiadomił:

p. Eiger oświadczył, że jest gotów zaakceptować następującą formułę: 
wręczyć pieczęcie Ministerstwu Spraw Zagranicznych, w charakterze 
depozytu, to znaczy, tam je zatrzymać. A to, według oświadczenia p. Ei-
gera, z prostych przyczyn sentymentu patrjotycznego, ponieważ traktuje 
pieczęcie jako symbol swojej ojczyzny319.

 Jak twierdzi Piotrowski, Eiger po śmierci posła Mieczysława Chałup-
czyńskiego „do końca życia reprezentował Polski Rząd Londyński przed 
rządami w Kolumbii i w Ekwadorze”320. Jednak z informacji podanych przez 
Drohojowskiego i z jego korespondencji wynika, że była to co najwyżej 
funkcja honorowa. 

 W zasobach internetowych można napotkać szkalującą Eigera informację 
jakoby spotykał się z radzieckim agentem i donosił na posła Chałupczyń-
skiego321. Wysnuto ją na podstawie wyrywkowych fragmentów raportu z 5 
grudnia 1945 r. znajdującego się w archiwum operacji „Venona” na stronie 
internetowej National Security Agency (NSA). Zawiera ona donos przesłany 
przez agenta „Tomasa” z Bogoty do „Viktora” z Moskwy na temat polskie-
go ministra Chałupczyńskiego. Nie wiadomo skąd wzięło się przekonanie 
o współpracy Eigera z agentem radzieckim ponieważ tekst jest w dużej 
części niepełny, dostępne sa jedynie wyrwane z kontekstu słowa322. 

318  J. Drohojowski, op. cit., s. 332-333.
319  Arch. MSZ, Dpwa, Z-6, t. 1457 k. 13: List od L. E. Nieto Caballero Ambasadora Ko-
lumbii w Meksyku do ministra [Drohojowskiego T. S.-J.] z dnia 6 maja 1948 r. (tłumaczenie 
z hiszpańskiego). 
320  B. Piotrowski, O Polakach i działalności polonijnej ..., s. 50-51.
321  D. Smyrgała, Polscy agenci Stalina, „Wprost” 15.03.2009. 
322  Venona Documents – 1945. 5 december 1945: Reissue: Report from “TOMAS” about former 
Polish Minister Chalupczynski, https://www.nsa.gov/portals/75/documents/news-features/
declassified-documents/venona/dated/1945/5dec_report_from_tomas.pdf ; https://www.
wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/article/Venona-Bogota-KGB.pdf 



CZĘŚĆ I. Biografia102

EIGER[iii], in chargé of the propeganda department for the Polish Legation 
in COLOMBIA, told „Tomas” that the few days ago the former Polish Mi-
nister CHAŁUPCZYNSKI[iv] [3 groups unrecovered] Provisional Polish 
Government [16 groups unrecovered] in COLOMBIA. [72 groups unrecove-
red] in COLOMBIA during the war years dirty slander about Soviet Union. 
Chałupczynski and his wife are intimate friends of the American Ambasador 
in COLOMBIA WILEY[v] [17 groups unrecovered] CHAŁUPCZYNSKi.323 .

Pod pseudonimem „Viktor” kryje się: Lt General Pawel Mikhajlovich Fitin324, 
a pod imieniem „Tomas”: osoba niezidentyfikowana. W świetle znajomości 
poglądów Casimiro Eigera na temat okupacyjnej polityki radzieckiego rządu 
w Polsce, które przedstawiał w swoich felietonach oraz w świetle listów posła 
Jana Drohojewskiego, oskarżanie Casimiro o zdradę i współpracę z rządem 
radzieckim może być uznane za zniesławienie jego imienia. 

 Według informacji podanych przez Ambasadę Polską w Bogocie, w czasie 
wojny zorganizowano w Kolumbii zbiórkę pieniędzy na pomoc dla polskich 
ofiar wojny i dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Powstało 
Stowarzyszenie Polaków w Kolumbii związane z rządem emigracyjnym 
w Londynie, bardzo aktywne również po wojnie. Wielu z tych Polaków, po-
dobnie jak Eiger, traktowało z dystansem, a wręcz z nienawiścią instytucje 
Polski Ludowej325.

 Ojczyzna, Polska taka jak przed II wojną światową, była krajem do któ-
rego Eiger tęsknił, lecz jak wielu podobnie myślących Polaków, którzy wy-
emigrowali z kraju, nie mógł do niej powrócić. Czując się Polakiem nie chciał 
od momentu „kiedy Polska utraciła niezależność – przyjąć obywatelstwa 
żadnego innego kraju”326. Pozostał wierny „swojej” Polsce, nie zaakceptował 

323  Tamże.
324  General lejtnant Pavel Mikhailovich Fitin (rosyjski: Павел Михайлович Фитин) 
(1907-1971). Oficer wywiadu sowieckiego i dyrektor wywiadu sowieckiego podczas II wojny 
światowej. R. W. Pringle, Historical Dictionary of Russian and Soviet Intelligence, Rowman & 
Littlefield, 2015, https://issuu.com/179372/docs/_robert_w._pringle__historical_dict (dostęp: 
22.05.2019).
325  Embajada de la República en Bogotá, Relaciones Polaco-Colombianas, http://bogota.mfa.
gov.pl/es/cooperacion/informacion_sobre_polonia/ (dostęp: 20.05.2019).
326  Podobnie postąpiła np. Karolina z  Brzezia hr. Lanckorońska (1898-2002), 
współwłaścicielka majątku Komarno (pow. rudecki, woj. lwowskie). „Czując się Polką nie 
chciała – po II wojnie światowej, kiedy Polska utraciła niezależność – przyjąć obywatelstwa 
żadnego kraju”. Po wojnie mieszkała w Rzymie. Fundacja Lanckorońskich, Historia, http://
fundacjalanckoronskich.org/historia/ (dostęp: 04.06.2017).
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zmian narzuconych przez Związek Radziecki. Często wplatał w felietonach 
o sztuce polskie akcenty. Pod jego wpływem wzmianki o Polsce umieszczali 
w swoich tekstach, a nawet pisali całe artykuły związane z polskimi tema-
tami jego przyjaciele, tacy jak Fernando Guillén Martínez czy Álvaro Mutis. 

1.3. Działalność kulturalna

 Casimiro Eiger zjawił się w Kolumbii w aurze wykształconego w Paryżu 
Europejczyka, co już samo w sobie było wystarczającą rekomendacją. Zna-
lazłszy się na obczyźnie, mógł przekazać swą rozległą, wyniesioną z domu 
i ugruntowaną na studiach wiedzę na temat literatury i sztuki. Dla Kolum-
bijczyków stał się archetypem kulturalnego i wyrafinowanego arystokraty 
ze starej Europy, którego pasją była literatura i sztuka nowoczesna. 

 Tak jak jego rodzice i dziadkowie, którzy czynnie brali udział w ży-
ciu społecznym i kulturalnym, Eiger działanie miał we krwi. Już w szkole 
prowadził klub czy też centrum kulturalne327 o czym mówił w wywiadzie 
dla Glorii Valencii Diago. Z pewnością był jednym z animatorów życia 
kolumbijskiej Polonii. Jego patriotyzm wyrażał się np. w corocznej orga-
nizacji obchodów święta Konstytucji 3 Maja. Działał w tej sprawie już na 
Curaçao. Mieczysław Chałupczyński pisał do niego z Bogoty: „Poselstwo 
potwierdza odbiór listu Pana z dnia 27go maja i spieszy podziękować panu 
za wszystkie Jego starania i prace w związku z urządzeniem obchodu 3go 
Maja i akademii Kopernika”328. Zarówno Melania Kowalewska329, Bogdan 
Piotrowski jak i Santiago Mutis330 wspominają, jak do końca życia co roku 
organizował mszę za Ojczyznę w dniu 3 Maja:

Z jego postawą [sprzeciwu wobec narzuconego porządku w Polsce powo-
jennej] solidaryzowali się Polacy zamieszkali w Kolumbii w tamtych czasa-
ch, między innymi obchodząc wspólnie święto 3 Maja, którego głównym 

327  „Cuenta tan solo que nació en Varsovia, que dirigía en su colegio un centro de estudios 
culturales” (opowiada, że urodził się w Warszawie i, że prowadził w swojej szkole centrum 
kulturalne). G. Valencia Diago, La poesía me dio a Colombia por patria (Poezja dała mi Kolumbię 
za ojczyznę), „El Tiempo”, 24.02.1978.
328  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0090.
329  Melania Kowalewska – przewodnicząca Stowarzyszenia Polaków w Kolumbii, geolog, 
znała osobiście Casimiro Eigera.
330  Santiago Mutis Durán – poeta, redaktor, wydawca, syn Álvaro Mutisa, znał osobiście 
Casimiro Eigera.
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punktem było uczestnictwo w uroczystej mszy świętej w bogotańskich 
kościołach (najczęściej w Kaplicy La Bordadita na Uniwersytecie del Ro-
sario). Należy dodać, że wojenne pokolenie Polonii wybrało właśnie ten 
symboliczny dzień jako szczególną okazję do podkreślania swojej naro-
dowej przynależności331. 

 Inne aspekty jego aktywności przejawiały się na niwie kulturalnej. 
 Gdy tylko poznał środowisko literackie, zaczęto u niego w domu or-

ganizować spontaniczne tertulie-spotkania, na których prowadzono długie 
i ożywione dyskusje na temat literatury. Z czasem, jak to opisuje Anna Kipper 

skoncentrował dookoła siebie młodych poetów i pisarzy kolumbijskich, 
którym zawsze służył radą, stając się ich mentorem. Następnie przeszedł 
do krytyki artystycznej i jego programy w Radiodifusora Nacional oraz 
artykuły przez niego ogłaszane w pismach tutejszych były głosem nieomal 
decydującym332

 Był jednym z tych, dzięki którym w literaturze kolumbijskiej pojawiły się 
nowe idee z Europy. Podczas tych spotkań tłumaczył wiersze europejskich 
poetów, słuchał, doradzał i dyskretnie poprawiał utwory. Ukoronowaniem 
tych nieformalnych inicjatyw stały się wieczory poświęcone literaturze czy 
krytyce sztuki w jego galeriach, na które zapraszał poetów i pisarzy. Orga-
nizował czytanie wierszy oraz promocję książek. Zaangażował się w dzia-
łalność wystawienniczą. Prowadził galerie, pisał artykuły, wygłaszał audycje 
radiowe dotyczące literatury i sztuki, prowadził działalność dydaktyczną333.

1.4. Wykłady

 Wśród tak wielu niespodziewanych dla siebie zajęć, z jakimi przyszło mu 
mieć do czynienia, jedno było szczególnie dla niego zaskakujące: nauczanie. 
Nie spodziewał się, że będzie kiedyś wykładać, w dodatku w obcym języku 
i na drugiej półkuli. Powierzono mu  zajęcia z kultury i literatury francuskiej 

331  B. Piotrowski, O Polakach i działalności polonijnej …, s. 65. Informacja dostępna również 
na stronie Ambasady RP w Kolumbii. http://bogota.mfa.gov.pl/es/cooperacion/informa-
cion_sobre_polonia/ (dostęp: 20.05.2019).
332  Tamże, s. 194.
333  Tamże, s. 194.
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w Szkole Wyższej (Colegio Mayor) w Cundinamarca w latach 1946-1959 oraz 
w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Narodowym w Bogocie w latach 
1956-1958. Prowadził również seminaria z teorii sztuki w Narodowej Szkole 
Sztuki Dramatycznej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Narodowego 
(Escuela Nacional de Arte Drámatico dependencia de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Nacional) w latach 1959-1964334. W 2009 roku Car-
los Patiño Roselli, profesor z Instytutu Filozofii, wygłaszając słowa podzię-
kowania z okazji otrzymania nagrody od Stowarzyszenia Kolumbijskiego 
dla Rozwoju Nauki (Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia) 
wspominał jak na studiach filozoficznych słuchał wykładów Casimiro Eigera:

Postawmy się w drugiej połowie lat czterdziestych, kiedy studiowałem 
w Instytucie Filozofii, który właśnie został stworzony przez rektora Ge-
rarda Molinę na Uniwersytecie Narodowym w Kolumbii. Stworzenie tego 
instytutu (jak sądzę w 1946 r.) było faktem o największym znaczeniu dla 
kultury kolumbijskiej, ponieważ oznaczało to wprowadzenie na naszym 
uniwersytecie współczesnych idei. Powyższe stwierdzenie odnosi się szcze-
gólnie do filozofii, gdzie idee Husserla lub Heideggera zastąpiły na zajęciach 
tradycjonalistyczne koncepcje, które dominowały w kraju. Ta fundamentalna 
zmiana została dokonana przez wybitnych profesorów, takich jak m.in. Rafael 
Carrillo, Danilo Cruz Vélez, Cayetano Betancourt, Jaime Jaramillo Uribe i Luis 
Eduardo Nieto Arteta. Ponadto Casimiro Eiger opowiadał nam o salonie 
literackim Madame de Sevigné w Paryżu, a Howard Rochester przedstawiał 
nam Shakespeare’a i Juliána Motta Salas w językach oryginału. Program 
nauczania był dość kolorowy – filozofia, historia, pedagogika, wprowadzenie 
do biologii, języków klasycznych, języków nowożytnych i literatury – ale 
cała ta wiedza okazała się później bardzo przydatna335.

 W archiwum Casimiro Eigera zachowało się wiele dokumentów zwią-
zanych z jego pracą wykładowcy języka i literatury francuskiej oraz historii 
sztuki. Jeden z rękopisów jest szczególnie interesujący. Jest to zapis wstępu 
do wykładów z literatury francuskiej prowadzonych po francusku, tych, na 
których mógł być obecny Carlos Patiño. Eiger, starając się oswoić studen-
tów z koniecznością czytania, pisania i mówienia na zajęciach po francu-

334  Okresy pracy jako wykładowcy na uczelniach kolumbijskich zostały podane za książką 
Casimiro Eiger. Crónicas de arte colombiano …, s. 27. Porównując je z materiałami zachowanymi 
w archiwum widać, że należy przeprowadzić dokładne badania dotyczące tej części biografii Eigera.
335  C. Patiño Roselli, Palabras de agradecimiento, „Forma función”, diciembre 2009, t. 22, no. 2.
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sku, przytoczył swoje doświadczenia ze studiów w Genewie. Jak zapewnił 
słuchaczy: 

według najnowszych metod nauczania języków poleca się prowadzić zajęcia 
bezpośrednio w języku, którego chce się nauczyć, rozpoczynając od prostych 
tekstów oraz słownictwa i powoli przechodząc do bardziej skomplikowanych. 
Ponadto, aby na początku dodać wam otuchy, opowiem wam krótką anegdotę. 
W moich pierwszych latach nauki na Uniwersytecie w Genewie, gdzie jak 
wiecie wykłady są prowadzone po francusku, zdarzyło się podczas semina-
rium z geografii demograficznej, że profesor poprosił wszystkich uczniów 
o wybranie tematu na pracę roczną. Jako warunek postawił wykonanie tej 
pracy nie tylko w języku francuskim, ale też wygłoszenie jej w tym języku bez 
czytania wcześniej napisanego tekstu. „Ale jak to będzie?” – pytało wielu stu-
dentów zagranicznych, wśród których było dużo kobiet – jak mamy to zrobić 
jeśli prawie nie znamy francuskiego?”. Niech martwcie się – odpowiedział im 
profesor – zrobicie to tak jak inni, tylko z taką różnicą, że wasze wypowiedzi 
będziecie wygłaszać wolniej, dając sobie czas potrzebny na zastanowienie 
się, na szukanie słów, na znalezienie najlepszych określeń. Poza tym, to treść 
będzie najważniejsza”. Mogę was, szanowne Panie, zapewnić, że tak zachęceni 
zagraniczni studenci wszyscy doskonale wygłosili swoje prace seminaryj-
ne, chociaż czasami nie obyło się bez wielkiego strachu i obaw. Tak samo 
zrobimy i my. Wykorzystacie całą swoją znajomość francuskiego, słuchając, 
czytając i rozmawiając w nim, bez fałszywego wstydu lub przesadnego 
strachu. I mogę powiedzieć z góry jedno: z pewnością wasz francuski, ile 
by pracy nie pochłonął, nie będzie o wiele gorszy od hiszpańskiego waszego 
nauczyciela, w którym to języku w tej chwili ośmiela się do was mówić336.

 Casimiro Eiger poświęcił nauczaniu dużą część życia w Kolumbii. Do swojej 
kuzynki pisał, że profesura nie daje mu nic więcej oprócz czczych honorów337 lecz 
patrząc na ilość pozostawionych w archiwum tekstów wykładów czy egzami-
nów przygotowanych dla studentów wydaje się, że dawała mu także satysfakcję 
i spełnienie. Temat ten wiąże się z ciekawymi postaciami kolumbijskiej nauki 
pojawiającymi się w jego materiałach, takimi jak na przykład Cecilia Hernández 
de Mendoza, pierwsza kobieta, która otrzymała doktorat w Kolumbii338. 

336  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0797/1,2.
337  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1640. 
338  Feminismo, elecciones y sociedad colombiana de los años 50, en un archivo de la Fonoteca. 
Señal memoria, 16.03.2018.
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 Casimiro Eiger od zawsze chciał zostać pisarzem339. Pasja literacka towa-
rzyszyła mu przez całe życie, a w literaturze upatrywał swoją przyszłość, 
podobnie jak jego brat. Z takim przekonaniem zjawił się w Kolumbii w poło-
wie lat 40. akurat w momencie, kiedy rozpoczął się nowy etap w literaturze 
i sztuce kolumbijskiej: modernidad,- nowoczesność rozumiana jako otwar-
tość na nowe idee. Do Kolumbii dotarła ona stosunkowo późno, nawet jak na 
Amerykę Łacińską, bo dopiero w pierwszej połowie XX wieku – i wówczas 
pojawiło się młode pokolenie pisarzy i poetów.

Przed II wojną Kolumbia, jak większość krajów Ameryki Łacińskiej, była 
zapatrzona w Europę, a  szczególnie dużym poważaniem cieszyła się kultura 
francuska. Przedstawiciele elity latynoamerykańskiej, których przykładem 
może być Juvenal Urbino, jeden z bohaterów Miłości w czasach zarazy Ga-
briela Garcíi Márqueza, uważali, że najlepsza edukacja jest we Francji. Eiger 
studiował na Sorbonie, znał stolicę Francji, zwyczaje i ludzi. Przyjechał do 
Bogoty ze świetną znajomością języka francuskiego, literatury oraz sztuki 
i od razu stał się głównym przekazicielem nowych prądów artystycznych. 
Od poczatku jego pobytu w Bogocie lgnęli do niego młodzi poeci, literaci 
i artyści. Dziesięć lat później tę samą rolę odegra Argentynka, Marta Traba, 
która zdetronizuje Eigera i sama stanie się artystycznym arbitrem stolicy. 
Z pewnością pomoże jej w tym młodość, uroda, pewność siebie, ale pod-
stawowa przyczyna była ta sama – pojawiła się w Kolumbii po pobycie we 
Włoszech oraz po studiach we Francji. 

Późniejsza działalność Casimiro Eigera związana z krytyką sztuki, kiedy 
to zapracował sobie na przydomek prekursora a nawet ojca nowoczesnej 
sztuki kolumbijskiej, przesłoniła jego wcześniejszą działalność w dziedzinie 
literatury. Po latach zapomniano, a nawet wręcz chciano zapomnieć o jego 
udziale w krytyce literackiej. apamiętano tylko jego związek z poetyckimi 

339  G. Valencia Diago, op. cit.
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początkami pisarskiej drogi wybitnego poety i pisarza Álvaro Mutisa340, 
przyjaciela Gabriela Garcíi Marquéza.

 Kazimierz, który był człowiekiem o wielkiej erudycji, od młodości myślał 
o sobie jako o poecie341. Zachował się list z 24 kwietnia 1939 r., w którym 
właściciel warszawskiej księgarni zawiadamia, że z powodu choroby Eigera 
przyniesie mu do domu książki warte 180 złotych342. W tamtym czasie kwo-
ta 180 zł stanowiła znaczą sumę, np. cena krowy wynosiła 140 zł, a średnia 
miesięczna pensja mieszkańca Warszawy pracującego w przemyśle 148 zł343. 
Przypuszczalnie list ten przetrwał wojnę z powodów oszczędnościowych, 
gdyż na jego odwrocie znajduje się rękopis wiersza napisanego po francusku 
z pieczątką cenzury z Curaçao. Casimiro Eiger wykorzystywał w podobny 
sposób najróżniejsze kwity, listy, maszynopisy. 

1.1. Związki z bratem i własna twórczość

Stefan Napierski, dzięki majątkowi rodzinnemu, mógł publikować na własny 
koszt tomiki wierszy, założyć czasopismo „Ateneum”, którego był wydawcą 
i redaktorem, tłumaczyć prozę i poezję z języka francuskiego i niemieckie-
go, a także nieustannie powiększać swoją bibliotekę. Jego pierwsze wiersze 
pojawiły się w prasie, kiedy jeszcze studiował polonistykę i germanistykę na 
Uniwersytecie Warszawskim. Przez następne lata wydał kilka zbiorów wier-
szy: Poeta i świat, Obrazy z podróży, Elegie, Chmura na czole. W jego twórczości

340  Álvaro Mutis (1923-2013) – poeta, pisarz i dziennikarz kolumbijski. Dzieciństwo spędził 
w Belgii, przez co jednym z tematów jego twórczości stała się różnica między Europą a tropikalną 
Ameryką Południową. W latach 40. rozpoczął pracę w radio jako o lektor, prowadził również 
autorski program literacki. W początkach kariery literackiej był pod wpływem pisarzy surrea-
listycznych, zalicza się go do grupy cuadernícolas (zeszytowcy), następnie związał się z grupą 
skupioną wokół Jorge Gaitána Durána i jego czasopisma „Mito” (Mit). Przyjaciel i mentor 
noblisty kolumbijskiego Gabriela Garcíi Márqueza. W 1956 roku przeniósł się do Meksyku, 
gdzie mieszkał do końca życia. Dwie jego książki posłużyły za kanwę do filmów: La Mansión 
de Araucaima (Posiadłość Araucaima) oraz Ilona llega con la lluvia (Ilona przychodzi z deszc-
zem). W 2001 roku został uhonorowany Nagrodą Cervantesa, tzw. hiszpańskim Noblem, za 
swój wkład w literaturę hiszpańskojęzyczną. Laureat Międzynarodowej Nagrody Neustadt 
w dziedzinie literatury zwanej też małym Noblem. Otrzymał Order Legii Honorowej w stopniu 
oficera, najwyższe wyróżnienie przyznane przez francuski rząd. 
341  B. Piotrowski, Kazimierz Eiger, ojciec współczesnej sztuki kolumbijskiej …, s. 155.
342  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0007.
343  Marcin Cieślak, Portfel i obyczaj w przedwojennej Warszawie, „Business Insider Polska” 
22.06.2016.
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obecność otchłani i związana z nią, wynikająca zeń metafizyczna rozpacz, 
doznanie nieustannego, nie dającego się zażegnać zagrożenia, owego ostate-
cznego, tak ostro odczuwanego przez wielu pisarzy dwudziestowiecznych 
„lęku próżni” towarzyszyło mu stale344.

 Przełożył wielką literaturę niemiecką i francuską, m. in. Na Zachodzie 
bez zmian Remarque’a, Elegie duinejskie Rilkego (przy współpracy Witolda 
Hulewicza) oraz Eryka XIV Strindberga. Pozostawił po sobie eksperymentalną 
powieść psychologiczną Rozmowa z cieniem. Połączeniem przekładów wierszy 
i eseji o poezji był wydany przez niego zbiór Od Baudelaire’a do nadrealistów 
ukazujący kierunki i prądy życia intelektualnego i literackiego we Francji po 
pierwszej wojnie światowej. Również dzięki jego pracy pojawił się w Polsce 
dwutomowy wybór z liryków niemieckich XIX i XX w. Według Hertza „to 
Napierski właśnie sprawił, iż wielu spośród poetów francuskich i niemie-
ckich w ogóle po raz pierwszy znalazło się w kręgu języka polskiego”345. Jego 
dorobek obejmował także krytyki literackie pisane m. in. do „Wiadomości 
Literackich” Mieczysława Grydzewskiego. Coraz bardziej doceniane stają 
się jego aforyzmy, które jak mówił Jerzy Kwiatkowski, były twórczością 
„z pogranicza poezji i krytyki literackiej”346. Marek, jak wspominała Ka-
mińska, „już jako bardzo młody chłopiec zaczął obracać się w środowisku 
wybijających się poetów młodego pokolenia”. Dodaje także: „Od czasu do 
czasu odwiedzali mojego brata Lechoń, Tuwim czy Iwaszkiewicz”347. 

 W domu Eigerów, przy ulicy Wierzbowej, na przełomie lat 1920 i 1921, 
mieszkał Jarosław Iwaszkiewicz, wówczas początkujący pisarz i poeta. To 
właśnie Markowi, a raczej jego matce, Iwaszkiewicz zawdzięczał posadę 
sekretarza Marszałka Sejmu, Macieja Rataja. Iwaszkiewicz spotykał się 
z Napierskim i z Tuwimem w Paryżu, w 1925 roku, widywali się u krytyka 
sztuki, Leopolda Zborowskiego348. 

 Siostra Juliana Tuwima, Irena349 poetka, tłumaczka i pisarka utworów 
dla dzieci została w 1922 r.  żoną Marka Eigera. Po ośmiu latach rozeszli się, 

344  I. Maciejewska, Słowo wstępne ..., s. 5.
345  P. Hertz, O Stefanie Napierskim …, s. 277-278
346  J. Zięba, Zapomniany polski modernista …, s. 11.
347  M. Kamińska, op. cit., s. 338.
348  Jarosław Iwaszkiewicz, Książka moich wspomnień, Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 207, 212, 364. 
349  Irena Agnieszka Joanna Tuwim (1899-1987) – polska poetka i tłumaczka pochodzenia 
żydowskiego. Młodsza siostra Juliana Tuwima. Zajmowała się twórczością poetycką oraz 
przekładami z języka rosyjskiego i angielskiego. Jedno z najbardziej znanych jej tłumaczeń 
to Kubuś Puchatek A. A. Milne’a. 
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ale zachowali przyjacielskie stosunki. Jedną z przyczyn prowadzących do 
rozwodu była homoseksualna orientacja Napierskiego, drugą romans Ireny 
z Jerzym Stawińskim350. Kazimierz Eiger utrzymywał kontakty z Tuwimami, 
którzy traktowali go jak brata. Irena Tuwim najprawdopodobniej odwiedziła 
go w Paryżu, gdy pojechała tam, pełna rozterek, przed rozwodem, a za nią 
pojechał jej przyszły mąż. W dokumentach Casimiro Eigera w Archiwum 
BLAA zachował się rękopis jej wiersza Rue Bagneux (Ulica Bagneux) napisany 
na kartce z adresem Kliniki Neuropsychiatrycznej, Boulevare Raspail 238.

 W czasie wojny w 1942 roku, Irena Tuwim, już wówczas Stawińska (po 
drugim mężu), pisała z Anglii do Eigera:

Z dawnych znajomych widuję się ze Słonimskiemi /bardzośmy się 
zaprzyjaźnili/,Zahorską, z Kanelbami /znajomymi Ewy i Halusi z Paryża/. 
Pozatem na terenie Pen Clubu spotykam Terleckiego, który o Ciebie zapytu-
je i z innemi literatami, jak Staś Baliński, Kuncewiczowa. Z Grydzewskim 
stosunki luźne, zmienił się bardzo, zwłaszcza nie podoba mi się ton jego 
pisma, co sam stwierdzisz, czytając je. Kochanie, tak strasznie chciałbym 
się z Tobą widzieć często i mówić o tych, których jednakowo i mocno 
kochamy. Czy nie masz żadnych wiadomości o mamie i o Marku? Tutaj 
zupełnie głucho o nich. Ostatnie wiadomości wojenne o tyle są lepsze, że 
wierzę, że niedługo usłyszymy o wszystkich, z któremi nie możemy mieć 
żadnego kontaktu. Napisz do mnie mój kochany. Wyobrażasz sobie jak się 
ucieszę, kiedy dostanę od Ciebie znak życia. Pamiętaj, zawsze o tem, że 
jesteś moim bardzo ukochanym bratem351.

Podobnie ciepło do Kazimierza - „Kazia” pisał Julian Tuwim w liście z 1945 roku: 

Mój drogi, miły, kochany Kaziu! Z winy nieposkromionego gadulstwa ludz-
kiego, piękne i pełne treści słowa zbladły, ochłodły, straciły istotną wartość. 
Poprzedziłem Twoje imię w nagłówku tego listu aż czterema określnikami 
– takiemi niby wyświechtanemi – a przecież w każdym z nich jest ciepła 
prawda czułości, żywej pamięci i przyjaźni, braterskiej miłości…– Jak widzisz, 
i ja też za dużo gadam. Ale to dlatego, że chcę, abyś wiedział, jak Cię kocham 

350  Magdalena Jarnotowska, Cieleśnie: o Stefanie Napierskim, „Czytanie Literatury: Łódzkie 
Studia Literaturoznawcze”, 2014, vol. 3, s. 263-288.
351  Arch. BLAA fondo CE MSS775–0079-1. Zachowano pisownię oryginalną.
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– jak mi jesteś bliski – jak bardzo jestem przywiązany do naszej wspólnej 
warszawskiej przeszłości, którą tak opłakujesz w swoim liście. I ja z Tobą352.

 Kazimierz początkowo szedł śladami swojego starszego brata. Czy brat 
mu imponował, czy chciał mu dorównać, czy też ‒ po śmierci Marka-Stefana 
‒ chciał choć w taki sposób podtrzymać pamięć o nim? Myślę, że początkowo 
widział siebie w Kolumbii w podobnej roli, jaką jego starszy brat odgrywał 
w Polsce, czyli oczytanego znawcy literatury europejskiej, przybliżającego 
nowe trendy młodym intelektualistom. Dopiero później wybrał własną dro-
gę i poszedł w kierunku krytyki sztuki. Droga ta, wybrana z konieczności 
zarobkowej stała się dla niego sposobem na życie i przyniosła satysfakcję 
i spełnienie zawodowe. Poezja jednak towarzyszyła mu nadal, „przemycał 
ją” na wernisażach, organizował spotkania poetyckie w swoich galeriach, 
interesował się nową twórczością poetycką. 

 Po upływie tylu lat lepiej widać podobieństwo losów obydwu braci: 
znani i poważani w swoich czasach, odcisnęli ślad odpowiednio na polskim 
i kolumbijskim życiu kulturalnym, po śmierci zostali zapomniani i dopiero 
po latach doczekali się powrotu zainteresowania ich działalnością. Powstały 
wręcz podobne książki z wyborem ich tekstów. Po raz pierwszy, w 1995 
roku, został zebrany i opublikowany wybór pism krytycznych Eigera przez 
Mario Jursich Durána w książce Casimiro Eiger. Crónicas de arte colombiano 
1946/1963. Podobnie stało się z twórczością krytyczno-literacką jego brata, 
Stefana Napierskiego. W 2009 r. jego teksty zostały zebrane i poddane 
analizie przez Jana Ziębę w książce Stefan Napierski. Wybór pism krytycz-
nych. Również wybory życiowe braci są zastanawiająco zbieżne, po dojściu 
do pełnoletności obydwaj wybrali religię katolicką, obydwaj byli orientacji 
homoseksualnej. Jak godzili tę sprzeczność, trudno oceniać.  

1.1.1. Aforyzmy

 Przykłady wczesnej twórczości Casimiro Eigera można odnaleźć w jego ar-
chiwum w Bogocie. Znajdują się tam m. in. cztery zachowane zeszyty z notat-
kami353 oraz dwie książeczki adresowe354 z pieczątkami cenzury z Curaçao, co 
oznacza, że albo je przywiózł ze sobą na wyspę, albo tam zaczął je prowadzić. 

352  Tamże, fondo CE MSS775-0121. Zachowano pisownię oryginalną.
353  Tamże, fondo CE MS775-1315/2, 3, 5 i 6.
354  Tamże, fondo CE MS775-1315/1 i 4.
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Tylko na jednym zeszycie, wykonanym w warsztacie w Cartagenie355,nie 
ma pieczątki. Najczęstsze są wpisy po francusku, jest trochę wpisów po 
polsku, a przy końcu zeszytów pojawiają się wpisy hiszpańskie. Można się 
domyślać, że te trzy zeszyty z pieczątką zostały przywiezione do Willemstad 
i tam były nadal w użyciu, natomiast zeszyt bez pieczątki został założony 
później, już w Kolumbii. Przeglądając je, napotykamy na krótkie opinie na 
temat poetów i poezji oraz na aforyzmy i sentencje. 

 Jeden z notatników zatytułowany jest po hiszpańsku Diario de Casimiro 
Eiger (Dziennik Casimiro Eigera)356. W zeszycie tym, kupionym w Paryżu za 
3 franki, Kazimierz Eiger podobnie jak brat podsumowuje pisarzy i poetów 
podobnymi, krótkimi, celnymi uwagami: „Cześ Miłosz: pomnik z mlekiem 
pod nosem”, „Do Gałczyńskiego – wiele dróg. Tuwim – [ Jerzy] Liebert – Gał-
czyński – to jedno. Ileż innych?…”, „Żagaryści” – manja wielkości”, „Trzy zimy 
Miłosza: wicher na Akropolisie”, „Parandowski – nostalgia za inną młodością”. 
„Adolf Pawiński – neoromantyzm”, „Broniewski – może nie drugorzędny 
lecz drugo – rządowy”, „Czechowicz – nasz [ Józef Bohdan] Zaleski”, „M. B.– 
klucznica, która została margrabiną”, „Miłosz – najwyższy diapazon poetycki 
od czasów Norwida”, „Jerzy Paczkowski – liryzm i dowcip – Asnyka”, „Od 
Lenartowicza do Czechowicza droga jest prosta”, „Iwaszkiewicz – artyzm 
tak wielki, że nawet kłamstwa przemienia w artystyczną prawdę”. „M. S. 
– rozgnieciona pluskwa” [nie udało się rozszyfrować inicjałów]. O swoim 
bracie zanotował „Mój brat: Don Kichot, nie mogący odżałować tego, że nie 
jest Sancho Pansą” 357.

 Przypominają one refleksje Napierskiego dotyczące literatów358: „Przyby-
szewski: »drugorzędnie genialny«” , „Jakże genialnie chory był Słowacki!” , „[Ta-
deusz ] Miciński: »plazma twórcza«”, „Goethe: geniusz pomieszany z płaskością” 
, „Iwaszkiewicz: »inteligencja zmysłów« (pozaintelektualna)”, „Iwaszkiewicz: 
»pisarz jako taki« – ten, dla którego istnieje tylko problem stylu”, „Iwaszkiewicz: 
absolutny słuch, syntetyk dźwięków”, „Pawlikowska: oddychające bibeloty”, 
„Boy-Żeleński: swada jako właściwość umysłowa” , „Rimbaud: biografia na 
wskroś poetycka”, „[Alfred] De Vigny: inteligencja i zwątpienie to jedno”, „M. 
J. [Maria Jehanne] Wielopolska: sfuszerowana G. Sand”. 

355  Tamże, fondo CE MS775-1315/3.
356  Tamże, fondo CE MSS 775-1315/2.
357  Wszystkie cytowane teksty podaję w pisowni oryginalnej. Cytaty z tekstów Eigera 
pochodzą z zeszytów 2 i 5. Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1315/2,5.
358  Wszystkie aforyzmy Stefana Napierskiego wzięte są z książki I. Maciejewska (red.), 
Stefan Napierski, Aforyzmy …, s. 19-57.
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 O świętości Eiger pisał: „Los Santos no son gente seria” (Święci nie są 
poważnymi ludźmi”, a Napierski: „Bohaterstwo (wspinanie się na Mount 
Everest!) jest zwykle na pograniczu obłędu. Tylko świętość nie jest szalona”. 

 Eiger o astrologii: „Przypowieść: Znałem jednego astrologa. Cały czas 
mówił »abrakadabra«. Był to bardzo nudny człowiek”359. Napierski: „Astro-
logia: doping z zaświatów”, „Astrologia: matematyka przeznaczenia”.

 Casimiro Eiger notował również uwagi na temat twórczości360: „Jedna 
jest tylko możliwość powstania dobrego panegiryku: to jeśli chwalącego 
i chwalonego łączą wspólne ideały”, „Poezja nowoczesna w Polsce – postim-
presjonizm”, „Środowisko literackie – mgławice ciał niebieskich. Lecz gwiaz-
dy są gdzie indziej”, „Ballada – jeden z najniebezpieczniejszych rodzajów 
literackich. Na granicy wulgarności i kiczu”. I znów można je porównać do 
aforyzmów Napierskiego: „W polskiej literaturze rozpanoszył się półinte-
ligent”, „Przestroga dla polskich poetów: nie wystarczy mieć talent, trzeba 
jeszcze być kimś”, „Obrazowość w poezji jest przeciwieństwem malowni-
czości”, „Poezja – poczucie łączności”, „Natchnienie to jest trudna wiedza”, 
„Trzeba mieć widzów, aby móc grać. A twórczość jest straszliwą grą wobec 
pustej widowni”. 

 W notatniku z ekslibrisem z Cartageny361 Eiger notował (głównie po 
francusku, a pod koniec po polsku), takie sentencje jak: „Horacy – oszczęd-
ność słów”, „Horacy – liryzm wynikający z ujarzmienia ekspresji”, „Doj-
rzałość czyli pogarda wyrzeczenia akceptacja”, „Wyrzeczenie jest zawsze 
patetyczne”, i na ostatniej stronie po hiszpańsku: „Nuestra edad verdadera: 
no son los años que tenemos, sino los que nos separan de la muerte” (Nasz 
prawdziwy wiek: to nie są lata, które mamy, tylko te, które nas oddzielają od 
śmierci)362. Można się tu odwołać do pisanych przez Napierskiego sentencji 
o życiu i śmierci: „Każdy jest starszy o dziewięć miesięcy”, „Czyż umrzeć to 
nie znaczy to samo, co nie być człowiekiem? To zapewne jest trwoga śmierci”, 
„Raz jeszcze: inteligencja i zwątpienie to jedno”.

 Zwracają również uwagę sentencje o narodach. U Eigera363: „Juifs des 
basses classes: vanterie dans tout, moins dans les affaires” (Żydzi niższych 
klas: chwalą się wszystkim, mniej biznesem); „On ne peut aimer l’Italie que 

359  Tamże.
360  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1315/2.
361  Tamże, fondo CE MSS775-1315/3.
362  Sentencja ta przypomina motto z tekstu El último rostro (Ostatnie oblicze) Álvaro Mu-
tisa, o którym będzie mowa w dalszej części.
363  B. Piotrowski, Kazimierz Eiger, ojciec współczesnej sztuki kolumbijskiej …, s. 156-157.
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désespéramment” (Włochy możemy kochać tylko rozpaczliwie), „Pour les 
Américains la réalité c’est ce que font les autres, ou c’est ce que nous faisons 
nous-mêmes quand on nous voit” (Dla Amerykanów rzeczywistość jest tym, 
co robią inni lub tym co robią, kiedy inni na nich patrzą), i u Napierskiego 
„Żydzi: ta najbardziej masochistyczna rasa świata, ciągnąca lichwiarskie 
zyski z prześladowań”, „Francuzi są nieprzeniknieni, gdyż są zbyt prości”, 
„Amerykanizm: profesjonalny uśmiech szczęścia na fotografiach – wzgar-
dliwa pobłażliwość dla »ginącej Europy«” i ogólne: „Tylko przez wrośnięcie 
w ojczyznę stajemy się obywatelami świata”.

 Jak bardzo bracia Eigerowie musieli być do siebie podobni! Zarówno 
Casimiro Eigera jak i Stefana Napierskiego, oddalonych od siebie w czasie 
i miejscu, nazwano „klerkiem”. W listopadzie 1953 r., w gazecie „El Tiem-
po” równo dziesięć lat po zamieszkaniu przez Casimiro Eigera w Bogocie 
anonimowy autor opisywał go jako 

czystego intelektualistę, „klerka”, tak jak to mówiło się w dawnym języku 
francuskim, intelektualistę, który choć broni swych idei z dyskretną 
dyscypliną opartą na twardej podstawie, to czyni to w kulturalny i niena-
ganny sposób, tak jak wyobraża się sobie „klerka” z XVIII wieku364. 

Fot. 27.  Opis Casimiro Eigera jako „klerka” i jego zjęcie. „El Tiempo” z dnia 
z 12.11.1953 

364  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1954; Casimiro Eiger, „El Tiempo” 12.11.1953.
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 W 2006 roku, Jan Zięba w tytule swojej książki w podobny sposób 
nazwał Stefana Napierskiego – „Klerk zaangażowany” pisząc, że zazwyczaj 
pod słowem klerk rozumie się 

postawę artysty, naukowca czy inteligenta, który odcinając się od spraw 
doczesnych, społecznych, politycznych, zwraca się ku sprawom „wieczn-
ym”, duchowym, nieprzemijającym i czyni z nich swego rodzaju twierdzę 
odporną na jakiekolwiek wpływy z zewnątrz365. 

 W Kolumbii porównywano Eigera do „tajemniczej postaci, która wy-
mknęła się z dzieł Prousta”366. W Polsce Napierski w szkicu „O Prouście” 
mocował się ze światopoglądem estetycznym tego pisarza, a Zięba w swo-
ich rozważaniach pokazywał jak coraz bardziej się do niego upodabniał367. 
Obydwaj bracia byli też wielbicielami prozy Conrada. Napierski w szkicu 
Z uwag o Josephie Conradzie w „Wiadomościach Literackich” z 1926 r. pisał:

Nad wszystkimi myślami Conrada – nad każdym, z niezawodnym mistr-
zostwem sformułowanym zdaniem, jakby wyprężonym pasmem surowej 
skóry – wiszą gwiazdy spraw nieubłaganych i ostatecznych. […] Józef 
Korzeniowski mógł pisać tylko dlatego, że przeżył czterdziestoletnie mil-
czenie, że przeszedł nieubłagane i samotne życie żeglarza, że zanim zaczął 
tworzyć, był rzeczywiście heroiczny368.

 Eiger natomiast przybliżał postać Conrada swoim przyjaciołom w Ko-
lumbii.  Ślady jego oddziaływania widać w noweli Álvaro Mutisa Intermedio 
en el Atlántico Sur (Pauza na południowym Atlantyku). Bohaterem jest tam 
oficer marynarki podejmujący ważną decyzję w swoim życiu. Mówi on:

po angielsku z nienaganną poprawnością, ale z uciążliwym słowiańskim ak-
centem, który często sprawia, że jest niezrozumiały. […] Pod koniec dyżuru 
postanowienie zostało powzięte. Po przybyciu do Londynu dokończy 
swoją powieść i wyśle ją do wydawcy. Marynarz, zatopiony w myślach, 

365  J. Zięba, Klerk zaangażowany. Stefana Napierskiego nowoczesna krytyka literacka wobec 
dyskursów krytycznych w Dwudziestoleciu międzywojennym, Uniwersitas, Kraków 2006, s. 11.
366  Murió el escritor colombiano Álvaro Mutis, a los 90 años, „Eje21” 23.09.2013. 
367  Stefan Napierski, Od Baudelaire’a do nadrealistów. Szkice i przekłady z nowoczesnej lite-
ratury francuskiej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2012, s. 18.
368  Stefan Napierski, Z uwag o Josephie Conradzie, [w:] Stefan Napierski, Wybór pism …, s. 241, 245.



CZĘŚĆ II. Casimiro Eiger a literatura118

rozważa jakiego nazwiska będzie używał w swym nowym życiu: Konrad 
Korzeniowski? Joseph K. Korzeniowski? Litera K ma szorstki ton, który mu 
się nie podoba. Conrad, lepiej.Tak, Joseph Conrad. I tej nocy, pod kopułą 
oświetloną od spokojnego Atlantyku, rodzi się jeden z największych, na-
jbardziej niepokojących, najbardziej oryginalnych narratorów swoich cza-
sów i wszech czasów369.

 Braci Eigerów łączyła również fascynacja Tomaszem Mannem. Napierski 
uważał, że 

Wystarczy zapoznać się lojalnie z kilkoma zdaniami jakiejkolwiek książki 
pierwszego prozaika Niemiec współczesnych, aby pojąć istotę jego ponad-
narodowej, uniwersalnej wielkości; aby uczcić w nim pisarza czołowego370.

Natomiast Eiger na antenie Radiodifusora Nacional wygłosił audycję Tho-
mas Mann, w której wychwalał trylogię371 Józef i jego bracia tego wielkiego 
niemieckiego pisarza.

1.1.2. Wiersze

 Oprócz krótkich form takich jak aforyzmy, Eiger próbował też sił w poezji 
lecz oceniał się bardzo surowo, puentując „O moich wierszach (w przypły-
wie optymizmu: akwaforta też jest sztuką)” 372. Z pewnością nie było mu 
łatwo pisać, gdyż siłą rzeczy musiał porównywać się z bratem, a może znając 
jego ostry zmysł krytyczny bał się oceny. A jednak „z własnej twórczości 
najbardziej go interesowała poezja”373. W archiwum zachowały się rękopisy 
nieopublikowanych wierszy Eigera napisanych po francusku374. Fragmenty 

369  Á. Mutis, Intermedio en el Atlántico Sur [w:] Á. Mutis Relatos de mar y tierra, Debols!llo, 2018.
370  S. Napierski, Z uwag o Josephie Conradzie …, s. 246.
371  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3420: w spisie podano: „Komentarz na temat wielkiej 
trylogii Jakub i jego Synowie”. (Comentarios acerca de su poderosa trilogía de Jacob y sus 
Hijos), 1953 rok. Opis audycji jest błędny: powieść wydana jest w czterech tomach. Całość 
w języku hiszpańskim nosi tytuł: José y sus hermanos ( Józef i jego bracia), natomiast tytuły 
poszczególnych tomów to: Las historias de Jacob (Historie Jakubowe), El joven José (Młody 
Józef), José en Egipto ( Józef w Egipcie), José el Proveedor ( Józef Żywiciel). 
372  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1315/2.
373  B. Piotrowski, Kazimierz Eiger, ojciec współczesnej sztuki kolumbijskiej …, s. 158.
374  Arch. BLAA, fondo CE MSS775- od numeru1510 aż do nr 1588.
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niektórych z nich przytoczę za Piotrowskim, który zadał sobie trud ich 
spisania375.

La Balance376 (Równowaga)
„N’éxagérons pas les droits de la balance” 
F. Mazade377

J’ai jeté sur le plateau  
Droit de la balance   
Mon coeur épuisé trop tôt  
–Et là, la prudence.   
Point de cri qui ne prévale  
Si le coeur n’y ment!   
La balance oscile égale  
Désespérément   

Envoi (Wysyłka)378

Enrubannée de solitude  
Petite colombe, veux-tu,  
Ce fruit élu de mon étude,  
Le piloter comme un fétu
Léger, et puis au vol la tréve,
Le déposer au sol ou gît,
Parmi les défilés du rêve,   
Le prix d’un invisible?  

 W rękopisach można znaleźć także wiersze po polsku, takie jak np. I nie 
wrócisz do Krakowa, nostalgiczny, z pewnością nie najlepszy, ale napisany 
prosto z serca, prawdopodobnie w momencie, kiedy Eiger zrozumiał, że już 
nigdy nie ujrzy swojej ukochanej ojczyzny379. 

 Eiger wykorzystywał wszystkie skrawki papieru. Wiele wierszy napi-
sanych jest na odwrocie jakiegoś rachunku czy listu i przez to w archiwum 

375  B. Piotrowski, Kazimierz Eiger, ojciec współczesnej sztuki kolumbijskiej …, s. 158-159.
376  Arch. BLAA fondo CE MSS775-1534.
377  Fernand Mazade (1861-1939) francuski poeta.
378  Arch. BLAA fondo CE MSS775-1649.
379  Tamże, fondo CE MSS775-1782.
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spisane są jako ten konkretny rachunek czy list. Dopiero po uważnym przyj-
rzeniu się dokumentom domyślamy się, że Casimiro zachował je z powodu 
wiersza, a nie np. rachunku. W ten sposób odkryłam, że na zachowanym 
liście od księgarza z 24 kwietnia 1939 roku, figurującym w spisie archiwal-
nym jako list, znajduje się utwór. Rzeczywiście na stronie opisanej sygnaturą 
znajduje się list po polsku do księgarza w sprawie zakupu książek natomiast 
na odwrotnej stronie znajduje się rękopis wiersza Eigera po francusku nie 
do końca czytelny:

Jeune Anglaise aux cheveux de flame
Sans hanche ni mollet
Et qui telle qui un fen follet
Cours (Bandis) après la choque lanne
[¿?. trudność w odczytaniu] el est l’âte et quelle la trame
[Q ¿? trudność w odczytaniu] que ce sample filet
Qui man coem, en pompe galet
Raule, ceint l’oriflamme
Crins

Oh.. qul l’attrait, quelle ..la trâme
Quel est l’attrait, quelle la fame
Quel attrait, quelle vime trame
Vens 380

 Pisał też m. in. na odwrocie biuletynu „Poland Fights” (Polska Walczy)381 
z 1942 r.382 Na marginesie dodam, że dodatkową trudność przy badaniu 
materiałów pozostawionych w archiwum sprawia charakter pisma Eigera, 
niełatwy do odcyfrowania. 

 Na innym dokumencie, również niepoprawnie opisanym w indeksie, 
na rewersie znajduje się rękopis wiersza po polsku. Słowa utworu odnoszą 
się jednego z uchodźców, który zmarł podczas morskiej tułaczki. Mógł to 

380  Tamże, fondo CE MSS775-0007.
381  „Poland Fights”: nowojorski biuletyn informacyjny o sprawach polskich, a zwłaszcza 
walce podziemnej w kraju, wydawany dla opinii publicznej w USA. Ukazywał się w latach 
1941-1946. Zob.: Krzysztof Groniowski, „Poland Fights”: 1941-1946, „Kwartalnik Historii Prasy 
Polskiej”, 1990, t. 29, nr 2, s. 67-93.
382  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1757.
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być polski inżynier, ex-pasażer statku „Wyoming”, który po pobycie w ma-
rokańskim obozie płynął na parowcu „Cabo de Hornos” i zmarł na tyfus383.

Przeciskam się drzwiami
I pytam się o ciebie świata jak portjera
Kiedy tu, bez litości najmniejszej nad nami
Wypływasz tylnym wyjściem w gwiazdy i umierasz

A miałeś silne ramiona
Dumne czoło i marzyłeś skrycie
Czemuś oddał to wszystko śmierci? przecież ona
Nie kocha nic, poza życiem

Nadjechała wspaniała pod imieniem greckiem
„Ekatoning [? nie odczytane] Palandrie384” i wyparła cię w morze
Ach, chylę się, nad tobą jak nad własnem dzieckiem
Lecz cóż ci to pomoże?

Twój dzień już zaszedł – nasz się zaczyna.
„Matin385” krzyczy w jakimś zbrodniczym omamie,
A serce moje tonie, jak twoja „Ondyna”386

Moje dane przez wieczność, komendancie…387

 Wiersz ten napisany jest na odwrocie listu wysłanego z Hotelu de Bre-
tagne et du Canada, rodzinnego pensjonatu w Paryżu. 

1.1.3. Wspomnienie o Rafale Marcelim Blücie rozstrze-
lanym przez Niemców w Warszawie

 W archiwum zachowały się także rękopisy polskich utworów Eigera, opisane 
w indeksie archiwalnym jako teksty francuskie. Jeden z nich to wiersz Karta 

383  A. Kipper, Pausa exótica …, s. 170-171.
384  Palandrie – okręty używane w średniowieczu do XVI wieku, zazwyczaj były to statki 
przeznaczone do transportu, ale w razie potrzeby niektóre były używane jako okręty wojenne.
385  matin – po francusku poranek
386  Ondyny – duchy powiązane z żywiołem wody, rusałki, nimfy.
387  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0006.
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Fot. 28. Wspomnienie o Rafale Marcelim Blücie rozstrzelanym przez Niemców 
w Warszawie, Casimiro Eiger, rękopis. Arch. BLAA
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pocztowa, na którym znajduje się pieczątka z cenzurą z Curaçao, a z tekstu 
wynika, że napisany był jeszcze we Francji: 

Karta pocztowa
Z Bayonny, skąd do ciebie piszę
Mój drogi Trystanie
Jak bardzo tęsknię do 
i do … na Sekwanie

Adur? napróżno pod swym krzyżem
Fale, wzdęte morzem, kołysze
i przynosi gorzki śpiew syreny;
zdaje mi się nic, …, że słyszę.

… holowników, ciągnących szeregiem.
malutkich388

 Drugi to przejmujące poetyckie Wspomnienie o Rafale Marcelim Blücie 
rozstrzelanym przez Niemców w Warszawie, na którego rękopisie nie ma daty389. 
Poniżej przytaczam (również nie do końca rozczytane) fragmenty tego wspo-
mnienia:

Wspomnienie o Rafale Marcelim Blücie rozstrzelanym przez Niemców 
w Warszawie

Był chłodny, jesienny wieczór. Wichura przetykana deszczem, gnała po 
ulicach Warszawy, chyląc drzewa, okręcając, zaczepiając latarnie. Mdłe 
światło lamp łukowych rozlewało się z wysoka na ulicę, gdzie Rafał Marceli 
Blüth szedł i chodząc marzył. Cienki płaszcz podszyty miał wiatrem, ostre 
kropelki biły po twarzy i osiadały na rondzie kapelusza, a on do owego 
idącego obok w milczeniu towarzysza mówił o Polsce i o poezji. Drobne-
mi, z lekka ironicznemi słowami, wydobywał z przeszłości wielką postać 

388  Tamże, fondo CE MSS775-1713.
389  Arch. BLAA, fondo CE MSS 775-1715. Archiwalny opis dokumentu w indeksie: EIGER, 
Casimiro. A Rafale Marcelin Blicie (Do Rafale Marcelin Blicie). Manuscrito en francés (rękopis 
w języku francuskim). Podczas, gdy jest to tekst w języku polskim o tytule: Wspomnienie 
o Rafale Marcelim Blücie rozstrzelanym przez Niemców w Warszawie. Strony ponumerowane 
są w złej kolejności, a z treści wynika, że brak co najmniej jednej strony.
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Mickiewicza, łącząc z otaczającym go światem, oprawiał [nieczytelne] 
przyjaciółmi, wskazywał na Oleszkiewicza390, na Zinaidę Wołkońską391, na 
serdeczne hasła mistyków i chrześcijan. I wielkie słowo! Katolicyzm padało 
z niepowstrzymaną siłą, pęczniało sensem i wiekuistym brzmieniem, łączyło 
się z Polską, z jej losem, z jej misją na wschodzie! Rafał Marceli Blüth znał 
tylko jedno pojęcie, które mu było bliższe, bardziej ważkie niż ojczyzna, 
i język, w którym tworzył, a słowem tym była wiara. On, który poświęcił 
po kolei wszystkie swe możliwości: swą Marylę, swe ambicje, swe studja, 
a w końcu i swoje dzieła – jedno znał tylko zadanie, którego nie wolno 
mu było zaniechać i które, poprzez wszystkie wyrzeczenia ciągnęło go ku 
sobie z nieubłaganą siłą: […] 
[prawdopodobnie brak stron lub strony.] 
i chrześcijańskie na ziemi. O tu… [nieczytelne] człowiek spokojny 
i nieśmiały gotów był walczyć zawsze i przeciw każdemu. O to, żeby życie 
nasze nie było tylko zwykłym pasmem zamierzeń, czynów i przeobrażeń, 
żeby nie było nawet boskich obrazów i zachwytów ale, żeby oparte na 
ziemskiej, tutaj, sprawiedliwości, sięgało nieba. I dlatego, nie zadowalało 
go, zwykłe wypełnianie obowiązków, choćby i religijnych, lecz żądał on 
wnikania w życie nasze żywych słów Jezusowych.
Chrześcijaństwo i Polska nierozłączne były w jego duszy, Mickiewicz 
i wszystko co go dotykało, najmniejsze nawet detale drogie mu były jak 
relikwia, której nie wolno porzucić. Conrad, niemy wyraz polskiego idea-
lizmu i tęsknoty za lepszym wcieleniem, drogi mu był jako symbol i jako 
przeznaczenie. Pisał o nich z czołobitną dokładnością, łączył z gniazdem 
z którego wyszli, z polską tradycją i z polskim życiem. Nie tu miejsce na 
rozbiór prac Rafała Marcelego Blütha. Nie chwila dziś na to. Pochylmy 
dziś tylko nasze czoła przed tym, który ukochał polską przeszłość a do 
teraźniejszości wprowadził. Chciał więcej sprawiedliwości i miłosierdzia, 
a zginął od niemieckiej kuli z fałszywego wyroku. Cześć jego pamięci392.

390  Józef Oleszkiewicz (1777-1830) – polski i litewski malarz i mistyk. Znany głównie 
z malarstwa portretowego,  tworzył obrazy historyczne, religijne oraz mitologiczne. Bohater 
fragmentu Dziadów Mickiewicza. 
391  Zeneida (Zinaida) Wołkońska (1792-1862) – literatka rosyjska, w swym salonie lite-
rackim w Moskwie skupiała tamtejszy świat artystyczny i naukowy. Od 1829 r. mieszkała 
w Rzymie, odgrywała ważną rolę w życiu politycznym i sferach katolickich. Przyjaciółka 
Adama Mickiewicza. 
392  Arch. BLAA,  fondo CE MSS 775-1715.
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 Nie wiadomo, kiedy Eiger napisał te przejmujące słowa i czy pisał je 
z myślą o druku? Na rękopisie nie ma pieczątki z Curaçao, co oznacza, że 
Wspomnienie… zostało napisane w Kolumbii, być może wówczas, gdy do-
wiedział się, że jego brat Marek nie żyje. Rafał Marceli Blüt393, Polak o ży-
dowskich korzeniach przez sam fakt swojej tożsamości z pewnością był mu 
bliski. Słowa poświęcone Blüthowi mógł pisać myśląc o swoim bracie. Blüth 
współpracował z „Ateneum”, redagowanym przez Stefana Napierskiego, 
publikował tam m. in. artykuły o Josephie Conradzie, jeden z nich dotyczył 
zagadnienia narodowego w Korsarzu Conrada394, a drugi rodziny tego an-
gielskiego pisarza pochodzenia polskiego395. 

 We Wspomnieniu o Rafale Marcelim Blücie … zarysowuje się styl pisania 
Kazimierza, który potem, w Kolumbii jeszcze się utrwali. Styl „kastylijski” 
jak to określił później Fernando Guillén Martínez396. Eiger używał licznych 
przymiotników, pisał w sposób podniosły, wręcz barokowy. Jego teksty-
recenzje zawierały tak wieledygresji, że często nie dochodził do tematu 
felietonu radiowego, przez co przekładał go na następny raz. W każdym 
z jego tekstów widać głęboką erudycję, dzięki czemu mówiono o nim, że 
był przykładem „encyklopedycznej wiedzy i przenikliwości”397. Z pewnością 
pisanie aforyzmów, wierszy, tekstów literackich – wszystkie te próby własnej 
twórczości pomagały Eigerowi w lepszym rozumieniu procesu twórczego 
i pozwoliły mu lepiej służyć doświadczeniem i radą młodym poetom ko-
lumbijskim. 

1.1.4. Tłumaczenia 

Bogdan Piotrowski w przeglądowym artykule o Eigerze stwierdza, że 
„w swoich poszukiwaniach literackich Eiger zajmował się tłumaczeniami. 
[…] Ze spuścizny translatorskiej warto wymienić przełożone z łaciny biblijne 

393  Rafał Marceli Blüth (1891-1939) – polak, pochodzenia żydowskiego, nawrócił się na ka-
tolicyzm, krytyk literacki i historyk literatury, sowietolog, publicysta. Zamordowany został 
przez Niemców w jednej z pierwszych masowych egzekucji. Jego synem jest znany historyk 
prof. Tomasz Szarota. 
394  R. M. Blüth, Powrót żeglarza, „Ateneum”, 1938, rok I, nr 3, s. 378-397.
395  R. M. Blüth, Dwie rodziny kresowe (z kroniki rodzinnej Conrada), „Ateneum”, 1939, rok II, 
nr 1 (7), s. 1-24.
396  C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño …
397  Á. Castaño Guzmán, El insomnio de la crítica, „Arcadia”, 19.09.2017.
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Psalmy”398. Przekazuje także wzmiankę jakoby tłumaczył dla „Wiadomości 
literackich”. Niestety, nie dotarłam do tych tłumaczeń, być może autor ich 
nie podpisywał. Natomiast w archiwum w Bogocie znalazłam próbę prze-
niesienia na język francuski wiersza Jana Lechonia Pytasz co w moim życiu 
z wszystkich rzeczą główną, podjętą najprawdopodobniej przed przyjazdem 
na Curaçao lub już na wyspie. Na maszynopisie wiersza, u dołu, znajduje 
się kilka wersów, dopisanych ręcznie pismem Eigera, w języku francuskim:

D’une je mains? les noire, de l’autre les yeux bleus
Ce sont me deux amoure, et mes morts ami deux

[ Jednej się oczu czarnych, drugiej – modrych boję.
Te dwie są me miłości i dwie śmierci moje.]399.

Tłumaczeniami zajmował się również w Kolumbii, ale raczej w sposób 
nieformalny. W wywiadzie dla radia HJCK opowiadał, jak podczas tertulias
-spotkań przybliżał młodym adeptom nowe prądy poezji europejskiej tłu-
macząc wiersze:

ale mój hiszpański (kastylijski) był jeszcze zupełnie początkowy, 
a tłumaczyłem Apollinaire’a, który sam w sobie jest trudny i w moim 
tłumaczeniu nie można było zrozumieć wszystkiego, lecz było to zupełnie 
wystarczające, aby wzbudzić zainteresowanie. I to samo wydarzyło się 
z Rainerem Marią Rilke400. 

W Polsce wiersze tych europejskich poetów przekładał i opracowywał 
krytycznie jego brat Stefan. Przetłumaczył on we współpracy z Witoldem 
Hulewiczem Elegie duinejskie Rilkego oraz wydał dzieło Od Baudelaire’a do 
nadrealistów, gdzie cały rozdział poświęcił Guillaume Apollinaire:

Od Baudelaire’a do nadrealistów [to] oryginalna książka, będąca połączeniem 
przekładów i szkiców krytycznych, zasługuje [ona] być może na miano 
najważniejszego dzieła w obrębie całej twórczości Napierskiego. To dzięki 

398  B. Piotrowski, Kazimierz Eiger, ojciec współczesnej sztuki kolumbijskiej …, s. 158.
399  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1689.
400  Tamże.



127ROZDZIAŁ 1. Literackie zainteresowania Casimiro Eigera

niej przede wszystkim był Napierski zgodnie uważany przez współczesnych 
za krytyka najlepiej zorientowanego w sprawach europejskiej literatury401.

Podobnie jak Napierski w Polsce, tak i Eiger w Kolumbii był najlepiej zo-
rientowany w sprawach europejskiej literatury. 

1.2. Lektury 

 Eiger czytał w przeróżnych okolicznościach i przy każdej nadarzającej 
się okazji. W owym tak trudnym okresie prawie każdego dnia i prawie 
w każdym miejscu pogrążał się w lekturze. W tamtych czasach młodzi lu-
dzie często prowadzili dzienniki lektur, w których zapisywali przeczytane 
książki. Małgorzata Baranowska w książce pamiętnikowej Kajety. Prywatna 
historia poezji opisuje zeszyty-kajety Marii Janion402 powstałe za jej młodości 
w Wilnie: „Jest to lista lektur zapisana pod literą według nazwisk autorów. 
Każda strona w tym notesie została ułożona w tabelkę: AUTOR. TYTUŁ, 
STR, AUTOR, TYTUŁ, STR”403.

 Natomiast u Eigera każda strona zeszytu ma z lewej strony, na margine-
sie, podane daty; obok, na środkowej części strony, zanotowane jest miejsce 
pobytu, a pod nim wyliczeni autorzy i tytuły przeczytanych książek. Janion 
wiele lektur miała wspólnych z Eigerem. Czytała tak jak on Rilkego, Miłosza, 
Iwaszkiewicza i jak podkreśla Baranowska, Horacego, o którym aforyzmy 
pisał Eiger. „W każdym razie jesteśmy na dobrej drodze, na drodze każde-
go kiedyś średnio wykształconego człowieka w Polsce. Znowu początek 
w Horacym”404. Zapewne czytali te same wiersze. U Janion w spisie znaj-
duje się m.in. wiersz Ireny Tuwim Rue Bagneux, którego rękopis odkryłam 
w archiwum Eigera w BLAA405. 

 Kiedy Kazimierz Eiger zaczął prowadzić zeszyt, ten, który przetrwał, bo 
przecież mogło ich być więcej, nie wiedział jeszcze, że za pół roku nastąpi 

401  J. Zięba, Stefan Napierski, literatura francuska …, s. 7. 
402  Maria Janion (1926-2020) – wybitny specjalista w zakresie polskiego i europejskiego 
romantyzmu, historyczka literatury, krytyczka literacka.
403  Małgorzata Baranowska, Kajety. Prywatna historia poezji, „Polska Sztuka Ludowa – 
Konteksty”, 1995, t. 49 z. 3-4, s. 16-18.
404  Tamże, s. 18.
405  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1712-1. Błędny opis w spisie-indeksie: Rue Bagneux, 
wiersz po polsku Ireny Tuwim, został opisany jako wiersz Casimiro Eigera po francusku. 
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koniec znanego mu świata. Jego kuzynka Zofia Poznańska z Londynu pisała 
do niego po latach: „Wojna przekreśliła nasze życia dawniejsze w zupełności, 
ale poniekąd może zmieniła nasze pojęcia o wartości samego życia. Wątpię 
czy w przyszłości będziemy martwić się głupstwami!”406 

 Podczas wojennej tułaczki Eiger uciekał w świat lektury: w Marsylii, na 
statku widmo „Alsina”, w obozach w Maroku, na Curaçao, wszędzie tam, 
gdzie rzucał go los. Jak twierdzi Baranowska:

Wszyscy znani mi starsi czytelnicy przeczytali masę książek właśnie 
w okresie wojny. […] Czytanie nie tyle wiązało się z mającą jakoby dziś 
upaść Galaktyką Gutenberga, ile raczej z planetą wolności i wspólnotą 
języka. Odejściem od rzeczywistości wojny. Czytanie, narkotyczne czytanie 
stwarzało wybór, pozór wolności407. 

 Eiger czytał książki, wiersze, powieści, opracowania w języku polskim, 
francuskim i niemieckim. Z pewnością większość z nich wybierał z koniecz-
ności, gdyż były dostępne w danym miejscu i czasie. Pierwszą książkę po 
hiszpańsku Kazimierz, zwany już z hiszpańska Casimiro, przeczytał od razu 
po zamieszkaniu w Bogocie, 7 stycznia 1944 roku. Była to wówczas nowość 
z 1936 roku „Vida y pasión de la cultura en América” peruwiańskiego autora 
Luisa Alberto Sáncheza408. Zeszyt lektur kończy się na dacie 15 kwietnia 1951 
roku. Zapewne nadal wiele czytał, ale nie prowadził już tak szczegółowego 
spisu, zaczęły go pochłaniać inne sprawy. W 1951 roku rozpoczął nowy etap 
życia: otworzył Galerię „El Callejón” przy Księgarni Głównej. 

1.3. Tertulia literackie  

 W Bogocie pierwszej połowy XX wieku życie intelektualne kwitło w ka-
wiarniach i w salonach prywatnych domów. Spotykano się na tertulias, gdzie 
dyskutowano na temat sztuki czy literatury. Jak przypomina dziennikarz 
Diego Aristizábal, termin tertulia pochodzi od nazwy korytarza w daw-
nych teatrach hiszpańskich mieszczącego się na najwyższym piętrze, gdzie 
spotykali się widzowie, aby porozmawiać przed spektaklem. Później słowo 

406  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0379.
407  M. Baranowska, op. cit., s. 17.
408  Luis Alberto Félix Sánchez Sánchez (1900-1994) – pisarz, adwokat, historyk, dziennikarz, 
krytyk literacko, tłumacz i polityk peruwiański. 
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to zaczęto używać na oznaczenie sztuki dobrej konwersacji, która była tak 
ważna w XVII-XVIII w. W tamtych czasach damy z arystokracji i bogatego 
mieszczaństwa organizowały spotkania, na których sławni intelektualiści 
epoki przedstawiali swoje idee i zabawiali gości. Z czasem to kawiarnie 
i księgarnie stały się doskonałym miejscem, aby prowadzić literackie dysputy. 
„W XX wieku Kolumbia miała swoich wielkich tertuliaderos (rozmówców), 
których niestety już dziś nie ma bądź stali się prawie niewidoczni” – żałuje 
Diego Aristizábal. Z rozproszonych informacji wynika, że tertulias były 
bardzo ważne w ówczesnym procesie kształtowania się przyszłych literatów. 

 W Warszawie taką rolę salonu literackiego odgrywała kawiarnia „Zie-
miańska”, świetnie pokazana w książce Mariusza Urbanka Tuwim wylękniony 
bluźnierca:

Poetycki rząd dusz nad Polską dwudziestolecia międzywojennego 
sprawowali zza najsłynniejszego w polskiej literaturze stolika na półpięterku 
kawiarni Ziemiańskiej przy Mazowieckiej 12 w Warszawie. Żelazny skład 
stanowili Tuwim, Lechoń i Słonimski. […] Żartowali ze wszystkiego i ze 
wszystkich. Stefan Napierski (właściwie Stefan Eiger), krytyk i poeta, choć 
znacznie mniej niż skamandryci utalentowany, był przez nich dopuszczany 
do stolika w Ziemiańskiej, ale w zamian musiał fundować im kolejne kawy 
i wódki409. 

 Podobnie opisuje Irena Parandowska: 

na półpięterku, przy stoliku wsuniętym między dwiema ścianami, omawia 
się zdarzenia każdego dnia literackiego. Tu się decyduje o powodzeniu 
nowo wystawianej sztuki teatralnej, odkrywa nowe talenty, tu się rodzą 
najlepsze dowcipy, które w kilka godzin później obiegają całą Warszawę410. 

 Kiedy Eiger dotarł do stolicy Kolumbii po długim pobycie na Karaibach, 
andyjskie miasto sprawiło na nim wrażenie bardzo smutnego. W gęstej mgle 
i zmroku, który codziennie zapadał o szóstej, wydawało mu się że na Bogotę 
zaraz spadną otaczające ją góry. Szybko zmienił jednak zdanie, kiedy zaczął 
regularnie odwiedzać kawiarnie literackie i odnalazł w nich atmosferę ka-
wiarni polskich i paryskich. Co prawda w kolumbijskiej stolicy były one:

409  M. Urbanek, op. cit., s. 56, 66.
410  Irena Parandowska, Na półpięterku w Ziemiańskiej, „Stolica”, 1961, nr 51–52.
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najbrzydsze i najbrudniejsze na świecie, ale wszystko to znikało, kiedy 
słuchało się rozmów przy sąsiednich stolikach. […] Rozmawiano o lite-
raturze, rozmawiano o poezji, rozmawiano o wszystkich nowościach 
kulturalnych, […] wkładając w dyskusję całe serce rozmawiano o jakimś 
wersie i to rzeczywiście interesowało wszystkich411. 

 Pierwszą kawiarnią, którą poznał Eiger, była „Astoria”. Spotykali się 
tam najważniejsi intelektualiści kolumbijscy. Był wśród nich Marco Ospina, 
a także wenezuelski poeta Vicente Gerbasi – attaché kulturalny w Kolumbii. 
Kiedy Eiger przyszedł i powiedział, że jest Polakiem – polonés, to „zabrzmiało 
tak jakbym był z Polo Norte [z Bieguna Północnego] i do tego rościł sobie 
jakąś wiedzę na temat poezji, a przecież nie mówiłem prawie po kastylijsku. 
Tak więc wszystko to spowodowało ogólną nieufność” 412. Artyści, pisarze 
i poeci spotykali się także w kawiarni „El Automático”. Krytyków przycho-
dziło tam głównie dwóch: Casimiro Eiger i Walter Engel.

 Po pewnym czasie udało się Eigerowi przeniknąć do kręgu lokalnych 
intelektualistów, a nawet ich „udomowić” (domesticar), jak określiła to pro-
wadząca z nim wywiad Gloria Valencia de Castaño. Eiger wszedł do towa-
rzystwa intelektualistów bogotańskich po tym jak

Fernando Charry Lara zrobił mi mały egzamin i zapytał czy czytałem to albo 
tamto itd. I kiedy ja rościłem sobie wiedzieć coś na tematy poetyckie, zapytał 
się mnie – a czy Pan czytał również eseje Edgara Allana Poe, tych pięć esejów 
o poezji413? Okazało się, że nie czytam po angielsku414, ale to dzieło, dziełko, 
wyszło po francusku w malutkim nakładzie i przypadkowo, i na szczęście 
dla mnie, przeczytałem je, i zdałem egzamin, i od tego czasu wszystko się 
zmieniło. I ci poeci, młodzi, z generacji, która akurat powstawała, i która 
nie miała jeszcze nazwy, bo nazwa los cuadernícolas (zeszytowcy)415 to była 

411  Tamże.
412  C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño …
413  Prawdopodobnie chodzi o Zasady poezji Edgara Poe (ang. The Poetic Principle)
414  Eiger twierdził, że nie czytał po angielsku, lecz skądinąd wiadomo, że to amerykańska 
książka Inside Latin America pomogła mu przy wyborze Kolumbii. Jego doskonałą znajomość 
języków: francuskiego, angielskiego, niemieckiego podkreślał we wcześniej wymienionym 
liście Alfred Landsberger. Przypuszczalnie Casimiro Eiger chciał powiedzieć, że nie czyta po 
angielsku na tyle dobrze, aby dogłębnie zrozumieć poezję Edgara Allana Poe. 
415  Cuadernícolas (Zeszytowcy) nazwa nadana generacji poetów (postpiedracielistas) z końca 
lat 40, która pojawiła się po i w opozycji do pokolenia poetyckiego Piedra y Cielo. W ich 
twórczości punktem odniesienia był kantyk (cántico), a inspiracją hiszpański poeta Jorge 
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nazwa ironiczna, którą im nadał Hernando Téllez416 i przylgnęła do nich 
później, ci młodzi zaczęli bywać często w moim mieszkaniu. Bez żadnego 
zaproszenia i bez niczego czym mógłbym ich poczęstować, mieszkałem 
wówczas w ciasnocie, którą trudno sobie wyobrazić i w wyniku tego 
nie mogłem ich poczęstować nawet aguardiente (wódką) czyli tym co im 
naprawdę smakuje więc oferowałem im herbatę, której nikt nie chciał 
pić, ale mimo to każdego wieczora bez żadnego zaproszenia odbywały 
się spotkania417.

 W innej rozmowie wyliczał, że przez jego dom przedefilowały wszystkie 
pokolenia pisarzy: 

Młodzi pisarze zaczęli odwiedzać mój dom położony na rogu Alei Caracas 
i 23. ulicy. Contertullios [współrozmówcy] to byli Álvaro Mutis, Fernando 
Arbelaéz418, Jorge Gaitán Durán419, Rogelio Echavarría – nazwani przez 
Hernando Télleza cuadernícolas. Zaczęli też przychodzić poeci ze Średniego 
Pokolenia (Media Generación): Andrés Holguín420, Daniel Arango421, Fer-

Guillén. Wśród poruszanych tematów były: morze, przyroda, sen, udręka i samotność. W ich 
poezji odzwierciedlały się ówczesne problemy: przemoc i spustoszenie. Nazwa Cuadernícolas 
powstała od formy zeszytów (cuadernos) w jakiej wydawali swoje pierwsze próby poetyckie. 
416  Hernando Téllez (1908-1966). Pisarz, krytyk literacki, tłumacz i dziennikarz kolumbijski. 
W latach 1943-1944 konsul kolumbijski w Marsylii. Był jednym z pierwszych literatów obok 
Jorge Zalamea, którzy pisali na temat przemocy (violencia) w Kolumbii. Uważany za jednego 
z najważniejszych dziennikarzy kolumbijskich tamtego okresu, był redaktorem dziennika 
„El Tiempo” oraz współpracował m. in. z takimi czasopismami jak „Mito” i „La Semana”. 
417  C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño …
418  Fernando Arbeláez (1924-1995) – poeta, tłumacz, należał do grupy Cuadernícolas i Mito. 
Otrzymał narodową nagrodę Akademii Kolumbijskiej „Guillermo Valencia”. Autor antologii 
Poesía colombiana (Poezja kolumbijska). 
419  Jorge Gaitán Durán (1924-1962) – poeta, krytyk literacki i krytyk sztuki. W 1950 
roku wyruszył w podróż do Europy i rozpoczął pisanie Diario (Dziennika) uważanego za 
przełomowy tekst dla literatury kolumbijskiej. W 1951 roku wydał w Paryżu poetycką książkę 
Asombro (Zdziwienie), opis tropiku. W 1955 roku zainicjował powstanie czasopisma „Mito” 
(Mit) i ruchu literackiego nazwanego tak samo. Zginął tragicznie w katastrofie samolotowej. 
420  Andrés Holguín (1918-1989 ) – pisarz, tłumacz i dyplomata kolumbijski. Autor książki 
La poesía inconclusa y otros ensayos (Niedokończona poezja i inne eseje) oraz książki o Bau-
delaire i antologii poezji francuskiej.
421  Daniel Arango Jaramillo (1921-2008) – pisarz, dziennikarz, adwokat, polityk kolum-
bijski, minister edukacji z ramienia partii liberalnej. W latach 60. i 70. pisał pod wpływem 
ruchu literackiego Piedra y Cielo (Kamień i Niebo) oraz współczesnego mu poety Eduardo 
Carranza. Współtwórca Universidad de los Andes w Bogocie. 
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nando Charry Lara. Jeszcze później piedracielistas (kamienioniebiańscy)422: 
Jorge Rojas423, Eduardo Carranza424, Arturo Camacho Ramírez425, Aure-
lio Arturo426, którego uważali za papieża poezji. I wreszcie mistrzowie 
León de Griff427 [pomyłka w pisowni nazwiska de Greiff] ze swoją ironią 
i nieodłącznym ustnikiem od papierosa, Rafael Maya428, który zawsze 
narzekał, że musi wspiąć się na trzecie piętro; a także muzykolog Ernesto 
Martín429.

Widać w tym podobieństwo Eigera do Napierskiego. W Bogocie u Kazimie-
rza, podobnie jak u jego brata Stefana w Warszawie „bywali […] wszyscy – 
młodzi zwłaszcza. […] Zawsze był przy nim ktoś z jego poetyckich uczniów” 
430. Napierski przeprowadzał:

422  Piedracielistas – poeci i pisarze z grupy Piedra y cielo (Kamień i niebo), ruchu poetyc-
kiego powstałego w Kolumbii w latach 40. XX wieku, który pojawił się po generacjach 
Centenaristas (Centenaryści) i Nuevos (Nowi). Jego założycielami byli: Jorge Rojas i Eduardo 
Carranza, a głównymi przedstawicielami Arturo Camacho Ramírez, Tomás Vargas Osorio, 
Darío Samper, Gerardo Valencia y Carlos Martín. Na ten ruch poetycki duży wpływ miała 
hiszpańska grupa poetycka Generación del 27 (Pokolenie 27). Nazwa została przyjęta od tomu 
wierszy Piedra y Cielo Juana Ramóna Jiméneza (1881-1958), hiszpańskiego poety, który w 1956 
roku otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. 
423  Jorge Rojas (1911-1995) – poeta i tłumacz kolumbijski. Uważany za jednego z twórców 
grupy poetyckiej Piedra y Cielo. Pierwszy dyrektor Kolumbijskiego Instytutu Kultury (Ins-
tituto Colombiano de Cultura – Colcultura). Jego ważniejsze dzieła to Transparente corazón 
(Przezroczyste serce), Soledades (Samotności) i Rosa de agua (Róża z wody).
424  Eduardo Carranza Fernández (1913-1985) – poeta, dziennikarz i dyplomata kolumbi-
jski. Prekursor grupy poetyckiej Piedra y Cielo. Dyrektor Biblioteki Narodowej. Jego poez-
ja odzwierciedlała cztery fundamentalne tematy: ojczyzna, śmierć, miłość i ziemia. Do 
najważniejszych jego dzieł zalicza się: Canciones para iniciar una fiesta (Pieśni na rozpoczęcie 
święta), Ella (Ona), Los días y las nubes (Dnie i chmury), Azul de ti (Niebieski od ciebie) i El 
olvidado (Zapomniany). 
425  Arturo Camacho Ramírez (1910-1982) – poeta, dziennikarz i dyplomata. należał do 
grupy poetów Piedra y Cielo. Jego najbardziej znany sonet to Nada es mayor que tú (Nic nie 
jest większe od ciebie).
426 Aurelio Arturo Martínez (1906-1974). Poeta i adwokat kolumbijski. Jego najbardziej 
znany poemat to Morada de Sur (Południowa siedziba).
427  León de Greiff (1895-1976) – poeta, intelektualista kolumbijski. Jeden z najbardziej 
wpływowych i podziwianych poetów XX wieku w Kolumbii. Współtworzył grupę Los Nue-
vos. Jego najważniejszy zbiór poezji to Variaciones alrededor de nada (Wariacje wokół niczego) 
zawiera wiersze o: miłości, poezji, miłości, pustce, podróży i nocy. 
428  Rafael Maya (1897-1980) – poeta kolumbijski, krytyk literacki. Należał do grupy stwor-
zonej wokół czasopisma „Los Nuevos”. 
429  G. Valencia Diago, op. cit.
430  P. Hertz, O Stefanie Napierskim …, s. 283.
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wywiady z ważnymi postaciami ówczesnego francuskiego życia literac-
kiego (Drieu La Rochelle, Philippe Soupault, Fernand Divoire) tytułowane 
czasem niezobowiązująco „Pół godziny z…”. Podczas tych, prowadzonych 
w różnych miejscach i okolicznościach (kawiarnia, redakcja, prywatne 
mieszkanie, w Polsce i zagranicą) rozmów, Napierski swobodnie wymie-
nia ze swymi rozmówcami opinie na temat najważniejszych europejskich 
zjawisk literackich431.

 U Casimiro Eigera również pojawiali się prawie wszyscy znaczący in-
telektualiści tamtych czasów, przychodzili do niego na rozmowy i dyskusje 
o literaturze i o sztuce. Do swoich audycji i na wernisaże zapraszał znane 
postacie kolumbijskiego życia literackiego, prowadził wywiady, a także 
bardziej intymne rozmowy w swoim mieszkaniu:

Aurelio Arturo, którego wszyscy szanowali i uważali za rodzaj ojca, kiedy 
chodziło o sądy literackie, bardzo szybko opuścił wspólne spotkania, ale 
zaczął przychodzić do mnie do domu każdej niedzieli o piątej po południu, 
nie chciał widzieć nikogo więcej, siedzieliśmy i rozmawialiśmy we dwójkę 
o całej poezji światowej […] dzięki temu ten co do was mówi musi wyznać, 
że nauczył się ogromnie dużo432.

 Kto jeszcze bywał na tertuliach u Eigera? Jak mówił był u niego sam Jorge 
Borges. Trudno to sprawdzić. Na pewno Borges odwiedził radio HJCK, gdzie 
jak wspomina Álvaro Castaño recytował swoje wiersze. Oznaczałoby to, że 
tertulie trwały co najmniej do lat 60. Jorge Luis Borges, według José Perilli, 
przyjechał do Kolumbii trzy, a nawet cztery razy, jeśli liczyć jego pobyt w Cali 
w maju 1964 r.433 Pierwszy raz pojawił się w Bogocie w 1963 r. w związku 

431  J. Zięba, Stefan Napierski, literatura francuska i nowoczesne antynomie, [w:] Stefan Na-
pierski, Od Baudelaire’a do nadrealistów …, s. 8. 
432  „Pero Aurelio Arturo, a quien todos estimaban y a él lo consideraban como una clase 
de Papa, cuando se trataba de los juicios literarios, él sí abandonó las reuniones comunes muy 
pronto, pero comenzó a venir a la casa todos los domingos a las cinco de la tarde. No quería 
ver a nadie más y allá estábamos hablando de todos los asuntos poéticos mundiales y otros 
gracias a lo cual pues, quien les habla, tiene que confesar que ha aprendido enormemente”. 
C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño …
433  José Perilla, Jorge Luis Borges en Colombia, 02.11.2017; Jorge Luis Borges visita Colombia, 
katalogRadio Difusora Nacional de Colombia, 1963; Jorge Luis Borges, Lo que más admiro de 
Colombia es que aquí la literatura se toma en serio, rozm. przepr. Cesar Esquivias, „El Tiempo”, 
15.12.1963.



CZĘŚĆ II. Casimiro Eiger a literatura134

z nadaniem mu tytułu Doktora Honoris Causa na Uniwersytecie de Los 
Andes. Odwiedził Radio Nacional de Colombia i przemawiał w Teatrze 
Colón w Bogocie. Mógł wówczas wziąć udział w spotkaniu poetów u Eigera.

A jak widzieli Eigera poeci kolumbijscy? Po latach Mutis opisując po-
czątki swojej literackiej drogi mówił: „Casimiro Eiger bardzo szybko zmie-
nił się w mojego doradcę w sprawach poezji. Mieszkał wiele lat w Paryżu, 
miał godne pozazdroszczenia wykształcenie, ale przede wszystkim wielką 
wrażliwość i doskonały osąd”434.

 Claudia Romero w Entrevista imaginaria con Guillermo Wiedemann (Wy-
imaginowany wywiad z Guillermo Wiedemannem) opisała takie spotkanie, 
została zaproszona (w wyobraźni) do domu malarza Wiedemanna435, aby 
w niedzielę po południu asystować przy tertulii zorganizowanej przez jego 
żonę Cristinę436:

Grupa rozmówców, nie więcej niż dziesięciu, składała się z Europe-
jczyków i Kolumbijczyków, między nimi było trzech, którzy wydawali 
się być najbliżsi mistrzowi Antonio Bergmann [Antonio María Bergmann 
(1896-1977). Niemiecki filzof i historyk sztuki, od 1938 roku zamieszkały 
w Kolumbii], Casimiro Eiger i rzeźbiarz Eduardo Ramírez Villamizar. 
[…]. Tematy rozmów mieszały się między poezją, filozofią i problemami 
artystycznymi dotyczącymi tendencji nie figuratywnych we Włoszech437. 

 Ángel Castaño Guzmán w El insomnio de la crítica (Bezsenność krytyki) 
przypomniał rolę zagranicznych krytyków pisząc o tym, że „złoty etap” ko-
lumbijskiej literatury i krytyki literackiej związany był z późnym „wiatrem 

434  Álvaro Mutis. Cronología, https://cvc.cervantes.es
435  Guillermo (Wilhelm Egon) Wiedemann (1905-1969) – kolumbijski malarz pochodzenia 
niemieckiego. Do Kolumbii przybył w 1939 r. Jeden z najważniejszych malarzy dla rozwoju 
sztuki nowoczesnej. Malował akwarele i obrazy olejne. Tematyka jego malarstwa obejmowała 
pejzaż i postać w tropikach. Pod koniec lat 50. zwrócił się ku abstrakcjonizmowi, a w latach 
60. zajął się techniką collage’u.
436  Cristina Wiedemann (1900?-1988) –  Krystyna Szalay, I voto Chałupczyńska, II voto 
Wiedemann. Polska malarka zamieszkała w Kolumbii od 1942 r. Autorka portretów Mikołaja 
Kopernika i Zygmunta Krasińskiego wykonanych w Bogocie w latach 40. Restauratorka 
obrazów kolonialnych w Bogocie. Jej pierwszym mężem był poseł Rzeczypospolitej Polskiej 
w Bogocie Mieczysław Chałupczyński. Po jego śmierci utrzymywała się z pracy artystycznej. 
W 1953 roku wyszła za mąż za Guillermo Wiedemanna, malarza kolumbijskiego pochodzenia 
niemieckiego.
437  Romero, C. Entrevista imaginaria con Guillermo Wiedemann. Universidad Nacional de 
Colombia Revistas electrónicas UN Revista de la Universidad Nacional (1944-1992). 1990.
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nowoczesności”. Jedna z „bryz” przywiała cudzoziemców, a wraz z nimi 
literaturę francuską, północnoamerykańską i angielską jako alternatywę dla 
katolickiego świata hiszpańskiego. Również tragedia drugiej wojny światowej 
sprawiła, że do kolumbijskich portów „przyniosło” dwóch znakomitych Euro-
pejczyków – Ernesto Volkeninga438 i Casimiro Eigera będących przykładami 
encyklopedycznej wiedzy i wnikliwości439. Castaño Guzmán podkreślił przy 
tym brak w historiografii literatury dokładnego studium opisującego wkład 
obcokrajowców w rozwój literatury i kultury kolumbijskiej.

438  Ernesto Volkening (1908-1982) – niemiecki tłumacz, pionier krytyki filmowej. W 1934 
roku przeniósł się do Kolumbii, gdzie mieszkał do końca życia. 
439  Ángel Castaño Guzmán, El insomnio … 





Jak trafnie zauważył w swoim szkicu Dziennikarstwo jako literatura XXI 
wieku Jerzy Jastrzębski: 

Mimo usilnych i długotrwałych starań, nie potrafimy dotąd odpowiedzieć 
na pytanie o to, czym jest literatura, ani o to, co właściwie mamy na myśli, 
kiedy mówimy o dziennikarstwie. […] Nieuzbrojonym metodologicz-
nie okiem dostrzec można, że odwieczne i naturalne związki pomiędzy 
literaturą a dziennikarstwem ulegają od kilkudziesięciu lat systematycz-
nemu zacieśnianiu. […] istota i najgłębsze struktury, a także podstawowe 
formy ekspresji w obu praktykach komunikacyjnych pozostają podobne lub 
wręcz takie same. […] dziennikarstwo wywodzi się z tych samych źródeł, 
co literatura; jest jej młodszym rodzeństwem, jeśli nie potomkiem i nosi 
cechy rodzinne, genetyczne, widoczne gołym okiem nawet pobieżnego 
i niezbyt dociekliwego obserwatora440. 

Nasz wielki reporter Ryszard Kapuściński starał się „na początku każ-
dego tomu Lapidarium umieścić zawsze jakąś myśl, czy to pisarza, czy to 
filozofa, zwracającą uwagę na to, że w literaturze i nie tylko w niej, uprawia 
się formy różnorodne, niejednolite, zmieszane”441. Na temat Ameryki Łaciń-
skiej Kapuściński tak opowiadał w wywiadzie z Krzysztofem Masłoniem:

Specyfika piśmiennictwa latynoamerykańskiego, jego wielka tradycja po-
lega na tym, że tam nigdy nie było i nie ma ścisłego rozgraniczenia między 
dziennikarstwem a literaturą. Tam pisarz jest równocześnie dziennikarzem. 
Każdy, także największy, jak Gabriel García Márquez, jak Mario Vargas 
Llosa, jak Carlos Fuentes. Pracują w gazetach czy radiostacjach, jeśli nie 

440  J. Jastrzębski, Dziennikarstwo jako literatura XXI wieku, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, 
W. Furman, J. Snopek (red.), Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku, Poltex, Warszawa 
2011, s. 24, 26. 
441  Tamże.
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etatowo, to stale występują jako komentatorzy, publicyści, reporterzy. Wielu 
z nich, czego Márquez jest klasycznym przykładem, jest znanych przede 
wszystkim jako dziennikarze. Uprawianie literatury pięknej jest wtórne 
[…] Márquez podkreśla zresztą, że większość jego powieści i opowiadań 
wzięła się z reportaży prasowych442.

1. Działalność dziennikarska Eigera

 Casimiro Eiger jeszcze w trakcie pracy dyplomatycznej zaczął zajmować 
się dziennikarstwem. Jak pisała Anna Kipper, dziennikarka i późniejsza 
pierwsza kobieta-dyrektor agencji AFP (Agence France-Presse) w Bogocie:

Eiger został zaangażowany do Centro polones de Informacion, gdzie 
wydawaliśmy regularnie pismo „Por nuestra libertad y por la vuestra” 
i w sierpniu 1944 r., kiedy mnie, jako weterankę Havas’a, przywołano do Al-
gieru, do rodzącej się Agence France Presse, objął po mnie dyrekcję Centro443.

 W momencie kiedy z powodów politycznych zlikwidowano Poselstwo 
R.P. w Bogocie, Eiger zatrudnił się w Ambasadzie Francuskiej w dziale kul-
tury i oprócz tego zaczął szukać alternatywnej możliwości pracy. Wybór 
padł na dziennikarstwo. Od zawsze zainteresowany słowem pisanym miał 
ukończone studia w zakresie nauk politycznych w Genewie, co pozwoliło 
mu na swobodne wypowiadanie się na temat aktualnej polityki na świecie 
na łamach gazet kolumbijskich. Po pewnym czasie przerzucił się na tematy 
związane z kulturą, a następnie zainteresował się nowym medium, jakim 
było wówczas radio oraz dziennikarstwem radiowym, które według niego 
miało przed sobą wielką przyszłość. 

1.1. Prasa 

 Od początku XX wieku aż do wydarzeń 9 kwietnia 1948 roku Kolumbia 
sprawiała wrażenie kraju o stabilnej demokracji, bez zamachów stanu, z po-

442  R. Kapuściński, Reporter Herodot, rozm. przepr. Krzysztof Masłoń, „Rzeczpospolita” 
07.11.2002. 
443  A. Kipper, Polonica …, s. 194.



139ROZDZIAŁ 2. Literatura i dziennikarstwo

dzielonymi wpływami między konserwatystów a liberałów. Tak naprawdę 
był to jednak kraj o ukrytej przemocy, a wolność wyrażania poglądów często 
była utrudniona. 

 Jak pisze Antonio Checa Godoy w książce Historia de la prensa en Ibe-
roamérica (Historia prasy w Iberoameryce)444 w roku 1903, roku odłączenia 
się Panamy, w Bogocie wydawano około sześćdziesięciu pism, podczas gdy 
w całym kraju około stu pięćdziesięciu. Ich liczba powoli rosła aż do podwo-
jenia ilości w 1948 r. Głównym dziennikiem bogotańskim było „El Correo 
Nacional”. Natomiast pierwszy numer „El Tiempo”445 pojawił się w 1911 roku 
i jest to najdłużej wydawany dziennik kolumbijski, który przetrwał po dziś 
dzień. Trzeba tu dodać, że dziennikarstwo kolumbijskie było i jest dużo 
bardziej zdecentralizowane niż w innych państwach iberoamerykańskich. 
I chociaż Bogota jest miastem, w którym wychodzi najwięcej dzienników 
o zasięgu krajowym, to inne duże miasta kolumbijskie także oferują wybór 
codziennej prasy. W większości dużych miast, takich jak np. Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena istnieją wpływowe regionalne dzien-
niki i pisma: „El Colombiano” w Medellín jest trzecim dziennikiem w kraju 
pod względem na nakładu, a czwartym jest „El País” z Cali. W Cartagenie 
jednym z ważnych dzienników jest „Diario de la Costa”. 

 Cechą charakterystyczną dla rynku codziennych gazet kolumbijskich 
była i jest wysoka zależność od tradycyjnych partii: liberalnej i konserwa-
tywnej oraz ścisłe powiązania z wielkimi rodzinami trzymającymi w rę-
kach władzę polityczno-ekonomiczną. W Bogocie „El Diario Nacional”, „El 
Tiempo” i „El Espectador” wraz z nowopowstałymi dziennikami: w 1936 
r. „La Razón”, w tym samym roku „El Siglo” i w 1938 roku „El Liberal” były 
głównymi graczami na rynku prasy. Wrogi konserwatystom był dziennik 
„La Razón” pod kierownictwem Juan Lozano y Lozano, który przetrwał do 
1948 r. Dziennik „El Liberal” wydawany w latach 1938-1951 niejako z zało-
żenia był bliski Partii Liberalnej, a jeden z jego dyrektorów Alberto Lleras 
Camargo został dwa razy prezydentem Kolumbii w latach 1945-1946 oraz 
1958-1962. Partię liberalną popierała też gazeta „El Tiempo”. Jej redaktorem 
naczelnym od początku lat 30. był Eduardo Santos (pseudonim dziennikar-
ski „Calibán”). W latach 1938-1942 sprawował funkcję prezydenta Republiki 

444  A. Checa Godoy, Historia de la prensa en Iberoamérica, Alfar, Sevilla 1993.
445  „El Tiempo” jest to jeden z najpopularniejszych kolumbijskich dzienników założony 
30 stycznia 1911 roku przez Alfonso Villegasa Restrepo. Ideologicznie związany był z Unión 
Republicana (Związek Republikański), koalicją, która wyniosła do władzy prezydenta Carlosa 
E. Restrepo.
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Kolumbii. „El Espectador”, definiowany przez swoich założycieli jako neu-
tralny, w rzeczywistości bronił liberalnych idei. Od 1915 roku publikowany 
był równocześnie w Medellín i w Bogocie. W 1923 r. przeniósł się jednak 
definitywnie do stolicy.

 Konserwatywne poglądy popierała gazeta „El Siglo”, własność rodziny 
Gómezów prowadzona przez Laureano Gómeza, przyszłego prezydenta w la-
tach 1950-1951. Jej redaktor naczelny w latach 80., Álvaro Gómez Hurtado, 
był kandydatem na prezydenta z ramienia Partii Konserwatywnej w 1986 r. 
Innym prawicowym dziennikiem była „La República”. Powstała w 1953 roku 
i była własnością rodziny Ospina, z której wywodził się Mariano Ospina, 
prezydent w latach 1946-1950446. 

 Po zamordowaniu populistycznego polityka Jorge Eliécera Gaitána, 
podczas zamieszek, gniew ulicy obrócił się głównie przeciwko prasie konser-
watywnej. Zniszczono w większym lub mniejszym stopniu budynki takich 
gazet, jak między innymi „El Siglo” w Bogocie, „El Colombiano” w Medellín, 
„El Deber” w Bucaramandze czy „El Diario de la Costa” w Cartagenie447. Nie 
oszczędzano również innych większych budynków. Kiedy zaczęto niszczyć 
siedzibę „El Tiempo” w Bogocie, udało się zatrzymać tłum Hansowi Unga-
rowi, właścicielowi Księgarni Głównej. Lilly Bleier de Ungar, w wywiadzie 
dla czasopisma „Letra Urbana”, opisuje jak tłum zaczynał opanowywać „El 
Tiempo” i już miano podpalać budynek, kiedy:

Właściciele poprosili nas o ratunek. Szybko zrobiliśmy dziurę w ścianie 
galerii (Galeria „El Callejón” będąc częścią księgarni przylegała do budynku 
„El Tiempo”) tak, aby dziennikarze i pracownicy mogli uciec i uratować 
się. Mój mąż wyszedł na ulicę i powiedział do manifestujących: „słuchajcie, 
jestem Austriakiem i ten budynek jest mój, więc nie dotykajcie go, bo 
będziecie mieli problemy z moją ambasadą”. I tak uratował „El Tiempo”448.

 Z kolei okres dyktatury Rojasa Pinillo był trudnym etapem dla dzienni-
karstwa o profilu liberalnym. W 1952 roku zostały zaatakowane i podpalone 
siedziby gazet „El Tiempo” i „El Espectador”. Dzienniki te zostały następnie 
zamknięte przez władze, a na ich miejsce powstały gazeta „Intermedio” 
kierowana nadal przez Eduardo Santosa oraz gazeta „El Independiente” 

446  A. Checa Godoy, op. cit., s. 412.
447  Tamże, s. 411.
448  Clarita Spitz, La Librería Central y la Galería El Callejón de Bogotá. Espacios y personajes 
que tejieron el legado cultural de Colombia, „Letra Urbana”, sección: Espacio Urbano, edición: 40. 
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kierowana przez Alberto Llerasa Camargo i Guillermo Cano. Tak w głów-
nych zarysach wyglądał rynek prasy, kiedy Eiger zaczynał swoją przygodę 
z dziennikarstwem. 

 Eiger, jak już wiemy, był obrońcą katolicyzmu i polskim patriotą nie-
zgadzającym się ani na okupację niemiecką, ani na radziecką dominację 
w Polsce. Początkowo pisał felietony dotyczące polityki międzynarodowej 
oraz komentarze na temat państw Europy Środkowo-Wschodniej i zimnej 
wojny dla dziennika „La Razón” i „El Espectador”. Następnie jego zaintere-
sowanie kulturą, literaturą i sztuką zaczęło się przejawiać w formie esejów 
oraz recenzji z wydarzeń kulturalnych do czasopism takich jak: „Vida”  (1947), 
„Revista de las Indias” (1950), „Boletín de Programas de la Radiodifusora 
Nacional” (Biuletyn Programowy Radia Narodowego) (1954), czasopisma 
„Plástica” (1957), „Vínculo Shell”  (1957) czy „Boletín Cultural y Bibliográ-
fico” Biblioteki Luis Ángel Arango (Biuletyn Kulturalny i Bibliograficzny) 
(1959-1961) oraz do Suplemento Literario (dodatku literackiego) gazety „El 
Tiempo” (1949-1967) i dziennika „La Paz” (1956)449. 

 Od dyrektora dziennika „El Siglo”, Guillermo Gómeza Moncayo w stycz-
niu 1960 r. Eiger otrzymał zaproszenie do współpracy i publikowania „na 
tematy, które sam wybierze, i które uważa za warte opisania ze względu na 
swoją aktualność, mogły być zarówno krajowe, jak i międzynarodowe”450. 

 Z drugiej strony wiadomo, że wiele notatek na temat wydarzeń Eiger 
przekazywał do gazet anonimowo. Niektóre z jego felietonów wygłaszanych 
w radio były następnie przedrukowywane w prasie lub odwrotnie: w radio 
pojawiały się teksty pisane pierwotnie dla gazet.

1.2. Radio

 Działalność Eigera jako krytyka sztuki prowadzona w radiu, wówczas no-
woczesnym medium komunikacyjnym, była unikalna i wyjątkowa w historii 
Kolumbii. Radio dawało możliwość dotarcia do ogromnej ilości słuchaczy 
w odróżnieniu od wciąż bardziej elitarnej prasy. 

449  Informacja podana za El legado de Casimiro Eiger ..., s. 16. W nawiasach podano lata 
publikacji Eigera na łamach poszczególnych periodyków.
450  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0227.
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Na popularność radia wpłynął […] jego plebejski charakter. Miało ono tę 
przewagę nad gazetą, że mogli z niego korzystać również analfabeci, a war-
to pamiętać, że sto lat temu nawet w krajach rozwiniętych, nie wszyscy 
potrafili czytać451.

 W Polsce pierwsze próbne audycje radiowe zaczęto nadawać w 1925 roku, 
a uroczysta inauguracja programu Polskiego Radia odbyła się 18 kwietnia 
1926 roku. Dzięki Annie Kipper i jej opisom Warszawy sprzed wojny za-
mieszczonych w Pausa exótica. Impresiones de guerra y de destierro dotrzeć do 
nas może niekłamany zachwyt nad tym nowoczesnym środkiem przekazu: 

Pamiętacie naszą radosną Warszawę, która tańczyła „charlestona”? [...] 
Prawie w tym samym czasie pojawiły się pierwsze aparaty radiowe. 
Odwiedziliście tę wystawę, na której jedna część była zarezerwowana dla 
nowonarodzonej radiotelefonii? W małej salce znajdował się tłum cie-
kawskich. Siedząc blisko stołu, naprzeciwko skomplikowanego aparatu, 
nerwowy człowiek wydostawał z pochylonego głośnika szumy i hałasy, 
wśród których nie rozróżniało się ani jednego czystego dźwięku. Ale my 
słuchaliśmy trzasków ze wzruszeniem i podziwem. Później każdy z nas 
zdobył mały radioodbiornik. Wewnętrzne anteny zwisały w naszych pokoja-
ch jak pajęczyna; mikrofony uciskały nam uszy, ale czuliśmy się niezmiernie 
dumni z pudełka aparatu, wyślizganego kryształu i z kruchej wskazówki. 
Kiedy pierwszy raz usłyszeliśmy transmisję z sali koncertowej, nasz en-
tuzjazm był ogromny452.

 Radio było też pierwszym medium, które pozwalało na szybki kontakt 
ze słuchaczami. W okresie międzywojennym Polskie Radio stało się jedną 
z najważniejszych instytucji odrodzonego kraju453, a w czasie wojny było 
jednym z głównych źródeł informacji, ale też i propagandy. Anna Kipper, 
która pracowała na początku wojny w Agencji Havas we Francji potwierdzała, 
że „dzięki radiu, temu ważnemu źródłu informacji, jej sekcja informacyjna 
mogła się rozwijać” mimo przerwanych połączeń telefonicznych i braku 
kontaktu z korespondentami na obszarach objętych walkami454.

451  B. Nierenberg, J. Kania, J. Kreft (red.), Przyszłość dziennikarstwa radiowego, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 8. 
452  A. Kipper, Pausa exótica ..., s. 107-108.
453  Magia radia - krótka historia polskiej radiofonii, https://www.polskieradio.pl
454  A. Kipper, Pausa exótica ..., s. 60.
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1.2.1. Radiodifusora Nacional

 W Kolumbii oficjalna historia radia rozpoczęła się w 1929 roku choć wcześ-
niejsze inicjatywy nadawania sygnału pojawiały się już od roku 1923. Radio, 
które początkowo było medium służącym do propagowania kultury i roz-
rywki, szybko stało się ważnym czynnikiem w walce politycznej. Prezydent 
Miguel Abadia Mendez, w 1929 r. zainaugurował Radio HJN (nazwa przyjęta 
od typu nadajnika) – pierwszą stację nadawczą w kraju. Stała się ona potem 
podstawą do stworzenia w 1940 r. Radio Nacional (Narodowego Radia) za 
rządów Eduardo Santosa Montejo, które według jego słów należało

do narodu kolumbijskiego, z wykluczeniem osobistych polemik, głosów 
niezgody i propagandy. Jedynym jego celem ma być, we wszystkich pro-
gramach, działanie na rzecz kultury narodowej, współpraca z uniwers-
ytetami i szkołami w zadaniach dydaktycznych oraz wkład do spokojnej 
i beznamiętnej, całkowicie obiektywnej informacji, która ma prowadzić 
do wiernego odzwierciedlenia pojawiających się wydarzeń455.

 Z kolei w 1929 r. powstało także pierwsze prywatne radio La voz de 
Barranquilla (Głos z Barranquiilli). W tamtym okresie Kolumbia pozostawała 
pod rządami konserwatystów. Kiedy jednak nadeszły wybory prezydenckie, 
w Bogocie działały już cztery stacje nadawcze, które włączyły się do walki 
wyborczej. Tylko jedna stacja, państwowa, popierała kandydata konserwa-
tystów, inne zaś – Enrique Olaya Herrera456 z Partii Liberalnej, podobnie jak 
kilkanaście lat później charyzmatycznego przywódcę Jorge Eliecera Gaitána. 
Po zwycięstwie Partii Liberalnej radio weszło w okres szybkiego rozwoju 
i do końca mandatu Olaya Herrera (1934 r.) powstało w kraju 21 oficjalnych 
radiostacji. Następnym prezydentem z ramienia liberałów został Alfonso 
López Pumarejo457 i to on trzymał stery władzy, kiedy do Kolumbii dotarł 
Casimiro Eiger. 

455  Intravisión Historia, https://genera2016.wordpress.com/rtvc-sistema-de-medios-publicos 
dyskursu można wysłuchać na: https://radiografias.uy
456  Enrique Olaya Herrera (1880-1937) – prezydent Republiki Kolumbii w latach 1930-1934. 
Członek grupy intelektualistów Generación del Centenario (Pokolenia Stulecia), inicjator tzw. 
Hegemonía liberal (okresu rządów liberałów). 
457  Alfonso López Pumarejo (1886-1956) – kolumbijski działacz polityczny. W latach 
1934-1938 i 1942-1945 Prezydent Kolumbii z ramienia Partii Liberalnej. Był inicjatorem tzw. 
„Revolución en Marcha” (Rewolucji w Drodze): ruchu mającego na celu dokonanie takich 
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 López Pumarejo był prekursorem tzw. radio periodyków. Wcześniej 
informacje w radio odczytywano wprost gazet.  Z czasem jednak dzien-
nikarze prasowi przestali się zgadzać na darmowe wykorzystywanie ich 
pracy. Zaczęły więc powstawać typowo radiowe programy informacyjne, 
które służyły konkretnej partii i, wraz z prasą, brały udział w walce partyjnej. 
Stało się to bardzo widoczne i miało swoją kulminację podczas wyborów 
w 1948 roku, kiedy to na falach radiowych odbyła się zacięta walka między 
liberałem Jorge Eliecerem Gaitánem, a konserwatystami: Gabrielem Turbay 
i Mariano Ospina Pérezem. Podczas wypadków 9 kwietnia  wszyscy miesz-
kańcy miasta uważali już radio za swojego wiernego towarzysza (słuchali 
informacji radiowych na żywo) i było to kluczowe w tak błyskawicznym 
rozpowszechnieniu się wiadomości o morderstwie Gaitána458. 

 W latach 40. i 50. stacja Radiodifusora Nacional podlegała Ministerstwu 
Edukacji, następnie przeszła bezpośrednio pod skrzydła rządu i w 1952 r. 
stała się filią Biura Informacyjnego bliskiego urzędowi prezydenckiemu. 
Od 1957 roku włączono ją do Narodowego Departamentu Radiotelewizji 
bezpośrednio podległego prezydentowi Republiki, a w następnych latach 
stała się częścią narodowego Instytutu Radia i Telewizji (Intravisión)459.

 Jak doszło do tego, że Eiger zaczął pracować w radio? Zachował się 
jeden z niewielu jego listów, w którym w 28 marca 1948 r. pisał do Anieli 
Gruszyńskiej, kuzynki mieszkającej w Stanach:

teraz – kiedy moja funkcja dyplomatyczna (na szczęście dla mnie) się 
skończyła – sytuacja moja znacznie się poprawi, gdyż będę mógł przyjąć 
każde interesujące zajęcie, lub wejść w interes, a nie tylko parać ową nic nie 
dającą (oprócz czczych honorów) profesurą. I tak już udało mi się zdobyć 
za pośrednictwem przyjaciół posadę w radio państwowym kolumbijskim 
na czas Konferencji Panamerykańskiej t. j. na 6 tygodni. Posada jest do-
brze płatna (w stosunku do moich dotychczasowych zarobków) i nigdy 
nie zgadniesz, na czem ma polegać: będę (c’est de plus en plus étrange) 
[co jest coraz dziwniejsze] oficjalnym recenzentem wszystkich dzieł sz-
tuki, wystaw, malarstwa i architektury przedstawionych publiczności 
z okazji Konferencji. Wszystko to byłoby wcale nieźle, gdyby nie to, że 
moja hiszpańszczyzna nie jest na to wystarczająca, a tu trzeba gadać przez 

samych zmian na drodze konstytucyjnej i pokojowej jakie dokonuje środkami przemocy 
rewolucja. 
458  La Historia de la Radio en Colombia, https://historiadelperiodismo1.wordpress.com 
459  V. Stamato, Días de radio, „Revista Credencial” septiembre 2016.
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radio! Już dziwne rzeczy zaczęły się w Curaçao, gdzie przemawiałem po 
francusku przez radio, będąc jednocześnie pół-więźniem. Lecz, że do tego 
dojdzie, nie przypuszczałem. Dziwnie się klecie na tym Bożym świecie460.

 Należy podkreślić, że mimo swego wyglądu arystokraty i tradycyj-
nych manier, w odróżnieniu od wielu innych intelektualistów z jego epoki 
Casimiro Eiger był bardzo zainteresowany tym nowoczesnym środkiem 
komunikacji, jakim wówczas było radio461. Według Mario Jurischa Durá-
na, Eiger współpracował z państwowym radiem Radiodifusora Nacional 
w latach 1948-1955 oraz 1959-1960, a z prywatnym radiem HJCK w latach 
1955-1956462. Poniżej wykażę, że daty te nie do końca odpowiadają rzeczy-
wistości, szczególnie jeśli chodzi o moment zakończenia współpracy ze 
stacjami radiowymi. 

 Jego współpraca z radiem Radiodifusora Nacional (Narodowa Radio-
stacja) rozpoczęła się przy okazji IX konferencji Panamerykańskiej mającej 
miejsce w Bogocie w 1948 r.  Prowadził wówczas program informacyjny prze-
znaczony głównie dla gości konferencji i przyjezdnych, w którym opowiadał 
o ciekawych miejscach turystycznych i historycznych, muzeach, pomnikach 
i budynkach w Bogocie. Po wybuchu zamieszek program został zawieszony, 
a po pewnym czasie wznowiony pod innym tytułem. Korzystając z moż-
liwości dotarcia przez radio do słuchaczy Eiger, jako jeden z nielicznych, 
wskazywał na dużą wartość historyczną i artystyczną architektury kolonial-
nej, brał udział w wielu debatach na temat konieczności odbudowy Bogoty 
oraz jej rozwoju urbanistycznego po zniszczeniach. Prowadził programy: 
Bogotá. Hoy y Mañana, Exposiciones y museos oraz El museo animado(Bogota. 
Dziś i jutro, Wystawy i muzea oraz Ożywione muzeum), recenzował wszystkie 
najważniejsze wydarzenia ze świata sztuki i wystawy malarskie w Bogocie. 
Do swoich audycji zapraszał osobistości związane z kulturą, z którymi przy 
okrągłym stole prowadził ciekawe dyskusje. 

 Pierwszym programem jaki zaczął prowadzić w Radiodifusora Nacional, 
według wywiadu dla Glorii Valencii de Castaño z roku 1978, była audycja 
Exposiciones y museos. Jak opowiadał:

z czasem ci wszyscy poeci, którzy przychodzili do mojego domu zdali 
sobie szybko sprawę, że mieszkanie było, ale jedzenia było bardzo mało. 

460  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0164. 
461  M. Jursich Durán, Pequeña postal polaca, [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 28.
462  Tamże, s. 27. 
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A więc zdecydowali się poszukać mi programu do poprowadzenia w Radio 
Nacional (Radiu Narodowym). Dyrektor zapytał się mnie jaki program 
chciałbym mieć i odpowiedziałem, że program na temat wystaw i mu-
zeów. I Alberto Durán Laserna powiedział „ale tutaj nie ma ani wystaw ani 
muzeów”, a ja odpowiedziałem, że „bardzo się myli, i że zobaczy”. I od tej 
chwili zaistniał w Radio Nacional skromniutki program na temat krytyki 
sztuki, który nazywał się Exposiciones y museos, był cotygodniowy i trwał 
przez dwanaście lat z dwoma przerwami. Był to prawdopodobnie pierwszy 
program, który odegrał pewną rolę, i gdzie bez roznamiętniania się i bez 
fałszywych komplementów i krytyki [przytyk w kierunku Marty Traby], 
były analizowane dzieła wielkich malarzy kolumbijskich, które powstawały 
w tym momencie463.

 Jednakże z archiwum BLAA wynika, że po raz pierwszy Eiger wygłaszał 
felietony w cyklu audycji pod tytułem Muestras de pintura y arquitectura en 
la Panamericana w programie Bogotá. Hoy y Mañana. Opisywał je w liście 
do Anieli Gruszyńskiej jako recenzje przedstawiane słuchaczom z okazji 
Konferencji na temat „wszystkich dzieł sztuki, wystaw, malarstwa i archi-
tektury”. Niestety, trudno jest obecnie zweryfikować ten fakt, ponieważ nie 
zachowało się archiwum dźwiękowe Radiodifusora Nacional z lat 40. i 50.464 
Korzystając ze spisu-indeksu oraz z materiałów z archiwum Casimiro Eige-
ra i porównując je z informacjami z innych źródeł ustaliłam, że najbardziej 
prawdopodobne jest, iż pierwszym programem, w którym Eiger brał udział, 
wygłoszonym na falach Radiodifusora Nacional był program Bogotá. Hoy y 
mañana z dnia 2 marca 1948 roku, czyli około na miesiąc przed tragicznymi 
wypadkami w Bogocie465. Recenzował w nim wystawę „dwóch najzdolniej-
szych młodych talentów w Kolumbii” czyli Eduardo Ramíreza Villamizara 
i Édgara Negreta, odbywającą się w Salonie Stowarzyszenia Inżynierów. 
Przy końcu zapowiedział następny program z serii Muestras de pintura y 
arquitectura en la Panamericana, podczas którego miał poprowadzić wywiad 
z burmistrzem Bogoty a zarazem architektem, dr. Manuelem de Vengoechea 
Mier odpowiedzialnym za przygotowanie miasta na Konferencję466. Nato-
miast program z nowej serii Exposiciones y museos miał swoją premierę w dniu 

463  C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño …
464  M. Jursich Durán, Pequeña postal polaca, [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 31.
465  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3273; C. Eiger, El papel y la misión del poeta en la crítica 
de arte (3-IV-1949), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 112.
466  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3220.
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29 marca 1948 roku. Dokładną datę poznajemy z późniejszego felietonu 
Eigera, w którym wspomina o pierwszej rocznicy tego programu467. Jak 
wynika z „Biuletynu programowego” z maja 1954 r., audycja ta odbywała się 
w każdy piątek o godzinie 21.00 i trwała 15 minut468. Na stronie web Radia 
Nacional de Colombia można zobaczyć listę płac z dnia 30 czerwca 1949 
roku zachowaną w Archivo General De La Nación, która w założeniu ma 
pokazywać różnorodność programową audycji radiowych. Pod numerem 
11. przy nazwisku Casimiro Eigera widnieje suma 160.00 [pesos] za 8 dni 
w maju audycji „Bogota hoy y manana etc.”469

 W gazecie „El Tiempo” dziennikarka Gloria Valencia Diago podała, że 
Casimiro opowiadał „jak przeżył bogotazo okrążony przez tłum w Radiodi-
fusora Nacional, gdzie jako wolontariusz podjął się odpowiadać na tysiące 
telefonów”470. Dalej opisała dość pobieżnie i niedokładnie początki jego 
pracy w radio: 

Uświadomiwszy sobie jakie ma problemy finansowe, jego przyjaciele pi-
sarze załatwili mu pracę tłumacza z języka francuskiego na Konferencji 
Panamerykańskiej z baśniową wręcz pensją 250 pesos. Wybuchł jednak 9 
kwietnia, nastąpił upadek Konferencji i Casimiro stracił swoją pierwszą 
okazję w życiu. Dzięki jego spontanicznej współpracy podczas bogotazo 
dano mu w Radio Nacional dwa programy, jeden, w którym przeprowadzał 
wywiady z aktualnie znanymi osobami nazwany Bogotá. Hoy y mañana 
oraz drugi Exposiciones y museos związany tematycznie z krytyką sztuki471.

 Uważam, że ta „pierwsza okazja w życiu” bardziej odnosi się do dodat-
kowej pracy tłumacza, jaką miał wykonywać podczas konferencji, niż do 
prowadzenia audycji, ponieważ, jak już wiemy z innych informacji, rozpoczął 
pracę w radio jeszcze przed zamachem i jego zachowanie podczas rozruchów 
mogło tylko ugruntować dobrą opinię na jaką sobie zapracował prowadząc 

467  Tamże, fondo CE MSS775-3273; C. Eiger, El papel y la misión del poeta en la crítica de 
arte (3-IV-1949), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 112.
468  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3819: Audycja Casimiro Eigera Exposiciones y museos 
nadawana była w piątki wieczór w godz. 21:00-21:15, jego audycję poprzedzał program Arte 
y folclore (Sztuka i folklor) Álvaro Johansona, a po niej następował program Música popular 
colombiana (Popularna muzyka kolumbijska).
469  Capítulo 87 artículo 1479 (ColaboracionesRadiodifusora Nacional) 30.06.1949 za Ar-
chivo General de la Nación https://especiales.radionacional.co 
470  G. Valencia Diago, op. cit., 
471  Tamże. 



CZĘŚĆ II. Casimiro Eiger a literatura148

programy z serii Muestras de pintura y arquitectura en la Panamericana. Tak 
więc przygoda Eigera z radiem w Kolumbii rozpoczęła się jeszcze w marcu 
przed IX Konferencją Panamerykańską, ale już w związku z jej planowanym 
odbyciem w kwietniu 1948 r. Programy prowadzone przed 9 kwietnia były 
programami informacyjnymi skierowanymi m.in. do przyjezdnych. Opo-
wiadał w nich o ciekawych miejscach turystycznych, muzeach, pomnikach, 
budynkach i miejscach historycznych oraz o wydarzeniach kulturalnych 
w Bogocie. Po pewnym czasie, po opanowaniu sytuacji w stolicy, programy 
Eigera zostały wznowione. 

 Z moich badań wynika również, że po pewnym czasie audycje te ewo-
luowały i zmieniały nazwę. I tak w lutym 1952 roku Casimiro Eiger rozpo-
czął prowadzenie nowego programu El museo animado, który miał pełnić 
podobną rolę jak czasopisma o sztuce narodowej i przedstawiać słuchaczom 
wszelkie aspekty sztuk pięknych zarówno pod względem aktualnym, jak 
i historycznym. Składał się on z kilku części, a wśród nich znajdowała się 
ta znana już pt. Exposiciones y Museos472. 

 W latach 50. generał Rojas Pinilla zamknął liberalne gazety takie jak, 
„El Tiempo”, „El Espectador”, a w radio zawieszono wiele audycji, w tym 
audycje prowadzone przez Casimiro Eigera. Jak podaje Vargas Quisoboni:

W krótkim czasie zaczęła być odczuwana cenzura (choć istniała już 
wcześniej) skierowana wobec osób związanych ze światem sztuki. Casi-
miro Eiger był cenzurowany przez Rojasa Pinillę i poczuł się zmuszony 
do przeniesienia swojego programu do radia HJCK, prywatnej instytucji 
wspieranej przez wielonarodowe ESSO, gdzie rzeczywiście był w stanie 
kontynuować swoją pracę bez większych przeszkód473. 

 Warto zwrócić uwagę na komentarz jaki autor pracy dołączył do tej 
informacji:

Historie związane z eksploatacją szybów naftowych w Kolumbii ujawniły 
bolesne sytuacje. Jedna z nich to masakry ludności cywilnej popełniane 
przez grupy samoobrony sponsorowane przez koncerny naftowe, w tym 

472  Arch. BLAA fondo CE MSS775-3359; J. C. Blanco Sánchez, Desarrollo Histórico de la 
Relación …, s. 22-23.
473  G. Vargas Quisoboni, Arte entre paréntesis. Un ejercicio antropológico en el interior del 
mercado de arte en Bogotá, Monografía de Grado, Universidad Nacional de Colombia 2002, 
s. 30-31. 
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firmę ESSO z Kolumbii. Łatwo więc zakwestionować wolność polityczną 
związaną z pracą dla prywatnych firm, jeśli dostrzega się ich wpływ na 
rozwój konfliktu politycznego, który obecnie dręczy kraj474.

 W archiwum BLAA istnieje list do Eigera z dnia 25 stycznia 1956 roku 
napisany przez dyrektora Radiodifusora Nacional Fernando Gómez Agu-
delo. Dziękuje w nim za współpracę i zawiadamia, że program Comenta-
rios críticos, który prowadził, został zawieszony475. Nie wiadomo czy nazwa 
Comentarios críticos odnosi się do konkretnego programu czy ogólnie kryją 
się za tym radiowe komentarze Eigera na temat wydarzeń kulturalnych. 
W archiwum zachował się jeden program opisany jako Comentarios críticos 
będący recenzją z wystawy ekwadorskiego malarza Fulvio Kirvy z 1955 r.476 
Natomiast w kwietniu 1959 roku w „Biuletynie Programowym”, teraz już 
Radiotelevisora Nacional, pojawiły się zapowiedzi piętnastominutowego 
programu Crítica de arte Casimiro Eigera odbywającego się w każdy czwar-
tek o godzinie 12:30477. 

 Jak ustalić, kiedy Casimiro Eiger odszedł i kiedy powrócił na fale pań-
stwowego radia? W spisie-indeksie w archiwum BLAA znajdują się opisane 
audycje wygłaszane w Radiodifusora Nacional jeszcze w 1956 roku. Ostatnia 
z nich to Manuel Hernández o El Rodeo Innecesario (Manuel Hernández lub 
niepotrzebne rodeo), w której mówił o „wolności artysty”478. Być może była 
ona wygłoszona w styczniu 1956 roku, jeszcze przed listem zwalniającym 
Eigera z pracy479.

 Działalność radiowa Casimiro Eigera w Radiodifusora Nacional trwała 
zatem w okresie od 1948 r. do stycznia 1956 r. oraz od 1959 r. do co najmniej 
1968 roku480. W tym czasie prowadził audycje: Bogotá. Hoy y Mañana, Expo-
siciones y museos oraz El museo animado, z których ta ostatnia najprawdopo-
dobniej wchłonęła Exposiciones y museos a następnie wyewoluowała w Co-
mentarios críticos. W wywiadzie mówił, że program Exposiciones y museos był 
cotygodniowy i istniał dwanaście lat z dwiema przerwami481. Oprócz długiej 

474  Tamże, s. 31.
475  Arch. BLAA fondo CE MSS775-0208.
476  Tamże, fondo CE MSS775-3461. 
477  „Boletín de programas Radiotelevisora Nacional” abril 1959, no 177; septiembre 1959, 
no 182, 
478  Arch. BLAA fondo CE MSS775-3494. 
479  Tamże, fondo CE MSS775-3697.
480  Tamże, fondo CE MSS775-3559.
481  C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño …
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przerwy w latach 1956-1959 zamknięto ten program również w okresie 
od listopada 1952 r. do czerwca 1953 roku. Eiger mówił o tym w audycji 
Arte Abstracto z 1953 roku, odnotowując „osiem miesięcy zawieszenia tego 
programu, który dzisiaj, dzięki woli kierownictwa Radiodifusora Nacional, 
ponownie pojawił się w eterze” 482.

1.2.2. Radio HJCK

 Oprócz państwowych mediów, ważną rolę w Kolumbii pełniły prywatne 
środki przekazu, takie jak radio HJCK483, które powstało 15 sierpnia 1950 roku. 
Było to pierwsze radio, które postawiło sobie za cel propagowanie kultury 
kolumbijskiej i światowej w sposób ciągły i systematyczny pod hasłem „La 
emisora de la inmensa minoría” (Rozgłośnia dla ogromnej mniejszości). Radio 
to powstało z inicjatywy intelektualistów bogotańskich i było nastawione na 
propagowanie nie tylko muzyki, ale także sztuki oraz literatury. Duszą tego 
przedsięwzięcia był Álvaro Castaño Castillo. Jego początki opisuje Gabriel 
García Márquez w autobiografii „Życie jest opowieścią”:

Álvaro Mutis [..] jako szef public relations kolumbijskiej ESSO organizował 
obiady w najdroższych restauracjach z tymi, którzy się naprawdę liczyli 
i coś znaczyli w sztuce i literaturze […] Álvaro Castaño Castillo i jego 
żona Gloria Valencia od lat próbowali stworzyć rozgłośnię poświęconą 
w całości dobrej muzyce i programom kuluralnym, ogólnie dostępną. 
Wszyscy kpiliśmy sobie z nich, widząc absurdalność tego pomysłu – 
z wyjątkiem Álvaro Mutisa, który zrobił wszystko, na co go było stać, by 
im pomóc. I tak powstało radiostacja HJCK El mundo en Bogotá (Świat 
w Bogocie), dysponująca nadajnikiem o mocy 500 watów, minimum na 
owe czasy484.

482  „los ocho meses de suspensión de este programa que hoy, gracias a la voluntad de la 
dirección. de la Radiodifusora Nacional, otra vez se difunde en el aire”. C. Eiger, Lo que dijo 
Casimiro Eiger de Ramírez …, s. 40.
483  Pierwsze radio państwowe w Kolumbii nosiło nazwę HJN. Pierwsze prywatne radio 
La Voz de Barranquilla oznaczone było jako HKD. Stacja radiowa HJCK pierwsza prywatna 
stacja o tematyce kulturalnej początkowo nazywała się emisora ABC (stacja ABC).
484  G. García Márquez, Życie jest powieścią. Autobiografia, Warszawskie Wydawnictwo 
Literackie MUZA SA, Warszawa 2014, s. 387-388.
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 Za Mario Jursichem Duránem, w pracach dotyczących Eigera jako okres 
jego współpracy z radiem HJCK podawane są lata 1955-1956. Wynika z tego, 
że nikt jak dotąd nie zadał sobie trudu zweryfikowania tej informacji. We-
dług przeprowadzonych przeze mnie badań materiałów znajdujących się 
w archiwum BLAA oraz po porównaniu ich z bazą danych Señal memoria 
(Sygnał Pamięci) radia HJCK wynika, że podany okres jest stanowczo za 
krótki. Zachowały się informacje na temat audycji Eigera Presentación de 
Exposición (Prezentacja wystawy) prowadzonej w HJCK aż do roku 1974!485 
Również początek współpracy jest podany błędnie, chyba, że za początek 
należy uważać recenzje z 1955 r. z wystaw w galerii „El Callejón” wygłaszane 
przez poetę Álvaro Mutisa.

 Casimiro Eiger rzeczywiście od prawie samego początku współtworzył 
program HJCK. Jak wspominają w radiu, przybył do biura ze swoimi pro-
pozycjami:

Przyszedł pewnego dnia, pewnego pięknego dnia jako słuchacz do naszych 
biur na ulicy 17 przy skrzyżowaniu z piątą. W tamtych czasach słuchacz to 
było dla nas coś najlepszego czego moglibyśmy sobie życzyć, a do tego ten 
dystyngowany pan, który nas odwiedził po raz pierwszy, chciał, aby jeden 
z naszych programów zajmował się informowaniem na temat działalności 
Galerii Sztuki „El Callejón”, której był kierownikiem486. 

 Kiedy w roku 1956 Eiger został zwolniony z pracy w Radio Nacional 
zaczął prowadzić swój własny program w radio HJCK. Początek jego dzia-
łalności w HJCK według audycji zachowanych w archiwum BLAA przypada 
na marzec 1956 roku, kiedy wygłosił felieton na temat niepowstrzymanego 
rozwoju sztuk pięknych w Kolumbii487. Również według archiwum radia 
HJCK, pierwsza audycja z serii Arte, música, literatura (Sztuka, muzyka, li-
teratura), została wyemitowana w dniu 21 marca 1956 r. w środę wieczorem 
o godzinie 8:30488. Według spisu-indeksu archiwum BLAA Eiger prowadził 
program Arte, Música y Literatura489 zajmując się częścią związaną ze sztuką, 

485  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3571. 
486  Á. Castaño Castillo, Mis amigos, Aguilar, Bogotá 2015, s. 77.
487  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3477. 
488  Strona radia HJCK otwarta z okazji 200 lecia Niepodległości – Bicentenario, aktualnie 
nie odnaleziona (archiwalna) http://www.hjck.com/bicentenario.asp?id=990108 (dostęp: 
11.10.2014).
489  Przykładowy program z tej serii Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3495.
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część muzyczną komentował Otto de Greiff490, a na temat literatury wypo-
wiadał się Daniel Arango. Inny program, w którym brał udział, to El mundo 
en Bogotá491. Natomiast z indeksu archiwum BLAA wynika, że w latach 60. 
i 70. prowadził audycję Presentación de la Exposición aż do roku 1974492. Lecz 
to nie koniec: z katalogu Señal Memoria wynika, że występował jako narra-
tor w audycji Artistas e Historiadores del arte colombiano (Artyści i historycy 
sztuki kolumbijskiej) aż do 1975 roku493. Później pojawił się tam jako gość 
specjalny w 1978 roku w programie Carta de Colombia (List z Kolumbii), 
w którym Gloria Valencia de Castaño przeprowadziła z nim wywiad494. 

Fot. 29. Eiger podczas nagrywania audycji w rozgłośni radiowej. Arch. BLAA

490  Otto de Greiff Haeusler (1903-1995) ‒ muzykolog, poeta, tłumacz, wykładowca, inżynier 
i dziennikarz kolumbijski. Brat poety Leóna de Greiffa. 
491  Przykładowy program z tej serii Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3507, opis katalogowy: 
EIGER, Casimiro. Inauguración de la Exposición de la Quinta Bienal de Sao Paulo – Sección de 
Colombia. Bogotá. H.J.C.K. Radio HJCK Programa: „El Mundo en Bogotá”, 28 de mayo, 1959.
492  Ostatni program z tej serii zachowany w archiwum to prezentacja wystawy artysty Georga 
Millána w Galerii „Arte Moderno” z marca 1974 roku. Arch. BLAA fondo CE MSS775-3571.
493  [Artistas e Historiadores del arte colombianos] Los artistas hablan de su obra, Narrator – 
Casimiro Eiger, katalog Radio HJCK, 1975.
494  C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño …
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 Ostatecznie podsumowując powyższe rozważania: Eiger w radiu HJCK 
działał w latach 1956-1975, w tym od 1959 roku momentu powrotu do radia 
państwowego Radiodifusora Nacional, prowadził równolegle programy 
w prywatnym i państwowym radiu. Natomiast ogólnie współpraca Casimiro 
Eigera z radiem przedstawia się następująco: w Radiodifusora Nacional od 
marca 1948 do stycznia 1956 (z ośmiomiesięczną przerwą) oraz od 1959 do 
1968 roku; w Radio HJCK od marca 1956 do 1975 roku. 

 Lata 1948-1975 były najbardziej płodnym okresem w twórczości dzien-
nikarskiej Eigera, choć lata 70. były już okresem mniej intensywnej pracy. 
Pisał do gazet i czasopism, ale najważniejsze dla niego było dziennikarstwo 
radiowe mające, jak dobrze wiedział, swoją specyfikę i swoich odbiorców. 
Dziś, kiedy istnieją wydziały dziennikarskie, gdzie można wybrać studia ze 
specjalnością radiowo-telewizyjną, kiedy powstają prace na temat dzien-
nikarstwa radiowego, wciąż możemy uczyć się od Casimiro Eigera w jaki 
sposób zachowywać się przed mikrofonem. Swoje uwagi zawarł w liście do 
dyrektora Radiodifusora Nacional w odpowiedzi na otrzymaną propozy-
cję odczytywania jego autorskich tekstów przez zawodowych spikerów495. 
Nie podważał faktu lepszego przygotowania i lepszej wymowy spikerów, 
wykazał jednak minusy takiego rozwiązania:

W  pierwszym rzędzie chciałbym Pana poinformować, że próba 
„odczytywania” różnych programów przygotowanych dla Radia Naro-
dowego przez jego współpracowników nie jest nowa, lecz była rozważana, 
a nawet praktykowana wiele razy i w większości przypadków później 
porzucana, z powodu niedogodności jakie powodowała496. 

 Tłumaczył, że nawet najlepsi spikerzy rzadko są przygotowani do rozu-
mienia wszystkich tekstów przez co czytają je w sposób mechaniczny, bez 
zwracania uwagi na ich zawartość i robiąc wiele błędów przede wszystkim 
w nazwach własnych, specjalistycznych terminach czy zagranicznych sło-
wach. Spikerzy przyzwyczajeni do czytania w sposób beznamiętny informacji 
lub reklam przenoszą te same zwyczaje do autorskich audycji, które wymagają 
zupełnie odwrotnego zachowania. Zaznaczał, że nie można zapomnieć iż 
dobry program radiowy jest wymyślonym dialogiem zachodzącym między 

495  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3698; C. Eiger, Observaciones sobre la lectura, [w:] 
M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 683-686.
496  Tamże, s. 683
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autorem a słuchaczem, wymagającym w trakcie czytania zróżnicowania 
tonu, napięcia, entuzjazmu, a nawet ironii. Nie można tego osiągnąć bez 
dogłębnego zrozumienia tekstu. Podkreślił, że słuchacz jest przyzwyczajony 
do głosów spikerów pracujących w radiostacji, które puszcza mimo uszu, 
gdyż brak im tej charakterystycznej indywidualności i osobowości jaką może 
zapewnić jedynie autor programu:

Ponadto […] każdy autor umie przekazać w swoim tekście pewną zażyłą 
atmosferę, która tworzy specjalny, przychylny nastrój. Za pośrednictwem 
tego osobistego akcentu tworzy się niewątpliwa przyjaźń między auto-
rem i słuchaczem, przyjaźń, która zwiększa ich zestrojenie i sprawia, ze 
słuchacz specjalnie będzie szukać konkretnej audycji o konkretnej porze. 
I co więcej: ta zażyłość, ta naturalna rozmowa […] sprawia, że słuchacz 
jest zdolny zaakceptować program ze wszystkimi jego wadami ponieważ 
szczerość i prostota tonu zastępują niekiedy bardziej profesjonalne  cechy497.

 Stąd, według niego, wynika niewątpliwa wyższość autorskiego prowadzenia 
programów mimo widocznych ich defektów, czego przykładem jest Otto de 
Greiff, którego często nieprzygotowana improwizacja jest akceptowana przez 
słuchaczy, a z pewnością nie byłaby możliwa do przekazania przez spikera. Jeśli 
chodzi o niego samego, to Eiger zdawał sobie sprawę, że trudności w zrozu-
mieniu są większe niż u innych. Jego przenikliwy głos, zacinająca się wymo-
wa, zagraniczny akcent powinny z góry wykluczyć możliwość występowania 
w radio. A jednak doświadczenie wielu lat pokazywało, że jego audycje miały 
duże powodzenie, ale zawsze wtedy, gdy były czytane przez niego osobiście. 
Tłumaczył, że publiczność kolumbijska może wybaczyć braki w wymowie, 
szczególnie cudzoziemcom, ale na pewno nie wybaczy i to w sposób radykalny, 
monotonii, która przechodzi natychmiast w nudę, co w radiu oznacza zmianę 
stacji. 

 Według informacji otrzymanej od Santiago Mutisa, Casimiro Eiger dobrze 
zdawał sobie sprawę, że jego specyficzny sposób wysławiania się, a szczególnie 
jego wymowa „francuskiego r”, była powodem do żartów. Podobno wspaniale 
parodiował go Álvaro Mutis, o czym Eiger doskonale wiedział i co poczytywał 
sobie na plus, gdyż uważał, że dzięki temu jest lepiej rozpoznawalny498. Mówił 

497  Tamże, s. 685.
498  Santigo Mutis, wywiad, rozm. przepr. T. Sońta-Jaroszewicz, Bogota luty 2018.
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o tym w audycji z kwietnia 1949 roku wyjaśniając równocześnie skąd bierze 
się taki styl wyrażania:

cudzoziemiec, ożywiony duchem jedności świata buntuje się nieświadomie 
przeciwko niemożności uczestnictwa w jego różnorodnej pełni. Kierując się 
swym pragnieniem współpracy, bezcelowymi sympatiami, zapałem budowania, 
wyolbrzymia własne uczucia i zasady i nadaje rzeczom znaczenie, którego 
one nie mają oraz nieumiarkowanie je wywyższa. Stąd wynika częsta prze-
sada stylu, wybór wyrażeń, które znaczą trochę więcej niż to co podpowiada 
rzeczywistość. Zachwyt, który w swoich intencjach był konstruktywny i upr-
zejmy na dłuższą metę może wydawać się komiczny, a nawet dziwaczny, dał 
ostatnich dniach naszym przyjaciołom [Mutis?] okazję do doskonałej parodii 
naszych programów, w których używane są te przesadne sposoby ekspresji499.

 Pod koniec przywołanego już listu do dyrektora radia Eiger polemizował 
z decyzją, która z jednej strony pozwalała mu w radiu na prowadzenie dyskusji 
i przeprowadzanie wywiadów, a z drugiej strony wykluczała odczytywanie 
autorskich audycji. Stąd wysnuł wniosek, że musi to być spowodowane naka-
zem politycznym wywołanym obawą przed nieostrożnymi wypowiedziami 
przed mikrofonem. Ta obawa wskazująca na brak zaufania przekreślała według 
niego możliwość dalszej współpracy. List ten, jak wynika z kontekstu, musiał 
być pisany przed zwolnieniem z pracy w Radiodifusora Nacional czyli pod 
koniec 1955 lub na początku 1956 roku, kiedy to w okresie rządów generała 
Rojasa Pinilla coraz więcej środków masowego przekazu zostawało objętych 
cenzurą. 

 Audycje, felietony i wywiady Casimiro Eigera docierały do szerokiego 
grona odbiorców oraz animowały życie artystyczne Bogoty. Niestety oprócz 
tekstów prasowych, znaczna część jego „dzieła” to ulotne felietony radiowe, 
nigdy przez niego nieopublikowane. W 1954 roku pojawiła się w Bogocie 
Argentynka Marta Traba i zdetronizowała Casimiro Eigera. Zajęła równie 
ważną, a z biegiem czasu okazało się, że ważniejszą przestrzeń medialną czyli 
telewizję, a do tego pozostawiła po sobie spuściznę książkową. Przyczyniło 
się to do ogólnego przekonania, że to ona najwięcej zadziałała dla rozwoju 
nowoczesnej sztuki kolumbijskiej. 

499  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3273; C. Eiger. El papel y la misión del poeta en la crítica 
de arte, [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 113.
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1.3. Dziennikarstwo polityczne 

Eiger przed rozpoczęciem studiów z historii sztuki i literatury francuskiej 
na Sorbonie ukończył Nauki Polityczne i Społeczne na Uniwersytecie w Ge-
newie. Z pewnością dawało mu to swobodę komentowania na łamach prasy 
kolumbijskiej wydarzeń z polityki światowej, tak skomplikowanej w tam-
tych czasach. Dość szybko rozpoczął współpracę z dziennikami i czasopis-
mami pisząc felietony dotyczące bieżących wydarzeń politycznych. Starał 
się pokazywać tragiczną sytuację państw Europy Środkowej i Wschodniej 
znajdujących się po drugiej stronie „żelaznej kurtyny”, lecz często spotykał 
się z niezrozumieniem, a nawet wręcz z nieprzychylnym przyjęciem.

1.3.1. „Żelazna kurtyna”

W czerwcu 1945 r. przesłał do „Diario de la Costa” (Dziennik z Wybrzeża), 
jednego z dwóch największych konserwatywnych dzienników w Cartage-
nie, artykuł na temat „Procesu 16”, w którym pisał o porwaniu przez NKWD 
i uprowadzeniu do Moskwy szesnastu przywódców władz Polskiego Państwa 
Podziemnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich pokazowym procesie prze-
prowadzonym w Moskwie przed Kolegium Wojskowym Sądu Najwyższego 
ZSRR. Eiger chciał, aby opinia publiczna dowiedziała się o sowieckiej poli-
tyce wobec przeciwników. Właściciel gazety Carlos Escallón500 w liście do 
Eigera napisał, iż nie zgadza się z jego punktem widzenia i że po raz ostatni 
publikuje tego typu artykuł. Podkreślał, że Kolumbijczyków nie interesuje

Polska skłócona z wyzwolicielską Rosją. Konieczne jest szukanie metod 
i sposobów, które zaprowadzą harmonię między Polakami broniącymi 
swojej Ojczyzny a Rosjanami, którzy przynieśli wolność Ojczyźnie Po-
laków oraz połowie świata501.

500  Carlos Escallón Miranda, właściciel i dyrektor dziennika „Diario de la Costa”: „W ta-
mtym czasie dwie konserwatywne gazety, »Diario de la Costa« i »El Fígaro« miały największe 
znaczenie, pierwsza prowadzona przez Carlosa Escallóna Mirandę, druga przez Eduardo 
Lemaitre’a”. (En aquella época, dos cotidianos conservadores, Diario de la Costa y El Fíga-
ro, eran los más fuertes de la plaza, dirigido por Carlos Escallón Miranda el primero y por 
Eduardo Lemaitre el segundo). Carlos Villalba B., El Universal: un pensamiento en grande, 
https://www.eluniversal.com.co
501  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0115.
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Swój list zakończył wyrażeniem nadziei, że Eiger zrozumie, iż nie można 
podsycać nienawiści, która będzie powodować cierpienie całej ludzkości. 
Tłumaczył mu, że wszyscy powinni uznać dzieło Rosji i starać się zaakcepto-
wać warunki z tego wynikające502. Eiger więcej już do tej gazety nie napisał.

Od 1946 roku Casimiro Eiger pod pseudonimem Eolo503 zaczął współ-
pracę z gazetą „La Razón”. Miał tam swoją stałą rubrykę w sekcji między-
narodowej El comentario internacional (Komentarz międzynarodowy). Jego 
komentarze ukazywały się tam prawie codziennie i dotyczyły głównie po-
wojennej sytuacji Europy. W maju i czerwcu 1946 roku podjął temat kon-
ferencji dyplomatów zgromadzonych w Paryżu. Tłumaczył, skąd biorą się 
trudności przy porozumieniach pokojowych; opisywał fiasko konferencji, 
pojedynek słowny między Mołotowem a Byrnesem oraz dyskusje między 
reprezentantami ZSRR i USA504.

W swoich tekstach analizował znaczenie terminów prawica i lewica 
oraz zmiany ich znaczenia przed i po wojnie na kontynencie europejskim505. 
W felietonie La situación española (Sytuacja w Hiszpanii) z satysfakcją przy-
taczał oskarżenia rzucane przez Franco przeciwko „tymczasowemu rzą-
dowi w Warszawie”506. To przecież Hiszpanom Eiger zawdzięczał prze-
dostanie się do Ameryki Południowej w czasie wojny, kiedy to francuski 
statek pozostawił uciekinierów płynących na „Alsinie” w Casablance, a ich 
przewozu do Ameryki Południowej podjęły się hiszpańskie parowce „Cabo 
de Hornos” i „Cabo de la Buena Esperanza”. Później w Kolumbii po rozwią-
zaniu Poselstwa część ocalałych dokumentów (większość poseł Mieczysław 
Chałupczyński zdążył spalić przed śmiercią) została przekazana Poselstwu 
Hiszpańskiemu w Bogocie, co S. R. Lisocki podsumował: „wybór miejsca 
depozytu jest oczywiście wymowny”507. 

Eiger publikował komentarze dotyczące ważnych wydarzeń zachodzą-
cych w Europie Środkowej i Wschodniej, analizował rezultaty wyborów 
w Polsce508 czy w Czechosłowacji509 ze smutkiem ukazując „fałszywą wygra-
ną” komunistów. Interesowała go sytuacja Kościoła. W tekście La liquidación 

502  Tamże.
503  Eolo to według mitologii greckiej ojciec wszystkich wiatrów.
504  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-2864; fondo CE MSS775-2868; fondo CE MSS775-
2908; fondo CE MSS775-2913; fondo CE MSS775-2907.
505  Tamże, fondo CE MSS775-2863. 
506  Tamże, fondo CE MSS775-2909.
507  Arch. MSZ, Dpwa, Z-6, w. 90, t. 1409, k. 36-37.
508  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-2914.
509  Tamże, fondo CE MSS775-2873.



CZĘŚĆ II. Casimiro Eiger a literatura158

de una Iglesia (Likwidacja pewnego Kościoła) pokazywał straty jakie poniósł 
katolicyzm z winy aneksji połowy Polski przez Rosję, wzdłuż linii Curzona. 
Rozpoczął od tłumaczenia, co to znaczy „żelazna kurtyna”: granica, która 
oddziela kraje będące pod dominium sowieckim od reszty Europy. Następ-
nie opisał, co kryje się pod nazwą „Kościół zachodniej Ukrainy” i jak to było 
możliwe, że po czterech wiekach łączności nagle odłączył się od Kościoła 
Rzymsko-katolickiego. Jego wniosek był niewygodny dla sowieckiego reżimu, 
ponieważ stwierdzał, że ci „reprezentanci”, którzy roszczą sobie prawo, aby 
przemawiać w imieniu Kościoła unickiego to nie są biskupi wygnani przez 
reżim, ani większość kapłanów, którzy, jak donosi telegram z Watykanu, 
sprzeciwiali się apostazji510. Są to „moskiewscy agenci”, podkreślał Eiger, 
którzy, jak zwykle, prowokowali „spontaniczne manifestacje” oraz „deklara-
cje »lojalności« dla »generalissimusa« Stalina”511. W innym swoim felietonie 
Condenación del Arzobispo Primado de Yugoslavia, Monseñor Stepinac (Potę-
pienie Arcybiskupa, Prymasa Jugosławii, prałata Stepinaca)512 sprzeciwił się 
uwięzieniu za przekonania polityczne duchownego, Jego Ekscelencji Alojzije 
Stepinaca513. Udowadniał, że za jego skazaniem stał prosty fakt:

Ten, że Jugosławia jest w większości krajem grecko-prawosławnym. 
W swoim zwycięskim marszu na Zachód Rosjanie napotkali potężnego 
wroga: był to religijny duch ludności oraz sprawna organizacja Kościoła 
katolickiego. Przekonania religijne w krajach takich jak Polska, Słowacja, 
Austria itp. osiągnęły taki stopień, że w wielu przypadkach były utożsamiane 
z duchem narodowym: bycie katolikiem czy bycie Polakiem, Słowakiem, 
Węgrem, oznaczało często jedno i to samo514.

W tych przypadkach komuniści nie mogli bezpośrednio atakować wy-
znawanej wiary, gdyż łączyło się to z uczuciami narodowymi i z pewnością 
prowadziłoby do gwałtownych zamieszek. Natomiast Jugosławia, jak mó-
wił, była krajem niejednorodnym jeśli chodzi o wiarę, po części złożonym 

510  Tamże, fondo CE MSS775-2927.
511  Tamże.
512  Tamże, fondo CE MSS775-2928. 
513  Alojzije Stepinac (1898-1960) ‒ kardynał, arcybiskup Zagrzebia, błogosławiony Kościoła 
Katolickiego. Wikariusz wojskowy ustaszów w latach 1942–1945. Po wojnie zmuszany do 
odseparowania kościoła chorwackiego od Rzymu, w 1946 roku skazany przez komunistyczny 
sąd w Zagrzebiu na karę więzienia. 
514  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-2928, s. 1. 
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z grecko-prawosławnych Serbii i części Chorwacji, muzułmańskiej Bośni 
i Hercegowiny, katolickiej Słowenii, Dalmacji i drugiej części Chorwacji. 
I ten fakt, jak uważał, spowodował takie a nie inne zachowanie arcybiskupa, 
dla którego Jugosławia była ziemią misyjną, oraz następnie reakcję „demo-
kratycznych” władz komunistycznych, które w sfingowanym procesie nie 
dopuściły do głosu oskarżonego. Tu trzeba dodać, że absolutnie nie unie-
winniał postępowania arcybiskupa w okresie wojny, pisał wręcz: „Kościół 
zrobił wielki błąd łącząc się z takimi elementami [ustasze]. Ponieważ, po-
mimo tego, że ustasze byli katolikami, to tak naprawdę nie reprezentowali 
religii, ale ideologię [faszyzm] potępioną przez Papieża”515. Jak pisał Eiger, nie 
wolno katechizować kraju, przyłączając się do wrogów własnej doktryny, 
„chociażby byli patriotami lub antykomunistami”. Podkreślał, że „nie zawsze 
cel uświęca środki”516. 

Opisywał negatywny wpływ Związku Radzieckiego w Europie i, np. 
w tekście Amenazas Espectaculares (Nadzwyczajne zagrożenia), usiłował 
wykazać, że Rosja wciąż się zbroi, podczas gdy cały świat usiłuje pracować 
nad zachowaniem pokoju517. Lecz nie skupiał się tylko na Europie za „że-
lazną kurtyną”. Opisywał także problemy Zachodu. W kwietniu 1946 roku 
z niepokojem analizował kryzys konstytucyjny we Francji, który mógł do-
prowadzić do kryzysu rządowego518. Z pewnością obawiał się osłabienia 
Francji w stosunku do Niemiec, czemu dał wyraz w komentarzu Fran-
cia y el problema alemán (Francja i problem niemiecki)519. Wciąż mając na 
względzie tak niedawno zakończoną II wojnę światową w Conversaciones 
Franco-Inglesas (Rozmowach francusko-angielskich) z maja 1946 roku pisał 
o potrzebie dialogu prowadzącego obydwa narody do możliwego sojuszu 
we wspólnym interesie obrony przed wrogami: Niemcami i Rosjanami520.

Poruszał także sytuację polityczną w Ameryce Południowej i na świe-
cie. 5 czerwca 1946 roku w komentarzu Perspectivas chilenas – grandeza 
y decadencia (Perspektywy chilijskie – wielkość i dekadencja) analizował 
ekonomiczne konsekwencje chilijskiego kryzysu politycznego powstałego 

515  Tamże, s. 2. 
516  Tamże, s. 3.
517  Tamże, fondo CE MSS775-2920.
518  Tamże, fondo CE MSS775-2865.
519  Tamże, fondo CE MSS775-2910.
520  Tamże, fondo CE MSS775-2871.
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na skutek śmierci prezydenta Juana Antonio Ríosa521. Pisał także na temat 
odrzucenia przez Chilijczyków wpływów komunistycznych522. Oczywiście 
ważna była dla niego pozycja Stanów Zjednoczonych na świecie. Z zainte-
resowaniem przyglądał się polityce prezydenta Trumana i przytaczał jedną 
z jego wypowiedzi potępiających światowy komunizm523. Śledził też poli-
tykę imperialną Wielkiej Brytanii, opisywał projekt Partii Pracy, w którym 
uznawał konieczność powstania autonomicznego państwa w Indiach oraz 
wycofanie się z Egiptu524.

Jak widać, początkowo artykuły Eigera w dzienniku „La Razón” z 1946 
roku dotyczyły głównie polityki w Europie Środkowej i Wschodniej, nato-
miast pod koniec roku powoli zaczął rozszerzać zasięg terytorialny swojej 
publicystyki. Wydaje się, że podobnie jak w przypadku „Diario de la Costa”, 
redakcja coraz mniej chętnie publikowała felietony Eigera obracające się 
wokół jednego tematu: zagrożeń wypływających z komunizmu i z polityki 
„sowieckiej Rosji”. W liście z 4 czerwca (bez podanego roku) do doktora 
Juana Lozano y Lozano525, dyrektora gazety „La Razón”, Eiger stwierdza, że 
dochodzą go wieści jakoby pojawiły się problemy związane z jego współpra-
cą z dziennikiem526. Minęło już pół roku odkąd rząd kolumbijski nawiązał 
stosunki dyplomatyczne z komunistycznym rządem Rzeczpospolitej Pol-
skiej i z pewnością nie było dobrze widziane zaognianie stosunków mię-
dzypaństwowych527. We wrześniu 1946 r. przebywał w Bogocie poseł RP Jan 
Drohojowski i donosił władzom w Warszawie:

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Bogota jest ośrodkiem gwałtownej 
propagandy antypolskiej i antysowieckiej. Ambasador amerykański John C. 
Wiley, był za czasów sanacyjnych radcą Ambasady Amerykańskiej w War-
szawie, jest ożeniony z Polką, rzeźbiarką z Warszawy Ireną Baruch528, 

521  Juan Antonio Ríos Morales (1888-1946) ‒ adwokat i polityk chilijski. Prezydent Chile 
w latach 1942-1946.
522  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-2878.
523  Tamże, fondo CE MSS775-2912. 
524  Tamże, fondo CE MSS775-2869.
525  Juan Lozano y Lozano (1902-1980) ‒ dziennikarz i poeta, polityk liberalny. W 1936 r. 
założył „La Razón”, dziennik polityczny, którym kierował przez 12 lat.
526  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0326.
527  K. Tarka, op. cit., s. 79-94.
528  Irena Wiley z domu Baruch (1900–1972) ‒ polsko-amerykańska rzeźbiarka, malarka, 
graficzka. Żona amerykańskiego dyplomaty Johna Coopera Wileya (1893–1967), przebywała 
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która utrzymuje bliskie stosunki z grupą literatów-polityków na czele 
z Janem Lechoniem.
W Ambasadzie Stanów Zjednoczonych znajduje również oparcie niejaki 
Kazimierz Eiger (o działalności którego wspominał również znany mi 
z Czungkingu poseł Z.S.R.R. Gregori F. Rezanow) posiadający dość rozległe 
stosunki w prasie konserwatywnej, bardzo ostro występujący przeciwko 
Rządowi R.P. Na usługach jego stoi Anna Kipfner [Kipper] pracująca dla 
prasy francuskiej, Stanisław Poborski i Julia Knobelsdorf – wdowa po 
legioniście, posiadająca złą reputację finansową529

Nagonka na Eigera dopiero się rozpoczęła. W Notatce w sprawie Eigera 
z Ekwadoru powtórzone są poprzednie zarzuty oraz opisany list z 24 sierp-
nia 1947 roku niejakiego Henryka Brańskiego ze Związku Żydów Polskich 
z Bogoty do posła Drohojewskiego, w którym podaje:

W  Bogocie rezyduje niejaki Eiger, były attaché prasowy „rządu 
londyńskiego”, obecnie akredytowany jako poseł przy rządzie Ekwado-
ru. Eiger wydaje polskie paszporty zagraniczne każdemu osobnikowi za 
opłatą 20 pesos. Czynność Eigera nie ogranicza się tylko do wydawania 
paszportów, lecz prowadzi on wraz z grupą przyjaciół niecną propagandę 
przeciwko naszemu rządowi, przeciwko Związkowi Żydów Polskich, 
przeciwko rejestracji obywateli w [komunistycznym] Poselstwie RP 
w Meksyku530. 

Dalej padają przypuszczenia iż „Eiger związany jest z faszystowską grupą 
w Kolumbii i wspólnie z nimi prowadzi akcję antypolską”531. 

Eiger coraz wyraźniej widział, że jego felietony polityczne nie zmie-
nią świata, że są źle widziane, coraz bardziej odczuwał zmianę atmosfery 
spowodowaną naciskami nowego rządu w Warszawie. Grożono mu nawet 
wydaleniem z kraju. Dlatego w 1948 r. zrezygnował z formalnego repre-
zentowania rządu londyńskiego.

W drugiej połowie roku 1946 w swoich felietonach Casimiro Eiger 
położył więc nacisk na politykę w krajach Europy Zachodniej i na świecie. 

w Bogocie w latach 1944–1947. Napisała książkę wspomnienia „Around the globe in 20 yers” 
(W 20 lat dookoło świata), w której XIV rozdział poświęcony jest jej pobytowi w Kolumbii. 
529  Arch. MSZ, Dpwa, Z-6, w. 93, t. 1457, k. 4.
530  Tamże.
531  Tamże.
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Jeśli pisał o Rosji, to raczej ukazując jej opresyjny reżim poprzez pryzmat 
kultury, w sposób być może łatwiej zrozumiały w kraju leżącym tak daleko 
od ZSRR i jego polityki prowadzonej z pozycji siły. We wrześniu ukazał się 
w kąciku międzynarodowym w „La Razón” jego artykuł na temat prześla-
dowań literatów rosyjskich, których między innymi „Komitet Centralny 
Partii Komunistycznej oskarżył […] o to, że publikowali w mediach, które 
odsunęły się od linii ideologicznej partii”532. Natomiast w listopadzie zrecen-
zował świeżo opublikowane przez Lauro Cruz, konsula poselstwa Urugwaju 
wspomnienia z pobytu w Związku Sowieckim pod tytułem Rusia por dentro: 
apuntes (Rosja od wewnątrz: notatki)533 ukazująca krytycznie Rosję czyli, jak 
się wyraził, odsłaniająca „jej prawdziwe oblicze”534.

1.3.2. Współpraca Eigera  
z Fernando Guillénem Martínezem

W dzienniku „La Razón” Eiger współpracował z Fernando Guillénem Mar-
tínezem535. Poznali się, kiedy po przeczytaniu interesującego eseju w „La 
Razón” Eiger wybrał się do redakcji, aby poznać autora. Jakież było jego 
zdziwienie, gdy zamiast dojrzałego dziennikarza zobaczył energicznego 
młodzieńca. Moment ich poznania tak opisuje córka Fernando Guilléna: 

Kiedy tę historię opowiadał nam [Casimiro Eiger], moim braciom i mnie, 
to mówił, że od początku pobytu w Bogocie był pod wielkim wrażeniem 
doskonałych artykułów, tekstów i esejów naukowych, które pisał zastępca 
redaktora gazety „La Razón”. Casimiro, który zaprzyjaźnił się z Carlo-
sem Lozano [ Juan Lozano y Lozano], właścicielem tej prestiżowej gazety, 
powiedział mu, że chciałby spotkać się z zastępcą dyrektora jego dziennika. 
Lozano natychmiast wezwał mojego ojca do swojego biura, aby przedstawić 
go Casimiro, i jakież było jego zaskoczenie, jak opowiadał, gdy pojawił się 
22-letni młodzieniec blady i niezwykle chudy. Tak był zdziwiony, że aż 
wyraził to słowami: „Ten młody człowiek nie może być zastępcą redakto-
ra gazety, spodziewałem się starszej osoby. Kiedy on zdążył dowiedzieć 

532  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-2724.
533  L. Cruz Goyenola, Rusia por dentro: apuntes, Ediciones Universo, Montevideo 1946.
534  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-2725. 
535  Fernando Guillén Martínez (1925–1975) ‒ dziennikarz, pisarz, socjolog. Autor ważnej 
książki El Poder Político en Colombia (1979). 
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się tego wszystkiego co wie!” To był początek przyjaźni, która trwała aż 
do przedwczesnej śmierci Fernando Guilléna Martíneza w 1975 roku536.

Fernando Guillén, dzięki swojej rodzinie, miał dostęp do książek auto-
rów europejskich nieznanych w Kolumbii i między innymi stąd brała się 
jego erudycja. Eiger wziął pod swoje skrzydła tego młodego intelektualistę, 
wice-szefa redakcji i felietonistę dziennika „La Razón”, dyrektora czasopisma 
„Semana” oraz dziennikarza gazety „El Tiempo”. Ich znajomość szybko prze-
rodziła się w przyjaźń i Casimiro Eiger traktowany był przez liczną rodzinę 
Guilléna (siedmioro dzieci) jak wujek, starszy brat taty. Po przedwczesnej 
śmierci Guilléna Eiger zaopiekował się osieroconą rodziną, a dorosłym już 
jego dzieciom dopomógł w znalezieniu pracy537. 

Pod wyraźnym wpływem Eigera powstały co najmniej dwa felietony 
Fernando Guilléna o Polsce, opublikowane w dzienniku „La Razón”538. 
W tekście z dnia 4 maja 1946 roku, napisanym z okazji święta Konstytucji 
3 Maja, autor przywołuje obraz Polski jako strażnika i obrońcy chrześci-
jańskich wartości Europy: 

Bastion i wieża Europy, która nigdy nie uznała jej krucjaty, kamień 
węgielny twierdzy, który trwał dłużej niż jej duch, nieopłacany i bezsenny 
strażnik chrześcijańskiego świata Zachodu, Polska, która dzisiaj obchodzi 
w każdym z jej wiernych ludzi nowe narodowe święto, jest żywym sym-
bolem męczeńskiego i wytrwałego świata, który dziś w kryzysie szuka na 
nowo fundamentalnej energii potrzebnej do walki o uwolnienie człowieka 
i jego świadomości539.

Według niego Polska, która ucierpiała od obydwu totalitaryzmów (faszy-
stowskiego i komunistycznego), powinna być dla Amerykanów jednocześnie 
przykładem i inspiracją do walki wynikającej z całej ich tradycji przeciwko 
krwawemu niebezpieczeństwu płynącemu z wizji świata narzucanej przez 

536  Wypowiedź Maríi Clary Guillén de Iriarte na Sympozjum z okazji 20. lecia śmierci 
Eigera ….
537  Wywiad z Felipe Guillén Jiménez (nieautoryzowany), rozm. przepr. Teresa Sońta-
Jaroszewicz, Bogota 6.11.2017.
538  Wycinki z gazety „La Razón” otrzymane od Felipe Guillén Jimenéza, syna Fernanda 
Guilléna. Na obydwu wycinkach brak daty. Po przeczytaniu tekstów i umieszczeniu ich 
w odpowiednim kontekście udało się wywnioskować daty ich publikacji. 
539  F. Guillén Martínez, Notas breves, „La Razón”, 4.05.1946.
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komunizm. Guillén mimo iż uważał ten dzień święta za dzień żałoby dla 
Polski, kończył felieton wezwaniem do złożenia jej hołdu oraz do namysłu 
nad przyszłością cywilizacji zachodniej i obowiązkami dla tych, którzy 
wyznają jej wartości. 

Fot. 30. Notas breves, felieton Fernanda Guilléna, „La Razón”. Z z archiwum oso-
bistego Felipe Guillena
 

Drugi krótki felieton z 30 października 1947 r. autor rozpoczął słowami 
premiera komunistycznego rządu Polski, który tak komentował ucieczkę 
„Mikdalajcyka” (Mikołajczyka)540, lidera opozycyjnej partii ludowej: „nadszedł 
długi okres pokoju, teraz, gdy opozycja zamilkła”. Następnie Fernando Guillén 
podkreślił powszechne niezrozumienie sytuacji w jakiej znajduje się Polska 
„wykrwawiająca się dla zachodniego świata kultury”, „uwięziona w szpo-
nach tyranii tatarskiej”. Oburzał się na jej powolną śmierć i przewidywał 
nadchodzącą zemstę wobec tego „koszmarnego snu rosyjskiej wolności”541. 

Z pewnością Fernando Guillén Martínez sam z siebie nie mógł tak do-
kładnie znać bieżącej sytuacji w Polsce, skąd wiadomości dochodziły znie-

540  21 października 1947 roku Stanisław Mikołajczyk, lider opozycyjnego wobec komunistów 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, w obawie przed aresztowaniem i procesem potajemnie 
opuścił Polskę.
541  F. Guillén Martínez, Notas breves, „La Razón”, 30.10.1947.
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kształcone przez komunistyczną propagandę. Takich słów, takich określeń 
nie mógł użyć nikt niezwiązany uczuciowo z Polską. W jego felietonach 
słychać echo rozmów i dyskusji z Casimiro Eigerem, który przekazał mu 
swoje pasje i idee dotyczące zniewolonej ojczyzny. 

1.4. Dziennikarstwo kulturalne

W 1946 roku po zamknięciu w Bogocie Poselstwa Rządu Polskiego na 
uchodźstwie w Londynie Eiger zatrudnił się jako sekretarz do spraw kul-
turalnych w Ambasadzie Francuskiej, gdzie pracował znany mu już Álvaro 
Mutis, przyszły pisarz kolumbijski542. Eiger, czując coraz wyraźniej, że jego 
felietony polityczne są źle widziane, zaczął kierować swoje zainteresowa-
nia publicystyczne ku szeroko rozumianej kulturze, z którym to tematem 
zawsze był najbardziej związany. 

Nie zapominał jednak o Polsce i w wielu swoich felietonach o literaturze 
czy o sztuce wplatał polskie wątki. Jedna z jego pierwszych recenzji wystawy 
sztuki Leopoldo Reigner: El camino hacia la realidad (Leopoldo Reigner: Droga 
ku rzeczywistości) z października 1946 r. dotyczyła obrazów europejskiego 
malarza Leopoldo Reignera eksponowanych w Bibliotece Narodowej543. 
W jego dziełach widział zapożyczenia od innych artystów. Wskazywał na 
wpływ, między innymi: Gauguina, Matisse’a, Apollinaire’a, Picassa, a także 
polskich artystów wystawiających w Paryżu Eugeniusza Zaka i Tadeusza 
Makowskiego. Rok później, również w gazecie „La Razón”, zamieścił infor-
mację na temat samobójstwa wybitnej rzeźbiarki Marii Szczytt oraz śmierci 
mistrza, rzeźbiarza impresjonisty Stanisława Ostrowskiego, artystów polskich 
mieszkających i tworzących w Paryżu i w Nowym Jorku544.

Także w audycjach radiowych, jeśli tylko mógł, przywoływał pamięć 
polskich dzieł. I tak w roku 1960 w Radiodifusora Nacional w programie 
El nuevo Parque de Santander (Nowy Park Santandera) z serii „Rostros y Ra-
stros” (Oblicza i ślady) omawiał konieczność odnowienia wspomnianego 
parku oraz nowego wyeksponowania pomnika współtwórcy kolumbijskiej 
niepodległości. Pozytywnie komentował zmiany wprowadzone na placu 
i przy pomniku, chwaląc, że autorowi postumentu, na którym ustawiono 

542  Bogdan Piotrowski, O Polakach i działalności polonijnej …, s. 64-65.
543  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1828; C. Eiger, Leopoldo Reigner: El camino hacia la 
realidad (7 IX 1946), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 37-43. 
544  Tamże, fondo CE MSS775-2310. 
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posąg, udało się uniknąć błędu jego kolegi Bertela Torvaldsena, duńskiego 
rzeźbiarza, który na głównym placu w Warszawie ustawił pomnik księcia 
Józefa Poniatowskiego na całkowicie prostokątnym bloku granitu, zbyt 
szerokim i przytłaczającym całe dzieło545.

W swoich tekstach na temat święta Konstytucji 3 Maja, które było dla 
niego, jak pamiętamy, szczególnie ważne, łączył politykę z kulturą. Często 
były to krótkie anonimowe notatki546, a niekiedy przygotowywał całą audycję 
poświęconą temu tematowi. 3 maja 1952 roku w swoim programie radio-
wym El Museo Animado z okazji obchodów polskiego święta narodowego 
zaprezentował muzykę Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego547. 
Casimiro Eiger mówił o matce Chopina Justynie Krzyżanowskiej548 i jej 
wpływie na umiłowanie ojczyzny przez syna oraz czytał fragmenty literatury 
Adama Mickiewicza. Podkreślał, że ten dzień będący symbolem niepodle-
głości Polski, łączy wszystkich Polaków i jest obchodzony na całym świecie, 
zarówno przez rodaków żyjących w ojczyźnie jak i tych, którzy znajdują 
się z dala od niej. 

1.4.1. Muzyka

16 grudnia, wciąż pod pseudonimem Eolo, Eiger opublikował w Kąciku 
Międzynarodowym dziennika „La Razón” recenzję z występu Magdy Brun-
ner549, wielkiej tancerki i choreografki z Wiednia. Chwalił poziom baletnic 
i wspaniały taniec do muzyki Fryderyka Chopina550. Nie mógł przypuszczać, 
że po latach będzie miał w swoich zbiorach jej akwarelę Sin título (Bez ty-
tułu) z 1972 r. ukazującą przybrzeżny krajobraz. Magda Brunner, tancerka, 
córka znanego austriackiego architekta Karla Brunnera profesora historii 
i teorii architektury na Universidad Nacional w Bogocie w latach 40., była 

545  C. Eiger, El nuevo Parque de Santander, [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 597-602.
546  Zachowało się kilka wycinków prasowych dotyczących informacji o obchodach święta 
Konstytucji 3-go Maja w dzienniku „El Tiempo”, „La República”, „El Siglo” z lat 1957-1958: 
Arch. BLAA, fondo CE MSS775-2890; fondo CE MSS775-2891; fondo CE MSS775-2893; 
fondo CE MSS775-2894; fondo CE MSS775-3372; fondo CE MSS775-3398.
547  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3372; fondo CE MSS775-3398.
548  Tekla Justyna Chopin z domu Krzyżanowska (1782-1861). 
549  Magda Brunner (1920-2012) ‒ główna tancerka baletu wiedeńskiego. W Kolumbii w la-
tach 40. attaché kulturalny Ambasady Austriackiej. Inspiratorka baletu w Bogocie. Falleció 
en Viena Magda Brunner, „Semana”, 28.02.2012.
550  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-2921.
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nauczycielką tańca Soni Osorio, tancerki baletowej i założycielki baletu 
w Kolumbii, żony malarza Alejandro Obregóna. 

Na początku 1947 roku, podczas karnawału, Eiger wyjechał do Cartage-
ny, aby odpocząć od gęstniejącej bogotańskiej atmosfery. Wzmianka o tym 
wyjeździe znajduje się w zeszycie lektur oraz w liście od Álvaro Mutisa551. 
Jak wynika z zeszytu Lektura w dniu 24 stycznia 1947 roku, będąc w hotelu 
Marbella w Cartagenie Eiger czytał książki José Restrepo: Dinero para los 
peces (Pieniądze dla ryb), Un día de consulado ( Jeden dzień konsulatu), Mi 
amigo Sabas Pocahontas (Mój przyjaciel Sabas Pocahontas). 

Eiger zanurzył się w kulturalnej atmosferze Cartageny. W archiwum 
znajdują się programy koncertów, na których bywał, wśród nich: program 
recitalu pianistycznego Jesúsa Maríi Sanromá w Teatrze Cartagena w dniu 
17 stycznia 1947 r.552, program recitalu pianistycznego Ofelii Díaz z dnia 
19 stycznia 1947 r., czy koncertów Narodowej Orkiestry Symfonicznej553. 
W sumie w okresie od 17 do 28 stycznia był na około ośmiu koncertach.

Przepełniony muzyką, próbował swoich sił w recenzowaniu koncertów. 
Wysłał list do Álvaro Mutisa dołączając dwie recenzje z prośbą o korektę 
oraz o pomoc w zamieszczeniu ich w gazecie „El Tiempo”554. Jego przyjaciel 
„w mniej niż godzinę” sprawdził „obydwa arcydzieła”, poprawił „kilka absur-
dów” i poszedł z felietonami do dyrektora Roberto Garcíi Peña555, który go 
zapewnił, że chętnie je opublikuje556. Następnego dnia w „El Tiempo” nic się 
jednak nie ukazało. „Mam zamiar wrócić tam dzisiaj i zapytać o co chodzi. 
Jeżeli nie przyniesie to rezultatu w »El Tiempo«, pójdę do »La Razón«”. 
Pańskie artykuły zostały dobrze napisane, mało było rzeczy, które musiałem 
poprawić” pisał Mutis w liście z Bogoty557. Jedna z tych recenzji dotyczyła 
występu pianisty Jesús María Sanroma. Jednak, tak jak przypuszczał Mutis, 
nie zostały one opublikowane w „El Tiempo”, gdyż gazeta ta miała stałego 
korespondenta z Cartageny w osobie dziennikarza Alvareza D’Orsonville. 

551  Tamże, fondo CE MSS775-0142.
552  Tamże, fondo CE MSS775-0928.
553  Tamże, fondo CE MSS775-0030; fondo CE MSS775-0031; fondo CE MSS775-0034.
554  Tamże, fondo CE MSS775-0142.
555  Roberto García-Peña (1910-1993) ‒ kolumbijski dziennikarz. Od 1939 do 1981 dyrektor 
„El Tiempo”. García-Peña należał do tak zwanego Pokolenia 30, które integrowało się wokół 
gazety „El Tiempo”, wśród nich byli: Alberto Lleras Camargo, Enrique Santos Montejo „Ca-
libán”, Luis Eduardo Nieto Caballero, Oliverio Perry, Hernando Téllez, Gabriel Montaña, 
Federico Rivas Aldana „Fraylejón” oraz Gilberto Owen. 
556  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0142.
557  Tamże. 
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Natomiast inny felieton Eigera, jeden z pierwszych związanych z kulturą, 
ukazał się w „La Razón” w rubryce „Onda corta” (Krótka fala – jak fale 
radiowe), i nie był związany z muzyką, lecz opisywał obyczaje świąteczne 
w Cartagenie – perle Karaibów558. Nie ma, co prawda, podanej daty przy 
dokumencie w archiwalnym spisie, ale proste rozumowanie pozwala przy-
puszczać, że był to styczeń 1947 r. 

Tak więc Kazimierz przebywał około dwóch tygodni w Cartagenie 
w styczniu 1947 roku. Potem powrócił do Bogoty (brak daty w zeszycie 
Lektura), gdzie przeczytał zbiór poezji Maríi Guerrero Palacios559 Pétalos de 
Sangre (Krwawe płatki), a w dniu 13 lutego był już na fince Los Grisones,560 
zatopiony w lekturze poezji Lope de Vegi Poesía Lírica (Poezja liryczna). 

Po powrocie do Bogoty Eiger nadal próbował swoich sił w tematach 
związanych z muzyką i tańcem. I tak w maju 1947 r. był na przedstawieniu 
baletu „Giselle”,561 ze wspaniałym występem primabaleriny Alicii Marko-
wej, oraz na występie Antóna Dolina, wielkiego tancerza562, o których to 
wydarzeniach napisał do „La Razón”. Choć w archiwum znajdują się jego 
większe muzyczne felietony pisane dla rubryki „Onda corta” takie jak trzy-
stronicowy tekst Éxito en la presentación del violonchelista Gregor Pitagorsky 
(Sukces występu wiolonczelisty Gregora Pitagorsky’ego)563 wychwalający 
tego wielkiego artystę, nadal pisał w tej gazecie w Kąciku Międzynarodo-
wym (Angulo Internacional), pod pseudonimem Eolo.

1.4.2. Kultura i sztuka

W międzyczasie, również w maju 1947 roku, Eiger opublikował w czasopi-
śmie „Vida” Historia del Té (Historię herbaty)564. Czy wciąż poszukiwał swo-
jego miejsca w dziennikarstwie, czy może próbował w ten sposób pokazać 

558  Tamże, fondo CE MSS775-2944. 
559  Maria Guerrero Palacio de Burgos (?-1997) ‒ pedagog, pisarka. Założycielka i dyrektorka 
Instytutu Pedagogicznego w Kartagenie, założycielka i prezydent Stowarzyszenia Wielbicieli 
Kartageny.
560  Los Grisones posiadłość w pobliżu miejscowości Sasaíma w odległości ok. 80 km od 
Bogoty, http://www.laconexioncreadora.com/ubicacion/ (dostęp: 02.04.2019).
561  Arch. BLAA fondo CE MSS775-2922.
562  Tamże, fondo CE MSS775-2923. 
563  Tamże, fondo CE MSS775-2925.
564  Tamże, fondo CE MSS775-3695; Historia del Té, „Vida”, mayo 1947, [w:] El legado de 
Casimiro Eiger …, s. 10. 
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swój sposób bycia? W dalekim kraju Ameryki Łacińskiej, gdzie nie było 
kultury picia herbaty (podawano ją jedynie wtedy, gdy ktoś miał problemy 
gastryczne) Eiger napisał felieton zaczynający się od słów „Powiedz mi co 
pijesz, a powiem ci kim jesteś!”565. Przekonywał w nim, że ceremonia picia 
herbaty, pochodząca z Chin i tak ważna dla Anglików, jest symbolem starej 
cywilizacji i kultury, które „zamieniają kruchą, delikatną filiżankę porcela-
ny, z jej łykiem napoju, bez możliwości upicia się, w ostatni azyl rozwagi, 

565  Tamże.

Fot. 31. Historia del Té, artykuł Casimiro Eigera opublikowany w czasopiśmie 
„Vida”; Rękopis artykułu Historia del Té. Arch. BLAA
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roztropności ludzkiej, w wątłą, słabą i cudowną nieśmiertelność”566. Jak 
pamiętamy, po latach Eiger wspominał spotkania-tertulie, które odbywały 
się u niego i przychodzili na nie „poeci, młodzi, z generacji, która akurat 
powstawała i jeszcze nie miała nazwy”567. Przychodzili bez żadnego zapro-
szenia i Eiger nie miał ich czym poczęstować, więc oferował im herbatę, 
której nikt nie chciał pić. Prawdopodobnie dlatego napisał pochwalny tekst 
na cześć tego napoju udowadniając, że przygotowywanie i picie herbaty jest 
ważnym rytuałem, za którym stoi wiekowe doświadczenie starych cywili-
zacji począwszy od chińskiej, poprzez francuską aż do angielskiej, z którą 
herbata jest już tak ściśle złączona, że „dzisiaj jest częścią życia każdego 
brytyjskiego domu” 568. 

Zainteresowania dziennikarskie Eigera ewoluowały. Z biegiem czasu 
dawał się coraz lepiej poznać jako znawca literatury, muzyki i sztuki. Na 
wystawy sztuki chodził jeszcze w Polsce, potem w Paryżu, a po przybyciu 
do Kolumbii, oglądał wystawy w Bogocie. Pod koniec lat 40. przyjął pro-
pozycję pisania artykułów o sztuce do czasopisma „La Razón” i tak zajął się 
krytyką sztuki. Jego nowi przyjaciele z tertulias, zarówno poeci jak i mala-
rze, widząc jego ogromną erudycję zaczęli go namawiać, aby skorzystał ze 
swojej wiedzy – studiował przecież historię sztuki – i omawiał na łamach 
gazet wydarzenia plastyczne. 

Wspominał „zaproponowano mi napisanie artykułów o sztukach pięk-
nych w »La Razón« gazecie Juana Lozano, prowadzonej przez mojego bli-
skiego przyjaciela Fernando Guillén Martíneza”569. Również dyrektor cza-
sopisma „Bolívar”, znany i poważany literat i dyplomata, Rafael Maya570 
zaprosił go na łamy swojego pisma, aby mógł pisać tam na tematy związane 
ze sztuką571. Pisał też do innych gazet, takich jak „El Tiempo” oraz do cza-
sopism np. „Semana”.

W drugiej połowie 1946 roku Casimiro Eiger zaczął pisać pierwsze 
felietony o sztuce do gazety „La Razón”. Prawdopodobnie zrozumiał, że ni-
gdy nie pozna tak dobrze języka, aby osiągnąć w Kolumbii sukces literacki. 

566  Tamże.
567  „poetas jóvenes de la generación que se formaba en ese entonces y que todavía no tenía 
nombre”. C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño …
568  „Hoy, el té hace parte de la vida de cada hogar británico”. Historia del Té …, [w:] El legado 
de Casimiro Eiger …, s. 10.
569  C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño …
570  Rafael Maya (1897-1980) ‒ poeta, dziennikarz, literat, krytyk, adwokat i polityk kolum-
bijski. Dyrektor Radiodifusora Nacional Kolumbii w latach 1949 i 1951.
571  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0546.
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W tym wpisie uwydatnia się to, co będzie tak widoczne w całej jego twór-
czości dziennikarskiej i radiowej: przechodzenie z łatwością od literatury 
do sztuki, porównywanie poezji do obrazu. 

We wrześniu 1946 roku opublikował w swojej stałej rubryce Angulo 
Internacional w „La Razón” recenzję z wystawy Leopolda Reignera w Bi-
bliotece Narodowej pod tytułem Leopoldo Reigner: El camino hacia la realidad 
(Leopoldo Reigner: Droga do rzeczywistości)572. W tej pierwszej recenzji 
malarskiej zarysowuje się unikalny styl Eigera: dygresyjny, dydaktyczny, 
porównawczy573 i pozytywny. Eiger analizując dzieło Reignera rozważa 
trudności, na jakie napotyka europejski malarz w spotkaniu z tropikalną 
przyrodą. Nie jest to tylko zmiana przyzwyczajeń malarskich, poszukiwa-
nie stylu wewnątrz sztuki narodowej innej kultury czy poszukiwanie nowej 
koncepcji piękna. Nie, dla europejskiego malarza przybyłego nieoczekiwanie 
do Ameryki wszystko jest inne począwszy od

światła, w którym skąpana jest atmosfera, przez mieszkańców, inny sposób 
ubierania się i dziwną fizjonomię aż do roślinności o niepokojących roz-
miarach, a także gęstości krajobrazu nigdzie dotąd nie spotykanej. Brakuje 
mu wszystkiego: światła, słabego odblasku z regionów umiarkowanych, wy-
miarów, które dają ludzką pieczęć naturze, elementu kultury, który niemal 
całkowicie przekształca obiekt wizualny w potencjalne dzieło sztuki. Nowo 
przybyły malarz, zanurzony w tej obfitości żywiołów, w tym nadmiarze 
konturów i kolorów, waha się i traci głowę. […] Przedmiot mu umyka, nie 
daje się zamknąć ani w precyzyjnych i nieadekwatnych granicach trady-
cyjnego nauczania ani w nowoczesnych i bardziej odważnych stylach574.

Jak uważał Casimiro Eiger malarz w nowym otoczeniu musi stworzyć 
nową wizję świata. Udało się to wyjątkowo, niemieckiemu malarzowi Guil-
lermo Wiedemannowi, który po ucieczce z kraju, w tropikach odkrył sedno 
swojego niezwykłego talentu i odnalazł ducha swojego malarstwa. Nie stało 
się tak jednak w przypadku Leopolda Reignera, malarza z Montparnasse’u, 
który nosił w sobie niezatarty ślad francuskiego stylu. Mimo to, porównu-

572 Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1828; C. Eiger, Leopoldo Reigner: El camino hacia la 
realidad (7 IX 1946), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 37-43.
573  W 1951 roku w audycji w Radiodifusora Nacional Eiger wykaże, że według niego 
najbardziej płodna krytyka sztuki to komparacja (porównywanie). Arch. BLAA, fondo CE 
MSS775-3328.
574  Tamże, s. 37.
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jąc wystawę Reignera z poprzednią, o rok wcześniejszą, Eiger chwalił go 
za widoczny rozwój wizji artystycznej. Podkreślał wielki wysiłek artysty 
w kreowaniu własnego świata, ale też wskazywał na wiele zapożyczeń od 
takich artystów, jak m. in.: Derain, Gauguin, Matisse, Suzanne Valadon, Millet, 
Apollinaire, Picasso, Cocteau, Cezanne, Manet, Zak, Makowski, artystów ze 
Szkoły Paryskiej. Zakończył swoją recenzję w sposób pozytywny, co stanie 
się tak typowe dla jego recenzji, wskazał malarzowi kierunek rozwoju i po-
zostawił nadzieję na wyzwolenie talentu z europejskich ograniczeń.

Następne artykuły Eigera dotyczące sztuki zamieszczone w gazecie 
„La Razón” to José Enrique Guerrero, un pintor ( José Enrique Guerrero, ma-
larz) ze stycznia 1947 r.575 i Nacimiento de una pintura (Narodziny pewnego 
malarstwa) wystawa Cecile Kalmanovitch z kwietnia 1948 roku576. I znów 

575  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1830.
576  Tamże, fondo CE MSS775-1840 i 3997; C. Eiger, Cecile Kalmanovitch: nacimiento de una 
pintura (3-IV-1948), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 44-47.

Fot. 32. Nacimiento de una pintura Casimiro Eiger, “La Razón”, Arch. BLAA
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w tekście o francuskiej artystce Eiger rozróżnił dwa przypadki europej-
skich malarzy świeżo przybyłych na amerykańskie ziemie: takich, którzy 
nie mogą zapomnieć swoich dalekich krajów i wciąż tęsknią oraz takich, 
którzy z łatwością odnajdują się w nowym miejscu. W jego rozważaniach 
na temat trudności jakie muszą pokonać malarze w tropikalnym świecie 
pełnym innych kształtów i kolorów widać przemyślenia z jakimi zapewne 
sam borykał się po przyjeździe do Kolumbii. 

2. Krytyka literacka

 Należy uwypuklić fakt, że Casimiro Eiger zawsze czuł się poetą i bez względu 
na to, co robił, i tak każde jego działanie było przesiąknięte literaturą, poezją 
– to było jego życie, tak został ukształtowany. Paradoksalnie, jego bardzo 
krytyczna ocena własnej poezji mogła mu pomóc w lepszym rozumieniu 
młodych twórców. Nie skupiał się na sobie, mógł pomóc rozwinąć talent 
innym, czując poezję i wiedząc z autopsji jak wygląda proces twórczy. 

Na spotkaniach odbywających się w domu Eigera dyskutowano, czyta-
no i poprawiano przyniesione wiersze, ale też niektórzy poeci w tajemnicy 
dawali Eigerowi, jako pierwszemu, do przeczytania swoje utwory. Tak było 
w przypadku pierwszego poematu Mutisa El miedo (Strach), który najpierw 
zaaprobował jego mentor Eiger, a potem został opublikowany przez Alberto 
Zalamea w gazecie „La Razón”577. Podobnie zdarzyło się w przypadku Car-
losa Patiño, którego wiersze jako pierwszy poznał Eiger i to on zadecydował 
o połączeniu ich wraz z wierszami Álvaro Mutisa w jeden tomik La balanza 
(Równowaga). Również poeta i krytyk literacki, założyciel i redaktor czaso-
pisma „Mito” Jorge Gaitán Durán polegał na ocenie Eigera i jemu pierwszemu 
dał do przeczytania swój wiersz Asombro (Zdziwienie)578. 

Coraz lepiej znając środowisko, coraz łatwiej poruszając się w kręgu 
literatury kolumbijskiej, Eiger mógł zacząć wypowiadać swoje uwagi na 
łamach gazet. Po hiszpańsku czytał już od pierwszych dni pobytu w Bogo-
cie, kiedy to 7 stycznia 1944 r. wziął do ręki książkę Luisa Alberto Sáncheza 
Vida y pasión de la cultura en América (Życie i pasja w kulturze Ameryki), 
a rok później, 15 marca 1945 rozmyślał nad ideami Rafaela Maya zawartymi 

577  J. G. Cobo Borda, El café y la cultura en Gaviero: Ensayos sobre Álvaro Mutis, [w:] D. 
Valverde (red.), Gaviero:  Ensayos sobre Álvaro Mutis, Verbum, Madrid 2014, s. 60.
578  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0181.
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w publikacji Consideraciones críticas sobre la literatura colombiana (Krytyczne 
rozważania na temat literatury kolumbijskiej) 579. 

2.1. Młoda poezja oczami Eigera

Casimiro Eiger wspominał jak w tydzień po przyjeździe poznał Jorge Roja-
sa580 i kupił wielki tom jego wierszy Rosa de agua (Wodna róża), który, mimo 
że przecież nie znał dobrze hiszpańskiego, wydał mu się nadzwyczajny. 
Powiedział o tym Rojasowi, który stwierdził

poezja jest bardzo trudna, a Pan przecież nie zna dobrze kastylijskiego. 
Urażony odpowiedziałem mu, że rzeczywiście nie znam dobrze kastylijs-
kiego, ale znam język poezji […] i to potem pozwoliło mi naprawdę włączyć 
się do całego ruchu poetyckiego581.

Jednym z bezspornych faktów potwierdzających wpływ Eigera na li-
teraturę kolumbijską są jego rozważania na temat poezji, które ukazały się 
w dodatku literackim gazety „El Tiempo” z kwietnia 1949 roku582. Najpierw, 
w poprzednim dodatku Jorge Gaitán Durán opublikował wiersze młodych 
poetów oraz tekst na temat nowej poezji Algo sobre los Poetas Jóvenes (Tro-
chę o Nowych Poetach), w którym przekonywał, że pojawili się młodzi 
negujący piedracielismo583. Tydzień później wydrukowano wybrane wiersze 
Fernando Arbeláeza, Jorge Gaitána Durána, Fernando Charry Lara, Álvaro 
Mutisa i Rogelio Echevarría584. A w następnym niedzielnym dodatku, z 24 
kwietnia, Casimiro Eiger świadomie włączył się do literackiej krytyki młodej 
poezji. W tekście Teoría y práctica de la poesía joven (Teoria i praktyka młodej 

579  Lektury, Arch. BLAA, fondo CE MSS775–1315/6. 
580  Jorge Rojas (1911-1995) ‒ poeta i tłumacz kolumbijski. Uważany za jednego z twórców 
grupy poetyckiej Piedra y Cielo. Pierwszy dyrektor Kolumbijskiego Instytutu Kultury (Ins-
tituto Colombiano de Cultura – Colcultura). Jego ważniejsze dzieła to Transparente corazón 
(Przezroczyste serce), Soledades (Samotności) i Rosa de agua (Róża z wody).
581  C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño …
582  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3681; Casimiro Eiger, Teoría y práctica de la poesía joven. 
„El Tiempo”, Suplemento Literario, 24.04.1949, s. 3. 
583  J. Gaitán Durán, Algo sobre los Poetas Jóvenes, „El Tiempo”, Suplemento Literario, 2.04.1949, s. 7.
584  Espíritu de la nueva poesía, „El Tiempo”, Suplemento Literario, 17.04.1949, s. 5, 6.
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poezji)585, nawiązał do poprzednio wydrukowanej, małej antologii wierszy 
młodych poetów, podkreślając, że za kryterium wyboru wierszy stała ich 
jakość i oryginalność (prawdopodobnie sam Eiger był jednym z tych, którzy 
stali za wyborem wierszy). Pisał:

nowa poezja jest zawsze pewną zniewagą. Ludziom przyzwyczajonym 
do swoich przekonań pokazuje nowy obraz życia – bezwstydny i nagi 
– i zmusza ich do bolesnego samookreślenia. Poeta, aby wykonać swoją 
powinność, powinien zniszczyć obowiązujące formy, uwolnić swą duszę 
od nieprzejrzystości przyzwyczajeń. Niech zgasi myśl i obejdzie prawdę. 
Stamtąd wyłoni się nowa i niespodziewana twórczość. Nie broń szermująca 
przeciwko światu, ale busola, która nada kierunek jego najbardziej żarliwym 
poszukiwaniom586.

Z wypowiedzi Eigera widać, że żywo interesował się tym tematem i miał 
wyrobione zdanie na temat nowej twórczości poetyckiej Kolumbijczyków. 
Stwierdzał: 

ostatnio poddaje się pod rozwagę istotną wartość młodej poezji kolum-
bijskiej, tak jak i jej zasadniczą autentyczność. Poezji, pełnej słownych 
chwytów – i jak wydaje się niektórym – zaopatrzonej w uniwersalny styl, 
który łatwo pozwala poecie udawać niewytłumaczalne, źródło imitacji 
i nieświadomego bełkotu. I będącej bardzo słabym wyrazem narodowej 
muzy, dawniej potężnej i żywotnej587. 

Eiger polemizował z takim traktowaniem nowych idei poetyckich i prze-
konywał, że: 

nie zamierza siłą argumentów odrzucać żadnego z powyższych zarzutów, 
gdyż zbyt łatwo jest udowodnić indywidualną i głęboką oryginalność 
każdego z autentycznych poetów, którzy tworzą grupę „ostatniej gene-
racji” (określenie, zresztą, nieświadome). Łatwo byłoby zebrać wybór ich 
wierszy, który w pełni by to potwierdził588.

585  C. Eiger, Teoría y práctica de la poesía joven, „El Tiempo”, Suplemento Literario, 24.04.1949, 
s. 3. oraz Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3681.
586  Tamże. 
587  Tamże. 
588  Tamże.
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Podkreślił, że nowa poezja ma wymiar transcedentalny i że „ostatnie 
zbiory kolumbijskich prób poetyckich znajdują się u szczytu podobnych 
wysiłków podejmowanych na całej półkuli, a nawet na całym świecie”589. 
Nie chciał mówić „o geniuszu, który jest nieuchwytny i wyjątkowy, po-
jawia się kiedy chce i gdzie chce”590 i nie potrzebuje do tego żyznej ziemi. 
Natomiast uważał, że dobra poezja rodzi się tylko w wśród żarliwych do-
ciekań i to dzięki nim narodowa literatura kolumbijska wchodzi na wyso-
ki poziom wielkiej współczesnej literatury. Według niego, w niedawnych 
latach Kolumbia wciąż była „ziemią poetów”, ale nie była już ziemią poezji 
najwyższych lotów. Zapewniał, że „nowa generacja przywróci z powrotem 
utracone wartości” i pomoże odzyskać poetom poczucie godności591. Na 
koniec przypomniał jeszcze raz wybór wierszy z poprzedniego tygodnia 
gwarantując, że zaprezentowane „wiersze stanowią dojrzałe i autentyczne 
dzieła sztuki. Szczere w swoim pochodzeniu i prawe w swojej metodzie. 
I których metal poetyckich doświadczeń stapia się w kształtach niewątpli-
wego piękna”592. Podsumowując, ostro skrytykował przytaczany wcześniej 
brak wiary w nową poezję stwierdzając, że zawsze znajdą się tacy, „którzy 
nie umieją dostrzec tego co trwałe w nowym przebraniu. Tacy, którzy – 
mówiąc dosadnie – nie chcą lub nie potrafią czytać. Niech się otworzą dla 
nich szeroko drzwi kursów dla analfabetów!”593

W omawianym tekście Teoría y práctica de la poesía joven (Teoria i prak-
tyka młodej poezji) obok rozważań Eigera zatytułowanych Esta poesía (Ta 
poezja) zamieszczone zostały wypowiedzi z przeprowadzonych przez niego 
wywiadów z niektórymi młodymi poetami, takimi jak: Jorge Gaitán Durán, 
Rogelio Echevarría, Guilermo Payán Archer594 oraz Fernando Arbeláez, 
którzy odpowiadali na pytanie czym jest poezja i proces twórczy. Artykuł 
zilustrowany został karykaturami poetów.

589  Tamże.
590  Tamże.
591  Tamże. 
592  Tamże. 
593  Tamże. 
594  Guilermo Payán Archer (1921-1993) ‒ poeta kolumbijski, podróżnik i dziennikarz, 
dyrektor dodatku literackiego „El Liberal”, na którego łamach zachęcał i stymulował poetów 
cuadernícolas. http://www.websur.net/web/guillermo-payan-archer-homenaje-a-la-bahia-
iluminada-tumaco-por-zabier-hernandez-buelvas/ (dostęp: 15.06.2018).
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Fot. 33. Esta Poesia. Teoría y práctica de la poesía joven, artykuł Casimiro Eigera, „El 
Tiempo”, 24.04.1949 
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I tak, wymieniając po kolei, Guilermo Payán Archer stwierdził, że nie 
może mówić o własnej teorii poezji. Uważał, że poezja, inspiracja, natchnienie 
przychodzi do niego, tak jak do wszystkich poetów, jako prezent od Boga, 
gdyż Bóg pomaga poetom. Na pytanie: jak?, przyjmując ton odpowiedni 
dla wywiadu, odpowiedział, że przeżywa swoje życie z całą możliwą inten-
sywnością i im mniej o tym myśli, tym jest pewniejsze, że zrodzi się wiersz. 
Potem poprawia, a poprawki nigdy się nie kończą. Ale zawsze natchnienie 
przychodzi w nocy. Kiedy inni śpią, on, wewnątrz swojego serca, napotyka 
nowe i niespodziewane natchnienie.

Jorge Gaitán Durán rozpoczął swoją wypowiedź od podania ogólnej 
definicji poezji będącej, według niego, wiernością tajemnicy i rzeczywisto-
ści człowieka, lecz od razu ją podważył. W swoich dalszych rozważaniach 
uściślił poezję jako wierność samemu sobie, wewnętrznemu człowiekowi, 
będącemu odbiciem świata i życia, ogólnych problemów ludzkości, skąd 
poeta zdobywa swą intuicję. A na pytanie, jak przychodzą do niego wiersze, 
odpowiedział, że w różny sposób, czasami poprzez uczucia, wspomnienia, 
a innym razem poprzez kontakty z ludźmi, rzeczami czy pejzażami, a jeszcze 
innym bez żadnej widocznej lub oczywistej przyczyny. Na jakimś małym 
skrawku zapisuje te „pączki” poezji, a potem je poprawia nieskończenie 
wiele razy, aż poczuje, że jest to ostateczna wersja. 

Rogelio Echevaría uważał, że poezja jest świadkiem przejścia człowieka 
przez świat i dlatego musi mieć charakter „zmienny i falujący”, który wymy-
ka się ostatecznemu osądowi. Poezja idzie swoją nieprzewidywalną ścieżką, 
a wszelkie racjonalne spekulacje na temat jej tajemniczego doświadczenia 
są bezpłodnym wysiłkiem. W praktyce obawiał się, że jego bardzo osobista 
poezja w tym współczesnym świecie pełnym nadmiaru słów, marnej kultu-
ry, proroczych lub optymistycznych postaw, zbliża się do oka cyklonu. Nie 
wierzył w poezję będącą „niebiańską muzyką myśli”, tylko w poezję będącą 
„lamentem ugniatanym/ wymieszanym w ziemi i krwi”595.

I ostatni już poeta, Fernando Arbeláez, na pytanie o poezję i swoją twór-
czość stwierdził, że dla niego bycie poetą jest czymś wielkim, czymś, co nad-
zwyczajnie przekracza jego możliwości. Mówił, że nie potrafiłby zdefiniować 
ani poety, ani poezji, ponieważ te dwie rzeczy stworzone są z tajemniczej, 
zagadkowej i płodnej esencji, która ma wiele wspólnego z niezbadanymi 
siłami podtrzymującymi życie we wszystkich jego aspektach. Nie mógłby 

595  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3681; C. Eiger, Teoría y práctica de la poesía joven, „El 
Tiempo”, Suplemento Literario, 24.04.1949, s. 3. 
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określić poety inaczej, niż tylko jako integralnego człowieka, który zajmuje 
się całą ludzkością i całym światem, który ma świadomość swojej misji ana-
lizowania rzeczywistości i przywracania prawdziwego obrazu wszystkiemu 
co nas otacza. Według niego, autentyczny poeta nie mógłby mówić o swojej 
poezji, ponieważ jest ona czymś więcej niż on. Największym błędem, jaki 
może popełnić poeta, jest jego zdaniem pragnienie, aby poezja przynio-
sła jemu lub ludzkości natychmiastową korzyść. A mówiąc o swojej pracy 
poetyckiej, podkreślił, że na jej korzyść nie przemawia nic innego jak tylko 
czysta i nieugięta żarliwość596.

2.2. Akceptacja wierszy

Eiger pełnił więc w bogotańskim środowisku literackim końca lat 40. rolę 
mentora dla młodych poetów. „Ta tajemnicza postać [Eiger], która wymknę-
ła się z dzieł Prousta, odegrała ważną opiekuńczą rolę wobec ówczesnych 
młodych intelektualistów podobną do tej jaką odegrał Ramón Vinyes597 
w grupie z Barranquilla”598 pisano po śmierci Mutisa, jego wielkiego przy-
jaciela i można by rzec poetyckiego ucznia. 

Grupę Barranquilla tworzyli pisarze, artyści i intelektualiści, którzy 
spotykali się w barze “La Cueva” ( Jaskinia) w nadmorskim karaibskim 
mieście Barranquilla. Wśród nich wyróżniali się: Gabriel García Márquez, 
Álvaro Cepeda Samudio, Germán Vargas, Alfonso Fuenmayor, Alejandro 
Obregón oraz Cecilia Porras.

Natomiast do Eigera przychodziła bogotańska młodzież literacka. Bar-
dzo często efektem tych spotkań były modyfikacje dokonane w nowo po-
wstających utworach:

Nigdy nie wiedziałem kto miał przyjść ale przychodzili z jednej strony 
Álvaro Mutis, Fernando Arbeláez, wszyscy z tego pokolenia, Rogelio Echa-

596  Tamże. 
597  Ramón Vinyes (1882-1951) ‒ dramaturg i księgarz, znany jako „Kataloński mędrzec” 
(El sabio catalán) unieśmiertelniony w Stu latach samotności jako „Starzec, który przeczytał 
wszystkie książki” (El viejo que había leído todos los libros), stał się sławny, ponieważ przez 
długi czas przewodniczył spotkaniom Grupy Barranquilla. https://www.revistarambla.com/
ramon-vinyes-el-erudito-librepensador-catalan-de-barranquilla/ (dostęp: 17.01.2019).
598  Murió el escritor colombiano Álvaro Mutis, a los 90 años, „Eje21” 23.09.2013, https://www.
eje21.com.co/2013/09/murio-el-escritor-colombiano-alvaro-mutis-a-los-90-anos/ (dostęp: 
11.10.2014).
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varría absolutnie nieśmiały, który nie miał odwagi mówić. A potem roz-
mawiali, czytali swoje teksty, poprawiali się nawzajem, pozwalali mi także 
interweniować i trochę poprawiać, zgodnie z moją skromną koncepcją599.

2.2.1. El miedo (Strach)

Wpływ Eigera najlepiej widać w twórczości Álvaro Mutisa. Casimiro Eiger 
jako jeden z pierwszych docenił talent pisarski Álvaro Mutisa i odegrał 
szczególną, opiekuńczą rolę dla młodego, znajdującego się na początku poe-
tyckiej drogi późniejszego laureata Nagrody im. Cervantesa, najważniejszej 
literackiej nagrody świata hiszpańskojęzycznego. Pierwszy swój wiersz El 
miedo, Mutis najpierw dał do zaaprobowania Eigerowi, a dopiero potem 
opublikował go w dodatku do gazety „La Razón” w 1948 r.600 Porady Eigera, 
„krótkie sesje z Casimiro, kiedy chodziło o poddanie jego ocenie mojego 
poematu”601, były dla Mutisa bardzo ważne. Jak stwierdził, jego uwagi nigdy 
go nie uraziły, gdyż wiedział, że nie nie to było ich celem. Casimiro Eiger był 
dla Álvaro Mutisa kimś w rodzaju ojca, starszego brata i surowego mistrza 
pełnego życzliwości: 

Jego krytyka moich utworów była zawsze bardzo konkretna, można 
powiedzieć praktyczna. Było jasne, że oczekiwał, iż będzie mi służyła w celu 
uniknięcia kolejnych ułatwień, powtórzeń, dwuznaczności oraz zdrady 
mojego wewnętrznego świata, który, jak wiedział, zawsze próbowałem 
przywołać i uprawomocnić w moich opowieściach i wierszach”602.

Mutis zdradzał, że często miał wiele wątpliwości po wysłuchaniu kryty-
ki Casimiro, ale zawsze „gdzieś w głębi wibrowała” w nim nadzieja i wiara 
w to co pisze. I dopiero, gdy praca nad utworem była w toku, słyszał głos: 
„Ah, teraz to jest bardzo dobre, Alvarito. Widzę, że zaczynasz rozumieć jaka 
jest twoja droga”603.

599  C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño …
600  J. G. Cobo Borda, El café y la cultura, [w:] D. Valverde (red.), op. cit., s. 60.
601  Á. Mutis, Casimiro Eiger y el Húsar, [w:] El legado de Casimiro Eiger …, s. 8.
602  Tamże, s. 8.
603  Tamże, s. 9.
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2.2.2. La balanza (Równowaga)

W 1948 roku Mutis namówiony przez Eigera i drugiego krytyka Volkeninga, 
wspólnie z poetą i filozofem Carlosem Patiño Roselli wydali zeszyt (cua-
derno) poezji o tytule La balanza, z ilustracjami Hernando Tejady604. Tytuł 
La balanza jest taki sam jak tytuł przytoczonego wcześniej francuskiego 
wiersza Eigera La Balance (Równowaga), odnalezionego w jego archiwum. 
W wywiadzie Eiger opowiadał:

tu na przykład jest książka La balanza Álvaro Mutisa. Została napisa-
na praktycznie w moim mieszkaniu. Álvaro nie znał Carlosa Patiño, 
zapoznałem ich ze sobą oraz w tym samym czasie z ilustratorem tej książki, 
którym był Hernando Tejada, nazywany teraz zdrobniale Tejadita605.

Ze swojej strony Mutis wspominał: 

Pewnego dnia przedstawił mi swojego bardzo utalentowanego przyjaciela, 
który ledwie zbliżał się do dwudziestki. Nazywał się Carlos Patiño i był 
tak jak ja, jego poetyckim uczniem. Casimiro pokazał Carlosowi niektó-
re z moich wierszy, a mnie niektóre z jego wierszy. Miały bardzo różne 
style, ale Casimiro obstawał, że obydwaj idziemy po dobrej drodze [...] 
i zaproponował nam abyśmy opublikowali jedną wspólną książkę. Ta myśl 
wydała nam się sensacyjna. Casimiro doradzał nam nawet w logistycznej 
części wydania i bardzo szybko nadaliśmy kształt La balanza, w której 
znalazły się wiersze Patiño i moje606. 

Po raz pierwszy pojawiła się wówczas na kartach utworu postać wach-
towego Maqrolla – Maqroll el Gaviero, tak istotna dla dalszej twórczości 
Mutisa607. Żeglarz, samotny, błędny podróżnik, który z perspektywy bocia-
niego gniazda obserwuje świat, stał się jego alter ego. Tekst Mutisa Oración de 
Maqroll (Modlitwa Maqrolla) zamieszczony w zeszycie La balanza ilustruje 

604  Hernando Tejada (1924-1998) ‒ malarz i rzeźbiarz kolumbijski. Jedna z najbardziej 
znanych jego rzeźb to Gato del Río ustawiony przy rzece w Cali. 
605  C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño …
606  Álvaro Mutis. Cronología 1944-1958 …
607  Á. Mutis, C. Patiño, La balanza, ilustr. H. Tejada, El Áncora Editores, edición facsimilar 
(III wydanie, dokładna kopia I wydania), Bogota 2013, s. 19.
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rysunek Tejady ukazujący potężnego marynarza obejmującego morskie fale, 
a na horyzoncie frunie, czy też płynie, długowłose dziewczę. 

W tomiku La balanza w części Biografia znajduje się także opis postaci 
ważnej dla obu poetów, „figury – osoby”, która jak wykażę, przypomina do 
złudzenia polskiego krytyka, czego jak dotąd nikt nie zauważył:

FIGURA
Uszy mocno osadzone na głowie. 
Ręce szerokie i gościnne ozdobione pięcioma dużymi palcami. 
Profil wypędzonego. I pokasływanie, które brzmiało jak głos z innego 
świata608. 

Po kolei prześledźmy określenia użyte przez Mutisa i Patiño, które, 
według mnie, opisują Casimiro Eigera:

„Orejas firmemente aseguradas – Uszy mocno osadzone”: uszy były cechą 
szczególną Eigera, na zdjęciach – i tych z dzieciństwa, z młodości i tych 
późniejszych, są jego cechą szczególną; widać je mocne, duże i odstające. 

„Las manos acogedoras – Ręce gościnne”: w wielu opisach jego osoby 
przewija się zapewnienie, że Eiger był osobą ciepłą, hojną, wielkoduszną. 
W opisie Eigera zamieszczonym w gazecie „El Tiempo” z okazji dziesię-
ciolecia jego pobytu w Bogocie autor podkreślił jego szczodry umysł, hojne 
usposobienie, które wniósł w życie intelektualne609.

„Perfil de desterrado – Profil wypędzonego”: dobrze znana była tułaczka 
Eigera w czasie drugiej wojny światowej. To samo słowo desterrado – wypę-
dzony, wysiedlony również zostało użyte w opisie Eigera z okazji 10-lecia 
jego pobytu w Bogocie610. 

Kolejną cechą jest tosecilla – pokasływanie. Eiger od dzieciństwa cierpiał 
na astmę: „Ale dla twojego dość wątłego zdrowia zdaje się, że lepiej jeśli mo-
żesz przebywać w krajach nieco cieplejszych” – pisała do niego Zosia (Zofia 
Helena Poznańska) z Londynu611. Prawdopodobnie było to jedną z przyczyn, 
dla których nie lubił wyjeżdżać z Bogoty, tropiki mu nie służyły. Długi pobyt 
na Curaçao przypłacił przecież pobytem w szpitalu, a w 1978 roku podczas 

608  Tamże, s. 29.
609  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1954; Casimiro Eiger, „El Tiempo”, 12.11.1953.
610  Tamże. 
611  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0379.
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wywiadu z Glorią Valencią Diago podkreślił: „Lubię zwierzęta, ale nigdy nie 
miałem ani kota ani psa, ponieważ jestem astmatykiem”612.

Większość nakładu zeszytu La balanza, wydanego w przeddzień wy-
darzeń 9 kwietnia 1948 r., spłonęła w księgarniach podczas rozruchów 
el bogotazo, kiedy zniszczeniu uległa część Bogoty613. Krytyka również nie 
oszczędziła tomiku i Mutis czekał aż cztery lata, aby opublikować swoją 
następną książkę: Los elementos del desastre (Elementy katastrofy), która tym 
razem wzbudziła wielkie zainteresowanie. 

2.2.3. El Húsar (Huzar/Husarz)614

José Miguel Oviedo w swojej książce przedstawia Álvaro Mutisa jako jednego 
z najbardziej znanych pisarzy hiszpańskojęzycznych wskazując, że niektórzy 
krytycy widzą go wręcz jako reprezentanta ducha postmodernizmu naszej 
epoki. Odnotowuje jego fascynację epoką napoleońską oraz bohaterskim 
huzarem przemierzającym drogi i bezdroża Europy. Mało kto wie i pamięta 
skąd wzięła się fascynacja tym fragmentem historii615. 

 Na temat książki Los elementos del desastre tak wypowiadał się Eiger 
w wywiadzie:

później Álvaro Mutis, który z czasem stał się moim najbliższym przyja-
cielem, nazywałem go swoim starszym synem, opublikował inną książkę 
[Los elementos del desastre] pisaną również w dużej części w moim domu616.

 Pojawił się w niej poemat El Húsar, który, według młodego autora, uka-
zywał całą kolekcję jego demonów, niepokojów i wyobrażeń, które do niego 
wracały, wszystko to, czym zajmowała się jego poezja. Jak twierdził, poemat 
ten był może zbyt długi, ale nie chciał go skrócić, ponieważ w sposób kom-
pletny pokazywał jego świat. Zadedykował go Casimiro Eigerowi, któremu 

612  G. Valencia Diago, op. cit. 
613  Zniszczeniu uległo 90% centrum Bogoty, całkowicie zniszczono sieć tramwajową. 
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-bogotazo-la-tarde-que-cambio-la-fiso-
nomia-de-la-capital-colombiana-articulo-748829 (dostęp: 17.01.2019).
614  Temat różnic między huzarami a husarzami nie wchodzi w granice tej pracy, trudno 
ustalić co miał na myśli Mutis dając tytuł poematowi El Húsar.
615  J. M. Oviedo, Historia de la literatura hispanoamericana 4. De Borges al presente, Alianza 
Editorial, Madrid 2004, s. 239.
616  C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño …
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zawdzięczał wiedzę o tym, jak poruszać się w świecie twórczości literackiej617. 
Wiersz ten, według Mutisa, najpierw ukazał się „na nie pamiętam już której 
stronie czasopisma bądź dodatku literackiego”618, a Eiger po przeczytaniu go, 
nie patrząc na dedykację, skrytykował utwór i wskazał błędy. Młody poeta 
napisał poemat od nowa i w 1953 roku włączył go do książki Los elementos 
de desastre, tej o której wspominał Eiger w wywiadzie. 

Przytoczę fragmenty poematu, które pokazują fascynację Mutisa osobą Eigera:

Subtelny uśmiech huzara, który skrywa księżyc w swoim brązowym hełmie 
i w rowach kąpie twarz.
Uśmiech jego świeci w wodzie uderzającej o kamienie rzeki, ogromne 
kamienie, te gdzie jego matka płakała w nocach porzucenia.
Wystarczy splot niebiańskich żył widocznych na rękach […], aby wypełnić 
tę pieśń, aby wlać kroplę mądrości, na którą zasługuje […]
Jego zmagania, jego miłości, starożytne pojedynki, niewysłowione oczy, 
trafny cios ogromnych rękawic to przyczyna tego wiersza. […] 
Tak jak żagle statku napełniają się wiatrem bądź opadają, jak o świcie 
podnosi się mgła osłaniająca lotniska, jak mężczyzna idzie cicho boso 
przez las, tak szerzy się wieść o jego śmierci, bólu ran wystawionych na 
południowe słońce […].
I nie mieści się prawda w tej opowieści. Nie mieści się w słowach cały 
upojny upadek jego życia, dźwięczny krok najlepszych dni wywołujących 
śpiew, jego postać świecąca przykładem, jego grzech jak cenne monety, 
jego broń skuteczna i piękna619.

 Na przykładzie skojarzeń użytych w poemacie, podobnie jak w wierszu 
Figura z zeszytu La balanza, wyraźnie widać inspirację postacią Eigera.

Wiersz zaczyna się od słów „Fina sonrisa del húsar – którymi poeta określa 
wyrafinowany, subtelny a zarazem inteligentny uśmiech huzara. Subtelny, 
czasem ironiczny lub wręcz lekko złośliwy uśmiech był cechą szczególną 
Eigera, widać go dobrze na zdjęciach. Po trzydziestu latach w tekście napisa-
nym z okazji uroczystości przygotowanej na cześć Eigera, Mutis ponownie 
używa słowa „fino” określając tak zmysł krytyczny przyjaciela620. 

617  Á. Mutis, Autobiografía literaria por Álvaro Mutis, „Anthropos. Huellas del conocimiento”, 
nr 202, 2004, s. 67.
618  Á. Mutis, Casimiro Eiger y el húsar, [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 4.
619  Á. Mutis El Húsar, [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit, s. 17-22.
620  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0342.
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Fot. 34. Casimiro Eiger z lekkim uśmiechem w środku, z lewej Anna Kiper. Zdję-
cie Casimiro Eigera na spotkaniu  w Galerii. Arch. BLAA 

Następnie pojawia się tragedia rodzinna: „en donde lloró su madre noches 
de abandono – jego matka płakała nocami porzucenia”: matka Eigera samotnie 
przeszła przez grozę wojny i zmarła z wycieńczenia przed samym jej końcem.

Dalej autor zwraca uwagę na ręce postaci: „Basta la trama de celestes venas 
que se evidencia en sus manos – Wystarczy splot niebiańskich żył widoczny na 
jego rękach”: niebiańskie żyły na rękach odnoszą się do przypisywanej mu 
błękitnej krwi. W połączeniu z figurą husarza, czyli przedstawiciela elitarnej 
ciężkiej jazdy typowej dla Rzeczpospolitej, składającej się z najzamożniejszej 
szlachty pokazuje Eigera jako polskiego arytokratę621. 

Kontynuując temat rąk, kolejnym motywem jest „el golpe certero de sus 
enormes guantes – trafny cios ogromnych rękawic”. Rękawiczki były ważnym 
atrybutem Casimiro Eigera, są obecne na poświęconych mu rysunkach, poza 
tym prywatnie był miłośnikiem boksu. O jego dużych dłoniach wspomina 
Mutis również w wierszu Figura.

Wojna pozbawiła Casimiro Eigera wszystkiego. Stracił rodzinę, przy-
jaciół, wielki majątek. Do tego odnosi się fragment: „el dolor de sus heridas 
abiertas; desleimiento; tumbo de su vida; el paso sonoro de sus mejores días – ból 

621  W Kolumbii panowało bowiem przekonanie, że Eiger „był potomkiem arystokratycznej 
polskiej rodziny” Silberstein. Casimiro Eiger. Biografía, http://enciclopedia.banrepcultural.org



CZĘŚĆ II. Casimiro Eiger a literatura186

jego otwartych ran; strata; upadek jego życia; dźwięczny krok jego najlep-
szych dni”: wszystkie te określenia nawiązują do utraty jego poprzedniego 
komfortowego życia. 

Jaśnieje na tym tle „su figura ejemplar, sus armas eficaces y hermosas – 
jego postać będąca przykładem, jego broń skuteczna i piękna”: te określenia 
natomiast odnoszą się do okresu kolumbijskiego. Jego postać z pewnością 
wyróżniała się, był wykształcony, pracowity, a co najważniejsze skuteczny: 
stworzył i utrzymał galerie sztuki będące centrum spotkań kulturalnych 
przez wiele lat. Broń można też skojarzyć z jego krytyką sztuki i literatury, 
skuteczną i piękną.

Wreszcie pojawiają się „sus pecados como valiosas monedas  „jego grzechy 
jak cenne monety”: może to być nawiązanie do jego skłonności homosek-
sualnych, o których wiedzieli wszyscy, i o których powstawały nawet „ob-
sceniczne” poemaciki622.

Należy tu jeszcze raz dodać to, że we wszystkich rozmowach Mutis pod-
kreślał, że Casimiro Eiger był najważniejszą osobą w jego pisarskim życiu 
i że do ostatnich chwil na tej ziemi będzie dziękował bogom za możliwość 
poznania go623. W 2002 roku w wywiadzie dla gazety „El Tiempo” mówił: 

Był bardzo ważną osobą w moim życiu ponieważ nigdy nikomu nie 
pokazywałem oryginałów, które pisałem. […]. Tylko Casimiro. Pokazywałem 
mu od czasu do czasu. I on mi mówił „To nie tak, Alvarito. To musisz napisać 
jeszcze raz” . I nie mówił mi dlaczego „To jest wspaniałe! To nie. Teraz 
dobrze, wyczyść umysł! [friéguese!] Zacznij od początku, aż zrozumiesz, 
jak to działa”. To było dla mnie niezwykłe przeżycie624.

Innym razem poeta dziękował, przypominając:

Szlachetnej, wielkodusznej przyjaźni „Ulisesa”625 i przenikliwemu zmysłowi 
krytyki Casimiro Eigera zawdzięczam swoje wejście do świata literatury, 
na jej nieszczęście i ku zaskoczeniu moich krewnych626. 

622  A. Camacho Ramírez pisał „frywolne” (proáces) wiersze, m. in. na temat Casimiro Eigera.
623  El legado de Casimiro Eiger Eiger …, s. 9.
624  Á. Mutis, Guardo de Colombia cosas …
625  Eduardo Zalamea (1907-1963) ‒ dziennikarz i pisarz kolumbijski, pisał m. in. pod pseu-
donimem Ulisses. 
626  F. Rodríguez Amaya, De MUTIS a Mutis: para una ilícita lectura crítica del Maqroll El 
Gaviero, Mauro Baroni editore, Viareggio 2000, s. 91.
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Zażyłość z Eigerem podkreślał również w swoich listach, gdzie tytułował 
się jego synem: „Uściski, Casimiro, i nie zapomnij o swoim synu: Álvaro”627.

Na koniec chciałabym dodać ciekawostkę, o której wspomniałam już we 
wstępie. W Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, 
gdzie znajdują się dokumenty Eigera dotyczące jego nauki w Gimnazjum 
im. Ks. Józefa Poniatowskiego zachowały się katalogi główne (dzienniki kla-
sowe) z lat 1924/25 (klasa 5a) i 1925/26 (klasa 6a). Na nalepce naklejonej na 
okładce narysowany jest polski husarz, samolot oraz widnieje napis: „Rycerz 
polski musi mieć skrzydła”.

Fot. 35. Nalepki na Katalogach Głównych (Dziennikach) z klasy 5a i 6a Kazimie-
rza Eigera z Gimnazjum im. Ks. Józefa Poniatowskiego. Archiwum Dokumenta-
cji Osobowej i Płacowej w Milanówku 

 Czy Casimiro Eiger wówczas Kazio mógł przypuszczać, że trzydzieści lat 
później, w dalekiej Kolumbii, o której uczył się kiedyś na lekcjach geografii, 
jego opowieści przyczynią się do powstania dedykowanego mu poematu El 
Húsar?

2.2.4. Asombro (Zdziwienie)

Spotkania u Eigera przekształciły się w „centrum analiz”, jak je nazwała Gloria 
Valencia de Castaño, dziennikarka prowadząca z nim wywiad. Wśród mło-
dych poetów, którzy tam bywali, zupełnie odrębnym przypadkiem, według 
Eigera, był Jorge Gaitán Durán, poeta i krytyk literacki oraz krytyk sztuki, 
z którym zaprzyjaźnił się mimo początkowego nieporozumienia:

627  B. Piotrowski, „El último rostro”, ¿relato o retrato …, s. 782.
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Jorge Gaitán Durán opublikował książkę i odniósł natychmiastowy suk-
ces, ale na naszej małej tertulii nie był aż tak doceniany i dowiedział się 
o tym. Wówczas pewnego dnia przyszedł i powiedział do mnie – Casi-
miro, wydaje mi się, że Pan źle mówi o mojej poezji, dlaczego? – Proszę 
usiąść – odpowiedziałem – tu naprzeciwko, weźmy się za czytanie, pr-
zeczytajmy zgodnie cały tom. I tak przeanalizowaliśmy jego poezję krok 
po kroku, oczywiście z pewnymi uwagami krytycznymi i z pewnymi 
oporami psychicznymi, które były zauważalne. I zupełnie odwrotnie niż 
mogłem podejrzewać, staliśmy się bliskimi przyjaciółmi. Od tej pory Jorge 
przychodził tu bardzo często i nie było żadnej rzeczy, której nie można by 
powiedzieć, mimo dumnego charakteru, jakim odznaczał się Jorge Gaitán 
w swoim życiu 628.

W 1950 roku Jorge Gaitán Durán, czekając w porcie Cristóbal w Panamie 
na statek, który miał go zabrać do Francji, pisał do Eigera:

Obfitość problemów i spraw, którymi musiałem zająć się podczas ostat-
nich dni mojego pobytu w Bogocie, przeszkodziła mi w spędzeniu choć 
kilku chwil z Tobą oraz z innymi drogimi mi przyjaciółmi, dlatego tym 
listem pragnę przypomnieć Ci o mojej przyjaźni oraz wdzięczności za 
Twą przyjaźń i za wszystkie piękne rzeczy, które się z niej wywodzą629.

Podobnie jak inni, Jorge Gaitán dziękował Casimirowi za inspirację „nie 
wiesz nawet, w jakim stopniu mi pomogłeś i sprawiłeś, że zobaczyłem przed 
sobą jaśniejszą perspektywę oraz poczułem silne pragnienie, aby zrobić coś 
wielkiego”630. Co więcej, w liście tym prosi o zniszczenie wiersza Asombro:

I teraz bezwarunkowa prośba: proszę Cię, abyś spalił, podarł lub w jakiko-
lwiek inny sposób sprawił, aby zniknął mój poemat Asombro, po prostu 
nie chcę, aby na razie ktoś jeszcze [podkreślenie] go zobaczył, ponieważ 
zmieniam go istotnie [esencialmente]631.

Wynika z tego, że podobnie jak Álvaro Mutis czy Carlos Patiño oraz 
być może inni poeci, Jorge Gaitán Durán pokazywał swoje wiersze Eigerowi 

628  C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño …
629  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0181.
630  Tamże.
631  Tamże.
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oczekując porad przed ich opublikowaniem. Kończąc list prosił: „Przekaż 
ode mnie uściski wszystkim moim przyjaciołom, a siebie samego uściśnij 
najmocniej ze wszystkich”632. Pokazuje to, że wszyscy razem spotykali się 
w przyjacielskim gronie, a Casimiro był łącznikiem i spoiwem grupy. Tom 
wierszy pt. Asombro, nad którym Gaitán Durán pracował jeszcze w Bogocie, 
ukazał się w Paryżu w 1951 roku. Na jednym z pierwszych spotkań, 2 grudnia 
1951 roku w nowo otwartej Galerii „El Callejón”, odbył się właśnie wernisaż 
tej książki633. W 1963 roku, w rok po tragicznej śmierci Gaitána Durána 
w wypadku samolotowym, fragment z tego tomu został odczytany przez 
Fernando Guillén Martíneza w Galerii „Arte Moderno” podczas spotkania 
i wystawy zorganizowanej przez Eigera dla upamiętnienia i pożegnania 
zmarłego przyjaciela, poety i krytyka634. 

Nasuwa się pytanie, czy wcześniej, jeszcze przed wojną, Irena Tuwim też, 
podobnie jak młodzi pisarze kolumbijscy, rozmawiała z Eigerem o swoich 
wierszach.  

Rękopis jej wiersza Rue Bagneux napisany na kartce wydartej z notatnika 
kliniki neuro-psychiatrycznej w Paryżu, być może pisany w oczekiwaniu na 
wizytę u lekarza, zachował się w achiwum Eigera (źle opisany). Przytoczę 
fragment wiersza:

Nie wystawaj, nie moknij wieczorem na rogu
Rue Bagneux. Jest tak ciemno, paryska ulewa 
Po parkanach marcowe, czarne łażą koty,
Lamentują gałęźmi chude, gołe drzewa635.

Wiersz ten ukazał się w  roku 1927 w  miesięczniku poetyckim 
„Skamander”636. Pisany był dla jej kochanka Juliana Stawińskiego637 w mo-

632  „Hazle llegar un abrazo a todos mis amigos, y tú guárdate el más estrecho de todos”. 
Tamże.
633  Noticiero cultural, “El Tiempo”, 7.12.1952, s. 5.
634  Homenaje a Jorge Gaitán Durán: Galería de Arte Moderno, parte II, katalog Radio HJCK, 
1963.
635  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1712.
636  Irena Tuwim, Rue Bagneux, „Skamander. Miesięcznik poetycki”, rok VII, tom VII, li-
piec 1927, zeszyt XLIX, s. 49, wiersz wydrukowany w „Skamandrze” różni się od rękopisu 
tylko interpunkcją. https://polona.pl/archive?uid=56329067&cid=59530975&name=down
load_fullJPG (dostęp: 20.11.2019).
637  Julian Stawiński (1904-1973) ‒ tłumacz z języka angielskiego i rosyjskiego. Redagował 
pierwsze antologie fantastyczne w Polsce. Drugi mąż Ireny Tuwim. 
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Fot. 36. Irena Tuwim, Rue Bagneux, rękopis Arch. BLAA
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mencie, gdy nie mogła zdobyć się na opuszczenie męża Stefana Napierskiego 
i uciekła przed zakazaną miłością do Paryża. Za nią pojechał zakochany do 
nieprzytomności Stawiński: 

kiedy chciała z nim zerwać, strzelił do siebie z rewolweru. Nie trafił w ser-
ce, przestrzelił jedynie płuco. Wtedy jeszcze się wahała, lecz kiedy wrócił 
do Polski, a ona została sama w Paryżu, po kilku dniach napisała list i… 
oddała mu rękę638.

W 1930 roku Irena Tuwim Eigerowa rozstała się z mężem Stefanem 
Napierskim, który przedtem wielkodusznie pozwolił jej na rok zamieszkać 
z ukochanym, aby miała czasu do namysłu i mogła wrócić do niego639. 

Skąd wziął się rękopis wiersza w papierach Casimiro Eigera w Bogocie? 
W lipcu 1927 roku, kiedy Irena go pisała, Kazimierz akurat skończył Gim-
nazjum im. J. Poniatowskiego w Warszawie. Czy wyjechał na wakacje do 
Paryża? Może rozmawiała z nim o swoim małżeństwie z jego bratem. Poka-
zywała mu wiersz, wiedziała, że interesuje się poezją, wiedziała, że próbuje 
swoich sił pisząc wiersze, tak jak brat i matka. Ciekawe, czy podobnie jak 
w przypadku kolumbijskich poetów, Irena czekała na przyjacielską krytykę? 
Jest to temat na odrębne badania, łączący się z odnalezionymi przeze mnie 
w archiwum BLAA listami Juliana Tuwima oraz Ireny Tuwim.

2.2.5. La Rosa de los Vientos (Róża wiatrów)

W gazecie „El Tiempo”, w coniedzielnym dodatku literackim w latach 40 
i 50., ukazywała się (choć nie co tydzień) rubryka La Rosa de los Vientos. 
Była anonimowa, prawdopodobnie redagowały ją różne osoby z redakcji. 
Sądzę, że niektóre felietony, szczególnie te, które znajdują się w archiwum 
Eigera, mogły być pisane jego ręką lub pod jego wpływem. W archiwum, 
według spisu, znajdują się dwa felietony z różnych terminów pod tytułem 
La Rosa de los Vientos640, natomiast trzeci felieton z rubryki nie jest opisany 
pod tym tytułem. Znajdująca się w archiwum ta część gazety została opisana 
w spisie-indeksie według nazw innych tekstów, lecz najprawdopodobniej 

638  A. Augustyniak, op. cit., s. 94.
639  Tamże. 
640  Tamże, fondo CE MSS775-2770; fondo CE MSS775-1942; „El Tiempo”, Suplemento 
Literario, 7.06.1953,  25.10.1953.  
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została zachowana przez Eigera właśnie ze względu na felieton La Rosa 
de los Vientos641. Teksty te, składające się z kilku krótkich części, zdradzają 
wspólnego autora, który wyraża się z ironią o Związku Radzieckim oraz 
porusza tematy związane z „żelazną kurtyną”, Estonią, Izraelem, opisuje 
Salvadora Dalí, związki Picassa z komunizmem, wystawę Edgara Negreta, 
książkę Andrésa Holguína itd. Autor przechodzi z tematu na temat opisu-
jąc różne wydarzenia. Wybór tematów może świadczyć albo o autorstwie 
Casimiro Eigera albo o jego znaczącym wpływie na autora, którym mógł 
być Jorge Gaitán Durán.

W 1954 roku do Kolumbii przyjechała prosto z Paryża Argentynka Marta 
Traba i poprowadziła w nowo powstałej telewizji program o sztuce oraz 
o swoich podróżach. Nazwała go... La Rosa de los Vientos. Nie była to pierwsza 
idea, którą Marta Traba ściągnęła od innych osób, zwłaszcza od Casimiro 
Eigera i Judith Márquez. Jeden ze swoich programów w telewizji nazwała 
El museo imaginario (Wyobrażone muzeum), podczas gdy Eiger prowadził 
wówczas w radio program pod tytułem El museo animado. W 1957 roku Traba 
założyła pismo „Prisma”, choć rok wcześniej Judith Márquez powołała do 
życia pismo „Plástica” (Plastyka), a na rynku z pewnością nie było miejsca 
na dwa specjalistyczne pisma plastyczne642.

Wracając do felietonu La Rosa de los Vientos z 24 sierpnia 1952 r., na po-
czątku tekstu przytoczone są słowa hiszpańskiego malarza Salvadora Dalí:

Myślę o pozostaniu w Port Lligart [Port Lligat] aż do października, aby 
namalować obraz Wniebowstąpienie643. Kiedy skończę obraz, pojadę do 
Rzymu zademonstrować go Jego Świątobliwości Papieżowi, a później 
prawdopodobnie wybiorę się do Madrytu, aby go wystawić644.

Należy dodać, że Casimiro Eiger, od momentu, gdy zajmie się zawodo-
wo sztuką, będzie jako krytyk często wypowiadał się na temat nowoczesnej 

641  Tamże, fondo CE MSS775-2756; La Rosa de los Vientos, „El Tiempo”, Suplemento Lite-
rario, 24.08.1952, s. 1.
642  Nie było go nawet na jedno, pismo „Plástica” (Plastyka) przesło wychodzić po ukazaniu 
się 17 numeru. 
643  La Madona de Port Lligat obraz Dalego posiada dwie wersje z  lat 1948 i  1950; 
Wniebowstąpienie jeden z najsłynniejszych obrazów Dalego powstał w roku 1958.
644  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-2756; La Rosa de los Vientos, „El Tiempo”, Suplemento 
Literario, 24.08.1952, s. 1.
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sztuki religijnej. Dalej autor felietonu przytoczył słowa Dalego na temat 
wyrzucenia Picassa z partii komunistycznej:

Picasso prawdopodobnie zostanie wydalony z partii komunistycznej za brak 
dyscypliny, a wraz z nim kilku francuskich artystów. Przepowiedziałem 
to na mojej konferencji w Madrycie. Oficjalni egzegeci sowieckiej estetyki 
nakłaniali rysowników, rzeźbiarzy i malarzy będących członkami partii lub 
z nią sympatyzującymi, aby porzucili te style artystyczne, które określali 
mianem dekadenckich645. 

Dwa miesiące wcześniej Casimiro Eiger komentował w programie 
radiowym El Museo Animado wystawę litografii Pablo Picassa w Galerii 
Buchholtz646 co potwierdza hipotezę, że autorem mógł być Eiger, tym bardziej, 
że pozostawił w swoich dokumentach wycięty artykuł napisany przez Salva-
dora Dalego o życiu i dziele Picassa opublikowany kilka miesięcy wcześniej 
w „El Tiempo”647, a także informację, że Picasso, choć komunista, kupił sobie 
średniowieczny zamek za 360 tysięcy dolarów648. W wyżej wspomnianym 
felietonie La Rosa de los Vientos z 1952 roku autor przytacza również słowa 
Picassa z książki Giovanniego Papini El Libro negro (Czarna ksiega):

Ale kiedy jestem sam, sam ze sobą, nie mam odwagi uważać się za artystę 
w wielkim i dawnym znaczeniu tego słowa. Wielkimi malarzami byli Giotto, 
Tycjan, Rembrandt i Goya: ja jestem takim „publicznym błaznem”, który 
zrozumiał swój czas i skorzystał najlepiej jak mógł z głupoty, próżności 
i chciwości mu współczesnych649.

W dalszej części felietonu, po zmianie tematu na lżejszy, dotyczący wad 
i zalet palenia tytoniu (przypomina się tu wcześniejszy esej Eigera o piciu 
herbaty), autor powrócił do literatury pięknej i zacytował pochwalny list hi-
szpańskiego poety Vicente Aleixandre’a650 na temat książki Andrésa Holguína 

645  Tamże, fondo CE MSS775-2756; La Rosa de los Vientos, „El Tiempo”, Suplemento Lite-
rario, 24.08.1952.
646  Tamże, fondo CE MSS775-3378; fondo CE MSS775-3379.
647  Tamże, fondo CE MSS775-1926. 
648  Tamże, fondo CE MSS775-3953.
649  Tamże, fondo CE MSS775-2756; La Rosa de los Vientos, „El Tiempo”, Suplemento Lite-
rario, 24.08.1952. s. 1.
650  Vicente Aleixandre y Merlo (1898-1984) ‒ poeta hiszpański, przedstawiciel Pokolenia 27. 
Został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1977. Za https://encyklopedia.
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Tierra Humana (Ludzka Ziemia)651. Andrés Holguín, młody pisarz kolumbij-
ski, pracował wówczas w Ambasadzie Kolumbijskiej w Paryżu i znany był 
już jako autor książki La poesía inconclusa y otros ensayos (Niedokończona 
poezja i inne eseje)652, a trzy lata później, w 1954 roku, miał wydać w Ma-
drycie antologię poezji francuskiej653. Był on jednym z uczestników spotkań 
w domu Eigera, o których wspomniał w Galerii „Arte Moderno” w rok po 
tragicznej śmierci Jorge Gaitána Durána w 1963 r.: 

Kilka lat temu, grupa młodych pisarzy zbierała się w godzinach wiec-
zornych w moim domu. [...] Prawie wszyscy uczestnicy zgromadzenia 
byli młodzi, a żart, kpina i śmiech przerywały poważne rozważania lub 
najbardziej porywające wypowiedzi. Fernando Arbeláez, Álvaro Mutis, 
Fernando Guillén Martínez, Ernesto Martín (już zmarły), Andrés Holguín 
przerzucali sobie piłeczkę i konfrontowali się w przyjacielskich dysputach 
lub niekończących się konwersacjach654.

Andrés Holguín, miłośnik poezji francuskiej z pewnością dużo skorzy-
stał z tych spotkań, na których Eiger tłumaczył, w swoim niezbyt dobrym 
hiszpańskim, wiersze francuskiego, modernistycznego poety Apollinaire’a655.

Na tej samej stronie dodatku literackiego do gazety „El Tiempo” za-
mieszczony był również list od hiszpańskiego noblisty, poety Vicente 
Alexaidre’a pod tytułem Una carta sobre „Asombro” (List na temat Asombro). 
Właśnie o tym poemacie Jorge Gaitán Durán pisał do Eigera w kwietniu 1950 
r. z Panamy prosząc o jego zniszczenie656. Tak duże nagromadzenie faktów 
związanych z aktualnymi zainteresowaniami Eigera nie może być przypad-
kiem, wydaje się więc, że przynajmniej część tego dodatku mogła być przez 
niego redagowana lub współredagowana razem z Jorge Gaitánem Duránem. 

Natomiast w felietonie La Rosa de los Vientos z czerwca 1953 roku opisana 
została wystawa abstrakcyjnego rzeźbiarza kolumbijskiego Edwarda Negreta 
w Muzeum Sztuki Współczesnej w Madrycie657. Ostatni zachowany w archi-

pwn.pl (dostęp: 04.03.2018).
651  A. Holguín, Tierra Humana. Poema, Paris, 1951.
652  A. Holguín, La poesía inconclusa y otros ensayos, Editorial Centro, Bogotá 1947; W 1974 
r. w Bogocie wydał antologię poezji: Antología crítica de la poesía colombiana (1874-1974).
653  A. Holguín, Poesía francesa: antología, Guadarrama, Madrid 1954.
654  Arch. BLAA fondo CE MSS775-3566. 
655  C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño …
656  Arch. BLAA fondo CE MSS775-0181. 
657  Tamże, fondo CE MSS775-1942.
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wum felieton pochodzi z 25 października 1953 roku. Tu również narzuca się 
hipoteza, że redagował go lub współredagował Eiger. Autor podsumowując 
statystyki czytelnictwa pisał z ironią o Związku Radzieckim: 

W jednej ze swoich ostatnich wydań moskiewskie czasopismo „Novi Mir” 
(Nowy Świat) publikuje interesujące statystyki dotyczące ulubionych lektur 
sowieckich poddanych. Dostojewski, potępiony przez teoretyków mark-
sizmu bolszewickiego, prawie całkowicie zniknął z rynku literackiego, na-
tomiast Maksym Gorki bije wszystkie rekordy sprzedaży. W konsekwencji, 
jego dzieła, z których opublikowano 68 000 000 egzemplarzy, są najbar-
dziej poszukiwane przez radzieckich czytelników. Za nim następuje poeta 
Aleksander Siergiejewicz Puszkin (1799-1837), którego najnowsze wydania 
sprzedały się w ponad 62 000 000 egzemplarzy. Najpopularniejszym zagra-
nicznym autorem jest Victor Hugo, a następnie, w porządku malejącym, 
inny francuski pisarz, Guy de Maupassant i angielski powieściopisarz 
Charles Dickens. Ze statystyk „wyzwól nas, Panie!” Ale z wielu powodów 
są one wyjątkowo sugestywne658.

W tym felietonie autor wspomniał również o pisarzu z Estonii, nieja-
kim „Oscarze Ourgarcie”659 i o tym, że „żelazna kurtyna” jest winna temu iż 
jego dzieło literackie nie mogło być znane w Europie. Któż inny w Bogocie 
zajmowałby się takimi problemami? W dalszej części felietonu zmieniając 
temat, jak to było w zwyczaju w tej rubryce, autor omawiał wystawę książek 
zorganizowaną przez Krajową Ligę Księgarzy (Liga Nacional del Libro). Naj-
większą część wystawy zajmowała sekcja książek izraelskich, wśród których 
zwracały uwagę ilustracje do książek namalowane przez Franciscę Baruch. 
Zachodzi tu interesująca zbieżność nazwisk. Jak wcześniej było wspomniane, 
Eiger utrzymywał silne kontakty z ambasadą amerykańską i dobrze znał 
Irenę Baruch Wiley, polską rzeźbiarkę, żonę ambasadora USA w Kolumbii. 
Była ona przyjaciółką Krystyny Chałupczyńskiej, wdowy po ambasadorze 

658  Tamże, fondo CE MSS775-2770; La Rosa de los Vientos, „El Tiempo”, Suplemento Lite-
rario, 25.10.1953, s. 1.
659  Na temat pisarza Oscara Ourgarta nie udało się odnaleźć żadnej informacji, być może 
nazwisko zostało błędnie podane. Znanym estońskim literatem był Oskar Luts (1887–1953), 
który żył i zmarł w Tartu. Zbieżność jego daty śmierci, marzec 1953 roku, z ukazaniem 
się felietonu w październiku 1953 roku nasuwa przypuszczenie, że autorowi być może 
chodziło o tego pisarza. Choć z drugiej strony trudny do odczytania fragment „W wieku 54 
lat kończy… Estończyk Oscar Ourgart” (A los 54 años de edad acaba ....... estoniano Oscar 
Ourgart) wskazywałby na inną datę urodzin. Tamże.
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Mieczysławie Chałupczyńskim, z którym pracował w Poselstwie Polskim. 
Stąd tym bardziej nasuwa się wniosek, że autorem lub współautorem tego 
felietonu mógł być Casimiro Eiger.

3. Ślady polskie w tekstach Álvaro Mutisa  
i Gabriela Garcíi Márqueza660

W dziełach Álvaro Mutisa można znaleźć liczne „polonika”661. Gloria Valen-
cia Diago w gazecie „El Tiempo” opisała jedną z wersji poznania się Eigera 
i Mutisa. Według niej Eiger potrzebował 

językowego pomocnika i dowiedział się, że w radio pracuje młody człowiek, 
który tłumaczy z francuskiego. Zaproponował mu współpracę, ale po tr-
zech dniach uświadomił sobie, że młodzieniec słabo zna język francuski, 
natomiast świetnie gramatykę kastylijską. Wymyślił więc układ: za pomoc 
przy bezbłędnym pisaniu po hiszpańsku oferował naukę francuskiego. Tym 
młodzieńcem był Álvaro Mutis, pierwszy kontakt literacki Eigera w Ko-
lumbii, jego wielki przyjaciel. Skończyło się na tym, że Mutis nie nauczył 
się francuskiego, za to Casimiro opanował hiszpański662.

 U Piotrowskiego można znaleźć informację, że po likwidacji Poselstwa 
RP w 1946 roku Eiger zatrudnił się jako sekretarz do spraw kulturalnych 
w Ambasadzie Francuskiej, gdzie poznał Álvaro Mutisa, przyszłego sławnego 
pisarza kolumbijskiego i stał się jego przyjacielem i mentorem663. Natomiast 
Mutis wspomina, że to dzięki Annie Kipper poznał Eigera, z którym razem 
publikowali czasopismo „Por nuestra libertad y por la vuestra” i dzięki któ-
remu odkrył literaturę polską. 

660  We fragmencie pracy opisującym ślady polskie w tekstach Álvaro Mutisa i Gabriela 
Garcíi Márqueza korzystam ze swojego artykułu: T. Sońta-Jaroszewicz, Huellas polacas en 
los textos de Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez (Ślady polskie w tekstach Álvaro Mutisa 
y Gabriela Garcíí Márqueza), „Iberoamericana Quinqueecclesiensis 14”, Universidad de Pécs 
Centro Iberoamericano, Pécs 2016, s. 225-239.
661  Na temat „poloników” w twórczości Mutisa pisał Bogdan Piotrowski w artykule „El 
último rostro”, ¿relato o retrato … oraz Teresa Sońta-Jaroszewicz w artykule Huellas polacas en 
los textos .... Termin „poloniki” jest używany w mojej pracy na określenie informacji tema-
tycznie związanych z Polską.
662  G. Valencia Diago, op. cit.
663  B. Piotrowski, O Polakach i działalności polonijnej …, s. 64-65.
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Proza Mutisa wzbogaciła się dzięki Eigerowi o odwołania do kultury 
europejskiej, a szczególnie polskiej. Pisarz po swoim ojcu, pasjonacie histo-
rii, odziedziczył zainteresowanie epoką napoleońską, a dzięki rozmowom 
z Eigerem nieobcy stał mu się problem Polaków, którzy swe nadzieje na od-
zyskanie niepodległego państwa złożyli w ręce Napoleona, a po jego klęsce 
emigrowali w świat, aby walczyć „za wolność naszą i waszą”. 

W twórczości Mutisa napotykamy nie tylko na odwołania do polskiej 
historii, ale też do polskiej kultury – polskich muzyków i pisarzy: Chopina, 
Mickiewicza, Słowackiego i innych. Również w tekstach kolumbijskiego 
noblisty, Gabriela Garcíi Márqueza, pojawiają się ślady polskie. W latach 40. 
i 50. XX wieku istniało dość silne środowisko polskie w Bogocie. W jego 
obrębie, oprócz Casimiro Eigera, ważnymi osobami dla kolumbijskiej kul-
tury były nie tylko przywoływana już wielokrotnie Anna Kipper, lecz także 
Krystyna Chałupczyńska znana później jako Cristina Wiedemann, malarka, 
twórczyni portretu Kopernika oraz Feliza Bursztyn664, znana rzeźbiarka, 
przedstawicielka sztuki kinetycznej, której rodzice, polscy Żydzi, wyemi-
growali z Polski przed jej urodzeniem665. W pierwszych latach po wojnie 
osobą, która skupiała wokół siebie życie polonijne, złożone szczególnie z tych 
Polaków, którzy nie zgadzali się na siłą narzucony w ojczyźnie reżim ro-
dem z Rosji Sowieckiej, była Irena Wiley z domu Baruch, żona ambasadora 
amerykańskiego w Kolumbii. 

Eiger pisał w liście do swojej kuzynki: „Byłem tu więc rzecznikiem, na 
wewnątrz i zewnątrz, praw niepodległościowych Polski”666. Należy przy-
pomnieć, że Anna Kipper była współtłumaczką na język hiszpański oraz 
inicjatorką wydania w Bogocie Nie-boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego, 
a Krystyna Chałupczyńska namalowała z tej okazji portret Krasińskiego, 

664  Feliza Bursztyn (1933-1982) ‒ kolumbijska rzeźbiarka pochodzenia żydowskiego. Pr-
zedstawicielka ruchu sztuki kinetycznej. Do realizacji swoich prac: kompozycji przestrzen-
nych i instalacji, używała złomu żelaznego i metalowych odpadów fabrycznych (chatarras). 
Jej pracownia była miejscem spotkań kolumbijskiej inteligencji, bywali tam Gabriel García 
Márquez, Alejandro Obregón, Marta Traba, Álvaro Cepeda Samudio, Santiago García, Jorge 
Gaitán Durán, Fernando Martínez Sanabria i Hernando Valencia Goelkel.
665  Więcej na ten temat można znaleźć w artykułach: B. Piotrowski, O podkreślaniu polskości 
przez Annę Kipper, [w:] A. i Z. Judyccy (red.), Losy Polaków, Wydawnictwo Czelej, Lublin, 1998, 
s. 242-249 oraz B. Piotrowski, O działalności kulturalnej Krystyny Chałupczyńskiej i Felicji 
Bursztyn w Kolumbii, [w:] A. i Z. Judyccy (red.), Losy Polek żyjących na obczyźnie i ich wkład 
w kulturę i naukę świata – historia i współczesność: materiały IV Sympozjum Biografistyki Polo-
nijnej, Wiedeń 1-2 września, Kielce 1999, s. 254-261.
666  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0164.
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narodowego wieszcza polskiego romantyzmu667. Przyjaźń Eigera z Muti-
sem, Mutisa z Garcíą Márquezem, wyjazd dziennikarski tego ostatniego do 
Europy Środkowo-Wschodniej, w tym do Polski, wszystko to zwiększało 
zainteresowanie daleką ojczyzną Eigera i znalazło odbicie w dziełach dwóch 
wielkich pisarzy kolumbijskich XX wieku.

 Álvaro Mutis i Gabriel García Márquez znali się od idyllicznych cza-
sów w Cartagenie668. Jak wspominał Mutis: „To jest przyjaźń, której ja nie 
nazwałbym literacką, to nie literatura jest tym co nas związało. To życie jest 
tym co nas związało, od czterdziestu lat dzielimy się kawałkami naszego 
przeznaczenia”669. A Juan Gustavo Cobo Borda o przyjaźni Álvaro Mutisa 
i Gabriela Garcíi Márqueza napisał:

kochają się i czytają wzajemnie, kradną sobie tematy. Dzielą się pomysłami 
i sprawdzają sobie wzajemnie swoje teksty [...] Dwie z ich powieści, najbar-
dziej sobie bliskie, składają hołd morzu Josepha Conrada: statkowi, miłości 
i kapitanowi, który pokonuje przeznaczenie. Nazywają się one El amor en 
los tiempos del cólera (Miłość w czasach zarazy) i La última escala del Tramp 
Steamer (Ostatni rejs parowca Tramp Steamer), gdzie Álvaro Mutis umieszcza 
na pierwszej stronie wyraźną dedykację: Dla G. G. M., historia, którą chciałem 
opowiedzieć mu od jakiegoś czasu, ale zgiełk życia mi nie pozwalał670.

 Uważam, że na styl Mutisa oraz wybór tematyki duży wpływ miały opowie-
ści Anny Kipper i Casimiro Eigera, opowieści o prawdziwej podróży statkiem 
– parowcem widmo, opowieści o tułaczce, o odrzuceniu, o poczuciu beznadziei 
towarzyszącemu oczekiwaniu w tropikach. Jak dotąd nikt jeszcze tak wyraź-
nie nie łączył tekstów Mutisa z osobami Kipper i Eigera. Z badaczy, którzy 
poruszyli ten temat, na uwagę zasługuje Álvaro Miranda671. W swoim artykule 
El joven Mutis ha sido excomulgado (Młody Mutis został ekskomunikowany) 
przypomina on dwoje Polaków, Casimiro Eigera i Annę Kipper, uchodźców, 

667  Dokładny opis procesu tłumaczenia Nie-Boskiej komedii w Kolumbii zamieszczony jest 
w A. Kipper, Polonica …, s. 192, 193.
668  Á. Mutis, La mansión de Araucaíma y otros relatos. ..., s. VIII.
669  F. Rodríguez Amaya, op. cit., s. 297.
670  J. G. Cobo Borda, Dos amigos: García Márquez y Álvaro Mutis, http://cvc.cervantes.es/
el_rinconete/anteriores/enero_07/10012007_02.htm (dostęp: 03.12.2015).
671  Álvaro Miranda (1945- ) ‒ pisarz kolumbijski, z pokolenia urodzonych w latach 40.-50. 
XX w., nazwanego przez krytykę „la generación sin nombre” (generacja bez nazwy). http://
www.laraizinvertida.com/detalle-979-escolios-y-simulaciones-a-un-reino-poetico (dostęp: 
22.02.2019).
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którzy uciekli przed konfliktem europejskim i pracowali wspólnie z Mutisem 
przy wydawaniu biuletynu „Por nuestra libertad y por la vuestra”. Casimiro 
Eigera określa jako profesora, który pomógł odwieść poetę od młodzieńczej 
porywczości, a Annę Kipper ukazuje jako dziennikarkę i autorkę reportażu 
Pausa exótica: impresiones de guerra y destierro, opowiadającego o podróży – tu-
łaczce parowcem z Europy do Ameryki Południowej; podróży w stylu Josepha 
Conrada, która w czasie wojny trwała ponad jedenaście miesięcy, podczas gdy 
w normalnych warunkach trwałaby około trzech tygodni672. Podróży, która stała 
się inspiracją dla młodego poety zasłuchanego w tułacze opowieści Polaków. 

3.1. Ilona llega con la lluvia (Ilona przychodzi 
z deszczem)

Álvaro Mutis zadedykował Eigerowi  dwa utwory: poemat El Húsar oraz 
książkę Ilona llega con la lluvia. „Pamięci mojego serdecznego przyjaciela, 
niezapomnianego mistrza i zawsze obecnego Kazimierza Eigera” – słowa te 
widnieją na początku polskiego tłumaczenia książki673 będącej częścią trylogii 
o wachtowym Maqrollu, Ilonie i Abdule Bashurze674. Jak dotąd nie udało 
się potwierdzić istnienia tej dedykacji w wydaniach hiszpańskojęzycznych. 
Nie napotkałam też na wzmiankę o niej w żadnym z wielu opracowań dzieł 
Mutisa. Tłumaczka Danuta Rycerz potwierdza, że dedykacja z pewnością 
była zamieszczona w hiszpańskojęzycznym egzemplarzu książki, który 
dostała do tłumaczenia z wydawnictwa MUZA w 1999 r.675

 Początkowo twórczość Mutisa była głównie poetycka, lecz od momentu 
wydania pierwszej powieści La nieve del Almirante (Śnieg Admirała) pisarz 
zarzucił poezję na rzecz prozy. W jego książkach przewija się enigmatycz-
na postać Maqrolla el Gaviero – Wachtowego Maqrolla676, jego „alter ego”, 

672  Á. Miranda, El joven Mutis ha sido excomulgado, „Anthropos. Huellas del conocimiento”, 
nr 202, 2004, s. 86.
673  Á. Mutis, Ilona przychodzi z deszczem, tłum. Danuta Rycerz, MUZA, Warszawa 1999. 
674  Á. Mutis: Ilona llega con la lluvia (1987); Un bel morir (1989); Abdul Bashur, soñador de 
navíos (1991).
675  Rozmowa telefoniczna z tłumaczką Danutą Rycerz z dnia 22 lutego 2019 r. Á. Mutis, llona llega 
con la lluvia, pierwsze wydanie: Editorial Oveja Negra, Bogotá, 1987; drugie wydanie: Mondadori, 
Madrid 1988. Prawdopodobnie w Polsce przy tłumaczeniu korzystano z wydania madryckiego.
676  Maqroll el Gaviero w polskim tłumaczeniu Danuty Rycerz – Wachtowy Maqroll; 
w tłumaczeniu Niny Pluty – Majtek Maqroll. Zob.: E. Łukaszyk, N. Pluta, Historia literatur 
iberoamerykańskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2010, s. 459.
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marynarza, bohatera poezji i prozy oraz postać Ilony „wielkiej osobowości, 
prawdziwej kobiety”, która nosiła nazwisko Grabowska.

Urodziła się w Trieście z ojca Polaka i matki Macedonki […]. Nazwisko 
to ulegało rozmaitym przemianom, zależnie od okoliczności. Kiedyś, gdy 
spotkałem ją w Alicante podawała się za Ilonę Rubinstein”677.

 W powieści wachtowy Maqroll opowiadał epizody ze swojego życia 
związane z tytułową Iloną, która posługiwała się polsko-triesteńską hiszpań-
szczyzną, „próbowała śpiewać jakąś polską piosenkę, zastępując zapomniane 
słowa nuceniem samej melodii”678. Álvaro Mutis, zapalony meloman, użył 
w tekście nazwiska Artura Rubinsteina, słynnego polskiego pianisty o ko-
rzeniach żydowskich. Wiedział, że przed wojną grywał on często w domu 
rodziców Eigera. Nazwisko Rubinsteina przewija się również w jedynej 
sztuce teatralnej Gabriela Garcíi Márqueza pod tytułem Diatryba de amor 
contra un hombre sentado (Diatryba o miłości przeciwko siedzącemu czło-
wiekowi). Bohaterka sztuki w monologu wygłaszanym do swojego męża 
przypomina mu koncert Rubinsteina, na którym byli razem: 

Ten stary Ruby, prawie osiemdziesięcioletni i o drugiej w nocy po wszyst-
kich nokturnach Chopina z jedenastoma bisami wypił cztery butelki szam-
pana i zjadł tortillę z kiełbasą i papryką i cebulą takiego rozmiaru (pokazuje 
rękami). Jak zawsze był czarujący z tymi swoimi polskimi opowieściami679.

Artur Rubinstein odwiedził Bogotę we wrześniu 1953 roku, występował 
wtedy z recitalem pianistycznym w Teatrze Colón680. Santiago Mutis681, syn 
Álvaro Mutisa, pamiętał z opowieści ojca serdeczne przywitanie Rubinsteina 
z Eigerem, kiedy uściskali się jak dawno niewidziani przyjaciele682.

677  Á. Mutis, op. cit., s. 58-59.
678  Tamże, s. 75.
679  Gabriel García Márquez, Diatriba de amor contra un Hombre sentado, Grijalbo, Barcelona 
1995, s. 33. Sztuka miała premierę w 1988 w teatrze Cervantesa w Buenos Aires, w Kolubii 
została pokazana po raz pierwszy osiem lat później w Teatro Nacional, podczas IV Festival 
Iberoamericano de Teatro. 
680  O. de Greiff, Bienvenida Rubinstein, „El Tiempo”, 20.01.1953, s. 5.
681  Santiago Mutis Durán (1951- ) ‒ poeta, redaktor, krytyk sztuki. Założyciel dwóch 
czasopism „Gradiva” i „Conversaciones desde La Soledad” związanych z krytyką literacką 
i krytyką sztuki. Syn Álvaro Mutisa z pierwszego małżeństwa. 
682  Santiago Mutis, wywiad, rozm. przepr. T.Sońta-Jaroszewicz, Bogota, luty 2018.
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 Miranda w swoim artykule na temat twórczości Mutisa pokazuje, że 
wspólnota opowieści Anny Kipper i Ilony istnieje nie w przygodach jakie je 
spotykały, lecz właśnie w podobieństwie ich głębokiego smutku i tęsknoty, 
które Kipper tak opisuje w swoim reportażu:

Pasażerowie „Alsiny” stanowią dziwaczną grupę; ale większość z nich ma 
wspólną cechę: są to ludzie z wczoraj. Jest możliwe, że przyszłość będzie dla 
nas łaskawa. W tym momencie przed nami nie ma nic; za nami jest całe życie. 
Między nami a teraźniejszością gromadzą się ruiny: każdy z nas coś stracił, 
każdy z nas martwi się o szczęście kogoś kto został daleko stąd. Każdy był kimś, 
w jakiejś części świata, a teraz jest nikim. Nasze najbardziej gorące życzenie 
polega na zbudowaniu pomostu między przeszłością a przyszłością. Wszyscy 
byliśmy wyrwani z dalekiej, sprofanowanej bądź zalanej krwią ziemi683.

Tak jak Miranda wskazuje na wpływ Anny na postać Ilony, tak ja stawiam 
tezę, że wachtowego Maqrolla wiele łączy z Eigerem. W powieści Ilona llega 
con la lluvia wydanej po raz pierwszy w 1987 r., roku śmierci Eigera, pierwsze 
słowa opisujące bohatera – wachtowego Maqrolla – równie dobrze mogłyby 
odnosić się do polskiego krytyka:

Wachtowy Maqroll wolał opowiadać przyjaciołom te epizody ze swego 
życia, które odznaczały się pewnym dramatyzmem, pewnym napięciem 
graniczącym niekiedy z prawdziwie lirycznym natchnieniem – niż zgłębiać ta-
jemnice swoich metafizycznych wątpliwości, na które nie było odpowiedzi684.

O opowieściach Eigera, które uwielbiały słuchać dzieci jego przyjaciela 
Fernando Guilléna, wspominał syn Fernando, Felipe Guillén w rozmowie 
z autorką tej pracy685. Nie ma powodu, aby nie zakładać, że historii ze swojego 
życia nie opowiadał też młodemu poecie. Echa rozmów z Casimiro słychać, 
kiedy Mutis opisuje jak:

popijając wino i wracając do wspomnień, mój przyjaciel opowiadał o pewnych 
zdarzeniach ze swego życia, jakie czasem miał zwyczaj przywoływać w pamięci, 
gdy ogarniała go tęsknota, a może raczej pragnienie ucieczki w nieznane686.

683  A. Kipper, Pausa exótica …, s. 32.
684  Á. Mutis, op. cit., s. 9.
685  Wywiad z Felipe Guillén Jiménez (nieautoryzowany) …. 
686  Tamże, s. 10.
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Eiger, doświadczony tak mocno przez drugą wojnę światowa, w której 
stracił wszystko – najbliższą rodzinę, majątek, swoje miejsce do życia, który 
musiał odnaleźć się w zupełnie nowych warunkach po długiej, poniżającej 
tułaczce, z pewnością przekazał wiele swoich cech wachtowemu Maqrollowi, 
na którego stan ducha przeszłość i przyszłość nie miały wpływu, i który spra-
wiał wrażenie zaabsorbowanego jedną myślą: „jak wzbogacić teraźniejszość 
tym, co napotykał na swojej drodze”687. Słowa wypowiedziane przez Wito, 
kapitana statku, do Maqrolla mogły być słowami, które Mutis dedykował 
właśnie zmarłemu Eigerowi:

Jedną z najprzyjemniejszych rzeczy w moim życiu była świadomość, 
że mogę liczyć na pańską przyjaźń. Zawdzięczam panu wiele wska-
zówek, z czego pan może nawet nie zdaje sobie sprawy. Dzięki nim jakoś 
funkcjonowałem, z większym lub mniejszym powodzeniem, ale zawsze 
pamiętałem o tym, co nazywał pan „zdumiewającymi darami życia”688.

Mutis być może odniósł się też w tekście do homoseksualnych skłon-
ności Casimiro, które nie były dla nikogo tajemnicą: 

Jednak my wszyscy, którzy znaliśmy go dobrze od wielu lat, wiemy, że 
w jego burzliwej egzystencji zdarzały się pewne okresy, kiedy – nie tracąc 
tych cech charakteru, które były drogie narratorowi – skłaniał się raczej 
ku swoim najgorszym przywarom, nierzadko ocierającym się o granice 
wytyczone przez prawo w dobrze rządzonym społeczeństwie, chociaż ich 
nie przekraczał, bo potrafił milczeć i był rozważny689.

Eiger nie krył się z nimi, ale też i nie obnosił. Wiadomo było, że miał 
młodych znajomych, którym pomagał finansowo. W archiwum zachowały 
się listy, w których dziękują lub proszą o pieniądze. Jeden z nich napisał na-
wet sonet na jego cześć pod tytułem: Al Señor Don Casimiro Eiger, distinguido 
caballero, intelectual y filántropo (Do Pana Casimiro Eigera, dystyngowane-
go kawalera, intelektualisty i filantropa) prosząc, aby „wspomógł go z tego, 
czego ma za dużo”690.

687  Tamże, s. 9.
688  Tamże, s. 17.
689  Tamże, s. 9.
690  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0337.
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3.2. Abdul Bashur, soñador de navíos (Abdul Bashur, 
marzyciel statków)

 Postać Ilony pojwia się także w innych książkach Mutisa choć już bez pod-
kreślenia, że była z pochodzenia Polką. W Un bel morir (Pięknie umrzeć) 
Maqroll śni, że ją spotyka691, porównuje do innych kobiet i wspomina wspól-
ną podróż do Rosji692. W powieści Abdul Bashur, soñador de navíos (Abdul 
Bashur, marzyciel statków) główny bohater, Bashur przypomina sobie jak 
parę tygodni temu zadzwoniła do niego Ilona Grabowska693, kobieta, która 
kochała ich obu: Maqrolla i Bashura. 

 W tej samej książce napotykamy na inne polonika. W pewnym barze 
w Southampton, Abdul i Maqroll poznają bliźniaczki, siostry Vacaresco, 
które tak naprawdę nazywały się Estela i Raquel Nudelstein, a ich matka 
pochodziła ze Lwowa. Drugie wydanie powieści z 2010 roku opatrzone 
jest przypisami, w których Lwów opisano jako „miasto na Ukrainie, które 
znajduje się na północ od Karpat”694. Nie taki opis prawdopodobnie był in-
tencją Mutisa, kiedy wprowadzał do akcji dawne polskie miasto, a także pisał 
o środkowej Europie i Rumunii. W dalszej części powieści Maqroll i Abdul 
udali się do Dżakarty (Djakarty) przez Gdańsk (Dantzig), gdzie czekał na 
nich ładunek. W przypisie czytamy: 

Dantzig (znany również jako Danzig lub Gdansk) jest ważnym miastem na 
północy Polski, umieszczonym na wschodnim brzegu Wisły w odległości 6 
kilometrów od morza Bałtyckiego. Miasto praktycznie wchłonęło Gdynię, 
która jest największym sztucznym portem w Polsce695. 

 Jeszcze jedno miasto z dawnych granic Polski pojawia się na kartach 
książki: Wilno (Vilna), z którego pochodził kapitan Vincas Blekaitis o „her-
kulesowej postawie” i „o jasnoszarych oczach tak powszechnych wśród lu-
dów bałtyckich”696. Podczas niebezpiecznej przygody jaka spotkała Abdula 
i Vincasa na statku „Thorn”, ten ostatni wykazał się zimną krwią i z pomocą 

691  W książce Ilona przychodzi z deszczem Ilona ginie tragicznie w pożarze na starym statku.
692  Á. Mutis, Un bel morir, Suma de Letras, Madrid 2003, s. 65, 140-144.
693  Á. Mutis, Abdul Bashur, soñador de navíos, [w:] Á. Mutis, Siete novelas. Empresas y tribu-
laciones de Maqroll el Gaviero, Alfaguara, Bogotá 1997, s. 508.
694  Tamże, s. 223.
695  Tamże, s. 228.
696  Tamże, s. 231.
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„dwóch polskich kolosów zakontraktowanych w Gdyni” uwolnił Abdula 
z rąk handlarzy narkotyków697. 

3.3. El último rostro (Ostatnie oblicze)

Najbardziej „polskim” opowiadaniem Álvaro Mutisa jest El último rostro698, 
utwór, który dał impuls powieści Gabriela Garcíi Marqueza El general en su 
laberinto (Generał w labiryncie). García Marquez zadedykował Mutisowi 
tę książkę nie tylko z przyjaźni, ale też żeby wyrównać literacki „dług”699. 

Na pomysł napisania biografii Simóna Bolívara, z której pozostał tyl-
ko fragment El último rostro, Mutis wpadł podczas pobytu w więzieniu 
Lecumberri w Meksyku. Znalazł się tam za defraudację pieniędzy firmy 
ESSO (Standard Oil), gdzie w latach 50. pracował w sekcji „public relations”. 
Obracał olbrzymimi pieniędzmi, które spółka przeznaczała na różnorodną 
działalność, między innymi promocyjną i charytatywną. Część z tych pie-
niędzy Mutis przeznaczył na „tematy kulturalne” czyli na pomoc dla swoich 
przyjaciół literatów i artystów w Bogocie i w 1956 roku w wyniku oskarżeń 
o defraudację musiał uciekać do Meksyku, gdzie od tamtej pory zamieszkał. 
W ucieczce dopomógł mu jego brat Leopold oraz przyjaciele Casimiro Ei-
ger i Álvaro Castaño Castillo. Poznał świat intelektualistów meksykańskich 
i zaprzyjaźnił się między innymi z Octavio Pazem700, Carlosem Fuentesem701 

697  Tamże, s. 249.
698  Ostatnie oblicze w wersji polskiej oraz w wersji hiszpańskiej El último rostro jest to drugi 
utwór Mutisa, który ukazał się w Polsce. Piewszym była książka Ilona przychodzi z deszc-
zem. Á. Mutis, Ostatnie oblicze, tłum. Danuta Rycerz [w:] T. Sońta-Jaroszewicz (red.), Relacje 
Polska-Kolumbia… s. 165-178 oraz w wersja hiszpańskiej: Á. Mutis, El último rostro, [w:] T. 
Sońta-Jaroszewicz (red.), Relaciones entre Polonia y Colombia. Pasado y presente, CESLA UW, 
Warszawa 2006, s. 153-166.
699   P. Shimose (red.), Álvaro Mutis, Cultura Hispánica, Madrid 1993, s. 31.
700  Octavio Paz (1914-1998) ‒ meksykański poeta i dyplomata. Laureat Literackiej Nagrody 
Nobla. Jednym z wątków jego twórczości są rozważania nad rolą poezji w świecie, a także 
analiza związku między charakterem postaci a historią. Jednym z jego najbardziej znanych 
dzieł jest wydany w 1957 roku Kamień słońca (Piedra de sol).
701  Carlos Fuentes (1928-2012) ‒ meksykański pisarz, dramaturg i publicysta. Jeden z na-
jwybitniejszych współczesnych autorów hiszpańskojęzycznych, współtwórca boomu na 
literaturę iberoamerykańską. Laureat Nagrody Cervantesa. Międzynarodową sławę przyniosła 
mu wydana w 1962 roku Śmierć Artemia Cruz. 
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i Luisem Buñuelem702. Po pewnym czasie, w wyniku współpracy wymia-
ru sprawiedliwości Meksyku i Kolumbii, roszczenia koncernu naftowego 
ESSO zostały uznane, przez co Mutisa skazano i osadzono w słynnym 
więzieniu Lecumberri. Przebywał tam „szesnaście miesięcy, które uważał za 
najszczęśliwsze w swoim życiu, ukarany za przestępstwo, z którego skorzy-
stało wielu artystów i pisarzy, ale za które tylko on poniósł konsekwencje”703.

Pobyt w meksykańskim więzieniu zmienił jego widzenie świata. Zrozu-
miał, że można cieszyć się życiem w każdej sytuacji. We współpracy z inny-
mi więźniami ze swojego korytarza wystawił dzieło teatralne El Cochambre 
(Świństwo), oparte na życiu jednego z internowanych704. W więzieniu odwie-
dzała go Elena Poniatowska705, meksykańska pisarka polskiego pochodzenia. 
Mutis tak wspomina ich spotkanie:

Poznałem Elenę Poniatowską w Galerii Antonia Sousy, bardzo ważnego 
właściciela galerii (który już nam nie towarzyszy), który miał galerię ma-
larstwa współczesnego. Było to miejsce wystaw i zarazem bardzo przyjemne 
centrum spotkań i rozmów. W Kolumbii podczas wojny pracowałem przez 
dwa lata w ambasadzie Polski w Departamencie Informacji i zakochałem się 
w tym kraju, w jego pisarzach i muzykach. To był wielki zaszczyt poznać 
jednego z potomków króla Polski, jej słynnego dziadka706.

Należy dodać, że Mutis się mylił, Elena Poniatowska nie jest wnuczką 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, tylko prapraprawnuczką jego 
brata707. Podczas pobytu w więzieniu Mutis pisał dziennik oraz opowiadania 
nazywane przez siebie ficción (fikcją), które opublikował później w książce 
Diario de Lecumberri (Dziennik z Lecumberri). Zamieścił w niej dedykację dla 
Eleny Poniatowskiej: „Dzięki fikcji doświadczenie to [więzienie] nie znisz-

702  Luis Buñuel (1900-1983) ‒ hiszpański reżyser filmowy i scenarzysta. Uważany za ojca 
kina surrealistycznego.
703  G. García Márquez Mi amigo Mutis [w:] Á. Mutis, La mansión de Araucaima: relato gótico 
de tierra caliente y otros, Impresa Nacional Colombia, Bogotá 1996, s. XV.
704  Álvaro Mutis. Biografía …
705  Elena Poniatowska (1932- ) ‒ meksykańska pisarka i dziennikarka. Napisała wiele be-
letrystycznych biografii sławnych artystów i pisarzy meksykańskich. Jako czwarta kobieta 
na świecie otrzymała prestizową Nagrodę Cervantesa. 
706  Á. Mutis, Unas palabras para Elena. Entrevista a Álvaro Mutis, „América sin nombre” 
2008, nr 11-12, Universidad de Alicante.
707  Księżna Elena Poniatowska jest wnuczką piątego stopnia księcia Kazimierza Ponia-
towskiego, brata Stanisława Augusta Poniatowskiego króla Polski.
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czyło chęci do życia”708. Nie znalazło się tam jednak opowiadanie El último 
rostro. Ujrzało ono światło dzienne dopiero w 1978 roku709, ponieważ Mutis 
początkowo planował napisanie całej książki poświęconej Libertadorowi – 
Simonowi Bolivarowi. Lecz kiedy zaczęła ona przybierać kształt rozprawy 
naukowej, nie zdecydował się na jej wydanie. Uczynił tak, jak od dawna do-
radzał mu Eiger: „Alvarito, przestań chować rzeczy do szuflady, gdzie gniją 
i pokrywają się kurzem, albo je pal albo publikuj”710 i spalił większą część 
rękopisu. Ocalał tylko ten fragment, dla którego stworzył motto „Ostatnie 
oblicze jest tym, z którym przyjmuje cię śmierć”711. Słowa motta swoim wy-
dźwiękiem przypominają sentencję Eigera z jego dziennika „Nasz prawdzi-
wy wiek: to nie są lata, które mamy, tylko te, które nas dzielą od śmierci”712. 

Jak pamiętamy, zainteresowanie epoką napoleońską Mutis odziedzi-
czył po ojcu, a dzięki Eigerowi dowiedział się o Polakach, którzy walczyli 
u boku Napoleona z nadzieją o odzyskanie niepodległości. Poznanie Eleny 
Poniatowskiej z pewnością wpłynęło na wprowadzenie postaci Józefa Po-
niatowskiego do noweli Ostatnie oblicze (El último rostro), o którym, według 
Mutisa, tak mówił Simón Bolívar: 

– Poznałem księcia Poniatowskiego w salonie hrabiny Potockiej w Paryżu. 
Był młody, dumny i sympatyczny, ale miał raczej chwiejne poglądy poli-
tyczne. Odznaczał się słabością do angielskich manier i obyczajów i często 
dawał temu wyraz zapominając, że Anglicy to najgorsi wrogowie wolności 
jego ojczyzny. Wspominam go jako człowieka o odwadze graniczącej 
z zuchwałością, ale jednocześnie prostodusznego, szczerego do granic 
naiwności. To niebezpieczna mieszanka na wyboistej drodze ku władzy. 
Zginął jak dzielny żołnierz. Ileż to razy, kiedy przepływałem jakąś rzekę 
(a przepłynąłem ich wiele w swoim życiu, pułkowniku), myślałem o nim, 
o jego godnej pozazdroszczenia zimnej krwi, o wspaniałej odwadze. Należy 
ginąć tak jak on, a nie umierać podczas zawstydzających i uciążliwych 

708  Á. Mutis, Diario de Lecumberri, Universidad Veracruzana, Meksyk 1960. 
709  W pierwszym wydaniu książka składała się z pięciu fragmentów dziennika i trzech 
opowiadań: Antes que cante el gallo, Sharaya i La muerte del Estratega. Opowiadanie El último 
rostro zostało dołączone do drugiego wydania książki pt. La mansión de Arucaima. Relato gótico 
de tierra calente, Seix Barral, Barcelona 1978. Składała się ona z pięciu opowiadań: La mansión 
de Arucaíma, El último rostro, La muerte del Estratega, Antes que cante el gallo i Sharaya.
710  O. Arriaga Garcés, Álvaro Mutis, cantor silencioso, „Letra Franca”, 2013, nr 19, rok 2, s. 
21.
711  Á. Mutis, Ostatnie oblicze …, s. 153-166.
712  Arch. BLAA, fondo CE MSS775–1315/3.



207ROZDZIAŁ 2. Literatura i dziennikarstwo

wędrówek po kraju, który ani mnie nie kocha, ani nie uważa, że położyłem 
dla niego zasługi w sprawie, która warta była poświęcenia.713

Narratorem opowiadania Mutis uczynił Mieczysława Napierskiego, któ-
ry służył jako pułkownik w gwardii lansjerów księcia Józefa Poniatowskiego. 
Napierski to postać całkowicie fikcyjna, lecz w jego losach odnajdziemy echo 
losów polskich żołnierzy, którzy po rozbiorach, a potem po klęsce Napo-
leona emigrowali w świat i bili się „za wolność naszą i waszą”714. Można tu 
postawić pytanie: jak Polak znalazł się u boku Libertadora? Przecież dla 
polskiego czytelnika udział Polaków w wojnie o niepodległość Ameryki Po-
łudniowej na początku XIX wieku jest tematem prawie zupełnie nieznanym. 
Jednak Polscy oficerowie i żołnierze rzeczywiście brali udział w walkach 
o wyzwolenie Ameryki Południowej spod panowania Hiszpanów. Często 
błędnie podawano ich narodowość, uważani byli za Anglików z Legionu 
Brytyjskiego bądź za Francuzów czy Niemców, gdyż w tamtych czasach 
Polska nie istniała na mapie świata. Nazwiska Gustawa Berguda, Juana de 
Brigarda y Dombrowskiego, Ludwiga Flegla, Ferdynanda Sierakowskiego 
czy Felipe Mauricio Martína na trwałe wpisały się do historii Kolumbii 
i Wenezueli715. Do powszechnej świadomości przywrócił ich Álvaro Mutis 
w El último rostro, a następnie Gabriel García Márquez, który wykorzystał 
pomysł Mutisa w powieści El general en su laberinto. Jak pisał Mutis:

Mieczysław Napierski wyjechał do Kolumbii, aby zaoferować swe usługi 
tamtejszym wojskom wyzwoleńczym. Jego żona, hrabina Adéhaume de 
Nimbourg-Boulac, zmarła po urodzeniu drugiego syna, więc pułkownik, 
jako dobry Polak, szukał w Ameryce krajów, w których ideały wolności 
i poświęcenia mogłyby mu pomóc w realizacji marzeń o przygodach, ja-
kich nie był w stanie doświadczać po upadku Cesarstwa Napoleona. Dwoje 
swych dzieci zostawił pod opieką rodziny żony, po czym wsiadł na statek 
odpływający do Cartageny de Indias. Na Kubie, dokąd zawinęli po drodze, 
został aresztowany z powodu jakiegoś tajemniczego donosu i osadzony 

713  Á. Mutis, Ostatnie oblicze …, s. 168.
714  B. Piotrowski, „El último rostro”, ¿relato o retrato …, s. 793.
715  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w T. Sońta-Jaroszewicz, Z, Jaroszewicz, 
Polscy żołnierze walczący o niepodległość Ameryki Południowej …, s. 93-114 lub w nowej rozszer-
zonej wersji w T. Sońta-Jaroszewicz, Los polacos en la lucha por la Independencia del Norte de 
América del Sur, [w:] U. Ługowska (red.), El sueño bolivariano. Estudios polaco-españoles sobre 
la independencia latinoamericana, Biblioteka Iberyjska, Warszawa 2017.
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w twierdzy w Santiago. Spędził w więzieniu kilka lat aż do chwili kiedy 
udało mu się zbiec na Jamajkę. W Kingston zaokrętował się na angielską 
fregatę „Shanon”, która odpływała do Cartageny716.

Opowieść Ostatnie oblicze Mutis osnuł opierając się na odnalezionych, 
fikcyjnych rękopisach Napierskiego. Już samo wprowadzenie ich do akcji 
opowiadania jest bardzo interesujące z punktu widzenia znajomości historii 
Polski, Francji i Europy XIX wieku, a także historii drugiej wojny światowej. 
Otóż, jak zaznaczył pisarz: 

Stronice, które będą stanowiły niniejszą lekturę, pochodzą ze zbioru 
rękopisów sprzedanych na aukcji u pewnego księgarza w Londynie w kilka 
lat po zakończeniu drugiej wojny światowej. Rękopisy były częścią mienia 
rodziny Nimburg-Napierskich, której ostatni przedstawiciel zginął w Mers-
el-Kebir walcząc w randze oficera Wolnej Francji717.

 Dlaczego Mutis wybrał algierski port Mers el-Kebir na grób Napier-
skiego? To pytanie zadaje sobie Diego Valverde Villena w artykule Hechos 
de armas bajo la bandera de Álvaro Mutis (Czyny zbrojne pod flagą Álvaro 
Mutisa)718. Jedną z możliwych odpowiedzi jest, według niego, udział w z góry 
przegranej i skazanej na zapomnienie bitwie, co było zachowaniem typowym 
dla stylu postępowania Maqrolla, mutisowskiego bohatera. 

Wybór portu związany był z osobą Eigera, o czym Diego Valverde nie 
mógł wiedzieć. Już samo nazwisko „Napierski”, jakie nosi narrator, nie wzięło 
się znikąd, był to jak wiadomo pseudonim literacki brata Casimiro Eigera, 
który zginął z rąk Niemców w okupowanej Polsce719. A Mers el-Kebir? 
Wyjaśnienie prowadzi do tułaczki Eigera i Kipper, którzy w styczniu 1941 
r. uciekając z ogarniętej wojną Europy wypłynęli z Marsylii statkiem – pa-
rowcem widmo „Alsina” w kierunku Brazylii. Na początku podróży widzieli 

716  Á. Mutis, Ostatnie oblicze … s. 166.
717  Tamże, s. 165. Mutis myli dwie bitwy: pod Mers el-Kebir oraz pod Dakarem; siły Wolnej 
Francji brały udział w bitwie pod Dakarem, a nie pod Mers el-Kebir. Dokładny opis drama-
tycznych wydarzeń związanych z zatopieniem floty francuskiej przez aliantów znajduje się 
w książce A. Perepeczko, Od Mers el-Kebir do Tulonu, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1979.
718  D. Valvedre Villena, Hechos de armas bajo la bandera de Álvaro Mutis, „Letras libres”, julio 
2002, s. 46-48.
719  Skądinąd z rozmowy z Santiago Mutisem wynika, że Eiger, który był osobą bardzo 
dyskretną, nie był zadowolony z wykorzystania pseudonimu jego brata Stefana Marka Eigera 
przez Álvaro Mutisa.
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wraki francuskiej floty720, pozostałość po dwóch tragicznych bitwach: pod 
Mers el-Kébir i pod Dakarem. Po kapitulacji Francji, Brytyjczycy obawiali się 
przejęcia okrętów francuskiej marynarki wojennej przez III Rzeszę. W lipcu 
i w sierpniu 1940 r. siły brytyjskie zaatakowały swojego dotychczasowego 
sojusznika i częściowo zniszczyły okręty francuskie w Algierii. Echo opo-
wieści Eigera o zawiłościach polityki europejskiej w czasie drugiej wojny 
światowej oraz o podróży parowcem „Alsina” przebija w losie polskiego 
oficera z rodziny Nimburg-Napierskich, który miał zginąć w tej „bitwie bez 
nadziei” podczas ataku Brytyjczyków na flotę francuską w Mers el-Kebir, 
algierskim porcie blisko Oranu, znanym również jako Mazalquivir.

3.4. El general en su laberinto (Generał w labiryncie)

Dwa lata później ukazała się powieść Gabriela Garcii Marqueza El general en 
su laberinto opowiadająca o ostatnich miesiącach życia Simóna Bolívara. Na 
kartach powieści pojawiła się ponownie postać Mieczysława Napierskiego:

Jedynym gościem, jakiego generał zgodził się przyjąć, był polski pułkownik 
Mieczysław Napierski – bohater bitwy pod Friedlandem i jeden z tych, co 
przeżyli klęskę pod Lipskiem – który zjawił się z rekomendacją od generała 
Poniatowskiego, pragnąc wstąpić do armii kolumbijskiej. – Za późno pan 
przyjechał – powiedział mu generał. – Tutaj już nic nie zostało. 
Po śmierci Sucrego [Generała Antonio José de Sucre] było mniej niż nic. 
Dał to do zrozumienia Napierskiemu, ten zaś dał to samo do zrozumienia 
w swoim dzienniku podróży, który w osiemdziesiąt lat później721 miał 
odzyskać dla historii wielki poeta grenadyjski722.

Tym wielkim poetą grenadyjskim był oczywiście poeta i pisarz Álva-
ro Mutis z Nowej Granady, jak nazywana była w czasach kolonialnych 

720  A. Amézaga Iribarren, La mujer vasca en el exilio, el Alsina …, s. 31.
721  W tłumaczeniu polskim pojawił się błąd, Gabriel García Márquez pisze „ciento ochenta 
años después” czyli sto osiemdziesiąt lat później (w książce El General en su laberinto, Oveja 
Negra, Bogota 1989, s. 194). Tak naprawdę obydwa terminy są błędne. Generał Antonio José 
de Sucre zginął w czerwcu 1830 roku i jeśli według Gabriela Garcíi Márqueza jego wspom-
nienia odzyskano po stu osiemdziesięciu latach to byłby to rok 2010. Natomiast jeśli miało 
się to zdarzyć, według tłumaczki, po osiemdziesięciu latach, to byłby to rok 1910 podczas, 
gdy Álvaro Mutis urodził się w 1923 roku. 
722  G. García Márquez, Generał w labiryncie …, s. 193-194.
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późniejsza Kolumbia, a dziennik podróży to fikcyjny rękopis odnaleziony 
w Londynie i opisany w noweli El último rostro.

Tę całą sytuację dokładnie tłumaczy Gabriel García Márquez w dedykacji 
zamieszczonej na początku powieści „Alvarowi Mutís, który podarował mi 
pomysł napisania tej książki”723 oraz w podziękowaniach zamieszczonych 
na końcu powieści:

Przez wiele lat słyszałem od Alvara Mutisa o jego planach opisania ostatniej 
podróży Simona Bolivara rzeką Magdaleną. Kiedy opublikował fragment tej 
książki zatytułowany Ostatnia twarz [W książce Relacje Polska-Kolumbia… 
zamieszczony pod tytułem Ostatnie oblicze w tłumaczeniu D. Rycerz] wydał 
mi się on tak dojrzały, tak klarowny w stylu i tonie, że szykowałem się 
na przeczytanie, już wkrótce, całości. Jednak w dwa lata później miałem 
wrażenie, że autor odszedł od niej, zostawił ją na pastwę zapomnienia – 
co się zdarza tak wielu pisarzom nawet w przypadku najbardziej przez 
nas ukochanych pomysłów – i dopiero wtedy ośmieliłem się go poprosić, 
żeby mi pozwolił ją napisać. Tak więc przede wszystkim dziękuję jemu724.

A tak wyglądało to od strony Mutisa:

Nigdy nie podarowałem go [pomysłu] Gabo… Napisałem powieść w całości, 
powieść, która miała prawie trzysta stron. Przeczytałem ją i spaliłem. 
Wyjąłem z niej tylko jeden fragment, który nazywa się El último rostro, 
gdzie jak uważałem, zostało streszczone to co chciałem powiedzieć o Bo-
livarze. Reszta mi się nie podobała. Mogło to zostać opublikowane, ale 
to nie byłbym ja, to byłby ktoś kto próbował udowodnić jakąś tezę. I po 
pewnym czasie, pewnego dnia przyszedł do mnie Gabriel i powiedział 
– słuchaj nie mogę uwierzyć, że spaliłeś tę powieść, powiedz mi prawdę. 
I ja – no tak, spaliłem ją, spytaj moją żonę, spaliłem ją tutaj w domowym 
kominku, i na to on – jaki z ciebie niesamowity szaleniec, ale dlaczego ją 
spaliłeś? A ja, – bo mi się nie podobała. A potem powiedział mi – w takim 
razie ja zamierzam to napisać, a ja odpowiedziałem – wydaje mi się to 
świetnym pomysłem, nikt nie zrobi tego lepiej. Tutaj jest cała dokumen-
tacja – i dałem mu książki, które przeczytałem, korespondencję Bolívara, 

723  Błąd w nazwisku: Mutis nie ma akcentu nad i, akcent jest w imieniu Alvaro nad A. 
Tamże, s. 5.
724  Tamże, s. 268.
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krótko mówiąc, szereg niezbędnych dokumentów historycznych, a on 
wziął wszystko i wyszedł z domu mówiąc: – Usłyszysz o mnie. Kiedy 
skończył pisać powieść podarował mi ją ponieważ zawsze mi pierwszemu 
pokazuje oryginał i zapytał – I co? To też spalisz? A tam był Bolívar taki 
jakim powinienem opisać go ja. Ale opisał go on. Idealnie725.

3.5. Pequeña historia de un gran negocio 
(Mała historia wielkiego interesu)

Nastepnym przykładem „poloników” jest pojawienie się w twórczości Muti-
sa postaci Jana Grobiezkiego, Polaka, przyjaciela portugalskiego dyplomaty 
Alvara de Mattosa. W roku 1962 mieszkając już w Meksyku kolumbijski 
pisarz opublikował kilka tekstów w meksykańskim czasopiśmie „S.nob” pod 
pseudonimem Alvar de Mattos. W owych krótkich tekstach pełnych kos-
mopolityzmu oraz bohaterów – poliglotów o różnych akcentach, pojawiają 
się ulubione kraje Mutisa: Portugalia ojczyzna głównego bohatera Mattosa 
i Polska, ojczyzna jego przyjaciela Jana Grobiezkiego726. Mattos jednakże 
był zbyt podobny do Mutisa, aby mógł stać się jego alter ego, które pojawi 
się dopiero wraz z Maqrollem.

 Opowiadanie Pequeña historia de un gran negocio to jeden z czterech 
tekstów podpisanych nazwiskiem Mattosa. Opisuje on w nim historię po-
rwania Jana Grobiezkiego, ekonomisty, uwikłanego w sprawę kontroli cen 
złota. Grobiezki był dobrym przyjacielem Mattosa, w Londynie ubierali 
się u tego samego krawca i łączyła ich „wspólna kolekcja numerowanych 
dzieł Valéry Larbauda”727. W wyniku różnych interesów Grobiezki został 
porwany przez międzynarodowy syndykat przemytników złota i chciano 
go zmusić do współpracy. Nie udało się to, gdyż jak pisze Mattos-Mutis 
porywacze nie wzięli pod uwagę, że jako „dobry Polak (polonés) nie miał on 
nigdy poczucia niebezpieczeństwa”. Przegrali w swoich kalkulacjach także 

725  Á. Mutis, El placer de escribir está en encontrar a alguien que recuerda un personaje que he 
creado, rozm. przepr. Marta Rivera de la Cruz, Universidad Complutense, 1997.
726  D. Valverde Villena, Un Mutis lusófono: Alvar de Mattos, 5.11.2008.
727  Valery Larbaud (1881-1957) ‒ francuski poeta, pisarz, krytyk literacki, tłumacz. „muy 
dobry przyjaciel Jan Grobiezki, z którym dzielę się krawcem w Londynie oraz zbiorem 
oryginalnych numerowanych wydań Valérego Larbaud”. Á. Mutis, Ensayos y artículos.
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„przez nieznajomość poczucia honoru jaki mają potomkowie legendarnego 
i pobożnego monarchy Jana Kazimierza”, jak podkreślił Mutis728. 

3.6. Homenaje y siete nocturnos (Hołd i siedem 
nokturnów)

 W 1986 roku powstała kolekcja poematów Mutisa Homenaje y siete noc-
turnos. Na początku czwartego Nocturnu z Valldemosy zadedykowanego 
Janowi Zychowi, polskiemu poecie, który mieszkał w Meksyku729, znalazło 
się motto:

„le silence… tu peux crier… le silence encore” (cicho... można krzyczeć ... 
jeszcze cicho)
List Chopina do poety Mickiewicza z Valdemosy730. 

 Zostało ono wzięte z listu napisanego przez Chopina do Juliana Fonta-
ny731 (a nie do Mickiewicza jak napisał Mutis), listu wysłanego z Valldemossy, 
gdzie Chopin z George Sand spędzili kilka długich, jesienno-zimowych mie-
sięcy. Mutis pokazał tym samym swoją erudycję, zainteresowanie muzyką 
i Polską. Na temat muzyki mówił: „Muzyka bardzo mnie interesuje i nie 
mógłbym żyć bez niej. To znaczy bez słuchania Bacha i przede wszystkim 
Chopina i Schumanna”732. W poemacie spotykamy Chopina opadłego z sił, 
przeżywającego fiasko, którym skończyła się podróż na Majorkę w po-
szukiwaniu lepszego klimatu. Słyszymy jego kaszel, ale przede wszystkim 
słuchamy jego muzyki niepodobnej do żadnej innej. W jednym ze swoich 
wywiadów Mutis zapewniał, że zawsze bardziej interesowali go przegrani 
niż zwycięzcy i dlatego opisał Chopina cierpiącego na depresję, rozczaro-
wanego i wyczerpanego chorobą733. Podkreślał: „uwielbiam muzykę, jestem 
melomanem przez całe swoje życie [...] mam już gruźlicę od tak częstego 

728  Tamże. 
729  Jan Zych (1931-1995) ‒ hispanista, tłumacz i poeta. Wykładowca języka hiszpańskiego 
i literatury polskiej. Mieszkał i zmarł w Meksyku.
730  Textos de Álvaro Mutis: un artículo y cuatro poemas, „El Manifiesto”, 27.08.2013.
731  Julian Fontana (1810-1869) ‒ kompozytor, pianista, publicysta i pisarz. Przyjaciel 
Fryderyka Chopina.
732   F. Rodríguez Amaya, op. cit., s. 291.
733  J. Mattos Omar, Después de „escuchar” los nocturnos de Álvaro Mutis, „Boletín Cultural y 
Bibliográfico”, vol 25, nr 16, s. 130-134, czerwiec 2014.



213ROZDZIAŁ 2. Literatura i dziennikarstwo

słuchania Chopina, który jest dużo mniej płaczliwy niż się uważa, chociaż 
ten którego ja widzę jest inny, różny od tego, którego widzi wielu innych”734.

3.7. De lecturas y algo del mundo (Z lektur i ze świata)

 Mutis pisał także artykuły do gazet i czasopism. Część z nich została ze-
brana przez jego syna Santiago Mutisa Durána w tomie De lecturas y algo 
del mundo735. Znajdują się w nim teksty z lat 1943-1997, publikowane m. in. 
w periodykach „S.nob” i „Novedades” w Meksyku oraz w „Mito”, „La Razón” 
i „El Espectador” w Kolumbii736. Książka zawiera, oprócz esejów na temat 
pisarzy i ich utworów, szkice pokazujące „mutisowską” wizję współczesnego 
świata. Można w nich również odnaleźć ślady polskie. I tak na przykład w ar-
tykule Apollinaire (1880-1980) napisanym z okazji stulecia urodzin wielkiego 
francuskiego poety Mutis przypomina, że Apollinaire był z pochodzenia 
Polakiem, a jego matka nazywała się Angélique-Alexandrine Kostrowicka, 
przez co często podpisywał się jako „Kostriwicki”737. W grudniu 1980 roku 
w eseju Inteligencia contemporánea (Współczesna inteligencja) odnoszącym 
się do 400 rocznicy napisania Essais (Próby) przez Michela de Montaigne’a, 
Mutis, zanim przeszedł do głównego tematu, przywołał temat zagrożeń jakie 
czyhały na Polskę:

Tak, wiem. Polska jest w momencie zagrożenia nowym Holokaustem 
w imię mrocznego barbarzyństwa, które czai się na tej ziemi od tysiąca 
lat i nazywało się Zakon Krzyżacki, królowie Litwy, książęta moskiews-
cy, królowie Prus, Trzecia Rzesza czy Partia Robotnicza, tego wiecznego 
zagrożenia, które nie przeszkodziło w powstaniu w Krakowie drugiego 
uniwersytetu europejskiego oraz w tym, że Polacy stawali się takimi poeta-
mi jak Slowacki, Mickiewicz czy Krasinski , wspaniałymi głosami uniwer-
salnej liryki. Wiem, że akurat teraz, kiedy po raz kolejny barbarzyństwo 
zagraża istnieniu jednemu z najbardziej kulturalnych krajów w Europie, 
zajęcie się Michelem de Montaigne, którego książka zatytułowana Próby 

734  F. Rodríguez Amaya, op. cit., s. 291.
735  Á. Mutis, De lecturas y algo del mundo, Seix Barral, Bogotá 1999.
736  Álvaro Mutis, el periodista, http://eticasegura.fnpi.org
737  Apollinaire (1880-1980), „Novedades”, 13.09.1980, [w:] Á. Mutis, De lecturas …, s. 45-46. 
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obchodzi czterystulecie opublikowania w Bordeaux, może wydawać się 
nie na miejscu738.

 Po dwóch latach w styczniu 1982 roku opublikował w tej samej mek-
sykańskiej gazecie „Novedades” artykuł Polska walczonça (Polska walcząca). 
W tym tragicznym momencie, gdy w Polsce został ogłoszony stan wojenny, 
przypomniał słowa „W Polsce króluje porządek” 739 wypowiedziane przez 
marszałka Francji po brutalnym stłumieniu powstania listopadowego przez 
wojska rosyjskie w 1830 r. Pokazał w ten sposób hipokryzję państw zachod-
niej Europy, gdyż według niego ta sentencja, która:

stała się przysłowiowa przez swoją bezsensowną lekkomyślność, jest 
prawdziwym odzwierciedleniem postawy, jaką narody Europy zawsze 
przyjmowały w obliczu odwiecznej walki polskiego świata w imię wolności 
i zachowanie wspaniałej kultury. Obłudna hipokryzja powtarzająca się 
z monotonną regularnością od ponad sześciu stuleci740.

Obaj przyjaciele, Mutis i García Márquez, byli niezmordowanymi po-
dróżnikami, ale tylko sławny kolumbijski noblista odwiedził państwa Europy 
Środkowej i Wschodniej. W 1955 roku wyjechał jako korespondent gazety 
„El Espectador” na genewską Konferencję Wielkiej Czwórki z udziałem 
przywódców Francji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i ZSRR. 
Następnie przeniósł się na XVI Festiwal Sztuki Filmowej do Wenecji, skąd 
dzięki nawiązanym kontaktom mógł pojechać przez Austrię do Czechosło-
wacji i do Polski. Swoje wrażenia z tego oraz późniejszego pobytu na Wę-
grzech, w Niemieckiej Republice Demokratycznej i w Związku Radzieckim 
przekazał w serii reportaży, które zostały opublikowane dopiero w 1959 
roku pod tytułem 90 días en la cortina de hierro (90 dni za żelazną kurtyną) 
w czasopiśmie „Cromos”. Wcześniej ich druk w „El Espectador” wstrzymał 
jego przyjaciel, pisarz i kolega z pracy Eduardo Zalamea Borda, człowiek 
lewicy, gdyż mimo ich prosocjalistycznego wydźwięku pokazywały, że „sy-
stem naznaczony tak wielkimi sprzecznościami i nasycony codziennymi 

738  Inteligencia contemporánea, „Novedades”, 20.12.1980, [w:] Á. Mutis, De lecturas ..., s. 52
739  Polska Walczonça, „Novedades”, 9.01.1982, [w:] Á. Mutis, De lecturas ..., s. 200.
740  Tamże, s. 200.
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niedostatkami po przeniesieniu na inny grunt mógł jedynie doprowadzić 
do wielkich katastrof”741. 

W Polsce García Márquez był w Warszawie, Krakowie oraz w nie-
mieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Wyniósł ogólne wrażenie 
głębokiej nędzy o wiele bardziej widocznej niż w Niemczech Wschodnich 
czy na Węgrzech. Podziwiał Polaków, którzy „skazani na ciągły niedostatek, 
wyniszczeni wojną, dobijani ograniczeniami spowodowanymi koniecz-
nością odbudowy i błędami władz, starają się przeżyć z pewną godnością. 
Zewsząd szarpani, pozostają nieugięci”742. W grudniu 1981 roku w tekście 
Polonia: verdades que duelen (Polska: prawda, która boli) po ponad ćwierć-
wieczu wspominał: 

Z owego niezapomnianego pobytu wyniosłem ogólne wrażenie, że życie 
w Polsce dalekie było od tego ideału socjalizmu, o jakim uczyłem się mając 
lat dwadzieścia. Było to życie surowe i gorzkie, a wewnętrzna presja prędzej 
czy później doprowadzić mogła do wybuchu, jeśli w porę wszystkiego 
się nie zmieni743.

Z niepokojem stwierdzał, że Polska znajduje się w sytuacji bez wyjścia. 
Bolesną prawdą był dla niego fakt, że w rękach Polaków stojących po obu 
stronach sporu „spoczywa los nie tylko własnej ojczyzny, ale również całej 
ludzkości”. Uważał też, że polski dramat dotyczył bezpośrednio Ameryki 
Łacińskiej:

Wiadomo na podstawie krążących pogłosek, uzasadnionych przypuszczeń 
i poufnych rozmów, że jakikolwiek ruch Związku Radzieckiego przeciw 
Polsce spotkałby się z natychmiastową repliką Stanów Zjednoczonych 
w rejonie Ameryki Środkowej.744

741  D. Saldívar, Gabriel García Márquez. Podróż do źródła, tłum. Agnieszka Biernacka, 
Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, Warszawa 2001, s. 350-351. 
742  G. García Márquez, Ze wzrokiem utkwionym w kipiącą Polskę, [w:] G. García Márquez, 
Skandal stulecia i inne felietony z Europy i Ameryki 1955-1960, tłum. Agnieszka Rurarz, Jadwiga 
Szpakowska, Jacek Perlin, MUZA, Warszawa 2003, s. 520, 
743  G. García Márquez, Polska: bolesne prawdy, [w:] G. García Márquez, Morze utraconych 
opowiadań …, s. 215.
744  Tamże. 
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Patrząc przez pryzmat sytuacji w Ameryce Łacińskiej oraz swoich sym-
patii lewicowych postrzegał wprowadzenie stanu wojennego inaczej niż 
Mutis, który ostrzegał przed milczeniem świata na temat tragicznej sytuacji 
Polski i wyrażał swoją 

bezwarunkową, żarliwą i namiętną jedność z Polską Walczonçą [Polską 
walczącą], której krzyk heroicznej agonii i gwałtownej niezgody na 
niesprawiedliwość głupich, biurokratycznych represji jest już gaszony 
przy obłudnym i niewyraźnym, ledwie symbolicznym proteście narodów 
Zachodu745. 

Polski ślad pojawia się również w najbardziej znanej książce Garcíi Már-
queza Stu latach samotności (Cien años de soledad). To Kraków jest miastem, 
do którego Fernanda wywozi swoją córkę Meme po odkryciu jej romansu 
z Mauricio Babilonią:

Fernanda zobaczyła ją ostatni raz, usiłującą dostosować krok do kroku 
mniszki, po czym zatrzasnęła się krata klauzury. Jeszcze myślała o Mauri-
ciu Babilonii, jego zapachu smarów i aureoli motyli, i miała myśleć o nim 
przez wszystkie dni swojego życia, aż do dalekiego ranka jesiennego, kiedy 
pod zmienionym imieniem, nigdy nie wymówiwszy ani słowa, zmarła ze 
starości w ponurym przytułku w Krakowie746.

3.8. Wpływ Josepha Conrada Korzeniowskiego 

 Powiązanie wpływu pisarstwa Josepha Conrada Korzeniowskiego na oby-
dwu wielkich pisarzy kolumbijskich z postacią Casimiro Eigera jest być 
może na pierwszy rzut oka karkołomne. Jednakże po bliższym przyjrzeniu 
się zaczyna być widoczne, że tak wyraźne podkreślanie polskości Conra-
da zarówno przez Mutisa jak i przez Garcíę Márqueza musi mieć ważną 
przyczynę i najprawdopodobniej było nią ciągłe uwypuklanie pochodzenia 
polsko-brytyjskiego pisarza przez Casimiro Eigera. 

745  Á. Mutis, Polska Walczonça, [w:] Á. Mutis, De lecturas …, s. 200-201.
746  G. García Márquez, Sto lat samotności, tłum. Grażyna Grudzińska i Kalina Wojciechows-
ka, PIW, Warszawa 1975, s. 287.



217ROZDZIAŁ 2. Literatura i dziennikarstwo

 Krytycy omawiając twórczość Mutisa zwracają uwagę na wpływ Conrada 
na jego dzieło. Pokazują, że koleje losu Maqrolla el Gaviero-Wachtowego 
Maqrolla są wzorowane na conradowskim Marlowie:

Maqroll, tak jak Marlow, jest wyjątkowy, wyróżnia się z wielu względów; 
i to co Conrad mówi o Marlowie można by odnieść dokładnie do niego: 
„nie reprezentował swojej kategorii. Był marynarzem, ale także włóczęgą”747.

Álvaro Mutis w wieku jedenastu lat przeczytał Opowiadania niepokojące 
Conrada, które nim wstrząsnęły. W ten sposób odkrył dla siebie prozę, która 
najprawdopodobniej doprowadziła go do zajęcia się literaturą. Sam mówił, 
że postać Wachtowego-Gaviero wyłoniła się z lektury Conrada, którego był 
„wielkim czytelnikiem. Conrad jest moim ojcem, jest człowiekiem, który 
najwięcej o mnie wie”748 - mawiał. Poszukiwanie ojca widać też w stosunku 
do Eigera, który był dla niego mieszanką ojca i starszego brata. A wynika 
to stąd, że Mutis wcześnie stracił ojca. W młodości wraz z rodzicami i bra-
tem mieszkał w Brukseli, gdzie jego ojciec Santiago Mutis Dávila, adwokat 
i dyplomata, członek kolumbijskiego Poselstwa w Brukseli niespodziewanie 
zmarł. Álvaro miał wtedy tylko dziewięć lat. Jego matka, Carolina Jaramil-
lo Ángel z dwojgiem osieroconych dzieci musiała wrócić do Kolumbii na 
hacjendę swojego ojca do Coello w tropikalnym departamencie Tolima749. 
Mutis wspominał: „w Almayerze [Conrada] znalazłem te wątki zniszczenia 
i tropików, które pokrywają się z moimi doświadczeniami z upalnej krainy 
moich dziadków”750.

Kolumbijski pisarz zawsze podkreślał polskie pochodzenie jednego z naj-
większych pisarzy języka angielskiego, który urodził się w Polsce, lecz żyć 
musiał poza krajem. W jego tekstach pojawiają się polskie wersje nazwiska 
Conrada751. Związek między Mutisem i Conradem potwierdzają słowa, któ-
rymi w 2008 roku na słowa reportera: „Musimy kontynuować tę rozmowę 
w Hiszpanii. A więc, kiedy możemy się zobaczyć?” pisarz odpowiedział: 

747  P. Shimose, (red.), op. cit., s. 33.
748  F. Rodríguez Amaya, op. cit., s. 99.
749  Álvaro Mutis. Biografía …
750  Tamże, s. 330-331.
751  „Konrad, Korzeniowski, Joseph K. Korzeniowski”. B. Piotrowski, „El último rostro”, ¿relato 
o retrato ..., s. 783-784.
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We wrześniu lub w październiku, ponieważ przyjmuję grupę emerytowan-
ych marynarzy, którzy utworzyli nagrodę „Nostromo” [jak postać 
z opowieści J. Conrada], i chcą, abym wręczał nagrody. Może spotkam 
Wachtowego Maqrolla. Chciałbym…752.

 Również García Márquez pisząc o „biednych dobrych tłumaczach” 
przypominał, że wielki pisarz Joseph Conrad tak naprawdę nazywał się Józef 
Teodor Konrad Korzeniowski, urodził się w Polsce, polski był jego językiem 
ojczystym, a ojciec pisarza tłumaczył między innymi dzieła Shakespeare’a753. 
Postać Josepha K. Korzeniowskiego pojawia się również w powieści kolum-
bijskiego noblisty Miłość w czasach zarazy. Lorenzo Daza, ojciec Ferminy 
Dazy, głównej bohaterki powieści 

pośredniczył między rządem liberalnego prezydenta Aquileo Parry a nie-
jakim Josephem. K. Korzeniowskim, Polakiem z pochodzenia, który 
stacjonował tu przez wiele miesięcy w charakterze członka załogi sta-
tku handlowego „Saint Antoine”, pływającego pod banderą francuską, 
i usiłował doprowadzić do sfinalizowania niezbyt jasnej transakcji bronią. 
Korzeniowski, nieco później sławny na całym świecie jako Joseph Conrad, 
nawiązał, nie wiadomo w jaki sposób, kontakty z Lorenzą Dazą, który 
zakupił od niego ładunek broni na zamówienie rządu, posiadając odpowied-
nie, absolutnie legalne właściwe pełnomocnictwa i płacąc prawdziwym 
zlotem.754

 García Márquez na łamach argentyńskiej gazety „La Nación” potwierdza, 
że wydarzenie to było prawdziwe i jest udokumentowane. Tak jak opisa-
no w powieści, w 1875 roku Joseph K. Korzeniowski kilka miesięcy stał ze 
swoim statkiem w porcie Santa Marta w Kolumbii usiłując sprzedać broń. 

Joseph Conrad, bo to o  niego chodzi, jeden z  najsławniejszych 
powieściopisarzy XX wieku, wówczas znany był jako przemytnik broni 
w basenie Morza Śródziemnego. Nic więc dziwnego, że handlował również 

752  Á. Mutis, Unas palabras para Elena: entrevista a ….
753  G. García Márquez, Ci biedni dobrzy tłumacze, [w:] G. García Márquez, Morze utraconych 
opowiadań …, s. 311.
754  G. García Márquez, Miłość w czasach zarazy, tłum. Carlos Marrodán Casas, MUZA, 
Warszawa 1995, s. 429. 
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w Kolumbii, podczas wojny, która mogłaby go interesować zarówno z pr-
zyczyn komercyjnych, jak i politycznych755. 

 Gabriel García Márquez, dużo wcześniej zanim poznał ten fragment 
historii, przeczytał 

opowieść Nostromo, mistrzowskie dzieło, które Conrad napisał około dwu-
dziestu lat po swojej wizycie w Kolumbii, i zdziwiło go, że opis karaibskiego 
portu Zulaco, gdzie akcja miała miejsce, przejawiał niemal fotograficzne 
podobieństwo do kolumbijskiego miasta Santa Marta. Zwłaszcza z powodu 
osłoniętej i łagodnej zatoki z widokiem na wieczne śniegi w prawdziwych 
tropikach. Nie trzeba było być delirycznym powieściopisarzem, aby 
stwierdzić, że wielki Conrad wkroczył do historii Kolumbii przez zaka-
zane drzwi ładunku broni756.

 Álvaro Mutis również interesował się podobieństwem portu z Nostro-
mo do miejsc w Ameryce Południowej i często dyskutował na ten temat 
z García Márquezem. Nie był jednakże pewien, czy port ten znajdował się 
w Ekwadorze czy w Kolumbii, choć skłaniał się ku konkluzji, że Conrad 
opisał port kolumbijski757. 

 Jeszcze jeden filolog, badacz i tłumacz w Kolumbii, który swój tekst 
zadedykował swój tekst Casimiro Eigerowi – jest to Bogdan Piotrowski. 
W 1998 roku w czasopiśmie „Litterae” ukazała się jego praca będąca wyni-
kiem współpracy ze studentami Esperanzą Muñoz i Manuelem Camargo na 
temat Maqroll el Gaviero o caminos sin libertad. Na początku widnieją słowa 
„Pamięci Casimiro Eigera”758.

755  G. García Márquez, Las frutas del cercado ajeno, „La Nación”, 30.11.2000.
756  Tamże.
757  Problem pobytu Conrada w Kolumbii będzie nurtował pisarzy również w XXI wieku. 
Przykładem współczesnego kolumbijskiego pisarza zainteresowanego twórczością Conrada 
jest Juan Gabriel Vásquez autor książki Sekretna historia Costaguany, tłum. Katarzyna Okras-
ko, MUZA, Warszawa 2009. Utwór nawiązuje do powieści Conrada Nostromo, której akcja 
rozgrywa się w fikcyjnym państwie Costaguana. Juan Gabriel Vásquez opublikował także 
biografię Conrada: Joseph Conrad. El Hombre De Ninguna Parte, Panamericana Editorial, 2004.
758  B. Piotrowski, Maqroll el Gaviero o caminos sin libertad. Análisis axiológico literario de 
„Tríptico de mar y tierra”, „Litterae”, 1998, no 7, s. 7-25.





CZĘŚĆ III.
CASIMIRO EIGER A SZTUKA





Bardzo trudno jest rozdzielić u Casimiro Eigera zainteresowania literackie 
od zainteresowań sztukami plastycznymi zarówno w strefie działalności 
jak i w tekstach pisanych czy w wygłaszanych felietonach. Na potrzeby ni-
niejszej pracy jego działalność na niwie kultury została podzielona na trzy 
etapy: etap związany z literaturą opisany w części II książki Casimiro Eiger 
a literatura, etap przejściowy, kiedy to już profesjonalnie zaczął zajmować 
się sztuką lecz wciąż mocno łączył ją z poezją i literaturą oraz najbardziej 
owocny etap związany głównie z jego pracą w galerii, kiedy to nazywano 
go „animatorem życia kulturalnego” w stolicy. 

Jego przejście od zainteresowań światem literatury do zainteresowania się 
światem sztuki jest płynne, świat sztuki jest dla niego wciąż nierozerwalnie po-
łączony z poezją i literaturą. Na wernisażach pokazywał związki obrazowości 
sztuki z jej poetycznością zapraszając poetów i literatów do otwierania wystaw, 
na których czytał ich wiersze. Kurator wystaw, marszand, a przy tym krytyk 
sztuki i przyjaciel artystów, takim zapamiętano go w Kolumbii. To jego opinie 
wygłaszane w radiu, wystawy organizowane w jego galeriach oraz pomoc i po-
rady jakich udzielał artystom w dużym stopniu przekładały się na ich sukcesy.

ROZDZIAŁ 1.  
Sztuka  w Ameryce Łacińskiej i w Kolumbii
Termin Ameryka Łacińska obejmuje olbrzymi obszar geograficzny, różne 
cywilizacje, rożne rasy i różnorodne kultury, dlatego też trudno jest mó-
wić o jednej sztuce latynoamerykańskiej. Tym niemniej można wyróżnić 
wspólne cechy charakterystyczne związane z wydarzeniami zachodzącymi 
na kontynencie759. Rozwój sztuki od XIX w. można podzielić z grubsza na 

759  I. Arestizábal, Pintura del siglo XX en Latinoamérica. La revalorización de lo propio en clave 
contemporánea, [w:] R. Gutiérrez Viñuales, R. Gutiérrez (red.), Pintura, escultura y fotografía 
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trzy główne okresy. Pierwszy to okres akademicki związany z zakładaniem 
akademii sztuk pięknych. Jego cechą charakterystyczną było oddziaływanie 
państwowych instytucji artystycznych: akademii sztuk pięknych, salonów 
wystawowych oraz urzędowego mecenatu. Pierwsza Królewska Akademia 
Malarstwa i Rzeźby powstała we Francji w 1648 roku, a następnie na jej 
wzór powstały akademie w innych krajach. W Kolumbii Narodowa Szkoła 
Sztuk Pięknych (Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia) została za-
łożona w 1886 roku w Bogocie. Odrzucono wówczas funkcjonujący przez 
300 lat kolonialny system nauczania polegający na praktyce w warsztatach 
artystycznych i rzemieślniczych i rozpoczęto prowadzenie nowoczesnego 
nauczania sztuki na poziomie wyższym760. Drugi okres mozna nazwać 
systemem wolnorynkowym. Za jego początek uznaje się bunt impresjo-
nistów przeciwko oficjalnemu Salonowi Paryskiemu. Wzrosło wówczas 
znaczenie krytyków oraz galerii zastępujących akademie i salony. Okres 
rozwoju tego systemu przypadł na I wojnę światową, a najbardziej rozwinął 
się po II wojnie światowej. Ostatni okres można nazwać czyli przemysłem 
artystycznym, którego początek przypada na lata 80. XX wieku. Wówczas 
sztuka przerodziła się w biznes i stała się częścią kultury konsumpcyjnej761. 

W czasach Eigera, w pierwszych dekadach XX wieku historia Ameryki 
Łacińskiej weszła w nowy etap, tak zwanej „nowoczesności” (la moderni-
dad). Rewolucja z 1910 roku w Meksyku i rewolucja z 1924 roku w Brazylii 
oraz kryzysy w innych częściach kontynentu stały się początkiem rewalo-
ryzacji kultur narodowych. W tamtym okresie, w całej Ameryce Łacińskiej 
kierunki nowoczesności były wyznaczane przez główne centra światowej 
kultury, najpierw Paryż, a później Nowy Jork oraz równocześnie przez 
powrót do korzeni kultury indiańskiej. W odróżnieniu od sztuki euro-
pejskiej, która miała czas na dojrzewanie w spokojny i powolny sposób i, 
gdzie nawet w rewolucyjnych zmianach widać kontynuację tradycji, sztu-
ka latynoamerykańska musiała w krótkim czasie przyswoić sobie wynik 
wielu lat eksperymentów. Stąd wziął się nagły przeskok spowodowany 

en Iberoamérica, siglos XIX y XX, Ediciones Cátedra, Madrid 1997, s. 287-288.
760  W. Vásquez Rodríguez, Alberto Urdaneta y la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colom-
bia: El Origen de la Enseñanza Moderna de un Arte Academicista, „Revista Credencial” febrero 
2016, http://www.revistacredencial.com
761  P. Kumięga, Zarys polityki kulturalnej Francji na przykładzie działalności Stowarzyszenia 
Salonu Jesiennego, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne”, 2015, 
nr 11, z. 2, s. 56, https://ruj.uj.edu.pl



225ROZDZIAŁ 1. Sztuka  w Ameryce Łacińskiej i w Kolumbii

wchłonięciem wybranych idei europejskich, które po przetworzeniu stały 
się własnym, nowoczesnym językiem sztuki latynoamerykańskiej. 

W Brazylii symbolicznym początkiem nowego okresu był Tydzień 
Sztuki Współczesnej (Semana de Arte Moderno) zorganizowany w São 
Paulo w 1922 r. oraz ruch Antropofagia762. W Meksyku takim początkiem 
był rok 1920, rok kulminacji Rewolucji Meksykańskiej oraz powstania 
ruchu plastycznego zwanego muralizmem763. W Kolumbii koniec lat 20. 
to okres konfliktów społecznych, takich jak m. in. strajk na plantacjach 
bananowych z 1928 roku. Lata 30. charakteryzowały się otwarciem na 
zmiany, rząd konserwatywny został zastąpiony rządami Partii Liberalnej, 
która rozpoczęła serię reform stymulujących produkcję przemysłową764. 
W latach 30. i 40. większość artystów kolumbijskich zerwało ze stylem 
akademickim i pojawił się nurt tzw. umiarkowanej sztuki nowoczesnej 
czerpiącej z narodowych korzeni zainspirowany meksykańskim mura-
lizmem. Przedstawicieli tego ruchu odnowy nazwano grupą Bachué od 
nazwy rzeźby Rómulo Rozo przedstawiającej boginię Indian Chibcha765. 
Niektórzy z krytyków uważają jednak, że pierwszym nowoczesnym ma-
larzem kolumbijskim był Andrés de Santa María766, ale tak naprawdę to 
dopiero pokolenie artystów Bachué na stałe zaprzeczyło rygorystycznemu 
akademickiemu nauczaniu, wprowadziło poszukiwanie nowych sposobów 
wyrazu i powrót do rodzimych korzeni. Według Irmy Arestizábal ważni 

762  Antropofagia – nurt w sztuce brazylijskiej zapoczątkowany przez malarkę Tarsilię 
do Amaral i pisarza Oswaldo Andrade. Miał on na celu wchłonięcie nowych europejskich 
kierunków, przetworzenie ich, zmieszanie z rodzimą kulturą i stworzenie nowej jakości 
w sztuce.
763  Muralizm – ruch w sztuce zapoczątkowany w Meksyku w latach 20. XX wieku przez 
pisarza i filozofa José Vasconselosa oraz malarzy Davida Alfaro Siqueirosa, José Clemente 
Orozco i Diego Riverę. Głównym jego celem była edukacja przez sztukę oraz przybliżenie 
sztuki do ludu. Muraliści pokrywali ściany państwowych budynków swoimi dziełami tworząc 
olbrzymie sceny pokazujące historię Meksyku, życie prostego ludu, ważne wydarzenia 
społeczne i polityczne.
764  I. Arestizábal, op. cit., s. 287-288.
765  Tamże, s. 298.
766  Andrés de Santa María lub Santamaría (1860-1945) ‒ wybitny malarz kolumbijski. 
Większość swojego życia spędził w Europie, głównie w Brukseli. Uprawiał malarstwo rea-
listyczne, malował portrety i pejzaże skłaniając się w swoich dziełach ku impresjonizmowi. 
W 1904 roku został powołany na dyrektora Narodowej Szkoły Sztuk Pięknych (Escuela 
Nacional de Bellas Artes). Uważany za prekursora impresjonizmu w Kolumbii.
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artyści tamtego okresu to Luis Alberto Acuña, Pedro Nel Gómez, Ignacio 
Gómez Jaramillo, Alipio Jaramillo767 i Carlos Correa.

Jak twierdzi Santiago Londoño Vélez w Breve historia de la pintura en 
Colombia (Krótka historia malarstwa w Kolumbii), takim wydarzeniem 
będącym początkiem nowego okresu w życiu artystycznym Kolumbii stało 
się  otwarcie w 1940 roku Pierwszego Dorocznego Salonu Artystów Kolum-
bijskich w Bibliotece Narodowej w Bogocie. Zaczęły powstawać pierwsze 
galerie i pojawili się pierwsi profesjonalni krytycy768. W latach 1952-1957 
coroczne Salony sztuki zostały zawieszone. W okresie rządów Frontu Na-
rodowego w latach 1958-1974 nasilały się ruchy partyzanckie. Na tle tej 
sytuacji rozpoczęło się w sztuce kolumbijskiej przyswajanie i adaptacja 
najważniejszych kierunków XX wieku: abstrakcji i ekspresjonizmu. Wraz 
z nimi malarstwo kolumbijskie uwolniło się od mimetyzmu: akademickiego 
obowiązku przedstawiania rzeczywistości według ścisłych reguł i artyści 
zdobyli prawo do tworzenia własnego malarskiego języka. Część kryty-
ków za początek pojawienia się sztuki abstrakcyjnej w Kolumbii przyjmuje 
rok 1947, kiedy to Marco Ospina769 wydał książkę El arte de la pintura y la 
realidad (Sztuka malarska i rzeczywistość), a także została zorganizowana 
Wystawa Młodych Artystów Kolumbijskich (Exposición de Artistas Jóvenes 
de Colombia) w Bibliotece Narodowej770. W latach 50. w Kolumbii771 sztuka 
abstrakcyjna pojawiała się w dziełach Marco Ospiny, Guillermo Wiedeman-
na, Carlosa Rojasa772 i Omara Rayo. 

Na początku lat 60. wolność w wyborze środków wyrazu i materiałów 
propagowana przez sztukę nowoczesną zaowocowała u części artystów, 
powrotem do języka figuratywnego i powstaniem nurtu nowej figuracji 

767  Alipio Jaramillo (1913-1999) ‒ malarz kolumbijski autor jednych z pierwszych nowoc-
zesnych murali w Bogocie. W jego dziele widać wpływ wielkich muralistów meksykańskich 
Rivery i Siqueirosa, zarówno w technice jak i w tematyce dotyczącej problemów społecznych 
jakie nękały społeczeństwo kolumbijskie. 
768  S. Lodoño Vélez, Breve historia de la pintura en Colombia, Fondo de Cultura Ecónomica, 
Bogota 2005, s. 117.
769  Marco Ospina (1912-1983) ‒ malarz i muralista kolumbijski. Historycznie pierwszy 
abstrakcjonista w Kolumbii. Innym ważnym tematem jego malarstwa były pejzaże. Profesor 
na Uniwersytecie Jorge Tadeo Lozano, stał się mistrzem dla następnych pokoleń malarzy 
kolumbijskich. 
770  S. Londoño Vélez, op. cit. s. 104-120.
771  I. Arestizábal, op. cit., s. 306.
772  Carlos Rojas González (1933-1997) ‒ malarz i rzeźbiarz kolumbijski. Studiował 
architekturę, jego prace opierają się na geometrii. 
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latynoamerykańskiej. Artyści poszukiwali odpowiedzi na odwieczne pyta-
nia na temat miejsca człowieka w społeczeństwie, często człowieka, który 
nie godzi się na panujący system i autorytarne rządy. W Kolumbii w ruch 
ten wpisała się twórczość Alejandro Obregóna773, który w swej pracy zbli-
żał się do tradycji realizmu magicznego oraz twórczość Fernando Bote-
ro, który z ironią obserwował rzeczywistość774. W nurt ekspresjonizmu 
związanego z deformacją postaci, oddalonego od głównego nurtu sztuki 
nowoczesnej, wpisało się dzieło Enrique Grau. W tym okresie wyróżniali 
się także rzeźbiarze Edgar Negret775, Eduardo Ramírez Villamizar, malarz 
i rzeźbiarz Carlos Rojas oraz młodszy od nich Alberto Uribe776 skłaniający 
się ku geometrycznej abstrakcji, a także Feliza Bursztyn, która w dekadzie 
lat 60. wyłamała się z geometrycznej precyzji i porządku wprowadzając na 
salony sztuki kinetyczne rzeźby ze złomu (chatarras)777.

1.1. Sztuka kolumbijska oczyma Eigera

Lata obecności Casimiro Eigera w sztuce kolumbijskiej przypadły na okres 
dynamicznych zmian. Jak mówił w wywiadzie radiowym:

należy podkreślić, że w tamtych czasach formowała się w Kolumbii nie tylko 
artystyczna świadomość, ponieważ ta już się obudziła wśród publiczności, 
ale też nowa forma pojmowania sztuk pięknych i wydaje mi się, że te 

773  Szersze informacje na temat twórczości artystów: Alejandro Obregóna, Fernando 
Botero; Enrique Grau, Guillermo Wiedemanna oraz Eduardo Ramírez Villamizar zostaną 
zamieszczone w rozdziale IV.
774  I. Arestizábal, op. cit., s. 313, 316
775  Edgar Negret (1920-2012) ‒ kolumbijski rzeźbiarz, przedstawiciel sztuki abstrakcyjnej 
i geometrycznej XX wieku. Jego prace są znane na całym świecie dzięki sile kompozycji i ko-
loru. Edgar Negret (1920-2012). Kolumbijski rzeźbiarz abstrakcyjny. Początkowo do tworzenia 
swoich rzeźb używał gipsu. Po pobycie w Paryżu i w Nowym Jorku artysta przerzucił się 
na żelazo i aluminium, do łączenia różnych części używał nakrętek i śrubek. Jego rzeźby 
charakteryzują się rygorem kompozycyjnym, formami geometrycznymi i użyciem mocnych 
kolorów. 
776  Alberto Uribe Duque (1946-) ‒ kolumbijski rzeźbiarz. Swoje rzeźby wykonywał z drew-
nianych klocków połączonych metalowymi prętami. Przekształcał naturalne i proste materiały, 
takie jak drewniane kłody, w formy rzeźbiarskie zgodne z ideą konstruktywistyczną.
777  I. Arestizábal, Escultura contemporanéa en Iberoamérica (1940-1995), [w:] R. Gutiérrez 
Viñuales, R. Gutiérrez (red.), Pintura, escultura y fotografía en Iberoamérica, siglos XIX y XX, 
Cátedra, Madrid 1997, s. 330.
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zjawiska były bardzo ważne i na pewno przetrwają w historii malarstwa 
kolumbijskiego778.

Casimiro Eiger opisując nowoczesne trendy stwierdzał: „dzisiaj […] tym 
co najwyżej się ceni jest niezależność kryteriów estetycznych, improwizacja, 
śmiałość oraz natychmiastowa i burzliwa oryginalność”779. 

Od końca lat 40.Casimiro  Eiger w swoich felietonach w prasie i na 
antenie radiowej przygotowywał grunt do zrozumienia sztuki nowoczes-
nej i do porozumienia między artystami a publicznością780. W audycji na 
temat Fernando Botero, dziwiąc się wyrażanym przez innych pochwałom 
związanym z młodością artysty, zwrócił uwagę, że sztuka wymaga trudu 
i pracy nad sobą: 

Nie można zapominać, że jeśli słowo sztuka oznacza boski dar i ucieleśnia 
zaskakującą, nieuzasadnioną i niepojętą zdolność tworzenia, to także oznacza 
warsztat, koncept i mistrzostwo czyli umiejętności, które pojawiają się jedynie 
w konsekwencji długiego treningu. Stąd tylu rozczarowanych geniuszy, tyle 
wysiłków zwiędłych przedwcześnie, tyle niedojrzałych talentów781.

W innej audycji w radiu HJCK z 1960 roku docierał do głębi przyczyn 
tworzenia sztuki:

Sztukę, jak wszystko, co ludzkie, tworzy się na bazie instynktu ciemnych 
sił, które skłaniają człowieka do wnikliwego przyjrzenia się chaosowi na-
turalnych elementów i poszukiwania między nimi prawdy, swojej prawdy. 
Jest to tym samym, co wzięcie tych elementów i nadanie im odpowiedniej 
formy. Artysta z jednej strony jest w ciągłym kontakcie z półmroczną stroną 
bytu, z niewyczerpanym i strasznym tłem podświadomości i z najbardziej 
przerażającym światem proroczych wizji, a z drugiej strony jest wzywany 
do ich przezwyciężenia, do ich zdefiniowania, przetłumaczenia na wspólny, 
znany język i nadania im rytmu oraz harmonii782. 

778  C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño …
779   Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3339; C. Eiger, Fernando Botero (29-VI-1951), [w:] M. 
Jursich Durán (red.), op. cit., s. 213.
780  Tamże, fondo CE MSS775-3257. 
781  Tamże, fondo CE MSS775-3339; C. Eiger, Fernando Botero (29-VI-1951), [w:] M. Jursich 
Durán (red.), op. cit., s. 213.
782  Tamże, fondo CE MSS775-3560.
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Przed wgłębieniem się w to, jak Eiger postrzegał ogólne przemiany 
w sztuce oraz zmiany w sztuce nowoczesnej opiszę pokrótce, jak widział 
ten aspekt działalności człowieka jakim jest sztuka. W 1952 roku wprowadził 
na fale radiowe Radiodifusora Nacional audycję El museo animado, która 
miała między innymi pełnić rolę czasopisma poświęconego sztuce. Na py-
tanie skąd pomysł na taki program. Eiger podkreślił, że w Kolumbii rośnie 
zainteresowanie wszelkimi rodzajami twórczości:

najbardziej widocznym i silnym zjawiskiem w ogólnym rozwoju kraju 
w ostatnich latach jest potrzeba sztuki już nie jako czynnika chwilowej 
zabawy, ale jako elementu samego życia. Przede wszystkim to młode poko-
lenia wykazują pragnienie doznania estetycznych emocji we wszystkich 
dziedzinach – w muzyce, malarstwie, architekturze i plastyce – coś co 
jest naprawdę godne podziwu i co dołącza się do literackiego niepokoju 
będącego jak wiadomo od niepamiętnych czasów jedną z cech charakterys-
tycznych Kolumbii783.

Wydawało mu się niesprawiedliwe, że literatura i muzyka zdobyły wręcz 
monopol na antenie radiowej, a na sztuki plastyczne brakowało miejsca 
w radiu, i stąd powstała idea poprowadzenia audycji El Museo animado. 
Program miał dzielić się na trzy części. Jedna z nich to wywiady realizowane 
przez Enrique Torregrosa, pisarza i dyrektora Centralnych Galerii Sztuki, ze 
znanymi osobistościami ze świata artystycznego i intelektualnego, druga to 
Exposiciones y Museos poświęcona recenzji głównych wydarzeń artystycznych 
w stolicy i w regionach, już od pewnego czasu prowadzona przez Eigera, 
a w ostatniej części mieli wypowiadać się na temat historii sztuki, na zmia-
nę: Sophy Pizano de Ortíz, zasłużona dyrektor Muzeum Kolonialnego oraz 
ojciec Eduardo Ospina, z zakonu Jezuitów, teoretyk i historyk sztuki. Jak 
widać, Casimiro Eiger zapraszał do swoich programów ekspertów, ale sam 
także nie stronił od wypowiedzi.

1.1.1. Malarstwo narodowe

W marcu 1949 roku pojawił się w niedzielnym magazynie, dodatku do 
gazety „El Espectador”, artykuł Rogelio Echevarríi Vigor y optimismo en la 

783  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3359. 
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pintura nacional: una polémica sobre pintura (Wigor i optymizm w malar-
stwie narodowym: polemika na temat malarstwa)784. W swym tekście poeta 
i dziennikarz kolumbijski podjął dyskusję na temat malarstwa w Kolumbii, 
a także jego roli w sztuce latynoamerykańskiej. Na początku przytoczył sło-
wa Luisa Cardoza y Aragóna785: „powinniśmy wyrażać to co amerykańskie 
poprzez ekspresję daleką od imitacji ekspresji europejskiej, ale nawet gdyby 
nie, to w ramach tej imitacji afirmować amerykańskość”786. Dla rozpoczęcia 
polemiki stwierdził, że pewien dziennikarz meksykański, który był prze-
jazdem w Bogocie, podsumował stan aktualnego malarstwa kolumbijskiego 
jako „słabe i smutne” (débil y triste). Echevarría nie zgodził się z tą opinią 
i poprosił o rozmowę na ten temat malarzy kolumbijskich, takich jak Ale-
jandro Obregón Rosés, Luis Alberto Acuña Tapias, Marco Ospina Restrepo, 
Hernando Tejada, Enrique Grau Araújo oraz artystę pochodzenia żydowsko
-niemieckiego Kurta Lévy’ego Meyera, a także krytyków sztuki, takich jak: 
Casimiro Eigera, Luis Vidalesa Jaramillo, Fernando Guilléna Martíneza 
i Jorge Gaitána Durána. Zaproponował im pięć pytań do rozważenia, do 
których mieli się ustosunkować i w ten sposób zapoczątkować przyszłą, 
ogólną dyskusję nad stanem sztuki w Kolumbii. Pierwsze pytanie dotyczyło 
wartościującej uwagi meksykańskiego dziennikarza, drugie i trzecie miało 
na celu uściślenie koncepcji malarstwa amerykańskiego i jego obecności 
w Kolumbii, w czwartym chodziło o refleksje na temat przyszłości kolum-
bijskiego malarstwa, natomiast piąte dotyczyło sposobów poszukiwanych 
przez artystów kolumbijskich do wyrażenia swojej sztuki. 

Dokładne pytania zadane przez Rogelio Echevarríę na początku arty-
kułu brzmiały następująco:

1. Czy malarstwo kolumbijskie jest „słabe i smutne”? 2. Czy istnieje „ma-
larstwo amerykańskie”? 3. Na czym polega „malarstwo kolumbijskie?” 
4. Czy Kolumbia będzie miała własną szkolę malarską? 5. Jakiego sposobu 
wyrazu poszukują młodzi kolumbijscy artyści?787

784  R. Echevarría, Vigor y optimismo en la pintura nacional: una polémica sobre pintura, „El 
Espectador”, Magazín Dominical, (Magazyn niedzielny), 13.03.1949.  ICAA MFA H.  
785  Luis Cardoza y Aragón (1901-1992) ‒ wybitny gwatemalski pisarz, poeta, eseista, krytyk 
sztuki, dyplomata i polityk. 
786  R. Echevarría, op. cit.
787  Tamże.
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Zanim Echevarría oddał głos swoim rozmówcom, zacytował opinię 
mistrza Pedro Nel Gómeza będącego w tamtym okresie powszechnie ak-
ceptowanym autorytetem w kwestiach sztuki i jednym z najważniejszych 
malarzy i muralistów kolumbijskich. Artysta zauważył, że zarówno w ma-
larstwie jak i w rzeźbie pojawiają się nowe zjawiska związane z przeszłością 
prekolumbijską oraz z życiem ludności tubylczej. Autonomiczna twórczość 
jest faktem, przekonywał, i choć każdy kraj ma zróżnicowane osiągnięcia 
w dziedzinie sztuki, to ważny jest też potencjał i rodząca się energia ame-
rykańska, która w końcu pozwoli na osiągnięcie jednolitych wartości na 
kontynencie. 

Wśród malarzy pierwszym, który odpowiedział na pytania Echevarríi, 
był Alejandro Obregón i zrobił to w sposób energiczny, krótki i stanowczy: 
„1. Słabe, w żaden sposób. Być może smutne z powodu wpływu otoczenia 
2. Tak 3. Na tym, że jest wykonywane przez malarzy amerykańskich 4. Być 
może [Perhaps] 5. Automatycznej ekspresji”788.

Natomiast jako pierwszy z krytyków na tematy wskazane przez Roge-
lio Echevarríę wypowiedział się Casimiro Eiger. Trzeba dodać, że już samo 
zaproszenie polskiego krytyka do dyskusji świadczyło o dużym poważaniu 
jakim był darzony w bogotańskim środowisku kulturalnym. Jak pamiętamy, 
Eiger zaczął pisać pierwsze felietony o sztuce w 1948 roku, a pierwszą au-
dycję w Radiodifusora Nacional wygłosił właśnie w marcu 1949 roku. Poetę 
Rogelio Echevarríę znał jeszcze z czasów tertulii literackich, które odbywały 
się u niego w domu, jak mówił po latach w wywiadzie dla radia HJCK: 

Rogelio Echevarría, był wtedy dopiero chłopcem, który zaledwie zaczynał, 
przychodził do mnie raczej sam bo z powodu nieśmiałości nie brał udziału 
w tertulias, ale okazywał wielki talent, dziś bezspornie uznawany789. 

Teraz, po kilku latach, młody pisarz zaproponował Eigerowi wypowiedź 
na łamach gazety na temat kondycji sztuki w Kolumbii. Na pierwsze pyta-
nie krytyk odpowiedział, że kolumbijskie malarstwo jest „słabe”, tak samo 
jak słabe są świeżo wyklute istoty, które wymagają zachęty i ochrony. Nie 
rozumiał co miałoby oznaczać w tym wypadku słowo „smutne”, ponieważ 
według niego malarstwo kolumbijskie było optymistyczne tak jak wszystko, 
co powstaje w wyniku entuzjazmu i ducha wspólnej pracy. A nawet jeśliby 

788  Tamże.
789  C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño …
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ten smutek miał pochodzić ze środowiska oraz z rasy [sic!] to stwierdził, że 
nie byłaby to deprecjonująca opinia, ponieważ – i tu spytał retorycznie: czy 
wesołe i przyjemne malarstwo Joardaensa790 ma bardziej doniosłą wartość 
niż dramatyczna wizja Rivery (Ribery)791, mistyczny lot El Greco792, spokój 
Poussina793 lub olśniewająca desperacja Van Gogha794? 

Przy odpowiedzi na drugie i trzecie pytanie przekonywał, że najpierw 
powinno się określić, co oznacza zwrot „malarstwo amerykańskie”. Jeśli jest 
to malarstwo jednolite dla całej Ameryki, to takie w Kolumbii nie istnieje, 
tłumaczył. Według niego jedność duchowa Ameryki była pięknym mitem 
lub nawet bardziej jego pragnieniem, ale obecnie Ameryka prekolumbij-
ska i kolonialna już nie istnieją i nie zostały zastąpione żadnym wspólnym 
bytem. A jeśli chodzi o malarstwo inspirowane tematami narodowymi to 
tak, takie malarstwo istnieje i według niego: „Amerykańskie malarstwo 
powinno być wyrazem autentycznej wrażliwości oraz świadomości bycia 
Amerykaninem. Nie może się objawić, zanim ta wrażliwość i świadomość 
nie zostaną osiągnięte”795.

Na czwarte pytanie o szkołę malarstwa kolumbijskiego odpowiedział, 
że poza Meksykiem w żadnym innym państwie latynoamerykańskim nie 
istnieje szkoła malarska. Własny styl może narodzić się tylko tam, gdzie naród 
wierzy w te same mity i opiera się na nich, a w Kolumbii, jak zauważył, nie 
ma jedności pomiędzy różnymi warstwami społecznymi i pokoleniami, które 
żyją równocześnie lub naprzemiennie na rozmijających się płaszczyznach. 
„Szkoła” zazwyczaj jest trochę przypadkowym owocem wspólnej synchro-
nicznej pracy, twierdził Eiger, i dlatego nawet w krajach bardziej światłych 
niż Kolumbia nie ma szkół malarskich i nigdy nie będzie. 

790  Jacob Jordaens (1593-1678) ‒ barokowy flamandzki malarz, projektant tapiserii i rysow-
nik. Jego prace charakteryzują się realistycznym traktowaniem postaci, wyrazistym modelun-
kiem i jaskrawą kolorystyką oraz zamiłowaniem do wypełnienia całej powierzchni obrazu 
dużymi i licznymi figurami.
791  Jusepe ( José) de Ribera (Lo Spagnoletto) (1591-1652) ‒ hiszpański malarz i grafik okresu 
baroku, pierwszy z wielkich mistrzów hiszpańskich wieku XVII. 
792  El Greco, właściwie Domenikos Theotokopulos (1541-1614) ‒ malarz grecki, osiadły w Hiszpa-
nii, uznawany za jednego z najwybitniejszych i najbardziej oryginalnych twórców XVI w. 
793  Nicolas Poussin (1594-1665) ‒ francuski malarz epoki baroku, działający głównie w Rzymie.
794  Vincent Van Gogh (1853-1890) ‒ wybitny malarz holenderski, jeden z najsławniejszych 
jego obrazów to Słoneczniki. Jego twórczość wywarła ogromny wpływ na malarstwo XX w. 
oraz na ukształtowanie się nowoczesnych prądów artystycznych, związanych z ekspresyjnym 
traktowaniem koloru, takich jak fowizm czy ekspresjonizm. 
795  R. Echevarría, op. cit.
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W odpowiedzi na piąte pytanie, na temat sposobu poszukiwania eks-
presji przez młodych artystów, podkreślił:

Nowi artyści kolumbijscy ograniczeni są trzema następującymi potrzebami: 
muszą wyrazić – lub ujmując to lepiej, odkryć – rzeczywistość swojego 
kraju, uzewnętrznić swoją ukrytą udrękę, i ogólnie, udrękę naszych czasów 
oraz na koniec przetłumaczyć na język sztuki nakazy własnej wrażliwości. 
Nic więc dziwnego, że ze względu na wielkość zadania w niektórych pr-
zypadkach nie są w stanie mu sprostać. Lecz ich zasługa nie jest przez to 
umniejszona, ważne jest, że ta praca została podjęta796.

1.1.2. Przemiany w sztuce

Casimiro Eiger wiedział, że aby słuchacze mogli zrozumieć jego recenzje na 
temat współczesnych artystów, najpierw muszą dowiedzieć się, jakie procesy 
doprowadziły do zaistnienia aktualnego stanu w sztuce. Taki sposób postę-
powania wybrał np. przy prezentacji wystawy Eduardo Ramíreza Villamizara 
w czerwcu 1949 roku, kiedy to tłumacząc jak doszło do rozwoju jego twór-
czości przedstawił panoramę sztuki kolumbijskiej od XIX wieku i połączył 
ją z genezą współczesnego malarstwa. Sztuka Ramíreza Villamizara, mówił 
Eiger, jak wszystko co nowe, oryginalne i silne, z jednej strony zaskakuje, 
a z drugiej przestrasza wszystkich tych, którzy szukają w malarstwie tego 
co „ładne” i tego co pokazuje rzeczywistość. Twórczość „Eduardo Ramíre-
za […] dostarcza im (jedynie) spotkania z doskonałymi formami lub z ich 
grupami dającymi mu możliwość ucieczki przed przemocą skupioną w jego 
pragnieniach i obawach”797. Stąd pomysł Eigera, aby pokazać genezę jego 
dzieła związanego nierozerwalnie z panoramą myśli artystycznej, wskazać 
na czynniki, które czynią je „wytłumaczalnym, zbawiennym i potrzebnym 
w ramach historii sztuki kolumbijskiej”798. Przypomniał jak w końcu XIX 
wieku wyglądało, skromne i ograniczone w swoich pomysłach, akademi-
ckie malarstwo kolumbijskie, „malarstwo o marnych ambicjach, bez żadnej 
niezależności, o zapożyczonym lub niezdecydowanym stylu, o technicznej 

796  Tamże.
797  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3282; C. Eiger, Presentación de la exposición de Eduardo 
Ramírez Villamizar (11 de julio 1949) [w:] „Boletín Cultural y Bibliográfico”, vol. 32, nr 38, 1995, s. 49.
798  Tamże.
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ekspresji zaopatrzonej w fałszywą, niedoskonałą i wyblakłą perfekcję”799. 
Tylko jeden malarz tamtych czasów, według Eigera, zasługiwał na miano 
dobrego, a „dobry” znaczyło u niego to samo co we Francji, czyli „prawdziwy, 
oryginalny i rzetelny”800. Tym malarzem był Andrés de Santamaría, twórca 
nieznany w kraju, który musiał zamieszkać za granicą, aby móc rozwinąć 
swój talent. Dopiero teraz, mówił Eiger, dzięki wystawie, która odbyła się 
niedawno801, młodzi Kolumbijczycy mogli odkryć jego sztukę i czerpać in-
spirację z obfitości kolorystyki i śmiałości jego pędzla. Lecz był on jedynie 
wyjątkowym zjawiskiem w malarstwie narodowym, które nadal

rozwijało się przez jakiś czas, oprócz chlubnych wyjątków, na gruncie ogra-
niczonych ambicji, zarówno co się tyczy tematyki […] jak i zwłaszcza tech-
niki, gdzie przeważała imitacja, czasami oparta na rzetelnym wykonaniu, 
ścisłym przestrzeganiu pewnych zasad bez większego znaczenia oraz na 
przyjęciu stanowiska zbyt obawiającego się czynnika kolorystycznego802.

Aż przyszła nowa generacja malarzy, którą możnaby nazwać, zdaniem 
Eigera, Libertadores (Wyzwoliciele):

Imponujący potrzebą coraz bardziej autentycznej ekspresji, własnej artys-
tycznej interpretacji, bądź w obecnym kształcie bądź w przekształceniu 
mitycznym; wspomagani w swoim przedsięwzięciu wielkim przykładem 
malarzy meksykańskich i jeszcze bardziej przez niepohamowane przebu-
dzenie rdzennego życia ludów Ameryki Łacińskiej, Luis Alberto Acuña, 
Pedro Nel Gómez i Ignacio Gómez Jararnillo położyli podwaliny pod 
kolumbijską sztukę narodową. Sztukę autentyczną w swoich intencjach, 
czystą w formie, jednocześnie osobistą i ogólną, oryginalną i amerykańską, 
która dzięki swojej wyrazistości dogoniła podobne wysiłki w pozostałych 
częściach kontynentu803.

799  Tamże. 
800  Tamże, s. 50.
801  Wystawa Andrésa de Santamaría odbyła się z okazji IX Konferencji Panamerykańskiej; 
Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3298. C Eiger, Nueva mirada a la obra de Andrés de Santamaría 
(¿?-¿?-1949), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 154-155.
802  Tamże.
803  Tamże.
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Najważniejsza dla nich była forma, jej struktura, jej uproszczenie liniowe 
i kompozycyjne, w czym osiągnęli niezaprzeczalny sukces. Lecz pozostał 
kolor, który, jak twierdził Eiger, nie można powiedzieć aby nie grał dużej 
roli w ich kompozycjach, lecz z pewnością poszukiwanie formy przesłoniło 
jego znaczenie.

Tych trzech malarzy, których zasług dla nowonarodzonej sztuki naro-
dowejnie sposób przecenić, nie mogło jednakże wykonać wszystkiego; 
przeprowadzić całości pracy i spełnić wszystkich wymagań tego tak 
złożonego wyzwania804.

Dopiero ich następcy rozdzielili 
pomiędzy siebie dalsze zadania. Nikt 
jednak nie zajął się całością proble-
mu. Eiger podał przykład wybitne-
go muralisty Alipio Jaramillo, któ-
ry wziął na siebie wysiłek zbliżenia 
się do spraw społecznych, podczas 
gdy inni, szczególnie twórcy z de-
partamentu Antioquii, unowocześ-
niali swój styl poprzez upraszczanie 
kompozycji, a jeszcze inni pozosta-
wali przy ekspresjoniźmie. I w końcu 
pojawili się nowi twórcy, z których 
najbardziej godny uwagi, według Ei-
gera, był obok Alejandro Obregóna, 
artysta Eduardo Ramírez Villamizar.

We wspomnianej już w audycji 
z serii Exposiciones y museos z 1955 
r., przy omawianiu wystawy na te-
mat nowoczesnej sztuki religijnej 
Casimiro Eiger stwierdził, że dzieła 
tam zebrane pod nazwą „nowoczes-
na sztuka religijna” nie mają dużo 
wspólnego z religią, nie inspirują, 

804  Tamże.

Fot. 37. Bachué, Luis Alberto Acuña 
Tapias, 1937, olej, 191 x 97 cm. Kolekcja 
obrazów Banku Republiki Kolumbii
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nie zachęcają ani do szacunku ani do pragnienia modlitwy805. Po czym do-
wodził, że ta krytyka nie jest związana z osłabieniem uczuć religijnych, lecz 
z przemianami w sztuce, które zachodziły w ciągu XIX i XX wieku na całym 
świecie. Na dowód tego przedstawił krótki przegląd tych zmian. 

Najpierw opisał wiek XIX wraz z jego malarstwem oficjalnym czyli akade-
mickim, którego nauczano w akademiach, a którego ukoronowaniem były wy-
stawy na salonach. Malarstwo to było głównie zorientowane na przedstawianie 
scen historycznych i folklorystycznych, ale też i aktualnych. Przez długi czas 
tematem obowiązkowym dla malarzy, którzy chcieli wziąć udział w konkursie 
o prestiżową nagrodę w Rzymie, gdyż tam decydowała się ich kariera, były 
sceny mitologiczne lub związane z historią starożytną. Poza akademią malarze 
angażowali się głównie w przedstawienie pewnych typowych tematów, przy 
czym to nie umiejętność wyobrażenia plastycznego była najważniejsza, tylko 
dokładne, psychologiczne i malarskie oddanie danego motywu:

Wartości czysto plastyczne schodziły na drugi, jeśli nie na ostatni plan 
i publiczność zatrzymywała się przed obrazami nie ze względu na ich jakość 
estetyczną, tylko z powodu zainteresowania jaki budził w niej wybrany 
temat, jak to dziś mówimy: anegdota. Na wynik tej postawy nie trzeba 
było długo czekać, muzea zapełniły się „horrorami” historycznymi, mito-
logicznymi lub religijnymi, których wartość estetyczna była bardziej niż 
dyskusyjna, ale które otrzymały gdzieś na jakiejś wystawie jakąś nagrodę 
lub jakiś medal806.

Potem przeszedł do opisu końca XIX wieku, kiedy to pojawiła się re-
akcja na zastany stan rzeczy i znakomici prekursorzy: Courbet807, Corot808, 
a następnie impresjoniści wystąpili przeciwko „obrazom salonowym” i „poe-
matom z antologii”809. Zaczęli malować dzieła wolne od dbałości o rysunek 
i od narzuconych tematów. W wieku XX poszło to jeszcze dalej i już tylko 

805  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3459; C. Eiger, Arte religioso moderno (8-VII-1955), [w:] 
M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 413.
806  Tamże. s. 414.
807  Gustave Courbet (1819-1877) ‒ malarz francuski, twórca realizmu. Jego koncepcja 
realizmu oraz swobodna technika malowania i wyczucie barwy wywarły wielki wpływ na 
sztukę drugiej połowy XIX wieku. 
808  Jean Baptiste Camille Corot (1796-1875) ‒ malarz francuski. wywarł duży wpływ na 
impresjonistów, jest uważany za jednego z największych pejzażystów francuskich XIX w. 
809  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3459; C. Eiger, Arte religioso moderno (8-VII-1955), [w:] 
M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 414.
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jednostki „estetycznie zacofane”810 interesowały się skomplikowanymi sce-
nami pełnymi figur o psychologicznej ekspresji, bogatymi w dopracowane 
detale. Obecnie, podkreślił Eiger:

Tym co interesowało i wciąż interesuje jest puryzm plastyczny, jednolita 
stylizacja, równowaga form i kolorów. Malarstwo i nic więcej, malarstwo 
ponad literaturę i historię. Ta postawa doszła do szczytu w naszych czasach. 
Temat, jakkolwiek by nie był, obojętny, na początku wieku stał się nieistniejący. 
Kubizm811 transformuje go ze szczególną siłą, malarstwo abstrakcyjne go po-
mija. Doszliśmy do epoki „czystego malarstwa”, to znaczy czystej koncepcji 
ducha, który usiłuje współzawodniczyć z Bogiem w dziele tworzenia812.

Malarstwo zredukowało się do zabawy elementami plastycznymi, nie jest 
już w stanie przekazać ani konkretnego tematu, ani kompozycjnej całości 
grup ludzkich wraz z ich konfliktami i emocjami, a to jest przecież esencją 
sztuki religijnej. Bogna Choińska w swoich Szkicach o sztuce pisze:

Wydaje się zatem, że współczesna sztuka jest w przeważającej mierze 
antychrzescijańska, a nawet antyreligijna, opiera się bowiem na koncepcji 
absolutnie twórczej jednostki i abstrahuje od przedmiotu813. 

Wszystko stało się kwestią form i kolorów, tłumaczył Eiger, odnosząc 
się przy tym do współczesnej sztuki i dodawał, że mimo tych sprzeczności 
wystarczy spojrzeć na niektóre z dzieł znajdujących się na wystawie w Ga-
lerii „El Callejón”, aby stwierdzić, że sztuka religijna istnieje też dziś, choć 
w postaci nowoczesnej. 

1.1.3. Sztuka nowoczesna

Od samego początku swojej działalności jako krytyka, Eiger odnosił się do 
sposobu rozumienia sztuki nowoczesnej. W 1948 roku w recenzji z wystawy 

810  Tamże. s. 415.
811  Kubizm – kierunek w malarstwie i rzeźbie zapoczątkowany przez Picassa polegający 
na rozbiciu bryły na geometryczne elementy dowolnie ze sobą połączone. 
812  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3459; C. Eiger, Arte religioso moderno (8-VII-1955), [w:] 
M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 415
813  B. Choińska, Szkice o sztuce. Mimesis i etyka dzieła, eneteia, Warszawa 2014, s. 37.
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Leopolda Reignera omawiał obraz Cristo crucificado (Chrystus ukrzyżowany). 
Obraz ten był silnie krytykowany, ponieważ według niektórych komentato-
rów brakowało w nim zmysłu dramatycznego i uczuć religijnych. Natomiast 
Eiger, w tym przypadku bronił zamysłu artysty tłumacząc, że taka jest idea 
sztuki nowoczesnej:

Malarstwo nowoczesne, reprezentowane przez wszystkie “izmy” (za 
wyjątkiem surrealizmu, ruchu w najwyższym stopniu literackiego i ps-
ychologicznego), ma – jeśli przyjąć, że ją ma – wspólną zasadę: nie chce 
reprezentować w swoich dziełach niczego więcej poza obiektami plas-
tycznymi, niemającymi żadnego znaczenia literackiego, filozoficznego 
czy sentymentalnego. To nie jest miejsce, aby omawiać tę zasadę – na 
ten temat napisano wiele książek! – ale musimy stwierdzić, że od czasów 
Cezanne’a814 i Maneta815 było to najbardziej niezmienne przykazanie sztuki 
współczesnej, takie, któremu najczęściej ulegano. Malowanie w dokładnie 
taki sam sposób jabłka, ludzkiej głowy (której przypadkowo nadaje się 
nazwę portretu), drzewa lub ulicy, stało się ideałem malarstwa, malarstwa 
czystego, pozbawionego całkowicie elementu opisowego816. 

Eiger zwracał uwagę, że Reigner nie robił nic innego jak tylko naśladował, 
w lepszym lub gorszym stopniu, swoich poprzedników z tak zwanej Szkoły 
Paryskiej, i że wymagana estetyka wręcz zakładała i nakazywała artyście 
„traktować z wymaganą obojętnością zarówno umierającego Chrystusa 
jak i kilka jabłek”817. Rozumiał jakie problemy stwarzała w odbiorze sztuka 
nowoczesna i często dowcipnie rozbrajał je w swoich felietonach. W jed-
nym z nich pod tytułem Dibujos académicos (Rysunki akademickie) mówił 
o przesądach na ten temat:

Jednym z najbardziej zakorzenionych uprzedzeń pośród pewnej klasy 
publiczności jest to, że tak zwane malarstwo „nowoczesne” wydaje się 
nieskończenie łatwe do realizacji i stanowi w większości manierę w obliczu 

814  Paul Cezanne (1839-1906) ‒ post-impresjonistyczny malarz, który wywarł ogromny 
wpływ na sztukę XX wieku, stworzył pomost pomiędzy impresjonizmem i kubizmem. 
815  Edouard Manet (1832-1883) ‒ francuski malarz, jeden z najwybitniejszych malarzy XIX 
wieku, uważany jest za ojca impresjonizmu. 
816  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1828; C. Eiger, Leopoldo Reigner: El Camino hacia la 
realidad (7-IX-1946) [w:] (red.) M. Jursich Durán, op. cit., s. 42-43.
817  Tamże, s. 43.
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zakładanej nieumiejętności rysowania czy malowania w sposób „poprawny” 
przez współczesnych malarzy. „Ja sam bym tak namalował” mówi taki czy 
inny widz na wystawie, na której wiszą dzieła o tendencji nowoczesnej lub 
„mój siedmioletni synek rysuje lepiej, zapewniam”. „Widziałeś tamtą gębę 
– gdzie malarz znalazł taką trójkątną twarz?” I tak dalej818. 

Eiger przekonywał, że sztuka zwana przez niektórych „nowoczesną”, 
choć nie zawsze nią jest, może być krytykowana w wielu aspektach, ale 
nigdy z powodu nieumiejętności rysunkowych twórców. Ubolewał nad 
tym, że podobnie jak w sztukach plastycznych, tak i w literaturze, poezji 
czy w muzyce jest w zwyczaju tłumaczyć wielu aktualnych dzieł brakiem 
umiejętnosci u artystów, brakiem studiów czy brakiem respektu dla tradycji. 
Przekonywał, że jeśli współcześni artyści wyrażają się w inny sposób niż ich 
poprzednicy, to nie jest to spowodowane brakiem zdolności „tylko potrzebą 
wyrażania nowych spraw w nowy sposób, precyzyjny i adekwatny, właściwy 
zarówno dla używanego tworzywa, jak i dla zmieniającej się wrażliwości 
aktualnej epoki”819.

Jest wielu artystów, mówił Eiger, którzy tak jak Picasso swoimi wspa-
niałymi rysunkami wykonanymi z wybitnym mistrzostwem w stylu akade-
mickim udowadniają, że potrafią „zamknąć świat w lekkich pociągnięciach 
ołówka”820. Wystawa rysunków akademickich takich młodych talentów jak 
Enrique Grau i Lucy Tejada pokazała to publiczności kolumbijskiej. Jaką 
konkluzję można z tego wyciągnąć? — pyta Eiger i odpowiada:

Taką, że w ćwiczeniu wykonanym przez dwoje młodych malarzy jest być 
może coś nieco wymuszonego, przeciwnego ich wizji i talentowi. Talent 
ów kieruje się, rozwija i powinien się rozwijać drogami bardzo różnymi 
od ostatnio wybranej, która ich nie reprezentuje lecz jest tylko pokazem. 
Pokazem ich umiejętności sprostania każdemu zadaniu, choćby brak w nim 
było szczerości, pokazem ich najwyższych zdolności twórczych, których 
wymaga, jak każda inna sztuka — sztuka nowoczesna821.

818  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3358; C. Eiger, Dibujos académicos de Grau y Tejada 
(¿?-¿?-1951) [w:] (red.) M. Jursich Durán, op. cit., s. 253. 
819  Tamże, s. 254. 
820  Tamże, s. 254.
821  Tamże. s. 255.
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W grudniu 1953 roku Casimiro Eiger w Galerii „El Callejón” otworzył 
wystawę nazwaną Salón de Arte Moderno (Salon Sztuki Nowoczesnej)

zadedykowaną wyłącznie współczesnym prądom artystycznym repre-
zentowanym w całej swojej rozciągłości i kontrastach. Trendom, które, 
dalekie od bycia nieznanymi, mają już szanowaną tradycję w Kolumbii, 
gdzie odpowiadają twórczości ostatnich trzech generacji artystycznych822.

Wystawa ta posłużyła mu za doskonałą platformę do oceny kolumbij-
skiej sztuki współczesnej w całym jej bogactwie, tym bardziej, że malarze 
pokazali na niej różne dzieła, z których jedne należały już do malarstwa 
nowoczesnego, a drugie jeszcze do poprzedniej epoki. Dzięki temu poprzez 
komparację, ulubioną formę krytyki, Eiger mógł wyrobić sobie zdanie na 
temat różnych form sztuki współczesnej realizowanej w ostatnim dziesię-
cioleciu. Jedna z pierwszych jego obserwacji dotyczyła wyjścia kolumbijskiej 
sztuki z fazy eksperymentalnej. Jeszcze niedawno, jak mówił, artyści ko-
lumbijscy zastanawiali się: być czy nie być nowoczesnymi, a nowoczesność 
w malarstwie, przynależność do jakiegoś aktualnego ruchu, do jakiegoś 
„izmu” była ważniejsza niż sama jakość dzieła. Teraz, jak zaobserwował, 
była to już przeszłość, ważniejsza stała się relacja między inspiracją artysty 
a jego ekspresją estetyczną: 

Młodzi, twórcy czy widzowie, zrozumieli, że maniera malowania nie staje 
się nowoczesna sama z siebie, i że istnieje – i powinna istnieć – głęboka, 
chociaż tajemnicza, relacja między osobistymi pragnieniami artysty, duchem 
epoki a wspólną ekspresją artystyczną, która usprawiedliwia nowe ekspery-
mentowanie i zapewnia jej wymiar wieczności. Wszystko inne to zabawa 
i fałszywy blask, ubrany oczywiście w chwilowy urok nadany twórczości 
artystycznej lub literackiej przez sam fakt odpowiadania teraźniejszości823.

Eiger ukazał tendencję stopniowego porzucania łatwych haseł i skrajnych 
pozycji w malarstwie kolumbijskim. Opisał panoramę sztuki nowoczesnej 
w Kolumbii jako

822  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3413; C. Eiger, Salón del Callejón (11-XII-1953) [w:] M. 
Jursich Durán (red.), op. cit., s. 304.
823  Tamże, s. 305.
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z jednej strony ekspresjonizm różnego pochodzenia, z drugiej strony 
kubizm i surrealizm, które starały się wniknąć do sztuki kolumbijskiej, 
przeciwstawiając się prądom zwanym rodzimymi, szukającym inspiracji 
w rdzennej tradycji lub w malarstwie meksykańskim824.

Zwrócił uwagę, że sztuka czerpiąca z rodzimych wzorców stopniowo 
zanika. Przekonywał, że tematyka narodowa bez fałszywej deformacji i ła-
twej monumentalizacji powinna istnieć jako motyw w sztuce kolumbijskiej. 
Na koniec podsumował, że wystawa ukazuje wielki postęp jaki miał miejsce 
w ciągu ostatniego etapu rozwoju sztuki kolumbijskiej wskazując, że:

prawdopodobnie najbardziej godna uwagi, na tym małym zbiorowym 
konkursie, była czystość intencji ze strony wystawiających artystów, którzy 
obyli się bez łatwych efektów i bez jaskrawych haseł, poświęcając się po 
prostu szczerze jakości swojego malarstwa825.

Na przełomie roku 1961 i 1962 Eiger rozpoczął nową przygodę: rozliczył 
się826 i pożegnał z Hansem Ungerem i Galerią „El Callejón”, po czym założył, 
już tylko na własny rachunek, galerię o nazwie „Galeria Arte Moderno” (Ga-
leria Sztuka Nowoczesna). Nazwa ta, jak często podkreślał, brzmiała Galeria 
„Sztuka Nowoczesna”, a nie Galeria „Sztuki Nowoczesnej”. O rozróżnie-
niu tym, tak ważnym dla niego, często zapominano i wciąż się zapomina, 
a w wielu dokumentach oraz materiałach dawnych i aktualnych podawana 
jest błędna nazwa „Galería de Arte Moderno”. Eiger, jeszcze przed oficjalnym 
otwarciem galerii, we wciąż remontowanym wnętrzu, pokazał ekspozycję 
reprodukcji pod tytułem Maestros de la Pintura Moderna (Mistrzowie malar-
stwa nowoczesnego), na której można było obejrzeć litografie Pablo Picassa 
i Bernardo Buffeta827. 

Nazwa galerii oraz nazwa wystawy zachęciły dziennikarza z radia HJCK, 
Hernána Mejía Veleza do zapytania w trakcie wywiadu z Casimiro Eige-
rem, czy będzie również pokazywał malarstwo z innych epok, a nie tylko 
nowoczesne. W odpowiedzi Eiger zapewnił, że jego zamiarem nie będzie 

824  Tamże, s. 305.
825  Tamże, s. 306-307.
826  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0228.
827  Bernard Buffet (1928-1999) ‒ francuski malarz egzystencjalizmu. Jego obrazy nasycone 
były pesymizmem i niepokojem. W jego malarstwie ekspresyjne deformacja kształtów zaz-
naczona była twardym konturem i ciemnym kolorytem czasem rozjaśnionym brudną bielą. 
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pokazywanie w galerii tylko przykładów sztuki współczesnej. Stwierdził, że 
w ramach możliwości, chciałby pokazywać malarstwo, rzeźbę i ceramikę, 
które ilustrowałyby różne trendy w sztuce. Podkreślił też, że jedną z jego am-
bicji jest połączenie sztuki dzisiejszej z dawną. Natomiast aktualna wystawa: 
„nieduży zbiór świetnej jakości reprodukcji o limitowanej edycji i o dużej 
wartości dla kolekcjonerów”828 miała przybliżyć publiczności bogotańskiej 
mistrzów światowej sztuki nowoczesnej.

1.1.4. Sztuka abstrakcyjna

Po drugiej wojnie światowej, podczas zimnej wojny, Stany Zjednoczone pro-
mowały amerykańską sztukę abstrakcyjną, która w odróżnieniu od sztuki 
figuratywnej nie ukazywała problemów, jakie rodziły się w modernizują-
cym się społeczeństwie, a przy okazji odciągała od nich zainteresowanie 
widzów. Jak podaje Carmen Jaramillo, w Europie, w okresie międzywojen-
nym abstrakcja była uważana za symbol demokracji, podczas gdy malarstwo 
figuratywne było charakterystyczne dla realizmu socjalistycznego oraz dla 
typu malarstwa popieranego przez Hitlera. Tak więc abstrakcja wiązana 
była z obroną wolności, a realistyczne malarstwo figuratywne wiązano 
z reżimami totalitarnymi829. 

Jak wspomniano, Casimiro Eiger chętnie wypowiadał się na tematy zwią-
zane ze sztuką współczesną. Jednym z odłamów tej sztuki, który promował, 
była budząca duże kontrowersje sztuka abstrakcyjna. W swoich felietonach 
popierał również występujące wśród młodych artystów tendencje abstrak-
cyjne niekoniecznie prowadzące do czystej abstrakcji. Francisco Gil Tovar 
w swojej książce z 1985 roku El arte colombiano (Sztuka kolumbijska) ostrze-
gał przed myleniem pojęć między sztuką abstrakcyjną a abstrakcyjnością. 
„Abstrakcjonim to nie jest sztuka abstrakcyjna” pisał. „Trzeba odróżnić sztukę 
abstrakcyjną od abstrakcyjności. Sztuka abstrakcyjna aspiruje do wyraże-
nia tego, co nie ma formy, a zatem brakuje mu aspektów fizycznych: czyli 
świata pojęć lub uczuć”830. Natomiast przez abstrakcyjność/ abstrakcjonizm 
(abstraccionismo) należało według niego rozumieć

828  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0228. 
829  C. M. Jaramillo, El papel de la crítica en la consolidación del arte moderno en Colombia, 
1999, s. 66.
830  F. Gil Tovar, El arte colombiano, Colombia 1985, s. 189.
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nurt różny od sztuki abstrakcyjnej – oznaczający odejście od wiernego 
ukazania modelu tak jak go widzimy do stworzenia go od nowa, wyabs-
trahowania lub zignorowania tego, co nie interesuje twórcy i wybrania 
tego, co najlepiej wyraża ideę artysty831.

Obecnie te dwie nazwy mieszają się, i dlatego zamiast abstrakcjonizmu 
używam wyrażenia: tendencje abstrakcyjne (które charakteryzują się oczysz-
czaniem formy ze zbędnych cech). W takim rozumieniu zarówno Obregón, 
Botero czy Grau wykazywali tendencje abstrakcyjne, podczas gdy Ramiréz 
Villamizar i Wiedemann, w późniejszych etapach swojej twórczości, two-
rzyli dzieła abstrakcyjne.

W czerwcu 1953 roku w Radiu Narodowym Casimiro Eiger po raz ko-
lejny poruszył temat sztuki abstrakcyjnej. Z audycji wynika, że jego program 
właśnie powrócił na fale eteru po ośmiu miesiącach przerwy. Prawdopo-
dobnie zawieszenie programu związane było z coraz trudniejszą sytuacją 
polityczną w Kolumbii. W związku z tym na samym początku felietonu 
radiowego Eiger wyraził swoje przemyślenia na temat kultury i jej relacji 
z polityką. Uważał, że kultura i polityka są niemal niezależne, gdyż ewolucja 
kulturalna ma swój własny rytm i rządzi się własnymi prawami: 

I ten fenomen tak widoczny – chociaż niedostrzegany przez aktualnie 
sprawujących władzę – wynika z następującego prostego argumentu: 
cykle kulturalne, tak samo jak to zachodzi z cyklami ekonomicznymi, 
są wolniejsze i wolniej się rozpowszechniają niż częściej zmieniające się 
cykle polityczne, które jednakże wydają się definiować historię, a nawet 
nadawać jej nazwę832.

Przemiany kulturowe, przekonywał Eiger, które zależą od niepokojów 
i pragnień ludzi a nie od chwilowych nakazów władzy, ulegają powolnej 
krystalizacji i rytm polityczny nie może ich ani zaburzyć ani wymusić. Na 
potwierdzenie swojej tezy podał przykłady z historii światowej, a wśród nich 
tak ważne wydarzenie jakim była Rewolucja Francuska, która nie zdołała 
ani zmienić gustów literackich ani nadać im nowych kanonów. A roman-
tyzm — styl poetycki, który powinno się łączyć z tym wielkim wydarzeniem 
historycznym, pojawił się dopiero w dwadzieścia lat po Rewolucji. 

831  Tamże, s. 187.
832  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3399; C. Eiger, Lo que dijo Casimiro Eiger de Ramírez 
…, s. 40.
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Następnie powrócił do problemów estetycznych istniejących w sztuce 
kolumbijskiej i które, jak posumował, nie zmieniły się podczas tej trwającej 
osiem miesięcy przerwy w jego programie. Charakteryzując sytuację sztuki 
w kraju zwrócił uwagę, że w ostatnich latach dostęp do kultury zdemo-
kratyzował się i kultura dociera już nie tylko do elitarnej mniejszości, lecz 
także do innych warstw społeczeństwa. Współcześnie, podkreślił, nowy nurt 
w sztuce, który najbardziej interesuje publiczność, to tak zwana sztuka abs-
trakcyjna. Po czym wytłumaczył, co kryje się pod tą nazwą, odniósł się do 
coraz lepszego przyswojenia zarówno przez artystów jak i przez widzów 
tego nurtu artystycznego, a także w skrócie wyjaśnił, w jakim kierunku on 
dąży. Stwierdził, że malarstwo abstrakcyjne, 

bezpośrednie dziecko kubizmu, odróznia się od niego różnymi cecha-
mi charakterystycznymi. I stoi w otwartej sprzeczności do innych tren-
dów artystycznych naszych czasów, takich jak na przykład dadaizm833 
czy surrealizm834. Kubizm nie zamierzał unicestwić natury, usunąć wi-
zualnego motywu z pamięci, lecz zamierzał go uprościć, przekształcić 
tak, aby przywrócić plastyczne dostojeństwo i sugestywną moc utraconą 
w naturalistycznych imitacjach. Geometryczna gorliwość, daleka od wy-
mazania wspomnienia wizualnego motywu, próbowała przedstawić go 
lepiej, nadając mu architektoniczną i niezniszczalną formę. Malarstwo 
abstrakcyjne – które ostatnio znalazło tylu naśladowców w Kolumbii 
i znajduje się na drodze do zasymilowania przez społeczeństwo – ma dla 
odmiany ambicję zerwania wszelkich więzi z naturalnym motywem, za-
równo bezpośrednio obserwowanym przez artystę, jak i ze wspomnieniem, 
które mógłby zatrzymać w swojej wizji835.

833  Dadaizm – awangardowy ruch artystyczno-literacki, który rozwijał się w latach 1916-
1923 roku, głównie w Szwajcarii, Niemczech, Francji. Polegał na nieograniczonej swobodzie, 
demonstrowaniu indywidualnej fantazji ujawniającej się w improwizowanej zabawie pełnej 
absurdalnego dowcipu.
834  Surrealizm, nadrealizm – awangardowy kierunek literacko-artystyczny, który rozwijał 
się w latach międzywojennych głównie we Francji i oddziaływał na inne kraje, m. in. USA 
i kraje Ameryki Południowej. Głównymi cechami malarskimi surrealizmu było „wyrażanie 
wizualne percepcji wewnętrznej”, odrzucenie naśladowania świata zewnętrznego na rzecz 
uzewnętrzniania „modelu wewnętrznego”, odkrywanie „nadrzeczywistości”, wydobywanie 
na jaw stanów podświadomości indywidualnej i zbiorowej.
835  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3399; C. Eiger, Lo que dijo Casimiro Eiger de Ramírez 
…, s. 41.
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Dla lepszego zrozumienia idei stworzenia obrazu oraz idei plastycznej 
opierającej się tylko na równowadze kolorów i form, mas i linii, Eiger przy-
toczył słowa Oscara Wilde’a, poety i krytyka, który według niego już w XIX 
w. przeczuwał i opisywał sztukę abstrakcyjną, tyle że pod inną nazwą – de-
koracyjna. Kolor, jak mówił Wilde, może przemawiać do duszy na tysiące 
różnych sposobów, zaś we wspaniałych proporcjach linii i brył odbijających 
się w nim znajduje się harmonia. Sztuka dekoracyjna przygotowuje duszę 
nie tylko do odbioru prawdziwych dzieł wyobraźni, ale też rozwija w niej 
wyczucie formy, co jest podstawą zarówno dla twórczości jak i dla krytyki836. 
Dla Eigera była to jedna z ciekawszych definicji sztuki abstrakcyjnej tym 
bardziej, że wyszła spod pióra dziewiętnastowiecznego literata. 

2.1. Krytyka sztuki 

W Europie pod koniec XVII i na początku XVIII wieku pojawiła się krytyka 
związana z kulturą: podczas spotkań w instytucjach społecznych, takich 
jak kawiarnie i kluby, a także poprzez publikacje w pismach i dziennikach, 
dyskutowano na aktualne tematy. Była to bardziej krytyka dotycząca całej 
kultury niż krytyka literacka czy krytyka sztuki, ponieważ zajmowała się 
wieloma tematami, począwszy od polityki, ekonomii, etyki, religii, filozofii 
aż po sztukę i życie codzienne. Pod koniec XVIII w. wraz z rozwojem ka-
pitalizmu krytyka zaczęła się specjalizować; pojawiła się na łamach gazet, 
a krytyk stał się komentatorem i tłumaczem, który swoim czytelnikom 
pomagał zorientować się w świecie literatury, sztuki i kultury837.

Wyspecjalizowana krytyka sztuki, według Ruth Acuñii Prieto, powstała 
wraz z pojawieniem się nowoczesności w sztuce XX wieku838. Acuña Prieto 
opisuje charakterystyczną cechę „sztuki nowoczesnej”, którą według niej jest 
autonomia umożliwiająca eksplorację formalną, wolność twórczą, łamanie 
tradycyjnych norm i szukanie ujścia dla ekspresji artystycznej. Dzięki temu 
nowoczesny artysta staje się postacią charyzmatyczną, jest w stanie odkryć 
świat, który nie mógłby zostać poznany w sposób racjonalny i naukowy. 
W epoce dwóch wojen światowych powstawała sztuka podświadoma, sur-
realistyczna, rozwijał się ekspresjonizm i pojawiła się sztuka abstrakcyjna. 

836  Tamże, s. 42.
837  I. C. Salazar, Casimiro Eiger: Critíco de Posguerra en Colombia …, s. 14-15.
838  R. Acuña Prieto, Arte, crítica y sociedad en Colombia 1947-1970, Universidad Nacional de 
Colombia, 1991, s. 4. (niewydana praca otrzymana dzięki uprzejmości autorki).
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Nowoczesny twórca buntował się przeciwko zasadom, jego działanie kon-
centrowało się na życiu wewnętrznym, co dało początek aforyzmowi Wor-
ringera839: „powiedz mi jaki masz świat w sobie, a powiem ci jakim jesteś 
artystą”. Wyspecjalizowany krytyk sztuki, będący produktem nowoczesnego 
społeczeństwa, miał ważną rolę – usystematyzować i zracjonalizować świat 
artystyczny, w którym artyści odeszli od mimetyzmu i zaczęli eksploro-
wać nowe sposoby ekspresji. Krytyk stał się pomostem pomiędzy artystą 
a publicznością840.

2.1.1. Krytyka sztuki w Kolumbii 

Carmen María Jaramillo Jiménez w artykule Una mirada a los orígenes del 
campo de la crítica de arte en Colombia (Spojrzenie na początki krytyki sztuki 
w Kolumbii) opisuje powstanie nowoczesnej sztuki i krytyki w Kolumbii. 
Śledzi podobieństwa i różnice między Europą a Kolumbią, po czym dochodzi 
do wniosku, że autonomiczne procesy w sztuce kolumbijskiej zachodziły 
w sposób asynchroniczny w stosunku do europejskich, z przesunięciem 
co najmniej dziesięcioleci. W Europie akademie sztuki powstawały już od 
XVII wieku, w wyniku czego pojawiły się salony artystyczne, a następnie 
zaistniała krytyka sztuki – początkowo łagodna i umiarkowana, a później 
radykalna jako sposób na uwolnienie artystów od narzucanych wymogów 
przez klientów i mecenat841. Natomiast w Kolumbii oficjalne szkoły, salony, 
krytyka i aktywna w odbiorze sztuki publiczność – wszystko to powstawało 
i kształtowało się niemal równocześnie. 

Salony, o których mowa, to periodyczne, najczęściej coroczne, zbiorowe 
wystawy pod patronatem państwa związane z powstaniem oficjalnych Aka-
demii Sztuki, jako pierwsze pojawiły się we Francji w XVII wieku. Z powodu 
zwiększającej się ilości artystów i dzieł biorących udział w wystawach, w 1748 
roku wprowadzono pierwszą komisję selekcyjną oceniającą artystyczną 
wartość zgłaszanych dzieł: zalążek przyszłych jury. W Kolumbii pierwsze 

839  Wilhelm Worringer (1881-1965) ‒ historyk i teoretyk sztuki niemieckiej, autor książki Abs-
traktion und Einfuhlun: Ein Beitrag Zur Stilpsychologie (Abstrakcja i wpływ: wkład w psychologię 
stylu), R. Piper & Co. Verlag, München 1921.
840  Tamże, s. 5-6.
841  C. M. Jaramillo Jiménez, Una mirada a los orígenes del campo de la crítica de arte en Co-
lombia, „Artes la Revista”, nr 7, vol. 4, Universidad de Antioquia 2004, s. 4-5.
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oficjalne instytuty, akademie i szkoły sztuki powstawały w XIX wieku 842. 
Pierwszy zbiorowy pokaz sztuki i wytwórczości pod nazwą Pierwsza Wy-
stawa Etyki i Przemysłu (Primera Exhibición de la Moral y de la Industria), 
wzorowany na słynnych Wystawach Rzemiosła i Przemysłu w Europie, od-
był się w Kolumbii w 1841 r. za rządów generała Pedro Alcántara Hernána. 
Decydującym rokiem dla kolumbijskich sztuk plastycznych był rok 1886, 
w którym powstała Narodowa Szkoła Sztuk Pięknych (Escuela Nacional 
de Bellas Artes) oraz odbyła się Pierwsza Doroczna Wystawa Malarstwa, 
Rzeźby, Architektury, Grafiki, etc., w ramach której miał również miejsce 
konkurs. Szkoła i Wystawa dały impuls do profesjonalizacji działań w dzie-
dzinie sztuk plastycznych, zarówno poprzez zdefiniowanie nowego systemu 
artystycznego, jak i ukształtowanie towarzyszącej mu krytyki oraz przygoto-
wanie publiczności do odbioru sztuki. Publiczności, która dzięki nabywaniu 
i kolekcjonowaniu dzieł stała się osobnym partnerem w obszarze sztuki843. 

Podsumowując, krytyka sztuki w Kolumbii narodziła się w drugiej po-
łowie XIX wieku, ale o nowoczesnej krytyce można mówić tak naprawdę 
dopiero po 1940 roku, kiedy to w Bibliotece Narodowej w Bogocie został 
otwarty Pierwszy Doroczny Salon Artystów Kolumbijskich (I Primer Salón 
Anual de Artistas Colombianos). Od tego momentu definitywnie rozpoczęła 
się historia organizowania zinstytucjonalizowanych, periodycznych salonów
-wystaw dzieł sztuki połączonych z konkursem844.

Alba Cecilia Gutiérrez Gómez w artykule El Arte moderno internacional 
en Colombia 1945-1960 (Międzynarodowa sztuka nowoczesna w Kolumbii 
1945-1960) dzieli przyjęcie i zaakceptowanie sztuki nowoczesnej w Ko-
lumbii na dwa główne okresy: pierwszy związany z odejściem od wartości 
związanych z dziewiętnastowieczną akademią o charakterze narodowym 
i amerykanistycznym oraz drugi, w którym zaczyna się akceptacja bez 
ograniczeń założeń estetycznych sztuki nowoczesnej845. I to właśnie w tym 
drugim etapie brał udział Casimiro Eiger. 

842  W. Vásquez, Antecedentes de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia 1826-1886: de 
las artes y oficios a las bellas artes, „Cuadernos de Música. Artes Visuales y Artes Escénicas”, 
vol. 9, nr 1, Bogotá 2014, s. 35-67.
843  C. M. Jaramillo Jiménez, Una mirada a los orígenes del campo de la crítica …, s. 4-5.
844  C. Calderón Schrader (red.), op. cit., s. XV-XIV; Primer Salón De Artistas Colombianos 
de 1940. Catálogo visual 2019.  .
845  A. C. Gutiérrez Gómez, El Arte moderno internacional en Colombia 1945-1960, „Artes La 
Revista”, 8(15) 2009, s. 8-29.
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Rola krytyka nie była łatwa i nie zawsze była satysfakcjonująca, jak pisał 
w 1960 roku Eugenio Barney Cabrera846 historyk sztuki. Według niego krytyk  
powinien wygłaszać uwagi odważne, ale zarazem rezygnować z negatywnych 
komentarzy. Uważał, że takich krytyków, którzy wykonywaliby swoją pracę 
w sposób zdyscyplinowany, rygorystyczny i profesjonalny trudno byłoby 
szukać w obszarze literatury, natomiast wśród profesjonalnych krytyków 
sztuki wymieniał Casimiro Eigera:

Ani w literaturze, ani w poezji, ani w esejach, ani w historii nie pojawili się 
w Kolumbii profesjonalni krytycy. Z kolei w sztukach plastycznych są tacy, 
którzy wykonują swoją pracę uczciwie i ze znajomością, jak w niewielu 
krajach w Ameryce: Marta Traba, Walter Engel, Casimiro Eiger, Francisco 
Gil Tovar, Clemente Airó, Aristides Meneghetti, Affan Buitrago, Gabriel 
Giraldo Jaramillo, są to przykłady znanych nazwisk, którym kultura plas-
tyczna kraju jest winna uznanie i wdzięczność847. 

Jeden ze współczesnych krytyków i kuratorów José Roca dzieli historię 
krytyki sztuki w Kolumbii w sposób uproszczony na trzy etapy: początkowy 
związany z działalnością Casimiro Eigera, Waltera Engela i Marty Traby; 
drugi etap, związany z działalnością krytyków takich jak na przykład Edu-
ardo Serrano czy Carolina Ponce de León, którzy publikowali w latach 80. 
i trzeci końcowy, z ostatniej dekady XX wieku, kiedy to krytyka stała się 
już nieistotna848.

Od niedawna w Kolumbii zaczęto zwracać uwagę na narodowe korze-
nie krytyki  sztuki sięgające jeszcze XIX wieku. William López w artykule 
La crítica de arte en Colombia: amnesias de una tradición (Krytyka sztuki 
w Kolumbii: zapomnienie tradycji) polemizuje z José Rocą i przypomina, 
że krytyka sztuki w Kolumbii rozwijała się jeszcze przed przybyciem z za-
granicy Casimiro Eigera, Waltera Engela i Marty Traby849. Jak zapewnia 
William López, krytyczne myślenie o sztuce w Kolumbii sięga korzeniami 

846  Eugenio Barney Cabrera (1917-1980) ‒ historyk sztuki, jego zainteresowania skupiały 
się na sztuce prekolumbijskiej i nowoczesnej, koordynował encyklopedię Historia del Arte 
en Colombia de Salvat (1975).
847  E. Barney Cabrera,  Eugenio Barney Cabrera y el arte colombiano…, s. 20, 93.
848  W. A. López Rosas, Reflexiones críticas desde Colombia, „Columna de Arena 49” 26.06.2003, 
http://universes-in-universe.de/columna/col49/03-07-26-lopez.htm (dostep: 03.03.2018).
849  W. A. López Rosas, La crítica de arte en Colombia: amnesias de una tradición, http://www.
esferapublica.org (dostęp: 03.03. 2018).
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XIX wieku i podaje przykłady długiej tradycji pisarzy, literatów i krytyków, 
którzy odegrali fundamentalną rolę w procesie powstawania aktywnej pub-
liczności, w odbiorze sztuki międzynarodowej, w czytaniu i interpretacji 
sztuki kolumbijskiej oraz w sposobie instytucjonalnego zarządzania sztuką. 
Wśród nich wyróżnia z końca XIX wieku Baldomera Sanín Cano (1861-1957), 
a z lat 20. XX w. Roberta Pizano (1896-1930). Wskazuje, że artystom w la-
tach 30. na scenie kulturalnej towarzyszyli między innymi Jorge Zalamea 
(1905-1969), Enrique Uribe White (1898-1983), Luis Eduardo Nieto Caballero 
(1888-1957), Germán Arciniegas (1900-1999), Daniel Samper Ortega (1895-
1943), Javier Arango Ferrer (1905-1984) i Luis Vidales (1900-1990). Dopiero 
później pojawili się Polak Casimiro Eiger, Walter Engel z Austrii, a obok 
nich Hiszpan Clemente Airó (1918-1975), Juan Friede Alter (1901-1990) po-
chodzenia ukraińsko-żydowskiego oraz Kolumbijczyk Jorge Gaitán Durán 
(1924-1962). Oczywiście, jak podkreśla López, nie można zapomnieć o Marcie 
Trabie, która odegrała fundamentalną rolę w konsolidacji sztuki współczes-
nej i w otwarciu przestrzeni kulturalnej dla odbioru dzieła artystycznego850. 

Tu dochodzimy do głównego problemu krytyki kolumbijskiej: Marty 
Traby. Można zadać prowokacyjne pytanie: czy istniała nowoczesna krytyka 
sztuki w Kolumbii przed Martą Trabą? Wynika ono stąd, że wiele osób zda-
je się nie pamiętać, iż młoda argentyńska krytyk nie zjawiła się na pustyni 
z nowymi rewolucyjnymi ideami tylko przyjechała na grunt przygotowany 
do odbioru sztuki nowoczesnej przez takich profesjonalnych krytyków 
sztuki, jak między innymi Walter Engel czy Casimiro Eiger. Marta Traba 
stała się w Kolumbii wzorem krytyka sztuki i wiele osób spoza branży 
artystycznej sądzi, że to ona była pierwszą osobą, która przybliżyła sztukę 
nowoczesną Kolumbijczykom. Nic bardziej mylnego. Pokazuje to jednak, 
jak bardzo zawodna i ulotna jest ludzka pamięć. W latach 50. i 60. XX w. 
Traba zdominowała krytykę sztuki w Kolumbii, stała się znaczącą i wpływo-
wą postacią, ale jeszcze raz powinno się podkreślić, że w żaden sposób nie 
osiągnęłaby takiej pozycji, gdyby nie wcześniejsza konstruktywna krytyka, 
wskazywanie współczesnych trendów i audycje radiowe prowadzone przez 
Casimiro Eigera oraz felietony pisane przez niego i innych krytyków takich 
jak Walter Engel czy Jorge Gaitán Durán, przy których współpracy sztuka 
kolumbijska doszła do tak wysokiego poziomu. 

850  W. López Rosas, Reflexiones críticas …
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2.1.2. Casimiro Eiger jako krytyk

Niewątpliwie, w latach 50. Kazimierz Eiger był pierwszym, najważniejszym 
i najbardziej cenionym krytykiem sztuki w Kolumbii, a jego audycje do-
cierały do szerokiego grona odbiorców oraz animowały życie artystyczne 
Bogoty. Eiger jako jeden z nielicznych krytyków w Kolumbii wraz Martą 
Trabą, Walterem Engelem i Leonelem Estradą Jaramillo należał do Między-
narodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (Asociación Internacional de 
Críticos de Arte)851. Z nimi oraz z innymi intelektualistami takimi jak, Jorge 
Gaitán Durán czy Fernando Guillén Martínez, brał udział we wprowadzaniu 
ruchów awangardowych do sztuki kolumbijskiej oraz w promowaniu jej na 
świecie. Jako znawca Szkoły Paryskiej tłumaczył, co kryje się pod pojęciem 
sztuki nowoczesnej oraz abstrakcyjnej i przekonywał, że wcale nie trzeba 
na siłę ściągać pomysłów od zagranicznych mistrzów i „przebierać się w nie 
swoje ubranie” .

Przygotowanie gruntu pod działalność Traby wcale nie jest przenośnią. 
Marta Traba przyjechała do Kolumbii w 1954 r. prosto z Europy, z Paryża 
i zaprzyjaźniła się z Armando Villegasem, młodym peruwiańskim mala-
rzem, który studiował w Kolumbii. Villegas pracował wówczas dodatkowo 
na pół etatu jako pomocnik w Galerii „El Callejón” u Casimiro Eigera852. 
Miał klucze do Galerii i mógł pokazywać Marcie Trabie dzieła wszystkich 
młodych artystów kolumbijskich zgromadzone w magazynie-depozycie. 
Korzystając z tego ułatwienia, wyrobiła sobie ona zdanie o współczesnej 
sztuce, a następnie wraz z Villegasem i jego ówczesną narzeczoną, rzeź-
biarką Alicią Tafur, przygotowała pierwszy telewizyjny program El museo 
imaginario, w którym oprócz omawiania historii sztuki pokazywała również 
dzieła lokalnych artystów853. 

Eiger reprezentował zupełnie inny typ krytyki niż Marta Traba. Zawsze 
starał się znaleźć dobre strony artysty, jego krytyka była pozytywna, jak sam 
mówił: konstruktywna. W 2008 roku w Bogocie na Sesji zorganizowanej 

851  Á. Cadavid Marulanda (red.), Espíritus libres: egresados Universidad de Antioquia, Uni-
versidad de Antioquia 2011-2012, s. 178.
852  W przeprowadzonym wywiadzie z Villegasem nie pada nazwisko Eigera, artysta 
posługuje się jedynie nazwą Galerii „El Callejón”, w której pracował. Armando Villegas, Luz 
ancestral Armando Villegas – Entrevista, rozm. przepr. Amparo Osorio i Gonzalo Márquez 
Cristo, „Común Presencia” 2006, nr 18.
853  Tamże. Więcej na temat działalności Marty Traby można dowiedzieć się z książki Ni-
colása Gómeza Echeverri, En blanco y negro. Marta Traba en la televisión colombiana 1954-1958, 
Universidad de los Andes, Bogotá 2008.
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przez Ambasadę RP z okazji obchodów trzydziestolecia śmierci Eigera, 
Manuel Camargo, jego uczeń oraz uczeń Marty Traby, malarz, pracownik 
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Narodowego, powiedział, że krytyka Eigera 
tak różniła się od krytyki Traby jak „operacja ze znieczuleniem od operacji 
bez znieczulenia”854. Marta Traba uważała, że to od niej zależy sukces artysty, 
natomiast Eiger postępował zgodnie ze słowami José Ignacio Roca, krytyka 
i kuratora kolumbijskiego, który na pytanie „Jaki powinno się mieć typ tem-
peramentu, aby zostać kuratorem?” odpowiedział „Trzeba tylko rozumieć, że 
kurator istnieje dzięki artystom, a nie na odwrót”855. Álvaro Castaño Castillo 
w książce Mis amigos (Moi przyjaciele) tak porównał sposób obrony „ofiar” 
recenzji obojga krytyków:

Ofiary Marty mogły przeciwstawić się jej przesadzie lub złemu nastrojowi; 
lecz aby nawiązać do komentarzy polskiego artysty Casimira Eigera, trzeba 
było je umniejszyć, mówiąc ironicznie, że pochodzą od krytyka znanego 
jako „ledwo widzę” [gra słów w języku hiszpańskim od imienia Casi-miro 
T. S.-J.]856. 

 W 1956 roku pojawiło się w Bogocie czasopismo „Plástica”, pierwsza 
periodyczna publikacja wyspecjalizowana w tematach sztuki, prowadzona 
przez malarkę Judith Márquez857. Eiger podziwiał

śmiałą inicjatywę, podjętą niemal „donkiszotowskim” wysiłkiem, którą 
przedsięwzięła samotnie i bohatersko młoda artystka Judith Márquez. […] 
zdecydowała się wejść na rynek dziennikarski i ufundować czasopismo 
poświęcone wyłącznie problemom sztuk pięknych858.

854  Wypowiedź Manuela Camargo podczas Sesji: Casimiro Eiger y el arte moderno colom-
biano zorganizowanej z okazji 30. rocznicy śmierci Eigera na Uniwersytecie Narodowym 
(Universidad Nacional) w Bogocie 2 listopada 2017 r.
855  J. Roca, Entrevista con José Roca, rozm. przepr. Margarita Posada, [esferapública], 
10.11.2007.
856  Á. Castaño Castillo, Mis amigos …, s. 210.
857  Judith Marquéz Montoya (1929-1994) ‒ kolumbijska malarka, pierwsza kobieta, która 
zajmowała się sztuką abstrakcyjną w Kolumbii. Założycielka i redaktorka pierwszego spe-
cjalistycznego pisma artystycznego „Plástica”. 
858  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3481; C. Eiger, Las mujeres y las iniciativas artísticas 
(11-VII-1956), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 451-452.
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Rok później Marta Traba założyła pismo „Prisma” zorientowane bardziej 
na analizę teoretyczną. Należy w tym miejscu przypomnieć, że  pierwsze 
czasopismo założył Eiger już w roku 1952. Było to, jak mówił spiker radiowy 
podczas wywiadu z Eigerem, „czasopismo radiowe”: 

w dalszym ciągu wysłuchają Państwo ogłoszenia na temat nowej audycji 
przewidzianej w nowym programie Radiodifusora Nacional na rok bieżący 
i która od teraz nadawana będzie we wszystkie niedziele o piątej trzydzieści 
po południu. Jej nazwa? El museo animado [Ożywione muzeum], czasopis-
mo o sztuce, którego celem jest prezentowanie słuchaczom radiostacji 
wszystkich aspektów Sztuk Pięknych zarówno w wymiarze historycz-
nym, jak i w formie najgorętszych wiadomości. Nowym czasopismem 
będzie kierował nasz stały współpracownik, krytyk Casimiro Eiger859. 
[podkreślenie T.S-J]

Eiger jako jeden z pierwszych krytyków zwrócił uwagę na talent Fer-
nando Botero. Kiedy malarz samouk z Medellín przybył do Bogoty, aby 
wystawić swoje rysunki w Galerii Sztuki fotografa Leo Matiza, krytycy 
Casimiro Eiger i Walter Engel przyjęli jego twórczość z sympatią i akcep-
tacją. Eiger był też jednym z pierwszych krytyków, którzy popierali udział 
kobiet w sztuce. Recenzując wystawy, m.in. Cecilii Porras860 czy Lucy Teja-
dy861, wskazywał na potrzebę profesjonalizacji malarstwa kobiecego. Cecilia 
Porras swoją pierwszą wystawę  indywidualną miała w 1955 r. w Bogocie, 
właśnie w galerii „El Callejón”. Eiger w programie „Arte, Musica, Literatura” 
w 1956 r. tak mówił o niej:

Dziś jest to jeden z najbardziej oczywistych talentów współczesnego ma-
larstwa w Kolumbii. Wysiłek, który podejmuje, aby wyrazić swą sztukę za 

859  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3359.
860  Cecilia Porras (1920-1971) ‒ kolumbijska malarka z Cartageny. Była uczennicą Alejandro 
Obregóna i Enrique Graua, którzy jako pierwsi zachwycili się jej innowacyjnością. Jej ulu-
bionym tematem była Cartagena, a styl jaki reprezentowała to abstrakcjonizm z wpływami 
literacko-poetyckimi. Należała do grupy „La Cueva” z Barranquilli, ilustrowała pierwsze 
wydanie noweli La Hojarasca (Szarańcza) Gabriela Garcíi Márqueza.
861  Lucy Tejada (1920-2011) ‒ przedstawicielka współczesnego malarstwa kolumbijskiego. 
Zwykła mówić o sobie: „jestem urodzoną malarką”. Jej styl ewoluował od kubizmu, który 
dominował w czasach jej studiów w Bogocie, poprzez sceny narracyjne, ilustracje podobne 
do obrazków z literatury dziecięcej i metafory malarskie, aż po rajskie pejzaże pojawiające 
się w jej dziełach z lat dziewięćdziesiątych. 
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pomocą nowych, mocnych i jednolitych form; rezygnacja z pokus łatwego 
wdzięku i romantycznej czułostkowości – to wszystko oznacza świadomą 
i pewną pracę nad sobą, pracę naprawdę twórczą862.

Fot. 38. Cecilia y los pájaros, Cecilia Porras, ca. 1954, obraz olejny, 46 x 101 cm. 
Museo de Arte Moderno Cartagena – MAMC

Niestety, większość dzieła Eigera-krytyka sztuki stanowiły ulotne po-
gadanki radiowe, nigdy przez niego nieopublikowane, przez co zostały za-
pomniane i przesłonięte przez działalność Marty Traby. Pozostawiła ona po 
sobie spuściznę książkową i dla współczesnego odbiorcy stała się symbolem 
tamtych czasów. Maryla Hopfinger w tekście Współczesne przemiany litera-
tury a dziennikarstwo twierdzi, że „współcześnie występują odmiany litera-
tury oparte na różnych odmianach języka i różnych nośnikach – literatura 
drukowana, literatura audialna, literatura elektroniczna”863. W swietle tego 
podziału, Casimiro Eiger uprawiał dziennikarstwo audialne i poprzez swoje 
audycje miał wpływ na środowisko zarówno literackie jak i artystyczne. Był 
twórcą w pełnym tego słowa znaczeniu, tworzył teksty mówione, które gdyby 
je zebrał i wydał jako książkę, miałyby takie samo, a może i większe znacze-
nie niż teksty Marty Traby wygłaszane w telewizji, a potem publikowane. 

862  C. Eiger, Cecilia Porras (7-XI-1956), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 461-464.
863  M. Hopfinger, Współczesne przemiany literatury a dziennikarstwo, [w:] K. Wolny-
Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek (red.), Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku, 
Poltex, Warszawa 2011, s. 15.
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2.1.3. Krytyka w oczach Eigera

W 1955 roku w gazecie „El Espectador” ukazał się wywiad D’Orsonville 
z Casimiro Eigerem La crítica no existe en las grandes épocas (Krytyka nie ist-
nieje w wielkich epokach), w którym wyłożył on swoje poglądy na krytykę. 
Na pytanie dziennikarza, jaką rolę przypisywał krytyce artystycznej w ra-
mach zjawiska jakim jest „ruch kultury powszechnej” [sic!] (el movimiento 
de la cultura general) odpowiedział komentując z niewątpliwym humorem 
i z lekką ironią, że na ten temat „zostały napisane niezliczone dzieła, ście-
rały się najbardziej sprzeczne tezy, miały miejsce liczne polemiki i powstały 
całe systemy estetyczne”, trudno zatem żądać, żeby miał gotową odpowiedź. 

Czyż nie jest tak, że niektórzy negują przypisywanie krytyce jakiejkolwiek 
roli w rozwoju sztuk pięknych (tak jak i w rozwoju literatury czy muzyki), 
a dla innych krytyka stanowi ostateczne słowo świadczące o dojrzałości 
artystycznej narodu, „nec plus ultra” [ostatecznej] ewolucji kulturalnej? 
Czyż, w większości przypadków, dla samych artystów krytyk nie jest ni-
kim więcej niż przegranym artystą, i czyż w podświadomości krytyków 
nie skrywa się przekonanie, iż artysta, który nie jest krytykiem, nie jest 
kompletnym artystą?864

Jeśli chodzi o „ruch kultury powszechnej” to według niego:

krytyka zajmuje (w nim) stanowisko nader skromne. Dokładnie takie samo, 
jak poezja liryczna lub dydaktyka, filozofia moralności, esej literacki lub 
jakakolwiek z dziedzin twórczości czy sztuki, którą Pan wybierze. Wszys-
tkie one są wyizolowane i niewiele dalekie od pozostałych, ot taka wątła 
specjalizacja, która nie jest w stanie zainteresować ani zadowolić nikogo, 
ani zagwarantować należytej satysfakcji nikomu oprócz relatywnie małej 
grupy ludzi 865.

A co Eiger myślał o samej krytyce? W programie radiowym z 1959 
roku, mówiąc na temat malarstwa Obregóna zauważył, że krytyka boryka 

864  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3680 w opisie błędnie podany rok 1965; C. Eiger, La 
crítica no existe en las grandes épocas, rozm. przepr. José María Alvarez D’Orsonville, „El Es-
pectador”, 16.08.1956.
865  Tamże.
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się z wieloma problemami, dużo poważniejszymi niż to może wyobrazić 
sobie zarówno wyrozumiała jak i niechętna publiczność. Według niego:

Fot. 39. La Crítica no Existe en las Grandes Épocas, wywiad z Eigerem ilustrowany 
jego zdjęciem. 1955 r. „El Espectador”. Arch. BLAA

Krytyk powinien przetłumaczyć na słowa – jasne i zrozumiałe – coś, co 
ze swojej istoty jest nieuchwytne. […] Dzieło sztuki i praca artysty, które 
przez sam fakt bycia obiektywnymi, przełożone na język idei, wyrażone 
w tym co powinno się precyzyjnie nazywać „prozą”, tracą prawie całą swoją 
specyfikę, zmniejszają się i ubożeją, aby stać się na koniec, po poddaniu ich 
zaawansowanemu jakościowo „egzaminowi krytycznemu” – rozciętym, 
spreparowanym, białym i pozbawionym życia szkieletem866.

Zwracał uwagę, że są to problemy z jakimi musi się borykać nawet ta 
krytyka, którą on uprawia, czyli najbardziej wszechstronna analiza zwana 
krytyką konstruktywną, o której uważał, że jest

866  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3525; C. Eiger, Alejandro Obregón o la inflación pictórica 
(29-X-1959), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 557.
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pozbawiona jakichkolwiek uprzedzeń, jakiejkolwiek ukrytej trucizny, 
jakiejkolwiek ukrytej intencji. Jedną z tragedii krytyki jest to, że musi 
zredukować do jasnych terminów to, co jest niewyrażalne i niezrozumiałe 
przez swoją istotę i jeśli tego nie zrobi, to nie wykona misji, która została 
jej powierzona, ale jeśli to zrobi, to zniszczy prawie cały magiczny urok, 
który otacza dzieło twórcy867.

Wracając do jego wcześniejszej rozmowy z J. M. D’Orsonville widać, 
że po zawężeniu rozważań na temat krytyki jedynie do krytyki w sztukach 
pięknych, Eiger wysunął wniosek zasugerowany w tytule, to znaczy, że 
w wielkich epokach krytyka sztuki nie istnieje. W wiekach istotnie ważnych 
dla rozwoju kultury, w dziedzinach wyjątkowo twórczych, mówił, krytyka 
nie jest potrzebna, ponieważ wszystkie siły społeczeństwa są nakierowane 
na obronę i wspieranie rozwijającej się sztuki i twórczości artystycznej:

Powszechna wrażliwość, silny instynkt, rozum i wiara, postrzeganie piękna 
i wysiłek twórczy stanowią jedno i to samo, nie są niczym innym jak jedną 
zintegrowaną siłą tworzenia. Wówczas sztuka jest powszechna i powsze-
chne jej zrozumienie. Niepotrzebne są normy, zasady, rozróżnienia, aby 
uczynić ja zrozumiałą, aby odgraniczyć i ocenić spontaniczną produkcję ar-
tystów. Stąd Średniowiecze nie znało krytyki, tak jak nie znała jej Grecja868. 

Natomiast, według Eigera, pojawienie się krytyki jest najbardziej wi-
docznym symptomem dekadencji kultury czyli czasów, kiedy następuje 
rozwarstwienie wiedzy, upadek ludzkich umiejętności, wrażliwości, prze-
konań oraz potrzeb twórczych:

W tym okresie człowiek przestaje jawić się jako istota jednolita, związana 
z tradycją, dogmatem i wspólnotą. I tak rozdarty pozwala, by sztuka 
wymknęła mu się z rąk i ucieka od powszechnego rozumowania, nie 
utożsamia się z grupą, lecz zwraca się do odosobnionych odczuć. I wtedy 
pojawia się potrzeba stworzenia wzorca. Wspólnota potrzebuje przewod-
nika, który pozwoliłby jej rozróżnić poszczególne tendencje pośród 
porywów, które powiodły się w większym lub mniejszym stopniu. A artysta, 
„po ostatecznej utracie wrażliwości serca” również potrzebuje kogoś, kto go 

867  Tamże.
868  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3680.
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ukierunkuje w chaosie pokus, które odczuwa, w zamęcie jego zuchwałych 
instynktów. Także po to, aby mu wskazano, do jakiego stopnia, do tego 
momentu indywidualne, udały się jego poszukiwania, których celem jest 
dotrzeć do głębi swej własnej istoty. Rola krytyka upodabnia się więc do 
próby użyczenia – tak publiczności jak i artyście – lornetki. Artyście, aby 
przyjrzał się swemu skonsolidowanemu, pomniejszonemu i wyraźnemu 
dziełu z odwrotnej perspektywy. A publiczności, by patrząc z prawidłowej 
perspektywy ujrzała wydarzenie artystyczne w prawidłowym wymiarze, 
wielkie i bliskie, oderwane od okoliczności, w których powstawało. Do-
pasowane do własnej duszy869.

Ze strony dziennikarza padło też pytanie, co Eiger rozumie pod mia-
nem „prawdziwej krytyki sztuki”.Odpowiedział, że prawdziwa to taka, którą 
wykonują prawdziwi krytycy sztuki, czyli nie jest to kwestia systemu tylko 
osobowości. A jeśli chodzi o kwestię, czy taka krytyka istnieje w Kolumbii 
i kim są jej przedstawiciele, to wyraził swoje zdanie mówiąc, że istnieje lecz 
rzadko jest wyrażana w formie pisemnej:

Dzisiaj przebudziło się w Kolumbii autentyczne poczucie jej [krytyki] 
wartości, złożoności i hierarchii. Już nikt nie przysłuchuje się stanowczym 
stwierdzeniom za lub przeciw dziełu, a jeszcze mniej stwierdzeniom 
na korzyść lub niekorzyść określonego systemu. Skończyła się epoka, 
w której miłośnicy sztuki z własnej woli pytali krytyka: „Co Pan sądzi 
o współczesnym malarstwie?”. Dlatego, że dzisiaj opinia publiczna zdała 
sobie sprawę, iż nie można poddać powszechnej dyskusji takiego czy innego 
nurtu artystycznego, lecz że należy go oceniać poprzez realizacje, zawsze 
odmienne, nawet w przypadku dzieł tego samego artysty. Miłośnicy sz-
tuki stracili również swoje zainteresowanie dominującymi do niedawna 
określeniami estetycznymi. Nauczyli się, że nazwy poszczególnych „-iz-
mów”, tendencji i haseł nie czynią nic poza ukryciem globalnych kierunków, 
w ramach których rozwija się wielokrotny, płodny i chaotyczny proces 
twórczy870.

W tym samym roku 1956 w audycji radiowej El Arte clásico de Eduardo 
Ramírez (Sztuka klasyczna Eduardo Ramíreza), omawiającej dorobek młodego 

869  Tamże.
870  Tamże. 
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twórcy, Eiger odniósł się do oczekiwań widza, który szukał w sztuce osobi-
stej satysfakcji. Prowadziło to, według niego, do umieszczania „obok siebie 
najbardziej odmiennych obiektów pochodzących od: ludów prymitywnych, 
starożytności, średniowiecza i renesansu, a także wszystkich współczesnych 
dzieł, sprzecznych ze sobą”871. Działo się tak, jak mówił, w modnych wówczas 
„museos imaginarios”, które:

zrównując twórczość wszystkich czasów i wszystkich miejsc na świecie, 
odrywając ją od substratu wiary i instytucji, wyodrębniając w sztucz-
nie sterylnej witrynie wyobrażonego muzeum, zaprzeczają jej prawdzie, 
a tym samym jej kulturze, ze wszystkim, co ona reprezentuje wyjątkowego 
i nieprzenośnego. Ponieważ kultura jest i zawsze była dobrowolnym ogra-
niczeniem, samoakceptacją zredukowanych, ale absolutnych zasad. Taka 
była Grecja, a reszta świata – jak uważali Grecy – to byli barbarzyńcy. To 
znaczy anty-kultura. Niezależnie od tego jak „interesująca”, jak „nowoc-
zesna”, jak „ekspresyjna” mogłaby nam się dziś wydawać872. 

El museo imaginario – pod takim tytułem, jak pamiętamy, Marta Traba 
prowadziła program w telewizji. Eiger właśnie o niej mógł myśleć, ubole-
wając nad współczesnymi krytykami, którzy nie potrafią dostrzec istniejącej 
hierarchii w sztuce:

Nie jest prawdą, że świątynia grecka – niekoniecznie Partenon – posiada 
tę samą wartość normatywną i zawiera tę samą lekcję piękna co sanktua-
rium Khmerów, pełne bożków i nadmiernej, przesadnej ornamentacji, 
że gotycki posąg, zwięzły w stylu mimo swej płonącej duchowości, może 
być utożsamiany z bóstwem azteckim, ani że prehistoryczna „Wenus” jest 
porównywalna do Wenus z Kapitolu, wznoszącej się do boskich form Ana-
diomene873. W sztuce istnieje hierarchia i, poza hierarchią samych dzieł, 
jest to oczywiste dla wszystkich,  dotyczy to również pojęć czyli stylów874.

W 1960 roku w programie radiowym w radio HJCK Las artes como 
todo lo humano (Sztuka jak wszystko co ludzkie) Eiger mówiąc na temat 

871  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3480; C. Eiger. Lo que dijo Casimiro Eiger de Ramírez ..., s. 35.
872  Tamże, s. 35
873  Venus Anadiomena (Anadyomene) – Narodziny Wenus, Wenus wychodząca z morza. 
Wenus kapitolińska.
874  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3480; C. Eiger, Lo que dijo Casimiro Eiger de Ramírez ..., s. 35.
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tworzenia i odbioru sztuki podkreślił jak ważna jest przy odbiorze dzieła 
rola krytyka, służąca temu, aby praca artysty mogła zostać skonfrontowana 
„z osądem rozsądnych umysłów, które doceniają jego wytrwałą pracę i stan 
twórczy”, a także, aby został „wyjaśniony w prostym języku skierowanym 
do publiczności charakter każdego dzieła oraz jego trudny i merytoryczny 
okres powstawania”875.

Po latach, w 1978 roku Gloria Valencia Diago opisała w gazecie „El 
Tiempo” sposób w jaki Casimiro Eiger „krytykuje krytyków”:

W Casimiro, chociaż nie wrócił do publicznej krytyki sztuki, wciąż drzemie 
ukryty krytyk. Trochę zmuszony do ujawnienia swoich opinii na temat 
obecnych kierunków w sztukach plastycznych, wypowiada się: „Wydaje 
mi się, że można by powiedzieć wiele rzeczy, których się nie mówi. Na 
przykład: wiele pewnych form sztuki, które tak były propagowane, praw-
dopodobnie ani nie ma tej wartości, którą się im przypisuje, ani nie jest 
sztuką tylko imitacją” (odnosi się to w szczególności do hiperrealizmu). 
Mówi że: „pewien malarz nie jest tak wielkim kolorystą jak myśli, że jest; 
inny nie umie wyrazić swojego przesłania, a jeszcze inny nie ma przesłania 
do wyrażenia”. Oraz że „pewien krytyk nie zna kastylijskiego, inny nie umie 
formułować swoich idei, a kolejny być może nie ma idei do wyrażenia”. 
A jeśli chodzi o galerie, dodaje: „że jest trochę pierwszorzędnej klasy, 
z których kilka sprowadza sztukę zagraniczną wysokiej jakości i promu-
je sztukę kolumbijską. I inne, które powstają bez niezbędnego przygo-
towania, zakładane przez panie lub młode osoby bez zajęcia i stanowiska, 
które kierując, choćby przez krótki czas, galerią oczekują zdobycia pozycji 
społecznej i intelektualnej876. 

A jak oceniano jego pracę? W 1957 roku w czasopiśmie „Espiral” pro-
wadzonym przez literata i krytyka hiszpańskiego Clemente Airó została 
przeprowadzona ankieta Krytyka w Kolumbii. Na ankietę odpowiedzieli ar-
tyści i krytycy z różnych generacji od muralistów poprzez grupę Transición 
do Los Nuevos. Luis Alberto Acuña z generacji muralistów pisał, że według 
niego profesjonalna krytyka sztuki w Kolumbii aktualnie nie istnieje. Jedynie 
u niektórych osób zajmujących się krytyką dostrzegał zalety, czasami naj-

875  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3560 oraz CD-ROM z nagraniami fragmentów pro-
gramów radiowych Eigera …
876  G. Valencia Diago, op. cit. 
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wyższego rzędu, tak jak w przypadku Casimiro Eigera, u którego doceniał 
bezkompromisowość i niezależność kryteriów877. 

Marta Traba, argentyńska krytyk sztuki, podczas wywiadu na pytanie 
„Czy uważasz, że nie było tutaj prawdziwej krytyki sztuki?” odpowiedziała:

Tak. Nie znam żadnego krytyka w Kolumbii oprócz Casimiro Eigera. Tu-
taj nie uważano tego za zawód. A jest nim, tak jak każdy inny. Aby zostać 
krytykiem sztuki trzeba uczyć się i nauczyć się widzieć, aby móc nauczać 
innych. Krytyk jest pośrednikiem między dziełem sztuki a publicznością 
i przeprowadza selekcję, której publiczność nie ma czasu zrobić878.

Takim właśnie krytykiem sztuki był Casimiro Eiger. Tak widziała go 
Marta Traba, tak oceniał go Eduardo Ramírez Villamizar mówiąc, że był on 
prawdopodobnie pierwszym krytykiem sztuki jaki pojawił się w Kolumbii879. 
Natomiast według Carmen Jaramillo, w dyskusjach prowadzonych na temat 
roli krytyków Eiger postrzegał siebie jako „antypatyczny i niezbędny” pomost 
między artystą a publicznością. Zdaniem Jaramillo „polski intelektualista, 
zamiast brać udział w sporach, starał się przyjąć skromne podejście, ale nie 
przestawał uważać krytyki za swego rodzaju przewodnik dla artystów”880.

2.1.4. Polski krytyk o kolumbijskich artystach  
nowoczesnych

 W ciągu co najmniej 30 lat działalności w sferze sztuki kolumbijskiej Ca-
simiro Eiger jako krytyk, kurator, marszand i organizator opisał i omówił 
twórczość najważniejszych artystów tego kraju. W wywiadzie przeprowa-
dzonym przez Glorię Valencię de Castaño w radio HJCK na zadane przez 
nią pytanie o malarzy, którym pomógł i na których miał wpływ Eiger od-
powiedział:

W rzeczywistości gdybym chciał zliczyć to byłaby to olbrzymia ilość na-
zwisk, wszystkie wartościowe, tak więc mogę tylko przypomnieć niektóre 

877  A. Medina, Procesos del Arte en Colombia, Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá 1978, s. 344.
878  M. Traba, Entrevista atemporal (Marta Traba con Beatriz González), rozm. przepr. Beatriz 
González, „Revista Mundo”, 1.02.2010, nr 5.
879  Ramírez Villamizar en Diners, „El Tiempo”, 12.11.1995.
880  C. M. Jaramillo, Fisuras del arte moderno …, s. 50. 
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z nich. Tak naprawdę wtedy w tych audycjach po raz pierwszy przeanali-
zowano i to negatywnie dzieła Enrique Grau, później bardzo pozytywnie 
ocenione; dzieła Eduardo Ramíreza Villamizara (oglądamy je w tym mo-
mencie), które dzisiaj zbierają wielkie pochwały; dzieła Alejandro Obregóna, 
którego wystawa miała być otwarta 9 kwietnia, lecz nie mogła się rozpocząć 
tego dnia oraz wielkiej ilości innych malarzy, wszystkich należących do 
tej grupy881.

Eiger wspomina pięciu wybitnych nowoczesnych artystów kolumbijskich 
jego czasów, trzech wymienionych z nazwiska: Enrique Grau, Eduardo Ra-
míreza Villamizara i Alejandro Obregóna oraz dwóch równie znaczących, 
ale nie wymienionych, kryjących się pod określeniem „innych malarzy, 
wszystkich należących do tej grupy”, a byli to Fernando Botero i Guillermo 
Wiedemann. Od początku interesował się ich drogą twórczą, a swoją pozy-
tywną krytyką pomagał im znaleźć własne środki wyrazu.

W 1956 roku pokazał ich dzieła na wystawie zbiorowej 5 Cinco pintores 
de Vanguardia (5 Pięciu awangardowych malarzy) w galerii „El Callejón”. 
W 1962 roku byli oni również trzonem słynnej wystawy 7 Siete Pintores 
Contemporáneos (7 Siedmiu Malarzy Współczesnych) w nowej galerii Eige-
ra, Galerii „Arte Moderno”. Wystawa ta była prawdopodobnie inspiracją dla 
książki Marty Traby Seis pintores contemporáneos colombianos (Sześciu współ-
czesnych malarzy kolumbijskich)882, do której słynne zdjęcia przygotował 
znany kolumbijski fotograf Hernán Díaz (1931-2009)883. 

Nie był to ostatni pokaz dzieł tych pięciu artystów zorganizowany przez 
Eigera w Galerii „Arte moderno”. W aneksie w tabeli wystaw, wymieniona 
jest wystawa z kwietnia 1966 roku Pintura Positiva (Pozytywne malarstwo), 
w której brali oni udział obok takich malarzy jak: Pedro Nel Gómez Agudelo, 
Alberto Gutiérrez, Luciano Jaramillo i Samuel Muñoz. Do zbadania pozostaje 
jeszcze informacja na temat wystawy Los Seis Grandes de la Pintura Colom-
biana (Sześciu Wielkich Kolumbijskiego Malarstwa) z 1968 roku, w której 
według portalu artnet brał udział Enrique Grau884. Mało jest również da-
nych dotyczących wystawy Obregón – Wiedemann – Grau – Villegas z 1975 

881  C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño …
882  M. Traba, Seis artistas contemporáneos colombianos, fot. Hernán Díaz, Edición de Antares, 
Bogotá 1963.
883  Los intocables, Hernán Díaz Giraldo, 1960. Colección fotográfica - Hernán Díaz, BRep-
FT2063. 
884  Biografia Enrique Grau, http://www.artnet.com
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roku885. Casimiro Eiger promował ich sztukę również za granicą wybierając 
i polecając ich dzieła na wystawy do Paryża, do Osaki czy do Nowego Jorku.

Tych pięciu artystów José Gómez Sicre krytyk i dyrektor departamentu 
sztuki Unii Panamerykańskiej w Waszyngtonie nazywał grupą „artystów 
eksportowych” z Kolumbii886. Ilość artystów wahała się od pięciu do sześciu 
również z przyczyn personalnych, a ich wizerunek został uwieczniony, jak 
już wspomniałam, przez kolumbijskiego fotografa Hernán Díaza i kolekcję 
zdjęć Los intocables można obejrzeć na stronie Banku Republiki Kolumbii887.

2.1.4.1. Eduardo Ramírez Villamizar

Jednym z najbliższych Eigerowi artystów nowej generacji z tej piątki, któ-
rego twórczość wysoko cenił, był malarz i rzeźbiarz, Eduardo Ramírez 
Villamizar. Zarówno Eduardo Ramírez Villamizar jak i Edgar Negret są 
najbardziej znanymi twórcami abstrakcyjno-geometrycznej rzeźby w Ko-
lumbii i w Ameryce Łacińskiej drugiej połowy XX wieku. „Praca Casimi-
ro połączona z pracą Marty Traby była bardzo ważna dla mojej generacji. 
Pomogli nam w nawiązaniu komunikacji między artystą a publicznością” 
oświadczył Eduardo Ramírez Villamizar w 1995 r. w Galerii Dinners na 
wystawie poświęconej pamięci Eigera888.

Eduardo Ramírez Villamizar urodził się w 1923 r. w Pamplonie. Początko-
wo studiował architekturę, a następnie sztukę na Uniwersytecie Narodowym 
w Bogocie. Pierwszymi jego pracami były akwarele i obrazy olejne w stylu 
figuratywnym. W latach 50. wyjazdy do Paryża i do Nowego Jorku spowo-
dowały całkowitą zmianę jego stylu w kierunku abstrakcji geometrycznej. 
W swojej twórczości przeszedł od dzieł malarskich poprzez reliefy aż do 
ostatecznego środka wyrazu – abstrakcyjnej rzeźby. 

Jego oryginalne dzieła z żelaza, inspirowane konstruktywizmem889 i sztu-
ką prekolumbijską znajdują się w głównych punktach Bogoty i sprawiają, 

885  Tamże.
886  Grupo de Investigación en un Lugar de la Plástica (red.), op. cit., s. 238.
887  Los intocables, Hernán Díaz Giraldo … 
888  Ramírez Villamizar en Dinners….
889  Konstruktywizm – kierunek w sztukach plastycznych i architekturze rozwijający się 
głównie na terenie Rosji w latach 20. XX w. Główne cechy konstruktywizmu: analiza elemen-
tów budowy plastycznej (linia, barwa, masa, ruch, rytm, ciężar), analiza jakości materiałów 
(metali, szkła, drewna), geometryzacja kształtów, konstrukcja, aktywizacja powierzchni brył 
i płaszczyzn. 
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że jest uznawany za jednego z największych rzeźbiarzy kolumbijskich XX 
wieku. Jego twórczość ceniona jest w wielu miejscach na świecie, co wi-
dać na przykładzie retrospektywnej wystawy Eduardo Ramírez Villamizar. 
Geometría Propia y Sagrada (Eduardo Ramírez Villamizar. Własna i Święta 
Geometria), która odbyła się w marcu 2018 roku w sali wystawowej Durban 
Segnini Gallery w Miami890.

Fot. 40. Terrazas, Eduardo Ramírez Villamizar, XX w. Kolekcja sztuki Banku Re-
publiki

Casimiro Eiger interesował się drogą artystyczną Ramíreza Villamizara 
prawie od samych jej początków. Pierwsza zachowana w Archiwum BLAA 
audycja poświęcona jego sztuce wygłoszona w Radiodifusora Nacional 
dotyczy wystawy, która została otwarta na kilka dni przed rozpoczęciem 
IX Konferencji Panamerykańskiej w marcu 1948 roku. Pokazano na niej 
dzieła dwóch artystów, najciekawszych wówczas młodych talentów kolum-
bijskich, czyli Eduardo Ramíreza Villamizara i Edgara Negreta. Casimiro 
Eiger określił ich styl jako zuchwale nowoczesny. Chwalił ich za dojrzałą 
technikę i indywidualność artystyczną. Uważał, że 

to co najlepiej charakteryzuje te dwie indywidualności artystyczne to fakt, 
że wyszły już z okresu eksperymentowania; charakterystyczne są także 
ich doskonale zdefiniowane osobowości, technika służąca artystycznej 
intencji, bogactwo środków plastycznych oraz silna wola, aby nie stąpać 
po raz przebytych drogach891.

890  D. Matos, Ramírez Villamizar: Geometría Propia y Sagrada, „El Nuevo Heraldo”, 9.03.2018.
891  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3220; C. Eiger, Dias antes del 9 de abril exposición con-
junta con Édgar Negret en la Sociedad de Ingenieros (marzo de 1948), [w:] C. Eiger, Lo que dijo 
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Rok wcześniej, w 1947 roku od-
była się ważna wystawa Salón de Arti-
stas Jóvenes (Salon Młodych Artystów), 
pierwsza na której zostały wystawio-
ne dzieła w przeważającej części pre-
tendujące do bycia „nowoczesnymi” 
(modernos), i jak przekonywał Eiger 
decydująca w historii sztuk plastycz-
nych w Kolumbii. Ramírez Villami-
zar pokazał na niej obrazy utrzymane 
w stylu dużo bardziej tradycyjnym niż 
poprzednio, choć już wtedy wyróżnia-
ły się swoją oryginalnością. W swojej 
ocenie polski krytyk z jednej strony 
odrzucał akademickie podejście Ra-
míreza do rysunku, koloru i perspek-
tywy, z drugiej zaś doceniał jego świet-
ne opanowanie techniki plastycznej. 
Zanim jeszcze twórczość Ramíreza 
weszła do kanonu sztuki współczesnej, 
Eiger wskazywał na to, że wszystkie 
jego płótna 

dają dowód techniki pełnej zapału, dobrze współgrającej z wizją, którą 
chce przekazać. Kolory gwałtownie splątane, pstrokate, odzwierciedlają 
emocje artysty, tworząc przy tym – w nieco paradoksalny i niespotykany 
sposób – mocne grupy kompozycyjne. Kolorowe plamy służą tu jako środki 
poetyckiego wyrazu, wprowadzając nas w świat formalnie niesłychanie 
gwałtowny, podporządkowany jednak plastycznemu zamysłowi892.

Sposób krytyki Eigera od samego początku, co już zostało wspomniane, 
opierał się zasadniczo na komparatystyce inaczej zwaną krytyką porównań. 
Często w swoich recenzjach porównywał dzieła artysty z aktualnej wystawy 
z wcześniejszymi dziełami z poprzednich pokazów. Oceniał drogę twórczą, 
sprawdzał czy artysta rozwija się, czy jego styl dojrzał, a technika poprawiła 

Casimiro Eiger de Ramírez …, s. 54.
892  Tamże.

Fot. 41. Ángel flautista, Eduardo Ramírez 
Villamizar, przed 1948 r., obraz olejny, 
70 x 49 cm. Kolekcja sztuki SURA
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się. Zazwyczaj porównywał też dzieła malarzy kolumbijskich do dzieł mi-
strzów europejskich, dawnych i współczesnych. Czynił tak też w przypadku 
Eduardo Ramíreza Villamizara, poczynając od pierwszej poświęconej mu 
recenzji, kiedy to dopatrywał się w jego dziełach wpływów francuskiego 
artysty Georges’a Rouaulta893:

W obrazie Arlequín (Nr 14) dostrzegamy bez trudności wpływ wielkiego 
malarza francuskiego Rouaulta. Ta sama technika pochodząca z malarstwa 
na szkle, te same czarne kontury (które kiedyś były wykorzystywane przy 
oprawianiu w ołowiane ramki fragmentów witraży), ten sam uproszc-
zony rysunek. I mimo to napotykamy pewne odcienie kolorów ogromnej 
piękności i wspaniałe wyczucie kompozycji. Poezja, to co najtrudniejsze do 
wyrażenia przez namalowane płótno, wyłania się z tego obrazu o niedużym 
rozmiarze i przenosi nas w prawdziwą władzę sztuki. Gdzie każdy rodzaj 
twórczości przekracza sam siebie, aby w pełni wkroczyć na teren wielkich, 
niewyrażalnych emocji894.

Casimiro Eiger miał na tyle dużą erudycję i na tyle świetnie znał sztukę 
europejską, a w szczególności francuską, że w dobie dość trudnego dostępu 
do informacji potrafił doskonale ocenić, od kogo i jakie zapożyczenia prze-
bijają się w dziele artysty. Współcześnie, w 2016 roku, na retrospektywnej 
wystawie Íntimo Eduardo Ramíreza w bogotańskiej galerii „Lamazone” 
pokazywany był ten sam obraz Arlequín, z początków drogi twórczej arty-
sty. W recenzji w czasopiśmie „Arcadia”, Paola Moreno stwierdziła: „Jeden 
z pierwszych jego obrazów Arlequín pozwala zobaczyć wpływ francuskiego 
ekspresjonisty Georgesa Rouault. To dzieło znajduje sie wsród wszystkich 
tych na wystawie, na których można zobaczyć ludzką postać”895. Ciekawe 
czy autorka recenzji wiedziała, za kim to powtarza? Natomiast w 1999 roku 
Lulia Gallo w recenzji z wystawy Eduardo Ramírez Villamizar. Geometría 
sensible przypomniała, że

Eiger wskazywał na poezję, która porusza abstrakcyjnymi dziełami (Eduar-
do Ramíreza Villamizara) i widział w jego konstruktywizmie nadchodzące 

893  Georges Rouault (1871-1958) ‒ francuski malarz i grafik, tworzył też ceramikę i witraże. 
894  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3220; C. Eiger, Lo que dijo Casimiro Eiger de Ramírez…, s. 54.
895  P. Moreno, Un recorrido íntimo por la obra de Ramírez Villamizar, „Arcadia”, 21.05.2016. 
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narodziny Kolumbii, która stara się zrzucić z siebie improwizację i anarchię 
intelektualną obciążającą życie społeczne we wszystkich jego aspektach896.

Po latach poezję w sztuce Ramíreza będzie odnajdywać Dennys Matos 
pisząc w recenzji wystawy z Miami o jego formalnym wkładzie do „poetyki 
abstrakcyjno-geometrycznej”897.

W analizach twórczości Ramíreza Villamizara polski krytyk podkreślał 
jak ważny jest fakt, aby sztuka była zgodna z odczuciami artysty. W obrazie 
La madre (Matka) zarzucał mu nadużywanie w sposób sztuczny i efektowny 
techniki witrażowej, w czym tkwiło „jedno z niebezpieczeństw dla nasze-
go artysty: pragnienie wyrażenia poprzez swoje malarstwo więcej niż sam 
czuje”898. Lecz kończył z aprobatą, uważając że jeśli

Eduardo Ramírez uniknie niektórych niejasności w swoim rysunku, nie-
których dobrowolnych osunięć w swoich kolorach, niektórych czysto 
literackich przedłużeń formy i tego wszystkiego, co jest wynikiem (jak 
na przykład w obrazie nr 12 Pejzaż księżycowy, gdzie zauważa się echo 
ekspresjonizmu niemieckiego, który pojawił się Bóg wie skąd) bardziej 
zapału literackiego niż czystej potrzeby jego malarstwa, to dotrze tam, 
gdzie woła go jego przeznaczenie: na miejsce jednego z najlepszych ma-
larzy kolumbijskich899.

Polski krytyk, jeszcze wówczas nie mógł wiedzieć, że twórczość Ramíre-
za Villamizara przejdzie poprzez okres od malarstwa lat 50. przez znako-
mite reliefy lat 60. i 70. aż do rzeźby lat 80. i 90. Rok później na wystawie 
z czerwca 1949 roku Eiger opisywał malarstwo Ramíreza Villamizara, które 
jak każde dzieło „całkowicie nowe, oryginalne i silne, zadziwia na wiele spo-
sobów, zastrasza i przeraża w szczególności wszystkich tych, których oczy są 
przyzwyczajone do postrzegania bezpośrednich cech realnego otoczenia”900. 
Według słów Eigera, sztuka Ramíreza zadziwiała też tych, których jedynym 
pragnieniem jest odnalezienie w przedstawionym dziele czegoś „ładnego”901. 

896  L. Gallo, Eduardo Ramírez Villamizar. Geometría sensible, „El Tiempo”, 7.03.1999.
897  D. Matos, op. cit. 
898  Arch. BLAA, fondo CE MSS 775-3220; C. Eiger, Lo que dijo Casimiro Eiger de Ramírez…, 
s. 54-55.
899  Tamże, s. 55.
900  Arch. BLAA, fondo MSS775-3282, C. Eiger, Lo que dijo Casimiro Eiger de Ramírez …, s 49.
901  Tamże, s. 49.
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Jego zdaniem Ramírez wraz z Obregónem byli w tamtym momencie naj-
wybitniejszymi reprezentantami nowej tendencji w sztuce kolumbijskiej. 
Tendencji, która odrzucała mimetyzm. Tak pisał o młodym twórcy:

Przeważa w nim entuzjazm dla malarstwa uważanego za osobną wartość, 
różną i wyższą nad dokładne lub nawet wyobrażone odtworzenie 
prawdziwego obiektu. W pierwszej kolejności (pomijając eseje, które napisał 
krótko po rozpoczęciu swojej kariery) przekłada się to na pierwotną radość 
z używania kolorów, tego surowca malarstwa, przez ich energiczne sto-
sowanie, przez zuchwałość i siłę, czego różne przykłady mogą podziwiać 
państwo na tej wystawie. Dzięki wspaniałym pociągnięciom pędzla, mocn-
ym uderzeniom szpachli, Eduardo Ramírez maluje swoje postacie, a raczej 
odtwarza je, sprawia, że wyłaniają się znikąd, trochę rozgorączkowane 
i dyszące od rozmachu twórcy902.

Fot. 42. Adán, Eduardo Ramírez Villamizar, 1947, olej na kartonie, 22 x 70 cm. 
Kolekcja sztuki Banku Republiki Kolumbii

Eiger stwierdzał, że w ostatnich obrazach Ramírez Villamizar porzucił 
wszystkie ułatwienia tematyczne i poprzez czystość kształtów oraz jasność 
kompozycji demonstrował swoje ogromne zaabsorbowanie równowagą 
formalną. Podsumował, że pozostała „tylko obrazowość, nic więcej. Która 
jednakże w ostateczności prowadzi do nowego odkrycia wszechświata”903. 
Na wystawie Eduardo Ramírez zaprezentował też kolekcję masek z papieru, 
które były być może pierwszym krokiem do stworzenia reliefów. Dla Eigera 
ich syntetyczna i spokojna forma prowadziła, zarówno widza jak i artystę, 
do odkrycia w ich kształtach niewzruszonego oblicza piękna904. 

902  Tamże, s. 51.
903  Tamże, s. 52.
904  Tamże.
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Casimiro Eiger śledził także dalszą drogę twórczą Ramíreza prowadzącą 
od sztuki figuratywnej do abstrakcyjnej. Opisując wystawę artysty w Galerii 
Buchholza, po niedawnym powrocie z Paryża w 1953 roku, stwierdził, że 
zasługą było już samo wprowadzenie nowej abstrakcyjnej wizji malarskiej, 
choć niektórzy pamiętając jego wcześniejsze dokonania mogli czuć się roz-
czarowani. Zabrakło nabytych wcześniej wartości, takich jak:

ekspresyjna harmonia odcieni, dramatyczna i jednocześnie zamknięta 
kompozycja, jak również pewna symbolika, która wydawała się nadawać 
dodatkowy wymiar jego twórczości plastycznej. Wszystko to zniknęło 
w trakcie rewolucji przeprowadzonej przez artystę i dało miejsce płaskim 
powierzchniom, bez światła i cienia, bez trójwymiarowego reliefu, bez 
perspektywy i bez widocznych śladów pędzla. Płaski obraz, którego cała 
wartość opierała się na kompozycji, w rozmieszczeniu linii i płaszczyzn, 
bez wsparcia w żadnej innej rzeczywistości niż sama istota obrazu905.

Wszystko to, przyznawał krytyk, mogło stać się przyczyną nieporozu-
mień. Opisał osiem dzieł artysty, z których cztery były, według niego, zbyt 
schematyczne czy dekoracyjne, lecz pozostałe były dziełami dojrzałymi 
i godnymi uwagi. Wśród nich kompozycja o największym znaczeniu, nr 7 
w katalogu, która charakteryzowała się świetną strukturą plastyczną, za-
równo w odniesieniu do elementów formalnych obrazu, jak i w odniesie-
niu do głębokich i spokojnych kolorów narzucających myśl o odpoczynku, 
zatrzymaniu się, myśl, która dominowała tajemniczo nad widzem. Mimo 
niektórych niepochlebnych uwag Eiger zakończył recenzję w swoim stylu 
– pozytywnie, mówiąc: 

kompozycja [nr 7] Ramíreza Villamizara jest niezależnym dowodem władzy 
jaką ma równowaga plastyczna nad naszymi oczami i nad naszą duszą, 
stanowiąc nie tylko niepodważalne potwierdzenie talentu jej autora, ale 
także definitywne uzasadnienie wybranej przez niego estetyki906.

W 1956 roku Eduardo Ramírez Villamizar wykonał dla nowego budynku 
Banku Republiki w Bogocie abstrakcyjny mural w postaci reliefu. Wzbu-
dził on wiele krytycznych uwag. Odnosząc się do nich w swoim felietonie, 

905  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3400; C. Eiger, Lo que dijo Casimiro Eiger de Ramírez..., s. 44.
906  Tamże, s. 44.
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Casimiro Eiger stwierdził, że omówienie pewnych ogólnych idei na temat 
tego dzieła oraz zasad, które mu przyświecają może być przydatne przy 
odbiorze go przez publiczność:

Dla Eduardo Ramírez Villamizara malarstwo abstrakcyjne jest prawdą 
absolutną, niezmienną wartością. Nie jest jednym więcej etapem w jego 
ewolucji, ani jedną z wielu przejściowych ekspresji, wszystkich o takim 
samym znaczeniu, jakie ludzkość wymyśla od czasu do czasu i nadaje im 
nazwę stylów. […] Nie, dla Ramíreza Villamizara sztuka abstrakcyjna jest 
najwyższym i najczystszym wyrazem twórczego wysiłku. Jest logiczną 
formułą, która pozwala – odrzucając wszystko to co pozaartystyczne: 
pamięć, obce emocje, istotne zanieczyszczenia – uwięzić, a przede wszys-
tkim stworzyć nieskazitelny świat sztuki, bezbłędny w swojej istocie, nie-
zawodny w swojej harmonii. To jest absolutna twórczość, wolna i inte-
gralna, która jest odpowiedzią na wieczną pokusę człowieka zawierającą 
się w demonicznej obietnicy „Ereis sicut dei”907 (Będziecie jako bogowie). 
To jest czyste piękno908.

W dalszej części Eiger rozważał ewolucję sztuki Ramíreza od pierwszych 
prób malarstwa neoklasycznego przez etap ekspresjonizmu i pełnego sym-
boliki i dynamizmu neogotyku. Przypominał jego pierwsze dzieła na wpół 
abstrakcyjne, alegoryczne, następnie uproszczone i zredukowane w swojej 
istocie oraz zwrócił uwagę na pojawienie się najbardziej charakterystycznej 
cechy artysty, którą była

absolutna pewność formalna i dar, jeszcze bardziej wyjątkowy, polegający 
na nadawaniu znaczenia temu, co ma zaledwie odległy związek z życiem. 
Aż do osiągnięcia tej formalnej algebry, którą jest sztuka abstrakcyjna. Jej 
ostatnie i definitywne wcielenie909.

Charakteryzował twórczość Ramíreza nie tylko poprzez jej narzucający 
się charakter geometryczny, ale także poprzez czystą symetrię jego kompo-
zycji. Konstrukcję obrazów, która podkreśla koncentrację wszystkich części 
składowych wokół centralnego motywu. I udowadniał, że symetria ta nie 

907  „Ereis sicut dei” powinno być eritis sicut dii (łac.) – będziecie jako bogowie (Biblia, Rdz. 3,5).
908  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3480; C. Eiger, Lo que dijo Casimiro Eiger de Ramírez ..., s. 36.
909  Tamże, s. 38.
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zubaża kompozycji, ponieważ w sztuce Ramíreza przeważa nakaz instynktu 
nad wymogami świadomości estetycznej: 

Ponieważ sztuka Ramíreza Villamizara, na pozór tak intelektualna, 
faktycznie oparta jest na wyraźnie irracjonalnych przesłankach. Geome-
tria, symetria, równowaga są tu obecne tylko jako sposoby uchwycenia 
i uporządkowania tego, co niewyrażalne i niewypowiedziane. I to jest ten 
prawdziwy element, który łączy wszystkie kompozycje Eduardo Ramíreza 
z najróżniejszych epok i nadaje im widzialny aspekt jedności: poezja910.

Poezja, która stoi za jego abstrakcjami, chowa się za zimnymi liniami 
jego obrazów, wylewa się z ich formalnej równowagi, mówi do nas prostym 
i czystym językiem, którego nie można udawać ani imitować. Eiger zakończył 
prosząc, aby „bogowie sztuki klasycznej; nieprzyjaciele zarówno każdej prze-
sady, jak i abstrakcyjnych spekulacji, zachowali go dla nas na tej drodze”911.

Następną audycję radiową z sierpnia 1959 roku, opisującą wystawę Ra-
míreza w Bibliotece Narodowej, krytyk rozpoczął od rozważań na temat 
ewolucji artystów kolumbijskich. Twierdził, nie po raz pierwszy, że wielu 
z nich nie ma tyle cierpliwości, aby czekać na rozwijanie się nieuniknionych 
procesów wewnętrznych, lecz 

chcą zebrać owoce zanim w pełni dojrzeją i – w celu przedstawienia nieoc-
zekiwanego aspektu (swojej sztuki) – siłą wydobywają z siebie niespo-
dziewane tendencje, zmuszają, aby wyglądały na lepiej zdefiniowane niż są 
i zadowalają się tymczasowym wyglądem tego, co po kilku latach studiów 
i spokojnej dekantacji912 mogłoby pojawić się jako coś naprawdę nowego, 
przekonującego i potężnego913.

Według niego mało było artystów kolumbijskich, o których mógłby 
powiedzieć, że przeszli prawdziwą ewolucję, czyli powolną zmianę zgodną 
z rzeczywistą potrzebą rozwoju malarskiego. Potrzebą, która może przyjść 
pod wpływem obcych doświadczeń, ale powinna następniej wykrystalizować 
się podczas nieśpiesznej, osobistej pracy twórczej. Jednym z tych nielicznych 

910  Tamże, s. 39.
911  Tamże, s. 39.
912  Dekantacja wina – proces przelania leżakującego długo wina w celu pozbawienia go 
osadu.
913  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3517; C. Eiger, Lo que dijo Casimiro Eiger de Ramírez ..., s. 27.
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artystów, według Eigera, był Ramírez Villamizar, twórca najlepiej wykształco-
ny i najbardziej znany w kraju. Tym razem już nie chciał ponownie opisywać 
wszystkich etapów rozwoju jego twórczości, zatrzymał się więc na etapie 
poprzedzającym, absolutnie niezbędnym do przejścia na obecny stopień 
rozwoju. Na tym etapie, jak opisywał Eiger, malarz obawiając się tendencji, 
które mogłyby zaprowadzić go do zbytniej dekoracyjności, narzucił sobie 
ścisłą dyscyplinę i jego obrazy stały się bardziej surowe, „matematyczne”, 
zredukowane zarówno w kolorze jak i formie, jednakże nadal promienio-
wały siłą jaką mają jedynie dzieła prawdziwej sztuki. Po tym wstępie Ca-
simiro Eiger wrócił w swojej audycji do omawiania wystawy w Bibliotece 
Narodowej, gdzie pokazywane były obrazy z etapu, na którym aktualnie 
znajdował się Ramírez:

Fot. 43. Mural horizontal, Eduardo Ramírez Villamizar,  1965, relief drewno, 200 x 
1450 x 60 cm. Biblioteka Luis Ángel Arango

Lecz teraz nadeszła „odwilż”. Jego sztuka, tak rygorystyczna, z konieczności 
trochę się „rozmroziła” – i już pewna samej siebie – dopuszcza rozwiązania 
bardziej wdzięczne, nie tak ściśle geometryczne, bardziej radosne. Znalazły 
w niej miejsce asymetria i nieregularna forma – jak u baletnic, którym 
długotrwała dyscyplina pozwala na wykonanie wszelkiego rodzaju piruetów 
– kompozycja – bez żadnej straty jej solidności – już nie szuka możliwości 
oparcia się w swoim centrum geometrycznym, czasem opuszcza środek 
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obrazu, aby znaleźć się w jednej z jego części, czyniąc lżejszym cały układ 
i dostarczając oku widza przyjemną niespodziankę914.

Następnie krytyk zwrócił uwagę na wystawioną obok nowych (w jego 
koncepcji) obrazów, serię płaskorzeźb-reliefów, zazwyczaj w kolorze białym, 
będących wynikiem prac nad muralem dla Biblioteki Luis Ángel Arango 
Banku Republiki w Bogocie. 

Powiedział: „Jeśli mielibyśmy scharakteryzować tę nową formę eks-
presji artysty – i przede wszystkim dzieło najpiękniejsze z tego rodzaju, 
Relieve circular z 1959 roku – użylibyśmy jednego słowa: czystość”915. Eiger 
jednak nie do końca akceptował ten nowy koncept Ramíreza. Niepokoiła 
go zbytnia perfekcja, właśnie ta czystość, która powodowała, że sztuka za-
czynała bardziej przypominać wysterylizowane przedmioty niż żywą istotę. 
Uważał, że artysta, którego sztukę przedtem klasyfikował jako prawdziwie 
klasyczną, stał się w swoich płaskorzeźbach wyraźnie neoklasyczny. Eiger 
dostrzegł nawet w jego dziele obsesję na punkcie rzeźb Canovy916. „Ta sama 
zimna perfekcja, te same niezawodne obliczenia, […], ta sama nieskazitelna 
i martwa biel marmurów czy tynków”. Ostrzegał, że ta aseptyczna harmonia 
może go zaprowadzić do neoklasycyzmu będącego tylko pozą, i że zbytnia 
perfekcja nie przybliża nas do niczego. Zakończył jednak w swoim stylu, 
pozytywnie, chwaląc i dając nadzieję:

Nie ma potrzeby dodawać, że wielki artysta, jakim jest Eduardo Ramírez, 
będzie wiedział jak uniknąć – tak jak tego uniknął w swoich obrazach – 
tego nowego niebezpieczeństwa, które go prześladuje w formie wypowie-
dzi, a które być może jako nowość stanowi dla niego pokusę nadmiernej 
nagości i nadmiernej wiedzy917.

Eduardo Ramírez Villamizar wiele zawdzięczał Eigerowi. To między 
innymi dzięki niemu otrzymał pierwszą nagrodę za pracę Horizontal Blanco 
y Negro na Międzynarodowym Konkursie Malarstwa (w części kolumbij-
skiej) zorganizowanym przez Fundację Guggenheim w czerwcu 1958 roku. 

914  Tamże, s. 27.
915  C. Eiger, Lo que dijo Casimiro Eiger de Ramírez ..., s. 32.
916  Antonio Canova (1757-1822) ‒ rzeźbiarz, malarz i architekt włoski, jeden z czołowych 
przedstawicieli klasycyzmu w rzeźbie. W swej sztuce łączył klasyczną harmonię z pięknem 
i wdziękiem idealizowanego ciała ludzkiego.
917  C. Eiger, Lo que dijo Casimiro Eiger de Ramírez ..., s. 32.
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W Konkursie tym Casimiro Eiger był członkiem jury z ramienia Narodowego 
Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych (Asociación Nacional de Artes Plásticas)918.

Fot. 43. Horizontal Verde – Azul, Eduardo Ramírez Villamizar, 1958, obraz olejny, 
65 x 190 cm. Kolekcja sztuki Banku Republiki

W archiwum zachowały się listy jakie Ramírez pisał do Eigera ze swo-
ich zgranicznych pobytów. Eiger po rezygnacji z prowadzenia galerii „El 
Callejón” zanim założył nową, własną galerię, planował podróż do Nowego 
Jorku i do Europy. Potwierdza to list Eduardo Ramíreza z 1961 roku, któ-
ry dowiedziawszy się od Marty Traby o planach podróży Eigera zachęcał 
go do wizyty w Nowym Jorku i wyrażał nadzieję, że spotkają się także 
w Paryżu. Korzystając z okazji prosił o pomoc w zorganizowaniu wystawy 
w dobrej galerii w stolicy Francji919. W innym liście, napisanym ołówkiem 
na wydartym skrawku pochlapanego farbą papieru i przesłanym z hotelu 
w Cartagenie, dziękuje Eigerowi „za jego pomoc i inspirację w załatwieniu 
podróży”. Dziękuje również za „lekcję ratowania się z wojen”920, co związa-
ne było prawdopodobnie z kontrowersjami jakie pojawiły się na temat jego 
dzieł po otrzymaniu nagrody Fundacji Guggenheima. 

Fot. 44. List od Eduardo Ramíreza Villamizara do Casimiro Eigera. Arch. BLAA

918  Arch. BLAA fondo CE MSS775-3676.
919  Arch. BLAA fondo CE MSS 775-0238. 
920  Arch. BLAA fondo CE MSS775-0338.
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W archiwum w Bogocie za-
chowały się również pytania do 
wywiadu przeprowadzonego 
przez Eigera z Ramírezem Villa-
mizarem w radiu HJCK z okazji 
jego powrotu z drugiego pobytu 
na Starym Kontynencie. Pod-
czas wywiadu mówił on o sztu-
ce abstrakcyjnej, między innymi 
odnosił się do Picassa, Tinguely921 
i Vieiry Da Silva922 oraz opowia-
dał o ewolucji swojej twórczości 
malarskiej w stronę kompozycji 
rzeźbiarskiej - płaskorzeźby923.

Już na podstawie tego prze-
glądu dokonań artysty wydawa-
łoby się, że niemożliwe jest napi-
sanie tekstu na temat Ramíreza 
Villamizara bez wzmianki o Ei-
gerze. A jednak Germán Rubia-
no Caballero w swoim artyku-
le Eduardo Ramírez Villamizar 
(1922-2004) w czasopiśmie „Ar-

tes y Literatura” ani razu nie wspomniał o polskim krytyku, za to dwa razy 
wymienił Martę Trabę924. Podobnie w książce Mario Jursicha Durána brak 
jest felietonów Casimiro Eigera na temat sztuki Ramíreza. Lukę tę, od razu 
w roku 1995, roku wydania książki, uzupełniono w czasopiśmie „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” publikując wszystkie recenzje Eigera zachowane 

921  Jean Tinguely (1925-1991) ‒ szwajcarski malarz i rzeźbiarz. Większą część dorosłego 
życia spędził w Paryżu. Był czołową postacią francuskiej awangardy lat 50. oraz 60. XX 
wieku. Należał do ruchu Nouveau réalisme. Zasłynął jako twórca ruchomych rzeźb-machin 
i instalacji.
922  Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) ‒ portugalska malarka przez większą część 
życia mieszkająca we Francji, uważana za najwybitniejszą portugalską plastyczkę XX wieku.
923  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3517; Wywiad z Eduardo Ramírezem Villamizarem, 
radio HJCK.
924  G. Rubiano Caballero, Eduardo Ramírez Villamizar (1922-2004), „Artes y Literatura”, 
2006, s. 66-75.

Fot. 45. Alfiler tayrona, Eduardo Ramírez 
Villamizar, rzeźba z żelaza oksydowane-
go, ok. 1994, 363 x 35 x 26 cm. Dziedziniec 
przed Museo de Arte Miguel Urrutia – 
MAMU, Bogota
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w jego archiwum pod znamiennym tytułem Lo que dijo Casimiro Eiger de 
Ramírez (Co powiedział Casimiro Eiger o Ramírezie)925.

W 1995 roku podczas inauguracji nowej siedziby Galerii „Diners” w Bo-
gocie pokazano wystawę z dwudziestoma sześcioma różnej wielkości rzeź-
bami Eduardo Ramíreza Villamizara. Obecnie rzeźby te, wykonane z oksy-
dowanego żelaza, stoją w ważnych punktach Bogoty.

Jeśli w XXI wieku sukces artysty mierzyć popularnością w mediach 
internetowych, to z pewnością taki sukces osiągnął Eduardo Ramírez Vil-
lamizar. 27 sierpnia 2019 roku z okazji 97 rocznicy urodzin google-doodle 
przybrało postać logotypu zrobionego z liter stylizowanych na rzeźby Edu-
ardo Ramíreza Villamizara oraz – w centrum – na jego portret926.

Fot. 46. Doodle stylizowane na reliefy Eduardo Ramíreza Villamizara, 27.08.2019 
(97. rocznica urodzin artysty)

2.1.4.2. Alejandro Jesús Obregón Roses 

Następnym ważnym malarzem i przedstawicielem sztuki nowoczesnej w Ko-
lumbii, którego twórczość komentował Eiger, był Alejandro Obregón. Uro-
dził się w 1920 roku w Barcelonie. Syn Kolumbijczyka i Katalonki, w wieku 
sześciu lat zamieszkał razem z rodzicami w Barranquilli. Studiował w Anglii 
i w Stanach Zjednoczonych. W 1944 roku przeniósł się do Bogoty i po raz 
pierwszy pokazał swoje obrazy podczas V Salonu Artystów Kolumbijskich. 
Pod koniec lat 40. pracował już jako najmłodszy profesor i dyrektor Szkoły 
Sztuk Pięknych. W latach 50. wyjechał do Paryża, gdzie na jego malarstwo 

925  C. Eiger, Lo que dijo Casimiro Eiger de Ramírez …, s. 26-55.
926  google-doodle – specjalna, tymczasowa zmiana logo na stronie głównej Google, pr-
zeznaczona dla uczczenia świąt, wydarzeń, osiągnięć i ludzi. https://pl.wikipedia.org/wiki/
Google_Doodle; Eduardo Ramírez Villamizar – 97 rocznica urodzin artysty. 
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duży wpływ wywarł futuryzm i kubizm. Do legendy przeszła wypowiedź 
Picassa: „Obregón… Obregón, k… ! co za świetne nazwisko dla malarza”927. 
Należał do awangardy intelektualnej zwanej Grupo de Barranquilla. Gabriel 
García Márquez zainspirowany jego opowieściami napisał El ahogado más 
hermoso del Mundo (Najpiękniejszy topielec świata). Postać Obregóna pojawia 
się również w powieściach Álvaro Mutisa u boku wachtowego Maqrolla, 
a na okładce książki Summa de Maqroll el Gaviero. Poesía 1948 – 1988 Muti-
sa zamieszczony jest autoportret Obregona z 1979 r. jako Blasa de Leso928. 

Fot. 47. Violencia, Alejandro Obregón Rosés, obraz olejny, 1962, 155,5 cm x 187,55 
cm. MAMU, Bogota 

Styl tego artysty określa się zwykle jako ekspresjonizm bądź „ekspre-
sjonizm magiczny” (expresionismo mágico). Dominują w nim twórcza fan-

927  Cardona F., ¡Coño, que buen nombre para un pintor!, „Revista Nova et Vetera”, Vol. 2 – Nº 
18 Agosto 2016.
928  Á. Mutis, Summa de Maqroll el Gaviero. Poesía 1948 – 1988, Cultura Económica, México, 
1996; Blas de Leso (1689-1741) ‒ hiszpański admirał marynarki, pokonał flotę brytyjską pod 
Cartageną de Indias w 1741 roku.
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tazja, elementy wzbudzające emocje oraz arbitralne użycie koloru służące 
wyrażeniu swej siły. Obregón malował, tworzył murale, wyrażał się również 
w rzeźbie. Fascynacja przyrodą kolumbijską widoczna jest we wszystkich 
jego dziełach, a kondory, byki, ryby obecne w jego pracach przybrały wymiar 
symboliczny. W ostatnim okresie tworzył serie malarskie techniką akrylową. 
Zmarł w 1992 roku w Cartagena de Indias. 

Jego obraz La Violencia stał się symbolem okresu przemocy w Kolumbii 
i zdobył pierwszą nagrodę podczas XIV Salonu Artystów Kolumbijskich 
w 1962 roku.

Alejandro Obregón był już znanym malarzem, kiedy Casimiro Eiger 
wkroczył do świata sztuki kolumbijskiej. Z pewnością znalazł się on w cen-
trum zainteresowania polskiego krytyka i nawet jest tego ślad w audycji 
z kwietnia 1949 roku, podczas której, z okazji rocznicy programu Exposi-
ciones y museos, Eiger wylicza, ile dotąd przeprowadził audycji na antenie 
Radiodifusora Nacional. Było ich 48, wygłaszanych co tydzień, i wśród 
nich znalazła się audycja poświęcona Alejandro Obregónowi929. Bardzo 
możliwe, że dotyczyła słynnego Salón de los 26 (Salonu dwudziestu sześciu) 
zorganizowanego przez Obregóna, na którym po raz pierwszy wystawiali 
prace artyści z nowo pojawiającej się generacji, m. in.: Alejandro Obregón, 
Enrique Grau, Eduardo Ramírez Villamizar, Édgar Negret, Guillermo Wie-
demann, Hernando Tejada i inni930. Niestety, audycja ta nie zachowała się 
w archiwum BLAA. 

Natomiast w trakcie omawiania wystawy Eduardo Ramíreza Villami-
zara, która odbyła się w czerwcu 1949 roku, Eiger rozpatrując nowoczesny 
styl estetyczny polegający na maksymalnym poszukiwaniu przez twórcę 
wartości plastycznych, z przekonaniem wskazał na Ramíreza Villamizara 
i Alejandro Obregóna jako na najbardziej godnych uwagi przedstawicieli 
młodego pokolenia artystów. Podkreślał, że nie troszczą się oni o potrzeby 
społeczne lecz skupiają się na rozwoju własnej osobowości i poszukiwaniu 
najgłębszych wartości plastycznych. „Główną troską tych twórców jest od-
powiednie przedstawienie rzeczywistości ucieleśnionej zawsze wewnątrz 
architektonicznej struktury stworzonej z figur, linii i kolorów”, struktury 
mającej na celu efekt o charakterze czysto estetycznym – twierdził931.

929  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3273; C. Eiger, El papel y la misión del poeta en la crítica 
de arte (3-IV-1949), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 115. 
930  Obregón wystawił obraz Nube Gris (Szara chmura). C. M. Jaramillo, M. Sol Barón, 
Cronología Alejandro Obregón, http://www.colarte.com
931  C. Eiger, Lo que dijo Casimiro Eiger de Ramírez …, s. 50-51. 
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W swoich felietonach  z lat 50. Eiger często nawiązywał do twórczości 
Alejandro Obregóna, co jasno pokazuje jak ważnym był on artystą w tamtym 
okresie. Jednym z przykładów jest wystawa Germána Becerra w Instytucie 
Kolumbijsko-Amerykańskim w Bogocie, gdzie Casimiro Eiger wskazywał 
na zapożyczenia w malarstwie tego twórcy  od Alipio Jaramillo oraz od 
Obregóna932. 

W lipcu 1950 roku Casimiro Eiger w audycji radiowej na temat zmian 
urbanistycznych i kulturalnych zachodzących w Bogocie zapewniał słu-
chaczy, że stolica przekształciła się w miasto sztuki, gdzie przez cały czas 
można kontemplować wystawy o bardzo udanym poziomie artystycznym”. 
Mówiąc z podziwem o możliwościach twórczych takich artystów jak Ale-
jandro Obregón, Guillermo Wiedemann, Miguel Antonio Rodríguez i Edu-
ardo Ramírez Villamizar dodał, że ich dzieła mogłyby być prezentowane 
w jakiejkolwiek stolicy świata933. 

W audycji z lipca roku 1956 roku Eiger omawiając styl klasyczny w sztu-
ce Ramíreza wspomniał również o stylu Obregóna. Stwierdził, że aktualnie 
panujący nurt w sztukach pięknych  pojawia się też coraz częściej w sztu-
ce użytkowej, zarówno w architekturze, jak i w wykończeniu wnętrz. Na 
poparcie tej tezy podał przykłady firm i instytucji państwowych, które za-
ufały umiejętnościom prawdziwych artystów i zamówiły u nich wykona-
nie murali. Jeden z nich (na którego inauguracji był obecny) był muralem 
Obregóna, wykonanym w technice fresku w holu wejściowym Biblioteki 
Luis Ángel Arango934. 

Pod koniec lat 50. i na początku 60., kiedy Alejandro Obregón był już 
twórcą dojrzałym i na stałe mieszkającym w Kolumbii, Eiger poświęcił mu 
dwa obszerne felietony radiowe. W audycji Alejandro Obregón o la inflación 
pictórica (Alejandro Obregón lub inflacja malarska) z 1959 roku stwierdził, 
że jest on jedną z najwybitniejszych osobowości we współczesnej sztuce 
kolumbijskiej, o temperamencie artystycznym pełnym wigoru i o wielkiej 
sile ekspresji:

O rozwoju artystycznym Alejandro Obregóna nie można opowiedzieć w ki-
lka minut [...]. Nie było i nie ma w Kolumbii malarza, którego talenty twór-
cze byłyby tak silne jak u Obregóna, a jego estetyka tak wyraźna. Nikt też 

932  Arch. BLAA, fondo CE MSS 775-3270; C. Eiger, Ramón Torres Méndez y Germán Becerra 
(28 III 1949), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 110.
933  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3300; C. Eiger, Lo que dijo Casimiro Eiger de Ramírez..., s. 46.
934  Tamże, s. 33.
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nie potrafi oddać na płótnie lepiej niż on owej suwerennej wolności, która 
pochodzi z poczucia całkowitej pewności, owocu zarówno doświadczenia, 
jak i stale ponawianej odwagi935. 

Fot. 48. Sin título, Alejandro Obregón, 1959, mural, 690 x 471 cm, Biblioteka Luis 
Angel Arango, nr AP1313 

Ale zanim tak wysoko ocenił malarstwo artysty, tłumaczył na początku 
felietonu jak trudna jest praca krytyka, nawet takiego, który uprawia kry-
tykę „konstruktywną”936. Refleksję tę wzbudziła w nim ostatnia wystawa 
Alejando Obregóna w Bibliotece Narodowej. Jak zauważył zawierała ona:

taką ilość przeciwnych cech, wielkich dokonań i widocznych słabości, 
genialnych pociągnięć kreską i prostych sztuczek, że prawie niemożliwe 
jest ocenianie jej bez popełniania błędów, ani bezstronne mówienie o niej, 
bez narażenia się na użycie pokrętnych interpretacji937.

935  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3525; C. Eiger, Alejandro Obregón o la inflación pictórica 
(29-X-1959), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 561.
936  Tamże, s. 559.
937  Tamże, s. 560.



CZĘŚĆ III. Casimiro Eiger a sztuka280

Tym bardziej, że, jak przestrzegał, publiczność niewłaściwie identyfikuje sztu-
kę Obregóna z kierunkiem abstrakcyjnym, gdy tymczasem jest to ekspresjonizm 
neofiguracyjny938. Według Eigera, Obregón w swoim malarstwie przekształcił 
naturalny motyw w obsesyjną ideę, która przeszła w mit, jeden z pierwotnych 
symboli znanych ludzkości od zawsze, do którego tęskni i którego pragnie. 
Tak stało się np. w przypadku kondora przedstawiającego „dla artysty pewną 
fundamentalną prawdę jego świata oraz postawę – dzikości, władzy i smutku – 
postawę, która uosabia w swoim duchu amerykańską rzeczywistość”939. 

Fot. 49. Cóndor, Alejandro Obregón, 1959, obraz olejny, 100 x 113 cm, Museo de 
Arte Moderno, Cartagena de Indias, Kolumbia 

938  Nowa figuracja (neofiguracja) – kierunek w malarstwie II poł. XX wieku rozwinięty 
w latach 60., zwany również ekspresyjnym figuratywizmem; głównym tematem tego nurtu 
był człowiek. Malarze nowej figuracji przedstawiali najczęściej zdeformowaną postać ludzką, 
zwracali uwagę na fizyczną i moralną nędzę egzystencji ludzkiej. Do jej najważniejszych przeds-
tawicieli można zaliczyć m.in.: Francisa Bacona, Jeana Dubuffeta oraz Willema de Kooninga.
939  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3525; C. Eiger, Alejandro Obregón o la inflación pictórica 
(29-X-1959), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 561-562.
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I choć widzowie narzekali, że artysta wciąż pokazuje ten sam obraz, to 
Eiger wyjaśniał:

zewnętrzny kształt tego symbolu, w tym przypadku kondora lub zawsze 
tego samego szarego otoczenia, które go otacza, jest właśnie wynikiem 
jakości symbolu wcześniej zredukowanego do plastycznego znaku i w żaden 
sposób nie odnosi się do rzeczywistości940.

Chwalił Obregóna za indywidualną kolorystykę, za silne pociągnięcia 
pędzlem, za mocną konstrukcję obrazu, za ekspresję, za perfekcyjną pracę 
z formą, linią i kolorem. I za energię, która była widoczna w mniejszym lub 
w większym stopniu w każdym jego obrazie. Lecz cała wystawa nie dawała 
wrażenia jednolitości i, jak zauważył Eiger, zbyt dużo w niej pojawiło się 
arogancji dla malarstwa i publiczności, co było równoważne z odrzuceniem 
prawdziwego trudu i wysiłku. Alejandro Obregón znajdował się w samym 
szczycie swojej dojrzałości, całkowicie panował nad swoim warsztatem, 
ale, jak ostrzegał polski krytyk, nie pokazywał tego co najważniejsze dla 
artysty, czyli odpowiedzialności malarza wobec jego twórczej pracy, od 
czego nie uwolni go ani jego talent, ani energia, ani inspiracja. I tu Eiger 
musiał powiedzieć prawdę: wytknął Obregónowi, że „w ostatnim czasie 
nie podejmował tej odpowiedzialności, dawał się ponieść zbytniej łatwości 
malowania, pragnieniu epatowania, jak mówią Francuzi, burżuja, pracował 
zbyt szybko i tworzył zbyt dużo”. Tak powstały obrazy przesłane na wystawę, 
na których widać pełną kontrolę artysty nad umiejętnościami oraz niesamo-
witą zdolność tworzenia, obrazy, które „olśniewają, ale tak naprawdę nie są 
obrazami”. Porównał go do artystów takich jak Boldini941, który zachwycał 
swoich współczesnych i do wybitnie zdolnego Van Dongena942, którzy zo-
stali zapomniani, gdyż w swoim malarstwie poszli za daleko w stylizację 
i dekorację. Zakończył znów w swoim stylu pozytywnie, konstruktywnie 
i z nadzieją, będąc pewny że:

940  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3525; Tamże, s. 562.
941  Giovanni Boldini (1842-1931) ‒ włoski malarz najbardziej znany ze swoich realistycznych 
portretów i charakterystycznych, wirujących pociągnięć pędzla. Dzięki swoim olśniewającym, 
eleganckim wizerunkom modnych kobiet z Paryża zyskał przydomek „malarza kobiet”. 
942  Kees Van Dongen (1877-1968) ‒ francuski malarz pochodzenia holenderskiego. Malował 
portrety, pejzaże, martwe natury odznaczające się jaskrawymi barwami w dysonansowych 
zestawieniach, szeroką fakturą i silną stylizacją. 
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potężny talent Alejandro Obregóna z  pewnością przezwycięży te 
przejściowe błędy i, gdy odrzuci lekceważenie własnej pracy i pozytywnej 
reakcji publiczności, to powróci do głębokich przemyśleń, które zawsze 
go charakteryzowały.  Pozwolą one na to, aby nadzwyczajne jego talenty 
zostały wykorzystane w służbie sprawy godnej jego ducha i jego pozycji, 
którą słusznie zajmuje, na kartach sztuki kolumbijskiej943.

Trzy tygodnie wcześniej, z okazji omawiania kontrowersyjnej wystawy – 
konkursu XII Salonu Artystów Kolumbijskich, który wzbudził wiele emocji 
zarówno z powodu nagród jak i wyboru oraz ustawienia dzieł w przestrze-
ni wystawowej, Eiger odniósł się krytycznie do obrazu przesłanego przez 
Obregóna. Była to praca po raz kolejny poświęcona motywowi kondora 
nosząca tytuł Amanecer en los Andes (Wschód słońca w Andach). Zauważył 
cierpko, że jest to po prostu plakat, co prawda wykonany w sposób wybitny, 
ale wciąż tylko plakat: 

I jest to tak pewne, że w dolnej części obrazu – zajętej w niezrozumiały 
sposób przez naturalistyczny pejzaż – można by umieścić napis typu 
„Podróżujcie do Kolumbii”, bez żadnej straty wartości, lecz przeciwnie, 
żeby wydobyć pełnię jego znaczenia. Znając niezależność ducha i brak 
uprzedzeń malarza, pozwalamy sobie, z cała powagą sprawy, zaprosić 
Narodową Sekcję Turystyki (Sección Nacional de Turismo), aby zakupiła 
ten obraz, a następnie odtworzyła go w tysiącach kopii w celu rozprowad-
zenia do najdalszych zakątków ziemi. Byłaby to wspaniała propaganda dla 
kraju, dla jego krajobrazów, dla jego mistyki i dla artystów944.

W 1960 roku w programie radiowym „Rostos y rastros” Eiger omawiał 
podobny problem w przypadku motywu ryby mojarry945, który, tak jak przed-
tem motyw kondora, w pewnym momencie całkowicie zawładnął artystą946. 
 

943  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3525; C. Eiger, Alejandro Obregón o la inflación pictórica 
(29-X-1959), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 564.
944  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3522; C. Eiger, El Salón de Artistas Colombianos (II) 
(7-X-1959), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 549.
945  Mojarra – typowa kolumbijska ryba, występuje w Morzu Karaibskim.
946  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3534; C. Eiger, Las mojarras de Obregón (7-I-1960), [w:] 
M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 588-589.
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Fot. 50. Barracuda, Alejandro Obregón, 1948, akwarela, 19,5 x 28,5 cm. Kolekcja 
sztuki Banku Republiki

Temat w sztuce jak mawiał Casimiro Eiger, fałszywym problemem. 
Patrząc z pewnej perspektywy „temat sprowadza się do czystego pretekstu 
plastycznego i nie jest niczym innym jak tylko jednym więcej z elementów 
wśród innych, które tworzą kompozycję”. Jednakże, jak dalej przekonywał, 
temat często nie ograniczał się dla artysty do formalnych ćwiczeń. Może 
się zdarzyć, że opanuje całkowicie jego istotę i twórca przez prowadzenie 
nad nim uporczywych studiów ma nadzieję odkryć nie tylko jego piękno, 
ale też prawdę, tak aby dojść do wewnętrznej, ukrytej istoty. Podobne jest to 
do obsesji filozofów lub naukowców, mówił Eiger, którzy obserwują drobne 
zjawiska i wyciągają z nich wnioski na temat świata. 

Według Casimiro Eigera, w ten sposób uwikłał się Alejandro Obregón, 
którego ostatnie wystawy oscylowały wokół jednego tematu. Jeśli w przy-
padku symbolu kondora można było mówić o podłożu ideologicznym, 
o przedstawieniu mitu, to w przypadku mojarry chodziło bardziej o motyw 
czysto plastyczny, który służył artyście do wykonania studiów stylistycznych, 
a także był pretekstem do jego własnych eksperymentów technicznych. Lecz 
to nie wszystko. Wystawa zadedykowana jednemu motywowi, gdzie ryba-
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mojarra przedstawiona była zawsze z profilu, w tej samej pozycji, absolutnie 
nie była monotonna, gdyż jak przekonywał Eiger: „trzeba powiedzieć jedną 
rzecz: mojarras Obregóna wyjątkowo nie przedstawiają dla niego możliwości 
eksperymentowania ze stylami i materiałami: one odtwarzają antagonistyczne 
bieguny jego duszy”947. Nieskończenie zróżnicowane przedstawienia ryby, 
przekonywał Casimiro Eiger, wydobywają cechy charakteru Obregóna, 
okrucieństwo obok delikatnej harmonii, realizm obok chęci unicestwienia. 
Kończąc felieton krytyk zapewniał, że chociaż zamiar artysty dotarcia do głębi

pozostaje zamiarem czysto osobistym – to oznacza on jednocześnie, że rze-
czy najbardziej zwyczajne, że formy, które nas otaczają, że niezauważalne 
postaci, takie jak skromna mojarra, mogą posiadać siłę sugestii, która nas 
olśniewa i przeraża oraz ujawniać zapomniane sekrety życia i śmierci, 
uwiecznione i uchwycone w cudzie malarstwa948.

W 1960 roku Eiger omawiał dzieła wystawione przez czołowych arty-
stów na dorocznym pokazie zorganizowanym przez Fundację Guggenha-
ima w Muzeum Narodowym w Bogocie. Uważał, że wiele z tych obrazów 
było tworzonych pospiesznie, pod znakiem improwizacji, tylko po to, aby 
zaistnieć na wystawie o zasięgu międzynarodowym. Lecz tym razem jeden 
z obrazów Obregóna, Cotopaxi, wzbudził jego zainteresowanie:

jest to wspaniałe dzieło z serii andyjskiej, które wyróżnia się swoją 
prawdziwie malarską siłą, spośród tak bardzo zintelektualizowanego i poz-
bawionego wigoru malarstwa, jakie dziś powstaje oraz spośród tego, jakie 
jest na wystawie, o w większości płaskim charakterze i wyrachowanej ar-
chitekturze.  […] Dzieło męskie a zarazem delikatne, ekspresja woli, która 
wie jak wznieść swoje zdolności na poziom transcendentalny949.

 Jednak już drugi obraz Obregóna, pod tytułem Caribea przejawiał „zwy-
kłe cechy artysty” i nie należał do „kategorii dzieła oryginalnego i mocnego”. 
„Piękny obraz o charakterze dekoracyjnym” – podsumował Eiger950.

947  Tamże, s. 591.
948  Tamże, s. 591.
949  C. Eiger, Miscelánea para el exterior (2-VI-1960)…, s. 620-621.
950  Tamże, s. 620-621.
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Fot. 51. Cotopaxi, Alejandro Obregón, obraz olejny, 1959. Banco de Archivos Digi-
tales de Artes en Colombia – BADAC UniAndes

Dzieła Alejandro Obregóna bardzo często gościły w galeriach Eigera. 
W dekadzie lat 50. można doliczyć się co najmniej pięciu wystaw zbioro-
wych w Galerii „El Callejón”, w których Obregón brał udział (Aneks Tabela 
wystaw). Wśród nich, jak już było wspomniane, jedna z ważniejszych to 5 
Cinco pintores de Vanguardia (Pięciu malarzy awangardowych), czyli pokaz 
dzieł Fernando Botero, Enrique Grau, Alejandro Obregóna, Eduardo Ra-
míreza i Guillermo Wiedemanna z kwietnia 1956 roku oraz wystawa wy-
selekcjonowanych dzieł na V Biennale w São Paulo z maja 1959 r., na której 
wyeksponowane zostały obrazy tych samych pięciu twórców oraz Armando 
Villegasa i Edgara Negreta.

W 1960 r. Obregón miał indywidualną wystawę w galerii „El Callejón”. 
Pokazał wówczas wiele obrazów o tematyce dotyczącej walk byków. W 1961 
r. również na wystawie indywidualnej w „El Callejón” zaprezentował 28 
obrazów o tematyce morskiej, a w 1962 r. brał udział, we wspominanej już 
inauguracyjnej wystawie w galerii „Arte Moderno” 7 Siete Pintores Contem-
poráneos (Siedmiu Malarzy Współczesnych). 
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Fot. 52. Laguna de Saturno, Alejandro Obregón, 1961, obraz olejny, 155,5 x 187,5 cm. 
MAMU, Bogota 

W kolekcji Eigera podarowanej dla Banku Republiki Kolumbii znajduje 
się obraz Homenaje a Jorge Gaitán Durán (Hołd dla Gaítana Durána) wyko-
nany przez Obregóna dla uczczenia śmierci Jorge Gaítana Durána. Poeta, 
literat, krytyk, który zginął w wypadku lotniczym, był postacią bardzo ważną 
zarówno dla Obregóna, jak i dla Eigera oraz dla całego środowiska litera-
ckiego i artystycznego Kolumbii lat 1940-1960. Obraz ten pokazywano po 
raz pierwszy właśnie na uroczystości zorganizowanej przez Eigera w Gale-
rii „Arte Moderno” w rocznicę śmierci Jorge Gaitána Durána w 1963 roku, 
a jego czarno białe zdjęcie znajduje się w archiwum Eigera951. Wsród zdjęć 
w archiwum zachowało się też zdjęcie Obregona w pracowni malarskiej.

951  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3566.
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Fot. 53. Homenaje a Jorge Gaitán Durán,  
zdjęcie obrazu Alejandro Obregóna. Arch. BLAA

Fot. 55. Doodle stylizowany na obraz Alejandro Obregóna z 4.06.2014 (93 urodzi-
ny artysty) 

I znów, podobnie jak przy ocenie dzieła Eduardo Ramíreza Vilamizara, 
można powiedzieć, że jeśli w XXI wieku miarą popularności artysty jest 
jego odbiór w mediach elektronicznych to Alejandro Obregón jest znany 
na świecie, gdyż google-doodle uhonorowała go w 2014 roku tworząc swój 
logotyp na wzór jego obrazów.

Fot. 54. Alejandro Obregón 
w pracowni, zdjęcie. Arch. 
BLAA 
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2.1.4.3. Fernando Botero Angulo

Współcześnie najbardziej rozpoznawalnym na świecie artystą i jedynym żyją-
cym ze słynnej piątki malarzy, z którymi Casimiro Eiger zetknął się w Kolum-
bii i których twórczość recenzował, jest Fernando Botero Angulo. Urodził się 
w 1932 roku w Medellín, drugim mieście co do wielkości po Bogocie, znanym 
z karteli narkotykowych. W młodości Botero chciał zostać matadorem, ale 
zwyciężyło w nim powołanie plastyczne. Pierwsze jego rysunki to szkice walk 
byków. W 1951 roku wyjechał do Bogoty, gdzie miał swoją pierwszą wystawę. 
Studiował w Bogocie, podróżował po Europie, kontynuował naukę w Madrycie 
i Florencji. Następnie przebywał w Meksyku, gdzie duży wpływ wywarła na 
niego sztuka ludowa. W 1957 roku odbyła się jego pierwsza międzynarodowa 

wystawa indywidualna w Waszyng-
tonie. Rok później zwyciężył w IX 
edycji Salonu de Artistas Colom-
bianos (Salonu Artystów Kolum-
bijskich). Pobierał nauki w wielu 
miejscach, lecz najwięcej dały mu 
własne studia nad sztuką dawnych 
mistrzów prowadzone w muzeach 
we Włoszech i we Francji. 

W latach 60. jego twórczość 
ewoluowała od malarstwa do rzeź-
by i zaczął tworzyć gigantyczne 
dzieła z brązu. 

Jego dzieła mają cechy monu-
mentalne i są inspirowane sztuką 
europejskiego renesansu i baroku 
oraz sztuką prekolumbijską. Botero 
maluje i rzeźbi postaci o obfitych 
kształtach, w groteskowej, zdefor-
mowanej i karykaturalnej formie. 
Powiększone rozmiary stosuje też 
do wszystkich obiektów w swojej 
twórczości nie tylko do figur ludz-
kich. Jego dzieła znajdują się w naj-

większych muzeach i na ulicach największych miast, są też bardzo wysoko 
wyceniane. Jego styl często nazywany jest boteryzmem (boterismo). Fernando 

Fot. 56. Hombre a caballo, Fernando Botero, 
rzeźba z brązu, 72 x 50 x 36 cm, Museo 
Botero Bogota 
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Botero mówi o swojej sztuce: „Jestem malarzem objętości, a nie grubych 
kobiet”952. 

Casimiro Eiger wraz z Austriakiem Walterem Engelem byli pierwszymi 
krytykami sztuki, którzy docenili twórczość młodego, nieznanego jeszcze 
Fernando Botero. Jego pierwszą wystawę, która odbyła się w 1951 r. w ga-
lerii Leo Matiza w Bogocie opisał Eiger, jako czołowy krytyk przekazujący 
publiczności wrażenia z większości wystaw jakie odbywały się w Bogocie. 
Już w 1951 r. Eiger uważał, że siła oddziaływania dzieł Botero bierze się 
z rzadkiego daru umiejętności znalezienia nadzwyczajnej równowagi w łą-
czeniu wielkich form plastycznych nie tylko w sensie przestrzennym, ale 
też i kolorystycznym. Opisując wystawę Botero, zapewnił o jego talencie 
widocznym w kompozycji poprowadzonej naturalnie i śmiało oraz w ko-
lorystyce o silnych kontrastach. Mimo obaw, że tak duży sukces ekspozycji 
mógł być w dużej mierze związany z młodością artysty, mówił:

wystawione prace, akwarele, tusze, oleje i pastele, pokazują prawdziwe 
uzdolnienia, których żadnemu artyście nie uda się symulować. Odznaczają 
się śmiałością wynikającą z naturalnej pewności, rozległej i odważnej 
koncepcji, silnych kontrastów953.

Młodemu artyście zarzucał natomiast brak podstawowego wykształcenia 
plastycznego, co rzutowało na brak pewności rysunku. Nie pochwalał jego 
samodzielnych studiów, które po odrzuceniu nauk otrzymanych od mistrza 
Pedro Nel Gómeza doprowadziły do poszukiwań stylu wśród zagranicznych 
kierunków artystycznych i wpływu maniery picassowskiej. Recenzując 
wystawę zatrzymał się przy obrazie olejnym Frutas (Owoce), który w pro-
wadzeniu linii aktu kobiecego zdradzał intuicję plastyczną, lecz górna część 
jego kompozycji była zadziwiająco prymitywna, a całość nieprawidłowa. Nie 
chciał omawiać reszty obrazów twierdząc, że każdy z nich jest w pewnym 
sensie interesujący, szczególnie jeśli traktować go jako jeden z etapów roz-
woju, z których etap aktualny powinien tak naprawdę przypadać studiom 
w akademii. Mimo dość surowego osądu zakończył bardzo optymistycznie 
i dalekowzrocznie, zapewniając:

952  Botero: Soy el pintor del volumen, „El Universalr” 9.10.2018, https://www.eluniversal.com.mx/
cultura/fernando-botero-soy-el-pintor-del-volumen-no-de-las-mujeres-gordas Więcej na temat 
Fernando Botero można znaleźć np. w: Mariana Hanstein, Fernando Botero, Taschen, Köln 2003.
953  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3339; C. Eiger, Fernando Botero (29-VI-1951), [w:] M. 
Jursich Durán (red.), op. cit., s. 213-214.
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Fernando Botero ma z pewnością najbardziej charakterystyczny talent 
spośród młodych kolumbijskich malarzy, jakich ostatnio odkryliśmy; nikt 
nie potrafi przepowiedzieć dokąd, dzięki pracy, zaprowadzi go jego geniusz. 
Jego następne wystawy nam to pokażą954.

Po paru latach, w 1955 roku, 
Casimiro Eiger w swoich felie-
tonach wrócił do twórczości Bo-
tero. Akurat zakończyła się jego 
wystawa w Bogocie, co skłoniło 
polskiego krytyka do refleksji na 
temat ewolucji malarskiej tego ar-
tysty. Dla lepszego zobrazowania 
dojrzewania twórczego posłużył 
się porównaniem ze światem ro-
ślinnym, mówiąc: „Talenty arty-
styczne tak samo jak drzewa owo-
cowe, kukurydza czy winnice mają 
swoje okresy powstawania, wzro-
stu i dojrzewania narzucone przez 
samą naturę, a których człowiek 
nie może przyspieszyć bez nara-
żenia się na niebezpieczeństwo”955. 
Długie okresy podziemnego kieł-

kowania, rozwoju rośliny, a później kwitnięcia, wszystko to ma swój rytm 
określony przez pory roku i nic nie może go zaburzyć bez narażenia się na 
wydanie niesmacznych owoców, dodawał. I ostrzegał, że jeśli artystą będzie 
kierować chęć zebrania niedojrzałych owoców, to może się tak zdarzyć, podob-
nie jak to się zdarza w pracy przy uprawie roli i w pracy duchowej, że wynik 
nie będzie odpowiadać oczekiwaniom. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest 
geniusz, który rodzi się dojrzały i osiąga wszystko naraz. Tu Eiger podkreślił, 
że geniusz nie potrzebuje cierpliwości, ale sam talent już tak. Fernando Botero, 
według niego, w czasie krótszym niż jesteśmy przyzwyczajeni, prowadzony 
przez niezmordowaną wolę, doszedł do rezultatów zazwyczaj osiąganych 
dopiero u szczytu kariery. Eiger, przyglądając się tej ewolucji, pokazał jej 

954  Tamże, s. 215.
955  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3455; C. Eiger, Fernando Botero (3-VI-1955), [w:] M. 
Jursich Durán (red.), op. cit., s. 404.

Fot. 57. Cocos, Fernando Botero, obraz olej-
ny, 1952, 48 x 39 cm. Kolekcja sztuki Banku 
Republiki
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wady i zalety. Wspomniał jak, już na samym początku drogi twórczej, Botero 
zadziwił krytyków dziełami, które zdawały się być wynikiem długiego procesu 
rozwoju wewnętrznego. Przypomniał swoje obawy związane ze zbytnią wiarą 
w młodość w sztuce, której, jak uważał, nie powinno się mylić z młodym wie-
kiem twórcy. Opisał jak na wystawie, tuż przed swoim wyjazdem za granicę, 
Fernando Botero pokazał się jako malarz władający pełnią środków wyrazu, 
malarz z wizją, która wydawała się być w pełni wykrystalizowana. Pochwalił, że 

wady jego poprzedniego malarstwa: niepewny rysunek, wymuszona barwa, 
zniknęły dając miejsce delikatnej symfonii kolorów, kompozycji pełnej 
wdzięku, bogatej i potoczystej materii malarskiej956. 

Widać było dobrowolny i świadomy wysiłek włożony w ewolucję twórczą, 
która w części polegała na dopracowaniu wcześniejszych cech jego stylu. Krytycy 
oraz publiczność przyjęli ten pokaz z entuzjazmem. Jednakże końcowa ocena Ei-
gera różniła się od chóru pochwał. Pozwolił sobie zrobić artyście wyrzuty za zbytni

wdzięk jego postaci, zbyt wyrachowane uwodzenie, niewątpliwe pragnienie 
zadowolenia wzroku i schlebianie fantazji. Od rozległych, rytmicznych 
kompozycji wolimy zatem niektóre portrety, w których nie ma tej niezde-
finiowanej pozy kokieterii intelektualnej, i w których wyraźniej widać 
zalety czysto malarskie957.

Później, jak opisywał Eiger drogę artysty, Botero znów wyjechał za 
granicę i dłuższy czas przebywał we Włoszech. Znał już swoje słabe punkty 
i zdecydował się ich pozbyć wypracowując nowy, jasny i mocny styl. Chciał 
oczyścić się ze wszystkich zaszłości, pozostawić proste formy, wyeliminować 
zbyteczne detale, zachować dyscyplinę kolorystyczną i formalną. Przez dwa 
lata pobytu we Florencji pomogła mu w tym współczesna szkoła włoska, 
surowe formy De Chirico958, Carrá959, Gino Severini960, a także spojrzenie 

956  Tamże, s. 405.
957  Tamże, s. 405.
958  Giorgio di Chirico (1888–1978) ‒ włoski malarz i rzeźbiarz, jeden z najważniejszych 
teoretyków sztuki XX wieku. Uznawany za prekursora surrealizmu
959  Carlo Carrà (1881-1966) ‒ włoski malarz, jeden z twórców futuryzmu. Był także kryty-
kiem sztuki.
960  Gino Severini (1883-1966) ‒ włoski malarz związany początkowo z kubizmem, potem 
przeszedł do futuryzmu, abstrakcjonizmu i wrócił do sztuki figuratywnej. Jeden z twórców 
Manifestu Futurystycznego.
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wstecz aż do renesansowych malarzy, takich jak Paolo Uccello961. Eiger 
uważał, że dwa lata pobytu we Włoszech wystarczyły, aby sztuka Botero 
stała się całkowicie włoska, przesiąknięta duchem malarstwa z półwyspu 
apenińskiego. Zadał więc pytanie „czy dzięki zaakceptowanej przez siebie 
dyscyplinie udało się artyście wyklarować swój styl i jednocześnie wyrazić 
coś głęboko własnego?”962 Po czym odpowiedział, że niestety przez pozbycie 
się ze swej sztuki ułatwień w fakturze i przeorganizowanie na nowo materii 
kompozycyjnej malarz zubożył swoje możliwości twórcze i zniszczył część 
własnej techniki. 

Eiger będąc przedstawicielem krytyki pozytywnej, konstruktywnej, 
zawyczaj chciałby pochwalić artystę za jego pracę i wysiłek, ale jak przeko-
nywał, musiał być nieludzko wymagający i podejrzliwy, aby sprawdzić czy 
pochwały dadzą pozytywny rezultat. W przypadku Botero problemem było 
pytanie, czy proces koniecznego oczyszczania jego twórczości był spowodo-
wany stopniowym dojrzewaniem czy też został przeprowadzony nagłymi 
skokami dzięki silnej woli i wpływom środowiska. Wszystko zdawało się 
wskazywać, twierdził Eiger, że upór i inteligencja artysty wygrały z na-
turalnym procesem rozwoju, przez co jego „aktualne malarstwo sztywne, 
przejrzyste i intelektualne oraz dawne zmysłowe ekscytacje tak naprawdę 
stanowią w głębi tę samą istotę”963.  „Nikt nie zmienia się w przeciągu jed-
nej nocy” przytoczył Eiger słowa francuskiego poety, które miały pokazać, 
że Botero  wciąż nie osiągnął jeszcze swojego malarskiego przeznaczenia. 
„Przyspieszył proces oczyszczania swojego malarstwa, a nie udało mu się 
nic więcej jak tylko pokazać drugą stronę dobrze mu znanych, uporczywych 
pokus”. Krytyk dodał:

Oczywiście mamy nadzieję, że ten ogromny wysiłek, który pozwolił mu 
porzucić tak wiele powierzchownych postaw i osiągnąć poważną i stałą 
formę, doprowadzi go w przyszłości (oby nie za szybko) do progu w ma-
larstwie, który nie uwydatni zewnętrznego kształtu pożądania964.

961  Paolo Uccello (1397-1475) ‒ włoski malarz, rysownik, twórca mozaik i witraży. Jeden 
z najwybitniejszych artystów florenckiego quattrocenta. Jego dzieła cechuje dekoracyjna 
forma oraz monochromatyczny koloryt. Twórczość Uccella wywarła znaczny wpływ na 
ukształtowanie się sztuki renesansu.
962  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3455; C. Eiger, Fernando Botero (3-VI-1955), [w:] M. 
Jursich Durán (red.), op. cit., s. 406.
963  Tamże, s. 407.
964  Tamże, s. 407.
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W 1956 r. Casimiro Eiger wystawił 
obrazy Botero w swojej galerii na ważnej 
wystawie 5 Cinco pintores de Vanguardia 
(5 Pięciu awangardowych malarzy). Bote-
ro pokazał tam m. in. portet swojej żony 
Glorii Zea, którego zdjęcie znajduje się 
w archiwum Eigera.

Kiedy po czterech latach, w 1959 
roku, Botero wystawił swoje obrazy 
w kolumbijskiej Bibliotece Narodowej, 
Casimiro Eiger nie po raz pierwszy na-
rzekał na trudności w wyrażeniu praw-
dziwej krytyki wobec dzieła pełnego 
udanych rozwiązań. Pierwsze wrażenie 
z tej wystawy było takie, że artysta jest 
w ważnym momencie swojego rozwoju, 
w którym widać przebytą drogę oraz przyszłe postępy. Nawiązując do po-
przednich recenzji, Eiger przypomniał swoje obawy co do drogi artystycznej 
młodego twórcy:

Fernando Botero, artysta utalentowany i przedwcześnie dojrzały od 
pierwszych lat swojego malarskiego życia, z powodu łatwości i przedwc-
zesnej dojrzałości, naraził się na podejrzenie, że jego talent jest bardziej 
spektakularny niż rzeczywisty, i że kiedy minie pierwszy moment ge-
nialnej działalności, może stać się sfrustrowany, wpaść w jakąś manierę 
lub przeciwnie, oddać się łatwym zmianom i stać się kimś, kto nie ma nic 
prawdziwego do powiedzenia965.

Recenzując tę nową wystawę w Bibliotece Narodowej Eiger rozwiał 
swoje poprzednie obawy, a przynajmniej znacząco je zmniejszył. Stwier-
dził, że wszystkie poprzednie etapy doprowadziły Botero do krystalizacji 
wcześniejszych tendencji i wysiłków:

Już nie mamy do czynienia z dziełem młodego, utalentowanego artysty, 
który szuka swej drogi i jednocześnie próbuje nas olśnić swoją łatwością 

965  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3529; C. Eiger, Fernando Botero en la Biblioteca Nacional 
(II) (3-XII-1959), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 570.

Fot. 58. Gloria Zea, zdjęcie obrazu 
Fernando Botero. Arch. BLAA
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malowania, ale mamy do czynienia z udaną formą, ze znalezionym stylem, 
z połączeniem dotychczas rozproszonych elementów inspiracji i malar-
skiej ekspresji966.

Dla porównania, tak jak to często czynił, przypomniał pierwszą wystawę 
obrazów Botero, która obok pokazania wielkiego talentu uwydatniała defekty 
jego malarstwa oraz drugą wystawę, na której widać było w jego pracach 
coś zbyt łatwego i zbyt pochlebnego. Powtórzył, że Botero podczas pobytu 
we Włoszech starał się pozbyć swoich skłonności do zbytniej zręczności 
i zagłębił się, jakby za karę, w studia nad rysunkiem dawnym i renesanso-
wym. Później zadziwił publiczność przyswajając masywne formy i stosując 
je do codziennego życia, aż do gigantomachii, która czyniła z jakiegokol-
wiek codziennego przedmiotu element fantasmagorii o monumentalnym 
charakterze. A do tego doszły:

przedstawienia jakby ściętych postaci ludzkich, skróconych (obciętych?) 
w sensie wysokości, zredukowane do proporcji karłów, podczas gdy głowy 
im puchły, zajmowały połowę płótna, nadymały się i wpatrywały z nieru-
chomym wyrazem potworów dumnych ze swojego piękna967. 

Z tych nowych elementów, początkowo rozrzuconych po różnych obra-
zach, malarz zaczął konstruować rozległą syntezę swojej sztuki. Stało się 
to widoczne w pracach wysłanych na Biennale w São Paulo, na których 
przeważał zestaw kształtów, a nie ich nadprzyrodzona i groteskowa wiel-
kość. Dopiero rysunki, jak uważał Eiger, pozwoliły artyście wyzwolić się ze 
zniewolenia własną oryginalnością: 

Na tych rysunkach, gdzie już nie uwzględniał spektakularnego aspektu 
struktury, które mogły obejść się bez efektów tonalnych koloru, które 
nie potrzebowały nic więcej jak tylko być tym czym były, sztuka Fernan-
do Botero być może odnalazła swoją równowagę i została ostatecznie 
dopracowana. Tam (w rysunkach) dzięki oszczędności treści, ekonomii 
środków, malarz zobaczył, że najważniejsze rozwiązania w malarstwie 
są jednocześnie najprostsze, i że nie potrzeba takiej intencjonalności, ta-
kiej wirtuozerii, a nawet takiego mistrzostwa, aby stworzyć liczące się 

966  Tamże, s. 571.
967  Tamże, s. 572.
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dzieła, które przekonują swoją wartością. I świadomie lub nieświadomie 
zastosował tę zasadę do swojego malarstwa968.

W drugiej części audycji Eiger jeszcze raz powtórzył, że sztuka Bo-
tero w swoim rozwoju przeszła wiele transformacji, aż doszła na koniec 
do form masywnych, jakby sztucznie nadmuchanych, monumentalnych 
i potwornych. Mówił, że w jego malarstwie, dzięki powiększeniu, w co-
dziennych przedmiotach ukazana 
jest poezja i ich ukryte wartości 
plastyczne. Przekonywał, że „gi-
gantyzm ostatnich postaci Fer-
nando Botero z ich zwiotczałym 
i nikczemnym wyglądem mówi 
nam ponadto o obecności śmierci, 
o unicestwieniu, które znajduje się 
na krawędzi wszystkiego co roz-
wija się w oddzielnym kształcie969.

Przypomniał, że dawniej ar-
tysta bawił się swoimi formami, 
swoim przesłaniem, nie traktował 
na serio publiczności, ani tego co 
miał do przekazania. Przekształ-
cał i deformował ludzkie postacie, 
robił z nich zespoły nadmucha-
nego mięsa. Dodawał ironiczne 
dotknięcia pędzlem w rodzaju 
znaczącego uśmiechu, afektowanego gestu, zalotnego akcentu, tak jakby 
upiększał śmierć próżnymi, ludzkimi ozdobami. Wtedy tylko forma, jakość 
plastyczna czy wartość rysunku wskazywały na jego poważne intencje. Na-
tomiast teraz nastąpiła zmiana:

Ostatnia wystawa Fernando Botero pokazała, że bez ironicznych mrugnięć okiem, 
bez drobnej wewnętrznej kpiny, bez rozumowej powściągliwości jest w stanie 
zachwycić duszę widzów, a co więcej: dotrzeć do własnej duszy. I że pomijając 
troskę o efekt, potrafi budować mocne i pozbawione drugiej intencji dzieła, gdzie 

968  Tamże, s. 572-573.
969  Tamże, s. 575. 

Fot. 59. Violacion (Diablito erótico), Fernan-
do Botero, 1958. MAMU, Bogota
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malarskość przeważa nad innymi aspektami, przy czym żaden z nich nie staje się 
ani uboższy ani nie przestaje istnieć […] Niemal po raz pierwszy w twórczości 
Fernando Botero jesteśmy świadkami doskonałej równowagi wszystkich ele-
mentów składowych obrazu, bez dominowania jednych nad innymi970.

Lecz tej pozytywnej krytyki Eiger nie mógł zastosować do wszystkich 
obrazów Botero. Wciąż, mówił, są wśród nich takie, w których dominuje 
sarkazm, tak jak w obrazach inspirowanych dawnym malarstwem, którym 
malarz chciałby nadać ducha naszych czasów. Ta część twórczości Bote-
ro, przekonywał, pokazuje jego wysoką kulturę, jego wyczucie historii 
tak rzadkie w Kolumbii, lecz jest mniej interesująca, bardziej narażona 
na przemijanie, a także zbyt oczywista i zbyt literacka. Obrazami, które 
Eiger uważał za najlepsze na wystawie, były oryginalne kompozycje arty-
sty takie jak martwe natury, w których sięgał do najlepszych przykładów 
malarstwa barokowego, w których widać było życie, poczucie pewności 
i harmonię kolorów. Podawał przykład obrazu numer 21, o kompozycji 
najpiękniejszej z całej wystawy, który dzięki swojej elegancji, tak jak naj-
lepsze dzieła Szkoły Paryskiej, nie wpadał ani w powierzchowność, ani 
w dekoracyjność czy ornamentację. Podkreślał, że artysta znajduje się 
aktualnie w epoce integracji swojego talentu, i że w niektórych aspektach 
twórczości doszedł do mistrzostwa. 

Fot. 60. Po lewej: Naturaleza muerta/ bodegón- roboczy tytuł niezidentyfikowane-
go obrazu Fernando Botero. Zdjęcie z archiwum Eigera, BLAA; Po prawej: Varia-
ciones sobre Cézanne, Fernando Botero, 1963, obraz olejny 131 x 150 cm, kolekcja 
sztuki SURA.

970  Tamże, s. 576.
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Jednak mimo tak wielu pochwał, Eiger wciąż miał pewne wątpliwości: 
czy ten świat, który pokazywał Botero z takim mistrzostwem, jest na pewno 
jego światem? Czy jest to odbicie jego duszy i czy wynika z nieuchronnej 
potrzeby wyrażania siebie? Nie potrafił na to odpowiedzieć. I mimo że 
zarzucał wcześniej artyście chęć zadziwienia publiczności i zabawę z kon-
wencjami, to chciał powiedzieć, że

jego wspaniałe zdolności malarskie nie wymagają jakiejkolwiek przesady 
formalnej czy tematycznej, że nie musi on zmuszać swoich myśli, aby 
narzucać swoje poglądy i przekonania. Wystarczy, że będzie tylko sobą 
i całkowicie sobą, byśmy mogli rozkoszować się jego twórczością. „Traci 
świat ten, kto chce go zdobyć”. Jesteśmy pewni, że Botero, w kolejnej fazie 
twórczości, powracając do niezbędnej pokory, porzucając wszelkie niepo-
trzebne i podrzędne w sztuce malarstwa efekciarstwo, nabyte w minion-
ym okresie, stanie się w pełni, tym kim, aby natura chciała, aby został od 
samego początku: prawdziwym i niezwykłym artystą971.

W 1960 roku omawiał prace artystów wystawione w Muzeum Narodo-
wym w Bogocie wyselekcjonowane na coroczny międzynarodowy pokaz 
organizowany przez Fundację Guggenheima. Wiele z tych prac robiło na nim 
wrażenie improwizowanych. Pochwalił drugi, przesłany na konkurs, obraz 
Botero o nazwie Lección de guitarra (Lekcja gitary), który mimo pewnego 
widocznego pośpiechu w wykonaniu dzięki pięknu pewnych fragmentów 
mógł pretendować do dzieła najważniejszego w konkursie972.

Ostatnia zachowana recenzja Eigera na temat twórczości Botero to ar-
tykuł z czasopisma „Semana” pod tytułem Botero al desnudo (Botero nagi). 
Krytyk opisuje w nim wystawę obrazów olejnych, rysunków i szkiców zor-
ganizowaną w galerii „El Callejón” w lipcu 1961 roku, podczas której słowo 
wstępne wygłosiła Marta Traba. Na ekspozycji znalazły się dzieła Botero, 
zarówno te już pokazywane jak i takie, które artysta zostawił przed wyjaz-
dem do Stanów Zjednoczonych bez intencji ich pokazywania. 

I to w tych nieznanych dziełach, pierwszych projektach artysty, Eiger 
zobaczył to, co już wcześniej przeczuwał – czyli, że w głębi duszy „tematy” 
tak naprawdę nie interesują Botero:

971  Tamże, s. 578.
972  C. Eiger, Miscelánea para el exterior (2-VI-1960)… s. 620
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te wszystkie wyobrażenia postaci tak ostatnio dyskutowane – Biskupi, Mona 
Lizy, Demony, ze swoimi ostrymi spojrzeniami, masywnymi kształtami, 
groteskową atmosferą, wyrazistą deformacją – w głębi duszy, nie są dla 
malarza niczym innym jak zbiorem form, a tym co prowadzi jego rękę i jego 
umysł jest poszukiwanie koloru, radosnej zgodnośc barw, soczystej i swo-
bodnie rozproszonej materii, która w więcej niż w jednym miejscu znika, 
aby pozostawić pole samemu szkicowi, sugestii konturu, nierozróżnialnej 
plamie973. 

W archiwum Eigera pod numerem MSS775-1340 odkryłam zdjęcie 
nieopisanego, zupełnie nieznanego obrazu, który według mojej opinii jest 
dziełem Botero z serii dotyczącej Biskupów i najprawdopodobniej uświetnił 
tę wystawę w „El Callejón”.

Fot. 61. El obispo y su séquito – opisowy, roboczy tytuł nadany nieznanemu dziełu 
Fernando Botero. Zdjęcie z Archiwum Eigera w BLAA.

Jest to typowy dla wczesnego stylu, jak pisze Christian Padilla, „Młodego 
Mistrza” Botero974 obraz, w którym widać niezaprzeczalne podobieństwo do 
jego dzieła Obispos muertos wystawionego w Muzeum Narodowym Kolumbii. 

W 1962 roku Botero brał udział w ekspozycji 7 Siete Pintores Contemporá-
neos oficjalnie otwierającej Galeríę „Arte Moderno”. Zostały na niej pokazane 
jego trzy obrazy olejne Niño de Vallecas (Dziecko z Vallecas), Bodegón con 
Manzanas (Martwa natura z jabłkami) i Sobre Velásquez (Wokół Velazqueza)975. 

Najprawdopodobniej były to obrazy wykonane przez niego z okazji 
trzechsetlecia śmierci wielkiego artysty, o których pisał Eiger w 1960 roku, 
że ze wszystkich hołdów jakie złożono Velazquezowi: „najbardziej niezwykły 

973  C. Eiger, Botero al desnudo …, [w:] El legado de Casimiro Eiger ..., s. 37. 
974  C. Padilla, El joven Maestro. Botero, obra temprana: 1948-1963, katalog wystawy w Museo 
Nacional de Colombia 2018. W tym i w innych dostępnych autorce katalogach i książkach 
oraz na internecie brak reprodukcji tego obrazu, odnalezienie go wymaga szerszej kwerendy 
w Muzeach i bibliotekach.
975  C. Ortega Ricaurte, Diccionario de artistas en Colombia, Ediciones Tercer Mundo, 1965, s. 59. 
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Fot. 62. Obispos muertos, Fernando Botero 1958. Muzeum Narodowe, Bogota

Fot. 63. El niño de Vallecas, Fernando Botero, 1959. Muzeum Narodowe, Bogota
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hołd, wyjątkowy hołd stanowi seria obrazów, które na temat Niño de Vallecas 
wykonał wielki malarz narodowy Fernando Botero”976. 

W kolekcji 109 dzieł podarowanych przez Eigera Bibliotece Luis Ángel 
Arango Banku Republiki nie ma żadnego obrazu Botero. A jednak Eiger 
posiadał obrazy tego malarza. Podczas kwerendy internetowej udało się 
znaleźć informację, że własnością Casimiro Eigera był obraz Niña con flores 
(Dziewczynka z kwiatami) Botero z 1963, który sprzedał w 1965 roku977. 
Był to prawdopodobnie obraz pokazywany na wystawie 8 artystów nowo-
czesnych w listopadzie-grudniu 1960 r. w galerii „El Callejón” (patrz aneks 
-Tabela wystaw).

W 1957 r. Bank Republiki Kolumbii zainicjował swoją kolekcję sztuki 
obecnie jedną z największych w Kolumbii. Jednym z pierwszych trzech 
zakupionych dzieł  był obraz Botero Mandolina. Dwa inne to Ángel volando 
en la noche Cecilii Porras, y El Dorado #2 Eduardo Ramíreza Villamizara.

Bogatsi w możliwość obserwacji twórczości Botero na przestrzeni lat 
widzimy, że niektóre z obaw Eigera i z jego krytycznych uwag się spraw-
dziły. Pod słowami Eigera o niebezpieczeństwie osunięcia się w jakąś ma-
nierę, o poddaniu się łatwym zmianom czy o staniu się kimś, kto nie ma nic 
prawdziwego do powiedzenia, mogłoby podpisać się wielu współczesnych 
krytyków. W artykule ¿Los criticos quieren a Botero? wypowiadają się trzej 
współczesni krytycy kolumbijscy: Halim Badawi mówi, że malarstwo Fer-
nandoBotero to „dzieło, które nie ewoluuje, nie gryzie ręki, która go karmi, 
nie kwestionuje ani nie przeformułowuje zastałych gustów”. Alvaro Medi-
na stwierdza: „Interesuje mnie tylko praca, którą Botero wykonał w latach 
1957-1980. Po tej dacie jego postaci przestają być monumentalne i stają się 
zwiotczałe. Kiedy je widzę, tęsknię za ekspresjonizmem »Dziecka z Valle-
cas«”. A Alejandro Martín uważa, że Botero dobrze wie, iż „bardziej niż jego 
dzieła, to właśnie publiczna postać artysty jest jego prawdziwym dziełem, 
a główną umiejętnością jest gra z rynkiem, mediami i formami reprodukcji”978.

Obecnie Fernando Botero jest malarzem i rzeźbiarzem sławnym na całym 
świecie, a w 2000 roku dzięki pracom przekazanym przez niego w darze dla 
Banku Republiki Kolumbii w dawnym budynku Arcybiskupstwa w Bogocie 
powstało Muzeum Botero. Czy Eiger mógł przeczuwać jak wielki sukces 

976  C. Eiger, Tricentenario de Velazquez (25-VIII-1960), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 655.
977  By Fernando Botero „Niña con flores”; 1963, Provenance Casimiro Eiger (acquired from 
the artist) Acquired from the above by the previous owner (1965) Leon Tovar Gallery, New 
York Acquired from the above by the present owner, http://www.mutualart.com
978  ¿Los críticos quieren a Botero? “Semana, 10.11.2015. 



301ROZDZIAŁ 1. Sztuka  w Ameryce Łacińskiej i w Kolumbii

Fot. 64. Mandolina sobre una sil-
la, Fernando Botero, 1957, obraz 
olejny, 119,5 x 94,5 cm. MAMU, 
Bogota 

Fot. 65. Una familia, Fer-
nando Botero, 1989, obraz 
olejny, 241 x 195 cm. Mu-
seo Botero, Bogota
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odniesie ten artysta? Chyba tak, gdyż już wówczas widział jak niesamowitą 
energię twórczą ma Botero i jak dobrze potrafi pokierować swoją karierą 
artystyczną. Botero z pewnością osiągnął sukces komercyjny, lecz podobnie 
jak dawniej Eiger tak i dzisiaj nie tylko krytycy, ale i publiczność zapytują 
czy „boteryzm” to jeszcze jest sztuka czy też może już tylko dekoracyjna 
karykatura rzeczywistości.

Jeśli mierzyć wartość sztuki wyceną dzieł artysty, to z pewnością Fer-
nando Botero byłby największym artystą z twórców kolumbijskich komen-
towanych przez Casimiro Eigera. W 2011 roku jego obraz z serii Familia 
(Rodzina) został sprzedany za rekordową cenę ponad 1,39 miliona dolarów979. 

2.1.4.4. Guillermo (Wilhem Egon) Wiedemann

Kolejnym z pięciu „kolumbijskich artystów eksportowych” był pochodzący 
z Niemiec Wilhelm Egon Wiedemann znany w Kolumbii pod imieniem 
Guillermo. Urodził się w Monachium w 1905 roku. Pod koniec lat 30. uciekł 
z Niemiec przed rządami Adolfa Hitlera i wyjechał do Ameryki Południowej. 
W 1946 r. przyjął obywatelstwo kolumbijskie. W jego twórczości można od-
naleźć wpływy ekspresjonizmu, lecz sam Wiedemann mówił, że jego intencją 
było stworzenie własnego stylu i nigdy nie chciał należeć do żadnego „-izmu”. 
Walter Engel i Marta Traba uważali, że okres abstrakcyjny u Wiedemanna 
rozpoczął się w 1956 roku, od momentu, kiedy wziął udział w wystawie 5 
Cinco pintores de vanguardia w „El Callejón” i, że od tej pory stał się jednym 
z najwybitniejszych przedstawicieli kolumbijskiej sztuki nowoczesnej. 

Według Eigera, twórczość Wiedemanna należała do rzeczy wiecznych. 
Na temat jego prac pisał: 

Twórczość Guillermo Wiedemanna, zarówno ta figuratywna jak i ta nie-
formalna, charakteryzowała się zawsze silną strukturą; strukturą, która 
nie poprzestawała jedynie na wyważeniu form. Opierała się ona na rów-
nowadze zmysłowo połączonych kolorów i – we wcześniejszym okresie 
– na mądrym operowaniu światłocieniem980.

979  Botero poszedł za miliony, 26.05.2011, http://www.tierralatina.pl
980  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-2109; C. Eiger, Wiedemann o la exuberancia fría (24-
VII-1961), [w:] (red.) M. Jursich Durán (red.), s. 663.
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W 1946 roku Casimiro Eiger 
w swoich pierwszych recenzjach, 
przy okazji analizowania prac Le-
opoldo Reignera, poruszył kwestię 
„ogromnego konfliktu, transcenden-
talnego problemu wielkiej wagi, czyli 
spotkania między europejskim mala-
rzem a tak mu odległą przyrodą tropi-
kalnego kraju”981. Ostrzegał na łamach 
„La Razón”, że nic nie pomoże twórcy 
z Europy, na nic nie przydadzą mu się 
jego poprzednie doświadczenia, jeśli 
nie stworzy nowej wizji świata, a to 
wymaga ciężkiej i niewdzięcznej pra-
cy. Mało jest malarzy ze Starego Kon-
tynentu, którzy mają tyle odwagi i siły 
charakteru, aby podjąć to wyzwanie, 
pisał, „którzy potrafią uchwycić tę 
nową fizyczną i ludzką rzeczywistość, 
wejść z miłością (być może należałoby powiedzieć: z cierpieniem) we wszystkie 
jej tajemnice i narzucić nową i odkrywczą równowagę tej rzeczywistości, która 
ich otacza i ujarzmia”982. Nie należał z pewnością do nich Leopoldo Reigner, 
malarz z Montparnasse, którego słynna Szkoła Paryska naznaczyła na całe życie. 

Natomiast, tym, przekonywał Eiger, który wygrał, który pokonał to 
wyzwanie, jednym z niewielu rzadkich przykładów twórcy, który zaryzy-
kował wszystko i zaakceptował wewnętrzne trzęsienie ziemi, aby odkryć 
prawdziwego ducha Ameryki, był Guillermo Wiedemann:

Sprowadzony tu przez przypadek ideologicznej niezgodności z gospodar-
zami swojego kraju, odkrył w tropikach siebie, odnalazł tam swoją duszę, 
aby później przezwyciężyć obce lub w pewnych aspektach bliskie żywioły 
i w końcu odkryć serce swego niezwykłego talentu983.

981  Arch. BLAA, fondo CE MSS-1828; C. Eiger, Leopoldo Reiner: El camino hacia la realidad 
(7-IX-1946), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 37.
982  Arch. BLAA, fondo CE MSS-1840; C. Eiger, Cecile Kalmanovitch: Nacimiento de una 
Pintura (3-IV-1948), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 45.
983  Tamże, fondo CE MSS-1828; C. Eiger, Leopoldo Reiner: El camino hacia la realidad (7-
IX-1946), [w:] (red.) M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 38.

Fot. 66. La doncella, Guillermo Wie-
demann, 1941, akwarela. MAMU, Bogota
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W programie radiowym Los departamentos z grudnia 1948 r. Eiger oma-
wiał zmiany zachodzące w Kolumbii, szczególnie dotyczące rosnącej decen-
tralizacji kultury oraz coraz większego znaczenia regionów i miast takich jak 
Cali, Ibagué, Medellín, Cartagena, gdzie tworzyły się różne stowarzyszenia, 
np. stowarzyszenie przyjaciół muzyki. Następnie przeszedł do inicjatyw 
związanych ze sztukami plastycznymi i zaznaczył, że w kraju zaczęto ot-
wierać wiele ciekawych ekspozycji dzięki temu, że

artyści konsekrowani w Bogocie zaczęli podróżować – prawdziwi 
apostołowie sztuki – najpierw do swoich prowincji rodzinnych, z którymi 
czują się bliżej związani, a następnie przez cały kraj, który ich serdecznie 
przyjmuje, poświęca im swoją uwagę – w niezliczonych i pochwalnych 
artykułach w prasie – i co najważniejsze – nabywa ich obrazy. I ten ruch 
nie jest już ograniczony do jednego lub dwóch regionów kraju, uważanych 
za najbardziej kulturalne, ale obejmuje całe jego terytorium, a przynajm-
niej tę jego część, w której pozwalają na to warunki ekonomiczne i stan 
transportu984.

W Medellín, jak zauważył, odbyły się w Muzeum de Zea dwie ważne 
wystawy, które stały się doniosłym wydarzeniem w życiu artystycznym 
miasta. Były to wystawy poważanych malarzy Guillermo Wiedemanna i Ig-
nacio Gómeza Jaramillo. Pierwszemu z nich poświęcił słowa pełne uznania 
i podkreślił sukces, jaki odniósł dzięki doskonałemu ujęciu w swoich pracach 
tematów kolumbijskich:

Jeśli chodzi o Guillermo Wiedemanna, to niemożliwe jest omówienie jego 
malarstwa w kilku zdaniach. Niech nasi słuchacze dowiedzą się – mam 
na myśli tylko tych, którzy nie znają z bliska jego dzieła – że chodzi tu-
taj o jednego z najważniejszych artystów na terytorium kraju i którego 
długa trajektoria twórcza pozwoliła na zdobycie jednej z najwybitnie-
jszych pozycji w sztuce na naszej półkuli. Wiedemann, malarz pochod-
zenia środkowoeuropejskiego, obecnie Kolumbijczyk, wymaga długiej 
i drobiazgowej analizy, głównie ze względu na charakter inspiracji oparty 
prawie wyłącznie na motywach kolumbijskich, analizy, którą obiecujemy 

984  Arch. BLAA, fondo CE MSS-3237; I. C. Salazar, Casimiro Eiger: Crítico de Posguerra en 
Colombia …, s. 110. 
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przeprowadzić w czasie wakacji, kiedy obecny rytm wystaw zatrzyma 
się na chwilę985. 

W archiwum nie udało się odnaleźć obiecanej analizy, natomiast Eiger 
często wspominał nazwisko Wiedemanna przy okazji różnych wystaw. Do-
patrywał się również jego wpływów u innych malarzy, tak jak na przykład 
u Manuela Hernándeza986, na którego wystawie w Galerii „Cory” w 1956 
roku w wystawionym obrazie Negra con peces (Murzynka z rybami) widział 
wpływ dawnej maniery Wiedemanna z czasów, kiedy ten jeszcze czerpał 
z „egzotyki natury”987. 

Fot. 67. Sin título, Guillermo Wiedemann, akwarela, 1946, 55x75 cm. MAMU, 
Bogota

985  Tamże, s. 86.
986  Manuel Hernández Gómez (1928-2014) ‒ kolumbijski malarz i rzeźbiarz. Studiował 
w Szkole Sztuk Pięknych w Bogocie i w Santiago de Chile. Od lat 60. po pobycie w Paryżu 
i Nowym Jorku porzucił styl figuratywny i zaczął malować w stylu czysto abstrakcyjnym. 
987  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3494; C. Eiger. Manuel Hernández (¿?-¿?-1956) [w:] M. 
Jursich Durán (red.), op. cit., s. 474. 
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W kwietniu 1959 roku podczas audycji omawiającej wystawę zbiorową 
na Uniwersytecie Ameryki Casimiro Eiger analizował poszczególne dzieła 
malarzy kolumbijskich. Tym razem nie miał pochwalnych słów dla Wie-
demanna. Jego dzieło Imagen (Obraz) omówił wraz z innymi wystawionymi 
pracami artysty, które według jego opinii były zaledwie ilustracjami czy pla-
katami, choć miały pretensje do bycia obrazami. Stwierdził, że w tym obrazie 
Wiedemanna przeważa zbytnia wirtuozeria spowodowana pewnością, iż 
w kwestii formy może pozwolić sobie na wszystko. 

Następną zbiorową wystawą, przy okazji której Casimiro Eiger re-
cenzował prace Guillermo Wiedemanna, była wystawa-konkurs XII Salon 
Artystów Kolumbijskich (Salón de Artistas Colombianos). Wydarzenie to, 
mające miejsce również w 1959 roku, w październiku, wzbudziło ogromne 
kontrowersje i dyskusje, a wręcz kłótnie w świecie sztuki oraz wśród publicz-
ności. Eiger poświęcił XII Salonowi trzy audycje radiowe. W pierwszej z nich 
przedstawił swój punkt widzenia na temat sztuki, która według niego jest:

magią i godnością i pięknem, to znaczy, że jest dużo ponad i dużo dalej od 
małych walk stronnictw, od ambicji i rywalizacji, które regularnie dzielą 
obszar Agramanta988, czyli obszar sztuki; a osobiste osiągnięcia, chwilowe 
korzyści, domniemane przewagi, a nawet autorstwo dzieł sztuki mają 
niewiele wspólnego z ich wartością i nie obchodzą potomności989.

Nawiązywał przy tym do polemiki wokół organizacji Salonu, a szczegól-
nie kontrowersji związanych z wyborem nagrodzonych dzieł. Ubolewał, że 
najbardziej dyskutowany nie był wcale ani poziom Salonu, ani jego realizacja. 
Nie patrzono na jakość wystawionych dzieł, nie wskazywano na postępy 
lub ich brak u wystawiających artystów, nie badano relacji między nowymi 
prądami w sztuce światowej i krajowej. Jedyne, co budziło zainteresowanie, 
to fikcyjna przewaga niektórych prac czy nazwisk nad innymi. Eiger starał 
się wytłumaczyć, że w przypadku tego typu wydarzenia jakim są Coroczne 
Salony Artystyczne, nagrody same w sobie nie znaczą wiele. Może się przecież 
zdarzyć, że do konkursu z różnych przyczyn nie zostanie zgłoszone wybitne 
dzieło albo że wybitny malarz zgłosi słabe dzieło i wówczas, jak stwierdził: 

988  Agramante – postać króla z Afryki występującą w eposie Ludovico Ariosto „Orland 
Szalony” z XVI wieku. 
989  C. Eiger, El XII Salón de Artistas Colombianos (I) (1-X-1959), [w:] M. Jursich Durán (red.), 
op. cit., s. 540.
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„Wśród ślepców jednooki jest królem”990. Ze swojej strony utrzymywał, że 
zarówno organizacja, jak i prezentacja dzieł oraz przyznanie nagród są bez 
zarzutu. W końcu, po opisaniu wyjątkowo udanego ustawienia ekspozycji 
w salach Muzeum Narodowego, przeszedł do oceny wystawionych dzieł 
i rozpoczął recenzje prac artystów od „obrazów Guillermo Wiedemanna 
będących przedmiotem dyskusji nie dlatego, że ktoś im chciał odebrać war-
tość, ale dlatego, że jeden z tych obrazów został wyróżniony drugą nagrodą 
w kategorii malarstwa”991

Tak więc, stwierdził Eiger, biorąc pod uwagę wszystkie debaty, oskarże-
nia i krytyki, należy pokazać wartość dzieł Wiedemanna samych w sobie, aby 
stało się jasne, że otrzymał nagrodę całkiem zasłużenie. Nakreślił pokrótce 
drogę twórczą tego jednego z najbardziej utalentowanych i poważanych ma-
larzy Kolumbii. Trajektoria Wiedemanna, jak mówił, była logiczna i pięła się 
w górę, co zaprowadziło go od pejzaży przyrodniczych i scen rodzajowych 
do coraz śmielszych i bardziej syntetycznych poszukiwań, podczas których 
rozproszone elementy natury oraz przedstawienia postaci zredukował do 
plam, sugestii linii, znaczących konturów, gdzie rzeczywistość stawała się 
symbolem lub plastycznym znakiem. Nic więc dziwnego, przekonywał 
Eiger, że Wiedemann w końcu w swojej pracy twórczej doszedł do sztuki 
abstrakcyjnej. Jednakże widać, że nie był pierwotnie malarzem abstrakcyj-
nym i napotkał na pewne trudności chcąc wyrazić się w tym języku, co 
w doprowadziło go do tendencji dekoracyjnej. Widać to w jego twórczości 
z początków okresu niefiguratywnego, kiedy, jak mówił Eiger, na obrazach 
przesłanych na Biennale w São Paulo „pod zewnętrzną jasnością, pod wir-
tuozerią tak pustą, jak i olśniewającą, ukrywało się w rzeczywistości coś 
poważnego: rozbieżność między malarzem a wybranym przez niego stylem992.

Lecz, zapewnił Eiger, to niebezpieczeństwo już przeszło. Dwa prezen-
towane podczas XII Salonu płótna, a szczególnie Pintura en rojo (Obraz 
w czerwieni), były przemyślane, wolne od zbytnich ułatwień, skonstruowane 
wokół centralnej osi z mocnym akcentem skoncentrowanym w centrum 
obrazu. Wirtuozeria Wiedemanna została zastąpiona przez wewnętrzną 
harmonię, która jest owocem intymnej relacji między autorem a wybranym 
przez niego językiem sztuki. 

990  Tamże, s. 542.
991  C. Eiger, El XII Salon de Artistas Colombianos (III) (15-X-1959), [w:] M. Jursich Durán 
(red.), op. cit., s. 550.
992  Tamże, s. 551.



CZĘŚĆ III. Casimiro Eiger a sztuka308

Największe wrażenie robiła jego dojrzałość będąca owocem niewątpliwej 
dyscypliny, a zarazem jego młodość, która czyniła obraz jednym z „najmłod-
szych” dzieł na wystawie. Casimiro Eiger odniósł się tu do swoich rozważań 
na temat młodości i jeszcze raz podkreślił, że nie można identyfikować mło-
dego malarstwa z dziełami młodych artystów, które często mogą wydawać 
się stare lub przedwcześnie zmęczone. Podsumowując, wysoko ocenił obraz 
Wiedemana, który otrzymał jedną z nagród, lecz drugi z jego wystawionych 
obrazów nie wywołał w nim podobnego zachwytu:

Guillermo Wiedemann zademonstrował swoim malarstwem niesamowitą 
zdolność odnowy, a ponadto swoją radością twórczą – radością zdyscyplinowaną 
– dał przykład swoim młodszym kolegom; już z samego tego powodu jego 
Obraz w czerwieni zasłużył na nagrodę, którą otrzymał. Ponadto jest to  dzieło 
o niewątpliwej wartości, olśniewające i przemyślane. To samo, ale w mnie-
jszym stopniu, można by powiedzieć o jego drugim obrazie Kompozycja w zie-
leni, który jednak zawiera jeszcze pewne nieistotne formy i wykazuje pewien 
nieporządek w kompozycji993.

Fot. 68. Composición, Guilermo Wiedemann, obraz olejny, 1958, 80 x 100 cm. Ko-
lekcja sztuki Banku Republiki

993  Tamże, s. 552.
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Dopiero w roku 1961 w czasopiśmie „Semana” pojawił się tekst Casimiro 
Eigera Wiedemann o la exuberancia fría (Wiedemann lub zimna żywiołowość) 
całkowicie poświęcony twórczości Guillermo Wiedemanna. Związany był 
z recenzją z wystawy akwarel i obrazów olejnych wystawionych przez arty-
stę w galerii „El Callejón”. Eiger, zgodnie ze swoim zwyczajem przypomniał 
pokrótce drogę twórczą malarza, jego przejście ze świata sztuki figuratywnej 
do sztuki abstrakcyjnej. Zapewnił, że każdy etap twórczości charakteryzo-
wała silna struktura oraz początkowa równowaga intuicyjnie połączonych 
kolorów, a następnie przemyślane operowaniem światłocieniem. Obecnie, 
pisał Eiger, artysta stara się zerwać nie tylko z tematem, ale także z całą 
strukturą obrazu, zastąpić ją dynamiką formalną i chromatyczną, z czego 
powinna się wyłonić nowa prawda i wewnętrzna równowaga. Lecz każde 
pobudzenie form musi odpowiadać niepokojom duszy, bez tego jest tylko 
powierzchowną konwulsją bądź malarskim zbiegiem okoliczności. I nieste-
ty, takie wrażenie pozostawiła na nim większość ostatnich dzieł Guillermo 
Wiedemanna. Ostatnie prace olejne artysty charakteryzowała, według Eige-
ra, gwałtowność kształtów i kolorystyki. Ponownie ostrzegał przed zbytnią 
wirtuozerią, która nie prowadzi do prawdziwej dynamiki twórczej. Nato-
miast akwarele Wiedemanna, harmonijne, muzykalne, ze swoją perfekcją 
i chromatycznym pięknem stawały się wyrazem ostatecznej kreacji, a nie 
ekspresją niskich namiętności. Eiger zakończył felieton, jak miał w zwyczaju, 
pozytywnie, stwierdzając, że mimo pewnych zastrzeżeń, uważa iż malarstwo 
artysty nie jest ani przez chwilę dekoracyjne, ani powierzchowne:

Po prostu malarstwo to opowiada się po stronie rzeczy wiecznych jako 
jeszcze jedna próba bycia czymś bez odkrywania swojej duszy. Tej duszy, 
która ukrywa się pod i ponad samotnymi formami, swoim niemym i dum-
nym językiem, swoją izolacją od istnień bez korzeni. Zimne świadectwa 
grzechu kolorystycznego pożądania i formalnej dumy994. 

Guillermo Wiedemann korespondował z Eigerem po niemiecku i tytu-
łował go: „Mein Lieber Don Casimier”995. O zażyłości Eigera z Wiedeman-
nem świadczy zrobiony przez Wiedemanna bilecik wizytowy łączący jego 
nazwisko z imieniem Casimiro wraz z dodatkiem von:

994  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-2109; C. Eiger, Wiedemann o la exuberancia fría (24-
VII-1961), [w:] (red.) M. Jursich Durán, op. cit., s. 664.
995  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0357.
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Fot. 69. Wizytówka: Casimiro von Wiedemann (pismo Wiedemanna). Arch. BLAA

W 1953 roku Wiedemann ożenił się z malarką Cristiną (Krystyną) Cha-
łupczyńską z domu Szalay, wdową po pośle Mieczysławie Chałupczyńskim, 
którą dobrze znał Eiger. W jakiś czas po ślubie wybudowali w Bogocie dom 
wraz ze studiem do pracy i z przestronnym salonem, w którym urządzali 
spotkania artystów i intelektualistów. W testamencie Cristina i Guillermo 
Wiedemann przekazali swój dom i pracownię Uniwersytetowi de Los Andes 
z przeznaczeniem na działalność artystyczną996. 

Fot. 68. Interior - Wiedemann y Cristina (wnę-
trze domu-pracowni Cristiny i Guillermo 
Wiedemannów). BADAC UniAndes

Na przełomie roku 2012 i 2013 na wystawie zorganizowanej przez 
Muzeum Narodowe i Ministerstwo Kultury Kolumbii Del monumento al 
pensamiento. Patrimonio de Colombia para la humanidad (Od zabytku do 

996  Una Casa sin destino, „El Tiempo” 29.03.2001, https://www.eltiempo.com/archivo/
documento/MAM-575980 (dostęp: 12.10.2016).

Fot. 71. Fuer Nada, Guillermo Wie-
demann, [prawdopodobnie jest 
to portret Cristiny Wiedemann], 
obraz olejny, 60 x 80 cm. Zdjęcie 
ze strony internetowej 
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idei. Dziedzictwo Kolumbii dla 
ludzkości) dotyczącej przeglądu 
dziedzictwa narodowego Kolum-
bii, wśród wielu obiektów zostały 
wystawione dzieła Wiedemanna 
i Obregóna, artystów, których pro-
mował Eiger997. 

Praca Wiedemanna Desnudo 
sentado (Akt siedzący) znajduje się 
wśród obrazów, które w swoim 
testamencie Eiger podarował Ban-
kowi Republiki Kolumbii.

Fot. 72. Desnudo sentado, Guillermo 
Wiedemann, 1944, obraz olejny na 

kartonie, 34 x 21,3 cm. MAMU, Bogota

2.1.4.5. Enrique Grau Araújo

Enrique Grau urodził się w 1920 roku w Panamie, a dzieciństwo i młodość 
spędził w Cartagenie de Indias „mieście nad brzegiem Morza Karaibskiego, 
pełnym światła i legend”998. W latach 40. dzięki stypendium studiował w Art 
Students League w Nowym Jorku, a w latach 1955-1956 przebywał w Aka-
demii San Marcos we Florencji. Pierwszy etap jego twórczości obejmował 
sztukę portretową, następnie przeszedł przez okres kubizmu i zwrócił się 
ku sztuce geometrycznej bliskiej abstrakcji. Pod koniec lat 50. w jego twór-
czości pojawiły się martwe natury i kompozycje, a postaci stawały się coraz 
bardziej cielesne. Jego prace charakteryzuje przesada i hedonizm. W latach 
70., podczas jednej ze swoich wizyt w Cartagenie de Indias, we współpracy 
z Akademią Historii był inicjatorem powstania w tym mieście Museo de 

997  Del monumento al pensamiento. Patrimonio de Colombia para la humanidad, Exposi-
ción temporal, 18.10.2012, http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/noticias/Pagi-
nas/2012-10-18_50260.aspx (dostęp: 12.10.2018).
998  A. Rafael Grau Araujo “Vida y obra”, https://www.museocasagrau.com/grau/biografia 
(dostep: 15.11.2020)
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Arte Moderno (Muzeum Sztuki Nowoczesnej). W latach 80. zaczął tworzyć 
figury z brązu, które zachwycały drobiazgowością detali. Był artystą wszech-
stronnym, zajmował się filmem, scenografią, modą, malarstwem, ilustracją, 
muralami oraz rzeźbą. Malarz nurtu nowej figuracji, najbardziej znane są 
jego portrety i figury nawiązujace do tradycji indiańskich oraz afrokolum-
bijskich. Zmarł w 2004 roku.

Kiedy Casimiro Eiger pod koniec grudnia 1951 roku założył galerię „El 
Callejón”, oficjalnie rozpoczęła ona swą działalność w lutym 1952 r. od wy-
stawy obrazów młodego malarza z Cartageny Enrique Grau – i od razu stała 
się ważnym miejscem na mapie Bogoty999. Wcześniej, jeszcze w 1950 roku, 
Casimiro Eiger recenzował pokaz obrazów Enrique Grau wystawionych 
w Galeriach Sztuki (Galerías Centrales de Arte)1000 w Bogocie. 

Skłoniło go to do wygłosze-
nia refleksji dotyczących kondy-
cji twórcy, która według niego 
była nieprzerwaną serią ciągłych 
„bohaterskich czynów”. Artysta, 
mówił Eiger, nie może w żad-
nym razie zejść ze swojej drogi, 
zaprzestać poszukiwań i zdoby-
wania tego, co nieznane. Nie wol-
no mu zatrzymać się na pośred-
nim etapie rozwoju, bo może tak 
się zdarzyć, że to co początkowo 
było żywym i wstrząsającym sty-
lem zamieni się w manierę. Wielu 
twórców skłania się ku ułatwie-
niom, wybiera ze swojego talentu 
cechy najbardziej stałe, rozwija 
się w tym kierunku i dochodzi do 

zwodniczej wirtuozerii. Niewielu było malarzy w Kolumbii, uważał Eiger, 
którzy postępowali odwrotnie, ale jednym z nich był Enrique Grau, który:

999  Jaime Iregui, et al., Café El Automático. Arte, crítica y esfera pública, Universidad de los 
Andes, Cámara Colombiana del Libro, Bogotá 2009, s. 167.
1000  Prawdopodobnie chodzi o Galerías Centrales de Arte, gdzie Eiger od 1950 roku był 
członkiem Rady Artystycznej i administratorem.  C. Cerón, N. Gutiérrez Montes, J. Ruiz, 
op. cit., s. 307.

Fot. 73. Flores, Enrique Grau, 1950, obraz 
olejny, 29 x 33 cm, Kolekcja szuki SURA
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postanowił wybrać najtrudniejszą drogę, przekreślić to, co przedtem 
osiągnął i co było oklaskiwane i  podążać ścieżką, której ani jego osobista 
natura, ani pochwały krytyki zdawały się mu nie wskazywać. Albowiem siła 
Enrique Grau jest obecna, lub raczej do tej pory była obecna, w rysunku, 
w tej jego łatwości znaczącego skrótu perspektywicznego, która wszystko 
czego się podjął naznaczyła niewątpliwym znakiem nowoczesności, ale 
także osobistym charakterem1001.

Casimiro Eiger przypomniał poprzednią wystawę Grau, która odbyła się 
dwa lata wcześniej w lokalu Stowarzyszenia Architektów (Sociedad de Arqui-
tectos). Wówczas Eiger skrytykował przesadną symbolikę w jego twórczości, 
chęć wyrażenia samego siebie za wszelką cenę oraz zbytnie zaufanie do ry-
sunku, co sprawiało, że „pogardzał innymi istotnymi cechami malarstwa”1002. 
Być może ta krytyka miała wpływ na artystę z Cartageny, ponieważ jak za-
uważył teraz Eiger, powoli zaczął on wprowadzać znaczące zmiany w swo-
jej twórczości, czego kulminację można było oglądać właśnie na wystawie 
w Galeriach Sztuki. Także już wcześniej, w Salonie Artystów Nowoczesnych 
(Salón de Artistas Modernos), 
widać było przemianę, która 
sprawiła, że twórca odszedł od 
dawnej drogi, a w jego pracach 
pojawiła się troska o aspekty 
bardziej malarskie, o rolę i ja-
kość koloru. Takim obrazem 
wykonanym zgodnie z nowy-
mi, bardziej malarskimi zasa-
dami, była Jaula nr 2 (Klatka nr 
2). Dzieło to jednogłośnie zo-
stało zauważone przez kryty-
ków za swą delikatność tonów 
oraz zdobyło uznanie widzów 
i ich wprost zauroczyło. 

Z czasem powstały na-
stępne dzieła Grau o podob-
nym charakterze, różne inne 

1001  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3307; C. Eiger, Enrique Grau (¿?-¿?-1950), [w:] M. Jursich 
Durán (red.), op. cit., s. 180. 
1002  Tamże.

Fot. 74. ( Jaula) Sin título (De la serie jaulas), 
Enrique Grau, 1949, obraz olejny, 44 x 46 cm. 
MAMU, Bogota 
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Jaulas (Klatki), każda wykonana z chęcią ulepszenia poprzedniej, a co za 
tym idzie pojawiły się komentarze, że artyście brakuje inspiracji. Lecz, jak 
tłumaczył Eiger, paradoksalnie te kolejne klatki reprezentowały dla twórcy 
drogę wyzwolenia:

Wyzwolenia z kanonów literackich, wyzwolenia z obsesji swego ducha, 
wyzwolenia ze wszystkiego co anty-obrazowe i zwodniczo kolorowe, co 
mogło być w jego malarstwie, które w ten sposób kosztem wszystkich 
wyrzeczeń, nawet najjaśniejszych jego cech, stawało się coraz skromnie-
jsze, mniej imponujące i bliższe temu, czym powinno być malarstwo1003. 

Następnie w swojej recenzji Eiger powrócił do aktualnej wystawy w Ga-
leriach Sztuki, która, jak wspomniał pokazywała historią ewolucji twórczości 
Grau, można by powiedzieć: prawdziwą drogę krzyżową artysty, jego trudną 
i ciężką walkę ze starymi przyzwyczajeniami. Aż w końcu, dzięki swojemu 
wysiłkowi osiągnął „prawie perfekcyjne malarstwo w swoim nowym, pew-
nym siebie kształcie”1004. Po tak pozytywnym podsumowaniu, Eiger nie chciał 
już omawiać poszczególnych prac Enrique Grau. Wymienił tylko niektóre 
z nich: Naturaleza muerta (Martwa natura) w białej tonacji, Anunciación 
(Wniebowstąpienie), Botella (Butelka), które były, dla niego, czymś więcej 
niż kamieniami milowymi przyszłego sukcesu; stanowiły  przekonujący, 
namacalny dowód triumfu1005.

Kiedy w 1959 roku Marta Traba zorganizowała wystawę autoportretów 
w Sali Sociedad Económica de Amigos del País (Towarzystwie Ekonomicz-
nym Przyjaciół Kraju) w Bogocie, Eiger z lekką ironią skrytykował samą 
ideę takiej ekspozycji. Wskazywał bowiem na trudność w oddaniu ludzkiego 
oblicza dla artysty, który chce uchodzić za nowoczesnego. Przypominał, 
że niezliczone nurty, na które dzieli się współczesne malarstwo mają jed-
ną wspólną cechę charakterystyczną: „jakikolwiek motyw natury ma dla 
współczesnego artysty taką samą wartość jak każdy inny, ponieważ artysta 
daleki jest od czerpania z jego duchowego znaczenia i sprowadza go tylko 
do tego, co nazywamy elementem plastycznym”1006. Oznacza to, że ludzkie 
oblicze, ekspresja twarzy czy gestów ma dla artysty takie samo znaczenie jak 
cebula, jabłko, drzewo czy inne rzeczy. Najważniejsza jest forma i kolor. Stąd 

1003  Tamże, s. 180. 
1004  Tamże, s. 181. 
1005  Tamże, s. 182.
1006  C. Eiger, Autorretratos (2-IV-1959), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 496. 
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przy malowaniu portretów współczesny malarz, według Eigera, napotyka 
na wiele trudności, gdyż albo zmuszony jest „porzucić swój styl i przełamać 
równowagę kompozycji, nadając większe znaczenie cechom ludzkim niż 
im należne, albo właczyć je w dzieło jako element plastyczny zdradzając ich 
pierwotne znaczenie”1007. Według Eigera, wielu artystom biorącym udział 
w wystawie nie udało się osiągnąć równowagi potrzebnej do namalowania 
dobrego autoportretu i stąd najlepszymi pracami były zarazem te najskrom-
niejsze. Wśród nich wyróżnił autoportret Enrique Grau namalowany bez 
chęci gloryfikowania swojego własnego oblicza.

Natomiast nie zachwycił Eigera obraz olejny Enrique Grau wystawiony 
w 1960 roku na pokazie w Muzeum Narodowym zorganizowanym przez 
Fundację Guggenhaim. Nie wahał się napisać, że wydaje mu się on całkowitą 
pomyłką w stosunku do jego twórczości i to nie przez brzydotę, ani przez 
karykaturalny charakter, cechy zwyczajowe u tego artysty, tylko przez brak 
decyzji co do  stylu w jakim chciał uchwycić swoje postaci. Skrytykował ich 
ustawienie na płaskorzeźbie, użycie światłocienia, który wywoływał u pa-
trzącego jedynie niepokój oraz ostrzegał przed teatralnością dzieła raczej 
niezamierzoną przez artystę1008. 

Po dwóch latach, w gazecie „El Tiempo” w 1963 roku Eiger odniósł się 
do  retrospektywnej wystawy Enrique Grau; jak podkreślił, jednego z naj-
ważniejszych malarzy narodowych, która odbyła się w Teatrze Odeón. Po-
kazano na niej zebrane dzieła z różnych epok, z których zestawienia można 
było wyciągnąć użyteczne refleksje. Stało się dobrze widoczne, że artysta, 
który „umiał stworzyć i narzucić styl o tak głębokim wpływie” wiele eks-
perymentował i przechodził „głębokie przemiany w ramach konceptualnej 
i stylistycznej jedności”1009.

Eiger nie wątpił, że artysta zajmuje się stylizowaniem przedmiotów oraz 
wydobywaniem z nich karykaturalnego sensu istnienia. Wskazywał na jego 
pasję deformacyjną, podkreślanie potworności ekspansji życia. Uważał, że 
twórczość Grau można zredukować do okresów linearnych lub kolorystycz-
nych, okresów deformacji graficznej lub deformacji tonalnej, etapów, które 
stoją w pozornej sprzeczności, ale w rzeczywistości tworzą jedną, przygnę-
biającą wizję artysty. Stąd łatwo przeszedł do ustalenia ośmiu etapów ewo-
lucji jego twórczości i zilustrował je obrazami z retrospektywnej wystawy. 

1007  Tamże, s. 496.
1008  C. Eiger, Miscelánea para el exterior (2-VI-1960), … s. 622-623.
1009  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3678; C. Eiger, Enrique Grau, ayer y hoy (9-VI-1963), 
[w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 672. 
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Według niego pierwszy etap: 
kaligraficzny bardziej podobny do 
ilustracji niż do niezależnego malar-
stwa, przeszedł w etap drugi - rów-
noważenia grafiki kolorem, gdzie 
piękne, głębokie tony ochry i błękitu 
spotkały się w dziele Jaula (Klatka). 
Następny, trzeci etap to osiągnięcie 
równowagi, który ilustruje obraz 
Sueño (Sen), a czwarty etap to epoka 
jednomyślnie liniowa, w której kolor 
zanika i dominuje stylizacja frontal-
na. Piąty etap, na wpół abstrakcyjny, 
był logiczną konsekwencją poprzed-
niego. Symbole stały się alegoriami, 
kolory i kształty puszczone wolno 
traciły na znaczeniu. Kompozycja 
zanikła, sztucznie podjęty zamiar 

bez efektu kolorystycznego nie robił żadnego wrażenia na widzu. W etapie 
szóstym pojawiały się święte potwory i deformacja kształtów. Mówiło się 
wówczas o „feizmo” (od feo-brzydkie) choć, jak stwierdził ironicznie Eiger, 
raczej powinno się mówić o dadaizmie makabrycznym1010. Siódmy etap to 
przejście do malarskości i w rezultacie pojawienie się malarstwa pozostają-
cego pod wpływem Goyi, odznaczającego się formalną perfekcją i cechami 
karykaturalnymi. 

I ostatni etap, ósmy, to olśnienie malarskością, malarstwo ponad wszyst-
ko. Pojawił się światłocień (po długiej nieobecności), świecące kolory, formy, 
które same się przepełniają, bogactwo rozmiarów. Eiger nazwał go nowo-
czesnym barokiem mówiąc, że jego pochodzenie jest bardzo dobrze znane, 
jego prekursorami byli Rubens, Frans Hals1011, Renoir. Chwalił mistrzowskie 

1010  Dadaizm - awangardowy ruch artystyczno-literacki rozwijający się od 1916 do ok. 1923, 
głównie w Szwajcarii, Niemczech, Francji. W sztukach plastycznych charakterystyczne były 
kompozycje z przypadkowo dobranych przedmiotów użytkowych, części mechanizmów itp. 
(ready mades), często stosowano technikę fotomontażu i kolażu. Dadaizm zapoczątkował 
surrealizm.
1011  Frans Hals (1582/83-1666) ‒ holenderski malarz, rówieśnik Rubensa. Impresjoniści 
cenili go za technikę „alla prima”, będącą żywiołowym nakładaniem farb bezpośrednio na 
płótnie, szkicowymi pociągnięciami pędzla. 

Fot. 75. El ángel escultor, Enrique Grau 
Araújo, 1946, drzeworyt, 43 x 32 cm. Ko-
lekcja sztuki Banku Republiki
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pociągnięcia pędzla, pozytywnie oceniał przejście z form mocno karykatu-
ralnych do ironicznej aluzji. Wszystkie te elementy oraz równowaga między 
linią a kolorem pojawiły się, według niego, w ostatnich dziełach takich jak: 
Homenaje a Frans Hals, Retrato a Dina, Novia Malhumorada. Posumował:

Fot. 76. Mujer dormida, Enrique Grau Araújo, 1960, obraz olejny, 81 x 130 cm. 
MAMU, Bogota 

Tak więc, dzieło Enrique Grau znajduje się na nowo w jednym ze swoich 
ekstremów. Obecny w jego twórczości pobłażliwy naturalizm bardziej pr-
zypomina karykaturę niż prawdziwy powrót do przeszłości, która wydaje 
się obca i odległa. Po raz kolejny malarz pokazuje tu swą siłę oddziaływania, 
zręczność i nieskończone możliwości. Mamy nadzieję, że zbliżająca się 
dojrzałość ujawni dzieło artysty bedące syntezą jego talentów, jego zdolności 
i halucynacji, syntezą wielopostaciową i definitywną1012.

Grau był jednym z częściej wystawianych przez Eigera artystów. Jego 
obrazy zainicjowały zarówno galerię „El Callejón” jak i galerię „Arte Moder-
no”. Z ważniejszych ekspozycji w galerii „El Callejón” należy wspomnieć dwie 
wystawy indywidualne w latach 1953 i w 1955, a w galerii „Arte Moderno” 
udział w wystawie zespołowej 7 Siete Pintores Contemporáneos w 1962 oraz 
w wystawie retrospektywnej w 1964 roku Ayer y Hoy en pintura de Enrique 

1012  Tamże, s. 675. 
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Grau (Wczoraj i Dziś w malarstwie Enrique Grau)1013. Na tej ostatniej słowo 
wstępne wygłosił znany artysta Luis Alberto Acuña, a w następnym 1965 
roku Grau wystawił w galerii Eigera obrazy dotyczące magii1014. W archi-
wum Eigera znajduje się zdjęcie obrazu Enrique Grau, którego jak dotąd 
nie udało mi się dokładnie zidentyfikować.

Casimiro Eiger posiadał w swojej kolekcji kilka dzieł Grau: Tobías y el ángel 
(Tobiasz i anioł), rysunek kredką na papierze z 1955 r., Joven Flaucista (Młody 
flecista), rysunek węglem i pastelem na papierze z 1951 r. i Mujer dormida (Śpiąca 
kobieta), obraz olejny z 1960 r. Przekazał je w testamencie jako dar dla Banku 
Republiki Kolumbii1015.

Casimiro Eiger w felietonach wygłaszanych w audycjach radiowych oraz 
pisanych do gazet recenzował zatem od końca lat 40. do lat 60. najważniej-
sze wystawy czołowych przedstawicieli kolumbijskiej sztuki nowoczesnej 
– szczególnie pięciu twórców, którzy stali się sztandarowymi artystami 

1013  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3567; C. Ortega Ricaurte, op. cit., s. 171-173. 
1014  Wystawa Enrique Grau na temat „La magia”. Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1194; 
Noticiero cultural, exposición, „El Tiempo”, 15.11.1965.
1015  Arch. BLAA, legado CE AP2043; Arch. BLAA, legado CE AP2053.

Fot. 77 Gran banista, Enrique Grau, 
1962, obraz olejny, 132,5 x 106,5 cm, Ko-
lekcja sztuki Banku Republiki Kolumbii

Fot. 78. Hombre encapuchado – ro-
boczy tytuł niepodpisanego obra-
zu Enrique Grau. Zdjęcie z osobi-
stego archiwum Eigera. BLAA
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tamtej epoki. Mówiąc o ich 
dziełach, w pierwszej kolej-
ności omawiał trzy najważ-
niejsze według niego prob-
lemy współczesnej sztuki: 
rozwój drogi twórczej po-
legający na wewnętrznym 
dojrzewaniu popartym 
ciężką pracą oraz na nie 
przeskakiwaniu poszcze-
gólnych etapów; poszuki-
wanie własnego stylu, a nie 
mechaniczne naśladowanie 
modnych prądów w sztuce 
oraz wskazywał na problem 
zbyt łatwego „ześlizgnięcia 
się” sztuki abstrakcyjnej 
w sztukę dekoracyjną, na 
co ta pierwsza jest podatna 
z samej swojej natury. Re-
cenzując i krytykując w po-
zytywny sposób starał się 
pomóc twórcom w odnale-
zieniu się wśród meandrów 
„nowoczesności”, a zarazem przybliżał ich twórczość i uczył ją rozumieć, co 
zaowocowało sukcesem sztuki nowoczesnej w Kolumbii. 

3.1. Dziedzictwo narodowe1016 

Wpływ Casimiro Eigera na współczesną mu sztukę kolumbijską to nie tylko 
„odkrywanie” i promowanie artystów, to także obrona dziedzictwa narodo-
wego, z którego korzeni mogła czerpać i dzięki, któremu mogła się narodzić 
młoda i silna sztuka. Mieści się w tym również działanie na rzecz stworze-

1016  W tekście korzystam ze swojego artykułu: T. Sońta-Jaroszewicz, Wpływ Casimiro Eigera, 
polsko-żydowskiego krytyka sztuki, na kształtowanie dziedzictwa kulturowego Kolumbii…

Fot. 79. Tobías y el ángel (Arcángel Rafael), Enrique 
Grau Araújo, 1955, 85 x 60 cm., kredka na papierze. 
Kolekcja sztuki Banku Republiki
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nia warunków służących przechowywaniu i pokazywaniu dzieł sztuki czyli 
optowanie za powstaniem muzeów.

A jak wyglądało tło tych działań? W Kolumbii, w 1824 roku, po uzyska-
niu niepodległości, powstało Muzeum Narodowe (Museo Nacional) zwane 
wówczas Muzeum Historii Naturalnej i Szkoła Górnicza (Museo de Historia 
Natural y Escuela de Minería) z siedzibą w Bogocie. Przez prawie cały XIX 
wiek zbiory Muzeum powiększane były dzięki darowiznom prywatnym 
oraz sporadycznym zakupom dzieł sztuki sponsorowanym przez państwo1017. 

Sto lat później założony został Bank Republiki Kolumbii, którego głów-
nym celem było wzmocnienie i ustabilizowanie gospodarki kraju. Po pew-
nym czasie zakres działalności Banku został rozszerzony o kolekcjonowanie 
zbiorów prekolumbijskich, zbiorów numizmatycznych, dokumentów, ksią-
żek oraz dzieł sztuki. Bank Republiki zainicjował tradycję systematycznego 
kolekcjonerstwa. Działalność ta w 1939 roku dała początek Muzeum Złota 
(Museo del Oro), a w 1957 r. Bibliotece Luis Ángel Arango. Były to pierw-
sze, oprócz Muzeum Narodowego, instytucje kolumbijskie, które powstały 
w celu ochrony dziedzictwa kulturowego Kolumbii. Obecnie w Bibliotece 
Luis Ángel Arango znajdują się jedne z największych zbiorów, zarówno 
książek jak i dzieł sztuki. W 1990 roku również w ramach Banku Repub-
liki powstało Muzeum Numizmatyczne (Casa de Moneda), w 2000 roku 
Muzeum Botero (Museo Botero) oraz w 2006 roku Muzeum Sztuki Banku 
Republiki (Museo de Arte del Banco de la República). 

Z drugiej strony w pierwszej połowie XX wieku Muzeum Narodowe 
borykało się z brakiem siedziby i dopiero po przeniesieniu w 1948 roku zbio-
rów do budynku dawnego więzienia „Panópticum” w Bogocie i skupieniu 
rozproszonych kolekcji stało się jedną z ważniejszych placówek dbających 
o dziedzictwo narodowe. 

Widać zatem, że działalność Casimiro Eigera w jego nowej ojczyźnie 
przypadła na początkowy okres rozumienia, jak ważne dla budowy tożsa-
mości kraju jest gromadzenie śladów przeszłości i dziedzictwa kulturowego. 
Casimiro Eiger był jednym z pierwszych, który upominał się o docenienie 
tego dziedzictwa i pokazywał jego znaczenie w życiu społeczeństwa. Trze-
ba pamiętać, że kiedy Eiger dotarł do Kolumbii, kraj był pogrążony w po-
litycznym chaosie, następowały duże zmiany zarówno ekonomiczne, jak 
i polityczne oraz kulturalne. Był to okres napięć między tradycją i nowo-

1017  Nacimiento del Museo https://museonacional.gov.co
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czesnością, a jedną ze zmian w sferze kultury było przyjmowanie wzorców 
zagranicznych kosztem własnych1018. 

Po latach, w 2013 r., na wystawie poświęconej wpływom emigrantów 
na sztukę kolumbijską dorobek Casimiro Eigera został podsumowany jako 
„synteza tradycji i nowoczesności w sztuce”1019. Wyważona krytyka arty-
styczna Eigera, według kuratorki Ruth Acuñi Prieto, okazała się szczególnie 
wartościowa. Pokreśliła, że pozostawił cenną dokumentację wydarzeń arty-
stycznych, wystaw oraz swoją ocenę narodowej kultury i sztuki, wszystko 
to w rękopisach, które składają się na jego dziedzictwo. A jego zalecenia 
dotyczące ochrony, na jaką zasługują dobra kultury kolumbijskiej, wciąż 
czekają na właściwą uwagę i zastosowanie1020.

3.1.1. Muzeum Narodowe

Eiger, uważany za „ojca sztuki nowoczesnej” nowe idee przywiózł ze sobą 
prosto z Europy, z Paryża, ale miał też wielki szacunek dla korzeni, z których 
czerpała kultura kolumbijska. W jego tekstach widać wagę, jaką przykładał do 
reprezentacji śladów przeszłości zarówno materialnych jak i niematerialnych 
oraz do idei muzealnego uporządkowania i instytucjonalizacji zabytków. 
Przekonywał, że muzeum dzięki skatalogowaniu dzieł pozwala na łatwiejsze 
poznawanie sztuki i kultury zarówno artystom jak i publiczności, przybliża 
wybitne dzieła, odzyskuje, zachowuje i eksponuje główne elementy kultury 
i historii ważne dla tożsamości społeczeństwa kolumbijskiego1021.

W artykule Nueva mirada a la obra de Andrés Santamaría (Nowe spoj-
rzenie na dzieło Andresa Santamarii) Casimiro Eiger zachwycał się dziełami 
wielkich kolumbijskich malarzy i cieszył z możliwości pokazania ich szerszej 
publiczności1022. Retrospektywna wystawa obrazów Santamaríi była przy-
gotowana w Muzeum Narodowym z okazji IX Konferencji Panamerykań-
skiej w 1948 r. oraz z okazji inauguracji nowej siedziby Muzeum. Przedtem 
artysta ten znany był jedynie wąskiej elicie intelektualistów i wielbicieli 

1018  L. A. Osorio, Casimiro Eiger: Interpretación del patrimonio con referencia a la historia, 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 
1019  R. Acuña Prieto, Críticos y libreros extranjeros en …, s. 87-91.
1020  Tamże. 
1021  L. A. Osorio, op. cit. 
1022  C. Eiger, Nueva mirada a la obra de Andrés de Santamaría (¿?-¿?-1949), [w:] M. Jursich 
Durán (red.), op. cit., s. 154-155.
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jego talentu, tych których stać było na wyjazd do Europy, reszta zaś mogła 
podziwiać tylko opisy jego dzieł. W Bogocie znajdowało się zaledwie kilka 
obrazów tego artysty i to nie tych najlepszych. Dzięki wystawie w Muzeum 
Narodowym, młodzi malarze kolumbijscy mieli szansę poznania i czerpania 
ze swojego dziedzictwa, gdyż żaden opis nie zastąpi bezpośredniego obco-
wania z wielką sztuką. 

W felietonie Exposición de Maestros americanos (Wystawa amerykańskich 
mistrzów) z lutego 1949 roku Eiger przekonywał:

Jedną z najpoważniejszych przeszkód jaką napotykają artyści oraz 
publiczność kolumbijska w doskonaleniu swojej świadomości artystycz-
nej i znajomości kultury jest brak możliwości oglądania wielkich dzieł 
sztuki uniwersalnej w oryginale bez konieczności wyruszania w podróż1023.

Dlatego tak ważnym wydarzeniem 
było dla niego przekształcenie dawnego 
budynku centralnego więzienia Panóptico 
w siedzibę Muzeum Narodowego, gdzie 
później mogła się odbyć wystawa Andrésa 
Santamaríi. Po raz pierwszy w historii Ko-
lumbii pojawiła się możliwość umieszcze-
nia w jednym miejscu zbiorów sztuki, ko-
lekcji archeologicznych i etnograficznych, 
dokumentów z czasów kolonialnych oraz 
z czasów walk o niepodległość, jak rów-
nież organizowania tam wystaw i kon-
kursów sztuki nowoczesnej. Przebudo-
wa gmachu Panóptico poprzedzona była 
wieloma dyskusjami, głosami sprzeciwu, 
ale także poparciem ważnych osobistości 

takich jak m.in. minister edukacji Germán Arciniegas1024. W swojej audycji 
z serii Bogotá. Hoy y mañana Casimiro Eiger opisał jak dawne więzienie 
przeistoczyło się w „Pałac Sztuki Narodowej”: 

1023  C. Eiger, Exposición de maestros americanos (19-II-1949), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. 
cit., s. 79.
1024  Germán Arciniegas Angueyra (1900-1999) ‒ historyk, dyplomata i polityk kolumbijski. 
Jeden z największych współczesnych myślicieli zwany „Hombre de las Américas” i „Colom-
biano universal”.

Fot. 80. Niño vestido de verde, Andrés de 
Santa María, 1913, obraz olejny, 49,2 x 
39,6 cm. MAMU, Bogota 
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Zgromadzenie Przygotowawcze IX Konferencji zdecydowało rozstrzygnąć 
sprawę transformacji dawnego budynku tak, aby móc w nim zmieścić 
wszystkie zbiory muzealne należące do narodu i móc pokazywać zgroma-
dzonym delegatom skarby sztuki i kultury kolumbijskiej1025.

Zaznaczył, że w wyniku szeroko zakrojonych prac powstała jedna z naj-
bardziej harmonijnych całości architektonicznych w całej stolicy. Podpo-
wiedział też kilka zmian, które można by wprowadzić, aby otrzymać jesz-
cze lepszy efekt, na przykład: lepiej wyeksponować posągi z San Agustín, 
wymienić kraty na potężne i drewniane odrzwia, dodać nad nimi typowo 
hiszpańskie ornamenty lub godło miasta oraz powiększyć okna. Jednakże 
najważniejsze było to, że ten godny podziwu „Pałac Muzeów” powstał i bę-
dzie służył pokoleniom, jak mówił w audycji:

Ta okazja do zebrania w jednym wspaniale zaaranżowanym miejscu wszystkich 
pozostałości sztuki i historii narodowej […] stanowi pierwszorzędne wydar-
zenie kulturalne i być może jedno z najważniejszych w historii Republiki1026.

Inauguracja Muzeum Narodowego w nowej siedzibie przewidziana 
była na 9 kwietnia 1948, lecz została odłożona z powodu zamachu na Jorge 
Eliécera Gaitána i wybuchu rozruchów w Bogocie. Oficjalnie Muzeum 
zostało otwarte w dniu 2 maja 1948 r. W maju 2008 r. z okazji 60 rocznicy 
otwarcia Muzeum na zaproszeniu internetowym na wystawę związaną z hi-
storią Panóptico1027 pojawił się fragment tekstu Casimiro Eigera przedsta-
wiający to „godne podziwu osiągnięcie, które w sposób wysoce artystyczny 
i jednocześnie przystępny pozwala na bezpośrednie połączenie kraju i jego 
pomników z narodem i jego kulturą1028.

3.1.2. Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Dla rozwoju nowoczesnej sztuki w Kolumbii duże znaczenie miała polityka 
kulturalna Stanów Zjednoczonych wobec Ameryki Łacińskiej. Pod koniec 

1025  C. Eiger, El Panóptico (5-VI-1948), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 67-68.
1026  Tamże, s. 64.
1027  Se inaugura el Museo! 60 años en el Panóptico, Wystawa czasowa. Od kwietnia do grudnia 
2008, Muzeum Narodowe.
1028  C. Eiger, El Panóptico (5-VI-1948), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 69.
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lat 40. XX wieku głównym jej założeniem była promocja sztuki abstrakcyj-
nej, co realizowano organizując wystawy sztuki współczesnej w Ameryce 
Łacińskiej. Przygotowywał je głównie krytyk kubański José Gómez Sicre1029 
wspólnie z Alfredem H. Barrem Jr., dyrektorem Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Nowym Jorku. Prezentowano dzieła z całego kontynentu wypożyczane 
z muzeów północnoamerykańskich, głównie reprezentujące abstrakcjo-
nizm. W marcu 1948 roku z okazji IX Konferencji Panamerykańskiej rząd 
kolumbijski odrestaurował wiele pomników i budynków publicznych oraz 
przygotowano wiele wystaw sztuki, wśród nich pokaz dzieł mistrzów ame-
rykańskich w Muzeum Narodowym w Bogocie. Eiger w audycji radiowej 
skomentował tę wystawę przygotowaną przez Sekcję Sztuk Wizualnych 
Unii Panamerykańskiej mówiąc, że wybrano do niej artystów najbardziej 
reprezentatywnych, ale niekoniecznie ich dzieła najbardziej wybitne.

Muzeum Sztuki Współczesnej znane jest (prawdopodobnie przesad-
nie i niezasłużenie) ze szczególnego zainteresowania zakupem dzieł 
reprezentujących różne kierunki malarskie na świecie nie z powodu ich 
prawdziwej wartości artystycznej, ale po to, aby reprezentowały, mniej lub 
bardziej wiernie, nowe prądy niezależnie od ich trwałej wartości. Uzyska-
ne w ten sposób zbiory mogą stanowić bardzo kompletną, wartościową 
i  reprezentatywną grupę dla rozwoju sztuk plastycznych, lecz nie będzie 
to cenny zbiór składający się z dzieł wybranych ze względu na ich własną 
wartość artystyczną1030.

 Jednakże podkreślił wagę tej inicjatywy, dzięki której publiczność miała 
okazję zobaczyć obrazy takich wybitnych malarzy jak Rivera, Orozco czy 
Portinari „których nazwiska rozbrzmiewają na całym kontynencie”, będących 
„sztandarowymi nosicielami nowej rzeczywistości, nie zawsze do końca jed-
nolitej, ale niewątpliwie szczerej i autentycznej, która porusza i przekracza 
sumienia narodów amerykańskich”1031. Ze swojego doświadczenia wiedział, co 

1029  José Gómez Sicre (1916-1991) ‒ kubański krytyk sztuki, adwokat. Dyrektor departamentu 
Sztuk Wizualnych Unii Panamerykańskiej (director de Artes Visuales de la Unión Paname-
ricana) w Waszyngtonie, jeden z głównych promotorów sztuki latynoamerykańskiej w XX 
wieku. 
1030  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3257; C. Eiger, Exposición de Maestros Americanos (19-
II-1949), [w:] M. Jursich Durán (red.), C. Eiger, op. cit., s. 80.
1031  Tamże, s. 81.
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oznacza dla młodych możliwość zobaczenia z bliska prac wielkich mistrzów, 
jak ważne jest to przeżycie i, co najważniejsze, jak wielka jest to inspiracja.

Podobnie jak w przypadku Muzeum Narodowego, Casimiro Eiger zda-
wał sobie sprawę z wagi, jaką a dla rozwoju współczesnego malarstwa ma 
muzeum, w którym byłyby wystawione dzieła pokazujące najnowsze trendy 
sztuki i dlatego w latach 50. aktywnie działał na rzecz powstania Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej.

W 1955 roku miała miejsce pierwsza próba założenia Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Bogocie. Casimiro Eiger został członkiem Głównego Zarzą-
du ( Junta Directiva) Projektu Muzeum. Na Akcie Fundacji Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej z 27 lipca 1955 roku1032 widnieje jego podpis obok podpisów 
innych ważnych osobistości świata sztuki, kultury, polityki takich jak malarze 
Alejandro Obregón, Luis Alberto Acuña, dyrygent orkiestry Olav Roots, pi-
sarze Luis Eduardo Nieto Caballero i Luis López de Mesa, muzykolog Teresa 
Cuervo Borda (wówczas dyrektor Muzeum Narodowego w Kolumbii) czy 
politycy Aurelio Caicedo Minister Edukacji, Ayerbe Lucio Pabón Núñeza, 
Cástora Jaramillo Arrubla i Carlos Narváez1033.

Jednak tę bogotańską inicjatywę udało się doprowadzić do końca dopiero 
przy udziale Marty Traby w 1962 roku. Natomiast pierwsze kolumbijskie 
muzeum sztuki współczesnej powstało w 1956 roku i było to Muzeum „La 
Tertulia” w Cali.

W archiwum BLAA znajduje się list przesłany przez Alejandro Obre-
góna do Eigera, napisany na firmowym papierze z oznaczeniem Museo de 
Arte Moderno i z adresem: Bogotá-Colombia, calle 13, no. 9-33, of. no. 901 
– tel. 19-714.1034 

Obregón zawiadamia w nim o przyjeździe do Bogoty Pepe Gómeza 
Sicre, krytyka ze Stanów i wielkiego entuzjasty Muzeum. Prosi Eigera, aby 
spotkał się z nim i wytłumaczył mu jak ma funkcjonować muzeum, ponieważ 
jest to osoba wpływowa, posiada duże możliwości i może wiele pomóc. José 
(Pepe) Gómez Sicre, z pochodzenia Kubańczyk, był dyrektorem departa-
mentu sztuki Unii Panamerykańskiej w Waszyngtonie i jednym z ważniej-
szych promotorów sztuki latynoamerykańskiej w XX wieku. Peruwiański 

1032  Acta de fundación del Museo de Arte Moderno. [w:] El Museo de Arte Moderno de Bogotá: 
Recuento de un esfuerzo conjunto. El Museo, Bogotá 1979. ICAA MFA H.   
1033  W. A. López Rosas, Apuntes para una historia del Museo de Arte Moderno de Bogotá: la 
autonomización del campo cultural y la construcción de la hegemonía del arte modernista (1949-
1970), [w:] „Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas”, 2015, vol. 1, nr 2, s. 30.
1034  Arch. BLAA, fondo CE Ms 775-0697.
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malarz Fernando de Szyszlo1035, który również współpracował z Gómezem 
Sicre uznawał, że: 

osobą, która naprawdę rozpropagowała ideę sztuki latynoamerykańskiej, 
był Pepe Gómez Sicre. Przed nim było malarstwo argentyńskie, malarstwo 
kolumbijskie, malarstwo meksykańskie lub wenezuelskie. Gómez Sicre jako 
pierwszy zaczął mówić o malarstwie latynoamerykańskim1036.

List jest datowany, ale prawdopodobnie był to 1956 rok, kiedy: „polski 
krytyk sztuki Casimiro Eiger przeprowadził [w radio] wywiad z również 
krytykiem sztuki  José Gómezem Sicre na temat wystawy “Arte del Golfo y del 
Caribe” (Sztuka Zatoki Meksykańskiej i Karaibów), która została pokazana 
w Museo de Bellas Artes w Houston, Texas, w dniach od 4 kwietnia do 6 
maja 1956 r.” W wywiadzie  Eiger podkreślił, że   kubański krytyk jest jednym 
z największych koneserów sztuki nowoczesnej w Ameryce i ma bliskie re-
lacje z kolumbijskimi artystami takimi jak Alberto Arboledą, Enrique Grau 
Araújo, Alejandro Obregón i Eduardo Ramírez Villamizar oraz,  że to on 
wlasnie wyselekcjonował  dzieła z Ameryki Łacińskiej na tę wystawę. Sicre 
przyznał w rozmowie, że „  sekcja kolumbijska jest jedną z jego ulubionych, 
ponieważ ma uniwersalną i eksportowalną wartość, która może podnieść  
znaczenie Kolumbii za granicą. Na koniec kubański krytyk wspomniał, że 
w następnym roku planowane są wystawy Fernando Botero, Enrique Grau 
i Eduardo  Ramíreza Villamizara w Waszyngtonie” 1037. 

Idea budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Bogocie (Museo de Arte 
Moderno Bogotá - MAMBO) doszła do skutku dopiero w latach 60., a i póź-
niej przez długi czas borykało się z problemem lokalizacji. Z tego powodu 
kartka przesłana przez Obregona do Eigera, na której znajduje się adres biura 
Muzeum przed jego powstaniem i znalezieniem siedziby1038 jest ciekawym 
przyczynkiem do badania jego historii.

1035  Fernando de Szyszlo (1925-2017) ‒ malarz peruwiański, wybitny przedstawiciel sztuki 
nowoczesnej, w swoich dziełach czerpał z peruwiańskich tradycji prekolumbijskich. Bliski 
przyjaciel Mario Vargasa Llosy. Jego ojciec Witold de Szyszło był polskim przyrodnikiem 
i dyplomatą.
1036  A. Armato La „primera piedra”: José Gómez Sicre y la fundación de los museos interameri-
canos de arte moderno de Cartagena y Barranquilla, [w:] „Revista Brasileira do Caribe”, styczeń-
czerwiec 2012, vol. XII, nr 24, s. 401.
1037  Entrevista al crítico de arte cubano José Gómez Sicre,  Casimiro Eiger, katalog radio HJCK 
1956.  
1038  MAMBO 1962 – HOY, https://www.mambogota.com/el-museo/#historia 
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3.1.3. Sztuka prekolumbijska

Eiger prawdopodobnie wyniósł zamiłowanie do sztuki starożytnej jeszcze 
z domu rodzinnego, gdzie jak było wspomniane, jego wuj Mieczysław Sil-
berstein „miał szczególne upodobanie do zabytków starożytności, których 
kolekcję zgromadził podczas swych podroży”1039. Również we Francji, na 
Sorbonie, na studiach z historii sztuki uczył się szacunku dla sztuki dawnych 
epok i później przekazywał go swoim uczniom w Szkole Sztuk Pięknych Uni-
wersytetu Narodowego w Bogocie, a także słuchaczom audycji radiowych. 

Casimiro Eiger był w Bogocie jednym z pierwszych kolekcjonerów 
sztuki prekolumbijskiej; dzięki niemu zaczęto doceniać jej wartość, zarówno 
historyczną jak i artystyczną. A trzeba wiedzieć, że w Kolumbii znaleziska 
archeologiczne nie zawsze były uważane za dziedzictwo narodowe i za 
symbol wspólnej tożsamości. Dla konkwistadorów wytwory cywilizacji 
prekolumbijskich stanowiły cenny skarb o wymiernej wartości metali szla-
chetnych, dla ewangelizatorów symbol pogańskich bożków, dla odkrywców 
osobliwość, dla guaqueros (poszukiwaczy skarbów) zdobycz, dla historyków 
były zabytkiem, dla kolekcjonerów antykiem, a dla archeologów wyłącz-
nie przedmiotem badań naukowych. Od czasów konkwisty aż do dzisiaj 
przedmioty te na zmianę zachowywano i niszczono, badano i porzucano. 
Zmiana w podejściu do nich odzwierciedla konstrukcję narracji pamięci 
i tożsamości Kolumbii. Jeszcze na początku XX wieku prawie ignorowano 
przeszłość prekolumbijską w Kolumbii. Do dziś Kolumbijczycy nie mogą 
odżałować podarowania przez rząd w 1893 roku rządowi hiszpańskiemu 
skarbów kultury Quimbaya i czynią starania o jego odzyskanie1040. Dopiero 
w latach 40. XX wieku wraz z zakupem w 1939 r. Poporo Quimbaya, złotego 
naczynia kultowego używanego przy żuciu koki1041, Bank Republiki rozpoczął 
gromadzenie kolekcji prekolumbijskiej sztuki złotniczej. 

Casimiro Eiger pokazał artystom wartość ich własnej kultury, podkreślał 
wartość artystyczną sztuki prekolumbijskiej. W 1990 roku Eduardo Ramírez 

1039  I. Gadowska, Żydowscy malarze w Łodzi w latach 1880–1919, Wydawnictwo Neriton, 
Warszawa 2010, s. 41.
1040  Museo de América, Historia del Tesoro de los Quimbayas https://www.mecd.gob.es
1041  Poporo – zbiornik używany przez indian służący do przechowywania wapna używanego 
do rytualnego żucia liści koki. Poporo Quimbaya należy do okresu klasycznego Quimbaya 
i powstało około 300 r. p.n.e. Lud Quimbaya zamieszkiwał obszar w dolinie rzeki Cauca 
(współcześnie w Kolumbii są to departamenty: Caldas, Quindío y Risaralda).
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Villamizar wystawiając swoje dzieła stworzone pod wpływem fascynacji 
Machu Picchu cofnął się myślą do swej młodości:

Pierwsze 25 lat przeżyłem prawie ignorując przeszłość prekolumbijską. 
[…] Kolumbia, którą znali ludzie z mojego pokolenia była straszna: preko-
lumbijskie dzieła były traktowane jako przedmioty folklorystyczne, etno-
logiczne lub osobliwość. Pamiętam, że Casimiro Eiger posiadał w swoim 
mieszkaniu zbiory ceramiki prekolumbijskiej i traktował je jak jakieś skarby. 
To, że europejski krytyk o takiej kulturze jak on, doceniał naszą sztukę 
prekolumbijską sprawiło, że spojrzeliśmy na nią inaczej. W tamtych latach 
również Bank Republiki rozpoczął gromadzenie złota dla swojego muzeum. 
Wcześniej nikt się tym nie zajmował. Uważano, że są to ciekawostki wyko-
nane przez Indian; nikt nie miał dzieł prekolumbijskich w swojej kolekcji1042.

Eiger przekonywał, że „wytwory kultur pierwotnych nabierają dla nas 
tak dużego znaczenia, ponieważ nie są jedynie projekcjami przeszłości, lecz 
mamy nadzieję, że stanowią klucz do naszego własnego bytu”1043. Jak pod-
kreśla Laura Alejandra Osorio, dzięki takiemu zrozumieniu muzeum staje 
się miejscem, w którym znajdują się metodologiczne narzędzia potrzebne 
do nauczania o dawnych kulturach i ich wyobrażeniach artystycznych1044. 
Mając to na względzie, Eiger uwypuklał znaczenie Museo del Oro (Muzeum 
Złota), o którego zasobach pisał:

Muzeum Złota, którego właścicielem jest Bank Republiki, posiada w swych 
skarbcach jedną z największych kolekcji złotniczych jakie wykonali 
mieszkańcy Ameryki przed konkwistą. Jego sława jest rozległa, a wartość 
naukowa najwyższego rzędu1045. 

Łączył kultury prekolumbijskie ze współczesnością i pokazywał wpływ 
zebranych w Muzeum skarbów na sztukę nowoczesną:

Czy w tych dziełach z Muzeum Złota jest jakaś lekcja dla naszych dzisie-
jszych artystów? W pewnym sensie tak. Taką owocną nauką jest dla nich 
umiejętność schematyzacji u ludów pre-hiszpańskich. Jeśli spojrzymy 

1042  J. Hernández, Ramírez cambia, Villamizar no, „El Tiempo”, 16.12.1990. 
1043  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3325.
1044  L. A. Osorio, Casimiro Eiger: Interpretación del patrimonio …
1045  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3325.
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w stronę sztuki nowoczesnej, to zauważymy, że jej najbardziej trwałym 
znakiem jest readaptacja, przemodelowanie form na pierwowzorze sche-
matu geometrycznego; co w rzeczywistości zakłada reabsorbcję sztuki 
plastycznej ludów pierwotnych1046.

Innym przykładem zainteresowania Eigera sztuką prekolumbijską jest 
jego felieton na temat wystawy El Arte Intemporal de Tumaco1047 (Ponadczaso-
wa sztuka Tumaco), w którym nie zgadzał się na przedmiotowe traktowanie 
obiektów prekolumbijskich i z tego punktu widzenia dzielił się wrażeniem, że

rozpatrywanie dzieł kultur prymitywnych pod kątem ich formalnego 
piękna zawsze miało zdolność budzenia gniewu współczesnych archeolo-
gów. […] Przypisywanie tym dziełom treści estetycznej, a przede wszyst-
kim twierdzenie, że ich piękno może być dostrzegalne i wręcz ważne dla 
współczesnego człowieka, jest dla ścisłego umysłu archeologa co najmniej 
lekkomyślnością jeśli nie estetyczną herezją popełnianą przez tych, którzy 
zachwycają się wystylizowanymi formami prehistorycznych przedmiotów 
i mają śmiałość czerpać z nich bardzo aktualną przyjemność, przeskakując 
ponad wiekami i tysiącleciami, a także lekceważąc rytualne znaczenie lub 
praktyczną użyteczność przedmiotów, które podziwiają1048.

Fot. 81. El arte intemporal Tumaco, fotografia z ceramiki, 7.08.1961 r., 18 x 12 cm. 
Arch. BLAA

1046  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3324.
1047  Tumaco – kultura okolic departamentu Nariño, mieściła się na wybrzeżu Pacyfiku 
między Kolumbią i Ekwadorem, w okresie od 500 r. p. C. do 500 po. C. W Ekwadorze znana 
jest jako La Tolita, a w Kolumbii jako Tumaco.
1048  C. Eiger, El arte intemporal de Tumaco (5-VIII-1961), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 665
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Twierdził, że dla „naszych czasów – czasów specjalizacji” typowa jest chęć 
oddzielenia wartości poznawczej, którą zawierają „przedmioty niewłaściwie 
nazywane archeologicznymi”1049 od ich stałej i niezmiennej wartości huma-
nistycznej. Idąc za tokiem myślenia archeologów posunął się do pokazania, 
że należałoby poddać w wątpliwość znaczenie artystyczne całej architektury 
i całej sztuki religijnej z jakiejkolwiek epoki. Dla łatwiejszego zrozumienia, 
że dzieła prekolumbijskie nie ograniczają się jedynie do roli użytecznej (jak 
chcieliby to widzieć archeolodzy) zastosował metodę porównawczą i po-
równał obiekty dawnego kultu z obiektami religijnymi:

Gotyckie katedry są, jak wszystkie świątynie, miejscem wspólnej modlit-
wy i kultu, ale któż ośmieliłby się stwierdzić, że na tym wyczerpuje się 
ich znaczenie, że ich bezcielesna smukłość, ich przyprawiająca o zawrót 
głowy egzaltacja, ich kamienna synteza są owocem przypadku i wywodzą 
się automatycznie z pobożnych intencji? Greckie bóstwa i ich „boska” 
proporcja, „Madonny” Rafaela z ich klasycznym spokojem, mistycyzm El 
Greco, umęczone postacie wykonane przez barokowych rzemieślników 
i wszystkie inne wizerunki wyrzeźbione bądź namalowane przez człowieka 
w oddaniu i w hołdzie Bogu są – oprócz bycia obiektami kultury – kreacją 
piękna i stąd ich nazwa „dzieła sztuki”1050. 

Człowiek zawsze chciał czcić Boga poprzez piękno i dlatego w każdych 
czasach i w każdych epokach „sztuka religijna – magiczna czy rytualna – jest 
przede wszystkim sztuką”1051. Jest to tak niewątpliwe, podsumował Eiger, że 
aktualnie odchodzi się od poprzedniej rygorystycznej koncepcji naukowej, 
wydziela się miejsce w muzeach dla dzieł prekolumbijskich oraz przypisuje 
się wartość estetyczną przedmiotom z nieznanych kultur, które dawniej nie 
interesowałyby nikogo. 

3.1.4. Sztuka indiańska i ludowa

Casimiro Eiger starał się również podnieść rangę sztuki indiańskiej inaczej 
zwanej  „prymitywną” lub ludową, podobnie jak to czynił w stosunku do 

1049  Tamże, s. 666.
1050  Tamże, s. 666.
1051  Tamże. s. 667.
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sztuki prekolumbijskiej. Dla rozwoju nowoczesnej sztuki kolumbijskiej, było 
to bardzo ważne, gdyż stamtąd czerpała inspirację. W audycji El artesano 
moderno: entre su ámbito y el público (Nowoczesny rzemieślnik: między swo-
im środowiskiem a publicznością) z 1953 r. przekonywał, że nie ma sztuki 
bez rzemiosła artystycznego, bazy, na której wyrasta tzw. sztuka wyższa:

Ponieważ samotny lub zbiorowy wysiłek rzemieślnika, jego małe i codzien-
ne poświęcenie, jego zapomnienie o sobie samym, tworzą tę niezbędną 
glebę, bez której ziarno sztuki nie może wykiełkować. Miłość do fachu, 
powolność w pracy, anonimowość wymuszona i radośnie akceptowana 
tworzą ogólną atmosferę i przygotowują grunt, na którym może rozwijać 
się indywidualny wysiłek artysty1052.

Przekonywał, że Europa, która od niepamiętnych czasów jest konty-
nentem największych twórców sztuki, zawdzięcza to rzemieślniczej tra-
dycji, która służyła jako baza indywidualnych kreacji popartych wysiłkiem 
całych pokoleń. W archiwum BLAA zachował się tekst napisany dla „El 
Siglo” z sierpnia 1960 roku na temat piękna codziennych rzeczy użytko-
wych wykonywanych w stylu szwedzkim na skalę przemysłową. Artykuł 
jest anonimowy, ale najprawdopodobniej został napisany przez Eigera1053.

Wracając do realiów amerykańskich: na przykładzie wystawy sztuki lu-
dowej Indian z ekwadorskiego Otavalo Eiger udowadniał, że sztuka ludowa 
jest niezbędna dla prawdziwej kreacji artystycznej:

Kraj lub kultura, które zapomną o tej prawdzie, są nieubłaganie skazane na 
zaginięcie nawet najwyższych form sztuki, tych, które przez swój abstrak-
cyjny charakter lub przez swoją złożoność formalną i wyrafinowanie wyma-
ganych środków wydają się być najbardziej odległe od tej pierwotnej i su-
rowej formy wysiłku artystycznego jakim jest produkcja rzemieślnicza1054. 

Podziwiał malowniczą grupę ekwadorskich tubylców, którzy dają wszyst-
kim jedną wielką lekcję sztuki pracując na oczach publiczności. Podziwiał 
naiwne, abstrakcyjne podobizny postaci zwierząt i ludzi w żywych, har-

1052  Arch. BLAA, fondo MSS775-3418; C. Eiger, El artesano moderno: entre su ámbito y el 
público (¿?-¿?-1953), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 308.
1053  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-2077.
1054  Arch. BLAA, fondo MSS775-3342; C. Eiger, Indios de Otavalo (18-VII-1951), [w:] M. Jursich 
Durán (red.), op. cit., s. 216.
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monijnych kolorach, dalekie od zwykłej imitacji, pełne fantazji i inspiracji, 
w zgodzie z materiałem, z którego były wykonane. Widział w tym „wieczną 
i niezmienną drogę Wielkiej Sztuki” 1055.

W innym felietonie omawiając inicjatywę powstania Muzeum Folkloru 
w Villa de Leyva Eiger przekonywał, że w epokach blisko związanych z kul-
turą sztuka rodzi się spontanicznie, jako naturalna ekspresja całego społe-
czeństwa i jest wówczas dostępna nie tylko dla klas wyższych gdyż nie jest 
odseparowana od życia codziennego. Natomiast w czasach społeczeństwa 
przemysłowego tylko twórczość ludowa, według niego, zachowała jeszcze 
odrobinę spontaniczności i radości tworzenia pochodzącej z czasów wielkich 
epok, w odróżnieniu od sztuki tworzonej dla fachowców i elit. Martwił się, 
że w Kolumbii zachodzą procesy, które prowadzą do kompletnego zaniku 
folkloru i dlatego przekonywał, że:

Inicjatywa mistrza Luisa Alberto Acuña — malarza, rzeźbiarza, architekta 
i narodowego etnografa — mająca na celu założenie Muzeum Ludowego 
w mieście Boyacá nie może wydawać się przesadzona w stosunku do re-
gionalnych produktów/ przedmiotów. Przedmiotów codziennych, przed-
miotów użytkowych, a zarazem wysmakowanych, które chłop z Boyacá 
wytwarza do codziennego użytku i dla rozrywki. Te przedmioty, wciąż 
dzisiaj powszechne, z roku na rok stają się coraz bardziej niezwykłe, coraz 
trudniejsze do zdobycia, coraz bardziej zapomniane. I których już niedługo 
nie będziemy mogli nigdzie indziej podziwiać jak tylko w ramach niewielu 
kolekcji uratowanych przez Acuñę w muzeum Villa de Leyva1056.

3.1.5. Architektura i sztuka kolonialna

Eiger bardzo cenił sztukę i architekturę kolonialną. Podczas audycji radio-
wych mówił między innymi o znaczeniu okresu kolonialnego dla kształ-
towania się sztuki w Ameryce Łacińskiej1057 oraz o coraz większym za-
interesowaniu okresem kolonialnym przez znawców historii kultury1058. 

1055  Tamże, s. 219.
1056  Arch. BLAA, fondo MSS775-3405; C. Eiger, Sobre el folclore (II) (28-VIII-1953), [w:] M. 
Jursich Durán (red.), op. cit., s. 280.
1057  Arch. BLAA, fondo CE MSS 775-3364.
1058  Arch. BLAA, fondo CE MSS 775-3390.
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W swojej kolekcji posiadał obraz olejny Desposorios místicos de Santa Rosa 
de Lima (Mistyczne zaręczyny Świętej Rosy z Limy) Gregoria Vásquez de 
Arce y Ceballos1059 z około 1670 roku. Ten obraz, będący reprezentatywnym 
przykładem malarstwa religijnego z XVII wieku, został podarowany przez 
Eigera w testamencie dla Banku Republiki Kolumbii1060. 

W swoich felietonach Eiger 
podkreślał także rolę i znaczenie 
dawnej architektury kolonialnej. 
Pierwszą serię recenzji radio-
wych pod tytułem Muestras de 
pintura y arquitectura en la Pan-
americana, wygłaszanych w ra-
mach programu Bogotá. Hoy y 
mañana, przygotował na 28 mar-
ca 1948 r. z okazji zbliżającej się 
IX Konferencji Panamerykań-
skiej. W piętnastominutowych 
informacyjnych audycjach dla 
przyjezdnych opowiadał o mu-
zeach, pomnikach oraz miej-
scach historycznych i turystycz-
nych Bogoty. Niestety z powodu 
el bogotazo, audycja została za-
wieszona. 

W maju 1948 roku, gdy tyl-
ko sytuacja w Bogocie uspoko-
iła się, felietony Eigera wróciły na antenę. Wśród architektów, polityków 
i ludzi kultury rozgorzała wówczas dyskusja na temat konieczności odbu-
dowy Bogoty po zniszczeniach oraz na temat jej rozwoju urbanistycznego. 
Eiger poświęcił wiele audycji problemom architektonicznym i jako jeden 
z pierwszych stanął w obronie architektury kolonialnej. Wskazywał na jej 
dużą wartość historyczną i artystyczną, wytrwale krytykując pomysły uno-
wocześniania Bogoty polegające na bezmyślnym niszczeniu historycznych 
budowli i zastępowaniu ich przez nowoczesne budynki.

1059  Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos (1638–1711) ‒ znany malarz okresu kolonialnego 
Wicekrólestwa Nowej Grenady. Jego dzieło zostało zapomniane i odkryte ponownie dopiero 
w drugiej połowie XIX wieku.
1060  Arch. BLAA, legado CE AP2129.

Fot. 82. Desposorios místicos de Santa Rosa de 
Lima, Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, 1670, 
obraz olejny, 176 x 130 cm. MAMU, Bogota
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W czerwcu 1948 roku przypomniał szczególnie wielką stratę dla Bogoty 
jaką było spalenie Pałacu Arcybiskupiego. Podkreślał jak ogromną wartość 
materialną dla sztuki i historii Kolumbii miała siedziba o tak długiej tradycji, 
skarbnica nieprzeliczonych dzieł sztuki, mieszcząca bibliotekę z księgozbio-
rem sięgającym XVI wieku oraz archiwa z dokumentami, kronikami i kore-
spondencją jeszcze z czasów Wicekrólestwa. Wyliczał „straty dokumentów 
o bezcennej wartości historycznej, które są nie do naprawienia”. Kroniki, 
akty fundacji religijnych, rękopisy, wszystko przepadło przez działanie og-
nia i wandalizm1061. 

Tak zginął Pałac Arcybiskupi ze wszystkimi skarbami historycznymi 
i artystycznymi w nim się mieszczącymi. Zniknęła dawna siedziba ze jej 
monumentalną bramą, jej przepięknym patio, jej salą tronową i jej kaplicą 
i antycznymi herbami, które chwalebnie mówiły o jej przeszłość1062.

Ale najbardziej opłakiwał olbrzymią stratę dla sztuki kolumbijskiej jaką 
było spalenie obrazu Bartolomé Estebana Murillo przedstawiającego Świętego 
Józefa, obrazu przywiezionego w 1778 r. do Wicekrólestwa Nowej Granady 
z Hiszpanii przez arcybiskupa Antonio Caballero y Góngora. Zakończył op-
tymistycznie relacjonując, że mieszkańcy stolicy nie mogli zostawić sprawy 
w takim stanie. Przytoczył obietnicę burmistrza dotyczącą odbudowy Pałacu 
i wsparł inicjatywę mieszkańców zbierających pieniądze na odbudowę miasta. 

W ramach walki w obronie architektury hiszpańskiej w Bogocie, inną 
audycję poświęcił Eiger Hospicjum oraz przylegającemu do niego kościołowi 
z czasów kolonialnych: budynkom, które również zostały spalone podczas 
zamieszek. Rozprawiał się w niej z komentarzami, jakoby budynki z tamtego 
okresu nie miały żadnej wartości i powinny zostać zastąpione architekturą 
nowoczesną. Z ironią przytaczał, jak wcześniej „wiele razy proponowano 
zniszczenie Hospicjum i kościoła oraz budowę na ich miejscu nowoczes-
nego budynku, aby lepiej »zużytkować« działkę, »zmodernizować« stolicę 
i »upiększyć« jej centralny punkt”1063. 

Opowiadał, że istnieje wiele miast na świecie, w których najmniejsze 
ślady przeszłości są zachowywane i doglądane niemal z religijną starannoś-

1061  Arch. BLAA, fondo MSS775-3224; C. Eiger, El Palacio Arzobispal (1-VI-1948), [w:] M. 
Jursich Durán (red.), op. cit., s. 51-56.
1062  Tamże, s. 55.
1063  Arch. BLAA, fondo MSS775-3222; C. Eiger, El Edificio del Hospicio (3-VI-1948), [w:] M. 
Jursich Durán (red.), op. cit., s. 60.



335ROZDZIAŁ 1. Sztuka  w Ameryce Łacińskiej i w Kolumbii

cią, gdzie nie wolno zniszczyć żadnego zabytku bez wyższej konieczności 
i bez uprzedniego szczegółowego zbadania sprawy przez krytyków oraz 
znawców sztuki. Nad destrukcję obiektów przedkładał:

wprowadzenie zmian w starym budynku, nieznaczne go zmodyfikowanie 
lub nawet dodanie istotnych elementów o takiej samej wartości artys-
tycznej (tak jak to się robiło we wszystkich epokach i przede wszystkim 
w Renesansie) zamiast głupio niszczyć zabytek o dyskusyjnej wartości 
estetycznej, ale o pewnym uroku, powstałym przez lata, który dodaje coś 
starodawnego i malowniczego do atmosfery miasta i którego wydaje się 
niemożliwym – i to jest najważniejsze –  zastąpić przez budowlę o równej 
wartości artystycznej lub chociażby podobnej!1064

Zakończył marząc o tym, jak mógłby wyglądać budynek Hospicjum 
przerobiony w stylu Pałacu Królewskiego w Paryżu, gdzie mieściłyby się 
bogotańskie instytucje kulturalne takie jak Akademia Literatury czy Kon-
serwatorium Muzyczne. Niestety, jak podsumował, wszystko to może lec 
w gruzach na skutek niszczycielskiego talentu człowieka, który nie zna 
granic, za to granice posiada jego zdolność do miłości i do rekonstrukcji.

W jednej z ciekawszych audycji z serii Exposiciones y museos Eiger oma-
wiał polemikę na temat budowy nowej siedziby Banku Republiki. Wszystko 
zaczęło się od zrealizowanego projektu budynku Banku w stylu majesta-
tycznym, inspirowanym tradycją klasyczną. Eiger odniósł się do protestu 
architektów, których oburzył „niemodny” projekt. W sposób ironiczny pytał 
czemuż to nie było słychać protestów architektów, kiedy niszczono kościół 
Santo Domingo o wspaniałych proporcjach, albo kiedy budowano przy alei 
Jiméneza „ohydny drobnomieszczański wielki dom z serią pionowych okien 
w stylu dziewiętnastowiecznym”1065 czy też kiedy powstawały hotele i biura 
bez koncepcji i proporcji przy tej samej alei w centralnym punkcie miasta. 
Na te pytania sam odpowiedział wskazując, że młodym architektom wcale 
nie chodzi o wspólne dobro miasta, tylko o ich przekonanie co jest, a co nie 
jest „modne”. Porównał architekturę do literatury i do sztuki i w ten sposób, 
z charakterystycznym dla siebie ironicznym humorem, doprowadził sposób 
myślenia architektów do absurdu: 

1064  Tamże, s. 62.
1065  Arch. BLAA, fondo MSS775-3222; C. Eiger, Nueva sede para el Banco de la República 
(¿?-¿?-1954), [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 382.
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Nie można w kwestiach sztuki i stylu ustanawiać dyktatury. Tym bardziej 
dyktatury o tak krótkim terminie. Jeden z sygnatariuszy listu stwierdził, że 
krytykowany projekt reprezentuje styl architektoniczny obowiązujący do co 
najwyżej 1925 roku. Do roku 1925, mój Boże! Z takim kryterium przenosząc 
się do innych obszarów twórczości należałoby potępić twórczość głównych 
pisarzy i artystów narodowych, których utwory nie odzwierciedlają ostat-
nich nakazów mody. Na polu literackim, powinni przestać pisać (zawsze 
przestrzegając tej samej logiki) poeci León de Greiff, Rafael Maya, José 
Umaña Bernal, Octavio Amórtequi, Germán Pardo García, wszyscy z grupy 
Los Nuevos, którzy już nie są tacy nowi dla współczesnych, tak samo jak 
Alberto Ángel Montoya, Luis Vidales, Jorge Artel, Antonio Llanos,  i jak 
prozaicy Juan Lozano y Lozano, Eduardo Caballero Calderón oraz wielu 
innych utalentowanych pisarzy. A i sami piedracielistas nie uniknęliby ta-
kiej krytyki ze względu na to, że ich świat estetyczny nie jest już światem 
ostatnich pokoleń. Jednakże poeci Álvaro Mutis, Fernando Arbeláez, Jorge 
Gaitán Durán nie proszą o uciszenie głosów tych wszystkich bardów, ale 
czczą ich i wysławiają. A malarze Enrique Grau, Eduardo Ramírez Villa-
mizar i tylu innych ultranowoczesnych artystów również nie chce, aby 
przestali pracować i tworzyć malarze i rzeźbiarze, którzy utorowali im 
drogę i pozostawili trwałe dzieła w dekadzie między latami 20. a 30. XX 
wieku, tej która wydaje się tak godna pogardy panom architektom. Podc-
zas tej dekady podjęli wysiłek odmłodzenia sztuki narodowej Luis Alberto 
Acuña, Pedro Nel Gómez, Ignacio Gómez Jaramillo, Carlos Correa, Alipio 
Jaramillo, Julio Abril i wielu innych wartościowych artystów, którzy żyją 
i wciąż tworzą ku radości swoich rodaków1066.

Eiger nie zgadzał się na traktowanie architektury z pozycji mody starze-
jącej się wraz z upływem czasu, gdyż jak mówił mistrzowska architektura 
potrafi oprzeć się współczesnym trendom architektonicznym, zachowując 
swój unikalny charakter. Podobnie traktował sztukę nowoczesną. Jak pa-
miętamy, podkreślał, że sztuka nowoczesna to każda dobra sztuka, która 
potrafi poruszyć odbiorcę. W jego rozumieniu taka sztuka nie mogła składać 
się z wyrwanych z kontekstu samych „-izmów” lecz musiała czerpać z dzie-
dzictwa poprzednich pokoleń, ze sztuki ludowej, z rzemiosła. Powinna być 
oparta na świetnie opanowanym warsztacie i ciężkiej pracy prowadzącej do 
znalezienia swojej drogi w meandrach współczesności.

1066  Tamże, s. 383-384.



Dużą rolę w przygotowaniu publiczności do odbioru dzieł nowoczesnych 
odegrały też nowo powstające galerie sztuki będące tak naprawdę instytucja-
mi życia społecznego, w tym głównie pierwsza galeria Eigera „El Callejón”. 
Pisał o niej Walter Engel: „»El Callejón« ma atmosferę. Przytulną atmosferę 
małych galerii sztuki w Paryżu”1067. Oprócz wystaw odbywały się w niej 
spotkania z artystami, literatami, tertulias i co najważniejsze założony został 
magazyn-przechowalnia czyli depozyt dzieł zostawionych na przechowanie 
po wystawach. 

1. Historia powstawania galerii w Kolumbii

 W początkach XX wieku większość malarzy i rzeźbiarzy kolumbijskich 
wyjeżdżała na stypendia do Królewskiej Akademiii Sztuk Pięknych św. 
Fernanda (La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando) w Madrycie. 
W Kolumbii często żyli oni z pensji wypłacanej przez Szkołę Sztuk Pięknych 
(Escuela de Bellas Artes) oraz ze sprzedaży portretów wykonywanych na za-
mówienie. W latach 30. jedynymi miejscami, gdzie malarze mogli wystawiać 
swoje obrazy olejne i akwarele przedstawiające pejzaże i portrety były foyer 
hoteli i teatrów: Colón i Municipal, a także Salón de Grados (dziś Muzeum 
Kolonialne). Obrazy pokazywane były również w witrynach sklepów1068. 

 Pierwszą galerię w Bogocie o charakterze częściowo komercyjnym 
otworzył w 1940 roku Juan Friede1069, historyk pochodzenia polsko-ukraiń-
sko-żydowskiego, urodzony na przedwojennych polskich ziemiach. Friede 

1067  W. Engel, Crónica de la moderna pintura colombiana (1934-1958), segunda parte (1952-1957), 
[w:] Grupo de Investigación en un Lugar de la Plástica (red.), op. cit., s. 128.
1068  Despertar artístico en Bogotá, „El Tiempo”, 23.01.2000, https://www.eltiempo.com 
1069  Juan Friede (1901-1990) ‒ ukraiński historyk pochodzenia żydowskiego, uznawany 
w Kolumbii za Polaka. Jeden z twórców tzw. „Nowej historii” kolumbijskiej. W 1930 roku 
przyjął obywatelstwo kolumbijskie. W 1940 roku założył pierwszą galerię sztuki w Kolumbii 
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znał Kolumbię od 1926 r., w Bogocie pierwszy raz pojawił się w roku 1935. 
Wywarła ona na nim, podobnie jak na Eigerze, przykre wrażenie:

w odróżnieniu od innych miejsc w kraju światło było matowe. Oprócz tego, 
że była brudna, pełna sadzy i hałaśliwa, była też zimna i przygnębiająca, 
ale za to była miejscem najbardziej sprzyjającym pracy intelektualnej1070. 

 Nie inaczej widział Bogotę Gabriel García Márquez w 1943 r., kiedy 
przyjechał tam na konkurs stypendialny: „Bogota była w tamtych czasach 
miastem odległym i ponurym, gdzie bezsenny, drobny deszcz padał bez 
przerwy od początków szesnastego wieku” napisał ironicznie w swojej au-
tobiografii1071.

  Po raz drugi Juan Friede przybył do Bogoty w 1938 roku i wtedy został 
już tam na stałe. Zaprzyjaźnił się z malarzem Ignacio Gómezem Jaramillo1072, 
który w tym okresie był krytykowany za wykonanie muralu La liberación 
de los esclavos (Uwolnienie niewolników) oraz z grupą artystów, wśród któ-
rych oprócz Ignacio Gómeza Jaramillo, byli malarze: Pedro Nel Gómez1073, 
Luis Alberto Acuña1074, Carlos Correa1075 oraz rzeźbiarze José Domingo 

i stał się uznanym krytykiem sztuki. W 1941 r. stworzył film na temat twórczości muralisty 
Pedro Nel Gómeza.
1070  J. E. Rueda Enciso, Juan Friede, primer marchand de Bogotá y pionero de la moderna his-
toriografía colombiana. „Boletín Cultural y Bibliográfico”, enero 2002, vol. 39, no 59, s. 28-56.
1071  G. García Márquez, Życie jest opowieścią. Autobiografia, tłum. J. Karasek, A. Rurarz, C. 
Marrodán Casas, MUZA SA, Warszawa 2014, s. 161.
1072  Ignacio Gómez Jaramillo (1910-1970) ‒ malarz i muralista kolumbijski. Był jednym 
z tych, którzy zrewolucjonizowali muralizm w Kolumbii. Profesor i dyrektor Szkoły Sztuk 
Pięknych w Bogocie (Escuela de Bellas Artes de Bogotá). Przewodniczący Stowarzyszenia 
Pisarzy i Artystów w Kolumbii (Asociación de Escritores y Artistas de Colombia). Jego rea-
listyczny styl malarstwa pozostawał przez pewien czas pod wpływem kubizmu i abstrakcji. 
Jego twórczość o wydźwięku społecznym i politycznym związana jest z malarstwem naro-
dowym i grupą Bachué.
1073  Pedro Nel Gómez (1889-1984) ‒ kolumbijski malarz, muralista, rzeźbiarz, inżynier, 
architekt i urbanista. Jako pierwszy wprowadził do Kolumbii wielkie murale: kompozycje 
ścienne wykonane w technice fresku o tematyce społecznej. 
1074  Luis Alberto Acuña Tapias (1904–1984) ‒ kolumbijski malarz, rzeźbiarz i historyk 
sztuki. Jeden z najbardziej znanych przedstawicieli indygenizmu, nie tylko ze względu na 
swoje malarstwo, ale także ze względu na swoją pracę jako krytyka sztuki.
1075  Carlos Correa (1912-1985) ‒ kolumbijski malarz, grafik, twórca ceramiki, uczeń Pedro Nel 
Gómeza. W latach 40. jeden z najbardziej obiecujących artystów awangardowych w Kolum-
bii. Jego twórczość budziła wiele kontrowersji. Obraz Anunciación (Zwiastowanie) wykonany 
w 1941 roku na II Salón Anual de Artistas Colombianos został wycofany i pokazany podczas 



339ROZDZIAŁ 2. Galerie sztuki

Rodríguez1076 i Rómulo Rozo1077 z tzw. grupy Bachué1078. Reprezentowali oni 
ówczesną awangardę sztuki w kraju; byli tymi, którzy po raz pierwszy usiło-
wali tworzyć indywidualną sztukę uwzględniającą środowisko geograficzne 
i historię Ameryki. Chcieli, aby ich dzieła docierały do ludzi i opierały się 
na rodzimych motywach. 

 Ten typ twórczości odpowiadał Juanowi Friede i dlatego zdecydował 
się założyć galerię. Czasopismo „Estampa” opisało ten pomysł jako wielce 
ryzykowną przygodę lecz zarazem zapewniło, że historia zapamięta Juana 
Friede jako pierwszego marszanda w Bogocie. Galeria swój lokal otworzyła 
przy 7. ulicy , gdzie działała od maja 1940 r. do połowy roku 1941. Po przejścio-
wym zamknięciu  przeniosła się na ulicę 22, gdzie pod nazwą „Nuevo Salón” 
działała od lutego do maja 1942 r. W tamtym okresie centrum kulturalnym 
stolicy była  Biblioteka Narodowa, której nowy budynek otwarto w 1938 r. 
Friede starał się, aby w jego prywatnej galerii, podobnie jak w Bibliotece, 
wystawom towarzyszyły spotkania intelektualistów i artystów, dyskusje 
na temat literatury, ekonomii, polityki. Jego wystawy wzbudzały polemiki, 
wstrząsały światkiem artystycznym, inauguracjom towarzyszyły wypowie-
dzi znanych intelektualistów. Po zamknięciu galerii Friede przeniósł nabytą 
kolekcję do swojego domu i czasami pokazywał ją swoim przyjaciołom 
i znajomym. Juan Friede nie osiągnął sukcesu komercyjnego między innymi 
dlatego, że promował sztukę malarzy Bachué, ówczesną sztukę nowoczesną 
o tematyce społecznej, inspirowaną muralizmem meksykańskim. Stała ona 
w opozycji do dominującego malarstwa pejzażowego i portretowego przez 
co nie znajdowała nabywców1079.

III Salónu pod nazwą Desnudo (Akt), gdzie otrzymał pierwszą nagrodę wycofaną następnie 
przez ministra edukacji. 
1076  José Domingo Rodríguez (1895-1968) ‒ kolumbijski rzeźbiarz. Studiował w Szkole 
Sztuk Pięknych, gdzie został następnie wykładowcą. Uczył się również w Akademii San Fer-
nando w Madrycie. Należał do pokolenia rzeźbiarzy narodowych, którzy próbowali odkryć 
i pokazać rdzenne dziedzictwo i zwyczaje.
1077  Rómulo Rozo (1899-1964) ‒ kolumbijski rzeźbiarz, większą część życia spędził w Meks-
yku. Jeden z najbardziej znanych przedstawicieli rebelii młodych artystów z lat 20. przeciwko 
akademizmowi w sztuce. Jego rzeźba Bachué, madre generatriz del pueblo chibcha (Bachué, 
twórcza/rodząca matka ludu Chibcha) stała się znakiem rozpoznawczym tego pokolenia 
artystów i dała mu nazwę: grupa Bachué.
1078  Grupa Bachué: generacja kolumbijskich artystów, którzy w latach 20. – 40. porzu-
cali tradycje akademizmu i europeizmu i nawoływali do powrotu w sztuce do korzeni 
przed-hiszpańskich. Sięgali po tematykę społeczną, inspirowaną przez wielkich muralistów 
meksykańskich.
1079  J. E. Rueda Enciso, op. cit., s. 28-56. 



CZĘŚĆ III. Casimiro Eiger a sztuka340

 Czy Casimiro Eiger poznał osobiście Juana Friede, który w 1919 roku 
uciekając przed rewolucją bolszewicką znalazł się z rodziną w Polsce?1080 
Gina McDaniel Tarver w artykule na temat sztuki Felizy Bursztyn wspomi-
na, że Friede, podobnie jak rodzice Bursztyn oraz Casimiro Eiger byli z po-
chodzenia polskimi Żydami1081. W archiwum Eigera zachowały się wycinki 
artykułów Juana Friede m.in. esej o sztuce abstrakcyjnej i dehumanizacji 
sztuki1082, polemika z Gonzalo Ariza1083, a także artykuł o niszczeniu infor-
macji na temat sztuki prekolumbijskiej podczas hiszpańskiej konkwisty1084. 
Widać z tego, że Eiger śledził wypowiedzi Friede. Kiedy w latach 50. otwierał 
swoją pierwszą galerię „El Callejón”, w zamyśle podobną do galerii Friedego, 
publiczność była już bardziej wyrobiona i, podobnie jak krytycy, bardziej 
otwarta na nowości. Ale do tego czasu jeszcze wiele musiało się wydarzyć. 

 Stopniowo pojawiały się na mapie Bogoty nowe miejsca związane z kul-
turą. Na drugim piętrze Sociedad Colombiana de Ingenieros (Kolumbijskie 
Stowarzyszenie Inżynierów) na skrzyżowaniu ulicy 7. z 19.1085 powstał przy-
jazny dla artystów salon wystawienniczy. Wystawiali tam Carlos Correa, 
Omar Rayo1086, Ramírez Villamizar i inni. Swoje podwoje dla malarzy miała 
otwarte Biblioteka Narodowa, a w 1948 roku przedsiębiorcy Álvaro i Alfonso 
Rubio1087 ufundowali komercyjne Centralne Galerie Sztuki S.A. (Galerías de 
Arte S.A.) Z powodów ekonomicznych zostały zamknięte w 1951 r.  i w tym 

1080  W Polsce pozostała jego matka, którą odwiedził podczas podróży do Europy w 1933 
roku. J. E. Rueda Enciso, op. cit., s. 35. W Kolumbii uważany był za Polaka, za C. Cerón, N. 
Gutiérrez Montes, J. Ruiz, op. cit. s. 14, 274.
1081  Gina McDaniel Tarver, The Art of Feliza Bursztyn: Confronting Cultural Hegemony, „Ar-
telogie” 2013.
1082  Arch. BLAA, fondo CE MSS 775-2065.
1083  Tamże, fondo CE MSS 775-2258.
1084  Tamże, fondo CE MSS 775-2071. 
1085  Ulica (carrera) 7 (séptima) to była i jest główna ulica Bogoty zbudowanej na planie 
la cuadrícula española (hiszpańskiej siatki), gdzie ulice poprowadzone są prostopadle i te 
przebiegające z południa na północ nazywają się carrera, a prostopadłe do nich z zachodu 
na wschód calle. Dla ulic skośnych do tych wymienionych używane są nazwy: diagonal 
i transversal.
1086  Omar Rayo (1928-2010) ‒ kolumbijski malarz, rzeźbiarz i karykaturzysta. W 1970 roku 
został laureatem I nagrody Salón de Artistas Colombianos. Rayo znany jest przede wszys-
tkim z abstrakcji geometrycznych, w których wykorzystywał bardzo wąską gamę barwną, 
ograniczając się do bieli, czerni, czerwieni i żółci. Jest jednym z ważniejszych przedstawicieli 
sztuki optycznej z Ameryki Łacińskiej. 
1087  Álvaro Rubio Cuervo – przedsiębiorca kolumbijski. Wraz z bratem właściciele fabryki 
lamp Leda, miłośnicy sztuki, zdecydowali się założyć komercyjną galerię sztuki. Powstała 
trzy miesiące po rozruchach 9 kwietnia. 
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samym lokalu Leo Matiz założył galerię: „Galerías de Arte y Foto Estudios Leo 
Matiz”. Natomiast rok wcześniej w 1950 r. zostały założone przez Ministra 
Edukacji Aurelio Caicedo Ayerbe1088 Galerías Centrales de Arte (Centralne 
Galerie Sztuki) z radą doradczą złożoną z intelektualistów bogotańskich. 
Mieściły się  w piwnicach przy tej samej alei Jiménez i zarejestrowane pod 
adresem - aleja Jiménez z ulicą 8/ z ulicą 8 n.° 14-981089.

1.1. Galeria „El Callejón”

 W działalność wystawienniczą Casimiro Eiger zaangażował się w latach 
pięćdziesiątych. Początkowo działał na zasadzie współpracy, a następnie pro-
wadził własne galerie sztuki. 19 listopada 1950 został administratorem oraz 
członkiem Rady Artystycznej wspomnianych Centralnych Galerii Sztuki1090 
i współpracował z ich dyrektorem Jaime Umaña de Brigard. Pochodził on 
z rodziny założonej przez Juana de Brigarda y Dombrowskiego, polskiego 
oficera biorącego udział w wojnie o niepodległość Ameryki Południowej 
w XIX wieku. Juan de Brigard y Dombrowski, uczestnik walk pod Lipskiem 
i świadek śmierci Józefa Poniatowskiego1091, mógł być jednym z pierwowzo-
rów fikcyjnego polskiego pułkownika Mieczysława Napierskiego występu-
jącego w opowiadaniu Ostatnie oblicze Álvaro Mutisa1092.

 W 1951 roku zainaugurowała również swoją działalność przy Księgarni 
Głównej galeria „El Callejón” Casimiro Eigera. Wtedy też powstała galeria 
Leo Matiza1093. Pięć lat później, w 1956 r. powstały i upadły dwie efemeryczne, 
prywatne galerie: galeria „Cory” i „El Caballito”. Walter Engel podsumowując 
artystyczny rok 1956 pisał:

1088  Casimiro Eiger. Biografia, http://enciclopedia.banrepcultural.org
1089  C. Cerón, N. Gutiérrez Montes, J. Ruiz, op. cit., s. 15.
1090  Casimiro Eiger. Biografía, http://enciclopedia.banrepcultural.org; C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, op. cit., s. 307.
1091  F. Restrepo Uribe, Juan de Brigard y Dombrowski y su epóca, El Greco, Bogotá 1978. 
1092  „Pułkowniku Napierski, słyszałem, że służył pan pod dowództwem marszałka Ponia-
towskiego i że walczył pan u jego boku w tragicznej bitwie pod Lipskiem. – Tak, Ekscelencjo 
– odpowiedziałem nieco zmieszany, bo zaskoczył mnie znienacka tym pytaniem, – miałem 
zaszczyt walczyć pod jego dowództwem w korpusie lansjerów straży przybocznej i dostąpiłem 
również bolesnego zaszczytu bycia świadkiem jego bohaterskiej śmierci w nurtach Elstery. 
Jako jeden z niewielu dotarłem na drugi brzeg”. Á. Mutis, Ostatnie oblicze [w:] T. Sońta-
Jaroszewicz Relacje Polska-Kolumbia… s. 168.
1093  Galeria „Leo Matiz” przyjęła nazwę od swojego właściciela Leo Matiza. 
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W ten sposób, na dwóch przykładach więcej, okazało się, że prywatne ga-
lerie w Kolumbii ciągle jeszcze nie mogą się same z siebie utrzymać przy 
życiu. Z rozpoczęciem drugiej połowy roku (1956) przetrwała tylko galeria 
„El Callejón” i zainicjowała swoją pierwszą wystawę w poszerzonym lokalu, 
który zajmuje teraz dwa piętra. […] Dzięki współpracy z Księgarnią Główną 
oraz umiejętności organizowania wystaw, galerii „El Callejón” udało się 
przeżyć utrzymując wysoki poziom i klasę swoich pokazów, które równie 
dobrze mogłyby służyć za przykład dla salonów posiadających większe 
środki i większą przestrzeń1094.

 W 1958 r. została otwarta przez Karla Buchholza księgarnia wraz z ga-
lerią prowadzoną przez jego córkę Godulę Buchholz. Księgarnia i galeria 
odniosły wielki sukces i stały się jednym z najważniejszych miejsc w Bogocie. 
Dopiero po śmierci Buchholtza okazało się, że był on jednym z czterech au-
toryzowanych przez nazistów marszandów, którzy handlowali skradzionymi 
dziełami sztuki1095.

 Gustavo Adolfo Villegas Gómez uważa, że dla rozwoju kolumbijskiej sztu-
ki nowoczesnej ważny był także wysiłek wkładany w organizacje ekspozycji 
w Bibliotece Narodowej, lecz od kiedy w 1958 r. wybudowano gmach Biblio-
teki Luis Ángel Arango, Sala Wystawowa nowej Biblioteki stała się niekwe-
stionowanym liderem w krzewieniu zainteresowania sztuką nowoczesną. 
Według niego, oprócz tych państwowych sal wystawowych wyróżniały się 
dwie prywatne galerie: galeria „Buchholtz” i „El Callejón”. „Rola tych galerii 
była fundamentalna w kształtowaniu gustu związanego ze sztuką współczesną, 
a zwłaszcza przy promocji najmłodszych kolumbijskich artystów lub artystów 
będących w Kolumbii rezydentami” pisał Gustavo Villegas 1096.

 Trzeba podkreślić, że galeria Casimiro Eigera „El Callejón” odgrywa-
ła tę rolę dużo wcześniej niż Galeria „Buchholtz”, gdyż powstała, jak było 
wspomniane, już w roku 1951. Jeszcze przed jej założeniem, w wielu swo-
ich audycjach radiowych i felietonach pisanych do gazet i czasopism Eiger 

1094  Walter Engel, Exposiciones en Bogotá, „Plástica”, 1956, nr 2, s. 7 [w:] Grupo de Investiga-
ción en un Lugar de la Plástica (red.), op. cit., s. 80.
1095  Los marchantes del régimen, [w:] Las últimas prisioneras de los nazis en América Latina 
https://www.connectas.org
1096  G. A. Villegas Gómez, Autonomía y distinción. El gusto artístico en Colombia 1880-1960, 
Tesis. Universidad de Antioquia, Facultad de Artes, Departamento de Artes Visuales, Medellín 
2014, s. 255. 
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wskazywał na potrzebę powstawania prywatnych galerii sztuki, które nie 
byłyby zależne od instytucji państwowych.

 Również Fabio Amaya Rodríguez twierdzi, że prawdziwymi pionierami 
w zakładaniu pierwszych galerii sztuki w Bogocie byli Casimiro Eiger i Karl 
Buchholz:

Działalność polskiego erudyty Casimiro Eigera związana z otwarciem 
Galerii de „Arte Moderno” i Niemca Karla Bucholza (Buchholza), mająca 
miejsce w słynnej księgarni, która nosi jego imię były bezdyskusyjne: je-
den i drugi, wykształceni Żydzi i dobrze zintegrowani z rzeczywistością 
kraju, są autentycznymi pionierami w promocji nowej sztuki w Kolumbii. 
Dołączyć do nich trzeba fotografa z wybrzeża, Leo Matiza, założyciela Ga-
lerii „La Rebeca”. A niedługo potem przyjdzie czas na Galerie „San Diego”, 
„El Callejón”, „Colseguros” i inne1097.

 Do tekstu Fabio Amaya Rodrígueza wkradło się kilka błędów. Casimiro 
Eiger najpierw otworzył galerię sztuki „El Callejón” przy Księgarni Głównej 
Hansa Ungara (w 1951 r.), a dopiero 10 lat później otworzył swoją własną 
galerię „Arte Moderno” (Sztuka Nowoczesna). Innym błędem jest podanie 
nazwy galeria „de Arte Moderno” (galeria „Sztuki Nowoczesnej”), podczas 
gdy, jak wiele razy Eiger podkreślał, była to galeria „Arte Moderno” (galeria 
„Sztuka Nowoczesna”).

 Również Mario Jursich Durán podaje błędne informacje na temat dzia-
łalności wystawienniczej Eigera: 

Brał udział w projekcie utworzenia Muzeum Sztuki Współczesnej w Bo-
gocie w 1955 roku, był założycielem i dyrektorem w latach od 1959 do 
1961 galerii „El Callejón” i w tym samym roku ufundował Galerię „Sztuki 
Nowoczesnej” [la Galería de Arte Moderno], której był dyrektorem aż do 
śmierci, w 1987 roku1098.

 Po krótkim przeglądzie wróćmy do początków i zobaczmy jak to się 
stało, że powstała galeria „El Callejón” i mimo niesprzyjających warunków, 
jak to widać na przykładzie galerii Juana Friede, galerii „Cory” i „El Caballito”, 
przetrwała dziesięć owocnych lat pod kierunkiem Casimiro Eigera, a później 

1097  F. R. Amaya, Colombia: arte y poder en el siglo XX, „Caravelle”, 2003, no 80, s. 107-127.
1098  M. Jursich Durán, Pequeña postal polaca, [w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 27.
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działała nadal, aż do końca XX wieku z różnym szczęściem i pod różnym 
kierownictwem. Odpowiedź można znaleźć w wywiadzie przeprowadzonym 
przez Glorię Valencię de Castaño dla radia HJCK z okazji odejścia Eigera 
z „El Callejón” i zakończenia współpracy z Hansem Ungarem, właścicielem 
Księgarni Głównej. Ten wywiad oraz inne przeprowadzone z Casimiro Ei-
gerem zostały zapomniane i są wykorzystywane po raz pierwszy w mojej 
książce1099. Podczas wywiadu na prośbę o wyjaśnienie jak powstała galeria 
„El Callejón” Eiger odpowiedział:

A więc, „El Callejón” powstał, tak jak powstaje wszystko… z niczego. Po 
prostu brakowało wtedy galerii sztuki w Bogocie, i nie było żadnej, tylko 
jedna założona przez pana Rubio w suterenach w alei Jiménez naprzeciwko 
„Café Automático”, i tam koncentrowało się przez dłuższy czas życie ar-
tystyczne stolicy. Ale później straciła ona na znaczeniu i praktycznie nie 
było żadnej galerii w mieście, jeśli nie liczyć tych należących do państwa 
i innych oficjalnych. W ten sposób zaistniała potrzeba, aby powstała gale-
ria, ale nie jakaś tam galeria bez programu i idei tylko taka, która byłaby 
zarazem centrum kulturalnym, gdzie mogłaby się spotkać publiczność 
z artystami i intelektualistami, a wszystko to w formie przyjacielskiego 
i stałego spotkania towarzyskiego. Gdzie artyści mogliby, chyba po raz 
pierwszy, nawiązać kontakt z publicznością nie tylko poprzez swoje obrazy, 
wówczas dosyć niezrozumiałe dla zwykłej publiczności, ale także kontakt 
bardziej bezpośredni i osobisty. Z drugiej strony, ani wówczas ani teraz 
żadna galeria nie może utrzymać się całkiem samodzielnie, trzeba więc 
było połączyć ją z jakąś jednostką ekonomicznie opłacalną, która mimo 
to miałaby podobną wizję kulturalną i najbardziej bliska temu okazała się 
księgarnia1100.

 I tu leżał klucz do sukcesu. Casimiro Eiger znał jedną taką księgarnię, 
Księgarnię Główną, której właścicielem był Hans Ungar1101 i zaproponował 
mu współpracę przy założeniu galerii. Szukali dla niej odpowiedniego miejsca 
w Bogocie, ale z różnych przyczyn nie mogli nic znaleźć. Akurat księgrnia 
była w trakcie zmieniania lokalu i kiedy Eiger przyszedł do nowego lokalu 

1099  Wywiady przeprowadzone z Casimiro Eigerem dostępne są w archiwum Eigera 
w BLAA, a niektóre również w gazecie „El Tiempo”. 
1100  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3564.
1101  Hans Ungar (1916-2004) ‒ austriacko-żydowski imigrant, właściciel Librerii Central 
(Księgarni Głównej), zwany „ojcem księgarzy” w Kolumbii. 
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mieszczącego się na ulicy 14 nr 6-88 zainteresował go tam duży wewnętrz-
ny przedsionek, bez światła, ale za to z atmosferą. Zdecydował od razu, że 
w tym kącie-zaułku będzie mieścić się galeria i stąd wzięła się nazwa „El 
Callejón” – Zaułek. Zgodnie z tym zamysłem Ungar powołał Eigera na sta-
nowisko dyrektora i kuratora galerii. Zachowała się spisana między nimi 
umowa z dnia 6 września 1951 roku wyszczególniająca obowiązki stron, 
z której przytaczam fragmenty:

1) Począwszy od tej daty, Eiger będzie odpowiedzialny za zarządzanie 
działem sztuki w Księgarni Głównej, firmie należącej do Ungara. Dział 
ten obejmuje przede wszystkim reprodukcje obrazów różnych artystów, 
oryginalne grafiki, a także oryginalne obrazy kolumbijskich lub zagrani-
cznych artystów, dla których będzie stosowany specjalny tryb sprzedaży, 
określony poniżej. [...]
2) Obowiązki stron:

a) […] wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć tyle czasu dla swojej pra-
cy ile jest potrzebne dla osiągnięcia sukcesu działu, którym się zajmuje. 
b) […]
c)  Zobowiązuje się wyżej wymienionego wykonawcę do oddania 
na użytek tego działu i  bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia, 
wszystkich jego powiązań i relacji o charakterze artystycznym lub 
dziennikarskim jakie ma w Bogocie. Z tego układu wyłączona jest 
czysto krytyczna działalność dziennikarska, niżej podpisanego Eigera, 
zarówno w radiu jak i w prasie, która powinna rozwijać się absolutnie 
niezależnie1102. 

 W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że galeria nazwana „El Callejón” 
była pierwszym, naprawdę profesjonalnym1103 miejscem w Kolumbii prze-
znaczonym do cyklicznych ekspozycji oraz sprzedaży dzieł sztuki. Oprócz 
wystaw odbywały się tam wydarzenia kulturalne związane z promowaniem 
poezji, muzyki i literatury. O Eigerze krytyk Eugenio Barney Cabrera pisał 
w prasie: 

1102  El legado de Casimiro Eiger …, s. 2.
1103  W odróżnieniu od Galerii Friede, która mimo pretendowania do bycia galerią komercyjną 
wciąż oscylowała między działalnością hobbystyczną a profesjonalizmem.
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w swojej małej galerii prezentuje tydzień w tydzień płótna i kartony artys-
tów krajowych i zagranicznych lub pokazuje ceramikę i rzeźbę. Dlatego 
jego działalność jako krytyka i protektora sztuki jest godna pochwały. 
Również dlatego, że artyści kolumbijscy mają w nim najlepszego doradcę 
i obrońcę. To jest Casimiro Eiger. I jego miejsce – „El Callejón” w Księgarni 
Głównej1104.

 Na pierwszej wystawie, niebędącej jeszcze oficjalnym otwarciem galerii, 
zostały pokazane reprodukcje francuskich impresjonistów. Był to jeden z no-
watorskich pomysłów Eigera, polegający na tym, aby oprócz prezentowania 
obrazów młodych artystów pokazywać reprodukcje dzieł wielkich mistrzów. 
W ten sposób edukował publiczność i uzupełniał działalność muzeów, któ-
rych nie stać było na sprowadzanie oryginałów. Następnym wydarzeniem był, 
tydzień później, wernisaż tomu wierszy Jorge Gaitána Durána „Asombro”. 
Natomiast na bardziej oficjalnym otwarciu galerii „El Callejón”, w lutym 
1952 r. została pokazana wystawa obrazów młodego malarza z Cartageny, 
Enrique Grau, na której słowo wstępne wygłosił Álvaro Mutis1105. 

 Kiedy w Cali, stolicy departamentu Valle del Cauca, rozpoczęła swoją 
działalność filia galerii „Ell Callejón”, Eiger nadzorował aranżację sali i prze-
syłał tam wystawy z Bogoty1106. Lecz nie to było jego najważniejszym doko-
naniem. Tym, co wprowadziło nową jakość na rynku sztuki i tym samym 
ewidentnie odróżniło jego galerię od pozostałych, zapewniając jej komercyjny 
sukces, było założenie magazynu-przechowalni. Było to wydzielone miejsce 
w galerii, w którym przechowywał pozostawione przez malarzy obrazy 
z poprzednich wystaw. Casimiro Eiger tak o tym mówił w wywiadzie:

obok obrazów, które były pokazywane na wystawach założono prawie na-
tychmiast magazyn-depozyt. Magazyn brzmi jak miejsce najzwyklejsze na 
świecie, jednakże żadna sala w Bogocie go nie miała. I w tej przechowalni-
magazynie znajdowały się dzieła głównych artystów krajowych i niektórych 
artystów zagranicznych. Tak więc, kiedy przychodził jakiś wielbiciel sztuki 
pytając o obraz taki lub inny to w każdym momencie można mu było 
pokazać ważne dzieła artystów kolumbijskich. Dzięki temu można było 

1104  E. Barney Cabrera,  Eugenio Barney Cabrera y el arte colombiano del siglo XX. Antología de 
textos críticos (1954-1974), I. Pini, S. J. Suárez Segura (red.), Universidad Nacional de Colombia, 
Bogota 2011, s. 42. 
1105  Noticiero cultural, “El Tiempo”, 2.02.1952, s. 5.
1106  El legado de Casimiro Eiger …, s. 19.
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zapoznać się z ich twórczością nie tylko w czasie wystaw, ale i w innych 
momentach1107.

 Należy podkreślić, że dzięki temu prostemu zabiegowi, ale wymagające-
mu posiadania odpowiedniego miejsca, znacząco wzrastały obroty handlowe. 
O fakcie tym nie wspomina żaden z badaczy tego okresu, a przecież była 
to zasadnicza zmiana na rynku zakupów sztuki. Skorzystali na tym oprócz 
klientów także krytycy sztuki, którzy dzięki temu mieli dostęp do przeglądu 
oryginalnych obrazów, tak jak później Marta Traba. 

 W 1958 roku Księgarnia Główna przeniosła się wraz z galerią do nowej 
siedziby przy parku Santandera: dwupiętrowego domu kolonialnego z balko-
nami, gdzie obecnie znajdują się biura rządowe oraz Muzeum Złota. W dwa 
lata później w 1961 roku, dziesięcioletnia współpraca z Hansem Ungarem 
dobiegła końca. Eiger opuścił galerię w Księgarni Głównej i otworzył włas-
ną „Arte Moderno”. W wywiadzie, w którym podsumował swoje odejście 
na pytanie czy związek z Księgarnią Ungera był zawsze korzystny dla obu 
stron odpowiedział:

Między księgarnią a galerią istniała prawie całkowita odrębność tak więc 
nie można mówić o korzyściach i stratach oprócz czysto praktycznych. Ale 
jeśli pyta mnie Pani jak wyglądała moja stała współpraca z panem Hansem 
Ungarem, właścicielem księgarni, to nie mogę nic innego odpowiedzieć, 
jak tylko wygłosić mowę pochwalną na temat wolności z jaką traktował 
ten interes, który praktycznie nie był interesem w porównaniu z wielkimi 
zyskami jakie może mieć przedsiębiorstwo o takiej powadze. Co się zaś 
tyczy czysto osobistego wrażenia, to 10 lat współpracy jest jak małżeństwo 
i nie pozostaje mi nic innego jak zacytować słynną maksymę: „Istnieją 
dobre małżeństwa, ale nie ma doskonałych”1108.

 Prawdopodobnie Casimiro Eiger nie chciał już być więcej łączony z księ-
garnią i chciał pracować na swój własny rachunek. Wydaje się, że mogło to 
być również spowodowane przypadkami przypisywania sukcesów wysta-
wowych Ungarom i ich księgarni z pominięciem zasług Eigera. Galeria „El 
Callejón” pozostała nadal w starym miejscu i nadal korzystała z wyrobionej 
przez Eigera marki, z tym że teraz zajmowali się nią Ungarowie oraz za-

1107  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3564.
1108  Tamże, fondo CE MSS775-3564; C. Eiger, Retiro de la Galería „El Callejón”…
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trudniani przez nich następni dyrektorzy. Lilly Ungar w rozmowie z Claritą 
Spitz w 2017 roku powiedziała:

Założyliśmy razem z Casimiro Eigerem galerię sztuki „El Callejón”, pierwszą 
galerię w Bogocie. Była znacznie większa i ważniejsza niż ta, którą te-
raz widzisz, ponieważ nie było konkurencji. Teraz każdy otwiera galerię 
w swoim domu. Przez tę galerię przeszli najważniejsi artyści z Kolumbii: 
Olga Amaral, Grau, Botero, Omar Rayo, Obregón, Ramírez Villamizar i nie-
którzy obcokrajowy, tacy jak Niemcy: Guillermo Wiedemann i Leopoldo 
Richter1109. Feliza Bursztyn także miała tam swoją pierwszą indywidualną 
wystawę i swoje rzeźby ze złomu. Przy okazji wystaw organizowaliśmy 
rozmowy i spotkania z artystami i pisarzami. Niedawno zaprezentowaliśmy 
prace Diany Franci Gómez Ordoñez i Omara Gordillo Solano1110.

 Choć Eiger rozstał się z Księgarnią Główną i galerią „El Callejón” w 1961 
roku1111 to albo jego nazwisko nadal było łączone z tym miejscem, albo rze-
czywiście czasami przygotowywał tam jeszcze wystawy. Eugenio Barney 
Cabrera w podsumowaniu wydarzeń związanych ze sztukami plastycz-
nymi w Bogocie za luty-marzec 1963 r. oznajmił, że w galerii „El Callejón” 
odbył się „Salón Abstracto” jak zawsze pod „odpowiednim, dynamicznym 
i serdecznym kierownictwem (sic!) Casimiro Eigera, któremu kultura naro-
dowa jest winna hołd wdzięczności”1112. Pokazano wówczas dzieła malarzy 
kolumbijskich takich jak  Ramírez Villamizar, Silva Santamaría, Armando 
Villegas; Judith Márquez obok litografii i serigrafii mistrzów europejskich.

1.2. Galeria „Arte Moderno”

 Swoją własną, prywatną galerię „Arte Moderno”, jak wynika z wywiadu 
w radio HJCK z okazji inauguracji, Casimiro Eiger założył w grudniu 1961 

1109  Lily i Hans Ungar nigdy nie starali się o obywatelstwo kolumbijskie i być może dlatego 
Lilly Ungar podała taką informację na temat Wiedemanna, który otrzymał obywatelstwo 
kolumbijskie w 1946 roku.
1110  L. Ungar, Una vida entre libros: Lilly Ungar y la Librería Central, rozm. przepr. Clarita 
Spitz, „El Heraldo”, 03.12.2017. 
1111  Dyrektorami El Callejón byli Casimiro Eiger, Adalberto Meindl, Anita de Uribe Rueda, 
Gloria Peña de Jaramillo. Za C. Cerón, N. Gutiérrez Montes, J. Ruiz, op. cit., s. 313.
1112  E. Barney Cabrera,  op. cit., s. 160.
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roku1113. Nie została ona oficjalnie otwarta aż do lutego 1962 z powodu pro-
wadzonych robót remontowych. Wcześniej jednak odbyły się dwie nieofi-
cjalne wystawy, jedna jeszcze w grudniu 1961 roku, a druga w styczniu 1962 
r. I podobnie jak przedtem, na nieoficjalnym otwarciu galerii „El Callejón”, 
tak i teraz królował wybór wspaniałych reprodukcji pod tytułem Maestros 
de la Pintura Moderna (Mistrzowie nowoczesnego malarstwa) ukazujących 
ewolucję sztuki od impresjonistów aż do współczesności. Eiger w wywiadzie 
z Hernánem Mejía Velezem zaznaczył, że wśród reprodukcji dzieł sztuki 
istnieją różne ich rodzaje: od najprostszych, pospolitych, aż po perfekcyjne, 
otrzymane w wyniku tak skomplikowanych metod powielania, że repro-
dukcja staje się absolutnie wiernym odbiciem oryginału:

A więc miałem ambicję zaoferowania publiczności bogotańskiej, na tej 
małej i zaimprowizowanej wystawie, niedużego zestawu bardzo dobrych 
reprodukcji. Niektóre z nich to numerowane litografie z bardzo krótkich 
serii i w związku z tym ich jakość jest znacznie wyższa, a wartość dla ko-
lekcjonerów o wiele większa. Wśród tych ostatnich mogę wspomnieć niek-
tóre litografie Picassa, których jest 99 egzemplarzy. Są również przepiękne 
reprodukcje Buffeta, a wszystko to podnosi ogólny poziom ekspozycji1114.

 Podkreślał jednak stanowczo, że reprodukcja jest tylko reprodukcją 
i nic nie może zastąpić odbioru prawdziwego dzieła. Ponownie widać tu 
jego potrzebę pokazania arcydzieł malarstwa światowego. W środowisku 
kolumbijskim przywilej ich oglądania był dostępny jedynie nielicznym, 
podróżującym na stary kontynent. Eiger rozumiał, jak ważna jest erudycja 
malarska, szczególnie dla młodych artystów i jeśli tylko mógł, pomagał im 
w wyjazdach do Paryża czy Nowego Jorku. 

 Galerię oficjalnie zainaugurował 12 kwietnia 1962 r. Jaime Posada, Mi-
nister Edukacji1115. Casimiro Eiger przygotował wówczas wystawę zbiorową 
zatytułowaną Siete Pintores Contemporáneos (Siedmiu malarzy współczes-
nych), na której znalazły się obrazy Obregóna, Grau, Ramíreza Villamizara, 
Wiedemanna, Botero, Luciano Jaramillo i Davida Manzura1116. Z tej okazji 

1113  Casimiro Eiger, Inauguración de la Galería de Arte Moderno, rozm. przepr. Hernán Mejía 
Vélez, Radio HJCK, 26.01.1962; Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3565.
1114  C. Eiger, Inauguración de la Galería de Arte Moderno …
1115  Noticiero cultural, “El Tiempo”, 12.04.1962, s. 5.
1116  David Manzur Londoño (1929-) ‒ malarz kolumbijski. Laureat nagrody Guggenheima. 
Głównym tematem jego prac są konie, ludzie i martwa natura. Jego twórczość podlegała ciągłej 
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Alejandro Obregón wystawił dwa obrazy olejne: Eclipse (Zaćmienie) i Flor 
calcinada (Wypalony kwiat) oraz temperę Lucha de Cóndores (Walka kondo-
rów). W nowej galerii „Arte Moderno” Eiger zachował zwyczaj poprzedza-
nia wernisaży wypowiedziami osób z elity intelektualnej. Temat wernisaży 
zostanie rozwinięty w dalszej części książki. 

 Galeria mieściła się w starym, całkowicie przerobionym na jej cele domu 
przy calle 24. nr 6-70. W archiwum zachował się plan, z którego dowiaduje-
my się, że tuż przy wejściu znajdowała się duża sala wystawowa I z dwoma 
oknami, dalej  przechodziło się obok biura do węższej sali wystawowej II. 
Cała Galeria to było długie pomieszczenie, w którym za salami I i II po jednej 
stronie znajdowały się sale wystawowe dla rzeźby escultura, rzemiosła arty-
stycznego artesanía oraz warsztat taller. Na przeciwko umieszczony został 
magazyn obrazów depósito de pinturas, drugi magazyn oraz marquetería sala 
służąca do oprawy obrazów1117.

Fot. 83. Plan galerii „Arte Moderno”.  Arch. BLAA

Eiger od początku zdawał sobie sprawę, że aby osiągnąć sukces nie wy-
starczy perfekcyjnie organizować wystawy i wydarzenia wokół nich. Równie 
ważna jest łatwa dostępność do galerii. Dlatego też starał się, aby jego galerie 
były umieszczone blisko centralnych punktów na mapie Bogoty, takich jak 
Biblioteka Narodowa, Muzeum Narodowe czy budynki, w których mieściły 

ewolucji od konstruktywizmu, przez fascynację barokiem aż do sztuki nowofiguratywnej.
1117  Markieteria – technika zdobienia mebli, polegająca na pokrywaniu powierzchni 
dekoracją ornamentalną z dwóch materiałów np. hebanu i kości słoniowej. Marquetería 
w Kolumbii oznacza również artystyczną oprawę  obrazów oraz renowację ram.
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się biura Radia HJCK, Radiotelevisora Nacional (Narodowa Stacja Radiowo
-Telewizyjna)1118 i siedziba gazety „El Tiempo”. 

 W liście do Oswaldo Guayasamína1119, słynnego ekwadorskiego artysty, 
z listopada 1961 roku, Eiger chwalił centralne położenie swojej galerii:

Postanowiłem założyć nową galerię, która ma już swoją siedzibę i będzie 
otwarta za kilka dni. Jest to stary dom, nieco zmodernizowany, który po-
mimo swoich mniejszych rozmiarów w porównaniu do „El Callejón” ma 
dobrą perspektywę i wystarczającą ilość ścian, a także pewną atmosferę 
artystyczną nie pozbawioną uroku. Galeria jest bardzo dobrze położona, 
ponieważ znajduje się na calle 24, kilka kroków od Biblioteki Narodowej, 
Instytutów Kultury: Kolumbijsko-Niemieckiego, Kolumbijsko-Włoskiego 
i Kolumbijsko-Amerykańskiego, a także Narodowej Stacji Radiowo Telewi-
zyjnej, dzięki czemu będzie znajdować się w centrum kulturalnego życia 
stolicy. Dodam jeszcze, że jest to także kilka metrów od ulicy 7, głównej 
arterii handlowej Bogoty, dzięki czemu zarówno publiczność zainteresowa-
na kulturą jak i okazjonalni przechodnie mogą ją znaleźć bez trudności. 
Galeria będzie wyposażona w warsztat ramiarski, co przy wystawie grafik 
nie jest bez znaczenia1120.

 Podczas wywiadu z Hernánem Mejíą Vélezem nowo nadana nazwa 
galerii „Sztuka Nowoczesna” sprowokowała pytanie, czy będą w niej po-
kazywane tylko tzw. nowoczesne dzieła. Eiger odpowiedział, że dla niego 
sztuka nowoczesna oznacza dobrą sztukę wszystkich epok; sztukę, która 
ma zdolność wywoływania w nas głębszych odczuć. W związku z nazwą 
galerii María Clara Guillén de Iriarte, córka Fernando Guillána Martíneza 
na Sympozjum zorganizowanym przez Ambasadę Polską przypomniała, że 
Eiger „zawsze był bardzo zajęty, w swojej galerii nie Sztuki Nowoczesnej, 
ale Sztuka Nowoczesna, jak miał w zwyczaju poprawiać, kiedy ktoś ją tak 
nazywał”1121.

1118  Radiodifusora (Radiostacja) zmieniła nazwę na Radiotelevisora (Stacja Radiowo-Te-
lewizyjna) w momencie powstania telewizji w Kolumbii w 1954 roku. 
1119  Oswaldo Guayasamín (1919-1999) ‒ wybitny malarz, muralista i rzeźbiarz ekwadorski. 
Nazywano go Picassem Ameryki Południowej. Uprawiał malarstwo o tematyce społecznej 
nawiązujące do tradycji sztuki prekolumbijskiej. Stworzył własny styl łączący elementy picas-
sowskie z muralizmem meksykańskim, styl ekspresyjny wpisujący się w nurt indygenizmu. 
1120  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0244.
1121  Wypowiedź Maríi Clary Guillén de Iriarte na Sympozjum z okazji 20. lecia śmierci 
Eigera …
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 Eiger co roku, w grudniu przygotowywał świąteczną wystawę połączoną 
ze sprzedażą artystycznych upominków. Zwyczaj ten zapoczątkował jesz-
cze w galerii „El Callejón”, i przeniósł go do nowej galerii. 11 grudnia 1959 
roku w „El Tiempo” w dziale Noticiero cultural ukazała się notatka dobrze 
oddająca charakter takich wydarzeń:

Jak co roku o tej porze, galeria „El Callejón” (Park Santander) zorganizowała 
wystawę wyrobów artystycznych, świetnie nadających się na prezenty 
świąteczne. Nie byłoby niestosownym dodać, że ciekawym będzie  dla pań 
zobaczyć, czy mężowie zrezygnują w tym roku ze zwyczajowych koszul, 
pończoch itp... 1122

 W pierwszym roku istnienia galerii „Arte Moderno”, 20 listopada 1962 
r., Eiger wysłał telegram do Barranquilli do Obregóna prosząc go o przy-
jacielską przysługę: „Założywszy własną galerię chciałbym, abyś przysłał 
mi jakieś pomniejsze obrazy, jak i kompozycje na kiermasz z okazji święta 
noworocznego. Proszę odezwij się. Uściski”1123. Jednak to nie Obregón był 
gwiazdą wystawy świątecznej w 1962 roku lecz Jorge Eduardo Caicedo i jego 
artystyczne wyroby świąteczne: maski, pudełka, biżuteria i inne1124.

 María Clara Guillén wspominała, że jej pierwszą pracą w życiu była 
właśnie pomoc przy tych corocznych targach świątecznych: 

Godziny pracy trwały od 3 po południu do 7 wieczorem i [moim] zadaniem 
było zrobić gwiazdy ze srebrnych i ze złotych papierów oraz oprócz tego 
obłożyć papierem świątecznym stare pudełka kartonowe po herbacie lub 
po herbatnikach, które Casimiro zbierał przez cały rok. Od 15 grudnia aż 
do Nowego Roku montował wystawę, na której pokazywał wyroby, prawie 
wszystkie z drugiej ręki, ale to nie były jakieś tam starocie, do tego na 
wystawie było zawsze jedno cenne dzieło, które znajdowało się w centrum 
ekspozycji, lecz nigdy nie był to obraz. Opisywał tę wystawę w artykule, 
który zanosił osobiście do Rogelio Echavarría pracującego w „El Tiempo” 
z prośbą, aby został opublikowany 5 grudnia1125.

1122  Noticiero cultural, “El Tiempo”, 11.12.1959, s. 5.
1123  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0432.
1124  Noticiero cultural, “El Tiempo”, 8.12.1962, s. 5.
1125  Wypowiedź Maríi Clary Guillén de Iriarte na Sympozjum z okazji 20. lecia śmierci 
Eigera ….
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 Prawdopodobnie w latach 1962-19641126 bądź tylko w roku 19621127 galerią 
„Arte Moderno” kierował na zastępstwie tymczasowo Samuel Montealegre1128. 
Temat ten wymaga głębszego zbadania. Eiger prowadził galerię “Arte Mo-
derno” aż do śmierci. Dzięki niemu, przez 26 lat, istniało na mapie Bogoty 
niezmienne miejsce z wciąż nowymi wystawami. Po 1987 roku przejął ją 
Carlos Córdoba i pod jego kierownictwem przetrwała do pierwszych lat 
2000 roku1129. 

 Na zakończenie rozważań dotyczących działalności Eigera jako gale-
rysty, jeszcze raz należy zaakcentować, że obydwie galerie Casimiro Eigera 
wyróżniały się na tle działalności innych instytucji wystawowych, z których 
większość miała poparcie państwowe. W styczniu 1960 roku w gazecie „El 
Tiempo” Jorge Moreno Clavijo tak opisał najważniejsze sale wystawowe 
w Bogocie:

Obecnie Bogota dysponuje salami wystawowymi wysokiej kategorii, które 
nie mają czego zazdrościć najlepszym salom z innych krajów. W salach tych 
artyści kolumbijscy mają możliwość komfortowego wystawiania swoich 
dzieł, a artyści zagraniczni, którzy nas odwiedzają mogą, według wyma-
ganych norm, przekazać „swoje przesłanie”. Z pięciu głównych sal wys-
tawowych trzy są państwowe: Biblioteka Narodowa, Muzeum Narodowe 
i Biblioteka Luis Ángel Arango Banku Republiki. Dwie inne są prywatne: 
„El Callejón”, który należy do Księgarni Głównej i galeria „Buchholz”, któ-
ra znajduje się w księgarni o tej samej nazwie. […] „El Callejón”, galeria 
należąca do Księgarni Głównej, działa w dobrze oświetlonych salonach, 
których okna wychodzą na park Santandera. Od chwili swego powstania 
jest kierowana przez Casimiro Eigera, profesora i krytyka, który przybył 
[do Bogoty] już dawno temu, aby w prasie i przez mikrofon Radiodifusora 
Nacional objaśniać wydarzenia artystyczne. Inspirował i popierał niektóre 
talenty artystyczne oraz promował nowe nazwiska twórców na wystawach 
w swoim salonie. Oskarża się Casimiro o bycie zdecydowanym zwolen-
nikiem sztuki współczesnej, o zamykanie drzwi tym wszystkim, którzy 

1126  C. Ortega Ricaurte, op. cit., s. 265.
1127  https://it.wikipedia.org/wiki/Samuel_Montealegre 
1128  Samuel Montealegre (1940-) ‒ malarz i rysownik.  Jego dzieła były wystawiane i po-
dziwiane podczas około 50 ekspozycji indywidualnych i zespołowych w Kolumbii i w innych 
państwach.  Jgo obrazy znajduja się w kolekcjach w Bogocie, Caracas, Barcelonie, Paryżu 
i Nowym Jorku. 
1129  C. Cerón, N. Gutiérrez Montes, J. Ruiz, op. cit., s. 338.
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odżegnują się od takiego określenia, o tworzenie ekskluzywności i rywali-
zacji między profesjonalnymi plastykami. To prawda, że odrzucił żądania 
wielu kandydatów, ale trzeba przyznać, że jako dyrektor prywatnej galerii, 
bez przymusowych zobowiązań, może kierować się własnymi gustami; 
nie można również zapominać, że chodzi o instytucję prywatną i przez 
to utrzymywaną własnymi środkami. Z tego powodu galeria „El Callejón” 
pobiera procentowe opłaty od sprzedaży, gdyż w inny sposób nie mogłaby 
się utrzymać. Jest też jedyną galerią, która dysponuje swoją własną usługą 
oprawiania obrazów w dobrze wyposażonej pracowni służącej dla wszelkie-
go rodzaju tego typu potrzeb. Tak więc, zgodnie z logiką, woli przyjmować 
artystów dochodowych, gdyż nie stać jej na popieranie talentów, ot tak 
po prostu. Na korzyść Eigera trzeba przyznać, że on sam pisze i przesyła 
zawiadomienia do gazet, z wielkim wyczuciem praktycznym aranżuje 
przestrzeń i rozmieszcza rysunki, obrazy, a po zakończeniu inauguracji 
wystawy zajmuje się klientami oraz szczegółowo wyjaśnia potencjalnym 
nabywcom sens koncepcji twórczej podjętej przez wystawiającego artystę 
oraz cele, które on realizuje. Można powiedzieć, że wystawienie dzieł w „El 
Callejón” to nieomal pasowanie na rycerza1130. 

 Artykuł ubarwił własną ilustracją, na której przedstawił rysunki-kary-
katury dyrektorów tych sal: Casimiro Eigera z Galerii „El Callejón”, Karla 
Buchholza z Galerii „Buchholz”, Teresę Cuervo z Muzeum Narodowego, 
Jaime Duarta Frencha1131 z Biblioteki Luis Ángel Arango i Ciro Mendia1132 
z Biblioteki Narodowej.

 Przez obydwie galerie Eigera przewinęli się wszyscy znaczący artyści 
kolumbijscy. Najlepiej podsumowała to kolumbijska rzeźbiarka Feliza Bur-
sztyn: „Moją pierwszą wystawę w latach 60. zrobiłam w galerii Casimiro 
Eigera. Tak jak wszyscy ja też zaczęłam u Casimiro”1133

1130  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3620; J. Moreno Clavijo, Las Salas de Exposiciones y 
sus Directores (Sale wystawowe i ich dyrektorzy), „El Tiempo”, 10.01.1960, s. 11.
1131  Jaime Duart French (1921-2003) ‒ znany intelektualista kolumbijski, dziennikarz. 
Pierwszy dyrektor Biblioteki Luis Ángel Arango od 1958 do 1983 roku. 
1132  Ciro Mendia (1892-1979) ‒ poeta i dramaturg kolumbijski. Jego prawdziwe nazwisko 
brzmiało Carlos Edmundo Mejía Ángel. Dyrektor Biblioteki Narodowej i attaché kulturalny 
Ambasady Kolumbii w Madrycie. 
1133  F. Bursztyn, Feliza Bursztyn: En un país de machistas, ¡hágase la loca!, wymyślony wywiad 
przygotowany przez Lucasa Ospinę z fragmentów różnych tekstów i rozmów przeprowad-
zonych z Felizą Bursztyn w latach 1972-1983, „070”, 14.01.2019.



355ROZDZIAŁ 2. Galerie sztuki

Fot. 84. Las Salas de Exposiciones y sus Directores (Sale wystawowe i ich Dyrekto-
rzy), Jorge Moreno Clavijo,. „El Tiempo” 10.01.1960. BLAA

 Gwoli ścisłości chciałabym do-
dać, że Feliza Bursztyn mówi o wy-
stawie swoich rzeźb, a nie była to jej 
pierwsza wystawa u Eigera. Dużo 
wcześniej, kiedy jeszcze jej środkiem 
wyrazu było malarstwo miała w Ga-
lerii „El Callejón” wystawę akware-
li 12 października 1958 r., o których 
wówczas pisano w El Tiempo, jako 
o „sztuce prostej i szczerej”.

Feliza pokazywała również swoje 
kinetyczne rzeźby w Polsce. Czy Ei-
ger pomagał jej w kontaktach z kra-
jem ojczystym? Jest to z pewnością 
ciekawy temat do badań.

1.3. Filia galerii w Cali

 Oprócz wkładu w rozwój działalności wystawienniczej i w rozwój rynku 
sztuki Eiger zwracał uwagę na konieczność decentralizacji życia kultural-
nego. Jeśli tylko miał taką możliwość, recenzował i omawiał wystawy oraz 
wydarzenia kulturalne spoza stolicy. Zdarzyło się tak w lutym 1949 roku, 
kiedy to większość ważnych wystaw w Bogocie została zamknięta i polski 

Fot. 85. Un arte simple y sincero, notatka 
nt. Wystawy akwareli Felisy Bursztyn 
w Galerii „El Callejón”. “El Tiempo”, 
12.10.1958 
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krytyk mógł skierować swoją uwagę na nie mniej ważne wydarzenia w innych 
prowincjach kraju1134. Przestrzegał przed koncentrowaniem wszystkich sił 
związanych z kulturą i sztuką w jednym miejscu, a tym bardziej w stolicy, 
gdzie warunki życia: społeczne i ekonomiczne, a szczególnie kulturalne są 
zupełnie różne od reszty kraju, wręcz można powiedzieć „sztuczne i cieplar-
niane”. Twierdził, że jeśli tak się dzieje, prowadzi to do zapomnienia przez 
pisarzy i artystów ich własnego środowiska, „lekceważenia źródeł, z których 
piją” i wywyższania się w stosunku do prowincji1135. Na przykładzie malarza, 
którego nazwiska nie podał, ani też nie chciał go nazwać artystą, pokazał 
do czego prowadzi brak promocji dobrej sztuki poza Bogotą. Malarz ów 
jeździł po kraju i korzystając z niewyrobionej publiczności spoza stolicy 
sprzedawał z zyskiem swoje obrazy. Swój felieton zakończył popierając ta-
kie inicjatywy jak przewiezienie wystawy Salón de Artistas Contemporáneas 
(Salon Artystów Współczesnych) do Cali czy pokazanie wystawy Salón de 
Artistas Caldenses (Salon Artystów z Caldas) w Manizales i w innych głów-
nych miastach departamentów kolumbijskich. Miało to, według niego, do-
prowadzić w konsekwencji do lepszego zrozumienia sztuki i odrzucania 
w przyszłości przez elity kulturalne na prowincji dzieł, które nie mają żadnej 
wartości artystycznej1136. 

 Co ważne, oprócz artykułów popierających rozwój sztuki poza stolicą, 
konkretnym działaniem jakie Eiger podjął w tym kierunku było założenie 
przez niego filii galerii „El Callejón” w Cali. Według informacji podanej 
w katalogu wystawy El legado de Casimiro Eiger, otworzył on Galerię Sztu-
ki „El Callejón” w Cali w maju 1956 roku. „Doradzał przy montażu sali 
i wysyłał tam wystawy organizowane przez siebie w Bogocie”1137. Jak dotąd 
w żadnej innej publikacji nie napotkałam informacji dotyczącej jego galerii 
w Cali. Natomiast w archiwum BLAA istnieją co najmniej dwa dokumenty 
potwierdzające ten fakt: list Enrique Grau z Paryża oraz informacja o wy-
stawie Luisa Ángela Rengifo w Cali. Z listu Enrique Grau dowiadujemy się, 
że malarz będąc za granicą interesował się tym co dzieje się w Kolumbii:

Dzięki gazetom dowiedziałem się, że nasz kochany „Callejón” jeszcze 
raz  się powiększył. Myślę, że jego dostojny dyrektor i „animator” jest 

1134  C. Eiger, El público, la crítica y las necesidades del artista (28 II 1949), [w:] M. Jursich Durán 
(red.), op. cit.,  s. 89.
1135  Tamże, s. 89. 
1136  Tamże, s. 93.
1137  El legado de Casimiro Eiger ..., s. 19.
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z tego bardzo zadowolony. Dowiedziałem się również, że zorganizowałeś 
wystawę niektórych moich obrazów w Cali. Dziękuję ci za to całym sercem. 
Chciałbym się dowiedzieć, jak została ona przyjęta1138.

 Podany jest tylko dzień i miesiąc wysłania listu: 23 marca, nie ma poda-
nego roku. Lecz z faktu, że Grau wspomina o powiększeniu galerii można 
wywnioskować, że był to rok 1956, ponieważ właśnie w roku 1956 Walter 
Engel pisał w drugim numerze „Plástica”: „na początku drugiej połowy 
roku przeżył tylko »El Callejón« i zainicjował swoją pierwszą wystawę 
w poszerzonym lokalu, który zajmuje teraz dwa piętra”1139. Zgadzałoby się 
to z możliwością wystawienia obrazów w Cali, gdyż, jak podano powyżej, 
filia „El Callejón” powstała w 1956 r. 

 Druga informacja na temat filii w Cali pochodzi z zachowanej w ar-
chiwum BLAA notatki z nieznanej gazety. Wynika z niej, że Galeria „El 
Callejón” zainaugurowała w Cali

wystawę 55 dzieł Luisa Ángela Rengifo, wybitnego malarza rytownika 
pochodzącego z Popayán. Wydarzenie otworzył doktor Henry Simmonds 
znany intelektualista z Popayán, dyrektor Instituto Colombiano de Seguros 
Sociales (Kolumbijskiego Instytutu Ubezpieczeń Społecznych) w Cali. Pokaz 
składał się z rysunków i rycin Rengifo, prawie wszystkich nieznanych1140. 

 Oznacza to, że Casimiro Eiger musiał mieć filię lub nawiązane kontakty 
w mieście Cali, skoro przesyłał tam następną wystawę. Nie wiadomo, czy 
to była późniejsza czy też wcześniejsza wystawa niż pokaz obrazów Grau, 
ponieważ na notatce z gazety nie ma  daty. Można przypuszczać, że wystawę 
Luisa Ángela Rengifo w Cali Eiger zorganizował przy okazji wystawy w Bo-
gocie, gdyż łatwiej było mu przesłać obrazy i ryciny z przygotowanego już 
i zakończonego wydarzenia. Taka wystawa rysunków i rycin Luisa Ángela 
Rengifo, według chronologii historyk sztuki Ivonne Pini, odbyła się w „El 
Callejón” w 1961 roku, przy czym nie jest podane w jakim mieście1141. Pini 
opisuje też inne wystawy Rengifo w „El Callejón”, tym razem konkretnie 
w Bogocie. Jedna z nich, indywidualna, odbyła się w roku 1956 i pokazy-

1138  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0323.
1139  Grupo de Investigación en un Lugar de la Plástica (red.), op. cit., s. 80.
1140  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3622.
1141  I. Pini, Luis Angel Rengifo – Grabador, „Revista ESCALA/I.I.E”, enero 1986, rok I, strona 
tytułowa.
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wana była na niej seria dzieł pt. Semana Santa en Popayán (Wielki Tydzień 
w Popayán). Może to właśnie ta wystawa została przeniesiona, na co wska-
zywałaby osoba „znanego intelektualisty z Popayán”, który przemawiał na 
wernisażu w Cali i mógł się wypowiedzieć na temat Wielkiego Tygodnia? 
Ciekawe, czy Eiger bywał w Cali, czy sam aranżował przestrzeń wystawo-
wą czy też tylko kierował filią z daleka, no i dlaczego akurat na filię swojej 
Galerii wybrał to miasto?

 Z różnych wypowiedzi można wnioskować, że Casimiro Eiger nie lubił 
wyjeżdżać z Bogoty ponieważ, jak pamiętamy, od dzieciństwa miał astmę 
i tropiki mu nie służyły. Niestety zeszyt Lektura, w którym notuje swoje miej-
sca pobytu kończy się w 1950 roku, czyli na rok przed założeniem galerii „El 
Callejón”. Są w nim podane miejsca, do których jeździł w pierwszych latach 
pobytu w Kolumbii, takie jak np. Santana1142 – „Casa Roja” (Czerwony dom); 
Útica1143 – Pensión (Pensjonat) „Panamá”; Cartagena1144 – Hotel „Marbella”; 
El Ocaso1145 – Quinta (Dworek) „La Resolana”; Santandercito1146; Villa de 
Leyva1147 i Tolú1148. Wyjeżdżał także do znajomych do posiadłości nazywanych 
z hiszpańska finca takich jak np.: Finca „San José” lub Finca „La Colorada”.

 Wracając do kwestii filii galerii: nie wiadomo, z jaką salą wystawową 
w Cali współpracował Casimiro Eiger. Być może było to sala w „La Tertulia”, 
miejsce spotkań intelektualistów z Cali w czasach dyktatury, gdzie jako jeden 
z pierwszych wystawiał Alejandro Obregón. „La Tertulia” powstała w 1956 
roku, w starym domu, w tradycyjnej dzielnicy San Antonio. Kiedy w 1968 
roku wybudowano w Cali osobny budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 

1142  Santana – gmina w departamencie Boyacá w odległości ok. 200 km od Bogoty leżącej 
w departamencie Cundinamarca.
1143  Útica – gmina w departamencie Cundinamarca położona w prowincji Gualivá, 119 km 
od Bogoty.
1144  Cartagena de Indias – miasto w północnej Kolumbii, nad Morzem Karaibskim, główny 
port Kolumbii, stolica departamentu Bolivar, leży ok. 1000 km od Bogoty. 
1145  El Ocaso – wioska w departamencie Cundinamarca, około 70 km od Bogoty.
1146  Santandercito – wioska w departamencie Cundinamarca, około 30 km od Bogoty.
1147  Villa de Leyva – miasteczko kolumbijskie leży ok. 150 km na północny wschód od Bo-
goty. Znane jest z kolonialnych budynków, Plaza Mayor (Głównego Placu), Kościoła Nuestra 
Señora del Rosario z XVII w. i domu Primer Congreso de las Provincias Unidas (Pierwszego 
Kongresu Zjednoczonych Prowincji) oraz Domu-Muzeum Antonio Nariño, gdzie zmarł ten 
bohater wojny o Niepodlegość.
1148  Tolú – kolumbijskie miasteczko turystyczne u zatoki Morrosquillo na wybrzeżu ka-
raibskim na północy Kolumbii, ok. 900 km od Bogoty. Znane jest ze swoich plaży. Nieda-
leko znajduje się Park Ekologiczny La Ciénaga de la Leche (Mleczne Bagno) z namorzynami 
i wieloma gatunkami ptaków.
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na pamiątkę nazwano go „La Tertulia”1149. Jednakże inne przesłanki prowa-
dzą do wniosku, że Eiger początkowo korzystał z uprzejmości Secretaríi de 
Educación (Kancelarii Edukacji – biura Ministerstwa Edukacji). Tam w 1953 
roku odbyła się indywidualna wystawa Enrique Grau. W tym samym roku, 
według chronologii portalu internetowego www.artnet.com, Grau miał także 
indywidualny pokaz w Galerii „El Callejón”  w Bogocie1150. Pasowałoby to 
do założenia, że po zamknięciu wystawy w Bogocie została ona przewie-
ziona do Cali. Lecz wyklucza się z faktem powiększenia pomieszczeń „El 
Callejón” w 1956 r. 

1.4. Eiger jako kurator

 Casimiro Eiger we wszystkim co robił był w głębi duszy artystą. W czasach, 
gdy jeszcze taki zawód nie istniał, można by go nazwać pierwszym profesjo-
nalnym kuratorem sztuki. Pojęcie kuratora sztuki pojawiło się w XX wieku 
wraz z niewyobrażalnym rozwojem rynku sztuki, przy czym szczególną rolę 
odegrała „oparta na grze znaczeń sztuka konceptualna, która najbardziej 
wymaga wytłumaczenia przez osobę trzecią, i nią właśnie stał się kurator”1151. 
Według dzisiejszych kryteriów, Eiger spełniał większość wymaganych warun-
ków aby uważać go za kuratora, który najbardziej kojarzony jest z organiza-
torem. Ponadto prawdziwy kurator powinien mieć „własny punkt widzenia 
i oryginalność interpretacji”1152. Ważna jest także jego rola jako pośrednika, 
który stara się, aby sztukę mogli zrozumieć różni odbiorcy, a jego działalność 
obejmuje obszar całej sieci powiązań artystycznych. Sieć ta w czasach Eigera 
oznaczała współpracę przy konkursach, organizowanie wystaw w galeriach 
i muzeach, recenzje z wydarzeń oraz wyszukiwanie stypendiów dla artystów 
i udzielanie im pomocy przy wyjazdach do zagranicznych ośrodków. Mieś-
ciła się w tym też selekcja obrazów, uczestnictwo w jury czy przygotowanie 
wernisaży, które to wszystkie zajęcia wykonywał Eiger. Dziś pracę kuratora 
porównuje się do pracy artysty „ponieważ wykorzystanie przez kuratora 
dzieł sztuki lub codziennych przedmiotów w przestrzeni wystawienniczej 
coraz częściej jest postrzegane jako akt artystyczny”1153.

1149  Museo „La Tertulia” reseña histórica, http://www.museolatertulia.com.
1150  Enrique Grau. Timeline, http://www.artnet.com.
1151  G. Melnyk, Kim jest kurator sztuki?, „Rynek i Sztuka”, 07.01.2014.
1152  Tamże.
1153  Tamże.
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 Ten aspekt „artystyczno-kuratorski” był mocno widoczny w działalności 
Casimiro Eigera. W wywiadzie związanym z odejściem z galerii „El Calle-
jón” na pytanie, co uważa za najbardziej satysfakcjonujące w swojej pracy, 
ze wszystkich etapów wyróżnił właśnie ten ostatni moment przed wystawą, 
kiedy wieszał obrazy na ścianach. Wtedy przestawało być ważne czyj to obraz, 
czy jest wybitnym dziełem sztuki czy tylko poprawnym. Stawała się ważna 
struktura całości, patrzył na obrazy jak na fragmenty większej kompozycji, 
dążył do zbudowania artystycznego dzieła, do uzyskania rytmu i harmonii 
kolorów oraz rozmiarów. Opowiadał, że niekiedy

dochodzi się do takiej skrajności, że dzieła o małej wartości malarskiej 
reprezentują dla organizatora wystawy taki sam potencjał satysfakcji co 
dzieła największych artystów, a nawet większy, bo i trudność [w ustawie-
niu] jest większa1154.

 Potrafił się w tym akcie twórczym zatracić, przebywać w galerii dzień 
i noc przed wernisażem, aż osiągnął zadowalający rezultat: 

Tak więc te dwa lub trzy dni i noce wykorzystane na przygotowanie 
i prezentację wystawy zawsze dawały mi wielką satysfakcję artystyczną. 
Ponieważ dyrektor galerii musi być również artystą, oczywiście nie w sensie 
czysto twórczym, ale w momencie wykonywania tej pracy, jako organizator 
wystawy czuję się tak samo zainspirowany jak sam artysta1155. 

 Jego twórczą pracę, gust i wysiłek włożony w selekcję i prezentację dzieł 
artystów docenił krytyk Walter Engel, Austriak mieszkający w Kolumbii od 
1938 roku. W recenzji wystawy Salón de Arte Moderno (Salon Sztuki Nowo-
czesnej) otwartej w „malutkiej” galerii „El Callejón” w 1953 roku, chwalił 
„harmonijną, gościnną całość, nowoczesną w najlepszym znaczeniu tego 
słowa” stworzoną przez przemyślane ustawienie „około pół setki obrazów 
i ceramik”1156. Asymetryczne rozwieszenie obrazów i centralne ustawienie 
ceramiki pozwoliło, według niego, osiągnąć wyrafinowaną równowagę. Od-
nosząc się do całości dzieła jakim była ekspozycja obrazów takich artystów 

1154  Casimiro Eiger, Retiro de la Galería „El Callejón” (opuszczenie galerii „El Callejón”), rozm. 
przepr. Gloria Valencia de Castaño, Radio HJCK 1961; Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3564.
1155  Tamże.
1156  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3598.
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jak m. in. Oswaldo Guayasamín, Guillermo Wiedemann1157, Alberto Arboleda, 
Eduardo Ramírez Villamizara, Enrique Grau Araújo, podsumował: 

Mistrzowskim autorem wystawy, dyrygentem tej znakomitej orkiestry 
kameralnej, do której można by porównać całość Salonu, jest Casimiro 
Eiger. Nawet jeśli jego nazwisko nie figuruje w katalogu, sprawiedliwe 
byłoby, żeby dzielił zaszczyty wraz z artystami1158.

 W recenzji tej Engel omawiał Salon-konkurs sztuki nowoczesnej zor-
ganizowany w „El Callejón” podczas dyktatury generała Gustavo Rojasa 
Pinilli. W tym trudnym momencie, kiedy Coroczne Salony-konkursy zo-
stały usunięte z kulturalnej mapy stolicy, podkreślił fundamentalny wpływ 
pierwszej galerii Eigera na kulturę:

Z cienia rodzi się światło. Coroczne Salony ogłosiły oficjalne zamknięcie. 
I wówczas malutka galeria „El Callejón” obdarowuje nas Salonem Sztuki 
Nowoczesnej (Salón de Arte Moderno), prawdziwie zachwycającym, nie 
tylko z racji wyboru pokazywanych dzieł, ale także pod względem formy, 
w jakiej zostały zaprezentowane1159. 

 Również w Kronice nowoczesnego malarstwa kolumbijskiego z lat 1952-1957 
Walter Engel nie wahał się po raz kolejny pokazać znaczenia galerii Eigera:

Być może nie trzeba tutaj ponownie podkreślać ważnej roli odgrywanej 
przez galerię „El Callejón” w tworzeniu nowatorskiego środowiska, z takimi 
jej cechami charakterystycznymi jak: wysokie kryterium selekcji, świetny 
gust, minimalne potrzeby do przygotowania wystawy, a jednocześnie 
ciągłe stymulowanie autentycznych talentów. Kariera artystyczna takich 
malarzy jak Enrique Grau, Eduardo Ramírez Villamizar, Cecilia Porras 
i Carlos Rojas jest ściśle związana z nazwą „El Callejón”. Żadna inna ga-
leria – państwowa czy prywatna – nie dokonała w ciągu tych lat takiej 
ciągłej, świadomej, systematycznej i konstruktywnej pracy jak „El Callejón” 
pod kierownictwem Casimiro Eigera. Dlatego jest całkiem naturalne, że 
prawie wszyscy wybijający się artyści, ci których pozycja wzmocniła się 

1157  Guillermo Wiedeman – szersza informacja na temat tego artysty znajduje się w III 
części książki.
1158  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3598; W. Engel, Un salón ejemplar, „El Tiempo”, 31.05.1953. 
1159  Tamże.
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w ciągu roku, byli obecni w „El Callejón”, albo na wystawach zbiorowych, 
albo indywidualnych1160.

 Opis ten jak najbardziej pokazuje podobieństwo Eigera do współczes-
nego kuratora, który „analizuje istniejące dzieła sztuki, wybiera wśród nich 
najlepsze, a następnie przedstawia je opinii publicznej” oraz rozpoznaje 
i promuje „młodych artystów, których prace charakteryzować się będą 
wysokim profesjonalizmem i niekonwencjonalnym podejściem”1161.

 Casimiro Eiger cieszył się dużą renomą w sferach kultury w Bogocie 
i proszony był także o współpracę przy przygotowywaniu wystaw w in-
nych instytucjach niż jego galerie. Jednym z przykładów był jego udział 
w lutym 1954 roku w Wielkiej Ekspozycji Francuskiej w Bogocie. W ramach 
tej wystawy na trzecim piętrze Muzeum Narodowego przygotował pod 
szyldem galerii „El Callejón” pokaz reprodukcji dzieł artystów francuskie-
go malarstwa z ostatnich 100 lat, takich jak: Cézanne, Renoir, Daumier, 
Manet, Degas, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Dyfy, Gauguin, Henri Rosseau, 
Roualt, Vlamick, Matisse, Brauque oraz pokaz książek na temat sztuki re-
ligijnej. Wystawa reprodukcji przygotowana przez Eigera spełniała przede 
wszystkim zadanie edukacyjne oraz przygotowawcze służące do lepszego 
odbioru współczesnej sztuki. Dyrektorką Muzeum była wówczas Teresa 
Cuervo Borda1162 i w głównej sali pokazała równocześnie wystawę malar-
stwa oraz gobelinów francuskich z XVIII wieku. Nie zabrakło oryginalnych 
obrazów Boucher’a, Fragonard’a, Greuza, Nattier’a Corot’a oraz innych 
dzieł pochodzących z ważnych kolekcji i muzeów, łącznie z Luwrem. Na 
trzecim piętrze przygotowano również Calle de París (Paryską ulicę), gdzie 
pokazano przedmioty dekoracyjne: jubilerstwo, kryształy, porcelanę etc. Ta 
wielka ekspozycja ukazująca francuski styl artystyczny cieszyła się ogrom-
nym powodzeniem i publiczność ustawiała się w długie kolejki, aby móc ją 
obejrzeć1163. Towarzyszyły jej wydarzenia okolicznościowe takie jak wystawy 

1160  W. Engel, Crónica de la moderna pintura colombiana (1934-1957) segunda parte (1952-1957). 
„Plástica”, nr 7, 1957, s. 129, [w:] Grupo de Investigación en un Lugar de la Plástica (red.) op. 
cit., s. 228. 
1161  G. Melnyk, op. cit.
1162  Teresa Cuervo Borda (1889-1976) ‒ artystka, muzealnik, pierwsza kobieta dyrektor 
Muzeum Narodowego w Kolumbii w latach 1946-1974.
1163  W. Engel, Artes plásticas en 1954, „El Tiempo”, grudzień 1954; tekst przytoczony [w:] 
Grupo de Investigación en un Lugar de la Plástica (red.), op. cit., s. 228.



363ROZDZIAŁ 2. Galerie sztuki

przemysłowe np. Wystawa Związków Zawodowych Konstrukcji Elektrycz-
nych oraz pokaz francuskiej filmografii1164.

 Potrzeba integracji środowiska oraz zmysł organizacyjno-artystyczny 
Casimiro Eigera ujawniał się też w jego pomniejszych działaniach, np. na 
wspomnianych już wcześniej kiermaszach światecznych. María Guillén de 
Iriarte na seminarium zorganizowanym z okazji 10-lecia jego śmierci, opo-
wiadała jak na jeden z takich kiermaszy Alberto Arboleda przysłał z Paryża 
kartki pocztowe. W liście z listopada 1955 roku pisał do Eigera:

Zainspirowany przez Eduardo Ramíreza pozwalam sobie przesłać Ci 
tych 90 kartek pocztowych. Stanowią one serię reprodukcji, które ak-
tualnie przygotowuję na najbliższą wystawę Muzeum Złota [z Kolum-
bii,]. Wystawę, która odbędzie się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w tym 
pięknym Paryżu. Mam nadzieję, mój drogi Casimiro, że wycenisz je jak 
najbardziej odpowiednio i zgodnie z sytuacją finansową naszych rodaków. 
[…] Dziesięć kwadratowych kartek świątecznych jest moim prezentem dla 
Ciebie z okazji Bożego Narodzenia1165.

 Dzięki jej opowieści można z bliska poznać sposób pracy Eigera i zo-
baczyć, że nie tylko przy przygotowywaniu wystaw o wysokiej randze ar-
tystycznej oddawał się swemu zajęciu z pasją i zaangażowaniem, dbając 
o najdrobniejsze szczegóły:

Przez te dziewięć dni, tyle ile trwała wystawa świąteczna, schodzili się 
przyjaciele Casimiro. Wielu z nich to byli też przyjaciele mojego ojca, 
zaczynając od Álvaro Mutisa, który był jego kolegą ze szkoły i wśród wielu 
innych Alejandro Obregóna, Enrique Grau, Álvaro Castillo Castaño. Kiedy 
ktoś nabył obiekt z wystawy, Casimiro osobiście pakował go w pudełko, 
które ja obłożyłam (papierem), umieszczał na nim gwiazdę, zrobioną przez 
siebie kokardę ze wstążki i patyczki z przyczepionym mchem, który mu 
sprowadzano ze wschodnich wzgórz [bogotańskich]. Pracował bardzo długo 
dekorując każde pudełko, które przekształcał w dzieło sztuki. Nie można 
było mu w tym przeszkadzać, bo się złościł. Kiedy wszystko było gotowe, 
z poczuciem satysfakcji osobiście dostarczał pudełko kupującemu1166.

1164  La industria eléctrica francesa estará presente en la Gran Exposición de Bogotá, „El Tiempo”, 
14.02.1954.
1165  Arch. BLAA, fondo MSS 775-0205.
1166  Tamże.
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1.5. Eiger jako marszand

 Zarówno jego pierwsza galeria „El Callejón” jak i druga galeria „Arte Mo-
derno” były miejscami przeznaczonymi nie tylko do ekspozycji, ale też do 
sprzedaży dzieł sztuki. Jak pisze Ganna Melnyk: 

w przypadku galerii kurator musi zwracać uwagę na aspekt ekonomiczny, 
ponieważ jest on dla galerii ważny na równi z artystycznym. Zadaniem 
kuratora w tej instytucji jest zrównoważenie tych dwóch czynników, bez 
obniżenia jakości proponowanych prac1167.

 Eiger wszystkim zajmował się sam, od selekcji i wyceny dzieł po ich 
rozmieszczenie na sali. Był pierwszym w Kolumbii kuratorem i marszandem 
z prawdziwego zdarzenia. W jego obydwu galeriach wystawiali wszyscy 
liczący się później twórcy. Przygotowywał też katalogi wystaw i często na 
ostatniej stronie znajdowała się lista cen tak jak np. w katalogu wystawy Sa-
muela Montealegre Aguadas (Akwarele)1168 czy w katalogu wystawy Carlosa 
Correa1169.

 Álvaro Castaño Castillo, wspominając działalność Eigera jako krytyka 
sztuki i marszanda pisał o nim następująco:

Niezrównany świadek kolumbijskich wydarzeń, oddał w służbę naszego 
kraju swoje rygorystyczne wykształcenie estetyczne. Z równowagą dobre-
go sędziego, moderatora nadmiernego entuzjazmu, z jednakową energią 
wspierał zarówno dzieła artystów już uznanych jak i początkujących. 
Przekonujący i dyskretny w tym co czynili Duveen i Vollard1170, stał się 
pośrednikiem w pierwszym dialogu pomiędzy naszymi artystami a nab-
ywcami ich dzieł1171.

1167  G. Melnyk, op. cit.
1168  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3917.
1169  Tamże, fondo CE MSS775-3915.
1170  „Duveen i Vollard” – krytycy sztuki. Joseph Duveen (1869 - 1939) ‒ brytyjski marszand. 
Za zasługi dla sztuki brytyjskiej otrzymał tytuł szlachecki;  Ambroise Vollard (1866-1939) ‒ 
francuski marszand i kolekcjoner sztuki. Był przyjacielem sławnych malarzy, wśród nich: 
Paula Cézanna, Edgara Degasa, Paula Gauguina, Vincenta van Gogha, Pablo Picassa oraz 
Augusta Renoira. 
1171  El legado de Casimiro Eiger ..., s. 13.
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 Lía Guberek de Ganitsky, znana kolekcjonerka nowoczesnej sztuki 
kolumbijskiej, wychowanka i przyjaciółka Marty Traby, pierwszy obraz do 
swojej kolekcji, znanej później jako „Kolekcja Ganitsky Guberek” (Colección 
Ganitsky Guberek)1172 kupiła, według moich badań, właśnie w galerii Casi-
miro Eigera. Salomon Ganitsky, jej wnuk, w przeprowadzonej rozmowie 
przytoczył zapamiętaną opowieść rodzinną na ten temat. Obrazem tym było 
dzieło Alejandro Obregóna Flor Calcinada (Wypalony kwiat), za który Lia 
zapłaciła 10 tysięcy pesos w ratach rozłożonych na dwa lata1173. Przy wery-
fikacji informacji okazało się, że po raz pierwszy obraz ten był pokazywany 
w galerii „Arte Moderno” na wystawie Siete pintores contemporáneos (Siedmiu 
malarzy współczesnych) w kwietniu-maju 1962 r. W programie wystawy 
zamieszczona jest informacja, że oprócz trzech dzieł Botero i jednego Obre-
góna Lucha de Cóndores (Walka Kondorów), żaden z pozostałych obrazów 
nigdy wcześniej nie był wystawiany1174. 

Fot. 86. 7 Siete pintores contemporáneos, Katalog wystawy w Galerii „Arte Moder-
no”, kwiecień-maj 1962 r., BLAA
       

1172  F. Rodríguez Morales, Colección Ganitsky Guberek. Tres décadas de Arte moderno 1960-
1990. Antología, katalog wystawy, Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá 2008.
1173  Salomon Ganitsky, wywiad, rozm. przepr. T. Sońta-Jaroszewicz, Planetarium w Bogocie, 
6 listopada 2017 r.
1174  Archiwum BLAA, fondo CE MSS775-3918.
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 W opisie powstania kolekcji „Colección Ganitsky Guberek” przytoczo-
ne jest wspomnienie jak to „Lía, ukrywająca się za Moisésem [Guberkiem, 
swoim mężem], dokonuje swojego pierwszego zakupu Flor Calcinada Ale-
jandro Obregóna w 1963 roku”1175. Musiała zobaczyć obraz na powyższej 
wystawie i tam go zakupić, a zatem podwaliny pod sławną kolekcję sztuki 
współczesnej, założoną przez małżeństwo Ganitsky Guberek z pomocą 
Marty Traby, położył obraz nabyty w galerii „Arte Moderno” należącej do 
Casimiro Eigera. 

 Casimiro Eiger nie tylko sprzedawał, ale też pośredniczył w nabywa-
niu dzieł sztuki. Ciekawą anegdotę na ten temat opowiedział Enrique Grau 
w rozmowie z Carlosem-Enrique Ruizem1176. Wynika z niej, że Marta Traba 
nie tylko rekomendowała obrazy innym kolekcjonerom, ale też kupowała je 
dla siebie i co ważne, co najmniej raz zleciła zakup Casimiro Eigerowi. Grau 
przypomniał jak podczas pokazu jego dzieł w Bibliotece Nacional (Bibliotece 
Narodowej)1177 Traba napisała w recenzji, że w sensie artystycznym „Grau 
umarł” i tym komentarzem odebrała sukces wystawie: 

Ale zdarzyło się, że któregoś dnia przyszedł na ekspozycję Casimiro Eiger 
reprezentując klienta, dla którego chciał kupić konkretny obraz, lecz akurat 
był on już wybrany przez pewnego Amerykanina. Casimiro naciskał, aby 
przekonać go do zmiany zdania i wybrania innego obrazu. I osiągnął swój 
cel. Później dowiedziałem się, kto go nabył dzięki jego pośrednictwu. To 
była Marta Traba… popatrz co się dzieje: z jednej strony uderza we mnie, 
a z drugiej kupuje mój obraz na raty1178. 

 W tym wspomnieniu napotykamy na drugie już potwierdzenie faktu, że 
u Eigera można było kupować obrazy na raty. Nie wiadomo jak wyglądało 
to w innych galeriach, u innych marszandów czy też bezpośrednio u arty-
stów. Z pewnością rynek sztuki na tym zyskał, gdyż otworzył się na klien-
tów, którzy wcześniej z powodów finansowych nie mogli sobie pozwolić 
na nabywanie dóbr luksusowych jakimi z pewnością są dzieła artystyczne.

1175  F. Rodríguez Morales, op. cit., s. 17.
1176  C. E. Ruiz, Enrique Grau. Iguanas y surrealismo en su vida y obra [w:] Reportajes de Aleph: 
selección, Universidad de Caldas, 2007, s. 461-462.
1177  Marta Traba przyjechała do Kolumbii w 1954 roku, a wyjechała w 1968. W tym okresie 
indywidualne wystawy Enrique Grau w Bibliotece Narodowej odbyły się tylko w roku 1960 
oraz w 1962 – według Artnet Exhibitions. 
1178  C. E. Ruiz, Enrique Grau. Iguanas …, s. 461-462.
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 U Casimiro Eigera kupowali obrazy też jego przyjaciele. Eksprezydent 
Kolumbii Belisario Betancur1179, literat, a w młodości bywalec spotkań-tertulii 
u Eigera, wspominając na Sympozjum w 2007 roku arystokratyczną oso-
bowość Casimiro Eigera nadmienił: 

Ten mały olejny obraz, chyba Botero, który wisi na ścianie apartamentu 
mojej córki Maríi Clary, został nabyty przeze mnie około pięćdziesięciu 
kilku lat temu w galerii „El Callejón” przy Głównej Księgarni Hansa Un-
gara i Lilly1180.

 W 1968 roku do Eigera pisał z Meksyku jego przyjaciel Álvaro Mutis 
w sprawie zakupu obrazu przedstawiającego rzekę Magdalenę z zapytaniem, 
gdzie ma wysłać zapłatę: do Bogoty czy do Nowego Jorku, wraz z prośbą 
o zamianę ramy:

Chciałbym tylko, abyś zorientował się, czy jest możliwość założenia innej 
ramy, ponieważ ta obecna niezbyt mi się podoba. Chciałbym coś prostszego 
lub po prostu podczas następnego pobytu w Bogocie chciałbym sprowadzić 
ten obraz bez ramy i oprawić go tutaj. Czy jest to możliwe? Jeśli jest to 
problem, powiedz mi, a zostaniemy z tą kiepską ramą taką jaka jest teraz, 
która musi pochodzić chyba z jakiegoś lustra takiego, jakie moje ciotki 
sprowadzały z Paryża i wciągały na mułach z La Dorady1181. 

 Także sami artyści pisali do niego prosząc o sprzedaż swych dzieł. I tak 
na przykład z w tej sprawie pisała do niego z Paryża Colette Magaud1182. 
Przypomniała mu, jak to Sofía1183 zaniosła do niego cztery swoje obrazy, 
a przedtem też sprzedał jeden jej własny (Colette). W liście prosiła go o hojną 
wycenę i przesłanie wystarczającej ilości pieniędzy, bo bardzo ich potrze-

1179  Belisario Betancur Cuartas (1923-2018) ‒ kolumbijski polityk partii konserwatywnej. 
W latach 1982-1986 prezydent Republiki Kolumbii. 
1180  Wypowiedź Belisario Betancur na Sympozjum z okazji 20. lecia śmierci Eigera ….
1181  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0285.
1182  Colette Magaud (1924-2007) ‒ malarka francuska, przebywała w Kolumbii w latach 50. 
Brała udział w wystawie przygotowanej przez Martę Trabę Pintoras colombianas o residentes 
en Colombia (Malarki kolumbijskie lub mieszkające w Kolumbii) wraz z Cristiną Wiedemann 
(Krystyna Wiedemann I voto Chałupczyńska z domu Szalay), Sofíą Urrutia, Lucy Tejadą, 
Teresą Tejadą, Marcelą Samper, Judith Márquez, Margaritą Lozano i Elsą de Narváez.
1183  Sofía Urrutia Holguín (1910-2002) ‒ malarka kolumbijska. Uczennica Guillermo Wie-
demanna, malowała w stylu naiwnym.
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buje. Spodziewała się także jego wizyty w Paryżu i bardzo chciałaby długo 
z nim porozmawiać i przygotować mu taką herbatę jak lubi1184. Wiedząc, 
że Eiger obraca się w towarzystwie artystów, Magaud przesyłała w liście 
pozdrowienia dla wszystkich, którzy o niej pamiętają1185. 

 Z Paryża pisał do niego również Enrique Grau, który kończąc swój list 
poruszył temat finansowy: ”jeśli z jakiegoś powodu masz jakieś peso (zawsze 
mile widziane) byłbym wdzięczny, gdybyś mógł skontaktować się z moim 
szwagrem Pedro Castillo Pineda”1186. W podobnym tonie pisał Eduardo Ra-
mírez Villamizar z Nowego Jorku:

Będę starał się pozostać tutaj tak długo jak się da zanim wrócę. Błagam cię, 
jeśli są jakieś pieniądze ze sprzedaży moich obrazów, wyślij je do mojego 
przyjaciela Virgilio Barco. […] Tutaj jest drożej niż w Paryżu1187. 

 Jak widać, wszyscy ci artyści liczyli na sprzedaż swoich obrazów przez 
Eigera i co ważniejsze, powierzali mu swoje dzieła z całkowitym zaufaniem. 

 Eiger znany był wszędzie. Podczas wywiadu Edilberto Calderón opo-
wiedział historię z młodości kiedy w 1962 jako dwudziestodwuletni młody 
malarz mimo swojej ogromnej nieśmiałości pod nieobecność pomocnika 
Eigera powiesił swoje obrazy w galerii „Arte Moderno”, w miejscu, w któ-
rym, jak z szacunkiem wspominał, „wisiały obrazy Fernando Botero, Alejan-
dro Obregón czy Enrique Grau”1188. Giovanna Faccini tak opisuje ten jeden 
z najważniejszych epizodów w jego artystycznej karierze:

Kiedy Eiger przyszedł i zobaczył co się stało, ze złością zwrócił uwagę 
na młodego malarza, który zorientował się, że Eiger pomimo niesmaku, 
spogląda z ukosa na jego obrazy. Po ożywionej dyskusji doszli do poro-
zumienia handlowego, które umożliwiło wystawianie obrazów młodego 
artysty w galerii, a za tym poszło pojawienie się  różnych artykułów pra-

1184  Casimiro Eiger planował podróż do Europy w okresie pomiędzy odejściem z Galerii 
„El Callejón” a otwarciem Galerii „Arte Moderno”. Podróż nie doszła do skutku z powodu 
m. in. braku ważnego paszportu.
1185  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0230.
1186  Tamże, fondo CE MSS775-0323.
1187  Tamże, fondo CE MSS775-0209.
1188  G. Faccini, Edilberto Calderón, Pintor de tierra adentro, [w:] Tolimenses que dejan huella; 
Vol. 5 Ediciones Unibagué (Universidad de lbagué) 2019, p. 66. 
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sowych, które promowały jego twórczość i z czasem przyniosły mu pozycję 
w sztuce1189.

 Podsumowując, Eiger prowadząc swoje galerie wykonywał prekursor-
ską działalność, którą aktualnie zajmują się kuratorzy sztuki: opiekował się 
malarzami, organizował im wystawy, sprzedawał ich obrazy oraz udzielał 
porad zarówno artystycznych, jak i życiowych. Zaufanie jakie mieli do niego 
artyści najlepiej obrazuje list Lucy Tejady z Madrytu z 1955 roku:

Moja siostra Teresita poinformowała mnie o staraniach w związku 
z wystawą grafik. Jak może Pan przypuszczać, chciałabym zrobić ją w jego 
sali, ponieważ oprócz łączących nas więzów przyjaźni wydaje mi się ona 
najlepiej przystosowana i ponieważ będąc w pańskich rękach wiem, że 
wszystko pójdzie dobrze1190.

 Należy zaznaczyć, że zaangażowanie Casimiro Eigera w promocję sztuki 
i organizację wystaw było niespotykane w tamtym okresie i na tle innych 
prywatnych galerii. Praktycznie dwa razy w miesiącu otwierał nową wy-
stawę, szykował interesujące wernisaże, negocjował i sprzedawał dzieła 
często młodych i nieznanych szerzej artystów. Swoją własną galerię „Arte 
Moderno” przygotował od podstaw, zaprojektował pomieszczenia tak, aby 
jak najlepiej służyły publiczności, artystom i jemu. Miał tam swoje biuro, 
dwie duże sale wystawowe i oczywiście magazyn, który jak to było wyjaś-
nione wcześniej, był podstawą jego sukcesu. Ważnym pomieszczeniem był 
też warsztat (taller), który mógł służyć do szykowania obrazów na wystawę, 
zakładaniu ram oraz pakowaniu i rozpakowywaniu dzieł. 

W 1978 roku w gazecie „El Tiempo” Gloria Valencia Diago przypomniała, 
że Casimiro Eiger „podczas dorastania i młodości zwiedzał wszystkie wysta-
wy »nie myśląc, że kiedykolwiek będzie miał smutne szczęście kierowania 
galerią«”1191, choć trzeba dodać, że prawdopodobnie już w Paryżu zajmował 
się handlem obrazami. Pośrednim tego dowodem jest list z listopada 1938 
roku od niejakiego Claude Carry wysłany z Hotelu de Bretagne et du Cana-
da, rodzinnego pensjonatu w Paryżu, w którym zawiadomiał on listownie 

1189  Tamże, s. 66.
1190  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0206.
1191  G. Valencia Diago, op. cit.
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„Monsieur Eigera” przebywającego w Warszawie, że w jego pokoju pozostała 
rama, prawdopodobnie służąca do oprawy sprzedawanego obrazu1192. 

Fot. 87. Casimiro Eiger: 35 años “condenado a galerías” (Casimiro Eiger: 35 lat „ska-
zany na galerie”). Taki podpis figuruje pod zdjęciem ilustrującym tekst Glorii Va-
lencii Diago na temat Casimiro Eigera pt. La poesía me dio a Colombia por patria, 
„El Tiempo”, 24.02.1978, BLAA.

 A jednak mimo tych wszystkich słów uznania ze strony artystów i ludzi 
kultury, nie można nie wspomnieć o incydencie, który na tyle wzburzył Ei-
gera, że nie omieszkał napisać listu do dyrektora gazety „El Tiempo” Roberta 
Garcíi Peñii. Poszło o to, że 11 sierpnia 1960 roku w „El Tiempo” ukazał się 
polemiczny tekst „Manifiesto de 26 puntos lanza el Grupo de Gómez Jara-
millo”. Dotyczył on konfliktu związanego z zakwalifikowaniem obrazów na 
II Bienale w Meksyku. Konfliktu powstał m.in. przez podział artystów na 
trabistów - popieranych przez Marte Trabę i tych innych, samych się nazy-
wających „dejados de la mano de Marta Traba” – opuszczonych przez Martę 
Trabę. Artyści ci napisali w swoim manifieście, że odrzucają: „23. malarzy-
dealerów; 24. krytyków-handlarzy; 25. marszandów-wyzyskiwaczy…”. 

 Na to nie mógł nie zareagować Casimiro Eiger. Jego odpowiedź uka-
zała się dopiero kilka dni później, 16 sierpnia i jest dla nas źródłem wiedzy 
o rynku sztuki w latach 50. i 60. w Bogocie. Eiger zarzut o „marszandzie-
wyzyskiwaczu” wziął do siebie, gdyż jak pisał, w Bogocie istniały tylko dwie 
profesjonalne galerie, w których zajmowano się sprzedażą i wystawami: 

1192  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0006.



371ROZDZIAŁ 2. Galerie sztuki

galeria Buchotza i El Calejón oraz jeszcze jedna, która działała jednak spo-
radycznie: galeria Cecilii Ospiny de Gómez1193. A ponieważ galeria Bucholtza 
koncentrowała się bardziej na sztuce międzynarodowej, a galeria Ospiny 
miała charakter okresowy, to oznaczało, że to on właśnie był uznawany przez 
artystów za wyzyskiwacza. Wyjaśnił więc, na czym polega, ta zdawałoby się 
niektórym łatwa i dobrze płatna praca marszanda, wyliczając koszta, jakie 
musi ponieść i dodajac ironicznie, że galeria „El Callejón” pracuje od dzie-
więciu lat w warunkach „prawdziwie niezwykłych”: 

W dzisiejszych czasach niemal wszystkie galerie sztuki na świecie wymagają 
od artystów uprzedniej sumy za wystawienie ich dzieł, bez której prace 
nie zostaną przyjęte. El Callejón, przeciwnie, nadal działa na rzecz bardzo 
problematycznego udziału w sprzedaży – jeśli takowa będzie – biorąc na 
siebie ryzyko i całkowity koszt organizacji wydarzenia, druku katalogu, 
wykonania plakatu artystycznego, namówienia i wynagrodzenia wybitnej 
osobowości intelektualnej biorącej udział w ceremonii otwarcia, reklamę 
radiową, trzytygodniową wystawę prac w najbardziej centralnym miejs-
cu w mieście, sprzedaż obrazów i niejednokrotnie, jeśli to konieczne, ich 
oprawę. A wszystko to mając na względzie hipotetyczny zysk, którego 
często się nie osiąga1194.

 Nie była to pierwsza polemika Eigera z Gómezem Jaramillo. W czerw-
cu 1954 roku Ignacio Gómez Jaramillo zamieścił na łamach „El Tiempo” 
krytykę na temat wyprzedaży obrazów kwestionując “postawę niektórych 
kolekcjonerów obrazów, którzy w ostatnim czasie postanowili rozproszyć 
część swoich zbiorów” wyrażając się z dezaprobatą o Eigerze i jego galerii:

Czytałem w prasie, z pewną wesołością i zdumieniem, biuletyn, w którym 
„marszand” wyjaśniał z pewnym słowiańskim cantyflizmem1195, że powo-
dem, który skłonił kolekcjonerów – szczęśliwych właścicieli obrazów – do 
pozbycia się tych dzieł nie była, jak można by mniemać, ciasnota ekonomi-
czna, ale ciasnota nowoczesnonych oraz „funkcjonalnych” mieszkań, które 
zajmują. Ciekawostką jest jednak to, że te „dwie kolekcje” z łatwością pasują 

1193  Galeria „El Caballito”. C. Cerón, N. Gutiérrez Montes, J. Ruiz, op. cit., s. 327.
1194  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0231; C. Eiger, Manifiesto de los pintores, [w:] M. Jursich 
Durán (red.), op. cit., s. 688.
1195  Cantiflismo ‒ sposób mówienia, który jest absurdalny i niespójny, przypominający 
sposób mówienia meksykańskiego aktora, komika Cantiflasa (1911-1993). 
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do czegoś, co można by nazwać supermikrą galerią „El Callejón”, w której 
dwóch pokojach nie ma dość miejsca, aby zmieścić niedużą bibliotekę, 
ani aby zmieścić damę lekko przy kości, nie leżącą, ale siedzącą w fotelu 
i czytającą sonet, tak aby mogła westchnąć bez uderzenia o ścianę1196.

 W odpowiedzi Eiger zauważył, że prawdopodobnie Gómez Jaramillo 
poczuł się urażony, że ktoś chce się pozbyć jego obrazu i choć o tym nie pisał 
wprost, zdradziła go podświadomość czyli tytuł Naturaleza muerta taki sam 
jak tytuł jego obrazu wystawionego na sprzedaż. Zakończył mocnymi sło-

wami: „Nie tylko śmierć ma nas 
uwolnić od błędnych wyborów 
popełnionych w młodości…”1197. 
Odpowiedź ta została wysłana 
na ręce dyrektora „El Tiempo”, 
tego samego, do którego Eiger 
napisał list sześć lat później, 
i  wydrukowana następnego 
dnia.

Jak skomentowała Alexan-
dra Mesa Mendieta1198 widać tu 
dwie różne postawy. Jedna to 
postawa Eigera, który sprze-
ciwia się statyczności kolekcji 
i „zamiast tego proponuje bar-

dziej dynamiczną praktykę skoncentrowaną na idei kolekcji jako czegoś 
ewoluującego i żywego, reagującego na przemiany zarówno świata, jak 
i społeczeństwa”:

Głos Casimiro Eiger opowiada się za nowoczesnością sztuki we wszystkich 
jej strukturach (praktyki artystyczne, krytyka, upowszechnianie, wystawy 
i rynek sztuki).

1196  I. Gómez Jaramillo, El coleccionista de cuadros. Naturaleza muerta, “El Tiempo”, 15.06.1954, s. 5.
1197  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0199; Las criticas de Gómez Jarramillo son comentadas, 
“El Tiempo”, 16.06.1954, s. 19.
1198  Casimiro Eiger to Roberto García Peña, n.l, June 15, 1954. Historic archives of Casimi-
ro Eiger at Luis Ángel Arango Library, Bogotá, Colombia – opis Alexandra Mesa Mendieta, 
ICAA MFA H.  .

Fot. 88. Las críticas de Gómez Jaramillo a los 
Coleccionstas son comentadas, list Casimiro 
Eigera “El Tiempo”, 16.06.1954
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Oraz druga postawa: 

Ignacio Gómeza Jaramillo (1910–70), ugruntowanego na lokalnej scenie 
od końca lat 30. artysty kolumbijskiego, malarza i rysownika, muralisty, 
a w momencie publikacji tekstu w prasie, skłaniającego się ku realizmowi,

związana z zastaną opinią o roli kolekcjonera, którą ma być dbanie o  po-
siadane dzieła sztuki i, według przytoczonej anegdoty, wyprzedawanie ich 
dopiero pośmierci autora.

 Na przykładzie tych dwóch listów widać, że „sławny malarz i kolum-
bijski gwałtownik”1199, jak określił go Eiger, Ignacio Gómez Jaramillo miał 
problemy ze zrozumieniem, co robią i czym zajmują się prywatne galerie 
sztuki, które przecież żyją ze sprzedaży obrazów. Jeśli takie problemy miał 
artysta zajmujący się profesjonalnie sztuką, to mieli je również i inni. Dlatego 
Eiger skomentował:

Artysta, który chce wystawić swoje prace w Bogocie, może wybierać między 
licznymi istniejącymi pomieszczeniami i nie musi, jeśli nie chce, udawać się 
do jednej z prywatnych galerii. Jeśli chodzi o „El Callejón”, to nie wystawia 
tam nikt inny tylko ten kto tego chce i… ten, którego prace na to zasługują. 
Niezależnie od tego, czy są komercyjne, czy nie1200.

2. Przenikanie się świata literatury, kultury i sztuki 

Świadomość istnienia silnego związku wernisaży malarskich urządzanych 
w galeriach przez Eigera z literaturą prowadzi do zagadnienia łączności 
różnych form sztuki. Nawet wówczas, kiedy zdecydował się na profesjo-
nalne zajęcie się sztuką, wciąż dawały o sobie znać jego zainteresowania 
literackie. W jednej z pierwszych audycji radiowych w programie Bogotá. 
Hoy y mañana opisując wielkie etapy w życiu ludzkości podkreślał on, że 
poezja, słuchana dzięki opowieściom takich bardów jak Homer, była niero-
zerwalnie związana z codziennym życiem1201. I tak w 1953 roku (prowadził 

1199  Tamże; Arch. BLAA, fondo CE MSS 775-0199.
1200  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0231; C. Eiger, Manifiesto de los pintores, [w:] M. Jursich 
Durán (red.), op. cit., s. 690.
1201  Tamże, fondo CE MSS 775-3294.
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już galerię „El Callejón”) na antenie radia opowiadał o wielkim niemieckim 
pisarzu Thomasie Mannie i jego trylogii Józef i jego bracia 1202.

Związki między sztukami zauważono już w starożytności. Symonides 
z Keos (V wiek p.n.e.) nazywał poezję mówiącym malarstwem, a malarstwo 
niemą poezją. Podobnie Horacy podkreślał jedność sztuk w zakresie tema-
tyki i stylu. Mówiono o pokrewieństwie, „sztukach siostrzanych” i o na-
śladowaniu rzeczywistości. W czasach nowożytnych w 1766 r. powstała 
konkurencyjna koncepcja „antyhoracjańska” Gottholda Ephraima Lessinga, 
który w traktacie Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji dowodził od-
rębności sztuk1203. W XIX wieku ponownie jednym z ważniejszych założeń 
twórczości artystycznej stała się idea korespondencji i syntezy sztuk. Narcyza 
Żmichowska w wierszu Do młodego malarza pisała „Pędzel i pióro to dwa 
znamiona, przez które sztuka najsilniej działa”1204. Do XX wieku w sztuce 
królowało głównie mimesis – naśladowanie rzeczywistości, doświadczenie 
zmysłowe i „malarska” obrazowość. Jak pisze Beata Lentas w swojej pracy 
o Tadeuszu Peiperze: 

Po I wojnie światowej związki miedzy sztukami plastycznymi a literaturą 
zacieśniły się […] Bliska relacja tych dwóch dziedzin sztuki: malarstwa 
i poezji, uwidacznia się nie tylko na polu teoretycznym. Pisarze, poeci, 
malarze, rzeźbiarze zaczynają tworzyć wspólny front, zwłaszcza we Fran-
cji. W restauracyjkach Montmartre’u spotykają się i dyskutują o sztuce 
Picasso, Braque, Apollinaire, Jacob, Léger…1205. 

Nie inaczej było w Ameryce Łacińskiej i w Kolumbii. Casimiro Eiger 
od początku interesował się przenikaniem sztuki i literatury. Na tertulias 
przekładał poezję Rilkego, gdyż Rilke łączył poezję z malarstwem:

Rilke często przyglądał się malarzom i poetom, a w stosowanych pr-
zez nich rozwiązaniach szukał elementów wypowiedzi, które mógłby 

1202  Tamże, fondo CE MSS 775-3420.
1203   S. Wysłouch i B. Przymuszała (red.), Literatura w kręgu sztuki. Tematy – Konteksty – 
Medialne transformacje, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Nauk, Poznań 2006. s. 
7.
1204  S. Kozień, Malarstwo jest milczącą poezją, „Podkowiański Magazyn Kulturalny”, nr 52, 
(zima 2007). 
1205  B. Lentas, Tadeusz Peiper w Hiszpanii, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, s. 110.
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przetransponować na język poetycki. Czasami pisał o twórczości artystów, 
o konieczności pracy, z której sporadycznie wyłania się dzieło sztuki1206.

Drugim poetą, którego Eiger tłumaczył dla swoich kolumbijskich przy-
jaciół, i którego bardzo cenił, był Apollinaire. Ten poeta, krytyk, inspirator 
awangardy zarówno w poezji jak i sztuce, sympatyk kubistów był dla niego 
„wielkim prekursorem poezji nowoczesnej”1207. W lipcu 1960 roku, kiedy na 
falach Radiodifusora Nacional Eiger mówił o 50. rocznicy pojawienia się 
kubizmu i o zmianach, jakie przyniósł ze sobą dla kultury i sztuki ten ruch 
artystyczny, wskazywał na rolę Apollinaire’a w rozwoju malarstwa niefi-
guratywnego, abstrakcyjnego1208.

Już w 1949 roku był Eiger poważanym krytykiem sztuki, na co wska-
zuje styczniowe wydanie dodatku literackiego Suplemento literario do „El 
Tiempo” z 1950 roku. Ukazał się w nim materiał przygotowany przez Jaime 
Posadę pt. Arte y Literatura en 1949. W pierwszej części tekstu El mundo de los 
libros (Świat książek) zostało zadane pytanie o najlepsze książki opubliko-
wane w 1949 roku takim poetom i pisarzom jak: Hernando Téllez, Eduardo 
Zalamea, Jorge Zalamea, Jorge Rojas, Aurelio Arturo, Ciro Mendía, Álvaro 
Muis, Fernando Charry Lara, Guillermo Payán Archer, Fernando Arbeláez, 
Eduardo Carranza, León de Greiff, natomiast w części drugiej Cuadros y 
exposiciones (Obrazy i wystawy) na pytanie o najlepszą wystawę i o najlep-
szy obraz w 1949 roku odpowiadali tacy intelektualiści, artyści i krytycy 
sztuki jak: León de Greiff, Walter Engel, Guillermo Wiedemann, Hernando 
Tejada, Marco Ospina, Alipio Jaramillo, Casimiro Eiger, Fernando Guillén 
Martínez, Ignacio Gómez Jaramillo. 

Wypowiedź Casimiro Eigera była najdłuższa. Rozpoczął swą odpowiedź 
starając się uściślić pytanie: co kryje się pod znaczeniem najbardziej ważnego 
wydarzenia malarskiego „ważnego dla kogo i z jakiego punktu widzenia?”1209. 
Tłumaczył, że może powstać dzieło o średniej wartości, ale o olbrzymim 
wpływie na rozwój sztuki narodowej, podczas gdy dzieło o najwyższym 
poziomie artystycznym może przejść bez echa wywołując jedynie zachwyt 
wśród niewielu znawców. Uważał, że należy zdefiniować, o jakie znaczenie 

1206 J. Godlewicz-Adamiec, P. Kociumbas i T. Szybisty (red.), Literatura a malarstwo, Uniwer-
sytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Uniwersytet Warszawski 2007, s. 231.
1207  C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño …
1208  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3550.
1209  Tamże, fondo CE MSS775-3870; Arte y literatura en 1949: El mundo de los libros; Cuadros 
y exposiciones, „El Tiempo”, Suplemento Literario, 8.01.1950, s. 1.
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Fot. 89. Arte y literatura en 
1949. El Mundo de los libros. 
Cuadros y exposiciones, “El 
Tiempo”, 8.01.1950 
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chodzi: czy o znaczenie względne podlegające ocenie społecznej czy też 
podlegające czystej estetycznej ocenie. Jeśli chodzi o pierwszy przypadek, 
to wyróżnił wystawę malarzy amerykańskich zorganizowaną przez Unión 
Panamericana1210. Mówił zresztą o niej w programie Exposiciones y museos 
w Radiodifusora Nacional w tym samym roku1211, a wybrał ją nie tyle dla 
wartości obrazów lecz ze względu na możliwość obejrzenia dzieł mala-
rzy zagranicznych i porównania ich z dziełami rodzimych, kolumbijskich 
twórców. Jeśli chodzi o wystawę najważniejszą dla sztuki narodowej, wy-
brał wystawy Obregóna, Ramíreza Villamizara i Wiedemanna. Natomiast 
odmówił wyboru najlepszego obrazu twierdząc, że obraz roku, książka 
roku, człowiek roku – wszystko to są wymysły dziennikarskie bez żadnego 
związku z rzeczywistością. 

Jego rozległa działalność pokazuje, że nie był typem krytyka sztuki, któ-
ry zajmuje się tylko tylko opisem obrazu czy rzeźby. Praktycznie w każdej 
z jego recenzji przewijały się refleksje dotyczące literatury. Ogromna eru-
dycja, z jaką poruszał się po obszarach „sztuk siostrzanych” pozwalała mu 
na swobodne przechodzenie między obrazami a poezją, potrafił przeżywać 
dzieła wielowymiarowo i znajdować intertekstualne związki i relacje między 
nimi. Malarz i rzeźbiarz Eduardo Ramírez Villamizar wspominał:

Casimiro Eiger przybył do Kolumbii w pełni swoich sił intelektualnych, 
jako emisariusz najlepszej kultury europejskiej, i w krótkim czasie zaczął 
popierać nowe wartości, które w tym czasie wprowadzaliśmy. Jego mieszka-
nie na rogu 23 calle i 13 ulicy było odwiedzane przez pisarzy i artystów. 
Przychodziliśmy aby prosić go o radę, czytać wiersze, pokazywać obrazy. 
Wszystkich nas wzbogacał1212. 

Eiger w felietonie z kwietnia 1951 roku jeszcze raz podkreślał, że „naj-
bardziej płodna w krytyce sztuki jest komparacja”1213. Zasadę te wprowadzał 
w życie recenzując wystawy w radiu, a także podczas wypowiedzi na werni-
sażach w swoich galeriach. Można by powiedzieć, że praktykował i wdrażał 
w życie związki między literaturą a malarstwem. W wywiadzie z Glorią 

1210  Tamże.
1211  Ach. BLAA, fondo CE MMS775-3257; C. Eiger, Exposición de maestros americanos (19-
II-1949), [w:] M. Jursich Durán (red.), s. 79-82.
1212  El legado de Casimiro Eiger …, s. 13. 
1213  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3328.
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Valencią de Castaño przeprowadzonym w radio HJCK z okazji zakończenia 
współpracy z Hansem Ungarem Eiger przypomniał, że:

na prawie wszystkich otwarciach wystaw w „El Callejón” zawsze były kró-
tkie przemówienia intelektualistów lub czasami najważniejszych polityków 
kolumbijskich. Kiedy obchodzili Państwo tutaj swoją wielką rocznicę [od-
nosi się do radia HJCK], to zrobiliście listę wszystkich osobistości, które 
pojawiły się na tych wystąpieniach lub wygłaszały konferencję właśnie 
w „El Callejón”1214.

Eiger pilnował również, aby wstęp w katalogu do wystawy napisany był 
przez osobę znaną w świecie kultury, nauki czy polityki, czasem inną niż 
ta, która otwierała wystawę. I tak na przykład do wystawy indywidualnej 
Carlosa Correi przedmowę wygłosił krytyk Walter Engel1215, a wstęp do 
katalogu napisał znany artysta plastyk i krytyk Ignacio Gómez Jaramillo1216.

Takie praktyki Eiger przywiózł do Kolumbii z Europy. O bliskich związ-
kach artystów plastyków z literatami we Francji i w Hiszpanii wspomina 
Beata Lentos: „Władający słowem piszą przedmowy do katalogów z wystaw, 
publikują w licznych awangardowych pismach teksty o pracach kolegów 
malarzy. […] Malarze natomiast często portretowali przyjaciół literatów”1217 
i ilustrowali ich książki.

Trudno byłoby wymienić wszystkie działania artystyczne Casimiro Ei-
gera zarówno z powodu ogromnej ilości wydarzeń, jakie miały miejsce przez 
wszystkie lata w jego obydwu galeriach, jak i z powodu trudności w zebra-
niu danych na ich temat. Zobrazowaniu tej działalności służy zamieszczona 
w Aneksie tabela wystaw i wydarzeń organizowanych przez Casimiro Eigera 
na przestrzeni od lat 50. do 80., które udało się odtworzyć. Z wielu wypo-
wiedzi wynika, że wszystkie wernisaże były nagrywane przez radio HJCK.

2.1. Promocja książek i zbiorów wierszy 

Jednym z takich pierwszych wydarzeń był w galerii „El Callejón” werni-
saż tomu poezji „Asombro” Jorge Gaitána Durána, poety i pisarza, który, 

1214  Tamże, fondo CE MSS775-3564; C. Eiger, Retiro de la Galería „El Callejón” …
1215  Tamże, fondo CE MSS775-3915.
1216  Exposición de arte de Carlos Correa, katalog Radio HJCK 1957.
1217  B. Lentas, op. cit., s. 110.
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jak pisał, wiele zawdzięczał Eigerowi: „tym listem pragnę przypomnieć Ci 
o mojej przyjaźni oraz wdzięczności za Twoją przyjaźń”1218. W „El Tiempo” 
z dnia 7 grudnia 1951 roku w notatce na stronie piątej można przeczytać, 
że w galerii „El Callejón”:

obędzie sie dziś o godz. 6:30 prywatne czytanie ostatniego dzieła  – świeżo 
wydanego w Paryżu - młodego poety kolumbijskiego Jorge Gaitána Durá-
na, jeden z liderów ruchu Cuadernícola. To dzieło nazywa się „Asombro” 
– Zdziwienie. I, jak sądzą ci, którzy znają już tę książkę Gaitána Durána 
spowoduje je wśród uczestników czytania1219.

Fot. 90. Lectura. Informacja o spotkaniu w Galerii „El Callejón”. „El Tiempo”, 
7.12.1951 

Inne podobne spotkanie odbyło się 20 lipca 1952 roku. Eiger zaprosił 
wówczas słuchaczy do wspólnej lektury nowych wierszy sławnego poety 
Leóna de Greiffa w galerii „El Callejón”. Eiger dobrze znał Leóna de Greiffa, 
który wcześniej bywał u niego na spotkaniach-tertulias, o czym wspomi-
nał: „Czasami między nimi pojawiała się podobna do Satyra uśmiechnięta 
twarz Leóna de Greiffa, lub głos Aurelio Arturo, któremu wszyscy oddawali 

1218  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0181.
1219  Noticiero cultural, “El Tiempo”, 7.12.1951, s. 5.
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cześć”1220. Słowo wstępne podczas promocji tomiku wierszy wygłosił młodszy 
kolega de Greiffa, poeta Fernando Charry Lara. Tekst przemówienia został 
wydrukowany w gazecie „El Tiempo” pod tytułem Poemas en prosa (Poematy 
prozą) z wyjaśniającym dopiskiem „Słowa wygłoszone w galerii »El Callejon« 
jako wstęp do lektury wierszy prozą Leóna de Greiffa”1221. Fernando Charry 
Lara w swoim wystąpieniu, rozważając co oznacza sformułowanie poemas en 
prosa, sięgnął do poezji Charlesa Baudelaire’a i innych poetów francuskich, 
a dzieło Leóna de Greiffa Prosas de Gaspar (Proza Gaspara) porównał do 
Residencia en la tierra (Pobyt na ziemi) Pablo Nerudy i do Pasión de la tierra 
(Pasja ziemi) Vicente Aleixandre. 

Wcześniej, w marcu tego samego roku, w dodatku literackim do „El 
Tiempo” ukazała się cała pierwsza strona poświęcona najnowszej poezji 
Leóna de Greiffa z takimi wierszami jak Variación número veintitres (Wa-
riacja numer dwadzieścia trzy), Sonetos de Palamedes (Sonety z Palamedes), 
Canción (Pieśń), Cancioncilla (Piosneczka), Soneto nocturno (Nocny sonet), 
Soneton (Sonet), Estrambote (Zgiełk)1222. Być może to właśnie skłoniło Ca-
simiro Eigera do organizacji spotkania literackiego w swojej galerii i do 
przypomnienia poematów de Greiffa napisanych prozą „opublikowanych 
kilka lat temu i często przypominanych jako jedne z bardziej znaczących 
poetyckich ekspresji w godnej podziwu całości jego dzieła”1223. 

Jeszcze innym przykładem upowszechniania poezji w „El Callejón” było 
zorganizowane przez Eigera w 1954 roku spotkane majace na celu promocję 
najnowszej książki Andrésa Holguína, antologii poezji francuskiej. Andrés 
Holguín był jednym z literatów, którzy przychodzili na spotkania-tertulie 
i z pewnością dyskutowali z Eigerem na temat poezji francuskiej, którą 
tłumaczył. Podczas wspomnianej promocji w „El Callejón” krytyk literacki 
Daniel Arango dokonał analizy książki Holguína. Następnie autor antologii 
opowiedział o trudnościach jakie sprawiło mu tłumaczenie poezji z XVIII 
wieku podkreślając, że musiał poznać sposób pisania wierszy przez ów-
czesnych poetów oraz mieć na uwadze nastawienie i emocje jakie chcieli 
przekazać w swoich utworach1224.

We wrześniu 1955 roku Casimiro Eiger mówił w Radio Nacional o ot-
warciu w swojej galerii wystawy ilustracji poświęconych postaci Don Ki-

1220  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3566.
1221  F. Charry Lara, Lecturas. Poemas en prosa, „El Tiempo”, Suplemento Literario, 20.06.1952, s. 3.
1222  La última poesía de León de Greiff, „El Tiempo”, Suplemento Literario, 16.03.1952, s. 1.
1223  F. Charry Lara, Lecturas. Poemas en prosa, „El Tiempo”, Suplemento Literario, 20.07.1952, s. 3.
1224  Lanzamiento del libro de Andrés Holguín, katalog Radio HJCK, 1954.
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chota1225 przypominając tym samym słuchaczom 350. rocznicę wydania 
najsłynniejszej powieści Miguela de Cervantesa. Książki często były obecne 
w jego galeriach, na wystawach eksponował ilustracje wykonane przez ar-
tystów dzięki czemu promował zarówno malarstwo jak i literaturę. Innym 
przykładem takiej promocji była wystawa dzieł Fernando Botero, podczas 
której można było oglądać szkice Botero do książki Jorge Zalamea El Gran 
Burundún-Burundá ha muerto (Wielki Burundún-Burundá zmarł)1226.

Również w nowej galerii „Arte Moderno” Eiger organizował wydarzenia 
związane z literaturą. W 1962 roku 4 lipca, odbyła się prezentacja nowego 
dzieła poety Eduardo Mendozy Varela pod tytułem Parabola de Ganimedes 
(Parabola Ganimedesa) z ilustracjami Enrique Grau1227. Wydarzenie to wpisy-
wało się w obchody Pierwszego Tygodnia Kultury, który odbył się w Bogocie 
w dniach od 6 do 13 lipca 1962 roku. Został mu poświęcony czas antenowy 
12 lipca w czwartek. W programie radiowym ukazała się również informa-
cja o podpisywaniu przez autora pierwszych egzemplarzy tomu poezji1228. 

2.2. Inauguracje wystaw przez pisarzy i poetów 

Wyraźnym przykładem łączenia przez Casimiro Eigera sztuk plastycznych 
z literaturą był położony przez niego nacisk na czynny udział w wernisażach 
poetów i pisarzy. Korzystając z dostępnych źródeł można się zorientować, 
że czasami to on sam starannie dobierał mówców oraz poezję do obrazów, 
tak jak to miało miejsce w przypadku wystawy Oswaldo Guayasamína.Albo 
czasami sami malarze szukali literata, który mógłby wypowiedzieć się na 
ich wernisażach, tak jak zdarzyło się to w przypadku Armando Villegasa1229, 

1225  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3466...
1226  El legado de Casimiro Eiger ..., s. 37. El Gran Burundún-Burundá ha muerto (Wielki 
Burundún-Burundá umarł) poemat satyryczny Jorge Zalamea, który inspirował wielu artys-
tów i pisarzy, wśród nich noblistę kolumbijskiego Gabriela Garcíę Márqueza do napisania 
książki Jesień patriarchy oraz noblistę peruwiańskiego Mario Vargasa Llosę – do książki 
Święto Kozła.
1227  W spisie-indeksie w archiwum został podany błędny tytuł Rapto de Ganimedes. Powinno 
być: Parabola de Ganimedes, Mito, Bogota 1962.
1228  Primera semana cultural Bogotá, od 6 do 13 lipca 1962 r. Biblioteca Nacional de Colombia.
1229  Armando Villegas López (1926-2013) ‒ peruwiański malarz i rzeźbiarz. Od lat 50. 
mieszkający na stałe w Kolumbii. Jeden z ważniejszych artystów sztuki nowoczesnej w Ko-
lumbii. Prekursor nowo figuratywnego nurtu w sztuce związanego z realizmem fantastycznym. 
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którego pierwszą indywidualną wystawę otworzył przyszły noblista Gabriel 
García Márquez1230. 

Pochodzący z Peru Villegas, znany w Ameryce Łacińskiej jako prekur-
sor sztuki abstrakcyjnej, należał do tego samego pokolenia co Botero, Grau, 
Ramírez Villamizar i Obregón, ale w odróżnieniu od nich nie stał się tak 
sławny. Być może dlatego, że wybrał życie w Kolumbii, a nie w Europie, a być 
może było to spowodowane jakością jego sztuki w tamtym okresie, o której 
w 1953 Eiger roku pisał, że nie udało mu się stworzyć własnego stylu1231. 

Mogło to być też związane z konfliktem z Martą Trabą w wyniku któ-
rego w 1961 r. Traba niespodziewanie usunęła Armando Villegasa z listy 
artystów, którzy mieli reprezentować Kolumbię na Biennale Sztuki w São 
Paulo i to pomimo tego, że Villegas polecił ją jako członka jury i kuratora. 
Ostatecznie ich kontakty urwały się po tym jak Villegas powiedział: „Marta, 
krytycy przemijają, a sztuka pozostaje”1232.  

Armando Villegas przybył do Bogoty w la-
tach 50. Rozpoczął studia w Szkole Sztuk Pięk-
nych (Escuela de Bellas Artes), a jego mistrzem 
był Ignacio Gómez Jaramillo. Artysta ten był 
częstym gościem wystaw w galerii „El Callejón”.

Villegas dodatkowo pracował na pół etatu 
w galerii ”El Callejón”, gdzie między innymi 
pomagał w wyszukiwaniu młodych talentów, 
takich jak np. Carlos Rojas1233. Początkowo jego 
pierwszą wystawę miał zaprezentować Álvaro 
Mutis. Mutis zgodził się, a następnie z powodu 
braku czasu wycofał się i polecił swojego przy-
jaciela, młodego dziennikarza Gabriela Garcíę 
Márqueza1234. Tak więc na pierwszej wystawie 
Villegasa w „El Callejón” w 1955 roku słowo 

1230  El pintor que sudaba aceite de linaza: palabras de García Márquez a Armando Villegas, 
Słowa wypowiedziane przez pisarza w Bogocie, Colombia, 22 lutego 1955 r. podczas inau-
guracji wystawy malarza Armando Villegasa; Exposición fotográfica de García Márquez en la 
Feria del Inmigrante Integra Madrid, „Periodista digital”, Madrid, 10.10.2007. 
1231  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3407; C. Eiger, Armando Villegas López (25-IX-1953), 
[w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 285. 
1232  El día que Botero, Grau, Obregón y otros artistas se reunieron para una foto, „Semana”, 
27.09.2016.
1233  A. Villegas, Entrevista. Luz …
1234  A. Villegas, Armando Villegas, el maestro olvidado, rozm. przepr. red. „Kienyke”, 24.04.2013.

Fot. 91. Bodegón, Ignacio Gómez 
Jaramillo, wystawa indywidu-
alna galeria “El Callejón”, 1954 r. 
“El Tiempo”, 4.07.1954
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wstępne wygłosił García Márquez. Było to jego pierwsze publiczne prze-
mówienie i po raz pierwszy ubrał się elegancko i założył krawat. Po latach 
wspominał:

Była to pierwsza i ostatnia wystawa, którą prezentowałem w moim życiu, 
i gdy myślę o tym, to było to jedyne przemówienie, jakie wypowiedziałem 
z własnej woli. Przed wszystkimi ważnymi szychami tego miasta miałem 
odwagę powiedzieć: „Mam nieodparte wrażenie, że oto asystuję przy 
początkach zaskakującego dzieła malarskiego”. Dobrze, że to powiedziałem, 
było to 25 lat temu i teraz z pełną satysfakcją cieszę się, że nie popełniłem 
błędu1235.

Fot. 92. Sin título, Armando Villegas López, 1954, obraz olejny na drewnie, 43,5 
x 52,5 cm. Kolekcja sztuki Banku Republiki; Gabriel García Márquez y hombre 
no identificado. Harry Ransom Center, The University of Texas at Austin, digital 
collections: PH_GarciaMarquezG_44_4_011, https://hrc.contentdm.oclc.org/di-
gital/collection/p15878coll73/id/18884/rec/8 

Prowadząc internetową kwerendę w zdigitalizowanym archiwum GGM 
w Harry Ransom Center odnalazłam zdjęcie, które pomimo braku opisu, 
zidentyfikowałam jako zdjęcie z tego wyjątkowego wernisażu1236. Według 
moich ustaleń jeden z wystawianych wówczas obrazów Villegasa został po-
darowany przez Eigera w testamencie dla Banku Republiki i jest to obraz Sin 
título z 1954 roku namalowany we wczesnym stylu abstrakcyjnym artysty.

1235  G. García Márquez, 25 años después, http://armandovillegas.blogspot.com
1236  Szczegółowe ustalenia dotyczące zdjęcia i wernisażu zostaną zawarte w przygotowywan-
ym artykule. 
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Wracając do aranżowania wernisaży przez Casimiro Eigera należy zwró-
cić uwagę, że na początku otwarcia każdej wystawy najpierw on sam wygła-
szał wprowadzenie, a dopiero później oddawał głos zaproszonym gościom. 
Zarówno treść jego wypowiedzi jak i wybór gości pokazują sposób, w jaki 
odbierał i rozumiał sztukę. Eiger wciąż wracał do swojego młodzieńczego 
zauroczenia – do poezji. I pomimo tego, że otwierał wystawy malarskie,  
zwracał się ku literaturze i na wernisażach często omawiał twórczość lite-
racką zaproszonych pisarzy czy poetów. 

Tak działo się podczas otwarcia wystawy Sztuki Orientalnej w „El Cal-
lejón” w 1957 roku, kiedy Eiger rozważał, w jaki sposób postrzegamy dalekie 
kraje i skąd bierze się w nas ich utrwalony wizerunek. Snuł przypuszczenia, 
że nie poznajemy dalekich krajów z opisów naukowych ani z opisów po-
dróży, ani tym bardziej z informacji gazetowych, lecz z obrazów malarskich 
oraz z utworów poetyckich. Dzieło literackie i plastyczne, ich wzajemne 
oddziaływanie było dla niego tym, co przetwarza rzeczywistość i pomaga 
ją zrozumieć. Uważał, że wizerunek dalekich krajów, który nosimy w sobie 
bierze się ze sztuki, pojawia się

w zmniejszonym i przekształconym przez malarzy i rzeźbiarzy obra-
zie. W fantazji, która przez streszczenie rzeczywistości przybliża się do 
ultrarzeczywistości naszej wyobraźni. W sztuce i, oczywiście, w poezji. 
Ponieważ dla poezji zawładnąć prawdą świata i uczynić z niej nową 
rzeczywistość, która krok po kroku stopniowo przesłania zbyt bliski i ak-
tualny wizerunek wysnuty z informacji gazetowych, jest tym samym co 
zobaczyć ją zastąpioną siłą jej własnej sugestii i zamknąć ją tylko w jednej 
postaci wyobrażeń z naszego dzieciństwa, nostalgii z młodości, naszego 
pragnienia cudowności i krystalicznego nurtu, w którym słowo łączy się 
z obrazem i tworzy z nim jednolitą całość1237.

Przekonywał, że właśnie to połączenie sztuki i poezji w jedność po-
trzebną do przetworzenia i wchłonięcia rzeczywistości doprowadziło do 
wybrania poezji Eduardo Carranzy i zaproszenia go do wygłoszenia prze-
mowy na otwarciu wystawy:

1237  Arch. BLAA, fondo MSS775-3496; Palabras de Eduardo Carranza: exposición de arte 
oriental, katalog Radio HJCK; CD-ROM z nagraniami fragmentów programów radiowych 
Eigera …
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I jest to wystarczające uzasadnienie, jeśli takie jest potrzebne, obecności 
między nami jednego z wielkich współczesnych poetów kolumbijskich – 
Eduardo Carranzy, pisarza uduchowionego i subtelnego, w którego dziele 
słowa, obrazy i dźwięki pojawiły się, podobnie jak w dziełach nielicznych 
pisarzy, aby stworzyć jedną tylko pieśń pełną nieuchwytnych i ulotnych 
przepowiedni, przez które w sposób nieomylny umie wywoływać postawy 
i nastroje przeobrażające się z dalekich w dobrze znane. I już nie wiadomo, 
czy są one głosem człowieka, czy kreacją, czy fantazją1238.

Eduardo Carranza Fernández po wy-
głoszeniu przemówienia na temat różnic 
między człowiekiem Wschodu i Zachodu 
odczytał wiersze Guillermo Valencii Ca-
stillo1239, będącego pionierem nowoczesnej 
poezji w Kolumbii1240. 

Kiedy w marcu 1960 roku Alejandro 
Obregón pokazał u Eigera obrazy olej-
ne związane z tematyką walki byków 
to zgodnie ze zwyczajem na wernisażu 
przemawiał poeta wybrany przez Eigera. 
Najpierw polski krytyk podziękował za 
współpracę przy przygotowaniach eks-
pozycji, a następnie przedstawił poetę 
Jorge Rojasa, dyrektora Colcultura1241, któ-
ry szczerze przyznał, że po raz pierwszy 
miał okazję być na wystawie Alejandro 
Obregóna1242.

1238  Tamże.
1239  Guillermo Valencia Castillo (1873-1943) ‒ poeta i polityk kolumbijski. Uważany ws-
pólnie z José Asunción Silva za najbardziej znaną postać modernizmu kolumbijskiego. Jego 
poezja o nienagannej precyzji formalnej, a także muzykalności i harmonijnym opanowaniu 
obrazu ze względu na swoją doskonałość, niemal geometryczną, stała się jedną z ikon liryki 
latynoamerykańskiej.
1240  Informacja ta podana jest według opisu nagrania z katalogu radiowego: Palabras de 
Eduardo Carranza : exposición de arte oriental …
1241  Colcultura – El Ministerio de Cultura de la República de Colombia (Ministerstwo 
Kultury Republiki Kolumbii).
1242  Palabras de Jorge Rojas en la exposición de Alejandro Obregón, katalog Radio HJCK.

Fot. 93. El toro, Alejandro Obregón, 
1960, BADAC UniAndes  
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W 1961 roku między 16 sierpnia a 2 września w „El Callejón” odbyła 
się wystawa wybitnego francuskiego artysty Bernarda Buffeta. Pokazano 
na niej obrazy olejne, rysunki i oryginalne grafiki tego współczesnego 
malarza. Wydarzeniu patronował ambasador Francji, a słowo wstępne 
wygłosił poeta Arturo Camacho Ramírez1243. Natomiast w gazecie ukazał 
się komentarz Marty Traby na temat tej wystawy pod tytułem Los france-
ses también saben crear mitos (Francuzi również umieją tworzyć mity)1244.

Umiejętność myślenia interdyscyplinarnego, odczuwanie literackiego 
charakteru dzieła sztuki z jednej strony i malarskości literatury z drugiej 
przejawiły się w pełni na wernisażu wystawy Oswaldo Guayasamína 
otwartej w galerii „Arte Moderno” w czerwcu 1962 roku1245. Najpierw 
Eiger, jak to miał we zwyczaju, przedstawił artystę, a następnie łącząc 
sztukę z poezją, wyjaśnił dlaczego słowo wstępne miał wygłosić znany 
wszystkim Arturo Camacho Ramírez:

Galeria „Arte Moderno” jest zaszczycona dzisiaj obecnością znakomi-
tego malarza ekwadorskiego Oswaldo Guayasamína. Ale kiedy mówię 
malarz ekwadorski, powinienem w rzeczywistości powiedzieć malarz 
uniwersalny, bo chociaż mistrz Guayasamín czerpał i nadal czerpie 
cały sok dla swojej pracy ze swojej ojczyzny, to było wiadomo, że dla 
wyrażenia swoich idei i inspiracji używa wszelkich sposobów jakie dziś 
oferuje nam malarstwo uniwersalne, malarstwo jak najbardziej aktual-
ne, a jednocześnie jak najbardziej głębokie. Należy on do pokolenia 
dbającego o wyrażanie własnych niepokojów w języku, który mógłby 
dotrzeć, i który skutecznie dociera do uszu i oczu wszystkich ludzi na 
świecie. I tak się składa, Panie i Panowie, że tu, w Kolumbii, w czasie 
tego wysiłku wielkich artystów ekwadorskich, uformowała się grupa 
poetów, grupa pisarzy, którzy mieli podobne troski i którzy również 
w uniwersalnym języku wyrazili swoje osobiste obawy i niepokoje swoje-
go narodu. Wśród tych poetów, wśród tych pisarzy, jednym z najbardziej 
wybitnych, jednym z najbardziej znakomitych jest, jak mówimy poeta 
piedracielista, to znaczy poeta z grupy Piedra y Cielo Arturo Camacho 
Ramírez. Wszyscy Państwo znacie jego imię i nie ma potrzeby w tym 
przypadku czynić żadnej prezentacji, a tym bardziej nie może tego czynić 

1243  Arch. BLAA, fondo MSS775-1247.
1244  Tamze, fondo, MSS775-1260; M. Traba, Los franceses también saben crear mitos, „El 
Tiempo”, 16.08.1961.
1245  Tamże, fondo CE MSS775-3916.
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ktoś, kto przybył tutaj, do tego kraju, w charakterze gościa, podczas gdy 
chodzi tu o jedną z osobowości najbardziej reprezentatywnych dla myśli 
i literatury narodowej1246.

Dla lepszego pokazania i podkreślenia oczywistego pokrewieństwa 
pomiędzy wystawionymi obrazami i natchnionymi wersami poety, Eiger 
wyrecytował wiersz Camacho Ramíreza Mujeres de otro día (Kobiety inne-
go dnia), który według niego wzbudzał te same emocje co obrazy. Poeta, 
niczym malarz, użył w swoim dziele malarskich środków przekazu oraz 
„dla wyrażenia swoich pierwszych impresji z dzieciństwa i młodości użył 
niektórych amerykańskich słów, słów wydobytych z ziemi ojczystej, a mimo 
umiał przetłumaczyć je na uniwersalny język poezji”1247.

Fot. 94. Oswaldo Guayasamín w Galerii „Arte Moderno”, czerwiec 1962. BLAA

Poniżej fragment wiersza Arturo Camacho Ramíreza wyrecytowanego 
przez Casimiro Eigera:

1246  CD-ROM z nagraniami fragmentów programów radiowych Eigera …
1247  Exposición de Oswaldo Guayasamín, katalog Radio HJCK, 1962; CD-ROM z nagraniami 
fragmentów programów radiowych Eigera … 
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Mujeres de otro día 

Estas mujeres fueron bellas:  
en las orillas de su alma  
anchos paisajes balancearon  
su ardor de inéditas distancias.  
Eran como tierras sin nombre  
en espera de ser llamadas,  
llenas de palmeras fragantes  
que vibraban al sol como arpas1248. 

Innym ciekawym przykładem związku poezji z malarstwem był wer-
nisaż prac Fernando Botero, który wówczas przebywał w Nowym Jorku, 
przygotowany przez Casimiro Eigera w sierpniu w 1965 roku w galerii 
„Arte Moderno”. Do wygłoszenia słowa wstępnego został zaproszony poeta 
Gonzalo Arango1249, przyjaciel Botero jeszcze z czasów szkolnych. Gonzalo 
Arango twórca nadaísmo1250, awangardowego kierunku literackiego w Ko-
lumbii wygłosił „przemowę, gdzie na przemian z takim samym oddaniem 
przedstawił przesadę obecną w dziełach Botero, co oddał pewien odcień sa-
tyryczny i czarny humor, który można określić jako »humor plastyczny«”1251. 
Arango w tekście Discurso para Botero (Przemówienie dla Botero) opubli-
kowanym 22 sierpnia w niedzielnym dodatku do dziennika „El Tiempo” 
użył sformułowania „jaskinia Casimiro” (la gruta de Casimiro)1252. Czy chciał 
nawiązać do „la Gruta Simbólica” (Symbolicznej Jaskini), tertulii literackiej 
w Bogocie, której jednym z twórców był poeta Julio Flórez, a której bywal-
cem był Eiger?1253 Artykuł został zilustrowany zdjęciem Botero wraz z jego 
obrazem Mona Lisa a los doce años (Mona Lisa w wieku dwunastu lat), które 
nie wiadomo, gdzie i kiedy zostało ono wykonane.

1248  Wiersz spisany z CD-ROM z nagraniami fragmentów programów radiowych Eigera…; 
wiersz ten znajduje się w książce A. Camacho Ramírez, Nada es mayor. Antología, Universidad 
Externado de Colombia, 2011, s. 11-13.
1249  Gonzalo Arango (1931-1976) ‒ poeta, dziennikarz i dramaturg kolumbijski. 
1250  Nadaísmo – specyficzny ruch literacki, lekceważący, twórczy i pełen czarnego humoru, 
https://www.gonzaloarango.com
1251  Gonzalo Arango, Discurso para Botero, „El Tiempo”, 22.08.1965.
1252  Tamże. 
1253  G. Faccini, Edilberto Calderón, Pintor de tierra…, s. 66; La Gruta Simbólica, Instituto 
Distrital de las Artes – Idartes. 
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Fot. 95. Discurso para Botero, Fernando Botero w pracowni pokazuje obraz Mona 
Lisa a los diez años, Fotografia dołączona do tekstu o wystawie w „El Callejón”, “El 
Tiempo”, 22.08.1965

Innym ciekawym wydarzeniem po-
twierdzającym ścisły związek Eigera ze 
światem literackim była wystawa malar-
stwa mistrza Ignacio Gómeza Jaramillo, 
która odbyła się na przełomie października 
i listopada 1969 roku w Galerii „Arte Mo-
derno”. Komentarz wygłosił zaproszony 
znany literat Fernando Charry Lara, a na-
stępnie został on opublikowany pod ty-
tułem: Gómez Jaramillo pasión y fidelidad. 
Glosas a la exposición en la Galería Arte Mo-
derno (Gómez Jaramillo pasja i wierność. 
Komentarz do wystawy w Galerii „Arte 
Moderno”) w „El Tiempo” z dnia 2 listopa-
da 1969 roku. Charry Lara wyjaśniał w nim, 
że krytyk nie może nakazać nikomu, jak ma 
widzieć dzieło, ani w przypadku obrazu ani w przypadku wiersza. Według 
niego każdy, zarówno artyści, poeci jak i widzowie czy czytelnicy, mają prawo 
do własnego odbioru sztuki i literatury. Dla niego np. symbolem malarstwa 
Ignacio Gómeza Jaramillo był płomień, w którym wypalały się trzy wartości: 
bezlitosny puryzm, magiczna jedność i agresywna klarowność. Uważał, że 
Gómez Jaramillo jest jednym z głównych malarzy kolumbijskich i że sztuka 
narodowa wiele mu zawdzięcza. Podziwiał jego twórczość „o pięknej wy-
trwałości, która nauczyła nas widzieć na nowo światło naszych krajobrazów 

Fot. 96. Mona Lisa a los diez años, 
Fernando Botero, obraz olejny, 
1959. BADAC UniAndes
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i nieco złudną rzeczywistość naszych rówieśników i nas samych”1254. Wybitny 
artysta zmarł w czerwcu 1970 roku i wystawa w galerii Casimiro Eigera stała 
się ostatnią zorganizowaną jeszcze za jego życia. Był to swoisty hołd, który 
Eiger złożył wielkiemu artyście, na starość odsuniętemu od głównego nurtu 
sztuki i lekceważonemu przez niektórych młodych twórców być może m.in. 
dlatego, że polemizował z poglądami Marty Traby, przez co znany był jako 
„antytrabista”. 

Innym ważnym przykładem powiązania poezji z malarstwem była wy-
stawa młodego artysty Samuela Muñoza1255. W sierpniu 1972 roku wystawił 
on w galerii „Arte Moderno” trzydzieści dwa obrazy olejne nurtu figuratyw-
nego o tematyce związanej z dziećmi. Casimiro Eiger, korzystając ze swojej 
niezawodnej intuicji poetyckiej, zaprosił wówczas do wygłoszenia słowa 
wstępnego znanego poetę Eduardo Carranza, który specjalnie napisał na 
tę okazję wiersz dedykowany dziełu artysty:

Niño dormido (Śniące dziecko)

Este niño dormido está dormido   
como un niño dormido. Anda en puntillas  
un silencio de ángeles dormidos.   
Tras de su frente calla lo pasado   
como una melodía detenida    
en el pecho de un pájaro.    
(Cierra los ojos. Anda    
aire del alma adentro.    
¡Jardines los que pisa,    
aroma el que delira     
nimbado por sus nubes    
y lunas interiores!)     
Al niño le han bajado las pestañas   
para cubrirle el alma.    
Este niño dormido está dormido   
En su reino esfumante.    

1254  F. Charry Lara, Gómez Jaramillo pasión y fidelidad. Glosas a la exposición en la Galería Arte 
Moderno, „El Tiempo”, 2.11.1969; Exposición de Ignacio Gómez Jaramillo, katalog radio HJCK, 1968. 
1255  Samuel Muñoz (1933-2001) ‒ kolumbijski malarz z drugiej generacji mającej największy 
wpływ na rozwój sztuki nowoczesnej. Głównym tematem jego dzieł były dzieci i kobiety. 
Mañana, exposición en el Colombo, „El Heraldo”, 10.07.2013. 
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Bajo su frente el porvenir espera.   
Inclinado a la orilla de su sueño   
El tiempo no lo toca.     
Y sin hablar la música lo mira1256.   

Eiger w swoim zwyczajowym wstępie nawiązał do literackiego i kultu-
rowego wkładu Eduardo Carranzy w działalność jego galerii. Komentował 
również misję poety i artysty, wolność twórczą, użycie języka obrazowego 
i literackiego. Oprócz powyższego wiersza Carranzy odczytano jeszcze 
fragment poematu hinduskiego Los niños (Dzieci) doskonale oddającego 
ducha malarstwa Samuela Muñoza1257.

2.3. Wyjątkowe wydarzenie – hołd złożony  
Jorge Gaitánowi Duránowi

Spotkaniem, które najlepiej oddaje znaczenie pozycji, jaką Casimiro Eiger 
zajmował w życiu kulturalnym i artystycznym Kolumbii była wystawa zor-
ganizowana w hołdzie Jorge Gaitánowi Duránowi w galerii „Arte Moder-
no”. Wydarzenie to, oddające cześć poecie, zmarłemu tragicznie w pełni sił 
twórczych1258, w którym brało udział wielu znanych ludzi ze świata kultury 
i polityki, było także przykładem silnych związków Eigera z literaturą. Na 
początku zabrał głos Eiger i  przypomniał tertulias, na których wiele lat temu 
spotykała się u niego grupa młodych ludzi pełnych zapału i pasji do literatury. 
Czytali oni wspólnie swoje teksty i osądzali je „bez pobłażliwości, ale też bez 
złośliwości”, jednym słowem – jak opowiadał – tworzyli nową świadomość 
literacką. Na spotkania te przychodzili, między innymi: Fernando Arbeláez, 
Fernando Charry Lara, Álvaro Mutis, Fernando Gullién Martínez, Ernesto 
Martín, Andrés Holguín, León De Greiff czy Aurelio Arturo. Wśród nich 
obecny był też Jorge Gaitán Durán, który jak mówił Eiger, wyróżniał się 
wśród wszystkich uczestników

swoją błyskotliwą inteligencją, precyzją i szybkością wypowiedzi, ciętym 
i kpiącym humorem oraz entuzjazmem kierowanym ku wszystkim rea-

1256  F. Guinard, Los niños secretos, verdaderos y pictóricos de Samuel Muñoz, http://www.
ellibrototal.com. 
1257  [Casimiro Eiger]: [aportes literarios de Eduardo Carranza], katalog Radio HJCK.
1258  Jorge Gaitán Durán zginął w wypadku lotniczym w 1962 roku.
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lizowanym lub planowanym projektom literatury światowej i kolumbi-
jskiej1259.

Eiger podkreślił, że galeria „Arte Moderno” jest zaszczycona jednoczes-
ną obecnością prawie wszystkich bliskich przyjaciół Jorge Gaitána Durána 
oraz znaczną liczbą jego wielbicieli. Powitał Virgilio Barco, ministra rolni-
ctwa; poetę Fernando Arbeláeza, dyrektora wydziału ds. rozpowszechniania 
kultury; poetę Fernando Chary Lara oraz eseistów i krytyków sztuki: Fer-
nando Guilléna Martíneza, Martę Trabę i Hernando Valencię Goelkela1260. 
Wszyscy oni, jak podkreślił, „swoim głosem i swoimi słowami chcieli oddać 
hołd i wyrazić podziw dla dzieła Jorge Gaitána martwego, Jorge Gaitána 
żywego”1261. Przytoczył też nazwiska wielkich światowych pisarzy, takich 
jak Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Octavio Paz czy Álvaro Mutis, którzy 
przesłali słowa pamięci i „pragnęli z zagranicznych ziem sławić niedokoń-
czone życie i dzieło tego, kto przez wiele lat łączył ich samotne wysiłki”1262.

Do hołdu oddawanego pamięci Gaitána dołączyli dwaj wybitni artyści 
kolumbijscy najmłodszego pokolenia: Alejandro Obregón i Eduardo Ra-
mírez Villamizar i – jeden przy pomocy pędzla, drugi przy pomocy narzędzi 
rzeźbiarskich – uwiecznili wspomnienie o pisarzu, koledze i przyjacielu. 
W swoich nigdy wcześniej niepokazywanych, jak mówił Eiger, niezwykłych 
dziełach, Alejandro Obregón obrazem1263, a Eduardo Ramírez Villamizar 
rzeźbą1264, wyrazili swój żal i poczucie pustki w obliczu niezrozumiałej 
nieobecności przyjaciela oraz wiarę w przyszłe jej usprawiedliwienie1265.

1259  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3566; CD-ROM z nagraniami fragmentów programów 
radiowych Eigera …
1260  Hernando Valencia Goelkel (1928-2004) ‒ kolumbijski krytyk literacki, pisarz i tłumacz. 
Współzałożyciel wraz z Jorge Gaitánem Duránem czasopisma „Mito”. Wydawca pism „Mito”, 
„Eco”, „Cinemateca”, „Cromos”, „Cine” oraz „Lecturas Dominicales” dodatku do gazety „El 
Tiempo”. Falleció Hernando Valencia Goelkel, „El Tiempo”, 28.04.2004.
1261  Arch. BLAA fondo CE MSS775-3566; CD-ROM z nagraniami fragmentów programów 
radiowych Eigera …
1262  Tamże. 
1263  A. Obregón, Homenaje a Jorge Gaitán Durán, 1962, obraz olejny, 155 x 188 cm. El legado 
de Casimiro Eiger ….
1264  E. Ramírez Villamizar, Homenaje al poeta Jorge Gaitán Durán, płaskorzeźba Biblioteca 
Luis Ángel Arango.
1265  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3566; CD-ROM z nagraniami fragmentów programów 
radiowych Eigera …
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Fot. 97. Homenaje al poeta Jorge Gaitán Durán, Eduardo Ramírez Villamizar, 
drewno, 185 x 258 x 44 cm, 1963. BLÁA

Fot. 98. Homenaje a  Jorge Gaitán, Alejandro Obregón, 1962, obraz olejny, 
155 x 188 cm. Kolekcja sztuki Banku Republiki



CZĘŚĆ III. Casimiro Eiger a sztuka394

Następnie Eiger oddał głos poecie Fernando Arbeláezowi, który przeczy-
tał pożegnalny tekst Carta a Jorge (List do Jorge). Marta Traba opowiedziała 
o swojej współpracy z Gaitánem Duránem przy wydawaniu czasopisma 
„Mito”, a Fernando Guillén Martínez przeczytał fragment jego poetyckiej 
książki Asombro, tej z której, jak pamiętamy, wiersz o takim samym tytule 
dawno temu Eiger dostał do oceny. Po tych wspomnieniach Casimiro Eiger 
oddał głos Hernando Valencii Goelkelowi. Przeczytał on tekst Cita (Spot-
kanie) napisany i przesłany z Meksyku przez pisarza Álvaro Mutisa. Potem 
odczytano Protesta a la desgracia (Niezgoda na tragedię), szkic napisany 
po śmierci poety przez przyjaciół z Cali, w którym wyrazili swój smutek 
i podkreślili znaczenie czasopisma „Mito”, którego był współzałożycielem 
i redaktorem1266. Na koniec spotkania, jak zapowiedział Eiger, „aby obecność 
Jorge Gaitána stała się bardziej odczuwalna, usłyszymy teraz jego prawdziwy 
głos uwieczniony na taśmie, którą zdołał nagrać na krótko przed tragiczną 
podróżą i którą rozgłośnia radia HJCK i Álvaro Castaño przekazali do na-
szej dyspozycji”1267.

2.4. Otwarcia wernisaży przez malarzy 

Oprócz poetów, pisarzy i literatów Casimiro Eiger zapraszał do wygłasza-
nia przemówień na wernisażach znanych malarzy i artystów, którzy w ten 
sposób mogli komentować twórczość kolegów po fachu. Jednym z takich 
przypadków było otwarcie w czerwcu w 1960 roku w galerii „El Callejón” 
wystawy dwóch młodych malarzy kolumbijskich Arcadio Gonzáleza1268 
i Pedro Moreno1269, na której przemawiał Fernando Botero. Na wstępie 
Casimiro Eiger powiedział:

1266  Homenaje a Jorge Gaitán Durán: Galería de Arte Moderno, parte I y parte II, katalog Radio 
HJCK, 1963.
1267  Tamże.
1268  Arcadio González Triana (1932- ) ‒ malarz kolumbijski, który w swojej twórczości bywa 
porównywany z Fernando Botero ponieważ obydwaj malują postacie o obfitych kształtach 
choć jak mówi González: „Moja praca oddaje piękno objętości, podczas gdy dzieło Botero 
wykorzystuje obfitość w sposób burleskowy”. Seducido por el encanto del llano, „El Tiempo”, 
18.07.2003.
1269  Pedro Moreno: trudno znaleźć informację na temat tego artysty. Kilka fotografii 
znajdowało się na zamkniętym już portalu: http://www.colarte.com
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Wystawa, której są Państwo świadkami, i na której pokazuje swoje dzieła po 
raz pierwszy dwóch młodych malarzy kolumbijskich wyróżnia się pewną 
specyfiką: taką oto, że ma ją otworzyć nie pisarz jak to jest w zwyczaju, 
tylko znany artysta kolumbijski – malarz1270.

Fakt ten skłonił go do zastanowienia się nad rolą malarzy w świecie 
dawniej i dziś. Stwierdził, że w okresie Odrodzenia malarze nie tylko za-
chwycali świat swoimi dziełami, ale też brali udział w walce o nowe idee 
potrzebne zarówno dla rozwoju ludzkości, jak i dla rozwoju nowych form 
sztuki. Wówczas rola malarza mogła być tak ważna, jak rola wielkiego pi-
sarza, ważnego intelektualisty czy aktywnego polityka. Lecz z biegiem lat 
wszystko się zmieniło i malarze znaleźli się w opozycji do społeczeństwa, 
w opozycji do czasów, które nadeszły, a społeczeństwo przestało obdarzać 
ich autorytetem, brać na serio ich dzieła i ich idee. Na szczęście, jak uważał 
Eiger, znów nadeszła zmiana:

Dzisiaj malarze uczestniczą całą swoją duszą, ale także całą swoją istotą 
we wszystkim, co dzieje się w naszych czasach, a jeśli dzisiejszy świat 
ma wygląd taki jaki znamy, to w dużej mierze wynika to nie tylko z idei 
wyrażanych przez ideologów czy z obrazów uchwyconych przez pisarzy, 
lecz także ze świata plastycznego, który malarze tworzą w swoich pracach, 
tego świata, który dziś tak dobrze potrafią wyrazić słowami, co oznacza, 
że mają świadomość tego, co chcą osiągnąć i tworzyć1271.

To dzięki tej zmianie, która ponownie dopuściła do głosu artystów, na 
inauguracji wystawy Gonzáleza i Moreno słowo wstępne wygłosił wielki 
malarz kolumbijski Fernando Botero, którego Eiger zapowiedział w taki 
sposób:

Malarz, który oprócz tego, że był nauczycielem, mistrzem tych dwóch artys-
tów, którzy wystawiają obrazy w tej sali, stworzył swoją pracą, jak Państwo 
wiedzą, coś nowego, pięknego i wielkiego. Nie uczynił tego tylko dzięki 
sile swojego talentu, który wszyscy znamy i podziwiamy, ale także dzięki 

1270  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3548; CD-ROM z nagraniami fragmentów programów 
radiowych Eigera …
1271  Tamże.
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temu, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co chce stworzyć, z tego, co 
chce narzucić światu i z tego, co mu skutecznie narzuca1272.

Innym przykładem inauguracji wystawy przez artystę był wernisaż 
ważnej wystawy Arte Religioso Moderno (Nowoczesna Sztuka Religijna) w „El 
Callejón” w 1955 roku. 

Ważnej, bo jak pisał Walter Engel1273, gdyby nie jej otwarcie, Bogota nie 
mogłaby się obronić przed słusznym określeniem jej jako „pustyni życia arty-
stycznego w pierwszej połowie 1955 roku”1274. Ważnej również dlatego, że była 
to wystawa o niewątpliwej jakości, zarówno pod względem biorących w niej 
udział artystów, jak i pod względem wystawionych obrazów. Komentarz 
wygłosił grafik Luis Angel Rengifo. Wspomniał w nim o ewolucji pracy arty-
stycznej, o komercjalizacji dzieł oraz odniósł się do ich interpretacji i oceny1275.

W archiwum Eigera znajdują się dwa nieopisane zdjęcia pod numerem 
MSS775-1376, które zidentyfikowałam na podstawie porównania z artykułem 
Engela jako zdjęcie obrazu Obregóna Brazo del Christo oraz prawdopodob-
nie zdjęcie bardziej nowoczesnego wariantu tego obrazu.

Fot. 99. Brazo del Christo, Alejandro 
Obregón, zdjęcie, arch. BLAA, fondo 
CE MSS775-1376

1272  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3548; CD-ROM z nagraniami fragmentów programów 
radiowych Eigera … 
1273  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3602.
1274  Jak już było wspomniane, coroczne Salony-konkursy (Salónes Anuales) zostały usunięte 
z kulturalnej mapy stolicy podczas dyktatury militarnej generała Gustavo Rojasa Pinillo 
(1953-1957).
1275  Luis Ángel Rengifo inaugura la Exposición de Arte Religioso Moderno, katalog Radio HJCK.
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Inną wystawę, tym razem Amando Villegasa, również otworzył artysta 
o czym można się dowiedzieć dzięki opisowi audycji w radio HJCK jak to 
na początku wernisażu  “galerysta i polski historyk Casimiro Eiger przed-
stawił kolumbijskiego malarza Bernardo Saiz de Castro, który następnie 
powiedział kilka słów z okazji wystawy”.  Przekonywał, że rola sztuki polega 
na odczuwaniu piękna, a także przybliżył biografię i twórczośc Villegasa, 
malarza o peruwiańskich korzeniach1276.

2.5. Słowa wstępne krytyków sztuki 

Oprócz poetów, pisarzy i artystów, do wystąpienia na wernisażach Eiger 
zapraszał również krytyków sztuki. W listopadzie 1953 roku odbyło się ot-
warcie wystawy Salón de Pinturas (Salon malarstwa) zorganizowanej w Ga-
lerii „El Callejón”. Słowo wstępne wygłosił Fernando Guillén Martínez, in-
telektualista, krytyk i dziennikarz. Tekst Fernando Guilléna Martíneza Los 
Modernos (Nowocześni) ukazał się w „El Tiempo” z dnia 29 listopada 1953 
roku. Autor polemizował w nim z nazwą sztuka abstrakcyjna. Uważał, że 
nie można mówić o abstrakcji jeśli każdy artysta dąży do skonkretyzowania 
swojego świata za pomocą wyizolowanych linii, form, kolorów, dźwięków, 
podstawowych praw, które go wyjaśniają i czynią potrzebnym i konkret-
nym. Omawiając wystawę przytoczył słowa Dostojewskiego mówiące, że 
sztuka wtedy jest dobra, kiedy jest potrzebna. Podkreślił, że „ta potrzeba 
jest jedynym sędzią, jedynym kryterium oceny sztuki”1277. Według Guilléna 
Martíneza, w tej doniosłej i brzemiennej w skutki wystawie brali udział 
kolumbijscy artyści, których

misja polega na tym, aby uczynić widzialnym i trwałym wszystko to, co 
istnieje wielkiego i silnego w istocie człowieka, tak abyśmy my, którzy nie 
jesteśmy artystami mogli przy tym asystować, uchwycić sens, zatrzymać 
go i cieszyć się nim1278.

1276  W opisie audycji brak daty. Armando Villegas oprócz pierwszej indywidualnej wystawy 
w 1955 r. miał jeszcze dwie: w maju 1961 r. w galerii “El Callejón” oraz w sierpniu 1967 r. 
w „Arte Moderno”. Na jednej z tych wystaw wygłosił słowo wstępne Bernardo Saiz de Castro. 
Palabras de Bernardo Saiz de Castro en exposición de Armando Villegas, Señal Memoria, katalog 
Radio HJCK. 
1277  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3599.
1278  Tamże.
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Na wystawie Luisa Alberto Acuñii w 1956 r. słowo wstępne wygłosił 
Gabriel Giraldo Jaramillo pisarz, krytyk i historyk sztuki.  A w wizję swo-
jego nowego stylu nazwanego Esencjalizmem wprowadził sam autor dzieł 
Alberto Acuñia. 

Fot. 100. Inauguracja wystawy malarstwa Alberto Acuñii w Galerii „El Callejón”. 
Casimiro Eiger w środku, Alberto Acuñia po prawej, po lewej prawdopodob-
nie Gabiel Giraldo Jaramillo. „La República” (brak daty), arch. BLAA, fondo CE 
MSS775-3603

Fot. 101. Botero al desnudo, Casimiro Eiger, artykuł w „Semana”, nr 756, 10.07.1961, 
arch. BLAA 
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W lipcu 1961 roku pod nieobecność Fernando Botero, który przeby-
wał w Stanach Zjednoczonych, Casimiro Eiger przygotował w galerii „El 
Callejón” jego wystawę indywidualną, na której znalazły się obrazy olejne 
i rysunki. Wśród nich wyróżniały się szkice Botero, które towarzyszyły 
publikacji poematu Zalamei El Gran Burundún-Burundá ha muerto  (Wielki 
Burundún-Burundá umarł). 

Na inaugurację zaprosił do wygłoszenia przemowy Martę Trabę. Mimo 
całkiem innego podejścia do ludzi i do zawodu, Eiger szanował jej działal-
ność. O tej wystawie i o sztuce Botero Casimiro Eiger napisał artykuł dla 
tygodnika „Semana” . Na początku wyraził, jak sam to nazwał, „afirmację” 
dla redaktorów rubryki, w której zamieszczane były recenzje sztuki. Dalej 
stwierdził, że trudno jest należycie docenić pracę jaką wykonała Marta Traba 
dla rozwoju sztuk pięknych w Kolumbii. Uważał, że krytyka kolumbijska 
zawdzięcza jej precyzję konceptów, pasję i entuzjazm w odkrywaniu no-
wych talentów oraz tak potrzebną zimną analizę dzieł artystów. Według 
Eigera, w swoim wystąpieniu na wystawie Botero „dokonała wspaniałej 
analizy głównych cech młodego kolumbijskiego artysty i podkreśliła jego 
styl i wyjątkowość”1279. Sam natomiast odniósł się do dzieła Botero twierdząc, 
w swoim opisowym stylu, że ważny jest u niego nie temat, lecz poszukiwa-
nie koloru czyli „jędrność i wigor barwy, mądre kontrasty tonalne, śmiałość 
projektu, który jakby gryząc swój ogon, chowa się i integruje”1280. 

W dniu 27 marca 1974 roku w Galerii „Arte Moderno” odbyła się inau-
guracja wystawy Georga Millána z Egiptu, studiującego w Bogocie, do której 
komentarz wygłosiła młoda krytyk sztuki María Elvira Iriarte. Na początku 
Casimiro Eiger powiedział kilka słów ku czci niedawno zmarłego Eduar-
do Santosa, byłego prezydenta Kolumbii, właściciela gazety „El Tiempo”. 
Dziękował mu za to, że na łamach swojej gazety zawsze znajdował miejsce 
dla spraw związanych z kulturą. Następnie przypomniał początki krytyki 
sztuki w Kolumbii, mówił o odbiorze sztuki nowoczesnej oraz o kobietach 
działających w sztuce: 

Jej obecność między nami [krytyk sztuki Maríi Elviry Iriarte] jest tak 
naprawdę aktem rewolucyjnym. Państwo tu obecni należą w większości 
do najmłodszych pokoleń i nie zdają sobie sprawy z tego, jak wyjątkowym 

1279  C. Eiger, Botero al desnudo, „Semana”, 10.07.1961, nr 756, , [w:] El legado de Casimiro Ei-
ger…, s. 37.
1280  Tamże.
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wydarzeniem w rozwoju kulturalnym Kolumbii jest obecność kobiety między 
nami. Kobiety, która zajmuje wysoką pozycję w naszym życiu kulturalnym. 
Pozycję, na którą pracowała przez wiele lat. Jako ten, który spędził tu już 
dużo więcej niż ćwierć wieku, mogę Państwu powiedzieć, że gdy przybyłem 
do Kolumbii, w kraju nie istniało nawet uznanie dla sztuki, tym bardziej nie 
istniała krytyka sztuki, z wyjątkiem sporadycznej i przypadkowej. A sztukę 
piękną traktowano jako rozrywkę na równi ze „sztuką domową”. Z tego też 
powodu w owym czasie, ani panie, młode damy tamtych czasów, ani także 
wielu mężczyzn z tamtych pokoleń nie posiadało żadnych kryteriów w od-
niesieniu do zjawisk artystycznych, a tym bardziej w odniesieniu do całego 
fenomenu sztuki nowoczesnej. Dzisiaj to już się zmieniło1281.

Po tym wstępie oddał głos Marii Elvirze Iriarte, którą przedstawił jako 
osobę świetnie wykształconą zarówno w dziedzinie sztuki jak i literatury, 
dzięki czemu „posiada już wizję tak uniwersalną, że pozwoliliśmy sobie 
zaprosić ją na wygłoszenie kilku słów inaugurujących tę wystawę”1282.

2.6. Przemówienia polityków i intelektualistów

Inną kategorią osób przemawiających na inauguracjach wystaw w galeriach Ei-
gera byli politycy. Trzeba tu dodać, że w ówczesnej Kolumbii politykami często 
zostawali ludzie kultury: pisarze, poeci, intelektualiści. W dniu 17 czerwca 1958 
roku na wystawie młodych akwarelistów kolumbijskich Dickena Castro i Yezida 
Montany w „El Callejón”1283 Eiger poprosił o wygłoszenie słowa wstępnego prof. 
Luisa Lópeza de Mesa1284, eks-ministra spraw zagranicznych z okresu drugiej 
wojny światowej. Dwadzieścia lat wcześniej to właśnie López de Mesa próbował 
ograniczyć przyjmowanie do Kolumbii osób pochodzenia żydowskiego pisząc 
do ambasad w Europie w jednej z not z 1939 roku, żeby zastosowały „wszelkie 
możliwe humanitarne przeszkody dla wydawania wiz elementom żydowskim”1285. 

1281  Arch. BLAA, fondo MSS775-3571; CD-ROM z nagraniami fragmentów programów 
radiowych Eigera …
1282  Tamże.
1283  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3617; Cosas del día. Exposición, „El Tiempo”, 17.06.1958.
1284  Luis López de Mesa (1884-1967) ‒ podczas prezydentury Alfonso López Pumarejo, został 
mianowany ministrem oświaty. Minister spraw zagranicznych w okresie rządów prezydenta 
Eduardo Santosa.
1285  L. M. Leal Villamizar, Colombia frente al antisemitismo ..., s. 57.
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Działo się to za prezydentury Eduardo Santosa (1939-1942), z którym Eiger 
również utrzymywał później bardzo dobre stosunki.

Natomiast ekspozycję prac malarza Enrique Grau o tytule La magia 
(Magia) w dniu 15 listopada 1965 roku otworzył minister edukacji, Pedro 
Gómez Valderrama1286. Jak napisano w notatce informacyjnej w dzienniku 
„El Tiempo”, był to znawca tematu, z tym, że nie wiadomo, czy słowa te 
odnosiły się do tematu magii czy do twórczości Grau1287.

Fot. 102. Zaproszenie na wernisaż wystawy Enrique Grau La magia w Galerii 
„Arte Moderno”, arch. BLAA

Na innej wystawie, 14 listopada 1968 roku młody intelektualista, Luis Carlos 
Galán Sarmiento1288 zaprezentował w galerii „Arte Moderno” obrazy Samuela 
Muñoza. Jak zaznaczono w gazecie „El Tiempo”, artysta niedawno wrócił do 

1286  Pedro Gómez Valderrama (1923-1992) ‒ polityk, minister edukacji. Radca stanu, am-
basador Republiki Kolumbii w Związku Radzieckim i w Hiszpanii.
1287  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1194; Noticiero cultural, exposición, „El Tiempo”, 15.11.1965.
1288  Luis Carlos Galán (1943-1989) ‒ minister edukacji narodowej. Kandydat na prezydenta 
Kolumbii w 1982 r. z ramienia Nowego Liberalizmu i w 1989 r. z ramienia Kolumbijskiej 
Partii Liberalnej. Galán został zamordowany 18 sierpnia 1989 r. przez zabójcę z kartelu 
narkotykowego Pablo Escobara.  
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kraju po pobycie w Europie i Ameryce i „brał już wcześniej udział w zbiorowej 
wystawie w galerii »Arte Moderno», jednej z tych, które wspomniana insty-
tucja poświęca odkrywaniu i promocji nowych talentów”1289. Nieoczekiwanie 
dla wszystkich osiągnął wtedy sukces, dzięki czemu jego dzieła znalazły się 
w najbardziej wyselekcjonowanych kolekcjach w Europie, w Stanach Zjedno-
czonych i w Kolumbii. Na ówczesnej wystawie Muñoz pokazał obrazy olejne, 
wynik pracy twórczej z ostatniego roku. Luis Carlos Galán otwierając wystawę 
miał 25 lat i był wielkim miłośnikiem twórczości malarza. Z biegiem lat został 
znanym politykiem, kandydatem na prezydenta. Zginął postrzelony śmiertelnie 
na wiecu wyborczym. Z okazji wspomnienia 28 rocznicy zabójstwa Galána 
w fonotece Señal Memoria zostały umieszczone nagrania jego głosu. Wśród 
nich znajduje się fragment Mi contemporáneo Samuel Muñoz (Współczesny 
mi Samuel Muñoz), w którym mówił o roli artysty, jaką ma on do spełnienia 
w kształtowaniu społeczeństwa oraz wyrażał nadzieję na lepszą przyszłość1290.

Casimiro Eiger był inspiratorem i, jak to określił Enrique Grau, „ani-
matorem” bogotańskiego życia kulturalnego1291. Z powyższego krótkiego 
przeglądu wernisaży jakie odbywały się w galeriach Eigera widać, że słowa 
Armando Villegasa o poznaniu w Galerii „El Callejón” „tych, którzy kiero-
wali później losami kultury i polityki w Kolumbii” nie były przesadzone1292. 
Tak było naprawdę, przez obydwie galerie Eigera przewinęli się ludzie starsi 
i młodzi, ci którzy odgrywali lub po latach zaczęli odgrywać ważną rolę 
w literaturze, sztuce, polityce i gospodarce. Jednym z nich był późniejszy 
prezydent Kolumbii Belisario Betancur, który na Sympozjum zorganizowa-
nym w 20 lat po śmierci Eigera tak opisał jego działalność:

Szybko, bardzo szybko Casimiro zaczął łączyć wszystkie współrzędne sz-
tuki i literatury. Najpierw w „El Callejón”, potem w galerii „Arte Moderno” 
przy calle 24, bardzo blisko Biblioteki Narodowej, a potem Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej. […] I zawsze ten sam zmysł krytyczny, ta sama analityczna 
i ścisła pedagogika wokół wartości antropologicznych. Na sali wykładowej, 
w artykułach prasowych, na spotkaniach, wszędzie Casimiro Eiger ukazywał 
możliwe drogi rozwoju. […] Casimiro Eiger – niezapomniana postać1293.

1289  Exposición de Samuel Muñoz en la Galería Arte Moderno, „El Tiempo”, 14.11.1968.
1290  Luis Carlos Galán. Su voz en la HJCK, Señal Memoria RTVC, 18.08.2017.
1291  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0323.
1292  A. Villegas, Entrevista. Luz …
1293  Wspomnienie wygłoszone przez Belisario Betancour na Sympozjum z okazji 20. lecia 
śmierci Eigera …
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3. Pamięć o Eigerze

 Casimiro (Kazimierz) Eiger, Polak pochodzenia żydowskiego, Kolumbijczyk 
z wyboru, zmarł w wieku 78 lat w 1987 roku w Bogocie1294. Został pocho-
wany na Cmentarzu Głównym w Bogocie. Zgodnie z jego wolą podczas 
pogrzebu trumna była przykryta polską flagą, a do środka włożono garść 
ziemi z Polski1295. 

Fot. 103. Miejsce pochówku Casimiro Eigera na Cmentarzu Głównym w Bogocie 

 Eiger do końca czując się Polakiem nie zrezygnował z obywatelstwa pol-
skiego i nie przyjął innego mimo, że Kolumbia stała się jego drugą ojczyzną. 
Po długich i owocnych latach pobytu w Bogocie na pytanie dziennikarki 
dlaczego nigdy nie wyjechał z Kolumbii odpowiedział, cytując słowa swojego 
wysoko postawionego przyjaciela, że stało się tak „por pendejo” czyli „przez 
głupotę”1296. Odpowiedź nie była do końca prawdziwa, była raczej ironicz-
na. Eiger podkreślał, że nie był ani przez moment apatrydą, tylko szczerym 

1294  Zmarł bezpotomnie.
1295  Informacja otrzymana od Bogdana Piotrowskiego, który osobiście przywiózł ziemię 
z Lisowic i był obecny na pogrzebie. Cmentarz Główny, jest to najstarszy cmentarz w Bogocie 
od 1984 roku ogłoszony miejscem pamięci narodowej. Znajdują się tam groby bohaterów 
narodowych, poetów i byłych prezydentów. Pochowany jest też tam Poseł pełnomocny RP 
Mieczysław Chałupczyński.
1296  C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño …
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Polakiem1297. Nigdy nie uznał rzadów Polski Ludowej przez co nie posiadał 
ważnego paszportu i po II wojnie światowej, jak wielu podobnie myślących 
Polaków, nie mógł wrócić do ojczyzny. 

3.1. Testament i spuścizna

 W testamencie, w podziękowaniu dla przybranej ojczyzny, całą swoją spuś-
ciznę w postaci osobistego archiwum oraz kolekcji obrazów przekazał Bi-
bliotece Luis Ángel Arango Banku Republiki Kolumbii, czym wzbogacił 
zbiory sztuki współczesnej i przyczynił się do zachowania materialnego 
dziedzictwa narodowego Kolumbii. W listopadzie 1994 roku Jaime Ángel 
Villegas, wykonawca testamentu Eigera, wypowiedział te słowa: 

Kiedy przybliżała się śmierć, i znał dokładny dzień i godzinę kiedy miało się 
to stać, powierzył mi najwyższy zaszczyt zabrania głosu w jego imieniu, aby 
wyrazić Kolumbii wdzięczność za przyjęcie go na swoje łono w taki sposób, 
że nigdy nie czuł się obco. Ponadto miałem przypomnieć jego przyjaciołom 
jak bardzo kochał nasz kraj. Z tego powodu, aby spełnić ten ostatni rytuał, 
dziś za pośrednictwem Biblioteki Luis-Ángel Arango Banku Republiki, 
przekazuję Kolumbii tę starannie wybraną kolekcję dzieł sztuki1298.

 Przekazał również przesłanie, które Eiger pozostawił dla swoich ko-
lumbijskich przyjaciół: aby szukali pokoju na drodze sztuki i miłości, „z ot-
wartymi ramionami i sercem bijącym miłością”1299. Przesłanie, które teraz, 
w pierwszych dekadach XXI wieku okazuje się prorocze nie tylko w Ko-
lumbii. 

3.2. Eiger w oczach Kolumbijczyków 

 Przedstawione w książce fakty na temat Casimiro Eigera ukazują człowieka 
o szerokich zainteresowaniach, o wielkiej inteligencji, energicznego i o du-

1297  B. Piotrowski, O Polakach i działalności polonijnej w Kolumbii, [w:] T. Sońta-Jaroszewicz 
(red.) Relacje Polska-Kolumbia… s. 65.
1298  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3948, J. Ángel Villegas, Prefacio, [w:] M. Jursich Durán 
(red.), op. cit., s. 15-16; El legado de Casimiro Eiger ..., s. 7.
1299  Tamże.
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żych zdolnościach organizatorskich. Z okruchów wspomnień wyłania się 
sylwetka erudyty, który potrafił zajmująco opowiadać, ale też z równym 
zaangażowaniem słuchać i inspirować. 

 Trzeba jednak zaznaczyć, że Casimiro Eiger jak nikt inny potrafił usunąć 
się w cień i wpływać na innych nie z pozycji narzucania swoich poglądów, 
tylko wzmacnianiając ich własne idee i pomysły. Działał inspirująco na 
niwie literackiej, co opisywał Álvaro Mutis1300. Za inspirację dziękował mu 
także Jorge Gaitán Durán w liście z Panamy: „Nie wiesz nawet, jak bardzo 
mi pomogłeś i sprawiłeś, że zobaczyłem przed sobą jaśniejszą perspektywę 
i poczułem pragnienie, aby zrobić coś wielkiego”1301.

 To, że jego inspiracja była ogromnie ważna dla artystów, pokazuje też 
list Eduardo Ramíreza Villamizara z Nowego Yorku: „bardzo mi ciebie bra-
kuje, kiedy zaczynają się moje duchowe kryzysy i nie mam twojej rady ani 
pomocy”1302. Pomagał też krytykom sztuki – takim jak Marc Berkowitz1303 
z Brazylii, który pisał do niego w 1955 roku z Limy po niemiecku:

Drogi Casimiro, ponownie przesyłam jedynie kilka słów podziękowania 
za Twoją wielką przychylność. Już przesłałem do Río mój pierwszy artykuł 
na temat Kolumbii i tak naprawdę powinien być on dedykowany Tobie1304. 

 Służył też pomocą artystom w sprawach rodzinnych, tak jak swojemu 
przyjacielowi Álvaro Mutisowi. „Pomóż poproszę Mireyi [żonie, która zo-
stała w Bogocie], doradzając jej i towarzysząc jak tylko ty potrafisz” 1305 pisał 
Mutis do Eigera pierwszego dnia pobytu w Meksyku (21 października 1956 
r.), dokąd zbiegł z Kolumbii przed wymiarem sprawiedliwości.

 Dla młodego pokolenia artystów kolumbijskich Casimiro Eiger stał się 
arbitrem w dziedzinie sztuki, literatury i poezji, dbał o ich rozwój, organi-
zował intelektualne spotkania w domu i w swoich galeriach. Odcisnął ślad 
w literaturze kolumbijskiej, w tym w utworach pisarzy tej rangi co Mutis 
i García Márquez. Casimiro Eiger pisał recenzje, komentował wydarzenia 

1300  A. Mutis, Casimiro Eiger y el Húsar, [w:] El legado de Casimiro Eiger ..., s. 9.
1301  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0181.
1302  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0324.
1303  Marc Berkowitz (1914-1989) ‒ krytyk sztuki pochodzenia żydowsko-rosyjskiego. 
Niezależny kurator, odpowiedzialny za program galerii Ibeu-Copacabana w Río de Janeiro. Ko-
respondent o sztuce z Ameryki Łacińskiej dla czasopisma „Time”, dyrektor Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (Asociación Internacional de Críticos de Arte).
1304  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0207 (tłumaczenie z wersji hiszpańskiej).
1305  Tamże, fondo CE MSS775-0211.
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kulturalne, wygłaszał felietony o sztuce w audycjach radiowych. Pozostał 
przy tym człowiekiem skromnym. Najlepszym tego świadectwem są słowa 
dziennikarki Radia HJCK Glorii Valencii de Castaño, która tak zakończyła 
z nim wywiad:

No cóż, jak Państwo widzą, mówiłam na samym początku, że choć Don 
Casimiro twierdził iż jego obecność nie była tak ważna dla kultury naszego 
kraju [wyróżnienie], to właśnie Państwo mają być tymi, którzy to osądzą 
po zakończeniu naszego programu. Teraz, kiedy już go wysłuchaliście, 
wyobrażam sobie, że wszyscy bardzo poważnie wyrobili sobie zdanie na 
temat znaczenia obecności tego Polaka, który przed 35 laty przyjechał do 
naszego kraju, przyjechał na zawsze i robił rzeczy, o których Państwo mogli 
usłyszeć, i wiele innych, o których niestety ze wzgedu na brak czasu nie 
mogliśmy wam dziś opowiedzieć1306.

 Dodam jeszcze kilka faktów potwierdzających znaczenie Casimiro Ei-
gera dla ówczesnego środowiska. Był poważany wśród krytyków, zasiadał 
w jury ważnych konkursów plastycznych. W 1958 r. został członkiem jury 
z ramienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych (IAPA 
International Association of Plastic Arts) w konkursie im. Guggenheima dla 
Kolumbii, który odbył się w Muzeum Narodowym w Bogocie1307. Pomimo 
wielu kontrowersji, w konkursie tym zwyciężył abstrakcyjny obraz Eduardo 
Ramíreza Villamizara1308. 

 Również w 1963 r. podczas XV Salonu Artystów Kolumbijskich Eiger 
był członkiem jury oceniającym osiągnięcia artystów. Drugą nagrodę za 
rzeźbę otrzymała wówczas praca Eduardo Ramíreza Villamizara Homenaje 
a un poeta (Hołd dla poety) wykonana dla upamiętnienia literata, krytyka 
i poety Jorge Gaitána Durána i pokazywana po raz pierwszy w galerii „El 
Callejón” 1309. 
  

1306  C. Eiger, wywiad, rozm. przepr. G. Valencia de Castaño …
1307  Guggenheim International Award 1958, Digitized by the Internet Archive in 2011 with 
funding from Solomon R. Guggenheim Museum Library and Archives, http://www.archive.
org/details/guggenheimintern1958sven (dostęp: 30.09.2017).
1308  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3676.
1309  C. Calderón Schrader (red.), op. cit., s. 117.
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Fot. 104. Eduardo Ramírez Villamizar ganó el Primer Premio de Pintura Guggenheim, 
Jesús Arango, Mendoza Varela, Casimiro Eiger, “El Espectador” 12.06.1958. Arch. 
BLAA 

Fot. 105. Katalog XV Salonu artystów kolumbijskich. Członkowie jury klasyfi-
kującego: doctor Arturo Robledo, Senor Casimiro Eiger, Doctor Carlos Dupuy. 
BADAC UniAndes
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 W Bogocie Eiger był postacią charakterystyczną i rozpoznawalną. Rober-
to Burgos Cantor, autor książki Señas particulares: testimonio de una vocación 
literaria (Znaki szczególne: świadectwo powołania literackiego) opisuje jak 
wychodząc z Uniwersytetu wiedział dokładnie,

która była godzina, gdyż widziałem nadchodzącego z północnego zaułka 
don Casimiro Eigera, który szedł do Chesa, tradycyjnej herbaciarni, gdzie 
o piątej po południu pił czekoladę z szarlotką z pieca. Szedł, w szarym, 
płóciennym płaszczu owinięty jedwabnym szalikiem, z galerii sztuki nowo-
czesnej, gdzie rządził o półtorej przecznicy stąd. Swoje życie od chwili, 
gdy przyjechał z Polski, ziemi, do której nigdy nie chciał wrócić, poświęcił 
nauczaniu sztuki nowoczesnej i dostrzeganiu wartości kolumbijskich sztuk 
plastycznych1310.

W dzienniku „El Tiempo” opisu-
jąc muzea i galerie sztuki, które działa-
ły w Bogocie, autor tekstu, a zarazem 
rysownik Jorge Moreno Clavijo krót-
ko scharakteryzował galerię „El Calle-
jón” i jej właściciela rysując kapelusz, 
rękawiczki i szalik (patrz fot. 22)1311. 
Płaszcz, szalik, rękawiczki i kapelusz 
to te same atrybuty, które pojawiają się 
również na naszkicowanym rysunku 
Henrego Laverde pod tytułem El traje 
de luces de Don Casiveo (Galowy strój 
Pana Casiveo)1312. Hiszpańskie okre-
ślenie el traje de luces oznacza „galo-
wy strój torreadora”, a „Casiveo” to 
hiszpańska gra słów: Casi – veo czyli 
tłumacząc „casi-prawie/ ledwo, veo-
widzę” związana z hiszpańskim imie-
niem Casi – miro czyli „casi-prawie/ 
ledwo, miro-patrzę”. 

1310  R. Burgos Cantor, Señas particulares: testimonio de una vocación literaria, Editorial Nor-
ma, Bogotá 2001, s. 85-86.
1311  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3620; J. Moreno Clavijo, op. cit.
1312  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3958.

Fot. 106. El traje de luces de Don Casiveo, 
Henry Laverde, rysunek, arch. BLAA
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 Żartobliwie i ironicznie łączono ten fakt z zawodem krytyka sztuki, dla 
którego widzenie-patrzenie jest podstawowym narzędziem pracy. Pisała 
o tym Gloria Valencia Diago:

Jako pisarz, nie tylko po francusku, ale także po hiszpańsku, stał się 
pierwszym i jedynym autorytetem w Bogocie w dziedzinie sztuki. Działo 
się to wtedy, gdy jego przyjaciele żartobliwie komentowali osobliwość, jaką 
był krytyk o imieniu „Casi-miro” (Ledwo-patrzę)1313. 

 W archiwum Eigera zachowana jest karykatura wykorzystująca tę grę 
słów. Występuje na niej Casimiro oraz tocayo czyli jego imiennik, który czyta 
plakat w ogromnych okularach ponieważ „Casi –no ve”1314. 

Fot. 107. Satyryczny rysunek na temat Eigera. Brak danych na temat gazety i daty, 
arch. BLAA 

Natomiast podobiznę jego twarzy naszkicowali artyści Cecilia Porras i En-
rique Grau, a pod nią pozostawili serce przebite strzałą1315. 

 Casimiro Eiger, osierocony i osamotniony, odnalazł w Bogocie swoje 
miejsce i przyjaciół. Świadczy o tym między innymi kolacja jaką przygotowali 
na jego cześć pisarze, artyści i dziennikarze w restauracji „Caballo Blanco” 
(Biały Koń) już w 1950 roku1316. Z tej okazji Fernando Guillén Martínez opisał 
sylwetkę Eigera w gazecie „El Tiempo” w tekście pod tytułem Las Sombras 
y los Gestos (Cienie i gesty): 

Gościem tego wieczoru był mężczyzna w średnim wieku, o szczupłej 
anatomii, żywych i ostrych rysach twarzy oraz ciętym języku, boga-

1313  G. Valencia Diago, op. cit. 
1314  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3959.
1315  El legado de Casimiro Eiger …, s. 1.
1316  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3791.
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tym w zaskakujące i nieobliczalne zwroty. […] Casimiro Eiger powo-
li odnalazł w Kolumbii właściwe mu środowisko, sprzyjające zarówno 
jego wewnętrznej odbudowie, jak i stworzeniu życia na nowo. […] I już 
z największą troską, wytrwałością i żarliwością Eiger podjął się zadania 
„wżycia” głęboko w egzystencję młodych pisarzy i artystów kolumbijskich, 
tych zdeterminowanych, aby odkryć własną ziemię […] Bogata wrażliwość 
jego wizji, porywczy rygor jego serdecznych gestów, jego niezwykłe i męskie 
poszukiwanie trudności dla ducha zostały wprzęgnięte przez Eigera do 
tej samej pracy i tej samej drogi, która prowadzi nas do przebudzenia1317.

Fot. 108. Las Sombras y los Gestos, Casimiro Eiger, “El Tiempo”, Suplemento litera-
rio, 3. 03.1950 

 Guillén Martínez zwrócił uwagę na jego niezwykłą intuicję i niezłomną 
przyjaźń oraz podziękował za poszukiwanie nowych uniwersalnych prawd 
i za wskazanie na „konieczność kolumbijskiej krucjaty duchowej aż do ży-
wych źródeł naszej istoty”1318. Świetnie scharakteryzował jego przenikliwy, 
cięty język, „bogaty w zaskakujące i nieobliczalne zwroty”. Obserwacja ta 
zgadza się z moim ogólnym wrażeniem, kiedy to tłumacząc felietony Eigera 
łamałam sobie głowę przy niektórych jego sformułowaniach podziwiając 
szeroki zasób słownictwa i porównań. 

 W 1978 roku w dowód uznania za działalność wystawienniczą Kolum-
bijskie Towarzystwo Galerii Sztuk (Asociación Colombiana de las Galerías) 

1317  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1886; F. Guillén Martínez, Las Sombras y los Gestos, „El 
Tiempo”, Suplemento literario, 5.03.1950.
1318  Tamże.
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zadedykowało Casimiro Eigerowi spotkanie w Galerii „Belarca”1319. Uroczy-
stość na jego cześć została zorganizowana przy współpracy Glorii Valencii de 
Castaño. Wśród gości obecni byli między innymi dyrektor Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej Gloria Zea de Uribe1320, pisarz i dziennikarz radiowy Álvaro 
Castaño1321 oraz malarz Alejandro Obregón1322. 

Fot. 109. Od lewej: Alejandro Obregón, María Clara Guillén Jiménez, Felipe Guil-
lén Jiménez, Gloria Zea de Uribe i Casimiro Eiger. Zdjęcie wykonane prawdopo-
dobnie podczas uroczystości na cześć Eigera w galerii „Belarca” w 1978 r. Arch. 
BLAA 

 Wielu z jego przyjaciół nie mogło przybyć na przyjęcie z powodów od 
siebie niezależnych. Otrzymał więc kilkanaście telegramów z życzeniami 
i pozdrowieniami, wśród nich telegram od poety Eduardo Carranzy1323 oraz 
źle opisaną i odkrytą przeze mnie w archiwum kartkę od pisarki i krytyka 
sztuki Marty Traby, w której pisze: „Najdroższy Casimiro, ponieważ nie 

1319  El Legado de Casimiro Eiger …, s. 20.
1320  Gloria Zea de Uribe (1935-2019) ‒ pierwsza żona Fernando Botero, wieloletnia dyrektor 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Bogocie (MAMBO). 
1321  Álvaro Castaño Castillo (1920-2016)  ‒ dziennikarz, założyciel i długoletni dyrektor 
radia HJCK.
1322  El legado de Casimiro Eiger …, s. 20. 
1323  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0443.
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mogłam być na uroczystości na twoją cześć to przesyłam ci uściski i moje 
stałe uczucia sympatii”1324. 

Fot. 110. List od Marty Traby z gratulacjami, arch. BLAA

Również jego wielki przyjaciel Álvaro Mutis, który od wielu lat mieszkał 
w Meksyku, przesłał telegram. Odczytał go Álvaro Castaño Castillo:

1324  Marta Traba. Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0330.
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Żałuję, że nie mogłem wziąć udziału w uroczystości oraz przekazać 
słów sympatii i wdzięczności wszystkim, którzy spotykają się, aby oddać 
sprawiedliwość temu, wobec którego Kolumbia, a szczególnie moje poko-
lenie ma zaciągnięty nieprzeliczalny dług1325.

 Castaño wiedząc, że z pewnością nie uda mu się nadać słowom ani ta-
kiego ciepła, ani takiego życia jakie nadawał im Mutis podjął jednak próbę 
dalszego przeczytania choćby kilku, spośród wielu, powodów, dla których 
zebrano się, aby oddać hołd 

temu, którego wszyscy cenimy, krytykowi sztuki, którego wszyscy sza-
nujemy; dyrektorowi galerii, który z wizją i wytrwałością przyczynił się, 
bardziej niż ktokolwiek inny, do tego, że współczesna sztuka kolumbijska 
nabrała ostatecznej dojrzałości1326. 

 Podkreślił, że Eiger przybył z dalekiej i zrujnowanej Polski nie tylko 
„z bagażem najlepszej kultury europejskiej, ale także z subtelnym i trafnym 
wyczuciem krytycznym”, co pozwoliło mu od początku odnaleźć najlepszych 
twórców, „pomóc im się narodzić, nakierować ich i wspierać”1327. A czynił 
to pisząc zarówno teksty dla gazety „El Tiempo”, felietony dla radia HJCK 
i Radia Nacional, jak i poprzez swoją pracę wystawienniczą, osobiste pora-
dy, wnikliwe sugestie i przyjacielskie wsparcie. Wszyscy, jak mówił Castaño 
Castillo, w imieniu Mutisa i swoim, którzy są teraz mistrzami naszego malar-
stwa, spotkali się dzięki niemu z nieznaną dotąd w ówczesnym środowisku 
artystycznym ścisłością, powagą i co najważniejsze systematycznością. To 
dzięki tej systematyczności Casimiro Eiger, który widział pierwsze obra-
zy Alejandro Obregóna czy Enrique Grau w dwadzieścia lat później mógł 
świadomie prześledzić kierunek ich rozwoju i przewidzieć przyszłe osiąg-
nięcia. Lecz nie wystarczała mu tylko satysfakcja rozpoznania i opisania 
dzieła, starał się też zapewnić artystom wsparcie materialne i kulturalne, 
które pozwalało im analizować zastany świat i tworzyć swój bez zbędnych 
przeszkód. Álvaro Castaño zakończył mówiąc, że dziś w dobie tak wielkiej 
ilości zarówno galerii jak i artystów, uczczenie działalności Eigera nabiera 
jeszcze większego znaczenia, gdyż 

1325  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-0448, z pieczątki na telegramie odczytałam dokładną 
datę: 18 luty 1978 r.
1326  Tamże, fondo CE MSS775-0342.
1327  Tamże.
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owocnego rozmachu jakiego nabrała kolumbijska sztuka oraz jej 
szczęśliwego rozwoju nie można w żadnym momencie oddzielić od moc-
nych i solidnych fundamentów, które taki człowiek jak Ty drogi Casimiro, 
potrafił przekazać. Zawsze byłeś obecny w tym żmudnym i złożonym pro-
cesie, który sprawia, że z emocji powstają trwałe i ostateczne osiągnięcia, 
odróżniając fałszywe od prawdziwego, autentyczne od podrobionego, 
prawomocne od sztucznego i dzięki tej stałej czujności, tej wyostrzonej 
świadomości, dziś nie tylko wielu ludzi, ale to co najlepsze w narodowej sz-
tuce potwierdza twój wkład i chce dać świadectwo swojej wdzięczności1328.

 Największe uhonorowanie Eigera ze strony władz państwowych przy-
szło na trzy dni przed jego śmiercią. 12 marca 1987 roku rząd Republiki Ko-
lumbii przyznał mu Narodowy Order za Zasługi dla Sztuki i Literatury1329. 
W gazecie „El Tiempo” ukazało się zdjęcie wraz z notatką:

Narodowy Rząd Kolumbii odznaczył mistrza Casimiro Eigera Narodowym 
Orderem Zasługi w stopniu oficera za jego wkład w rozwój sztuki oraz 
w wiedzę i promocję kultury kraju. Casimiro Eiger, pochodzący z Polski, 
mieszka od ponad 40 lat w Bogocie, gdzie pracował jako krytyk i nauczyciel 
sztuki, a także był dyrektorem galerii sztuki, takich jak „El Callejón” przy 
Księgarni Głównej i „Arte Moderno”, której jest właścicielem1330.

 Odznaczenie wręczył mu jego dobry znajomy, Belisario Betancur, w mło-
dości bywalec tertulii, literat, polityk, który sprawował funkcję prezydenta 
Republiki Kolumbii od 1982 do sierpnia 1986 r. 

 Casimiro Eiger zmarł 15 marca 1987 r. Równo rok później odbyła się 
msza rocznicowa w kościele św. Bibiany w Bogocie zorganizowana przez 
wykonawcę jego testamentu Jaime Ángela Villegasa. Santiago Mutis, w roz-
mowie przeprowadzonej w 2018 roku w Bogocie, wspomniał, że zgodnie 
z wolą Eigera na mszy grano muzykę Fryderyka Chopina1331. 

 Po śmierci Eigera ukazały się w gazetach pośmiertne wspomnienia 
i choć z pewnością takie wspomnienia zazwyczaj są pochlebne, to przecież 
gdyby nie zaistniała wewnętrzna potrzeba wyrażenia podziękowań i hoł-

1328  Tamże. 
1329  Orden Nacional al Mérito en las Artes y las Letras en grado de Oficial http://www.
cancilleria.gov.co
1330  „El Tiempo”, 12.03.1987.
1331  S. Mutis, wywiad, rozm. przepr. T. Sońta-Jaroszewicz, luty 2018, Bogota.
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du, nie pojawiłoby się ich aż tyle w prasie i w radiu, tym bardziej, że Eiger 
nie miał rodziny, dla której ważne byłoby składanie kondolencji. Wrażenie 
tamtej chwili najlepiej oddał Hernando Caro Mendoza w dzienniku „El 
Espectador”: 

Fot. 111. Od lewej: osoba nieznana, Belisario Betancur, Casimiro Eiger; po prawej: 
Orden Nacional al Mérito en las Artes y las Letras en grado de Oficial 

Umarł „nam” Casimiro Eiger. Używamy tego mylącego zaimka w liczbie mno-
giej, ponieważ wielu z nas, którzy kiedyś byliśmy młodzi (gdzieś około 1950 r.) 
miało do czynienia z tym wspaniałym, sarkastycznym, przenikliwym i nierzadko 
złośliwym polskim intelektualistą, który osiadł na tym niegościnnym płaskowyżu, 
aby go nigdy nie opuścić. Wśród artystów plastyków, poetów i prozaików, nau-
czycieli i hobbystów, a w skrócie wśród całej tej fauny związanej z tym, co ulotnie 
nazywamy „kulturą”, prowadził Casimiro katedrę bez nazwy, wnikliwy wykład 
dokładnej krytycznej oceny, dobrego smaku i niekwestionowanej elegancji1332.

 W radiu HJCK pożegnalne wspomnienie wygłosili Álvaro Castaño Castillo, 
dyrektor i założyciel radia HJCK oraz Hans Ungar, właściciel Księgarni Głównej, 
przy której przez około dziesięć lat Eiger prowadził Galerię „El Callejón”1333. 

 Również po latach przypomniano jego postać. Radio, któremu poświęcił 
dużą część swego życia odwdzięczyło mu się pamięcią. W audycji Revista do-
minical (Czasopismo niedzielne) z 30 czerwca 1991 roku w sekcji Cronología de 
la cultura (Chronologia kultury) poświęcono mu wspomnienie przypominając 

1332  H. Caro Mendoza, „El Espectador”, 30.03.1987; El Legado de Casimiro Eiger ..., s. 13.
1333  45 años de la HJCK: trigésimo séptimo aniversario, katalog Radio HJCK 1995.
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głos oraz niektóre fakty z życia1334. Ważny okazał się rok 1995, kiedy to w osiem 
lat po jego śmierci przygotowano wystawę dzieł, które przekazał w testamencie 
dla BLAA. Wydarzenie to omówił w radiu HJCK Hans Ungar przypominając 
sylwetkę Casimiro Eigera1335. W wydanym z tej okazji katalogu wystawy, ku-
ratorka ekspozycji El legado de Casimiro Eiger María Clara Martínez napisała:

jego kolekcja sztuki podarowana Bibliotece Luis-Ángel Arango jest wyrazem 
podziękowania dla kraju, który go przyjął, i który włączył go do swojej his-
torii i kultury. Jest to intymna, osobista kolekcja, która pokazuje jego prosty 
i dyskretny gust. Kolekcja, która łączy krytyka z niektórymi dziełami jego 
przyjaciół lub galerystę1336 z dziełami, które pokazuje i sprzedaje w swojej 
galerii, i które w wyniku różnych okoliczności udaje mu się zachować1337.

 Casimiro Eiger podarował swoje dzieła sztuki, podobnie jak jego ku-
zynka Iza Landsberger z domu Poznańska: 

Na mocy jej testamentu zostało w 1983 roku przekazanych do zbiorów muzeal-
nych [Muzeum w Rapperswilu] piętnaście obrazów i rysunków, jedna rzeźba, 
gobelin z przedstawieniem historii rodziny Silbersteinów, oraz cztery przed-
mioty rzemiosła artystycznego związane z judaistycznym kultem religijnym1338.

 Została ona donatorką Polskiego Muzeum w Rapperswilu, a w cztery lata 
po jej decyzji Eiger stał się donatorem Biblioteki Luis Angel Arango Banku 
Republiki. Utrzymywali kontakt listowny, można więc przypuszczać, że znał jej 
decyzję, pochwalał ją i jeśli nie zainspirowany, to na pewno został utwierdzony 
w postanowieniu przekazania swojej kolekcji narodowi kolumbijskiemu.

 Część z obrazów podarowanych przez Eigera znajduje się w salach 
wystawowych Biblioteki Luis Ángel Arango, część w salach innych muzeów 
będących własnością Banku Republiki, tak jak na przykład dzieło Desnudo 
sentado (Akt siedzący) Guillermo Wiedemanna wystawiane jest w Muze-
um Botero w Bogocie. Z pewnością ciekawe byłoby prześledzenie miejsc, 
gdzie aktualnie znajdują się obrazy z jego kolekcji. Warto wspomnieć w tym 
miejscu, że w Muzeum Narodowym w Kolumbii przy niektórych pracach 

1334  Revista dominical: junio 30 de 1991, katalog Radio HJCK.
1335  Revista dominical: febrero 19 de 1995, katalog Radio HJCK.
1336  Galerzysta słowo używane środowiskowo: właściciel galerii sztuki; również galerysta 
1337  El legado de Casimiro Eiger ..., s. 4-6.
1338  Darczyńcy Muzeum Polskiego w Rapperswilu, https://polenmuseum.ch
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artystów nowoczesnych umieszczone są tabliczki z fragmentami tekstów 
krytyków sztuki m. in. Casimiro Eigera. Tak jak np. przy obrazie Fernando 
Botero Arzodiabolomaquia (Arcydiabłowojna), gdzie widnieje tabliczka z frag-
mentem felietonu Eigera, wcale nie do końca pochwalnego, wygłoszonego 
w Radiodifusora Nacional w roku powstania obrazu:

Jednak tym razem symulacja jest widoczna. Deformacje i formy, sama 
symbolika postaci i gwałtowność ich gestów są niczym innym jak re-
torycznym powtórzeniem tego, co w niedawnej przeszłości było żywe, 
prawdziwe i wymowne w wizjach i konstrukcjach artysty. Dotyczy to 
zwłaszcza obrazu zatytułowanego Arzodiabolomaquia (co już pokazuje 
pretensjonalność) nie będącego niczym innym jak tylko łatwą teatralizacją 
wyeksploatowanego tematu, gdzie to co statyczne staje się dynamiczne 
na rzecz większej wyrazistości obrazu. Która jest, oczywiście, stworzona 
w ramach delikatnej tonacji i osiągnięta mistrzowską ręką malarza, co 
kontrastuje z nieco toporną koncepcją całości i z niedbałym rysunkiem1339.

Fot. 112. Arzodiabolomaquia, Fernando Botero, obraz olejny, 1960 (z prawej strony 
widoczna tabliczka z komentarzem C. Eigera), Muzeum Narodowe. 

1339  Arch. BLAA, fondo CE MSS775-3546; C. Eiger, Miscelánea para el Exterior (2-VI-1960), 
[w:] M. Jursich Durán (red.), op. cit., s. 620.
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Ważnym rokiem dla podtrzymania pamięci o Eigerze, jak to już było 
wspomniane, był rok 1995, rok w którym zorganizowano wystawę jego 
kolekcji, a zarazem rok, w którym została wydana książka Casimiro Eiger. 
Crónicas de arte colombianio 1946/1963. Publikację tę zrecenzował w radiu 
HJCK Gonzalo Mallarino Botero. Z tej okazji wspomniał postać polskiego 
krytyka i właściciela galerii. Podkreślił przywiązanie Eigera do jego „drugiej” 
ojczyzny - Kolumbii, jego znajomość tradycji kulturalnej i estetycznej1340.

 W roku 1995 powstała Galeria „Diners” w Bogocie i zainaugurowała 
swoją nową siedzibę wystawą dwudziestu sześciu rzeźb wykonanych przez 
Eduardo Ramíreza Villamizara. Były to rzeźby z lat 1989-1995 o najróżniej-
szych rozmiarach, od niedużych po monumentalne. Ekspozycja ta została 
zadedykowana Casimiro Eigerowi jako galeryście, historykowi i pierwszemu 
krytykowi sztuki w Kolumbii1341. Ramírez Villamizar powiedział wówczas, 
że Casimiro Eigera był bodaj

pierwszym krytykiem sztuki jaki pojawił się w Kolumbii. Praca Casimiro, 
połączona z wysiłkiem Marty Traby, była niezwykle ważna dla mojego 
pokolenia. To oni pomogli nam w nawiązaniu porozumienia między artystą 
a publicznością. Stąd moja decyzja, aby zadedykować to dzieło Casimiro1342. 

 Doble Victoria alada (Podwójnie uskrzydlona Victoria)1343, czy Alfiler 
tairona (Szpilka ludu Tairona)1344 to jedne z wystawionych wówczas rzeźb 
Eduarda Ramíreza Villamizara wykonanych w hołdzie Casimirowi Eigerowi, 
które aktualnie stoją w prestiżowych punktach w Bogocie. Pierwsza z nich 
Doble Victoria alada wita i żegna przybyszów do Kolumbii, gdyż stoi przy 
szerokiej alei El Dorado łączącej międzynarodowe lotnisko o tej samej na-
zwie, z centrum miasta. Natomiast druga umieszczona jest przed wejściem 
do Museo de Arte del Banco de la República w Bogocie. W Doble Victoria 
alada artysta świetnie oddaje jedną część osobowości Eigera, tę dążącą ku 
wolności, związaną z Polską będącą dla niego jak Nike, na której zwycięstwo 
(nad komunizmem) ciągle czekał. Alfiler tairona przypomina zaś o jego za-
miłowaniu do sztuki prekolumbijskiej, a na innym poziomie oddaje wiernie 

1340  Gonzalo Mallarino Botero, Pregrabados, katalog Radio HJCK 1995.
1341  Artista Eduardo Ramírez Villamizar nueva sede Galería Diners, Archivo audiovisual ka-
talog RTCV.
1342  Ramírez Villamizar en Dinners….
1343  Doble victoria alada, „Revista Diners” mayo 1998, no. 338.
1344  Alfiler tairona, http://www.colarte.com.
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określenia jakimi często go charakteryzowano „agudo” ostry, przenikliwy, 
„fino” elegancki, szlachetny podobnie jak wysmukła szpilka „alfiler” wyrzeź-
biona pod wpływem prekolumbijskiej sztuki ludu Tairona1345. 

Fot.  113. Doble Victoria alada, rzeźba z żelaza oksydowanego, Eduardo Ramírez 
Villamizar, ok. 1994, lewa 697 x 531 x 1024 cm., prawa 697 x 707 x 1197 cm. Aleja 
El Dorado, Bogota 

 Przez lata wciąż pamiętali o nim przyjaciele. W wywiadzie, którego Mu-
tis udzielił w 1998 roku, wspominał jak ważny był dla niego i dla jego życia 
literackiego Eiger. „Nie mogę zrozumieć śmierci Casimiro, brakuje mi go 
niezmiernie, a pisanie bez Casimiro jest dla mnie bolesnym przedsięwzię-
ciem” ‒ mówił1346. W następnych latach dla upamiętnienia postaci Kazimierza 
– Casimiro Eigera bardzo wiele zrobiła Ambasada RP w Bogocie. Z okazji 
20. rocznicy śmierci Kazimierza Eigera w 2007 r. pod egidą Ambasady od-

1345  Tairona – północny zachód Sierra Nevada w departamencie Santa Marta był zamieszkany 
przez grupy złotników, rzemieślników i budowniczych podczas okresów Nahuange i Tairo-
na. W okresie Tairona, 900 n.e.-1600 n.e., skolonizowano obszary górskie i na kamiennych 
fundamentach zbudowano miasta połączone drogami.
1346 „Yo no puedo entender la muerte n, de Casimiro, me hace una falta inmensa, y escribir 
para mí sin Casimiro es una empresa dolorosa”, Álvaro Mutis, Álvaro Mutis, desde el jardín, 
rozm. przepr. Enrique Serrano, 26.02.1998, „Revista del Rosario” styczeń-marzec 1998, vol. 
91, nr 579, s. 13.
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było się Sympozjum upamiętniające jego sylwetkę. Wzięli w nim udział m. 
in. J. E. Ambasador RP w Kolumbii Henryk Kobierowski, były prezydent 
Kolumbii Belisario Betancur, prezes Kolumbijskiej Akademii Nauk prof. 
Jaime Posada Díaz, profesor Bogdan Piotrowski z Uniwersytetu La Sába-
na, wiceminister spraw zagranicznych dr Camilo Reyes oraz pisarz i poeta 
Santiago Mutis Durán, syn Álvaro Mutisa. Z tego spotkania zachowało się 
nagranie, z którego korzystałam w swojej pracy1347. 

 W tym samym roku, w marcu, również chcąc uhonorować postać Ca-
simiro Eigera, z okazji 20 rocznicy śmierci, na stronie internetowej radia 
HJCK dla uczczenia jego osoby została zameszczona audycja z 1987 roku 
wraz z dołączonym nagraniem jego głosu1348.

 Pięć lat później w 2013 roku odbyła się w Bibliotece Luis Ángel Arango 
wystawa poświęcona wpływom imigrantów na sztukę kolumbijską. Kuratorka 
Ruth Acuña Prieto pisała w katalogu do wystawy, że cudzoziemcy, których 
Kolumbia przygarnęła w latach 1938-1954, przybywali głównie z Austrii, 
Niemiec, Hiszpanii, Polski i innych krajów świata. W swej nowej ojczyźnie 
często rozwijali działalność artystyczną, zakładali księgarnie, czasopisma, 
galerie sztuki, muzea. Wszyscy oni wnieśli aktywny wkład w rozwój kul-
tury kolumbijskiej. Według niej, Casimiro Eiger zajmował wśród nich miej-
sce szczególne. Jego dorobek opisała jako syntezę tradycji i modernizmu 
w sztuce, chwaliła wyważoną krytykę artystyczną, która okazała się szcze-
gólnie owocna. Podkreślała, że pozostawił obfitą dokumentację wydarzeń 
artystycznych, wystaw, ocenę narodowej kultury i sztuki, rękopisy, które 
składają się na jego dziedzictwo. Ruth Acuña podkreśliła na zakończenie, 
że jego zalecenia dotyczące ochrony dóbr kultury wciąż nie doczekały się 
uwagi na jaką zasługują1349.

 Następnym większym wydarzeniem związanym z pamięcią o „prekur-
sorze nowoczesnej sztuki kolumbijskiej” było zorganizowanie w 2017 roku 
obchodów z okazji 30. rocznicy śmierci Eigera. Ambasada RP w Bogocie 
wspólnie z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Narodowego (Universidad Na-
cional) przygotowała z tej okazji Sesję naukową, której towarzyszyła wystawa 
Casimiro Eiger y el arte moderno colombiano (Casimiro Eiger i kolumbijska 
sztuka nowoczesna) wykonana przez piszącą te słowa. W Sesji wzięli udział 
Miguel Camargo uczeń Eigera, malarz, pracownik Uniwersytetu, profesor 

1347  CD-ROM z nagraniem Sympozjum otrzymany z Ambasady RP w Bogocie.
1348  Radio HJCK 15.03.2007, http://www.caracol.com.co
1349  R. Acuña Prieto, Casimiro Eiger o la síntesis entre la tradición y el modernismo artístico, 
[w:] J. Jaramillo Jaramillo, et al. (red.), op. cit., s. 87-98.
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Bogdan Piotrowski, dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Politycznych z Uni-
versidad de La Sabana, Ruth Acuña Prieto, wykładowca na Universidad Ex-
ternado, socjolog i krytyk sztuki kolumbijskiej oraz autorka niniejszej książki. 

Fot. 114. Program Sesji: Casimiro Eiger y el arte moderno colombiano wraz z zapro-
szeniem na wystawę o tym samym tytule. Sesja odbyła się 2 listopada 2017 roku 
w Muzeum Architektury Leopoldo Rothera, a wernisaż wystawy miał miejsce na 
Wydziale Sztuki Universytetu Narodowego w Bogocie





W książce została ukazana sylwetka polskiego krytyka sztuki Casimi-
ro Eigera, który najbardziej owocne lata swojego życia spędził w Kolumbii. 
Przedstawiony został jako człowiek trzech kultur: Żyd z pochodzenia, Polak 
od kraju ojczystego oraz Kolumbijczyk z przybranej ojczyzny. Pokazano jak 
kształtowała się jego droga życiowa: od patriotycznego wychowania w domu 
rodzinnym, edukacji w Zakopanem i w Warszawie poprzez studia w Genewie 
i w Paryżu aż do tułaczki i przybycia do Kolumbii. Zbadano związki rodziny 
Eigera ze sztuką i z literaturą okresu międzywojennego, wpływ II wojny świa-
towej na losy jego i jego bliskich oraz ukazano jego tułaczkę jako jeden z przy-
kładów wojennej emigracji do Ameryki Łacińskiej. Po raz pierwszy w sposób 
wyczerpujący zostały pokazane jego wybory twórcze, jego próby poetyckie 
i literackie, przejście w obszar krytyki literackiej a następnie artystycznej. 
Zbadano jak wyglądało jego wejście w intelektualne środowisko bogotańskie 
oraz poszukiwanie i odnalezienie własnej drogi związanej z literaturą i sztuką 
nowoczesną w Kolumbii. Przedstawiony został szeroki wybór jego tekstów, 
w których łączył zamiłowanie pisarskie z dogłębną wiedzą na temat sztuki. 

W latach 40.-60. XX wieku Eiger był ważną postacią w życiu kulturalnym 
Bogoty, stolicy Kolumbii, w której ogniskowało się życie intelektualne kraju. 
Jego twórczość obejmowała artykuły w czasopismach oraz felietony wygłasza-
ne w kolumbijskim radiu państwowym Radiodifusora Nacional i prywatnym 
radiu HJCK. Działał jako animator życia kulturalnego organizując przełomowe 
wystawy sztuki nowoczesnej w swoich galeriach, początkowo w galerii „El Cal-
lejón”, a następnie w galerii „Arte Moderno”, gdzie na każdy wernisaż zapraszał 
ważne osobistości: literatów, artystów, intelektualistów, polityków. Był prekur-
sorem zawodu kuratora rozumianego jako organizator wystaw oraz łącznik 
między artystą a publicznością. Jemu zawdzięcza się „odkrycie” Botero, Grau, 
Wiedemanna, Ramíreza Villamizara i Alejandro Obregóna. Dużo wcześniej, 
jeszcze przed Martą Trabą „zdefiniował mapę malarstwa kolumbijskiego”1350. 

1350  M. Mercedes Carranza, Un libro polémico, „Semana”, 6.12.1995..
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Jego działalność, jak twierdzi Santiago Londoño, była bardzo ważna dla wpro-
wadzenia koncepcji sztuki abstrakcyjnej głównie z powodu zorganizowania 
przez niego w 1953 roku Salonu Sztuki Nowoczesnej (Salón de Arte Moderno) 
w Galerii „El Callejón” w okresie, kiedy to Coroczne Salony zostały zawieszone 
z przyczyn politycznych1351.

Dziesięć lat po jego przybyciu do stolicy Kolumbii w najbardziej po-
czytnej gazecie kraju „El Tiempo” pisano o nim, że oprócz wielu zadań, 
które wykonywał być może najważniejszym było przekazanie przez niego 
olbrzymiej wiedzy, którą zdobył dzięki studiom w Europie.

Zwany przez niektórych „ojcem” kolumbijskiej sztuki nowoczesnej 
wniósł do środowiska artystycznego Bogoty, zarówno do literatury, jak 
i do sztuk plastycznych, świeży powiew europejskich idei prosto z War-
szawy i z Paryża. Pod koniec życia w podziękowaniu został uhonorowany 
i odznaczony przez rząd kolumbijski Narodowym Orderem za Zasługi dla 
Sztuki i Literatury. 

 Niestety, z biegiem czasu zaczęto zapominać o dokonaniach Eigera, 
a jego dorobek stawał się przesłonięty przez ekspansywną osobowość Mar-
ty Traby1352 oraz także przez skądinąd słuszne dążenia Kolumbijczyków do 
odnalezienia narodowych korzeni krytyki sztuki. Eiger nie pozostawił ani 
zwartego dzieła, ani wspomnień, nie miał rodziny, która mogłaby upomnieć 
się o pamięć o nim. Jego ulotna działalność, jaką były spotkania, dyskusje, 
rozmowy – tertulias oraz wygłaszane felietony radiowe ulatujące z fala-
mi eteru, powoli odchodziła w niepamięć. Wystawy organizowane z taką 
pieczołowitością w jego galeriach, będących pierwszymi naprawdę profe-
sjonalnymi galeriami na kolumbijskim rynku sztuki, zostały przesłonięte 
przez działalność Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Museo de Arte Moderno 
de Bogotá – MAMBO) oraz przez powstanie, z czasem, wielu nowych galerii 
sztuki. 

Niniejsza publikacja jest jedną z prób nadrobienia zaległości w poznaniu 
i przedstawieniu jego osoby. W tym kontekście niezwykle pomocna okazała 

1351  S. Londoño Véles, op. cit., s. 121.
1352  W miesiąc po jego śmierci ukazało się wspomnienie o nim w „El Tiempo” określające 
go jako prekursora Marty Traby: „Ze względu na wszystko, co zrobił dla sztuk plastycz-
nych, w zeszłym tygodniu powszechny smutek ogarnął sektor kultury, gdzie dodatkowo 
wyrażano wdzięczność za całą drogę, którą otworzył Casimiro Eiger, uważany przez wielu, 
w odniesieniu do krytyki sztuki, za najdoskonalszego poprzednika Marty Traby oraz za ojca 
profesjonalnych galerii sztuki, których dziś pełen jest cały kraj”. El Precursor, „El Tiempo”, 
20.04.1987.
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się jego pozorna wada jaką mogłoby się wydawać zbieractwo, bo rzeczywi-
ście zbierał wszystko: od starych biletów poprzez rachunki, telegramy, listy, 
wycinki z gazet, fotografie, zaproszenia, programy wystaw itp. Czy była to 
już syllogomania, inaczej patologiczne zbieractwo? Nie wiadomo, lecz wia-
domo, że mieszkał z gosposią, która do końca życia troszczyła się o niego, 
sprzątała w mieszkaniu i z pewnością nie pozwoliła mu zaśmiecić domu 
ponad miarę. W testamencie zadecydował o oddaniu wszystkich papierów 
i dokumentów do archiwum Biblioteki Luis Ángel Arango Banku Republiki. 
Obecnie okazuje się, że jest to skarbnica wiedzy, zachowane dziedzictwo 
kulturowe, dzięki któremu można odtworzyć wiele ważnych i ciekawych 
wydarzeń związanych z II wojną światową, historią migracji czy polityką 
powojenną, a co najważniejsze odtworzyć wiele faktów dotyczących zarów-
no życia kulturalnego w Bogocie, jak i dotyczących działalności Eigera oraz 
jego wpływu na literaturę i sztukę kolumbijską.

Przeprowadzone badania, analiza i opracowanie zebranych materiałów 
w sposób niebudzący wątpliwości pokazują, że Casimiro Eiger odegrał zna-
czącą, trudną do przecenienia rolę w literaturze i sztuce drugiej połowy XX 
wieku w Kolumbii. Przez swoją działalność mentora poetów, krytyka sztuki, 
dziennikarza prasowego, wykładowcy, kuratora galerii, a przede wszystkim 
przez swoją nie mającą wcześniej precedensu działalność radiową wywarł 
wielki wpływ na bogotańskie życie kulturalne. Casimiro Eiger, o którym 
mówiono, że był jedną z bardziej interesujących osobowości jaką można było 
poznać, („ostry jak nikt, ironiczny, zaskakująco sympatyczny, kiedy chciał 
i niezwykle nieprzyjemny, także wtedy, gdy chciał”1353), pokazany został 
w niniejszej pracy jako europejski intelektualista, który zarówno tłumacząc 
wiersze europejskich modernistów jak i organizując awangardowe wysta-
wy przekazywał nowe idee, które zasiały ferment wśród młodych literatów 
i artystów. Jak wspomniałam, rola jaką odegrał w rozwoju kulturalnym nie 
została dotychczas odpowiednio uwieczniona i opisana. 

Po raz pierwszy zostało tak dogłębne przebadane archiwum Eigera, nie 
tylko pod względem napisanych felietonów, jak to uczynił już Jursich Durán, 
ale także wywiadów, korespondencji, dokumentów, notatników, druków ulot-
nych, katalogów wystaw, zdjęć, wycinków prasowych itp. Z działu do spraw 
kultury Banku Republiki Kolumbii przekazano mi liczący około 400 stron 
„Indice Archivo Casimiro Eiger” czyli spis dokumentów, które mieszczą się 
w Archiwum Eigera w Bibliotece Luis Ángel Arango. W trakcie prowadzo-

1353  Á. Castaño Castillo, Mis amigos …, s. 79.
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nych badań wprowadziłam w nim szereg poprawek oraz uzupełnień, gdyż 
wiele pozycji jest opisanych błędnie, a przy niektórych brak opisu z powo-
du niezrozumienia kontekstu lub np. języka. Dzięki znajomości polskich 
realiów znalazłam w tej archiwalnej kolekcji m. in. listy od Juliana Tuwima 
oraz listy i rękopis wiersza Ireny Tuwim, której pierwszym mężem był brat 
Kazimierza Eigera, Marek Eiger (pseud. Stefan Napierski). Informacje z ar-
chiwum polskiego krytyka zostały przeanalizowane oraz skonfrontowane 
z innymi licznymi źródłami rozproszonymi na obydwóch kontynentach. 

W warstwie źródłowej nowością jest przebadanie dokumentacji au-
diowizualnej związanej z Eigerem, a otrzymanej m.in. dzięki kontaktom 
z Ambasadą RP w Kolumbii. Wspomniane źródła i badania umożliwiły nie 
tylko odkrycie nowych faktów, ale też poprawienie błędów i nieścisłości 
funkcjonujących w dotychczasowej literaturze przedmiotu. Dzięki temu 
po raz pierwszy sylwetka bohatera została zaprezentowana w formie speł-
niającej kryteria akademickiej biografii.

Jedną z koncepcji przedstawionych we wstępie pracy było ukazanie 
Eigera jako autora, pisarza, z zamiłowania poetę, który z konieczności zajął 
się krytyką sztuki, a jego felietony wpisywały się w niespełnioną twórczość 
literacką. Patrząc na przegląd jego tekstów dziennikarskich dotyczących 
tematów politycznych, literatury i sztuki nasuwa się pytanie: czy Casimiro 
Eigera można uznać za twórcę, czy jego teksty pisane do gazet i wygłaszane 
w radiu można uznać za teksty literackie? Czy on sam uznałby się za dzien-
nikarza lub literata? Myślę, że Eiger nie miał w tym względzie wątpliwości, 
wewnątrz zawsze czuł się poetą i wszystko co robił było przesiąknięte litera-
turą, poezją, to było jego życie, tak został ukształtowany. Zdawał sobie jednak 
sprawę, że nie jest wybitnie utalentowany poetycko, pisał „O moich wier-
szach (w przypływie optymizmu): akwaforta też jest sztuką”1354. „Moja poe-
zja: pachnie trupem, zabalsamowanym i włożonym w szklany sarkofag”1355. 
„Moje poemaciki; małe strumyki o słodkawym zapachu”1356. Życie pchnęło 
go ku sztukom plastycznym, gdzie spełniał się w pisaniu recenzji w formie 
felietonów, które dopiero po opublikowaniu (już nawet w niewielkiej części) 
pokazały jego erudycję i kunszt literacki. 

Myślę, że tak jak w przypadku Tadeusza Peipera, można by, parafrazując 
Beatę Lentas, zauważyć, że: „Młodego Eigera [Peipera] w dziennikarstwie 

1354  Diario de Casimiro Eiger, Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1315/2. 
1355  Tamże (ołówkiem), Arch. BLAA, fondo CE MSS775-1315/5. 
1356  Tamże.
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ówczesnej Kolumbii [Hiszpanii] mogło szczególnie pociągać przenikanie 
się literatury i publicystyki. Czasem trudno było określić, gdzie kończy 
się dziennikarstwo, a zaczyna literatura”1357. Podobnie jak w Hiszpanii tak 
i w Ameryce Łacińskiej w największych dziennikach prasowych pracowali 
poeci, pisarze, późniejsi wybitni literaci tacy jak Gabriel García Márquez, 
kolumbijski noblista czy Mario Vargas Llosa, noblista peruwiański. Jeśli wczy-
tamy się w felietony radiowe Eigera, bez trudu przekonamy się, że stanowią 
one pewną estetyczną całość, napisane są w sposób jasno pokazujący erudy-
cję autora i mistrzowskie opanowanie słowa. Nie bez przyczyny Fernando 
Guillén, redaktor gazety „La Razón”, mówił o Eigerze, że ma styl kastylijski.

Jego związki z poezją i z poetami współczesnymi często były zapomi-
nane lub odsuwane na dalszy plan, dlatego ważne było odnalezienie no-
wych dowodów je potwierdzających. Takim dowodem jest m.in. list Jorge 
Gaitána Durána, poety, dziennikarza i krytyka kolumbijskiego, z którego 
dowiadujemy się o pozostawieniu wiersza Asombro do oceny przez Eigera. 
Podobnie czynił Álvaro Mutis – przez długi czas pierwszą osobą ocenia-
jącą jego wiersze był Casimiro Eiger i dopiero po jego akceptacji oddawał 
je do publikacji. Przytaczam wspomnienia Eigera o spotkaniach-tertuliach 
z młodymi i starszymi poetami oraz odnajduję ślady polskie w literaturze 
kolumbijskiej, które można łączyć z jego osobą. Jako pierwsza zwróciłam 
uwagę na podobieństwo osoby z wiersza „Figura” z tomiku poetyckiego 
La balanza do postaci Casimiro Eigera. Równie istotnym, choć pośrednim, 
przykładem wpływu Eigera na literaturę kolumbijską jest przebadanie przeze 
mnie „poloników” w twórczości Mutisa oraz Garcíi Márqueza i połączenie ich 
z osobą bohatera dysertacji. Jednym z przykładów jest intertekst dotyczący 
rękopisów Napierskiego (nazwisko wzięte z pseudonimu literackiego brata 
Eigera), na którym oparta jest fabuła Ostatniego oblicza, a który pojawia się 
również w Generale w labiryncie kolumbijskiego noblisty. Moim oryginalnym 
wkładem jest też pokazanie związku opowieści Casimiro Eigera i Anny Kip-
per o tułaczce „statkiem widmo” z prozatorską twórczością Mutisa i z wy-
borem miejsca śmierci Nimburg-Napierskiego, bohatera El último rostro.

Omawiając wpływ polskiego krytyka na sztukę wykazałam m.in., że to 
Casimiro Eiger jako pierwszy promował twórczość pięciu awangardowych 
malarzy kolumbijskich Botero, Obregóna, Wiedemana, Ramíreza Villemizara 
i Grau. To właśnie jego wystawa w 1952 roku 5 Cinco pintores de Vanguardia 
wskazała na nich jako na wiodących artystów nowoczesności. To dzięki niemu 

1357  Beata Lentas, op. cit., s. 45.
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zauważono ich i nazwano „artystami eksportowymi”. Artyści kolumbijscy 
ufali Eigerowi, on zaś mimo lat spędzonych w Paryżu, starał się im przeka-
zać, że nie tyle ważne są nowe prądy w sztuce i naśladowanie zagranicznych 
idei, co praca artysty nad wewnętrznym rozwojem, jego ewolucja i szukanie 
własnej drogi zgodnej z osobistym talentem.

Nowością jest również podjęta przeze mnie próba usystematyzowania 
działalności wystawienniczej Eigera. Z jednej strony było widoczne, że jemu 
jako jednemu z nielicznych właścicieli galerii sztuki udało się utrzymać na 
rynku przez tak wiele lat, przez co stał się osobą opiniotwórczą, ale z drugiej 
strony nie było na to innych mocnych dowodów (oprócz felietonów), jak tylko 
coraz bardziej wyblakłe przekonanie o jego znaczeniu odchodzące wraz ze 
świadkami tamtych czasów. Dopiero utworzenie tabeli aspirującej do spisania 
chronologicznie wszystkich inicjatyw Eigera organizowanych w jego gale-
riach pokazało, jak tytaniczną pracę wykonał podczas tych kilkudziesięciu 
lat obecności w świecie sztuki kolumbijskiej. Wydarzenia zawarte w tabeli 
podkreślają też raz jeszcze jego obecność w świecie literatury, gdyż do swoich 
galerii regularnie zapraszał poetów i literatów na wernisaże, gdzie wygłaszali 
słowa wstępne oraz organizował odczyty wierszy czy promocje książek. 

Dzięki przetłumaczeniu fragmentów audycji, dokumentów i wywia-
dów po raz  pierwszy ukazuje się tak duży wybór tekstów Eigera w języku 
polskim. Mam nadzieję, że dzięki moim badaniom Casimiro Eiger odzyska 
należne miejsce wśród Polaków działających na obczyźnie. 

Moja praca ma też związek z badaniem losów Żydów i ich emigracji do 
Ameryki Łacińskiej. Jest to temat, któremu poświęcono jak dotąd małą ilość 
opracowań i wciąż czeka na dogłębne zbadanie. Kwerenda i badania, które 
przeprowadziłam z pewnością wniosą nowy wkład do tego zagadnienia. 

Brak jest również polskojęzycznych opracowań dotyczących artystów 
i pisarzy kolumbijskich XX wieku. „Historia literatur iberoamerykańskich” 
E. Łukaszczyk i N. Pluty zawiera opis literatury kolumbijskiej, podaje infor-
macje na temat Álvaro Mutisa lecz najbardziej skupia się na dziełach noblisty 
Gabriela Garcíi Márqueza. Natomiast jeśli chodzi o artystów, malarzy czy 
rzeźbiarzy kolumbijskich, to nawet Fernando Botero nie doczekał przetłu-
maczenia na język polski monografii wydawnictwa Taschen. Opisując wpływ 
Eigera na sztukę i literaturę kolumbijską mam więc nadzieję przyczynić się 
również do większego zainteresowania polskiego czytelnika dorobkiem 
pisarzy i artystów kolumbijskich XX wieku. 

Otwiera się wiele nowych pól badawczych, którym za podstawę mogą 
służyć rozwinięte wątki mojej z mojej książki. Jednym z nich jest porówna-
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nie sposobu krytyki Napierskiego i Eigera, a innym np. pokazanie stosunku 
Eigera do działalności kobiet w środowisku artystycznym. Na pewno na 
bardziej dogłębne zbadanie zasługuje korespondencja krytyka z artystami, 
podobnie jak cały zachowany zbiór dokumentów związanych z podróżą-
tułaczką statkiem „Alsina”1358.

 Choć może po napisaniu tylu stron zabrzmi to dziwnie, to jednak wciąż 
zdaję sobie sprawę, że to dopiero początek badań nad twórczością, dzia-
łalnością i życiem Casimiro Eigera i jego czasów. Każdy z tematów został 
zaledwie muśnięty, zostały podane tylko wybrane przykłady. Zakończę więc 
fragmentem oddającym  Eigerowi sprawiedliwość, życząc sobie i jemu, aby 
w ojczyźnie, do której tęsknił, poznano jego działalność na rzecz kolumbij-
skiej kultury, dzięki której rozsławił imię Polski po drugiej stronie oceanu:

Casimiro Eiger, Polak, dżentelmen z dawnych czasów, za jakiego uznawali 
go jego contertulios z La Gran Vía1359, reprezentował styl dawnej Europy. 
Jego zaangażowanie w rozpowszechnianie sztuki było bezprecedensowe 
w naszym kraju i będąc znawcą kolumbijskiego środowiska artystycznego, 
poświęcił swoje wykształcenie estetyczne na służbę kraju. Stymulował pracę 
już uznanych kolumbijskich artystów a także tych, którzy dopiero wchodzili 
do kręgu artystycznego, tak jak w przypadku Edilberto. Jego praca w Galerii 
„El Callejón”, w radiu HJCK, a później w Galerii „Arte Moderno”, pozwoliła 
docenić, jak to wyraził Álvaro Castaño Castillo w szkicu biograficznym 
nt.  Casimiro Eigera w magazynie Universidad del Rosario nr 538, tom 80 
, kwiecień-czerwiec 1987: „Wyrafinowanie jego ducha, stanowczość jego 
charakteru, ostrość jego sądów, głębię tej całej integralnej kultury, która 
zanika w naszych czasach, a którą nazywamy humanizmem”1360.

1358  Częściowo został zbadany przez ze mnie, a wyniki zostały opublikowane w moim 
artykule „Pausa exótica. Impresiones de guerra y de destierro”. Tułaczka polskich Żydów z Mar-
sylii do Ameryki Południowej w czasie II wojny światowej na podstawie wspomnień Anny Kipper 
i dokumentów z archiwum Kazimierza Eigera, [w:] R. Raczyński (red.), Polacy i ich potomkowie 
w Ameryce Łacińskiej, Muzeum Emigracji w Gdyni, Gdynia 2017, s. 424-445.
1359  La Gran Vía jedna z najdłużej istniejących kawiarni w Bogocie. Stała się znana dzięki 
spotkaniom-tertuliom  pierwszej grupy kolumbijskich pisarzy „La Gruta Simbólica”, którzy 
zamienili prywatne tertulie na spotkania publiczne.
1360  G. Faccini, Edilberto Calderón, Pintor de tierra… , p. 66-67.
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), rabin, znawca Halachy, uczony, jeden z najwybitniejszych talmudystów swego 
okresu. Muzeum Narodowe w Krakowie nr inw.: MNK III-ryc.-25889 https://
zbiory.mnk.pl 
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własnych autorki.
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Wolski. Biblioteka Narodowa, POLONA, sygn. F.68916. https://polona.pl

Fot. 4. Domy rękodzielników przed fabryką Silbersteina, rok 1926. Budynek nr 
242-250 ul. Piotrkowska, Łódź. Ze zbiorów portalu Poloniae Amici - Polska na 
fotografii. https://polska-org.pl

Fot. 5. Pejzaż z Lisowic, Samuel Hirszenberg, 1903, 59,5 x 39,5 cm. Muzeum Sztuki, Łódź.  
Fot. 6. Park rodziny Poznańskich w Lisowicach/ Jesień w Lisowicach, Julian Fałat, ok. 

1900. Muzeum Polskie w Rapperswilu.
Fot. 7. Portret Izy Marii Landsberger, A. Schwarz, 1919 Muzeum Polskie w Raperswilu
Fot. 8. Od lewej: Portret Teresy z Konów Silberstein, Konrad Krzyżanowski, 1899, olej, 91 

x 73,5 cm. Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inwent. MP 43 MNW. https://
cyfrowe.mnw.art.pl ; Po prawej: Portret Teresy Silberstein, Samuel Hirszenberg, 
1902 Muzeum Polskie w Rapperswilu.

Fot. 9. Mauzoleum rodziny Silberstein. Cmentarz żydowski. Łódź. Zdj. Arkadiusz 
Łojek. www.polska-org.pl (Polska Na Fotografii).

Fot. 10. Szkoła Talmudystów, Samuel Hirszenberg, 1887, obraz olejny, 137 x 212 cm. 
Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw.: MNK II-a-798. https://zbiory.mnk.pl 

Fot. 11. Kazio Eiger zdjęcie z ok. 1922/23 r. Archiwum Państwowe w Warszawie 
oddział w Milanówku APWwM., zsp. PGiLM JP, sygn 242 str 51.

Fot. 12. Maria Eiger-Kamińska po aresztowaniu przez Policję Państwową za 
działalność komunistyczną 1934. Archiwum Akt Nowych https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Maria_Eiger_PP.jpg (domena 
publiczna) 

Fot. 13. Od lewej: Sin título, Anonim, 1800 – 1899. Kolekcja sztuki Banku Republiki 
Kolumbii Banco Rep ca-AP1971; Po prawej: Bolesław Eiger, polski dyplomata, 
konsul, radny Warszawy, 1938. „Głos Gminy Żydowskiej” organ Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie” 10-11/1938, s. 246. 

Fot. 14. Od lewej: Bolesław Eiger, Rada Stanu Królestwa Polskiego. Biblioteka 
Narodowa, POLONA; Z prawej: Casimiro Eiger. Biblioteca Luis Ángel Arango 
Arch. BLAA fondo CE MSS 775-132. Zdj. autorka1361

1361  Jeśli nie jest podane inaczej to zdjęcia materiałów z osobistego archiwum Eigera z BLAA 
wykonała autorka.
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Fot. 15. Świadectwo urodzenia i Chrztu Kazimierza Eigera. Archiwum Państwowe 
w Warszawie oddział w Milanówku APWwM., zsp. PGiLM JP, sygn. 242 str 43.

Fot. 16. Świadectwo dojrzałości Kazimierza Eigera. Archiwum Państwowe w 
Warszawie oddział w Milanówku APWwM., zsp. PGiLM JP, sygn 173 str 388.

Fot. 17. Feuille de Contrôle (Arkusz kontrolny), Archives patrimoniales et 
administratives Bibliothèque de l’Université de de Genève nr CH-AUG-410f/71, 
http://www.unige.ch/archives/adm.html

Fot. 18. Od lewej: Stefan Napierski (Marek Eiger), 1931. Biblioteka Narodowa, 
POLONA, sygn. F.92894/II https://polona.pl; Po prawej: Antoni Jakub Eiger s. 
Bronisława, Muzeum Wojska Polskiego Oddział Muzeum Katyńskie, Biogramy 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej, http://ksiegicmentarne.muzeumkatynskie.pl

Fot. 19. Nekrolog zamieszczony w „El Tiempo”, 3.09.1945 r., s. 1. 
Fot. 20. Zeszyt Lektura (19/I 1939. Biblioteka Luis Angel Arango Arch. BLAA fondo 

CE MSS 775-1315/6.
Fot. 21. Plan statku „Alsina”: Societé Génerale de Transports Maritimes a vapor. 43 x 

23 cm. Marseille: Imp. Mooullot, 1937. Biblioteca Luis Ángel Arango Arch. BLAA 
fondo CE MSS 775-3748.

Fot. 22. Bilet trzeciej klasy wystawiony na Casimiro Eigera. Biblioteca Luis Ángel 
Arango Arch. BLAA fondo CE MSS 775-1731.

Fot. 23. Obóz koncentracyjny Kasba-Tadla, zdjęcie z książki Anny Kipper Pausa 
exótica… s. 131. Biblioteka BLAA Bogota nr top.: Co864.6 K46p.

Fot. 24. Koperta do listu Juliana Tuwima z Nowego Yorku do Kazimierza Eigera na 
Curaçao z 21 lutego 1942 r. Biblioteca Luis Ángel Arango Arch. BLAA fondo CE 
MSS 775-0056. 

Fot. 25. Utwór satyryczny napisany w i o obozie Le Camp-Camp, Curaçao 1941. 
Biblioteca Luis Ángel Arango Arch. BLAA fondo CE MSS 775-3821.

Fot. 26. Portret Janiny Propper, Witkacy, pastel na papierze, 1925, 57.2 × 48.3 cm. 
https://commons.wikimedia.org (domena publiczna).

Fot. 27. Wywiad Glorii Valencii Diago z Casimiro Eigerem La poesía me dio a Colombia 
por patria. “El Tiempo”, 24.02.1978. 

Fot. 28. Od lewej: s. n. & s. n. (1956). Alberto Lleras Camargo, eksprezydent Kolumbii 
(1945-1946) i pierwszy prezydent Frente Nacional ( 1958-1962). Biblioteca 
Departamental Jorge Garces Borrero. Fondo Archivo del Patrimonio Fotográfico 
y Fílmico del Valle del Cauca https://audiovisuales.icesi.edu.co; Po prawej: 
Casimiro Eiger z nieznaną kobietą, Arch. BLAA fondo CE MSS 775-1332.

Fot. 29. Poselstwo Polskie w Bogocie. Mieczysław Chałupczyński pierwszy od lewej, 
w środku Casimiro Eiger, po jego lewej stronie Anna Kipper. Prawdopodobnie 
jest to zdjęcie grupowe pracowników i współpracowników Poselstwa Polskiego 
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Fot. 30. Artykuł z opisem Casimiro Eigera jako „klerka” i jego zdjęciem. „El Tiempo” 
12.11.1953 r. 
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Fot. 31. Wspomnienie o Rafale Marcelim Blücie rozstrzelanym przez Niemców w 
Warszawie, Casimiro Eiger, rękopis. Arch. BLAA fondo CE MSS 775-1715.

Fot. 32. Eiger podczas nagrywania audycji w rozgłośni radiowej. Arch. BLAA MSS 
775-1329.

Fot. 33. Notas breves, felieton Fernanda Guilléna, „La Razón”. Z archiwum osobistego 
Felipe Guillena.

Fot. 34. Od lewej: Historia del Té, artykuł Casimiro Eigera opublikowany w 
czasopiśmie „Vida” El legado de Casimiro…, s. 10; Po prawej: Rękopis artykułu 
Historia del Té. Arch. BLAA fondo CE MSS 775-3695.

Fot. 35. Nacimiento de una pintura Casimiro Eiger, “La Razón”. Arch. BLAA fondo CE 
MSS 775-3997.

Fot. 36. Esta Poesia. Teoría y práctica de la poesía joven, artykuł Casimiro Eigera, „El 
Tiempo”, 24.04.1949; Arch. BLAA fondo CE MSS 775-3681.

Fot. 37. Casimiro Eiger z lekkim uśmiechem w środku, z lewej Anna Kiper. Zdjęcie 
Casimiro Eigera na spotkaniu w Galerii. Arch. BLAA fondo CE MSS 775-1325.

Fot. 38. Nalepki na Katalogach Głównych (Dziennikach) z klasy 5a i 6a Kazimierza 
Eigera z Gimnazjum im. Ks. Józefa Poniatowskiego. APWwM., zsp. PGiLM JP, 
sygn. 275.

Fot. 39. Irena Tuwim, Rue Bagneux, rękopis wiersza. Arch BLAA fondo CE MSS 775-
1712.

Fot. 40. Bachué, Luis Alberto Acuña Tapias, 1937, olej, 191 x 97 cm. Banco Rep ca-
AP5130.

Fot. 41. Cecilia y los pájaros, Cecilia Porras, ca. 1954, obraz olejny, 46 x 101 cm. Museo 
de Arte Moderno Cartagena – MAMC, Kolumbia. Zdj. autorki.

Fot. 42. La Crítica no Existe en las Grandes Épocas, wywiad z Casimiro Eigerem 
ilustrowany jego zdjęciem. 1955 r. „El Espectador”. Arch. BLAA fondo CE MSS 
775-3680.

Fot. 43. Terrazas, Eduardo Ramírez Villamizar, XX w. Banco Rep ca-AP4942.
Fot. 44. Ángel flautista, Eduardo Ramírez Villamizar, przed 1948 r., obraz olejny, 70 x 

49 cm. Kolekcja sztuki SURA.
Fot. 45. Adán, Eduardo Ramírez Villamizar, 1947, olej na kartonie, 22 x 70 cm. Banco 

Rep ca-AP2744.
Fot. 46. Mural horizontal, Eduardo Ramírez Villamizar, 1965, relief drewno, 200 x 

1450 x 60 cm. Banco Rep ca-AP0171, Biblioteka Luis Ángel Arango. 
Fot. 47. Horizontal Verde – Azul, Eduardo Ramírez Villamizar, 1958, obraz olejny, 65 x 

190 cm. Kolekcja sztuki Banku Republiki Banco Rep ca-AP2744.
Fot. 48. List od Eduardo Ramíreza Villamizara do Casimiro Eigera. Arch. BLAA 

fondo CE MSS 775-0338.
Fot. 49. Alfiler tayrona, Eduardo Ramírez Villamizar, rzeźba z żelaza oksydowanego, 

ok. 1994, 363 x 35 x 26 cm. Bank Republiki Kolumbii, dziedziniec przed Museo 
de Arte Miguel Urrutia - MAMU, Bogota. Zdj. autorka.
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Fot. 50. Doodle stylizowane na reliefy Eduardo Ramíreza Villamizara, 27.08.2019 97.º 
aniversario del nacimiento de Eduardo Ramírez Villamizar,  https://www.google.
com/doodles

Fot. 51. Violencia, Alejandro Obregón Rosés, obraz olejny, 1962, 155,5 cm x 187,55 cm. 
Banco Rep ca-AP3848, MAMU, Bogota. 

Fot. 52. Sin título, Alejandro Obregón, 1959, mural, 690 x 471 cm. Banco Rep ca-
AP1313, Biblioteka Luis Angel Arango, Bogota. 

Fot. 53. Cóndor, Alejandro Obregón, 1959, obraz olejny, 100 x 113 cm, Museo de Arte 
Moderno, Cartagena de Indias, Kolumbia. Zdj. autorki. 

Fot. 54. Barracuda, Alejandro Obregón, 1948, akwarela, 19,5 x 28,5 cm. Banco Rep 
ca-AP0399.

Fot. 55. Cotopaxi, Alejandro Obregón, obraz olejny, 1959. Za publikacją Marty Traby 
El Arte Colombiano a través de la Historia, dodatek specjalny do czasopisma 
„Semana”. BADAC, UniAndes GW_CA06_CP03_DOC003_FOL005v.

Fot. 56. Laguna de Saturno, Alejandro Obregón, obraz olejny, 155,5 x 187,5 cm, 1961, 
Bank Rep ca- AP0231, MAMU, Bogota. 

Fot. 57. Homenaje a Jorge Gaitán Durán,  zdjęcie obrazu Alejandro Obregóna. Arch. 
BLAA fondo CE MSS 775-1362.

Fot. 58. Alejandro Obregón w pracowni, zdjęcie. Arch. BLAA fondo CE MSS 775-
1346.

Fot. 59. Doodle stylizowany na obraz Alejandro Obregóna z 4.06.2014 93.º aniversario 
del nacimiento de Alejandro Obregón https://www.google.com/doodles  

Fot. 60. Hombre a caballo, Fernando Botero, rzeźba z brązu, 72 x 50 x 36 cm, Banco 
Rep ca- AP3343,  Museo Botero, Bogota. 

Fot. 61. Cocos, Fernando Botero, obraz olejny, 1952, 48 x 39 cm, Banco Rep ca-AP5321   
Fot. 62. Gloria Zea, zdjęcie obrazu Fernando Botero,  arch. BLAA fondo CE MSS 

775-1361.
Fot. 63. Violacion (Diablito erótico), Fernando Botero, 1958. Banco Rep ca-AP5322, 

MAMU, Bogota.
Fot. 64. Po lewej: Naturaleza muerta/ bodegón - roboczy tytuł niezidentyfikowanego 

obrazu Fernando Botero. Zdjęcie z arch. BLAA fondo CE MSS 775-1352; Po 
prawej: Variaciones sobre Cézanne, Fernando Botero, 1963, obraz olejny 131 x 150 
cm, kolekcja sztuki SURA.

Fot. 65. El obispo y su séquito – opisowy, roboczy tytuł nadany nieznanemu dziełu 
Fernando Botero. Zdjęcie z Archiwum Eigera, arch. BLAA fondo CE MSS 775-1340.

Fot. 66. Obispos muertos, Fernando Botero 1958. Muzeum Narodowe, Bogota. zdj. 
autorka.

Fot. 67. El niño de Vallecas, Fernando Botero, 1959. Muzeum Narodowe, Bogota. zdj. 
autorka.

Fot. 68. Mandolina sobre una silla, Fernando Botero, obraz olejny, 1957, 119,5 x 94,5 cm. 
Banco Rep ca-AP0001, MAMU, Bogota.
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Fot. 69. Una familia, Fernando Botero, 1989, obraz olejny, 241 x 195 cm. Banco Rep 
ca- AP3336, Museo Botero, Bogota. 

Fot. 70. La doncella, Guillermo Wiedemann, 1941, akwarela, Banco Rep ca-AP1920, 
MAMU, Bogota.

Fot. 71. Sin título, Guillermo Wiedemann, akwarela, 1946, 55x75 cm., Banco Rep ca-
AP3884, MAMU, Bogota.

Fot. 72. Composición, Guilermo Wiedemann, obraz olejny, 1958, 80 x 100 cm. Banco 
Rep ca-AP0271.

Fot. 73. Wizytówka: Casimiro von Wiedemann (pismo Wiedemanna). Arch. BLAA 
fondo CE MSS 775-3818.

Fot. 74. Interior - Wiedemann y Cristina (wnętrze domu-pracowni Cristiny i Guillermo 
Wiedemannów). BADAC UniAndes GW_CA03_CP01_FOL002_FOT004. 

Fot. 75. Fuer Nada, Guillermo Wiedemann, [prawdopodobnie jest to portret Cristiny 
Wiedemann], obraz olejny, 60 x 80 cm. Zdjęcie strony internetowej http://
www.artnet.com 

Fot. 76. Desnudo sentado, Guillermo Wiedemann, 1944, obraz olejny na kartonie, 34 x 
21,3 cm. Ban Rep ca-AP2047, MAMU, Bogota. 

Fot. 77. Flores, Enrique Grau, 1950, obraz olejny, 29 x 33 cm, Kolekcja sztuki SURA 
https://www.sura.com 

Fot. 78. (Jaula) Sin título (De la serie jaulas), Enrique Grau, 1949, obraz olejny. 44 x 46 
cm. Ban Rep ca-AP1474, MAMU, Bogota.  

Fot. 79. El ángel escultor, Enrique Grau Araújo, 1946, drzeworyt, 43 x 32 cm., Ban Rep 
ca-AP2044 

Fot. 80. Mujer dormida, Enrique Grau Araújo, 1960, obraz olejny, 81 x 130 cm, Ban 
Rep ca- AP2053, MAMU, Bogota. 

Fot. 81. Gran banista, Enrique Grau, 1962, obraz olejny, 132,5 x 106,5 cm, Ban Rep 
ca- AP0222

Fot. 82. Hombre encapuchado – roboczy tytuł niepodpisanego obrazu Enrique Grau. 
Zdjęcie z osobistego archiwum Eigera. Arch. BLAA fondo CE MSS 775-1344.

Fot. 83. Tobías y el ángel (Arcángel Rafael), Enrique Grau Araújo, 1955, 85 x 60 cm., 
kredka na papierze, Ban Rep ca-AP2043.

Fot. 84. Niño vestido de verde, Andrés de Santa María, 1913, obraz olejny, 49,2 x 39,6 
cm. Ban Rep ca-AP2950, MAMU, Bogota.

Fot. 85. El arte intemporal Tumaco, 7.08.1961 r., fotografia z wystawy 7.08.1961 r., głowy 
z ceramiki, 18 x 12 cm. Zdjęcie z Arch BLAA fondo MSS 775-.

Fot. 86. Desposorios místicos de Santa Rosa de Lima, Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, 
1670, obraz olejny, 176 x 130 cm. Banco Rep ca-AP2129, MAMU, Bogota. 

Fot. 87. Plan Galerii „Arte Moderno”. Arch. BLAA fondo CE MSS 775-1193.
Fot. 88. Las Salas de Exposiciones y sus Directores (Sale wystawowe i ich Dyrektorzy), 

Jorge Moreno Clavijo. „El Tiempo” 10.01.1960, s. 11; Arch. BLAA fondo CE MSS 
775-3620.
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Fot. 89. Un arte simple y sincero, notatka nt. Wystawy akwareli Felisy Bursztyn w 
Galerii „El Callejón”. “El Tiempo” 12.10.1958, s. 10. 

Fot. 90. 7 Siete pintores contemporáneos (7 Siedmiu malarzy współczesnych), Katalog 
wystawy w Galerii „Arte Moderno” kwiecień-maj 1962 r. Arch BLAA fondo CE 
MSS 775-3918.

Fot. 91. Casimiro Eiger: 35 años “condenado a galerías” (Casimiro Eiger: 35 lat „skazany 
na galerie”). Taki podpis figuruje pod zdjęciem ilustrującym tekst Glorii Valencii 
Diago na temat Casimiro Eigera pt. La poesía me dio a Colombia por patria, „El 
Tiempo” 24.02.1978. zdj. z Arch. BLAA fondo CE MSS 775-1377.

Fot. 92. Las críticas de Gómez Jaramillo a los Coleccionstas son comentadas, list Casimiro 
Eigera, “El Tiempo” 16.06.1954.

Fot. 93. Arte y literatura en 1949. El Mundo de los libros. Cuadros y exposiciones, “El 
Tiempo” 8.01.1950. 

Fot. 94. Lectura. Informacja o spotkaniu w Galerii „El Callejón”. „El Tiempo” 7.12.1951.  
Fot. 95. Bodegón, Ignacio Gómez Jaramillo, wystawa indywidualna galeria “El 

Callejón”, “El Tiempo” 4.07.1954.
Fot. 96. Po lewej: Sin título, Armando Villegas López, 1954, obraz olejny na drewnie, 

43,5 x 52,5 cm. Banco Rep ca-AP1965; Po prawej: Gabriel García Márquez y 
hombre no identificado. Harry Ransom Center, The University of Texas at Austin, 
digital collections: PH_GarciaMarquezG_44_4_011, https://hrc.contentdm.
oclc.org/digital/collection/p15878coll73/id/18884/rec/8 

Fot. 97. El toro, Alejandro Obregón, 1960, BADAC UniAndes GW_CA06_CP02_
DOC005_FOL004r.

Fot. 98. Oswaldo Guayasamín w Galerii „Arte Moderno”. Zdjęcie, katalog wystawy 
Oswaldo Guayasamína. Bogotá: czerwiec 1962. Arch. BLAA fondo CE MSS 775-3916.

Fot. 99. Od lewej: Fernando Botero w pracowni pokazuje obraz Mona Lisa a los diez 
años, Fotografia dołączona do tekstu o wystawie w „El Callejón”, “El Tiempo” 
22.08.1965; Po prawej: Mona Lisa a los diez años, Fernando Botero, obraz olejny, 
1959, BADAC UniAndes  GW_CA06_CP03_DOC003. 

Fot. 100. Homenaje al poeta Jorge Gaitán Durán, Eduardo Ramírez Villamizar, drewno, 
185 x 258 x 44 cm, 1963. BRep ca.-AP1294, BLAA, Bogota.

Fot. 101. Homenaje a Jorge Gaitán, Alejandro Obregón, 1962, obraz olejny, 155 x 188 
cm. BRep ca.-AP2051.

Fot. 102. Brazo del Christo, Alejandro Obregón, dwa zdjęcia opisane jako anonimowe 
(ten sam numer), arch. BLAA fondo CE MSS 775-1376.

Fot. 103. Inauguracja wystawy malarstwa Alberto Acuñii w Galerii „El Callejón”. 
Casimiro Eiger w środku, Alberto Acuñia po prawej, po lewej prawdopodobnie 
Gabiel Giraldo Jaramillo. „La República” (brak daty), Arch. BLAA, fondo CE 
MSS 775-3603.

Fot. 104. Botero al desnudo, Casimiro Eiger, artykuł w „Semana”, no 756, 10.07.1961. 
Arch. BLAA fondo CE MSS 775-3858.
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Fot. 105. Zaproszenie na wernisaż wystawy Enrique Grau La magia w Galerii „Arte 
Moderno”. Arch. BLAA fondo CE MSS 775-1194.

Fot. 106. Miejsce pochówku Casimiro Eigera na Cmentarzu Głównym w Bogocie. 
Zdj. Ambasada Polska w Kolumbii.

Fot. 107. Eduardo Ramírez Villamizar ganó el Primer Premio de Pintura Guggenheim, 
Jesús Arango, Mendoza Varela, Casimiro Eiger, “El Espectador” 12.06.1958. 
Arch. BLAA fondo CE MSS 775-3676.

Fot. 108. Katalog XV Salonu artystów kolumbijskich. Członkowie jury 
klasyfikującego: doctor Arturo Robledo, Senor Casimiro Eiger, Doctor Carlos 
Dupuy. BADAC UniAndes GW_CA06_CP02_DOC006_FOL001 oraz GW_
CA06_CP02_DOC006_FOL006r.

Fot. 109. El traje de luces de Don Casiveo, Henry Laverde, rysunek. Arch. BLAA MSS 
775- 3958.

Fot. 110. Satyryczny rysunek na temat Eigera. Brak danych na temat gazety i daty. 
Arch. BLAA fondo CE MSS 775-3959.

Fot. 111. Las Sombras y los Gestos, Casimiro Eiger, “El Tiempo” suplemento literario 
3.03.1950.

Fot. 112. Od lewej: Alejandro Obregón, María Clara Guillén Jiménez, Felipe 
Guillén Jiménez, Gloria Zea de Uribe i Casimiro Eiger. Zdjęcie wykonane 
prawdopodobnie podczas uroczystości na cześć Eigera w galerii „Belarca” w 
1978 r. Arch. BLAA fondo CE MSS 775-1365.

Fot. 113. List od Marty Traby z gratulacjami, (błędnie opisany jako od Marty Lay) 
Arch. BLAA fondo CE MSS 775-0330.

Fot. 114. Od lewej: osoba nieznana, Belisario Betancur, Casimiro Eiger. (zdjęcie 
opisane Casimiro Eiger z dwoma nieznanymi osobami) Arch. BLAA fondo CE 
MSS 775-1364; Po prawej: Order - Orden Nacional al Mérito en las Artes y las 
Letras en grado de Oficial http://www.cancilleria.gov.co  

Fot. 115. Arzodiabolomaquia, Fernando Botero, obraz olejny, 1960. (z prawej strony 
widoczna tabliczka z komentarzem C. Eigera). Museo Nacional de Colombia. 
Zdj. autorka.

Fot. 116. Doble Victoria alada, rzeźba z żelaza oksydowanego, Eduardo Ramírez 
Villamizar, ok. 1994, lewa 697 x 531 x 1024 cm., prawa 697 x 707 x 1197 cm., Aleja El 
Dorado, Bogota. Zdj. Fundacja FUNCORES - Fundación para la Conservación 
y Restauración del Patrimonio Cultural, INSTITUTO DISTRITAL DE 
PATRIMONIO CULTURAL (IDPC).

Fot. 117. Program Sesji: Casimiro Eiger y el arte moderno colombiano wraz z 
zaproszeniem na wystawę o tym samym tytule. Sesja odbyła się 2 listopada 2017 
roku w Muzeum Architektury Leopoldo Rothera, a wernisaż wystawy miał 
miejsce na Wydziale Sztuki Universytetu Narodowego w Bogocie. Ze zbiorów 
własnych autorki.

.





Najważniejsza sytuacja dla galerii sztuki to są wystawy, program 

wystawienniczy, galeria sztuki, która nie realizuje wystaw,… nie wiem, 

nie jest galerią sztuki, jest sklepem jeżeli ma obrazy…  

Piotr Zieliński, założyciel, kustosz i kurator wystaw  
w Galerii Sztuki Wirydarz w Lublinie1362 

TABELA WYDARZEŃ: 

Wystawy i wydarzenia zorganizowane przez Casimiro Eigera (zarówno w 
jego Galeriach jak i na zewnętrz).

Uwagi:
Jeśli nie podano organizatora tzn., że był nim Casimiro Eiger.
Wydarzenia przy których nie ustalono miesiąca podane są na końcu każ-
dego roku, 
natomiast te, przy których nie ustalono roku znajdują się na końcu tabeli.
W przypadku źródeł internetowych - dostęp 01.09.2018.

1362  Poznajmy się! Piotr Zieliński, założyciel Galerii Wirydarz: Bez spocenia się, bez roboty nie 
ma dobrej galerii, „Kurier Lubelski”, 16.04.2019.  https://kurierlubelski.pl

ANEKS 
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Data/
Galeria/ 
Miasto/ 
Organizator

Tytuł wystawy i/lub jej charakter/ 
Artyści/ Pokazane dzieła

Przedmowa/ Recenzja/ Uwagi Dane bibliograficzne

1946?

Wystawa w 
„El Callejón”
(bez użycia 
słowa ga-
leria)

Exposición de la pintura tradicional 
Wystawa tradycyjnego malarstwa 
Wystawa zbiorowa
Hena Rodríguez Parra – rysunek: 
Aguadora en Reposo.
jorge Ruiz Linares – obrazy olej-
ne: Cabeza Romántica i Muchacha.

Błąd w dacie lub informacji. 
Galeria „El Callejón” powstała w 
1951 roku.
Błędnie podane imię Ilena, poda-
ne również dobre imię Hena.

Carmen Ortega Ricaurte, 
Diccionario de artistas …, s. 
363, 377. 

1950

centralne 

galerie 

sztuki 

(galerías 

centrales 

de Arte).

piwnice przy 
alei  Jiménez 
zarejestro-
wane pod 
różnymi 
adresami 
(aleja Jimé-
nez z
ulicą 8, ulicą 
8 n.° 14-98)

Casimiro Eiger (członek rady 
artystycznej i administrator)
19 listopada 1950 Casimiro Eiger 
został mianowany administrato-
rem Centralnych Galerii Sztuki.

C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías y 
espacios autogestionados …, 
s. 308-309.

1950 (1951) 

VII-18

Wystawa sztuki Indian Otavalo Eiger zrecenzował wystawę w 
programie radiowym Radiodi-
fusora Nacional Exposiciones y 
museos.

C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías y 
espacios autogestionados …, 
s. 308-309.
C. Eiger, Indios de Otavalo 
(18-VII-1951), [w:] M. Jur-
sich Durán (red.), Casimiro 
Eiger. Crónicas de arte 
colombiano …, s. 216-219.
Podany inny rok 1951.
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1950-1951 1950 

16-VIII Ricardo Acevedo Bernal
25-VIII Alberto Arboleda
11-IX Reprodukcje obrazów mala-
rzy francuskich
20-X Sanktuaria Bogoty i inne 
obrazy. Carmen Cortés Zapata
XI Próbka malarstwa współczes-
nych kolumbijskich artystów
7 XII Wystawa Świąteczna
1951 
2 II Guillermo Heguigorri
2 IV Manuel Niño y Alois Boudry
3 V Diógenes A. Villamil Peralta
18 V Pedro Lobos
11 VII Domingo Moreno Otero
16 VIII Manuel Niño
22 VIII Pablo Julio Pinilla Pineda
21 IX Pinna Castruccio
IX Agustín Jaramillo Londoño
1 X Alipio Jaramillo
3 XII Salon Sztuki Kolumbijskiej – 
Święta Bożego Narodzenia 14 XII 
rzeźby Alberto Arboledy Z.

W 1950 r. Eiger był administra-
torem w Centralnych Galeriach 
Sztuki (Galerías Centrales de 
Arte).
Uczestniczył w przygotowywa-
niu wystaw w latach 1950-1951, 
prawdopodobnie aż do momen-
tu założenia swojej Galerii „El 
Callejón”. Nie udało się odnaleźć 
informacji czy i kiedy zakoń-
czył wspólpracę z Centralnymi 
Galeriami Sztuki.

C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías y 
espacios autogestionados …, 
s. 308-309.

1950?

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota”

Wystawa indywidualna
eduardo Ramírez Villamizar

Błąd w dacie, Galeria „El Calle-
jón” powstała w 1951 roku. 
Malarz po zakończeniu wystawy 
w Galerii „El Callejón” wyjechał 
do Stanów Zjednoczonych. Na 
jego stronie internetowej podane 
jest, że podróżował i przebywał 
w USA w latach 60.

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 326.
Cronología Eduardo 
Ramírez Villamizar
http://ramirezvillamizar.
com 

1951 XI

Galería „El 
Callejón”/ 
Bogota

Powstanie Galerii „El Callejón” Kontrakt dotyczący zarządzania 
galerią „El Callejón” między 
Casimiro Eigerem i Hansem 
Ungarem, 6 września 1951 r.

El legado de Casimiro Eiger, 
Banco de la República, 
BLAA, Bogotá, 1987, s. 
2, 17.

1951-XII-1

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota
calle 14 w 
dawnym 
domu docto-
ra Eduardo 
Santos

“Exposición de impresionistas y su 
tiempo”
Reprodukcje dzieł francuskich 
impresjonistów

Tematem inaugracyjnym nowej 
Galerii Artystycznej, otwartej 
pod bardzo odpowiednią nazwą 
“El Callejón” (Zaułek) pod pro-
tektoratem don Casimiro Eigera, 
była wystawa ekspresjonisów i 
ich czasów
Słowo wstępne wygłosił mistrz 
Acuña mówiąc: takie przedsię-
wzięcie nie stanie się zaułkiem 
bez wyjścia. Wystawa odbyła się 
jeszcze podczas remontu po-
mieszczenia.

Galería “El Callejón” El 
Tiempo 1 de diciembre 
de 2021
Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3564.



Aneks460

1951-XII-7

Galería „El 
Callejón”. 
–calle 14, 
número 6-88

Lectura „Asombro” Jorge Gaitána 
Durána

Czytanie najnowszego dzieła pt.  
„Asombro” opublikowanego w 
ostatnich dniach w Paryżu przez 
młodego poetę kolumbijskiego  
Jorge Gaitána Durána, jednego 
z przywódców ruchu „cuader-
nicola”. 

Noticiero cultural, El Tiem-
po, 7.12.1951, s. 5.

1951-XII ¿?

Galería „El 
Callejón”/ 
Bogota

La Virgen en el arte 
(Wizerunek Najświętszej Marii 
Panny w sztuce)
Wystawa zbiorowa

Katalog i lista nazwisk 61 arty-
stów i ich dzieł.

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-1241.

1952-II- 1

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

enrique grau

Wystawa indywidualna

Oficjalna inauguracja galerii 
„El Callejón” na ul. 14 powyżej 
siódmej (calle 14 arriba de la 
séptima).
Działalność galerii „El Callejón” 
została zainaugurowana dzięki 
inicjatywie Casimiro Eigera y 
Hansa Ungara wystawieniem 
wybranych dzieł – temper, 
obrazów olejnych i rysunków- 
wszystkich razem 16, młodego 
i już konsegrowanego (consa-
grado) Enrique Grau malarza z 
Cartageny. 
Zachęta do zwrócenia uwagi na 
kulturowy zakres tych regular-
nych wystaw spatronowanych 
przez „El Callejón”.

J. Iregui, et al., Café El 
Automático. Arte, crítica … 
s. 28, 166. 
Noticiero cultural, “El 
Tiempo” 2.02.1952 s. 5. 

1952 IV wystawa na temat tańca i ma-

larstwa

C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 314.

1952-VI

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Salon grafik wykonanych techniką 
monotypii
jorge elías triana, cristina de 

chałupezynzki [Krystyna Cha-
łupczyńska, T. S.-J.], guillermo 

wiedemann, Ignacio gómez 

jaramillo, Lucy tejada, Antonio 

Valencia, josé de Recasens

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-1305.
G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto artístico …
J. Iregui, et al., Café El 
Automático. Arte, crítica …, 
s. 168.
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 418.
C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 314.
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1952-VII – 

31-VIII

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota/

Mistrzowie tradycji
epifanio garay, Roberto pára-

mo, eugenio peña i gonzáles 

Lamarga

Na wystawie można było obej-
rzeć nie pokazywane szerokiej 
publiczności obrazy mistrzów 
ponieważ pochodziły one z 
wielu różnych prywatnych 
kolekcji w tym głównie z kolekcji 
znanego pisarza.
Pisarz juan Lozano y Lozano 
otworzył wystawę w galerii „El 
Callejón” z obrazami kolumbij-
skich malarzy z jego kolekcji. 
Pisarz miał w swoim domu 
galerię europejskich obrazów 
z okresu renesansu, portrety 
kolumbijskich bohaterów i ma-
larzy z końca ubiegłego wieku i 
początków bieżącego.

J. Iregui, et al., Café El 
Automático. Arte, crítica  …, 
s. 168. 
Zamknięcie wystawy:
Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3389.

1952 20-VII

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Lectura „poemas en prosa” – (Czytanie 
„poezji prozą”) 
Leóna de greiff

Poemas en prosa (poezja prozą) 
wystąpienie wygłoszone przez 
poetę Fernando charry Lara 
jako wstęp do lektury utworów 
Leóna de Greiffa.

Fernando Charry Lara, 
Lecturas. Poemas en prosa, 
„El Tiempo” 20.07.1952. 

1952 19-VIII

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

La Real Expedición Botánica del 
Nuevo Reino de Granada José Celest-
ino Mutis
(Królewska Ekspedycja botaniczna 
Nowego królestwa Granady) 
josé celestino mutis

Uroczystość mająca na celu 
wyjaśnienie ponadczasowego 
charakteru naukowego dzieła 
J. c. mutisa Flora de Bogotá 
będącego wynikiem królewskiej 
Ekspedycji.
Podczas wydarzenia zabrali głos: 
dr guillermo Hernández de 

Alba i dr Álvaro esguerra.

R. Galvis, El Jardín y la 
Quinta. Lugares de la 
Expedición, „El Tiempo” 
24.08.1952, s. 3. 
Arch. BLAA MSS 775-
2838. 
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1952 4-22-

XI

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota 
Álvaro Mutis

Primer Salón Colombiano del Deporte 
(Pierwszy Kolumbijski Salon Sportu)
Obrazy olejne: germán Becerra, 
Luis Antonio Benavides, Luis c. 

campo, Hernando castellanos, 
Ignacio gómez jaramillo – obraz 
olejny Nadadoras en el trópico; jo-

aquín e. gonzález gutiérrez, 
enrique grau Araújo, Adriano 

moreno, edulfo peñarete, Alber-

to pino, Omar Rayo, Luis Ángel 

Rengifo, jorge Ruiz Linares, Re-

inaldo scamgroglio, Hernando 

tejada, jorge elías triana, carlos 

tupas mejía; 
Akwarele: pedro Ignacio Beltrán, 
cristina de chalupczynski, 
joaquín e. gonzález gutiérrez, 
carlos López Ruiz, Luis Ángel 

Rengifo, Rodrigo Rodríguez 

Villa, 
Gwasze: Felipe gonzález Brun, 
Omar Rayo, 
Tempery: Fernando Acuña c i 
carlos tupaz mejía, 
Pastele: jaime López mejía, carlos 

López Ruiz, Omar Rayo i Ar-

mando Villegas; 
Grafiki: jesús enrique López i Leo 

matiz; 
Rzeźby: gustavo garcía, Hugo 

martínez i pepe saldarriaga A; 
Poza konkursem: 
germán Becerra, Ignacio gómez 

jaramillo, kurt Levy meyer i 
Antonio Valencia.

Wystawa została zorganizowa-
na przez Álvaro mutisa pod 
patronatem ESSO w Kolumbii 
(la Esso Colombiana) 
Katalog Pierwszego Salonu 
Sportu: zawiera listę dzieł oraz 
wycenę 41 obrazów i rzeźb.
Ignacio gómez jaramillo 
otrzymał pierwszą nagrodę 
(Primer Premio) za swój obraz 
olejny Nadadoras en el trópico.
Inna informacja prawdopodob-
nie błędna, że Ignacio Gómez 
Jaramillo brał udział poza kon-
kursem.

Arch. BLAA MSS 775-
0971.
G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 345.
J. G. Cobo Borda, Ignacio 
Gómez Jaramillo, Villegas 
Editores, Bogotá 2003, 
chronologia, https://ville-
gaseditores.com

1952 XI Leticia Vásquez C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 314.
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1953 IV – V

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

San Andrés y Providencia (Ludzie i 
pejzaże San Andrés i Providencia) – 
wystawa indywidualna
jorge elías triana

Wystawa sponsorowana przez 
ESSO Colombia.
Na otwarciu słowo wstępne 
wygłosił i zaprezentował wysta-
wę Álvaro mutis 
3 maja 1953 r. Ignacio gómez 

jaramillo opublikował artykuł 
w dodatku literackim „El Tiem-
po” na temat malarza Jorge Elías 
Triana w związku z jego wysta-
wą w Galerii „El Callejón”.

G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 347.
J. Iregui, et al., Café El 
Automático. Arte, crítica 
…, s. 174
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …,  s. 418.
J. G. Cobo Borda, Ignacio 
Gómez Jaramillo …, (poda-
na data: marzec, prawdo-
podobnie błąd).
Quinto aniversario de la 
emisora H.J.C.K., katalog 
Radio HJCK 1955.
Ignacio Gómez Jaramillo, 
El Pintor José Elías Triana, 
„El Tiempo” 3.05.1953. 
(błąd w tytule, powinno 
być Jorge).

1953 21-V

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota 
Casimiro 
Eiger

Salón de Arte Moderno (Salon Sztuki 
Nowoczesnej)
Wystawa zbiorowa
Alberto Arboleda – ceramika i 
plastyka, eduardo Ramírez Vil-

lamizar; enrique grau Araújo; 
Oswaldo guayasamín– El Arpista; 
guillermo wiedemann – akware-
la Tres figuras;
georges Braque – faksimil nume-
rowany Naturaleza Muerta
Wystawionych zostało około pół 
setki obrazów i ceramiki

walter engel nazywa Eigera 
mistrzem wystawy, dyrygentem 
tej wspaniałej orkiestry kameral-
nej do której można porównać 
Salon. Mimo, że jego nazwisko 
nie występuje w katalogu to 
postuluje, że powinien odbierać 
zaszczyty wspólnie z artystami. 
Walter Engel, na łamach „El 
Tiempo”, w rok późniejszej 
recenzji (4.07.1954) nt. wystawy 
malarzy z Ekwadoru wspomina, 
że obraz Oswaldo Guayasamína 
Arpista po raz pierwszy pojawił 
się w Bogocie na wystawie w „El 
Callejón” w 1953 roku. 

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3598: Walter 
Engel, En El Callejón Un 
salón ejemplar, „El Tiem-
po” 31.05.1953.
C. Ortega Ricaurte, Dic-
cionario de artistas …, s. 33, 
327, 451.
G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 347.
„Boletín Cultural y Biblio-
gráfico”, vol. 32, no. 38, 
1995, s. 44.
Guillermo Wiedemann 
http://www.colarte.com
W. Engel, Exposiciones. 
Pintura ecuatoriana, „El 
Tiempo” 4.07.1954.

1953-IX-20

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota 
Casimiro 
Eiger

Retrospektywna wystawa pośmiert-
na
pedro Alcántara Quijano monte-

ro (1878-1953)
Malarz historyczny, zmarł 26 sierp-
nia 1953 r.

Na wystawie komentarz i wystą-
pienie wygłosiła Dolcey Ver-

gara – dyrektor Szkoły Sztuk 
Pięknych, przybyła na zaprosze-
nie przez Casimiro Eigera.

Dolcey Vergara, Pedro Al-
cántara Quijano Montero, 
comentario (komentarz) 
http://www.colarte.com
Dolcey Vergara, El Maestro 
Quijuano, el pintor desapa-
recido. Vocación y talento, 
„El Tiempo” 20.09.1953.
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1953 29-XI 

– XII

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota 
Casimiro 
Eiger

Salón de Pinturas; Salón de Arte Mo-
derno lub Salón del Callejón
Wystawa malarstwa; sztuki nowo-
czesnej lub wystawa w „El Callejón”.
Wystawa zbiorowa
Brało w niej udział 20 artystów 
wśród nich:
Alejandro Obregón, Alberto Ar-

boleda, guillermo wiedemann, 
Luis Alberto Acuña, julio castil-

lo, Hernando tejada, enrique 

grau 

Słowo na otwarcie wygłosił 
Fernando guillén martínez, 
młody intelektualista bogotań-
ski. Tekst został wydrukowany 
w „El Tiempo” pt. Los Modernos 
(Nowocześni). Przedstawił 
w nim swoją opinię na temat 
pojęcia sztuka abstrakcyjna (arte 
abstracto).
Słowa Fernando Guilléna Mar-
tíneza były transmitowane 22 
listopada 1953 r. przez radio 
HJCK, została też odczytana 
ankieta malarzy na temat dzieł 
pokazanych na tej wystawie.
casimiro eiger w swojej au-
dycji w Radiodifusora Nacional 
nazwał wystawę Salón de Arte 
Moderno lub Salón del Callejón. 
W dniu 11 grudnia mówił, że 
wystawa została zamknięta w 
zeszłym tygodniu.

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3599. 
Fernando Guillén Mar-
tínez, En El Callejón. Los 
Modernos, „El Tiempo” 
29.11.1953. 
Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3413. 
Noticiero cultural. Arte, „El 
Tiempo” 22.11.1953.
J. Iregui, et al., Café El 
Automático. Arte, crítica 
…, s. 176.
C. Eiger, Salón del Callejón 
(11-XII-1953), [w:] M. Jur-
sich Durán (red.), Casimiro 
Eiger. Crónicas de arte 
colombiano …, s. 303-306.
G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 347-348.

1953

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota 

Wystawa indywidualna
enrique grau 

Enrique Grau, Julio César 
Flórez, Bélgica Rodríguez, 
Enrique Grau: Homage, 
Villegas Editores, Bogota 
2003. s. 311.
Enrique Grau http://www.
artnet.com/ 
Grau Enrique http://luz-
boterofineart.com/ 
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 171.

1954 II

III piętro 
Muzeum 
Narodowego
Casimiro 
Eiger

Wystawa Francuska (Exposición 
Francesa)
Reprodukcje malarstwa francuskie-
go z ostatnich 100 lat. 
Wśród malarzy pokazano dzieła 
impresjonistów m. in.:
Daumier, Degas, toluouse-Lau-

trec, Bonnard, Dufy, gauguin, 
Henri Rosseau, Roualt, Vlamick, 
matisse, Brauque. paul cézanne, 
Édouard manet, Berthe morisot, 
claude monet, pierre-Auguste 

Renoir i jean-Baptiste-camille 

corot.

walter engel w recenzji Artes 
plásticas en 1954 zamieszczonej w 
„El Tiempo” pisał, że publiczność 
na zobaczenie wystawy czekała 
w długich kolejkach i nie za-
wiodła się. 
Gasimiro Eiger w Radiodifusora 
Nacional tłumaczył, że nie mógł 
zrobić wywiadu z dr. manue-

lem de Vengoechea, koordyna-
torem wielkiej wystawy francu-
skiej, gdyż ten nie miał czasu z 
powodu nawału zajęć. 
Wystawę otworzył i słowo 
wstępne wygłosił w języku fran-
cuskim Ambasador Francji 

Henry Ingram. Krytyk sztuki 
casimiro eiger zaprezentował 
dzieła wystawione w Galerii 
i zaakcentował francuski styl 
wystawionych obrazów. 

Walter Engel, Artes plásti-
cas en 1954, „El Tiempo” 
grudzień 1954, [w:] Grupo 
de Investigación en un 
Lugar de la Plástica (red.), 
Plástica dieciocho…, s. 228.
Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3447.
Inauguración Exposición 
Francesa, katalog katalog 
Radio HJCK.
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1954 III

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota Casi-
miro Eiger

Pierwsza wystawa grafik-rycin ARTA 
– Asociación de Amigos de Arte
Nowoczesne grafiki z takich krajów 
jak: Szwajcaria, Niemcy, Austria, 
Holandia, Włochy, Jugosławia i 
Stany Zjednoczonye, Kolumbia.

Kolumbia była jedynym krajem 
Ameryki Łacińskiej, który nale-
żał do ARTA. 

Grupo de Investigación 
en un Lugar de la Plástica 
(red.), Plástica dieciocho …, 
s. 229.

1954 24-IV 

– V

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna 
julio Acuña/ julio cañas Acuña

Jego pierwsza indywidualna 
wystawa.
Dwie wersje nazwiska Julio 
Acuña lub Julio Cañas Acuña. 
Prawdopodobnie chodzi o julio 

cañas Acuña syna artysty 
Luisa Aberto Acuñii.

Recenzja wystawy julio Acuña i 
jego twórczości.
Słowo wstępne na otwarciu 
wygłosił marco Ospina 

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-1242.
J. Iregui, et al., Café El 
Automático. Arte, crítica 
…, s. 178.
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 17.

1954 VI

Galerías de 
arte (galerie 
sztuki) pod 
patronatem 
Galerii „El 
Callejón” 
pod dyrekcją 
Casimiro 
Eigera

Wystawa kolumbijskich malarzy 
współczesnych:
gómez campuzano, Luis Al-

berto Acuña, gonzalo Ariza, 
julio Fajardo, gómez jaramillo, 
grau Araújo, Fernando Botero, 
Jaime Ibáñez, Alirio i guillermo 

jaramillo, Hernán merino, edgar 

negret, jesús niño, sergio trujil-

lo, Ramírez Villamizar, Ramírez 

Fajardo, sofía urrutia, santiago 

Velasco.

Kalatog współczesnych malarzy: 
spis 46 artystów, ich dzieł i cen.
Dzieła pochodziły z prywatnych 
kolekcji. 
Wystawa odbyła się w Galeriach 
Sztuki [Galerías Centrales de 
Arte], którym patronuje „El 
Callejón” pod dyrekcją casimi-

ro eigera.

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-1243.
Grupo de Investigación 
en un Lugar de la Plástica 
(red.), Plástica dieciocho …, 
s. 229.

1954 4-VII

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota Casi-
miro Eiger

Wystawa indywidualna
Ignacio gómez jaramillo – m. in. 
obraz Bodegón

„Skuteczny i wymagający 
Casimiro Eiger zgromadził 
dwie prywatne kolekcje, w tym 
obrazy mające duże powodze-
nie”. Fotografia obrazu Ignacio 

gómeza jaramillo – Bodegón.

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3601: En la Bi-
blioteca y „El Callejón”, „El 
Tiempo” 4.07.1954.

1954-X/XI

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
eduardo Ramírez Villamizar – 
dzieła sztuki abstrakcyjnej, 33 obra-
zy, rzeźby i ceramiki

W. Engel, El arte abstraco 
en el mundo (2) Colombia, 
[w:] Grupo de Investi-
gación en un Lugar de 
la Plástica (red.), Plástica 
dieciocho …, s. 122.
Grupo de Investigación 
en un Lugar de la Plástica 
(red.), Plástica dieciocho …, 
s. 229.
G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 349.
J. Iregui, et al., Café El 
Automático. Arte, crítica 
…, s. 182.
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 327.
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1954

Galeria „El 
Callejón”

Wystawa indywidualna
jorge elías triana

Jorge Elías Triana pintor 
http://www.colarte.com
C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 314.

1954

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Spotkanie promocyjne dotyczące 
najnowszej książki Andrésa Hol-

guína

Najprawdopodobniej była to 
antologia poezji francuskiej: A. 
Holguín, Poesía francesa: antolo-
gía, Guadarrama, Madryt 1954.

Lanzamiento del libro de 
Andrés Holguín, katalog 
Radio HJCK.

1955 II – IV

Galería „El 
Callejón”/ 
Bogota/ 
Casimiro 
Eiger

Wystawa indywidualna (pierwsza)
Armando Villegas – Blanco y rojo, 
Pájaros tropicales, Pájaros y Tunas, 
Armonía en Ocre, Ave Real, Contra-
stes, Riña, Picaflores, Botellas sobre 
Fondo verde

Sztuka abstrakcyjna Arman-

do Villegasa. Zaprezentował 
obrazy o tematyce związanej z 
ptakami tropikalnymi.
Tekst do katalogu wystawy napi-
sał marco Ospina. 
W wywiadzie dla „Kienyke” 
Armando Villegas mówi, że 
na otwarciu wystawy w „El 
Callejón” przemawiał gabriel 

garcía márquez.

Katalog wystawy Pinturas 
Armando Villegas. Exh. 
Cat., Bogotá, Colombia: 
Galería El Callejón, 1955. 
Archiwum ICAA MFA H. 
Armando Villegas, el maes-
tro olvidado, 24.04.2013.
J. Iregui, et al., Café El 
Automático. Arte, crítica …, 
s. 184.
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 448.
G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 359-360, 424. 
(błąd w dacie, podany 
grudzień).
Exposición fotográfica de 
García Márquez en la Feria 
del Inmigrante Integra 
Madrid, http://blogs.
periodistadigital.com
E. Barney Cabrera,  Euge-
nio Barney Cabrera y el arte 
colombiano…, s. 43.
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1955 IV – 

27-V

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Pokaz niemieckich reprodukcji 
malarstwa światowego takich ma-
larzy jak: 
Boch, Van gogh, gaguín, Rem-

brandt, corot – portret dziew-
czynki, Franz Hals – portret dziew-
czynki, monet – pejzaż, Renoir, 
cézanne – martwa natura, Braque, 
utrillo.

Pokazowi reprodukcji z gazet 
niemieckich towarzyszyła 
wystawa książki niemieckiej w 
Księgarni Głównej
Artykuł marty traby Tener la 
belleza en casa (Posiadać piękno 
w domu) z 16 maja 1955 r. Autor-
ka dyskutuje na temat przydat-
ności dobrych reprodukcji.
Inauguracja wystawy książek 
niemieckich w Księgarni Głów-
nej odbyła się w dniu 27 kwietnia 
1955 r. W Galerii „El Callejón” 
towarzyszy jej wystawa repro-
dukcji malarstwa światowego z 
prasy niemieckiej, których wier-
ność i dokładność są wspaniałe. 
Kolumbijski poeta carlos 

López narváez wprowadził 
publiczność w sztukę francu-
skich impresjonistów i ich dzieła 
pokazywane na wystawie.

Grupo de Investigación 
en un Lugar de la Plástica 
(red.), Plástica dieciocho …, 
s. 234.
Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-1244.
Marta Traba, Columna 
de arte. Tener la belleza 
en casa, „El Tiempo” 
16.05.1955, s. 5.
[Exposición de arte francés 
en la Galería El Callejón] 
katalog Radio HJCK.
Esta tarde se inaugura la 
Exposición del Libro Ale-
mán en la Librería Central, 
„El Tiempo” 27.04.1955, 
s. 11.

1955 16-VI 

– VII

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota 
Casimiro 
Eiger

Arte Religioso Moderno (Wystawa 
Nowoczesnej Sztuki Religijnej)
Malarstwo:
Alejandro Obregón – Brazo de 
Cristo; R. p. Ivo schaible, s. D. 

s. – 4 projekty witraży dla kościoła 
Divino Salvador w Bogocie: Retor-
no del hijo pródigo, Sueño de Elias i 
Cescendimiento; marco Ospina – 5 
projektów w akwareli witraży dla 
kościoła Nuestra Señora de Fátima w 
Bogocie i fotografie portalu i mozai-
ki wykonanych na fasadzie budynku; 
enrique grau – seria Tobias y el 
Angel, eduardo Ramírez Villami-

zar – obraz olejny Calvario z 1948 r.; 
jorge elías triana – Virgen indíge-
na; Luis Alberto Acuña – Santos 
varones y mujeres conducen el cuerpo 
de Nuestro Señor i Meditación de Santo 
Tomás; elvira martínez de nieto, 
sofía urrutia – Anunciación; Luis 

Angel Rengifo – akwatinta Día de 
los difuntos; Leo matiz – Cristo entre 
los dos ladrones i Cristo esteoroscópico; 
Ignacio Gómez Jaramillo – La Asun-
ción de la Virgen; Alipio jaramillo, 
Hernando tejada, manuel Her-

nández gómez, Adriano moreno.
Rzeźba:
josé Domingo Rodríguez; gomer 

medina; Hugo martínez – Las 
cabezas de Cristo i La Virgen.

Wystawie patronowała Księgan-
ria Główna.
Katalog Wystawy Nowoczesnej 
Sztuki Religijnej zawiera krótką 
recenzję wystawy i spis dzieł.
W katalogu zamieszczony jest 
też obraz pedro nel gómeza, 
który nie dotarł na wystawę z 
Medellín. 
Na otwarciu w dniu 16 czerwca 
przemawiał artysta kolumbijski 
Luis Ángel Rengifo.
Recenzja Waltera Engela z wy-
stawy zamieszczona została w 
„El Tiempo” 26 czerwca 1955 
(w spisie archiwum jest błąd w 
dacie) w dziale: Arte en „El Cal-
lejón” pod tytułem Una Franca y 
Valerosa Posición. 
Engel pisze, że inicjatywa Eigera 
w przygotowaniu tej wystawy 
ratuje Bogotę przed nazwaniem 
jej pustynią życia artystycznego 
w pierwszym semestrze 1955 
roku. 

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-0981 katalog 
dzieł.
Luis Ángel Rengifo inau-
gura la Exposición de Arte 
Religioso Moderno, katalog 
Radio HJCK 1955.
Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3602; Walter 
Engel, Una Franca y Vale-
rosa Posición, „El Tiempo” 
26.06.1955. 
Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3457. Inau-
guracja, Radiodifusora 
Nacional. 
Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3459; C. Eiger, 
Arte religioso moderno 
(8-VII-1955), [w:] Casimiro 
Eiger. Crónicas de arte…, s. 
413-416.
G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 350, 438.
E. Barney Cabrera,  Euge-
nio Barney Cabrera y el arte 
colombiano…, s. 53-55.
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1955 27-VII

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna (pierwsza)
cecilia porras de child – Yo y 
Cartagena, Arlequín sentado, Pez azul, 
Niña del gorrión, Casas y murallas, 
Callejuela, Cartagena, Mujer dormi-
da, Espera, Figura, pájaros y el mar, 
Canasta de Flores, Calle larga, Paisaje 
con barca.

Inauguracja 27 lipca o godz. 6:15 
po południu. Ekspozycja była 
zaprezentowana przez jorge 

gaitána Durána. 
Obrazy olejne o tematach zwią-
zanych z miastem Cartagena. 
Widać wpływ malarza Enrique 
Grau.

Walter Engel, Cecilia Por-
ras: una revelación artística 
ICAA MFA H. 
G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 352.
Grupo de Investigación 
en un Lugar de la Plástica 
(red.), Plástica dieciocho  
…, s. 235.
Noticiero cultural, ex-
posición, „El Tiempo” 
27.07.1955, s. 5,
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 314. 
E. Barney Cabrera,  Euge-
nio Barney Cabrera y el arte 
colombiano…, s. 61-62.

1955 23-IX

Galeria „El 
Callejón”

Wystawa poświęcona postaci Don 

Quijota w 350 rocznicę wydania 
najsłynniejszej powieści Miguela de 
Cervantesa.

casimiro eiger w dniu 23 
września 1955 r. mówił w Ra-
diodifusora Nacional o otwarciu 
wystawy El Quijote. 

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3466. 

1955 5-20-X

Galeria „El 
Callejón”

Wystawa indywidualna
Luis Aberto Acuña 

lub julio Acuña cañas

6 października inauguracja, 
zdjęcie z „La República”, 7.10.1955 
w Archiwum BLAA. Podpisane: 
Wystawa malarstwa mistrza Al-

berta Acuña w „El Callejón”. Na 
zdjęciu pośrodku stoi eiger, po 
lewej młody człowiek, po prawej 
mistrz czyta słowo wstępne (do 
wystawy: swojej czy do syna?).
Ortega Ricaurte podaje, że była 
to wystawa julio Acuña cañas 
(syna).
18 obrazów olejnych i 14 akwa-
reli. 

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775- 3603. 
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 17. 

1955-XI

Galeria „El 
Callejón”

Wystawa indywidualna
Lucy tejada – grafiki.

Artystka przesłała grafiki z Hi-
szpanii na początku listopada.

G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 359.
Grupo de Investigación 
en un Lugar de la Plástica 
(red.), Plástica dieciocho  
…, s. 128.

1955-XII

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Feria de Navidad (Wystawa na Święta 
Bożego Narodzenia)
Alberto Arboleda, enrique grau, 
eduardo Ramírez Villamizar, 
guillermo wiedemann, 
Lucy tejada, Hernando tejada.

List od Arboledy do Eigera z 
Paryża, listopad 1955 r. Arbelto 

Arboleda przesłał Eigerowi do 
sprzedaży 90 kartek poczto-
wych z serii przygotowywanych 
dla Muzeum Złota na wystawę 
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Paryżu.
Dziesięć kwadratowych kartek 
świątecznych podarował Casi-
miro Eigerowi.

Alberto Arboleda, Cerami-
sta, escultor, pintor, graba-
dor http://www.colarte.
com
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 33.
Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-0205. 



469Aneks

1955

Galeria „El 
Callejón”

Wystawa indywidualna
enrique grau

C. Ortega Ricaurte, Dic-
cionario de artistas …, 
s. 172.

1955

Galeria „El 
Callejón”

Andrés martínez de León – ry-
sunki.

Andrés martínez de León był 
artystą z Hiszpanii.

G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 424.
E. Barney Cabrera,  Euge-
nio Barney Cabrera y el arte 
colombiano…, s. 42.

1955

Galeria „El 
Callejón”

Wystawa indywidualna
manuel Hernández gómez

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 194.

1956 16-I 

– III

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Salón de „Arte Abstracto” 
Sztuka Abstrakcyjna
Alipio jaramillo, Vasili kandin-

sky, paul klee, Fernand Leger, 
judith márquez, Ipet mondian, 
mondrian, marco Ospina, 
Francis picabia, guillermo silva 

santamaría, Hans Arp, Albert 

cleizes, Robert Delaumay, edu-

ardo Ramírez Villamizar, Luis F. 

Robles, Ian munn.

Armando Villegas – Ave (Ptak).

Data wydarzenia waha się od 
stycznia do marca
Informacja w spisie arch. poda-
je, że 16 stycznia „El Callejón” 
rozpoczął rok pokazem sztuki 
abstrakcyjnej.
Malarstwo, litografie i sieciod-
ruk. Seria seriografías/reproduk-
cji graficznych zagranicznych 
artystów
walter engel w tekście na 
temat Artes plásticas opisuje Salón 
de Arte Abstracto w Galerii Eigera 
(z tekstu wynika data marcowa).
W opisie wystawy walter engel 
nazwał ją eksperymentem pod-
czas, którego artyści kolumbijscy 
zwycięsko wytrzymali sąsiedz-
two uświęconych mistrzów 
europejskich

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3604.
I. Pini, Luis Angel Rengi-
fo – Grabador, „Revista 
ESCALA/I.I.E”, Univer-
sidad Nacional, rok I, 
styczeń 1986, s. 5.
Grupo de Investigación 
en un Lugar de la Plástica 
(red.), Plástica dieciocho  
…, s. 236, 238, 261.
Judith Márouez Montoya 
pintora http://www.
colarte.com/
A. Villegas Gómez, Auto-
nomía y distinción. El gusto 
…, s. 368; 428.
C. Ortega Ricaurte, Dic-
cionario de artistas …, s. 
235, 448.
Armando Villegas http://
www.colarte.com 
C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 314.

1956-IV

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Cykl Semana Santa en Popayán 
(Wielki Tydzień w Popayán) – Wy-
stawa grafik
Luis Ángel Rengifo – pokazał 
20 prac ze scenami z Wielkiego 
Tygodnia (Semana Santa) w Po-
payán: grafiki, akwaforty, linokopie, 
ksylografie-drzeworyty, akwatynty, 
cynkografy.

Recenzja marty traby w „El 
Tiempo” z 4 kwietnia 1956. 
Recenzja waltera engela w 
Plástica dieciocho.

I. Pini, Luis Angel Rengifo – 
Grabador …, s. 5, 8, 14.
Grupo de Investigación 
en un Lugar de la Plástica 
(red.), Plástica dieciocho  
…, s. 71, 104.
G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 360-361.
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 339 
(błąd w dacie 1955).
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1956 V – VI

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

5 Cinco pintores de Vanguardia (5 
Pięciu awangardowych malarzy)
Wystawa zbiorowa
Fernando Botero – Retrato de 
Gloria Zea; Cielo mitológico sobre 
el toro caído; enrique grau – 
Mujer desnudándose; Alejandro 

Obregón –trzy akwarele-gwasze 
z wirtuozyjnymi efektami światło-
cienia; Ramírez Villamizar – 6 
wcześniejszych dzieł figuratywnych; 
guillermo wiedemann.

Według josé gómeza sicre 
prezentowani malarze są arty-
stami eksportowymi (Artistas 
exportables).
Exposición colectiva en „El Cal-
lejón”, artykuł marty traby 
zamieszczony w „Plástica” nr 1 
maj-czerwiec 1956 r. Według niej 
wystawa tych pięciu malarzy, tak 
różnych między sobą, pokazuje, 
że orientacja abstrakcyjna w 
sztuce nowoczesnej daje wy-
starczająco dużo wolności, aby 
każdy mógł odnaleźć swoją myśl 
w malarstwie i swoją świado-
mość artystyczną. 
Traba pisząc o sztuce Grau 
przywołuje wielkiego artystę 
Henri Matisse, przy opisie Guil-
lermo Wiedmanna przypomina 
Toluouse Lautreca.

G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 362, 356, 369 
(błąd w dacie powinno 
być 1956).
M. Traba, Exposición co-
lectiva en „El Callejón”, [w:] 
Grupo de Investigación 
en un Lugar de la Plástica 
(red.), Plástica dieciocho…, 
s. 72-73; 238.
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 285.
W. Engel, Balance artístico 
Colombia: 1956, [w:] Grupo 
de Investigación en un 
Lugar de la Plástica (red.), 
Plástica dieciocho…, s. 103.
Marta Traba, Wiedemann, 
„Boletín Cultural y Bi-
bliográfico”, v. 22, n. 05, s. 
27-37, oct. 1985.
C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías y 
espacios autogestionados …, 
s. 314. (błąd w dacie 1957 r.)

1956 VII/

VIII?

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota
(powięk-
szony local, 
teraz zajmuje 
dwa piętra)

Leopold Reigner (Francja) – Sto 
obrazów zrealizowanych z dużo 
lepszym pomysłem niż te które 
znaliśmy z dawnych lat.

Wystawa na początku drugiej 
połowy roku
walter engel w swojej re-
cenzji pisze, że galería „El 
Callejón”przetrwała dzięki 
związkom z Księgarnią Główną 
oraz, że swoją umiejętnością 
organizowania wystaw może 
służyć za przykład salonom 
posiadającym większe środki i 
większą przestrzeń.
Na inauguracji wystawy francu-
skiego malarza Leopoldo René 
(błąd powinno być Reigner) 
przemawiał Ambasador Francji. 

W. Engel, Exposiciones 
en Bogotá, [w:] Grupo de 
Investigación en un Lugar 
de la Plástica (red.), Plástica 
dieciocho…, s. 80.
G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 428.
Sexto aniversario de la 
emisora H.J.C.K.: https://
library.rtvc.gov.co/
C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 314.
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1956 17-VIII

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna 
carlos Rojas – 
48 dzieł podzielonych na obrazy 
olejne, tempery, obrazy kredą-paste-
le, akwarele, monotypie i rysunki

Pierwsza indywidualna wystawa
Prezentacja twórczosci carlosa 

Rojasa przez „historyka i kry-
tyka sztuki Polaka” casimiro 

eigera oraz pisarkę i krytyka 
sztuki Argentynkę martę 

trabę.
Obrazy o stylu ekspresjonistycz-
nym pod wyraźnym wpływem 
Guillermo Wiedemanna
Marta Traba w tekście Expo-
sición en el Callejon w gazecie 
„El Tiempo” powołuje się na 
krytyka sztuki Berensona, który 
wprowadził podział na sztukę 
dekoracyjną i ilustracyjną. 

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3606.
Palabras de Marta Traba en 
exposición de Carlos Rojas, 
katalog Radio HJCK.
Marta Traba en línea: 
Crítica de Arte Latino-
americano, Exposición en 
El Callejón. ICAA MFA H. 
G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 360-366.
Grupo de Investigación 
en un Lugar de la Plástica 
(red.), Plástica dieciocho…, 
s. 239
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 367.

1956 28-X

Galeria „El 
Callejón”

Wystawa reprodukcji i książek o 
sztuce

Marta Traba tekst Libros de Arte 
y Reproducciones en El Callejón 
zamieszczony w gazecie „Inter-
medio”.

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3607.

1956 4-XI 

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota 

Wystawa indywidualna
cecilia porras – Vendedora de 
pájaros, Árboles y barcas; pejzaże o 
tendencji abstrakcyjnej.

W czaspiśmie „Mito” redakcja 
komentowała temperament 
plastyczny Alejando Obregóna, 
cecilii porras („El Callejón”) 
i Juana Antonio Rody z okazji 
indywidualnych wystaw tych 
trojga artystów.

Obregón, Cecilia Porras, 
Roda, „Mito: Revista bime-
stral de cultura”, vol. II, nr 
10, 1956, 
G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 367.
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 314.
C. Eiger, Cecilia Porras 
(7-XI-1956), [w:] M. Jursich 
Durán (red.), Casimiro 
Eiger. Crónicas de arte 
colombiano … s. 461-464.

1956

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
Luis Alberto Acuña – Malarstwo 
olejne, obrazy w nowym stylu na-
zwanym przez artystę Esencjalizm 
(Esencialismo).

Na otwarciu przemawiał pisarz 
gabriel giraldo jaramillo.

G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 366.
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 21.
Palabras del escritor Gabriel 
Giraldo Jaramillo en torno 
a la obra del pintor Luis 
Alberto Acuña, katalog 
Radio HJCK.

1956

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

sofía urrutia Holguín, carlos 

Dupuy

Słowo wstępne wygłosił jorge 

child Vélez.
Grupo de Investigación 
en un Lugar de la Plástica 
(red.), Plástica dieciocho…, s. 
104, 239.
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 426.
[Exposición de arte]: [inau-
guración], katalog Radio 
HJCK, 1956.
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1956 XII/ 

1957

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa Arte oriental (Sztuka 
Orientu)
Grafiki-Ryciny, wyroby z laki, 
jedwab malowany, tkaniny, jadeit 
i ceramika hinduska, chińska i 
japońska

Artykuł Emilia Pardo, Mensaje 
del Arte Oriental, „Intermedio” 
22.12.1956.
Na wstępie eiger rozważał, w 
jaki sposób postrzegamy dalekie 
kraje i skąd bierze się w nas ich 
utrwalony wizerunek. Nastepnie 
zaprezentował poetę eduardo 

carranza, który otwierał wy-
stawę i po wygłoszeniu przemó-
wienia na temat różnic między 
człowiekiem wschodu i zachodu 
odczytał wiersze guillermo 

Valencii castillo (1873-1943), 
będącego pionierem nowoczes-
nej poezji w Kolumbii.
casimiro eiger podziękował 
tym, dzięki, którym wystawa 
mogła dojść do skutku: Pani 
pepie de Bergman i pannie jo-

hanie Bergman pomogły przy 
oprawieniu obrazów. Zaznaczył, 
że znajomość sztuki orientalnej 
przez  mistrza gonzalo Arizę 
oraz pracownika z Ambasady 
Japońskiej bardzo wspomogła 
wystawę.

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3609, 3496.
Palabras de Eduardo Car-
ranza : exposición de arte 
oriental, katalog Radio 
HJCK.
Grupo de Investigación 
en un Lugar de la Plástica 
(red.), Plástica dieciocho…, 
s. 239.

1957 22-III

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa zbiorowa Apuntes Espon-
táneos/ cotidianos (Spontaniczne 
notatki)
Hernando tejada, eduardo Ra-

mírez Villamizar – abstrakcja; 
Fernando Botero, Alejandro 

Obregón – 9 de abril; cecilia por-

ras – obrazy o tematyce abstrakcyj-
nej; Adriano moreno – Niños del 
barrio; guillermo wiedemann 
– Rancho tropical; cristina de 

chalupczynsky (Krystyna Chałup-
czyńska)

Katalog i lista 44 artystów, ich 
dzieł i lista cen
Otwarcie wystawy w piątek 22 
marca 1957 wg. informacji w 
„Intermedio” 21.03.1957.

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-1245, 3496.
Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3610.
.
G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 375-376.
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, 314.
C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 314.

1957 VI-VII Cecilia Porras C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 314.
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1957 

2-VII 

otwarcie
do
VIII – IX

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
guillermo wiedemann – Mujer 
con vela, Las mujeres, Mujer con 
cuadro, Mercado, Escena en el jardín, 
Figuras en la playa
Seria akwareli – 22 akwarele o cha-
rakterze abstrakcyjnym wykonane 
w Cartagenie.

Na inauguracji wystawy akwa-
reli Guillermo Wiedemana 
komentarz przeczytał pisarz 
Andrés Holguín. Podziękował 
dynamicznej dyrekcji galerii 
„El Callejón”, że go zaprosiła na 
wygłoszenie wstępu.

Andrés Holguín, Cir-
cunstancias : la pintura de 
Wiedemann, „Mito: revista 
bimestral de cultura” 
agosto-septiembre 1957, s. 
195- 198. ICAA MFA H.
G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 372.
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, 452.
M. Traba, Wiedemann…
C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías y 
espacios autogestionados …, 
s. 314. (inna data: czerwiec
-lipiec)

1957 25-IX

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
carlos correa – Obrazy olejne o 
temacie związanym z karnawałem

Komentarz napisany przez 
martę trabę Arte y mitología 
(Sztuka i mitología).
Wystawę zainaugurował walter 

Franz engel. Skomentował, że 
artysta rozwinął swój własny 
styl, i że jego pokolenie jest 
naznaczone początkiem postę-
powej sztuki w Kolumbii.

Marta Traba, Arte y mi-
tología, „Intermedio [El 
Tiempo] 25.09.1957. ICAA 
MFA H.
G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 378.
Exposición de arte de Carlos 
Correa, katalog Radio 
HJCK 1957.
Carlos Correa http://www.
colarte.com

1957 8, 

24-XI

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
judith márquez – 15 dzieł wykona-
nych w tym roku, 3 obrazy z 1955 r. 
w tym Figuras en azul,
Figura, Sinfonía en blanco, Ritmos, 
Mitos.

Zdjęcie jej obrazu w archiwum 
Eigera.

G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 378-379.
Grupo de Investigación 
en un Lugar de la Plástica 
(red.), Plástica dieciocho…, 
s. 241.
Arch. BLAA fondo CE 
MSS 775-1347

1957

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa Museo Imaginario (Wyob-
rażone muzeum)
Reprodukcje

Casimiro Eiger zaprezentował 
poetę eduardo mendoza Vare-

lę, który właśnie wrócił z Euro-
py. Nastepnie Eduardo Mendoza 
Varela, wygłosił słowo wstępne 
na inauguracji wystawy
Natomiast Eiger zaproponował 
różne oceny wierności repro-
dukcji malarstwu, omówił wagę 
reprodukcji w kulturze i sztuce.

[Palabras de Eduardo Men-
doza Varela], katalog Radio 
HJCK 1957, https://library.
rtvc.gov.co
45 años de la HJCK.: octavo 
aniversario, katalog Radio 
HJCK, 1995, https://libra-
ry.rtvc.gov.co

1957

Galeria „El 
Callejón”

Beatriz Valjean/ Francja G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 430.
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1957

Galeria „El 
Callejón”

Wystawa indywidualna
Arcadio gonzález 

Arcadio González pintor, 
escultor
http://www.colarte.com

1957

„El Callejón”

Salón de 6 Seis Artistas Colombianos 
Salon 6 sześciu artystów kolumbij-
skich
Wystawa zbiorowa
julio castillo maldonado – wśród 
pokazywanych obrazów: La balau-
stra blanca; manuel Hernández 

gómez.

C. Ortega Ricaurte, Dic-
cionario de artistas …, s. 
81, 194.

1957

Galería „El 
Callejón”/ 
Bogota

Luis Ángel Rengifo – grafiki C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 339.

1957/ 1951-

1-VI 

Galería „El 
Callejón”/ 
Bogota

Lucy tejada – pierwsze grafiki Komentarz Casimiro Eigera w 
Radiodifusora Nacional.
W arch. błąd w dacie, prawdopo-
dobnie powinno być 1957.

http://lucytejada.net/
wp/?page_id=424
Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3336. 

1958 17-VI

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota nowa 
siedziba - 
carrera 6ª 
no 13-60, 
Parque de 
Santander

Dicken castro, yezid montaña – 
około 40 akwareli

Na otwarciu słowo wstępne 
wygłosił Luis López de mesa.

Dokładny opis drogi twórczej 
artystów „Wystawa dwóch 
akwarelistów we wtorek w 
Galerii El Callejón”, „El Tiempo” 
15.06.1958. Inauguracja nowej 
siedziby galerii.

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3617.
„El Tiempo” 15.06.1958; 
17.06.1958. 

1958 VIII Wystawa indywidualna
Luciano jaramillo

G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 386.
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 202.
Luciano Jaramillo, http://
www.colarte.com/ 

1958 VIII 

– X 

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
Feliza Bursztyn – akwarele

Raczej data październikowa bo 
taka jest podana w tekście w „El 
Tiempo”.

G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 380.
Grupo de Investigación 
en un Lugar de la Plástica 
(red.), Plástica dieciocho…, 
s. 251.
Un arte simple y sincero, „El 
Tiempo” 12.10.1958.
Jorge Gaitán Durán, La 
densa nube del ser, „El 
Espectador”, 12.10.1958. 
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 61.



475Aneks

1958 X

Nowy Jork
16-X Wystawa w siedzibie ONU w 
Nowym Jorku, 
a od 21 X Festival de Arte Interna-
cional de la Federación de Mujeres 
de las Filantropías Indias w Nowym 
Jorku (Festiwal Sztuki Międzynaro-
dowej Stowarzyszenia Kobiet Filan-
tropii Indyjskiej w Nowym Jorku).
Wybrano po jednym obrazie na 
wystawę takich artystów jak: 
Ramírez Villamizar, grau, Vil-

legas, Botero, judith márquez, 
gómez jaramillo, Lucy tejada, 
wiedemann, cecilia porras, 
jaime López

casimiro eiger wraz z eduar-

do mendoza Varela i eugenio 

Barney byli w jury, które wybie-
rało obrazy na wystawy zorgani-
zowane w Nowym Jorku. 

Grupo de Investigación 
en un Lugar de la Plástica 
(red.), Plástica dieciocho…, 
s. 251.

1958 

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

guillermo silva, julio castillo G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 386.

1958 Wystawa indywidualna
Dicken castro

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 83.

1958

„El Callejón”

Wystawa indywidualna
Astrid Alvarez de castro

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 27.

1959 I 23

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota
(Parque 
Santander)

La Ciudad en la Pintura (Miasto w 
malarstwie) 
Durero, canaletto, utrillo, koko-

schka oraz Botero, gonzalo Ari-

za, jaime López, cecilia porras, 
Omar Rayo

Reprodukcje – Durero, canaletto, 
utrillo, kokoschka, 
Oryginalne dzieła: obrazy olejne, 
akwarele, rysunki, grafiki – Botero, 
Gonzalo Ariza, Jaime López, Cecilia 
Porras, Omar Rayo.

Na rozpoczęciu słowo wstępne 
wygłosił architekt germán 

samper, którego zaprezentował 
Casimiro Eiger. 
Germán Samper omówił różne 
nurty artystyczne, takie jak 
Renesans, dokonał także krótkiej 
analizy architektury.
Wernisaż 23 stycznia 1959 o 
godz. 6.15. 
germán samper nazwany był 
żartobliwie jako „otro cabezazo 
de Casimiro” (kolejny mózgo-
wiec/ intelektualista Casimiro).
Opis w gazecie „La República” 
– pierwsza wystawa w roku, 
pokazuje dzieła malarzy od XVI 
w. do dziś. 

Noticiero cultural, „El 
Tiempo” 23.01.1959. 
Grupo de Investigación 
en un Lugar de la Plástica 
(red.), Plástica dieciocho…, 
s. 256.
[Galerías el callejón]: Ger-
mán Samper Gnecco, kata-
log Radio HJCK.
Arch. BLAA fondo CE 
MSS 775-3619.
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1959 26-V

Galeria „El 
Callejón” / 
Bogota
(Parque 
Santander)

Obrazy na 5 Biennale w São Paulo
Wystawa zbiorowa
Malarstwo, każdy po 5 obrazów 
– Alejandro Obregón, enrique 

grau, Fernando Botero, guiller-

mo wiedemann, eduardo Ra-

mírez, Armando Villegas 
i rzeźby edgara negreta?

Na otwarciu słowo wstepne wy-
glosili argentyńska krytyk sztuki 
marta traba oraz kubański 
krytyk i promotor sztuk wizual-
nych josé gómez sicre 
Nastepnie ta wystawa została 
wystawiona we wrześniu w 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 
São Paulo. 

Grupo de Investigación 
en un Lugar de la Plástica 
(red.), Plástica dieciocho…, 
s. 254, 257. 
María Elvira Iriarte, 
Primeras etapas de la abs-
tracción en Colombia (II), 
„Arte en Colombia: Inter-
nacional”, no. 24 (Septem-
ber 1984), s. 44–50. ICAA 
MFA H.  
Exposición en la Galería de 
Arte El Callejón: palabras 
de Marta Traba y José 
Gómez Sicre, katalog 
Radio HJCK 1959.

1959 30-VI

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota
(Parque 
Santander)

Alicia i nieves tafur, Armando 

Villegas

Arte aplicado del taller Terracota 
(sztuki stosowane z warsztatu Ter-
racota)
Pokazano: biombos – parawany, 
rzeźbione figury, drukowane tkani-
ny, malowane deski i misy, maski, 
ruchome rzeźby. 

Artystyczne obiekty na wystawie 
były wytworzone z najróżniej-
szych materiałów takich jak: jak 
brąz, miedź, miękki ołów, drut, 
wiklina, glina, kamień, kafle i 
inne.

Grupo de Investigación 
en un Lugar de la Plástica 
(red.), Plástica dieciocho…, 
s. 257.

1959 IX

Galería „El 
Callejón”.

Wystawa Pequeño Salón (Mały Salon)
Luciano jaramillo 

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 202.
Luciano Jaramillo http://
www.colarte.com

1959 Wystawa indywidualna
Alberto Arboleda – ceramika

G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 400.

1959 19-XI

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota
Nowe miej-
sce (nueva 
sede)

Pequeño Salón de Artistas Colombia-
nos (Mały Salon Artystów Kolumbij-
skich) – wystawa zbiorowa
45 nieznanych dzieł 17 artystów 
kolumbijskich:  guillermo 

wiedemann, Freda sargent, 
Alejandro Obregón – Cóndor en 
grises; Fernando Botero, judith 

márquez, cecilia porras, jaime 

téllez, Ignacio gómez jaramillo, 
enrique grau, Luciano jaramil-

lo – Flores; Luis Alberto Acuña, 
Astrid Álvarez, julio castillo, 
carlos córdoba, enrique monca-

da, Hernando tejada.

Na inauguracji słowo wstępne 
wygłosił jaime jaramillo uribe 

– sekretarz akademicki Univer-
sidad Nacional

G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía …  s. 391-392.
Grupo de Investigación 
en un Lugar de la Plástica 
(red.), Plástica dieciocho…, 
s. 257.
Enrique Grau, Timeline 
http://www.artnet.com 
(błąd w dacie 1958)
GRAU Enrique http://luz-
boterofineart.com/ (błąd 
w dacie 1958)

1959 XII

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Feria de Navidad (Wystawa świą-
teczna)
Alberto Arboleda– wystawił 
kolaże

Alberto Arboleda. Cerami-
sta, escultor, pintor, graba-
dor http://www.colarte.
com
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 33.



477Aneks

1959 IX

Galería „El 
Callejón”/ 
Bogotá.

Wystawa indywidualna
Alicia tafur

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …,  s. 401.

1959-XII-11 Wystawa artystycznych przedmio-
tów odpowiednich na świąteczne 
prezenty. 

Tak jak przez wszystkie lata 
w tym terminie w galerii  zo-
stała zorganizowana wystawa 
artystycznych przedmiotów 
odpowiednich na świąteczne 
prezenty.   Nie bedzie niewłaś-
ciwym  dodać, że dla pań jest to 
wyjątkowa okazja, aby zobaczyć, 
czy mężowie pozbędą się w 
tym roku zwyczajowych koszul, 
pończoch itp...

Noticiero cultural, “E Tiem-
po”, 11.12.1959, s. 5.

1959

„El Callejón”

Wystawa indywidualna
guillermo wiedemann 

Gustavo Adolfo Villegas 
Gómez, Autonomía y dist-
inción. El gusto …, s. 392.

1960 III

„El Calle-
jón”/ Bogota

Asociación de Amigos del Arte 
ARTA
Wystawa rycin, sztychów (grabado), 
litografii.

Na wernisażu wypowiedział się 
poeta i krytyk kolumbijski jorge 

gaitán Durán nawiązał do 
rozważań o sztuce abstrakcyjnej 
i figuratywnej.

http://www.colarte.com/
colarte/conspintores.
asp?idartista=20019
Grupo de Investigación 
en un Lugar de la Plástica 
(red.), Plástica dieciocho…, 
s. 260.
G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s.. 404.
Exposición en la Galería de 
Arte El Callejón, katalog 
Radio HJCK 1960.

1960 III

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
Alejandro Obregón – Malarstwo 
olejne na temat walk byków.

Na wernisażu „polski historyk i 
krytyk sztuki” casimiro eiger 
złożył słowa podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do wystawy Alejandro Obre-
góna. Przedstawił kolumbijskie-
go poetę i dyrektora Colcultura 
jorge Rojasa, który również 
odniósł się do wystawy.

G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 401.
Programas de ayer : abril 
19 de 1992, katalog Radio 
HJCK.
J. M. Castro Rivera, Ale-
jandro Obregón …
Alejandro Obregón pintor 
http://www.colarte.com
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 286.

1960 3-VI

Galeria „El 
Callejón”

Pierwsza wystawa dwóch młodych 
artystów
Arcadio gonzaléz triana – dzieła 
abstrakcyjne realizowane w technice 
aerógrafu; pedro moreno – obrazy 
w stylu figuratywnym, których 
głównym tematem były ryby.

Krytyk sztuki casimiro eiger, 
zaprezentował po raz pierwszy 
malarzy Pedro Moreno i Arca-
dio González. Poza tym  prze-
prowadził wywiad z malarzem 
i rzeźbiarzem kolumbijskin 
Fernando Botero i krytykiem 
sztuki edgar Burbano, którzy 
scharakteryzowali prace po-
kazane przez dwóch nowych 
artystów.

C. Ortega Ricaurte, Dic-
cionario de artistas …, s. 
165-166, 272.
Exposición de las pinturas 
de Moreno y González / 
Casimiro Eiger, katalog 
Radio HJCK.
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1960 14-VIII

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota 
(Parque 
Santander)

Wystawa dwojga artystów
Astrid Alvarez de castro – 17 
aguatintas;
Luis Ocre – 16 obrazów olejnych i 
6 rysunków: pejzaże wybrzeża, dwa 
prace Muchachas (Dziewczynki). 

Notatka w „El Tiempo” napisana 
przez jorge moreno clavijo.
Rysunki węglem pokazują za-
kątki bogotańskie.

„El Tiempo” 14.08.1960, 
s. 13.
C. Ortega Ricaurte, Dic-
cionario de artistas …, s. 
27, 289.

1960 XI Helena saravia de coronado

Seria akwarel

Wystawa w bocznym „pokoiku” 
galerii prezentujaca serię nie-
wielkich akwarel opisujących 
codzienne zycie i zwyczajena-
malowanych przez  artystkę 
– samouka. 
Obrazki są dalekie od nowo-
czesnego malastwa, raczej przy-
pominają prace zapomnianego 
artysty kolumbijskiego Alfonsa 
Ramíreza Fajardo.

J. M. Clavijo, Exposiciones 
en Bogotá, “El Tiempo” 
22.11.1960.

1960 23-XI-

XII

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota 
(Parque 
Santander)

8 Ocho Artistas Modernos 
8 - Ośmiu artystów nowoczesnych
Wystawa zbiorowa
Malarstwo i rzeźby
Fernando Botero – dwa Niños de 
Vallecas; La vaca; La niña con flores; 
Personaje con flores; Muchacha con 
gallo i Muchacha con flores; julio 

castillo – obrazy olejne: Peinadora; 
Muchacha con flores; Niña sentada; 
Pueblo en las montañas; Mujer y 
bodegón; Muchacho; La familia; Mu-
chacho con mesa, i Mujeres en reposo, 
colette magaud (Francja), David 

manzur Londoño – obraz olejny: 
Bodegón con Alas i cztery tempery 
z wariacjami na temat Flor de Mar; 
juan Antonio Roda, judith már-

quez – rzeźba z chatarra, Alicia 

tafur – ceramika Figuras i Florero 
Volcánico.
Luciano jaramillo – obrazy olejne: 
Botellas, Busto, Bodegón con Trompeta, 
Guitarra i Corneta.

Ostatnia wystawa w roku. O 
18:30.
Obraz Botero (La) Niña con flores 
został sprzedany przez Eigera 
w 1965 r. 

Noticiero cultural, “El 
Tiempo” 23.11.1960.
G. A. Villegas Gómez, 
Autonomía y distinción. El 
gusto …, s. 439.
C. Ortega Ricaurte, Dic-
cionario de artistas …, s. 59, 
80, 202, 232, 401.
Luciano Jaramillo,  http://
www.colarte.com
E. Barney Cabrera,  Euge-
nio Barney Cabrera y el arte 
colombiano…, s. 78.
http://www.mutualart.
com/Artwork/Nina-con
-flores/ 

1960 XII Gran Feria Exposición 
(Wielka Wystawa Świąteczna)
Luciano jaramillo, samuel mon-

tealegre

C. Ortega Ricaurte, Dic-
cionario de artistas …, s. 
202, 265.
Luciano Jaramillo 
http://www.colarte.com

1960 Aguafuertes y litografías de Har-

tung, miró, chagall, Dufy, André 

masson, picasso

Bogota zobaczyła podobnie jak 
wielkie stolice swiata oryginalne 
dzieło tych, którzy wprowadzają 
współczesną koncepcję sztuki. 
Obecność tych wybitnych na-
zwisk przyniesie nauki, które 
wkrótce przyniosą proste kon-
sekwencje.

E. Barney Cabrera,  Euge-
nio Barney Cabrera y el arte 
colombiano…, s.158
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1960

Galería Cen-
tral/ Kurator 
Casimiro 
Eiger

Wystawa biżuterii i ceramiki
susana de Bedout de goenaga 

(pseud. Madame Crepe)

La moda en Colombia 1987, 
Biblioteca Nacional de 
Colombia.

1960

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

enrique Volberg Katalog z wystawy, lista dzieł. Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-1004.

1960

Galeria „El 
Callejón”

Wystawa indywidualna (bardziej tu 
pasuje wystawa z Pedro Moreno wg 
Arch. BLAA)
Arcadio gonzález

Arcadio González pintor, 
escultor http://www.
colarte.com
Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3548.

1960

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Hans Hartung – grafiki M. E. Iriarte, Primeras 
etapas de la abstracción …

1960

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa zbiorowa
grupa cobra – litografie

M. E. Iriarte, Primeras 
etapas de la abstracción …

1960 enrique grau – rysunki Różne rysunki, w których za-
demonstrował wysoką umiejęt-
ność doskonałego prowadzenia 
kreski.

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 172.

1961 1-III Wystawa japońskich grafik Wystawa w związku z obcho-
dami tygodnia Kolumbijsko-
Japońskiego w Bogocie. Można 
również zobaczyć artystyczne 
kompozycje kwiatowe pani 
Somy

“El Tiempo”, 1.03.1961 
Noticiero cultural, s. 5.

1961 17-III

„El Callejón”
carlos Rojas gonzález – obrazy 
wykonane techniką stereografii o 
różnych kolorach w stylu zwanym 
przez autora Erotismo Expresionista 
Abstracto (ekspresyjno abstrakcyjny 
erotyzm). Centralnym tematem była 
kobieta.

Zaprezentował 31 obrazów 
olejnych i akwareli o tendencji 
abstrakcyjnej. W ten sposób roz-
poczeły sie w tym roku wystawy 
wystawy krajowe. 

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 368.
El Tiempo 17.03.1961, 
Noticiero cultural s. 5.
E. Barney Cabrera,  Euge-
nio Barney Cabrera y el arte 
colombiano…, s. 102-103

1961 17-IV Wystawa zbiorowa
julio castillo maldonado – dwa 
obrazy olejne: Muchacha con mesa 
i En el pueblo; carlos granada 

Arango, enrique grau – Joven 
Flautista (obraz olejny), Sueño Nº 
2 (obraz olejny) i Tobías y el Angel 
(gwasz); manuel Hernández 

gómez .

C. Ortega Ricaurte, Dic-
cionario de artistas …, s. 81, 
170, 173, 194.

1961 2-IV Wystawa indywidualna
Luciano jaramillo – 20 martwe 
natury i 15 pejzaży w stylu semifigu-
rativo (na wpół figuratywnym)

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 202.
C. Calderón Schrader 
(red.), 50 años Salón Nacio-
nal de …, s. 103, 
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1961 28 –IV

Salón Lateral 
(Boczny 
salón) Galerii 
„El Callejón”

Wystawa indywidualna
Augusto Rendón sierra – 22 
obrazy olejne i 14 obrazów w techni-
ce tempery

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 337.
E. Barney Cabrera,  Euge-
nio Barney Cabrera y el arte 
colombiano…, s. 103.

1961 V Litografie i prace graficzne zagra-
nicznych artystów

C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 314.

1961 V Wystawa indywidualna
Armando Villegas – 50 obrazów 
wykonanych w latach 1960-1961. 
Należały do cyklu nazwanego przez 
artystę Búsqueda de Valores Perma-
nentes dentro del ámbito pictórico 
(Poszukiwanie trwałych wartości w 
świecie malarstwo).

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 449.
Armando Villegas pintor 
http://www.colarte.com
50 años del Salón Nacional 
de Artistas …, s. 103.

1961 IV – V

20-VI

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
emma Reyes – 40 obrazów z 
różnych epok, może być uznawana 
za wystawę retrospektywną. Wśród 
nich: Retrato de Alberto Moravia, 
Retrato del Pintor Enrico Prampolini, 
Sonrisa del Miedo, Imagen Felina, 
Familia Mecánica, Naufragio del 
Amazonas, obrazy olejne o tematyce 
dotyczacej Izraela, etc

Alberto Moravia – Wywiad z 
Emmą Reyes, która przyjechała 
do Kolumbii po triumfach na 
świecie

„El Tiempo” 29.04.1961.
Emma Reyes pintora, 
http://www.colarte.com
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, 344.

1961 3-15-VI

„El Callejón”
Héctor Hernández garcía C. Ortega Ricaurte, Diccio-

nario de artistas …, s. 193.
C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías y 
espacios autogestionados …, 
s. 314. (inna data: 22-XI)

1961 21-VII

Galería „El 
Callejón”/ 
Bogotá,

joaquín eduardo gonzález gu-

tiérrez – 21 akwareli z motywami 
z Boyacá, Cartageny, San Andrés, 
Popayán i z Tolimy.

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 167.

1961 

4-18-VII, 
koniec 24-

VII

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
guillermo wiedemann – 23 
akwarele, 8 obrazów olejnych. 
Wśród wyeksponowanych obra-
zów znajdowały się: Pintura Roja; 
Sombras; Crepúsculo; Movimiento 
lento; Metamorfosis y Juego.

We wszystkich obrazach używał 
wielkich plan kolorystycznych.

Wiedemann o exuberancia 
fría (24-VII-1961), [w:] M. 
Jursich Durán (red.), Casi-
miro Eiger. Crónicas de arte 
colombiano …, s. 662-664.
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 452.
E. Barney Cabrera,  Euge-
nio Barney Cabrera y el arte 
colombiano…, s. 111.
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1961 25 VI 

– V

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
Fernando Botero – obrazy olejne, 
rysunki, szkice

Wystawa odbyła się od nieobec-
ność Botero, który był w Stanach
W Galerii zostały wystawione 
obrazy olejne, które były na 
wystawie Unión Panamericana 
w Washingtonie oraz 12 ilustracji 
wykonanych do drugiego wyda-
nia książki: „El Gran Burundún
-Burundá ha Muerto” (Wielki 
Burundún-Burundá umarł) 
pisarza Jorge Zalamei.
Botero al desnudo (Botero nagi) 
recenzja napisana przez Casimi-
ro Eigera.
Na inauguracji marta traba 
wygłosiła wspaniałą analizę 
z głównych cech twórczości 
młodego kolumbijskiego artysty 
i podkreśliła ich wyjątkowość.

Casimiro Eiger, Botero al 
desnudo, „Semana”, no 756, 
julio 10, 1961, za El legado 
de Casimiro Eiger …, s. 37.
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 59.

1961 26-VII

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa rzeźby i ceramiki Lista artystów, katalog dzieł i 
wycena.

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-1246

1961 26-VII 

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
Alejandro Obregón – 28 obrazów 
olejnych o tematyce związanej z 
wybrzeżem oraz morzem: czaple, 
głuptaki, barakudy, wyspy i wraki 
statków. Więkość dzieł wielkich roz-
miarów. Wśród nich: Aves cayendo al 
mar i El mago del Caribe.

1961 26-VII podana jest ta sama 
data dla dwóch różnych wystaw. 
Prawdopodobnie jedna z nich 
miała miejsce w bocznej części 
(Lateral) galerii.

Alejandro Obregón pintor, 
http://www.colarte.com/
colarte
J. M. Castro Rivera, Ale-
jandro Obregón …
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 286.
E. Barney Cabrera,  Euge-
nio Barney Cabrera y el arte 
colombiano…, s. 108-109.

1961 16-

VIII- – 2-IX

Galeria „El 
Callejón”/ 

Bernard Buffet (Francja) – obrazy 
olejne, rysunki.

Wydarzeniu przewodniczył 
ambasador Francji.
Na wernisażu przemawiał poeta 
Arturo camacho Ramirez. 
marta traba napisała artykuł 
Los franceses también saben crear 
mitos (Francuzi również potrafią 
tworzyć mity). W archiwum 
brak danych gazety. 

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-1247, 1260.
Noticiero cultural, „El 
Tiempo” 16.08.1961.

1961 17-VIII Wystawa indywidualna
Feliza Bursztyn- 
rzeżby ze złomu „chatarra”

W galerii o 6:30 po południu 
zostanie otwarta wystawa naj-
nowszych rzeźb  znakomitej 
artyski kolumbijskie Felisy (Fe-
liza) Bursztyn. Jej dzieła na bazie 
“chatarras” sa bardzo oryginalne. 
Czaspismo “Mito” oddało hołd 
F. B. w swoim najnowszym 
wydaniu.

Noticiero cultural, “El 
Tiempo” 17.08.1961.
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1961 IX

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
Leopoldo Richter (1896-1984) –po-
kazał 60 dzieł wsród nich: tempery 
i akwarele pokazujące tubylców z 
okolic Chocó, Pacyfiku, regionu 
Amazonki i części Orinoco.

Artykuł Waltera Engela na temat 
wystawy.

Leopoldo Richter pintor, 
http://www.colarte.com
W. Engel, Leopoldo Richter 
(El Callejón), „El Especta-
dor”, 17 septiembre 1961, 
https://villegaseditores.
com
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 346.

1961 IX Wystawa zbiorowa
cecilia porras – akwarela Rostro.

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 315

1961 27-X – 

10-X

Galeria „El 
Callejón”

Tapices – gobeliny, arrasy, dywany. Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-1248.

1961 27-X

Galeria 
Boczna 
(Lateral) „El 
Callejón”

Wystawa indywidualna
jorge Riveros salcedo

Zademonstrował prace o stylu 
bardzo różnym od dzieł na 
swojej pierwszej wystawie.
Podano informację, że wystawa 
odbyła się w galerii bocznej 
(Galería Lateral) „El Callejón”.

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 351.

1961 18–30-

X

Galeria „El 
Callejón”

Wystawa rysunków i rycin 
Luis Ángel Rengifo – 32 grafiki 
wśród nich: drzeworyty, litografie i 
inne. Ilustracje do poematu mistrza 
Valencii Anarkos.

W czasopiśmie „Escala” nie po-
dano informacji w jakim mieście 
odbyła się wystawa.
Natomiast w informacji z zacho-
wanego w archiwum wycinka 
nieznanej gazety wiadomo, że 
wystawa odbyła się w Cali, ale 
nie wiadomo kiedy. 
Możliwe jest, że ta wystawa z 
Bogoty została przesłana do Cali.

Ivonne Pini, Luis Angel 
Rengifo – Grabador, „Revi-
sta ESCALA/I.I.E.” enero 
1986, año I, Universidad 
Nacional, strona tytułowa.
Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3622
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 339.
E. Barney Cabrera,  Euge-
nio Barney Cabrera y el arte 
colombiano…, s. 111.

1961 3-17-XI Wystawa indywidualna
Ignacio gómez jaramillo – 27 
obrazów olejnych i 16 rysunków 
tuszem, czarno białych. 

J. G. Cobo Borda, Ignacio 
Gómez Jaramillo …

1961 2-16-XI Wystawa indywidualna
Froilán gómez 
21 obrazów olejnych i 15 rysunków

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 158.

1961

21-XI– 

5-XII

Galeria „El 
Callejón”

El Escorial
juan Antonio Roda – 19 obrazów 
z wariacjami na temat El Escorialu, 
2 fotografie. Obrazy w stylu współ-
czesnej sztuki abstrakcyjnej. 

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-1255.
Juan Antonio Roda http://
www.colarte.com
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 357.

1961 XII Fernando Botero – trzy najnowsze 
obrazy: Las manzanas verdes; Giraso-
les al medio día i Peces en sepia gris.

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 59
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1961 XII

galerie: „Arte 
Moderno” i 
„El Callejón”.

I Feria de Navidad
(I Pierwsza Wystawa Bożonarodze-
niowa)
Wystawa zbiorowa
Alicia tafur – ceramika; imitacja 
złotej biżuterii prekolumbijskiej; 
maski, etc
Armando Villegas – ceramika, 
rysunki olejne, przedmioty miedzia-
ne, ryciny;
samuel montealegre,
enrique sánchez martínez – 
obiekty fantastyczne.

Armando Villegas wraz z 
żoną Alicją tafur pokazał 
wiele przedmiotów z warsztatu 
specjalizujacego się w rzemiośle 
artystycznym.
samuel montealegre brał 
udział w wystawach świątecz-
nych, które miały miejsce w 
galeriach: „Arte Moderno” i „El 
Callejón”.

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 265, 
403, 449.

1961

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota 

Wystawa zbiorowa
Arcadio gonzález

(może z Pedro Moreno?!? Tam gdzie 
przemawiał Botero)

Arcadio González http://
www.colarte.com

1961

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wykład krytyk sztuki marty traby 
na temat malarstwa w okresie po-
wojennym.

„Polski historyk” casimiro 

eiger zaprezentował argen-
tyńską krytyk sztuki martę 

trabę, która została zaproszona 
do Galerii Sztuki „El Callejón” 
do wygłoszenia wykładu. 
Podczas wykładu poruszyła 
na temat ekspresjonizmu, abs-
trakcji i surrealizmu, ruchów 
artystycznych rozwiniętych po 
pierwszej wojnie światowej. 
Oprócz tego odniosła się do 
ewolucji w powojennej sztuce 
współczesnej, gdzie wyróżniła 
się powstanie informalizmu w 
Paryżu oraz Escuela del Pacífico 
(Szkoła Pacyfiku) w Stanach 
Zjednoczonych. Podczas swo-
jego wystąpienia, Marta Traba 
wymieniła również najbardziej 
reprezentatywne postaci ze sztu-
ki XX wieku.
Marta Traba rozpoczęła w ten 
sposób cykl wystąpień na temat 
malarstwa w Ameryce Łacińskiej 
w galerii  „El Callejón”.

Conferencia: sobre la pintu-
ra de la posguerra / Marta 
Traba, katalog Radio 
HJCK.
45 años de la HJCK: undé-
cimo aniversario, katalog 
Radio HJCK.

1961

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
jorge elías triana 

Podano, że wystawa odbyła się w 
Galerii de Arte Moderno.
Czyżby odbyła się na koniec 
roku przed oficjalnym otwar-
ciem „Arte Moderno”? Możliwy 
jest błąd w nazwie, lub nazwa 
dotyczy się jeszcze Galerii „El 
Callejón”, która opisana została 
jako galeria sztuki nowoczesnej 
(de Arte Moderno).

Jorge Elías Triana pintor, 
http://www.colarte.com
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1961

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
julio castillo maldonado – Obra-
zy olejne i tempery

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …,  s. 81.

1961

„Galería de 
Arte Moder-
no”

Wystawa zbiorowa
juan D’greck 

Podano, że wystawa odbyła się 
w „Galerii de Arte Moderno”. To 
może oznacza w galerii sztuki 
nowoczesnej np. „El Callejón” 
lub galerię „Arte Moderno”. 
Czyżby miała miejsce na koniec 
roku przed oficjalnym otwar-
ciem?

Juan D’Greck, http://
enacademic.com/dic.nsf/
enwiki/10984022
Juan D’Greck, https://
prabook.com/web/
juan.d_greck/2286625

1961 

koniec 

XII

Galeria „El 
Callejón”/ 
Bogota

Opuszczenie 
Galerii „El Callejón”

Casimiro Eiger przenosi się do 
nowo otwartego miejsca. Po-
wstaje nowa, jego własna galeria 
sztuki Galeria „Arte Moderno”.
Galeria „El Callejón” pozostaje 
przy Księgarni Głównej Hansa 
Ungara tylko kto inny będzie już 
ją prowadził (nowi dyrektorzy).
Wywiad glorii Valencii de 

castaño z casimiro eigerem 
z okazji opuszczenia (retiro) 
przez Eigera galerii „El Callejón” 
przeprowadzony w radio HJCK.

Nueva Galeria de Arte en 
Bogota, abre Casimiro Ei-
ger,. „EI Tiempo” 8.12.1961.
C. Eiger, Retiro de la Ga-
lería „El Callejón”, rozm. 
przepr. G. Valencia de 
Castaño, katalog Radio 
HJCK 1961.
Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3564. 
CD-ROM z nagraniami 
fragmentów programów 
radiowych Eigera … 

1961? przed oficjalnym otwarciem?

jorge elias triana

C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s.

1962 26 I

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Otwarcie 

Galerii „Arte Moderno”
Wywiad z casimiro eigerem 
przeprowadzony przez Herná-

na mejíę Véleza w radio HJCK 
z okazji otwarcia (inauguración) 
galerii. Spisany z maszynopisu z 
archiwum.

Nueva Galeria de Arte en 
Bogota, abre Casimiro Ei-
ger,. „EI Tiempo” 8.12.1961.
[Galería de Arte Moderno], 
katalog Radio HJCK.
Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3565: C. Eiger, 
Inauguración de la Galería 
de Arte Moderno, rozm. 
przepr. H. Mejía Vélez, 
Radio HJCK, 26.01.1962. 
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1962 2-II 

początek

Maestros de la pintura moderna (Mi-
strzowie nowoczesnego malarstwa)
Wystawa zbiorowa
Wśród dzieł-reprodukcji poka-
zanych na wystawie można było 
oglądać: m.in. picassa, różne lito-
grafie oraz reprodukcje niektórych 
oryginalnych prace artystów awan-
gardowych.

Błędnie podana nazwa: “Galería 
de Arte Moderno” powinno być 
“Galería »Arte Moderno«” bez 
„de”.
Z okazji inauguracji nowej galerii 
zostały przygotowane dwie nie-
oficjalne wystawy. Jedna z nich 
to Maestros de la pintura moderna. 
(Mistrzowie nowoczesnego ma-
larstwa). W wywiadzie przepro-
wadzonym przez Hernána Mejíę 
Véleza w radio HJCK Casimiro 
Eiger mówił, że sztuka nowoczes-
na to nie tylko ta sztuka aktualna, 
lecz jest to każda dobra sztuka 
od prehistorii, poprzez egipską, a 
następnie wschodnią i zachodnią.
Casimiro Eiger zapewnił, że w 
galerii oprócz wystaw sztuki będą 
odbywały się wydarzenia związa-
ne z muzyką i literaturą.
SUKCES: pod tym tytułem no-
tatka w “El Tiempo”. W zeszłym 
tygodniu mozna był oglądać 
wystawę reprodukcji i litigrafii i 
odpowiednio docenić rozwój im-
presjonizmu do dnia dzisiejszego. 

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3565: C. Eiger, 
Inauguración de la Galería 
de Arte Moderno, rozm. 
przepr. H. Mejía Vélez, 
Radio HJCK, 26.01.1962. 
[Galería de Arte Moderno], 
katalog Radio HJCK.
“El Tiempo” 9.02.1962, 
noticiero cultural, s. 5.

1962 12-IV 

– V

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Inauguracja Galerii
Wystawa
7 Siete Pintores Colombianos Contem-
poráneos (7 siedmiu współczesnych 
malarzy kolumbijskich).
Wystawa zbiorowa
Alejandro Obregón – Eclipse 
(obraz olejny), Flor calcinada (obraz 
olejny) i Lucha de Cóndores (1955) 
(tempera); Fernando Botero – 
Niño de Vallecas (Dziecko z Vallecas), 
Bodegón con Manzanas (Martwa 
natura z jabłkami), i Sobre Velásquez 
(Wokół Velazqueza); enrique 

grau – El ramo de flores, Bodegón 
con sirena, Sirena-paisaje, Niñas con 
mantel, Mesa con flores, Muchacho 
con flores, Flores, toro, etc. eduardo 

Ramírez Villamizar – proyecto 
para mural, Díptico horizontal, Com-
posición lunar, Azul y verde, Pequeño 
horizontal; Luciano jaramillo – El 
final rojo, Composición taurina no. 1, 
Composición taurina no. 2 (tempera), 
akwarele: Musical no. 1 aż do musical 
no. 5; David manzur – Rosa en Oro 
i Rosa en Blanco; guillermo wie-

demann – dwie akwarele: Formas i 
Contrastes.

Wystawa zostala nazwana Wy-
stawą Wielkich (La Exposición 
de los Grandes).
Pierwsza oficjalna wystawa zor-
ganizowana z okazji inauguracji 
Galerii „Arte Moderno”.
Katalog wystawy 7 pintores 
contemporáneos Bogotá: kwiecień 
– maj 1962 zachowany w archi-
wum Eigera.
Zainugurował Galerię „Arte 
Moderno” oficjalnie Minister 
Edukacji doktor Jaime Posada.

Julio Mario Castro Rivera, 
Alejandro Obregón, pro-
gram Gritos y Palabras, 
http://gritosypalabras.
blogspot.comt
David Manzur Londoño, 
http://www.colarte.com
C. Ortega Ricaurte, Con-
tribucion a la bibliografia 
del Arte Colombiano, „Fu-
entes Bilbliográficas para 
la Historia Colombiana 
Social y de la Cultura”, 
Bogotá, abril 19 de 1964.
Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3918. 
C. Ortega Ricaurte, Dic-
cionario de artistas …, s. 59, 
173, 203, 232, 286, 452.
Los grandes sobre el tapete, 
„La Nueva Prensa” 18 abril 
de 1962, N° 51, Bogotá. 
Noticiero cultural, “El 
Tiempo”, 12.04.1962, s. 5.
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1962 V

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
samuel montealegre – 30 akware-
li o sielankowych motywach wśród 
nich: Canción de Bilitis, Flauta de Pan, 
Funeral de Adonis, etc.

Katalog wystawy w archiwum.
casimiro eiger oraz dzienni-
karz kolumbijski Fabio Lozano 

simonelli wygłosili wprowadze-
nie do wystawy malarza kolum-
bijskiego Samuela Montealegre.
Komentarz Waltera Engela w 
„El Espectador” z 30 grudnia 
1962 o akwarelach, które wnoszą 
kulturalną atmosferę, skropioną 
iskierkami satyry, zmysłowości i 
dobrego humoru.
Wystawił swoje akwarele rów-
nież w Barranquille, Cartagena i 
Manizales

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3917.
Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3753.
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 265.
Exposición de Samuel 
Montealegre, katalog Radio 
HJCK 1962.
Antonio Montaña, Buen 
panorama para la pintura. 
Las artes en 1962, „El Tiem-
po” 30.12.1962, s. 10.
Boletín de artes visuales, 
Temas10-16.

1962 6-VII 

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Indywidualna wystawa malarstwa
Oswaldo guayasamín – 50 dzieł, 
obrazy olejne i rysunki.

Katalog wystawy oraz zdjęcie 
Oswaldo Guayasamína w archi-
wum Eigera.
casimiro eiger przeczytał 
wiersz Mujeres de otro día Arturo 
Camacho Ramíreza. Następnie 
słowo wstępne do wystawy 
ekwatoriańskiego malarza wy-
głosił poeta Arturo camacho 

Ramírez z Grupy Piedra y cielo.

Exposiciones realizadas por 
Oswaldo Guayasamin – 
lista completa, http://www.
guayasamin.org
Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3916.
Exposición de Oswaldo 
Guayasamín, katalog 
Radio HJCK 1962.
CD-ROM z nagraniami 
fragmentów programów 
radiowych Eigera …

1962 12-VII

„Galería de 
Arte Moder-
no” (Calle 24 
No 6-70).

Prezentacja nowego dzieła poety 
eduardo mendoza Vareli, pod ty-
tułem Rapto de Ganimedes z ilustra-
cjami Enrique Grau (tytuł błędny, 
powinno być: Parabola de Ganimedes, 
edición Mito, 1962).

Poeta podpisywał pierwsze 
egzemplarze książki

Primera semana cul-
tural Bogotá [recurso 
electrónico] / Julio 6 al 13 
de 1962, http://catalogo-
enlinea.bibliotecanacional.
gov.co

1962 27-VIII

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Dwie wystawy
Leopoldo Richter/ Niemcy -
Ceramika
marina Ospina – tempera, akwa-
rele, rysunki
Wśród pokazanych obrazów były : 
Mundo Negro, El Caballo feliz, España 
en mis recuerdos, Indígenas, En los 
Andes, etc. 
Kolory przeważające na wystawie to 
biały i czarny

57 dzieł obu artystów w tym 17 
obrazów, 4 fryzy ceramiczne, 6 
naczyń, 7 stoły ceramiczne oraz 
dwie wazy.
Casimiro Eiger napisał recenzję 
w gazecie „El Tiempo”.
Pintura con esmaltes sobre cerámica 
– taki tytuł nosi rozdział w książ-
ce pt. Leopoldo Richter, mottem do 
tego rozdziału są słowa Eigera z 
„El Tiempo”, julio 27 de 1962.
Zdjęcie Mariny Ospiny z Sal-
wadorem Dali, jego żoną oraz 
malarzem De Koonning w „El 
Tiempo” 29.07.1962
Maria Traba tak o niej mówi: 
rzadko można napotkać wrażli-
wość tak żywą zarówno w pla-
mach jak i w liniach: obie płyną, 
świeże , delikatne i elastyczne,  i 
w tym płynięciu bez potknięć, 
rekonstruują ludzką postać.

Leopoldo Richter, Oscar 
Collazos, Gisela Richter, 
Leopoldo Richter, 1997, 
Villegas editores, Bogotá, 
s. 159, https://villegasedi-
tores.com
Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-1222.
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 346.
Noticiero cultural, „El 
Tiempo”, 27.07.1962
„El Tiempo”, 29.07.1962, p. 
16.; Arch. BLAA fondo CE 
MSS 775-1357
Boletín de artes visuales, 
Temas10-16.



487Aneks

1962 -VIII-

29

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Wystawa 
enrique sánchez martínez

jorge caicedo, Beatríz Daza i 
Armando Villegas

Álvaro torres Barreto.

Podczas audycji w Radio HJCK 
przedstawiana jest wystawa 
drzeworytów enrique sán-

chez martíneza, omawiane są 
jej tematy i aspekty formalne 
przy okazji omawiane są inne 
wystawy pokazywane w galerii: 
wystawa przedmiotów (objetos) 
jorge caicedo, Beatríz Daza i 
Armando Villegasa oraz 
wystawa akwareli Álvaro tor-

res Barreto.

Exposición en la Galería 
Arte Moderno, katalog 
Radio HJCK 1962.

1962-IX

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

enrique sánchez martinez – 48 
grafik, wśród nich najważniejsze: 
Las Sabinas de David, Jonás, La bal-
lena y símbolo, Creación del Mundo, 
Adán y Eva, Diablo Niño i Triunfo 
sobre Buda.

W związku z wystawą ksylo-
grafii artysty wygłoszony (brak 
danych kto wygłosił) został 
w radio komentarz na temat 
elementów formalnych dzieła, 
zostały poruszone tematy oraz 
cechy charakterystyczne pracy 
artystycznej. 

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 384.
Exposición en la Galería 
Arte Moderno, katalog 
Radio HJCK 1962.

1962 XI

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Pierwsza wystawa indywidualna
jesús niño Botia (malarz i rzeź-
biarz) – 25 obrazów olejnych, wśród 
nich: Noche, Día, Exhortación, Fuerzas 
Futuras, Lunática, etc. 
6 kamiennych rzeźb oraz dwie z 
gliny.

Wprowadzenie do wystawy 
Jesús Niño Botia, (nie podano 
kto przemawiał) przybliżające 
temat jego twórczości, drogę 
artysty od studiów w Szkole 
Sztuk Pięknych (Escuela de 
Bellas Artes).

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 283.
Exposición de pintura en 
la Galería Arte Moderno, 
katalog Radio HJCK, 1962.
Niño Botia, Jesús, https://
catalogodeartistasdesan-
tander.blogspot.com 

1962 23-XI

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
enrique grau – 32 rysunki (kred-
ka, gwasze i węgiel)

Enrique Grau, http://
www.artnet.com 
Grau Enrique, http://luz-
boterofineart.com/
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 173.
Boletín de artes visuales, 
Temas10-16.

1962-XII-10 Feria de Navidad
Artesanía artística
jorge eduardo calcedo

Artesanía artística del artista 
vallecaucano: mascaras, cofers, 
joyería 

Noticiero cultural, “El 
Tiempo”, 8.12.1962, s. 5.

1962

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Wystawa akwareli
Álvaro torres Barreto

Exposición en la Galería 
Arte Moderno, katalog 
Radio HJCK 1962.



Aneks488

1962

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

yolanda posada – 24 obrazy olejne 
i 7 malowanych tuszem (tintas)
Bernardo saiz de castro.

Na początku eiger mówił na 
temat elementów formalnych w 
dziele artystki Yolandy Posady. 
Schrakteryzował najważniejsze 
cechy jej malarstwa i omówił po-
krótce jej biografię. Potem juan 

Lozano y Lozano, skomento-
wał dzieło malarza  Bernardo 

saiz de castro, który również 
brał udział w tej wystawie.
Walter Engel powiedział o Yoln-
dzie Posadzie: Świeża radość 
spontaniczności i młodości 
ożywia jej płótna. 

Inauguración de la expo-
sición: en la Galería Arte 
Moderno, katalog Radio 
HJCK 1962.
Boletín de artes visuales, 
Temas10-16. 

1962 edilberto calderón edilberto calderón mając 22 
lata (urodził się w 1940), od-
wiedził Galeríę Arte Moderno 
w Bogocie prowadzoną przez 
Casimiro Eigera i bez pozwole-
nia powiesił tam swoje obrazy

G. Faccini, Edilberto Calde-
rón, Pintor …, p. 66.

1962-1964

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogotá

samuel montealegre Podano, że w latach 1962 – 1964 
był dyrektorem Galerii „Arte 
Moderno”.

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 265.

1963 15-I

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogotá

6 seis pintores jóvenes 
(6 Sześciu młodych malarzy)
wystawa zbiorowa
jorge Riveros salcedo –11 obrazów 
olejnych wśród nich różne martwe 
natury i obrazy abstrakcyjne; gisela 

Ballesteros de martinez – obrazy 
olejne Parca, En el umbral i Las reclu-
sas; samuel muñoz. 

C. Ortega Ricaurte, Dic-
cionario de artistas …, s. 
48, 351. 
Samuel Muñoz, http://
www.colarte.com
Samuel Muñoz Delgado, 
https://www.ellibrototal.
com/ltotal

1963 15-II

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
carlos granada Arango – 7 obra-
zów olejnych, wśród nich: La ma-
tanza de los inocentes, Flores para un 
niño blanco, Segunda transfiguración i 
Muerte y transfiguración. 
12 grafik i dwa rysunki.

Na otwarciu wystąpili: Aurelio 

caicedo Ayerbe i edgar Bur-

bano, Wprowadzili publiczność 
w dzieło artysty, wspomnieli 
niektóre aspekty biograficzne i 
omówili jego styl i twórczość. 

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 170.
Exposición de Carlos Gra-
nada, katalog Radio HJCK 
1963.
50 años del Salón Nacional 
de Artistas …, s. 121.

1963 II-III pinturas nacionales al lado de seri-
grafías y litografías
de maestros europeos
Ramírez Villamizar; silva santa-

maría; Armando

Villegas; judith márquez

Eugenio Barney Cabrera w 
podsumowaniu wydarzeń 
związanych ze sztukami pla-
stycznymi w Bogocie za luty-
marzec 1963 r. oznajmił, że w 
Galerii „El Callejón” odbył się 
„Salón Abstracto” zawsze pod 
odpowiednim, dynamicznym 
i serdecznym kierownictwem 
(sic!) Casimiro Eigera, któremu 
kultura narodowa jest winna 
hołd wdzięczności.

E. Barney Cabrera,  Euge-
nio Barney Cabrera y el arte 
colombiano…, s. 160.
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1963 IV

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Fernando Botero

obraz olejny Las tribulaciones de Sor 
Angélica.

Przesłał obraz olejny Las tribu-
laciones de Sor Angélica, który 
wcześniej znajdował się na 
wystawie zbiorowej w Bogocie.

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …,  s. 60.

1963 12-V

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

El homenaje a Jorge Gaitán Durán 
(Hołd dla Jorge Gaitána Durána)
Alejandro Obregón –  Homenaje a 
un poeta Muerto; eduardo Ramírez 

Villamizar – El homenaje a un 
poeta, relief.

Krytyk sztuki Casimiro Eiger 
zorganizował w Galerii „Arte 
Moderno” spotkanie w hołdzie 
poecie i krytykowi kolumbij-
skiemu jorge gaitán Durán w 
rok po jego  tragicznej śmierci w 
wypadku samolotowym.
Zostały wystawiony po raz 
pierwszy dzieła Alejandro 
Obregóna i Eduardo Ramíreza 
Villamizara wykonane w hołdzie 
poecie Jorge Gaitánowi Durá-
nowi.
Eiger wspominał początki pisar-
stwa poety, spotkania-tertulie, 
które odbywały się w jego domu, 
na które przychodzili: Fernando 
Arbeláez, Fernando Chavez, 
Fernando Guillén, Álvaro Mutis, 
Ernesto Martín, Andrés Holguín, 
Aurelio Arturo, Virgilio Barco. 
Następnie poeta Fernando 

Arbeláez przeczytał tekst po-
żegnalny Carta a Jorge. marta 

traba opowiedziała o współpra-
cy z Jorge Gaitánem Duránem 
przy pisaniu książki oraz przy 
publikcji czasopisma kulturalne-
go „Mito”. Fernando guillén 

martínez przeczytał fragment 
książki Asombro napisanej przez 
Jorge Gaitán Durána casimiro 

eiger przedstawił Hernando 

Valencia goelkela, krytyka 
literackiego, współpracownika 
Gaitána Durána z redakcji cza-
sopisma „Mito”, który odeczytał 
tekst Cita przesłany przez Álva-

ro mutisa. 

J. M. Castro Rivera, Ale-
jandro Obregón …
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 328.
Homenaje a Jorge Gaitán 
Durán : Galería de Arte 
Moderno, parte I, katalog 
Radio HJCK, 1963.
Homenaje a Jorge Gaitán 
Durán: Galería de Arte 
Moderno, parte II, katalog 
Radio HJCK, 1963.
50 años del Salón Nacional 
de Artistas … s. 122.

1963 VI

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Wystawa retrospektywna
carlos correa –obrazy olejne 
wśród nich: El Nudo Andino.

obrazy z okresu Agustiniano, 
(pobytu w San Agustín – stano-
wisko archeologiczne z preko-
lumbijskimi rzeźbami).

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …,  s. 90.
Carlos Correa, http://
www.colarte.com

1963 14 VI

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

pedro moreno monroy – 30 
obrazów, tempery i tusze wykonane 
w Paryżu.

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 272.

1963 19 VI

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Wystawa rzeźb.
jesús niño Botia 

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 283
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1963 5 VIII

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

pierre joseph Redouté – Malar-
stwo i mapy z XVIII wieku

Fernán Torres León wiele razy 
podaje blędną nazwę „Galeria de 
Arte Moderno” (Galeria Sztuki 
Nowoczesnej). zamiast „Arte 
Moderno” (Galeria „Sztuka 
Nowoczesna”)

Fernán Torres León, 
Estadisticas culturales de 
Colombia, agosto de 1963, 
„Boletín Cultural y Bi-
bliográfico” 1963, Vol. 6, 
Núm. 08.

1963 1-30 

VIII

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Marionetki – wystawa indywidualna 
Francisco cárdenas peláez – 20 
grafik i obrazy wykonane na drew-
nie, najlepsze wśród nich: El Rey se 
divierte i El Rey ha muerto. 

F. Torres León, Estadisticas 
…, agosto de 1963, „ Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1963, Vol. 6, Núm. 08.
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 73.

1963 14 VIII

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Abdu eljaiek (fotograf) – fotografie F. Torres León, Estadisticas 
…, agosto de 1963, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1963, Vol. 6, Núm. 08. 

1963 19-IX

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Ignacio gómez jaramillo F. Torres León, Estadi-
sticas …, septiembre de 
1963, „Boletín Cultural y 
Bibliográfico” 1963, Vol. 6, 
Núm. 09.

1963 22-IX

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Froilán gómez (litograf, grafik) 
– 13 obrazów olejnych, 8 grafik, 6 
tuszy na temat Upadek Aniołów i 
szkic na kartonie do muralu. 

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas, …, s. 158.

1963 22 – 

25-XI 

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Wystawa zbiorowa
Alejandro Obregón – seria „kwia-
tów” o technice bardzo różnej od 
jego wcześniejszych dzieł; gonzalo 

Ariza, Ricardo Borrero, gómez 

jaramillo, gómez campuzano, 
j. e. peña, Antonio Berni, carlos 

uría i carlos Alonso.

Wystawa trwała tylko trzy dni F. Torres León, Estadi-
sticas …, noviembre de 
1963, „Boletín Cultural y 
Bibliográfico” 1963, Vol. 6, 
Núm. 11.
J. M. Castro Rivera, Ale-
jandro Obregón …
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 287.

1963 7 – 

30-X

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
maría teresa negreiros (malarka) 
– 22 dzieła wykonane w różnych 
stylach, w których dominował 
informalizm (abstrakcja). Ich tematy 
to: Juegos de Niños, Cipós i Génesis.

Walter Engel – w recenzji za-
uważył, że wystawa artystki w 
Galerii Casimiro Eigera stano-
wiła kulminację pewnego etatu 
w jej twórczości.

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …,  s. 278.
50 años del Salón Nacional 
de Artistas, s. 121.

1963 22 XI

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Alejandro Obregón, gonzalo 

Ariza, Ricardo Botrero, gómez 

jaramillo, gómez campuzano, j. 
e. peña, Antonio Berni (Argenty-
na), carlos urla i carlos Alonso

F. Torres León, Estadi-
sticas …, noviembre de 
1963, „Boletín Cultural y 
Bibliográfico” 1964, Vol. 6, 
Núm. 11.
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1963 29-XI

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

julio castillo maldonado – ry-
sunki i obrazy olejne w stylu figura-
tywnym

Na wystawie Julio Castillo, 
„galerysta i polski historyk” 
casimiro eiger przedstawił 
kolumbijskiego historyka jaime 

jaramillo uribe, który podzię-
kował Eigerowi za jego działal-
ność kulturalną i krótko wypo-
wiedział się na temat „Sztuka 
a historia”. W inauguracji brał 
również udział karykaturzysta i 
rysownik jorge moreno clavi-

jo, który mówił na temat techni-
ki malarza Julio Castillo, opisał 
jego obrazy i zdefiniował go jako 
autentycznego artystę. 

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 81.
Inauguración de exposición, 
katalog Radio HJCK.

1963 XII

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Arte Navideño
Wystawa na Święta Bożego Naro-
dzenia
Malarstwo i ceramika
magdalena montaña de Izquier-

do – ceramika.

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 264.
F. Torres León, Estadisticas 
…, diciembre de 1963, „Bole-
tín Cultural y Bibliográfi-
co” 1963, Vol. 6, Núm. 12.

1963

Galería „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
jorge elías triana

Jorge Elías Triana pintor, 
http://www.colarte.com

1963

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

judith márquez montoya Judith Márquez Montoya 
pintora, http://www.
colarte.com/
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 235.

1963

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
Hanna merians – 24 obrazy olejne, 
grafiki.

Wprowadzenie do wystawy 
izraelskiej artystki Hanny Me-
rians wygłosili casimiro eiger 

i historyk sztuki gabriel giral-

do jaramillo.
Spis 24 dzieł artystki, recenzja 
i lista cen znajduje się w archi-
wum Eigera.

Exposición de Hanna Ma-
riens, katalog Radio HJCK 
1963.
CD-ROM z nagraniami 
fragmentów programów 
radiowych Eigera …
Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-1234. 

1964 12, 

19-V

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Ayer y Hoy en la pintura de Enrique 
Grau 
(Wczoraj i dziś w malarstwie Enri-
que Grau) 
Wystawa indywidualna
enrique grau  

7 obrazów olejnych, 13 gwasze, 8 
rysunków i 3 dzieła ze swojego 
pierwszego okresu twórczości.

Przemawiał wielki malarz, 
architekt, dekorator, grafik i 
rzeźbiarz kolumbijski Luis 

Alberto Acuña. Przedstawił go 
Casimiro Eiger.

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3567.
Enrique Grau, http://
www.artnet.com 
Enrique Grau, http://luz-
boterofineart.com/
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 173.
F. Torres León, Estadisticas 
…, mayo de 1964, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1964, Vol. 7, Núm. 05.
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1964 12-III 

(2-III)

„Galeria de 
Arte Moder-
no”/ Bogota

Wystawa indywidualna
jorge elías triana – 20 dzieł wśród 
nich obrazy olejne i rysunki.

Jorge Elías Triana pintor, 
http://www.colarte.com 
C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 419.
F. Torres León, Estadisticas 
…, Marzo de 1964, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1964, Vol. 7, Núm. 03.

1964 12-VI

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Wystawa zbiorowa
judith márquez – m. in. obrazy 
olejne: Siglo veintiuno, Damas de 
mañana, Tertulia, Camino del paraíso i 
El feliz mundo nuevo; 
edilberto calderón

wystawiła obrazy namalowane 
w Meksyku

Judith Márquez, http://
www.colarte.com
Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-1224.
F. Torres León, Estadisticas 
…, junio de 1964, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1964, Vol. 7, Núm. 06.
Grupo de Investigación 
en un Lugar de la Plástica 
(red.), Plástica dieciocho…, 
s. 262
Edilberto Calderón, http://
www.colarte.com
C. Ortega Ricaurte, Dic-
cionario de artistas …, s. 67 
(błędnie podana data 1962 
rok), 235.
C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 337.

1964 28-VI 

(VII)

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
carlos Rojas gonzález – obrazy w 
stylu „Pop-Art.”

C. Ortega Ricaurte, Diccio-
nario de artistas …, s. 368.
F. Torres León, Estadisticas 
…, julio de 1964, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1964, Vol. 7, Núm. 07.

1964 1-IX

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

cecilia porras, Hernando tejada, 

jaime López, manuel Reyes

Motywy miejskie F. Torres León, Estadi-
sticas …, septiembre de 
1964, „Boletín Cultural y 
Bibliográfico” 1964, Vol. 7, 
Núm. 09.
C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 337.

1964 19_IX enrique sanchez C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 337.
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1964 IX wystawa książek architekto-

nicznych

Ilustracje C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 337.

1964 24-X

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

cecilia porras i julio castillo F. Torres León, Estadisticas 
…, octubre de 1964, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1964, Vol. 7, Núm. 10.

1964 6-XII

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

carlos martínez – malarstwo i 
ceramika.

F. Torres León, Estadisticas 
…, diciembre de 1964, „Bole-
tín Cultural y Bibliográfi-
co” 1964, Vol. 7, Núm. 12.

1964 10-XII Feria Exposición de Navidad 
(Świąteczna Wystawa Bożonaro-
dzeniowa)
Malarstwo, rzeźba, ceramika, wyro-
by z emalii, szkła i biżueria

F. Torres León, Estadisticas 
…, diciembre de 1964, „Bole-
tín Cultural y Bibliográfi-
co” 1964, Vol. 7, Núm. 12.

1965 22-VIII 
otwarta 
przez mie-
siąc
Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Wystawa przeglądowa, indywidu-
alna
Fernando Botero 

Artysta przebywał wówczas w 
Nowym Jorku.
Na otwarciu przemawiał z hu-
morem poeta gonzalo Arango 
(przyjaciel Botero jeszcze ze 
szkoły, założyciel grupy nadai-
stów), tekst przemówienia został 
wydrukowany w „El Tiempo”. 
Użył sformułowania: la gruta de 
Casimiro. Artykuł ilustrowany 
jest zdjęciem z Botero.
Wystawa miała trwać miesiąc 
W audycji radiowej z okazji wy-
stawy Fernando Botero przypo-
mniano okres jego dzieciństwa i 
młodości, rozważano sposób od-
bioru sztuki oraz relacji sztuki z 
emocjami i z podświadomością.

Gonzalo Arango, Discurso 
para Botero, „El Tiempo” 
22.08.1965.
[Palabras sobre la exposición 
de Fernando Botero en la 
Galería de Arte Moderno], 
katalog Radio HJCK 1965.

1965 15-XI

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota
Calle 24 no. 
6-70

La Magia 
(Magia) 
Wystawa indywidualna
enrique grau – wystawa złożona z 
obrazów na temat magii.

Przedmowę na wydarzeniu 
wygłosił dr pedro gómez 

Valderrama.

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-1194.
F. Torres León, Estadi-
sticas …, noviembre de 
1965, „Boletín Cultural y 
Bibliográfico” 1965, Vol. 8, 
Núm. 11.
 

1965 13-XII

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota 

Exposición de Navidad (Wystawa 
Świąteczna)

F. Torres León, Estadisticas 
…, diciembre de 1965, „Bole-
tín Cultural y Bibliográfi-
co” 1965, Vol. 8, Núm. 12.

1965 7-X

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

edilberto calderón

ernesto Forell

Oddzielnie opisane dwie indy-
widualne wystawy w tym sa-
mym terminie, prawdopodobnie 
odbyły się w osobnych salach.

Edilberto Calderón, http://
www.colarte.com
F. Torres León, Estadisticas 
…, octubre de 1965, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1965, Vol. 8, Núm. 10.
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1966 IV

9-V

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Pintura Positiva (Pozytywne malar-
stwo)
Fernando Botero, pedro nel 

gómez Agudelo – dwa obrazy 
olejne; enrique grau, Alberto gu-

tiérrez, Luciano jaramillo, samu-

el muñoz, Alejandro Obregón, 
eduardo Ramírez Villamizar i 
guillermo wiedemann.
30 obrazów aktualnie najważniej-
szych malarzy

F. Torres León, Estadisticas 
…,mayo de 1966, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1966, Vol. 9, Núm. 05.
Pedro Nel Gomez Agudelo 
(Muralista, Pintor y Arqui-
tecto), http://www.colarte.
com
Samuel Muñoz En Museo 
de Arte Erótico pintor, 
http://www.colarte.com
Luciano Jaramillo, http://
www.colarte.com

1966 24-VI

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

elena saravia Polski galerysta i krytyk sztuki 
Casimiro Eiger przedstawił 
kolumbijskiego poetę Jorge 
Rojasa, który z okazji wystawy 
Eleny Saravia powiedział kilka 
słów o jej twórczości, która, 
porusza tematy wiejskie i jest 
odzwierciedleniem krajobrazów 
z okolic Boyacá. 

F. Torres León, Estadisticas 
…, junio de 1966, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1966, Vol. 9, Núm. 06.
Palabras del conde de Mon-
tefuerte en la exposición 
de Antonio Clavé, katalog 
Radio HJCK.

1966 17-VII

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Antonio samudio F. Torres León, Estadisticas 
…, julio de 1966, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1966, Vol. 9, Núm. 07.
Antonio Samudio, http://
www.artedos.com 

1966 28-X

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

julio castillo F. Torres León, Estadisticas 
…, octubre de 1966, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1966, Vol. 9, Núm. 10.

1966 1-X

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Artistas Colombianos Fuera del País
(Artyści kolumbijscy poza krajem)

F. Torres León, Estadisticas 
…, octubre de 1966, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1966, Vol. 9, Núm. 10. 

1966 14-X – 

14-XI

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Dibujo de Pintores Colombianos (Ry-
sunek malarzy kolumbijskich) 
Wystawa zbiorowa
Ignacio gómez jaramillo

J. G. Cobo Borda, Ignacio 
Gómez Jaramillo …

1966 (1960?)

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

juan Antonio Roda – rysunki Trudność w ustaleniu daty.
Według library rtvc czyli kata-
logu audycji radiowych juan 

Antonio Roda miał wystawę 
w Galerii Arte Moderno w 1960 
r. (błędna data – przed powsta-
niem galerii).
Słowo wstępne wygłosił Artu-

ro Robledo. Mówił na temat 
opanowaniu wspaniałej techniki 
rysowania i użyciu koloru. 

Juan Antonio Roda, http://
www.colarte.com
Juan Antonio Roda, http://
www.juanantonioroda.
com/
Series Cultura y sociedad, 
katalog radio HJCK, 1960 
(czyżby błąd w dacie, 
powinno być 1966 bo 
przecież w 1960 jeszcze 
nie było galerii „Arte 
Moderno”) 
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1966 4 XII

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Irene Balas
1363 „El Tiempo” 4.12.1966,

1967 13-VII

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
edilberto calderón

Edilberto Calderón, http://
www.colarte.com
F. Torres León, Estadisticas 
…, julio de 1967, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1967, Vol. 10, Núm. 07.

1967 17-VIII 

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogotá.

Wystawa indywidualna
Armando Villegas

Armando Villegas López 
pintor,
http://www.colarte.com 
F. Torres León, Estadisticas 
…, agosto de 1967, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1967, Vol. 10, Núm. 08.
C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 337.

1967 7-XI

Galería „Arte 
Moderno”/ 
Bogotá

Wystawa indywidualna
enrique grau – grafiki.

Enrique Grau, http ://
www.artnet.com/ 
Grau Enrique, http ://luz-
boterofineart.com/
F. Torres León, Estadi-
sticas …, noviembre de 
1967, „Boletín Cultural y 
Bibliográfico” 1967, Vol. 10, 
Núm. 11.

1967

Galeria „Arte 
Moderno”

Wystawa indywidualna 
Omar Rayo

„Galerysta i polski krytyk sztuki” 
casimiro eiger przedstawił 
Alicię Baraibar, która wygłosiła 
słowo wstępne na inauguracji 
wystawy kolumbijskiego mala-
rza Omara Rayo. Mówiła o sła-
wie jaką zdobył poza krajem, o 
różnych nagrodach jakie otrzy-
mał. Zdefiniowała jego twór-
czość jako pewną i solidną. Na 
koniec zacytowała słowa Omara 
Rayo na temat malarstwa.

Palabras de Alicia Baraibar 
en la exposición de Omar 
Rayo, katalog Radio HJCK 
1967.

1967 Antonio Samudio C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 337.

1967 Mrco Tulio Villalobos C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 337.

1363 Irene Ballas artystka węgiersko-chilijska El Tiempo 3.05.1964, s. 15.
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1968 5-III – 

3-IV

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

eduardo Ramírez Villamizar F. Torres León, Estadisticas 
…, marzo de 1968, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1968, Vol. 11, Núm. 03.

1968 12/ 

24-V

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

michel Lentz/ michael Leniz F. Torres León, Estadisticas 
…, mayo de 1968, „Boletín 
Cultural y Bibliográfi-
co”1968, Vol. 11, Núm. 05.
C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 337.

1968 6-VI

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

john de Rhodes

malarstwo

F. Torres León, Estadisticas 
…, junio de 1968, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1968, Vol. 11, Núm. 06.

1968 13-VII

„Galería de 
Arte Moder-
no”

manuel Hernández F. Torres León, Estadisticas 
…, julio de 1968, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1968, Vol. 11, Núm. 07.

1968 2-IX

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Varios (Różności)
Wystawa zbiorowa
Francisco cárdenas, julio ca-

stillo, manuel Hernández, Luis 

Fernando Robles

F. Torres León, Estadi-
sticas …, septiembre de 
1968, „Boletín Cultural y 
Bibliográfico” 1968, Vol. 11, 
Núm. 09.

1968 14-XI

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Wystawa indywidualna
samuel muñoz

W niedzielę 17 listopada w ga-
zecie „El Tiempo” w dodatku 
literackim na stronie 6 ukazały 
się zdjęcia malarza i jego dzieła 
wykonane przez fotografa Abdú 

eljaiek.

„El Tiempo” 14.11.1968, 
s. 16.
Samuel Muñoz, conciencia 
y poesía, „El Tiempo”, do-
datek literacki, 17.11.1968, 
s. 6.
Samuel Muñoz Delgado 
https://www.ellibrototal.
com/ltotal

1968 30-XI

„Galeria de 
Arte Moder-
no”

tolouse Lautrec F. Torres León, Estadi-
sticas …, noviembre de 
1968, „Boletín Cultural y 
Bibliográfico” 1968, Vol. 11, 
Núm. 11.

1968

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Los Seis Grandes de la Pintura Colom-
biana (Sześciu Wielkich Kolumbij-
skiego Malarstwa)
enrique grau

Enrique Grau, http://
www.artnet.com/ 
Grau Enrique, http://luz-
boterofineart.com/ 

1969 12-I

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

pablo pinilla – malarstwo.
samuel muñoz – wystawa świą-
teczna.

F. Torres León, Estadisticas 
…, febrero de 1969, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1969, Vol. 12, Núm. 02.
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1969 6-VI

1969 1-VII

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Wystawa zbiorowa 
Antonio samudio i neva Lalle-

mand  – malarstwo.

F. Torres León, Estadisticas 
…, junio de 1969, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1969, Vol. 12, Núm. 08.
F. Torres León, Estadisticas 
…, julio de 1969, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1969, Vol. 12, Núm. 09.

1969 9-VII

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

marco tulio Villalobos – malar-
stwo prymitywne.

Artysta prymitywny marco 

tulio Villalobos, którego praca 
związana była z budownictwem, 
uważał, że tradycyjne malarstwo 
jest przestarzałym zajęciem i 
afirmował swój zawód robot-
nika.

F. Torres León, Estadisticas 
…, julio de 1969, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico” 
1969, Vol. 12, Núm. 09.
Carta de Colombia: trans-
misión radial de programa 
de televisión/ Álvaro 
Castaño Castillo, katalog 
Radio HJCK.

1969 1-VIII

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

pierre Roltet F. Torres León, Estadisticas 
…, Agosto de 1969, „Boletín 
Cultural y Bibliográfico”, 
Vol. 12, Núm. 10 (1969).

1969 8-X

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Augusto mariño – rysunki. F. Torres León, Estadisticas 
…, Octubre de 1969, „Bole-
tín Cultural y Bibliográfi-
co” 1969, Vol. 12, Núm. 12.

1969 20-X 

– XI

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogotá

Wystawa indywidualna
Ignacio gómez jaramillo – ma-
larstwo.

Ostatnia wystawa zorganizowa-
na podczas życia artysty, zmarł 
12 lipca 1970 roku.
casimiro eiger przedstawił 
poetę Fernando charry Lara, 
który wprowadził publiczność 
w dzieło Ignacio Gómez Jara-
millo przypominając jego życie i 
twórczość.
Charry Lara w komentarzu 
do wystawy wygłoszonym na 
inauguracji i wydrukowanym w 
„El Tiempo” podkreślł wierność 
i wytrwałość Gómeza Jaramillo 
na jego drodze twórczej, „wynik 
dumnej samotności i woli walki” 
artysty.

F. Torres León, Estadisticas 
…, Octubre de 1969, „Bole-
tín Cultural y Bibliográfi-
co” 1969, Vol. 12, Núm. 12.
J. G. Cobo Borda, Ignacio 
Gómez Jaramillo …
Charry Lara Fernando 
Gómez Jaramillo pasión y 
fidelidad. Glosa a la expo-
sición en la Galería Arte 
Moderno, „El Tiempo” 
2.11.1969.
Exposición de Ignacio 
Gómez Jaramillo, katalog 
Radio HJCK, 1968.

1970 XI 

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogotá

Wspólna wystawa 
Armando Villegasa i Luciano 

jaramillo

Armando Villegas – 11 dzieł wśród 
nich obrazy olejne i malarstwo w 
technice mieszanej; Luciano jara-

millo – 14 dzieł wśród nich: portret 
Juana Antonio Rody i portret Ger-
mána Peńaranda.

Luciano Jaramillo, http://
www.colarte.com
Armando Villegas López 
pintor, http://www.colar-
te.com

1970

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogotá

Antología Pictórica (Malarska anto-
logía)
enrique grau

Enrique Grau, http://
www.artnet.com/ 
Grau Enrique, http://luz-
boterofineart.com/
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1970

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogotá

Alejandro Obregón 24 czerwca 1970. Zaproszenie 
na otwarcie wystawy mistrza 
Alejandro Obregóna.

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-0611.

1970 
Pop y Op Art.

carlos Rojas y Omar Rayo

C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 337.

1971

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogotá

Wystawa indywidualna
Antonio samudio

Antonio Samudio bio-
grafia http://www.
artedos.com/antonio-
samudio#biografia 

1971

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogotá

Wystawa Zbiorowa:
neva Lallemand

Neva Lallemand, http://
arenosa.blogspot.
com/2011/11/neva-lalle-
mand.html

1972 3-V Marco Tulio Villalobos C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 337.

1972 X

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogotá

Antonio grass casimiro eiger zaprezentował 
krytyka germán Rubiano, 
który otworzył i omówił wy-
stawę.

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3569.
Palabras de Germán Ru-
biano Caballero en la ex-
posición de Antonio Grass, 
katalog Radio HJCK.

1972

„Galería de 
Arte Moder-
no” – sala 
główna (sala 
principal)

Wystawa indywiualna 
samuel muñoz – 32 obrazy olejne 
o małych i średnich rozmiarach.

casimiro eiger zaprosił do 
wygłoszenia słowa wstępnego 
poetę eduardo carranza, 
który napisał wiersz dedykowa-
ny dziełu artysty: Niño dormido 
(Śpiące dziecko) Wiersz ten 
oraz poemat hinduski Los niños 
(Dzieci) został odczytany pod-
czas wernisażu.
„Obrazy były rozchwytywane 
przez kolekcjonistów”.

Samuel Muñoz Delgado, 
https://www.ellibrototal.
com 
[Casimiro Eiger]: [apor-
tes literarios de Eduardo 
Carranza], katalog Radio 
HJCK.



499Aneks

1973 (lub 

1975)

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

edilberto calderón Casimiro Eiger opowiadał o 
kręgu intelektualistów, którzy 
studiowali za granicą i przy-
wieźli nowoczesne idee do 
kraju. Nastepnie przedstawił 
Rafaela parga cortésa, który 
według niego był taką osobą, 
mieszkał i studiował w Anglii, a 
kiedy powrócił do kraju został 
wykładowcą i rektorem Univer-
sidad del Tolima (Uniwersytetu 
w Tolimie. Rafael Parga Cortés 
otworzył wystawę Edilberto 
Calderóna.
W informacji na temat wystawy 
brak daty. E. Calderón miał 
wystawy w Galerii „Arte Moder-
no” w latach 1965, 65, 67, 73, 75 
natomiast Rafael Parga Cortés 
sprawował stanowisko rektora 
między 1968 a 1972 rokiem, z 
czego wynika, że musiała to być 
wystawa z 1973 lub 1975 roku.

Edilberto Calderon http://
www.colarte.com/
[Exposición de Edilberto 
Calderón]: [palabras de 
Casimiro Eiger y Rafael 
Parga Cortés], katalog 
radio HJCK.

1973 IV

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Wystawa pejzażu kolumbijskiego
carlos correa – Belén, Medellín i 
Vertientes.

Carlos Correa, http://
www.colarte.com 

Ok. 1973

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Rasgos y trazos (Linie i szkice) Casimiro Eiger przedstawił 
dyplomatę Hernána tovara, 
który omówił wystawę.

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3570.

1974 27-III

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Pierwsza wystawa indywidualna
georg millán – sztuka optyczna.

casimiro eigera wygłosił 
słowa ku czci właśnie zmarłego 
eduaro santosa, który w swojej 
gazecie zawsze znajdował miej-
sce dla spraw kulturalnych. Po-
tem opowiedział o początkach 
odbioru sztuki, nowoczesnej 
w Kolumbii i o uczestnictwie ko-
biet w sztuce. Eiger przedstawił 
historyk sztuki marię elvirę 

Iriarte i oddał jej głos. Maria 
Elvira Iriarte omówiła dzieła 
Georga Millán, artysty pocho-
dzącego z Egiptu, dla którego 
była to jego pierwsza wystawa. 
Wskazała na charakterystyczne 
cechy jego twórczości plastycz-
nej i podkreśliła wagę wystawy 
dla dalszej kariery artysty.

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3571.
[Artistas e Historiadores del 
arte colombianos:] Exposi-
ción Georg Milán Casimiro 
Eiger, katalog Radio HJCK 
1974.
CD-ROM z nagraniami 
fragmentów programów 
radiowych Eigera …

1974 IV marion soriano

obraz „Orbe amenazante”

Obraz malarki Marion Soriano 
aktualnie wystawiony w galerii 
„Arte Moderno” na calle 24 
(zdjęcie Jorge Reyes)

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3814.
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1975 VI

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Artistas Nacionales 
Exposición colectiva de pintura
Wystawa zbiorowa:
neva Lallemand

Wystawy http://arenosa.
blogspot.com/2011/11/
neva-lallemand.html
C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 337.

1975 VII Pinturas esculturas y objetos de arte
Obrazy, rzeźby i przedmioty arty-
styczne

C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 337.

1975

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Obregón – wiedemann – grau 
– Villegas

Enrique Grau, http://
www.artnet.com/
Enrique Grau, http://luz-
boterofineart.com/ 

1975

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

edilberto calderón casimiro eiger przekony-
wał, że przypadek Edilberto 
Calderón w obecnej sztuce jest 
wyjątkowy. Odizolowany od 
głównych nurtów artystycznych 
stolicy, młody artysta z Tolimy 
jest niezależnym talentem, 
który słucha wyłącznie własnej 
inspiracji, a swoje estetyczne i 
społeczne niepokoje przenosi na 
język kolorów i nadaje im praw-
dziwie osobisty wyraz.

Edilberto Calderón, http://
www.colarte.com
Bitácora de artes plásticas. 
Sala de exposiciones Darío 
Jimenez, Centro Cultural 
Universidad de Tolima, 
Ibagué 2015, s. 27-30.

1976 XII wystawa swiąteczna C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 337.

1977 XII

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Wystawa świąteczna
Alipio jaramillo giraldo – seria 
malarska na tematy swiąteczne;
Armando Villegas

„Najnowocześniejsza wystawa 
świąteczna”.

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3815.
Alipio Jaramillo Giraldo 
pintor, http://www.colar-
te.com
Armando Villegas pintor, 
http://www.colarte.com
C. Cerón, N. Gutiérrez 
Montes, J. Ruiz, Por las 
galerías. Atlas de galerías 
y espacios autogestionados 
…, s. 337.

1978

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

jaqueline serrate – tkactwo: kili-
my, gobeliny, kobierce.

Jaqueline Serrate opowiada o 
swoich tkanych dziełach (ta-
picería) podkreślając użycie i 
selekcję skrawków tkanin.

Program Carta de Colom-
bia transmisión radial de 
programa de televisión 
/ Gloria Valencia de 
Castaño katalog Radio 
HJCK.
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1979

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

Wystawa zbiorowa
enrique Lamas (Chile)

Enrique Lamas, www.arti-
stasvisualeschilenos.cl/
Enrique Nicolas Lamas 
Lamas, http://www.
colarte.com

1971 oraz
1979 

„Galeria de 
Arte Moder-
no”/ Bogotá.

Wystawa indywidualna
neva Lallemand

„Polski galerysta i historyk” ca-

simiro eiger w swojej przed-
mowie nawiązał do założenia 
Instituto de Filosofía y Letras en 
Colombia (Instytutu Filozofii i 
Literatury w Kolumbi) oraz do 
tematu rozwoju sztuk plastycz-
nych w kraju. Przedstawił mini-
stra komunikacji, który wygłosił 
słowo wstępne do wystawy 
malarki z Barranquilla Nevy 
Lallemand i rozważał czym dla 
transmisji idei są środki komu-
nikacji.

Palabras en torno a la ex-
posición de la pintora Neva 
Lallemand, katalog Radio 
HJCK.
Wystawy, http://arenosa.
blogspot.com

1980

„Galería de 
Arte Moder-
no”/ Bogota 

Demetrio jiménez Katalog wystawy Demetrio 
Jiménez. 

Arch. BLAA fondo CE 
MSS775-3919.

1962 – 1980

Galeria „Arte 
Moderno”/ 
Bogota

erwin López Bohórquez Wystawa stała w Galeríi „Arte 
Moderno”.

Erwin López Bohórquez, 
https://es.wikipedia.org

1985

Club de 
Banqueros 
Bogotá

samuel muñoz Delgado Pokaz zorganizowany przez 
Casimiro Eigera został zapre-
zentowany przez jaime garcía 

parra, ministra komunikacji i 
miłośnika malarstwa.

Samuel Muñoz Delgado, 
https://www.ellibrototal.
com/ltotal/



Casimiro Eiger. Hombre de tres culturas:  
polaca, judía y colombiana

Palabras claves: 

Casimiro Eiger, Colombia, arte de segunda mitad del siglo veinte, literatura de 
segunda mitad del siglo veinte, migraciones de judíos a America

Resumen 
Kazimierz Eiger, conocido en Colombia como Casimiro, nació en Varsovia 
en el año 1909. Procedía de una familia de judíos asimilados. Cuando estalló la 
segunda guerra mundial él se encontraba en París donde había estudiado an-
tes literatura e historia de arte. Cuando Francia quedó invadida por Alemania 
partió hacia América del Sur y después de un largo camino, a finales del año 
1943, llegó a Colombia. Al principio trabajó en Bogotá en el Centro Polonés 
de Información de la Misión del gobierno exiliado de la República de Polonia. 
Colaboró con la prensa colombiana. Estableció contactos con los círculos lite-
rarios, convirtiéndose en el mentor de jóvenes poetas. Con el paso del tiempo 
Casimiro Eiger llegó a ser uno de los primeros críticos de arte en Colombia 
quien hacía la promoción de los jóvenes y talentosos pintores. Fue uno de los 
primeros en reconocer el talento del pintor Fernando Botero, al igual como 
ayudó a Álvaro Mutis a desarrollar su talento de escritor. Botero y Mutis son 
actualmente dos personajes emblemáticos por Colombia. El arte de Botero, 
tanto su pintura como escultura, es apreciado, exhibido y reconocido en todo 
el mundo. La saga de Maqroll el Gaviero, de Álvaro Mutis, galardonado con el 
Premio Cervantes, forma parte del canon de la literatura sudamericana. Casi-
miro Eiger fundó una de las primeras galerías de arte privadas y profesiona-
les en Colombia. Su actividad como crítico de arte realizada por la radio, un 
medio de comunicación novedoso en aquel entonces, fue única y excepcional 
en la historia de Colombia. En las escuelas superiores de Bogotá fue profesor 
de lengua, literatura y cultura francesa, como también la historia de arte. Fue 
autor de artículos en las revistas y audiciones en la radio estatal colombiana 
Radiodifusora Nacional y en la emisora privada HJCK. Entre sus actividades 
merece destacar su papel del animador de la vida cultural, organizador de mu-
estras innovadoras de arte moderno en sus galerías, primero en la galería „El 
Callejón”, luego en „Arte Moderno”, donde en cada inauguración de una nueva 
exposición invitaba personajes importantes de la vida pública de Colombia: 
escritores, artistas, intelectuales, políticos. 
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Eiger llegó a ser un personaje importante en la vida cultural de Bogotá, 
capital de Colombia, donde se centraban las actividades intelectuales del país. 
Llamado por algunos “padre” del arte moderno colombiano, introdujo en los 
círculos artísticos de Bogotá, tanto literarios como vinculados a las artes plásticas, 
el aire fresco de ideas europeas venidas directamente de Varsovia y de París. Al 
final de su vida fue homenajeado por el Gobierno de Colombia con el galardón 
de la Orden Nacional al Mérito de las Artes y Letras. Murió en Bogotá, en 1987. 
En su testamento dejó su archivo personal y la colección de pinturas a la Bi-
blioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República de Colombia en Bogotá. 

Casimiro Eiger no dejó, después de una vida llena de actividades, ninguna 
obra compacta. Tampoco tuvo familiares quienes cuidaran su memoria. Sus 
actividades fugaces: encuentros, discusiones, tertulias, audiciones radiofónicas 
que se iban con las ondas de éter, exhibiciones de arte, organizadas con tanta 
dedicación en sus galerías, caían cada vez más en olvido. Para reconocer sus 
méritos fue necesario recopilar informaciones y materiales dispersos, sobre 
su vida y actividades profesionales, como también analizar su patrimonio. 
Con una perspectiva más amplia se puede observar que no se trataba tan 
solo de una determinada personalidad, sino también de todo su bagaje cul-
tural aportado a su nuevo entorno contribuyendo así a su enriquecimiento. 

Gracias a un estudio sólido de las fuentes, la figura del protagonista ha 
podido ser presentada por primera vez de manera que cumple con las normas 
de una biografía académica, la que se basa en la realización de una consul-
ta de los archivos, bibliotecas, fuentes accesibles en la red, en la escucha y 
transcripción de las grabaciones y en la realización de las entrevistas – con-
versaciones. El libro reúne gran número de materiales desconocidos hasta 
ahora, relacionados con cada ámbito de actividades del crítico polaco en el 
campo de la cultura colombiana, como mentor de los escritores, crítico de 
arte, propietario de una galería de arte, como también en el ámbito diplomáti-
co, en la función del funcionario de la Legación de la República de Polonia. 

Casimiro Eiger hay que reconocer como un hombre perteneciente a tres 
culturas: polaco, judío de origen, colombiano de elección. Cabe subrayar 
que, a pesar de la distancia física de Polonia y Europa, sus actividades en el 
ámbito de arte y literatura en Colombia, estaban enraizadas en su juventud 
pasada en Lisowice, Zakopane, Varsovia, Ginebra y París. Eiger constituye un 
ejemplo de la contribución de los polacos en la vida política, social y cultural 
de los países de América Latina. Como un hombre “de fuera” que disponía 
de las herramientas culturales necesarias, descubrió, promocionó y apoyó 
el arte y la literatura que actualmente son reconocidos en todo el mundo. 



Casimiro Eiger. A man of three cultures:  
Polish, Jewish and Colombian

Key words: 

Casimiro Eiger, Colombia, art of second half of twentieth century, literature of 
second half of twentieth century, migrations of Jews to America

Summary
The purpose of this book is to collect dispersed information and to discover 
new materials related to the person of Casimiro/Kazimierz Eiger, an art cri-
tic in Colombia, radio journalist and owner of the first private art galleries, 
who is practically unknown in Poland. Based on the research undertaken it is 
shown that those who regard Casimiro Eiger to be “the father of Colombian 
modern art” are right, and this book is an attempt to restore his rightful sta-
tus in the history of Colombian literature as a mentor and inspirer for poets 
and writers. The intention of the book was also to find out what significance 
for Eiger’s work was the fact of his origin from Poland, from a Jewish family 
of art patrons and literature lovers, and how much his artistic choices were 
marked by the cultural influences of the country he came from.

Casimiro Eiger did not leave a written work in book form, and therefo-
re his achievements have been temporarily forgotten, but his achievements 
nowadays are being rediscovered. Interest in his critical texts is growing, 
which shows that he was one of the first to demand the preservation of the 
cultural heritage of Colombia, and thanks to his journalistic and exhibition 
work he became an intermediary between avant-garde artists and public. 
The motive of the book is also to help bring Casimiro Eiger’s activity and its 
significance to the reader in Poland, while Colombian researchers will have 
an opportunity to understand the impact that formation in their home co-
untry and in Europe had on him, and to learn interesting, hitherto unknown 
documents and information from Polish archives and libraries. 

The motive of the present volume was the conviction that the full and 
comprehensive elaboration of Casimiro Eiger’s achievements, life and acti-
vities, as well as examining its impact on Colombian literature and art of the 
second half of the 20th century may contribute to a better understanding 
of the contribution of Poles to the political, social and cultural life of Latin 
American countries. In addition, it can be expected that the documentation 
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of Eiger’s war wandering may bring a new perspective on migration during 
World War II.

The findings made in the present book are based on archival and libra-
ry queries carried out in Poland and Colombia, on the search and selection 
of recordings in phonographic collections of libraries and radio stations in 
both countries, and on conducting meetings and interviews with people who 
knew Kazimierz Eiger as well as art historians, who dealt with his work and 
the period of history in which he was active.

Many important and historically interesting materials, documents, pho-
tos, exhibition catalogs, information on, inter alia, family, life in Poland, 
activities in Colombia, migration to Latin America are in his personal ar-
chive provided according to his testament, along with a private collection of 
images, to the Library Luis Ángel Arango Bank of the Republic of Colom-
bia in Bogota. Eiger’s activity as a writers mentor, art criticism focused on 
“fleeting” meetings and discussions, the so-called “tertulias”, and on weekly 
radio columns, during which he discussed major exhibitions and cultural 
events. All these columns, programs, documents, photos and recordings are 
still waiting to be collected and prepared in both Polish and Spanish.





Rodzina Eigerów-Silbersteinów miała w Polsce wszystko. Kolekcjonowali sztukę i byli 
hojnymi mecenasami: niejeden biedny żydowski malarz mógł dzięki nim stać się artystą 
Wybuch II wojny światowej brutalnie zmiótł cały ich świat z powierzchni ziemi. Teresa 
Sońta-Jaroszewicz uratowała dla nas pamięć o nieznanym w Polsce, ocalonym przed Holo-
kaustem ostatnim potomku rodu: Kazimierzu (1909-1987). Casimiro dla Kolumbijczyków 
był polskim arystokratą, który pokazał im, czym jest sztuka nowoczesna i nauczył ich cenić 
rodzimą twórczość. W tej fascynującej książce, którą czyta się jak najlepszą powieść, jest 
tułaczka żydowskich uchodźców, których statku nie chciał przyjąć żaden port w Nowym 
Świecie; jest egzotyka Karaibów; i jest, co najważniejsze, efekt pracy wybitnego krytyka, 
mecenasa sztuki, wizjonera, który to, czego nauczył się w Polsce i w Europie, wykorzystał w 
kolumbijskiej Bogocie, stolicy swojej nowej ojczyzny. Monografia jest owocem detektywi-
stycznej wręcz pracy Autorki, wykonanej w licznych archiwach po obu stronach Atlantyku.

dr hab. August Grabski (Żydowski Instytut Historyczny,  
Uniwersytet Warszawski)

 
Casimiro (Kazimierz) Eiger to postać z trzech światów: Polak, który nie chciał być Żydem, 
w ostatniej chwili uciekający przed Zagładą; obywatel akademickiej i artystycznej Europy, 
wreszcie Kolumbijczyk. Ten nietuzinkowy dziennikarz, krytyk literacki i artystyczny, jest 
z jednej strony wybitnym Polakiem szeroko znanym w Kolumbii, z drugiej postacią słabo 
znaną w kraju urodzenia. Autorka recenzowanej pracy składa w tej kwestii swój stanowczy 
i godny uznania sprzeciw. Robi to przy tym z erudycją biografa i znawstwem kolumbijskiej 
sztuki i literatury. W sumie otrzymujemy lekturę prawdziwie pasjonującą. 

dr hab. Piotr Weiser (Żydowski Instytut Historyczny,  
Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego)

 
Teresa Sońta-Jaroszewicz – doktorat z literaturoznawstwa obro-
niła na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje jako adiunkt w In-
stytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. Zain-
teresowania badawcze: Polacy i Żydzi pochodzenia polskiego w 
Ameryce Łacińskiej, dziennikarstwo, sztuka w kulturze krajów 
Ameryki Łacińskiej.


