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Celem rozprawy było zebranie rozproszonych informacji oraz odkrycie nowych materiałów 

związanych z osobą Casimiro/Kazimierza Eigera, cenionego w Kolumbii krytyka sztuki, publicysty 

radiowego i właściciela pierwszych prywatnych galerii sztuki, który w Polsce pozostaje praktycznie 

nieznany. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazałam, że rację mają ci, którzy uważają 

Casimiro Eigera za „ojca współczesnej sztuki kolumbijskiej” oraz starałam się przywrócić mu 

należytą rangę w historii literatury kolumbijskiej jako mentora i inspiratora poetów i pisarzy. Moim 

zamiarem było też dociec, jakie znaczenie dla twórczości i działalność Eigera miał fakt jego 

pochodzenia z Polski, z żydowskiej rodziny mecenasów sztuki i miłośników literatury. 

Casimiro Eiger nie pozostawił po sobie spisanego dzieła w formie książkowej i dlatego jego 

dokonania uległy przejściowemu zapomnieniu, tym niemniej jego postać ostatnio jest odkrywana na 

nowo. Wzrasta zainteresowanie jego tekstami krytycznymi, z których widać, że jako jeden z 

pierwszych upominał się o zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kolumbii, a także dzięki swojej 

twórczości publicystycznej i wystawienniczej stał się pośrednikiem pomiędzy awangardowymi 

artystami a odbiorcami sztuki. Uważam, że moje badania pomogą przybliżyć działalność Casimiro 

Eigera i jego znaczenie czytelnikowi w Polsce, natomiast badaczom kolumbijskim pozwolą 

zrozumieć wpływ, jaki miała na niego formacja w kraju ojczystym i w Europie oraz poznać 

interesujące, nieznane dokumenty i informacje z polskich archiwów i bibliotek.  

Powodem podjęcia tego tematu badawczego było przekonanie, że pełne i wyczerpujące 

opracowanie dorobku, życia i działalności Casimiro Eigera oraz zbadanie jego wpływu na literaturę 

i sztukę kolumbijską drugiej połowy XX wieku może przyczynić się do lepszego poznania wkładu 

Polaków w życie polityczne, społeczne i kulturalne krajów Ameryki Łacińskiej. Ponadto uważam, 

że mój wysiłek badawczy związany z dokumentacją tułaczki wojennej Eigera przyniósł nowe 

spojrzenie na temat migracji podczas drugiej wojny światowej. 

Badania składające się na rozprawę opierają się na kwerendach archiwalnych i 

bibliotecznych przeprowadzonych w Polsce i w Kolumbii, na poszukiwaniu i selekcji nagrań w 

zbiorach fonograficznych bibliotek i stacji radiowych w obu krajach oraz na przeprowadzaniu 

wywiadów z osobami znającymi Kazimierza Eigera a także z historykami sztuki, którzy zajmowali 

się jego dorobkiem oraz okresem historii, w którym działał.  


