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iwidermoierowskich
domriw
uzeumAndriollego zosraloorwarrew 2010 r. staraniem mieszkadcaJ6zefowa,historyka Roberta Lewandowskiego.Niedawno odwledzilje znanyrosyjski humanistai pisarzAlbert Lichanow,kt6remu od
dziecifisrwarcwarzyszylwisz4cyw domu w \Tiatce-Kirowie portret
prababkiautorstwaAndriollego.Jegozainreresowania
tw6rc4portretu zaowocowalyksiq2k4,,Niech bgdzie slorice"wydanEw 1963 r.
Teraz sprezenrowaljq Robertowi Lewandowskiemu,kt6ry jest zarazem pr€zesemFundacjiAndriollego, zalozycielemportali wwrv.swidermajer.pl,www.andriolli.pl,www.andriollowka.pl,a takzeautorem
publikacji o specyficznejarchitekturzespotykanejna linii otwockiej.
Prekursoremtegostylu byl wlainie Elwiro Andriolli, kr6rypo 1880r.
zbudowalw Brzegachnad Swidremdrewnianedomki letniskoweze
spiczastymizwienczeniamidach6w,bogatew werandyi przedsionki.

Na tegorocznymj6zefowskimFestiwaluOtwarrych Ogrod6w mo2na
bylo spod<aim.in. przedstawicielirodzinyJesiotr6w,kt6rzy od czterech pokolen zajmtja,sig ciesielstwem,srolarsrwemi snycerscwem,
a takLe zobaczyiwsp6lczeinie projektowane domy nawi4zujgcewygl4demdo nadiwidrzanskiejarchitektury z epoki Andriollego.
Andriolli i jego tw6rczoii urzbudzaja,
dzr!corazwigkszezainreresowanie tak2eza granic4- m.in. w Anglii, Francjii Rosji. Ukazujl sig
ksipki z ilustracjamirysownika,a stworzonaprzez niegoarchitekura,kt6ra niestetyulegacorazwigkszemu
zniszczeniu,
ma stalerosngce
rzeszemiloinik6w i obronc6w Rysownik-ilusrrator,
kt6ry wXIX wieku odni6slsukcesarrystycznyna skalgeuropejsk4,
pozawielkim talentem byl - mimo na wp6l wloskiegopochodzenia- 2arliwympolskim
patriotqi czlowiekiemo niezwyklym2yciorysie.
Przypomniimyzarern
Czytelnikom,,Stolicy"tg postai.
{

- wybral studiazwiEzaneze sztukamipigknymi.\7 1858r. ukoriczf
nie rylko Moskiewsk4SzkolgMalarsrwaikzeLby,alei CesarsklAkademigSztuk Pigknychw Perersburgu.
Rok p6lniej wyjechaldo Rzymu, by kontynuowai studia w Akademii SwigtegoLukasza.ZaprzyjaLnil sigtam m.in. z Vladyslawem Mickiewiczem, synem wieszcza.
Po dw6ch latach wr6cil do Wilna i na tainych kursachwyldadal maja Andriollego -'do poemarul{ul.dyrl"*,
Iarsrwo.Pierwszai-lustrac
Syrokomli,,SwigtyFranciszekz Asyzi - ukazJa sigw druku w 1857
r. W 1859 r. artystanaviyalwsp6lpracg z LudwikiemJenike,redah
torem,TygodnikaIlustrowanego".
Kiedy w styczniu 1863r. wybuchlo powsranie,Andriolli zglosilsig
przyulicy3 Moio
WillowJ6zefowie
do oddzialu Ludwika Narbutta. Valczyl dzielnie, a w bitwie pod
Dubiczanami zostal ranny.Potem jeszczedwukrotnie dol4czaldo
Powstoniec i uciekinier
powstaric6w, przyprowadzaj4ckolejnych ochomik6w, kt6rych kapeElwiro(wedlug
merykichrztuElwiryon)Michalurodzilsigw Wil- rowal w wilenskich restauraciachi okolicznvch dworkach. 'W koricu
nie w 1836 r. jako drugi syn FranciszkaAndriollego,kapitanawojsk trzeba bylo jednak uciekai. 'W Moskwie zapewnebrakowalomu
napoleoriskich,kt6ry w 1812r. pozosralna Litwie, i szlachciankiPe- irodk6w do zycia,bo - jako Bianchi - dal nieopatrznieogloszeroneli z Godniewskich.Talentdo rysowaniaodziedziczf prawdopo- nie do prasy, oferujEc tlumaczenia w czterech jgzykach:wloskim,
dobnie po ojcu, kt6ry zajmowa| sigrzeLbq,konserwacjqzabytk6wi francuskim, niemieckim i polskim. Dla policji ten anons okazal
malowaniem obraz6w koicielnvch. Dzii powiedzielibvimv. 2eElwiro sig bardzo interesujryy i w wyniku iledztwa niedoszlego tltmacza
byl chlopcemz ADHD, pelnym ,.rnp.r'r-.nro, do rego'stopnia,2e aresztowano.
jego ruchy przypominaly czasemwrgcz konwulsje.Przyslowiowadu1 lutego 1864 r. Andriolli, wraz z dwoma wsp6hviglniami, uciekl
szatowarzystwa, siadal do fortepianu, gral i ipiewal, ponoi cieplym z wigzieniaw Petersburgu.
Powielu przygodachdotarl do rodzinnego
barytonem; wielbil muzykg Moniuszki i nawet bi'wal w domu kom- domu w Wilnie. Rodzice,nie widz4clep szegowyj(cia, zamurowalisypozytora.Przedewszystkim jednak szkicowal,rysowal i malowal. Po na w kominie i przezlufcik podawalimu lekarsrwai zywno(t, azv,ryukofczeniugimnazjum- wbrew ojcu,kt6ry chcial,by zostallekarzem dobrzal.Wtedy udalo mu sigw przebraniuwyjechac zkralu.
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ZmiqnE wyroku

Pozytywisto
W 1873r. Andriolli zakupil tzw.kolonig Stasin6w(obecniena te_ .
,
renie Miriska Mazowieckiego), po dw6ch latach podlubil panng
z pobliskiegodworku - Naralig"HelengTarnowskq.p."*dopodob_
w.tym czasiepoznal i serdecznie zaprzyju|nil sig z l&arzem
1fe
HenrykiemDobrzyckrm,kt6ry p6Zniej,wspominajqcciqgleprzer6b_
ki dokonywane w nowo r-r"bycy--domu, ,.rro,o*"i -r^o*g
dw6ch murarzy: Ktdry tojuz raz telciarugrozwalarny,kurnie?_ A mu_
si trzecialbo czaa,rt!. - A na coto?- A bo wiern."..Ale widzi rr-tisie,
la
2etenAndrola to rnusi byi z masontiw.- Z masondw?A coto iestn)l_
son?- A t0 aicte, kurnie, tojest taki nardd, cociggiemmusi iudowai.
:!.
kdn.o r1zwal.i,drugieputawt, drugie rozwali, triicie buduje.Bojahby iiil
nie budowal to b7 urnad!
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zmieniono mu wyrok z cigL}lrchrob6r na zsylkg do wewngtrznych
gubernieuropejskiejczgdciRosji.
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drogt,zalatwia interesa,utrEmuje a rygurzezepsut4bliskoici4rniasta
sluibg, czyta,puze, maluje i rysuje rysujei rysujebezkonca!Nie beztego, ieby zfli.nt4 niepolatai albo konia dosi@t,albo d.os6iad.dwzajrzei,
a conajczglciejdo Warszawl,gdrie rnam mieszkanielprzy Oboi:nej 51,
wpaii i podtrzyruai bardzo rozgalgzionestosunki.JuZz tego kr6&iego
fragmentuprzebijaduma,pasjai... szczgdcie.
'W'pracy
zawodowejteL mu sig dobrze ukladalo; poza ,,Tygodnikiem Ilustrowanym"umieszczalswojerysunki w,,Klosach",,,Biesiadzie Literackiej'l ,,TygodnikuPowszechnym"i ,,Viencu".Vykonywal r6wnie2 ilustracjedo ksi42ek,m.in. Orzeszkowejczy Kraszew-
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skiego.Uwielbial Mickiewicza, a ,,PanaThdeuszd'znal napamigi.
Dlatego bardzoporuszylago propozycjawydawcyHermanaAlten6ergaze Lwowa wykonania ilustracji do tego poemaru.,,fllusracje
do ,,PanaTadeuszi'f uuaiai bgdg
jako koronfar4)stycznrymegtpracownictwa...- napisal.W 1882 r. Akenberg, kt6ry wydal dzielo
Mickiewicza w formie pigknego albumu, zyskaltyle zam6wiei, ze
po kilku miesi4cachmusial powt6rzycwydanie.Niestery, odezwaly
sig tei glosy l<rytyczne:ze artystakopiuje sam siebie,2e rysunki sq
zbyt sentymentalne,manieryczneitp. Rzeczl'wiScieczasyi oczekiwaniakrytyk6w sigzmienily,odchodzonood romantycznychfantazji na rzeczrealizmu.Jednaki samAndriolli stwierdzil,2emu sigte
ilustracjenie udaly i usprawiedliwialto tragicznymiwydarzeniami,
kt6re nastqpilyw trakcie jego pracy - imierciq p6ltorarocznejc6reczkii matki. Nie m6gl przewidziei, Le- na przek6rlryryce - wla,
inie te rysunki, dzigki wielokrotnym powt6rzeniom czy przedrukom, bgdEznanedo dzii.
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Andriolli, zaLamanykrytykl postanowil wyjechai za granicg.
W 1883r. udal sigwrazzlonEdoParyia. Przeblwal u:r;.zprzerwaAndriollego.
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do mi trzylatai odni6slwielki sukceszawodowy.Wsp6lpracowalzrakimi
- niemolie pismami, jak francuskie,,Le Monde illustre'l ,,Le Figaro illustrd'l
iwidumoier.
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z wloskim ,,Illustrazioneitaliana'czyangielskim,,TheGraphic".Przez
colkowitych
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downych
iwidumopr6w
lubpelnei
stylizocii
tamtejszychkrytyk6w por6wny'wanybyl do niedawno zmarlegowy- nowiqzuiqych
iwidermopr,
olokie
zwolennicy
domdw
nowoczesnych
do
bitnegoilustratorafrancuskiegoGustave'aDore i zasypywany
zam6,
pierwowzordw
rzulem
hudynku,
ksztuhem
duchu
i dohorem
moteriuldw.wieniami:ilustracjedo dramat6wSzekspira,powieici AleksandraDuiedynie
masa,a nawerfrancuskiejwersji ,,OstatniegoMohikanina" Coopera.
JednoczeinieAndriolli pomagal,lakm6gl, ubogim polskim emigrantom. Wielolrotnie wracalreZdo Polski,do swoichukochanychBrze- z0pr0leKrow0nyfi
g6w.Umarl w Nalgczowiew 1893r. i tam zostalpochowany.&
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