
Н.В.Ігнатенко, Н.С.Побірченко 
 

ЗОЛОТИЙ ЗАСІВ ОЛЕКСІЯ АНДРІЄВСЬКОГО 
 
Коли не стало Т.Шевченка, його друзі уклали цілий план увічнення 

пам’яті Великого Кобзаря. Один з чільних задумів у цьому плані − 
заснування народної школи імені Т.Шевченка. Але минав час, спливали 
бурхливі і дуже нелегкі для української справи в імперії роки. Про ідею 
Тарасової школи потроху почали забувати. Але ось у кінці 70-х років ХІХ 
століття пристрасний голос на захист пам’яті Т.Шевченка несподівано 
пролунав зі сторінок провінційної, хоча і популярної газети „Одесский 
вестник”. Приводом для написання статті була смерть і похорон відомого 
російського поета М.Некрасова, але називалась публікація „Нагадування про 
Т.Г.Шевченка”.  

„Свіжа могила Некрасова, − писав автор, − ми впевнені, багатьом 
нагадає про ту могилу..., в якій лежить поет, котрий всім скорботним життям 
своїм зберіг гарячу любов до народу, до кінця своїх днів не зрадивши 
заповітній думі своїй про звільнення слабого і бідного від нужди, горя і 
загибелі... Заснування народної школи на батьківщині поета або поблизу його 
могили було б найкращим пам’ятником поету, який так гаряче бажав для 
народу просвіти”... [А.Т. „Напоминание о Т.Г.Шевченко” // Одесский 
вестник. – №57. – 1878]. 

Кому належав сміливий гарячий голос на увічнення пам’яті Кобзаря? 
За криптонімом „А.Т.”, яким підписана стаття, друзі й однодумці з різних 
кінців України могли впізнати педагога, історика і публіциста, уродженця 
Канева Олексія Андрієвського, на той час − початок 1878 року − ще 
молодого учителя гімназії в Одесі. Особистість Олексія Андрієвського, на 
жаль, маловідома в порівнянні з видатними постатями національно-
культурного руху кінця ХІХ − початку ХХ століття. Тим часом це була 
непересічна людина, талановитий педагог, патріот і великий трудівник, що 
залишив помітний слід в історії освітнього руху в Україні. 

Їх було троє, братів Андрієвських, синів законоучителя Канівського 
повітового училища отця Олександра Андрієвського. Всі троє − Костянтин, 
Митрофан та Олексій навчалися на історико-філологічному факультеті 
університету Святого Володимира, всі стали викладачами. Просвітницька 
діяльність у братів Андрієвських була не просто професією, а покликанням 
душі, тому що з 60-х років, зі студентських своїх часів, вони входили до 
Громади. Особливо цікавим, обдарованим і енергійним був наймолодший з 
братів − Олексій Олександрович, що народився в 1845 році в Каневі. 

На початку шляху юнаку пощастило з наставниками. Він навчався у 
старших класах 2-ї Київської гімназії, коли попечителем учбового округу 
став М.Пирогов. Видатний учений влаштовував бесіди для гімназистів, 
нерідко сам їх і проводив. Юний Олексій Андієвський, що секретарював на 
учнівських зібраннях, сидів поряд з М.Пироговим і страшенно цим гордився. 
На все життя зберіг він шанобливе ставлення до М.Пирогова. За спогадами 



сучасників, портрет видатного вченого завжди висів у кабінеті 
О.Андрієвського.  

Для випускника університету з блискучими атестаціями стелилася 
надійна дорога. Тоді, у 60-х роках ХІХ ст., на його долю вплинули дві події: 
раннє одруження і приналежність до Київської Громади. В часи студентства 
Олексій зблизився з Михайлом Драгомановим і його оточенням. Відтоді 
ідеали українства і просвітництва ввійшли у його життя назавжди. 

З 1866 року Андрієвський викладає російську словесність в 
Катеринославській жіночій гімназії. Це був щасливий період: захоплення 
роботою, ентузіазм молодості, сімейне щастя, здобув авторитет доброго 
викладача, з його ініціативи в краї створено „Общество попечения о женском 
образовании”. Дружна родина була в Андрієвських, підростали дітки. 
Налагоджене буття жорстоко зруйнувалось за кілька місяців. Під час епідемії 
тифу померла дружина Олексія Олександровича і маленька донька. Невдовзі 
смерть скосила і сина. 

Горе, змучивши душу, не зменшило енергії і працездатності молодого 
педагога. Але з важкої втрати життя його стало неприкаяним, бурлацьким. 
Не міг надовго затриматись на одному місці. Як зазначає у своїх „Споминах” 
Софія Єгунова-Щербина: „Головними видатними рисами особи 
Андрієвського були прямота, сміливість і організаційний хист, головною 
особливістю всього його життя було „скитальчество” [Єгунова-Щербина С. 
Одеська громада кінця 1870-х років (Спомини) // За сто літ. – 1925. – №2. – 
С.190]. Працював у Херсоні, Миколаєві, в 1871 році переїхав до Одеси. Ту 
давав уроки в Рішельєвському ліцеї, згодом став викладачем жіночої гімназії. 
Одеський період Андрієвського найцікавіший, тому що тут і атмосфера, 
оточення були незвичайними.  

Одеська Громада 70-х років має свої характеристики, багато в чому 
вона відрізнялась від подібних громадсько-патріотичних осередків в інших 
кінцях України. Одеса − чи не найбільш русифіковане серед міст України, 
навіть з елементами космотолітизму, як трапляється в портових містах з 
регулярним напливом чужоземців. 

Чи не тому в Одесі, як ніде, тісно переплітались різні громадські течії. 
Крім Громади, в Одесі існували осередки „Південно-Російського робітничого 
союзу”, „Землі і волі”. Мали свої гуртки „ліберали”, „народники”. Члени всіх 
цих угруповань нерідко були добре знайомі між собою, оскільки все це був 
один соціальний пласт − інтелігенція, що при нагоді залучала до себе 
непересічних, обдарованих „представників народу” (про це мова піде нижче). 
В Одесі на початку 70-х збирається немало талановитих учених, що стали 
корифеями вітчизняної науки. Досить згадати імена І.Мечникова, 
Г.Успенського, І.Сеченова, М.Ланге. До слова, свого часу саме в Одесі 
розпочинав педагогічну діяльність М.Пирогов. Його традиції продовжувала 
когорта молодих викладачів гімназій міста. 

В таку атмосферу потрапив Андрієвський в Одесі у 1871 році. Слід 
додати, що в Громаді, як згадує С.Єгунова-Щербина, панував щирий 
товариський дух, зібрання її, стосунки між людьми були далекі від офіціозу. 



Тож стане зрозумілим, що в такому оточенні Олексій Андрієвський відігрівся 
душею від своїх важких втрат і з властивою йому енергією поринув у роботу. 
Визнаним лідером Одеської Громади був Л.Смоленський, талановитий 
педагог, блискучий оратор, що мав надзвичайно високий авторитет у різних 
гуртках самоосвіти і навіть у колах професорів Новоросійського 
університету. Однак, його особливістю, щоб не сказати − слабкою стороною, 
було теоретизування, відірваність від конкретних справ. Характер 
Андрієвського був полярним характеру колеги і однодумця Л.Смоленського. 
На думку С.Єгунової-Щербини, вони доповнювали один одного і цим 
забезпечували стабільність у Громаді. „Смоленський жив у сфері чистих 
ідей, які він мав і яких навчав: ділом його було слово. Андрієвський був 
людина життя, що намагався завжди і скрізь давати своїм ідеям реальне 
втілення і розвивав у цих випадках невгамовну енергію” [Там само, с.197]. 
Полюси − теоретик і практик, ідеолог і організатор, так найпростіше можна 
охарактеризувати цей своєрідний тандем в Одеській Громаді. Щоб повніше 
змалювати діяльність Андріївського, варто згадати таку конкретну справу, як 
виховання талановитих „представників народу”. З його ініціативи громадівці 
взяли під свою опіку молоденького корабельного кочегара Андрія Бібіка, що 
писав вірші українською мовою. Йому викладали різні предмети студенти, 
Андрієвський же давав уроки словесності. За кілька років колишнього 
кочегара, селянського сина, підготували до вчительської роботи, він 
екстерном здав екзамен і за кілька років здобув репутацію хорошого 
педагога. Громада потурбувалась про долю Агафії Іщенко. Гапка, 
молоденька швачка, була обдарованою поетесою. Їй допомагав відомий 
одеський меценат граф М.Толстой. Та на свою біду дівчина потрапила до 
одного з революційних гуртків, тому швидко втратила прихильність 
аристократа-покровителя. Тоді взяла її під своє крило Громада. 

Окрема сторінка діяльності Андрієвського в одеський період 70-х років 
− вивчення і пропаганда творчості Т.Шевченка. Ми вже згадували його 
публікацію в „Одесском вестнике” з приводу Тарасової школи. На 
пропозицію Андрієвського редакція „Одесского вестника”, а вслід за нею ще 
декілька газет в українській провінції (в Харкові, Катеринодарі) надрукували 
статтю „Нагадування про Т.Г.Шевченка” і погодилися приймати 
пожертвування, призначені на заснування народної школи імені Шевченка. 
„Андрієвський подає біографічні нариси Т.Г.Шевченка, власне дослідження 
окремих сторін його поезії, повідомлення про збір пожертвувань на 
влаштування живого пам’ятника. Весь прибуток від цих видань 
призначається на заснування в пам’ять Т.Г.Шевченка народної школи його 
імені” [Тархан-Береза З. „Святиня”. – Київ, 1998. – С.139], – пише дослідниця 
З.Тархан-Береза. Було зібрано 1903 карбованці. Цього, звичайно, було замало 
для заснування і утримання хоча б невеличкої школи. Тоді Андрієвський 
запропонував використати зібрані кошти на облаштування занедбаної могили 
Кобзаря, встановити на ній пам’ятник. Що і було пізніше зроблено. 

Взагалі творчість Т.Шевченка в духовному житті Андрієвського 
посідала особливе місце. Характерна у цьому відношенні його публікація 



„Об отношении Т.Г.Шевченко к жизни”. Автор задається запитанням: за 
будь-якими загальнолюдськими мірками доля великого Кобзаря − 
найгіркіша, найважча, обкрадена, годі шукати щастя в житті „геніального 
горемики”. „Ми приходимо до питання, яке споконвіку задає собі вдумлива 
людина і на яке відповідає кожен істинний поет: чим люди живуть? Де вона; 
в чому − ця радість буття?” [Андрієвський О. „Об отношении Т.Г.Шевченко 
к жизни”. – Одесса, 1903. – С.2.]. Звідкіля стільки оптимізму, світлої віри, 
доброти у творах Кобзаря? Аналізуючи поезії і характери шевченківських 
героїв, публіцист знаходить потужне джерело, з якого черпає силу поет: 
„Природа, люди, батьківщина, наш органічний зв’язок з ними − ось що 
складає необхідну умову життя. І благом стає це життя для нас тільки в тому 
випадку, коли дійсно відчуваємо живий зв’язок свій з природою і людьми, 
коли любимо їх. Тому що живі люди тільки любов’ю” [Там само, с.2]. 

Невипадково Андрієвського цікавить саме такий − психологічний 
аспект творчості Шевченка. Згадаємо подробиці життя Олексія 
Олександровича, горе, втрати, блукання, самотність. Відтак у підтексті 
книжки Андрієвського проглядає спорідненість знедолених душ, 
„скитальців”. Андрієвський намагається знайти у духовного батька 
Шевченка відповідь: як навчитись радіти життю людині, обпаленій горем? 
Де знайти джерело сил, чим тамувати біль? Писав, знаючи, що це важливо не 
лише для нього. З цими запитаннями будуть повертатися до шевченківських 
сторінок мільйони людей у нинішньому і майбутніх поколіннях. Ця 
невеличка книжка стала одним з перших аналітичних творів, присвячених 
поезії Шевченка, що з’явилися на півдні України. Дослідник Г.Зленко 
називає Олексія Андрієвського основоположником місцевого 
шевченкознавства. 

Період активності в 70-х роках у Одесі закінчився для Олексія 
Олександровича прикро. „В Одесі Андрієвський виявив себе як педагог 
занадто сміливий і незалежний” [Єгунова-Щербина С. Одеська громада кінця 
1870-х років. (Спомини) // За сто літ. – 1925. – №2. – С.191], − зазначає 
С.Єгунова-Щербина. Коли у жіночій гімназії, де він працював, у 1877 році 
вибухнув скандал з приводу викрадення секретних тем для екзаменів на 
атестат зрілості (до справи був причетний син куратора шкільної округи), 
тринадцять найкращих викладачів на чолі з Андрієвським вийшли зі складу 
педагогічної корпорації. На знак протесту покинули гімназію учениці 7 і 8 
класів. Авторитет серед учнівської молоді і принциповість обійшлися 
Андрієвському дорого. Його відправили працювати аж до Архангельська. 
Завдяки клопотанням вдалось замінити північ на Тулу. Там Олексій 
Олександрович пробув близько року, вийшов у відставку і повернувся до 
Одеси. 

Однак, на спокій, цікаву активну роботу годі було розраховувати. 
Андрієвський і багато його друзів уже знаходились під недремним оком 
поліції. Авжеж, „драгоманівець” збирав кошти на видання журналу 
„Громада” − список „гріхів” Андрієвського у досьє поліції був чималий. 
Навіть організацію „потайної” друкарні ставили на карб йому, хоч далі 



розмов справа з друкарнею в Одеській Громаді не пішла. Всього цього було 
досить, щоб визначити Андрієвському адміністративне заслання (без суду і 
слідства) до східного Сибіру. Олексій Олександрович мусив рік пробути у 
в’язничній лікарні, потім сибірське заслання замінили на В’ятку. І тут 
Андрієвський при всіх бідах залишається самим собою − активною творчою 
особистістю. Він готує збірник „Столетие Вятской губернии”, працює в 
місцевих архівах. Пізніше вийде з друку дуже цікавий його нарис 
„Картофельный бунт во Вятской губернии”. 

У 1881 році Андрієвському вдалося повернутися до Києва. Тут 
розпочинається період активної творчості Андрієвського-історика. Він став 
редактором неофіційної частини газети „Киевские губернские ведомости”. 
Працюючи в багатому губернському архіві, готує надзвичайно цікаві 
публікації − про історію українських церков і монастирів, стан шкіл, 
економіку краю, розвиток місцевого самоврядування, внутрішню структуру 
козацького Запоріжжя та інші практично невідомі широкому загалу сторінки 
історії України. 

Працюючи в газеті, Олексій Олександрович не залишав педагогіки − 
викладав літературу в Київській жіночій та Фундуклеївській гімназіях. Крім 
того − активна просвітницька діяльність: був членом Київської комісії 
народних читань (згодом − Товариство сприяння початковій освіті). В 
„Киевских губернских ведомостях” Андрієвський започатковує рубрику „Для 
народного читання”, готуючи матеріали, цікаві для широкої аудиторії. 
Пізніше за газетними публікаціями видали брошури − 11 невеличких книжок. 
З них чотири вийшли з-під пера Андрієвського. Тематика найрізноманітніша: 
„В.А.Жуковський”, „Крим і кримські татари”, „Перший руський 
книгодрукар”, „З бесід про любов до тварин”. Андрієвський виношував 
думку про будівництво у Києві спеціального приміщення Народної аудиторії. 
Це була дуже складна справа, під силу тільки енергійній діловій його натурі. 
15 травня 1893 року загальні збори Комісії народних читань прийняли 
рішення взятись за будівництво, хоча в касі не було і двох тисяч рублів. 
Справа рухалась в основному завдяки зусиллям Андрієвського: друкували 
звернення в газетах, розсилали підписні листи, влаштовували літературно-
музичні вечори на користь будівництва і таким чином збирали 
пожертвування не тільки в Києві, але й у різних кінцях України. За короткий 
час зібрали необхідну суму − 25 тисяч рублів. 8 жовтня 1895 року нове 
приміщення Народної аудиторії вже й освятили. До обладнання його також 
доклав зусиль і душі Андрієвський. За його клопотами майже з кожного 
київського магазину надсилали речі, письмове приладдя, художні вироби. 
Чудову ікону Спасителя подарував відомий художник І.Мурашко. Пізніше, 
коли в Громаді відзначали 25-річчя педагогічної діяльності Андрієвського, 
його портрет помістили в приміщенні Народної аудиторії. 

Київський період у Андрієвського був з п’ятирічною перервою, коли 
йому довелось прийняти посаду інспектора гімназії у Златополі (Київської 
губернії). І тут він залишив по собі гарний слід: написав історію гімназії до 
50-літнього ювілею, створив учнівський оркестр. Живим пам’ятником 



педагогу став чудовий сад з декоративним пагорбом, який насипали разом з 
учнями. З пагорба відкривається чудовий краєвид за околиці Златополя. 
Учитель ширше відкрив світ для своїх вихованців − в прямому і переносному 
значені. Златопольський пагорб може служити своєрідним символом такого 
принципу в житті і роботі Андрієвського. 

В середині 90-х років доля знову закинула Олексія Олександровича до 
гіркопам’ятної Катеринославської губернії. Його призначили інспектором 
народних училищ Верхньодніпровського повіту. Новий інспектор знайшов 
спільну мову з повітовим земством і почав клопотатися про будівництво 
народного приміщення міського училища у Верхньодніпровську. На 
урочистостях Олексій Олександрович після виступу поклав п’ять рублів 
золотом з власної кишені, започатковуючи збір коштів на будівництво. 
Легкою виявилась рука нового інспектора: його п’ять рублів виросли до 
5000, училище збудували. В тому ж році Олексій Андрієвський отримав 
листа від міського голови Верхньодніпровська з подякою і повідомленням 
про новосілля. Надіслали і фотографію новобудови. 

У кінці 1896 року мандрівна доля повернула Андрієвського до Одеси. 
Він прийняв посаду директора міського Сирітського будинку. То був важкий 
хліб навіть для такого досвідченого організатора і талановитого педагога, як 
Олексій Олександрович. „Цей заклад того часу був тими Авгієвими 
стайнями, де могли надсадитися навіть Геркулесові сили, − пише С.Єгунова-
Щербина. − З одного боку − скупчені, здичавілі, зіпсовані діти, підлітки і 
юнаки, що тинялися без діла, крали праворуч і ліворуч, з другого − допотопні 
педагогічні засоби впливу, дика атмосфера брехні, інтриг, крадіжки − от що 
зустрів Андрієвський на новій посаді” [Там само, с.193]. Він і сам називав 
Сирітський дім „одеським Сахаліном”. „З приїзду сюди я не читаю газет, не 
маю передишки, а головне − горю, тому що це страшне діло”, − писав 
Олексій Олександрович у листі до рідних. Наводячи лад у занедбаному 
притулку, Андрієвський готує помічників з числа старших вихованців, яким 
час ставати самостійними, організовує хор, дитячі спектаклі − запроваджує 
систему розумного корисного дозвілля. Але скоро переконується, що 
незначними нововведеннями не змінити до кращого клімату в Сирітському 
будинку. Потрібні докорінні зміни, повна реорганізація системи виховання і 
соціальної адаптації дітей, що перебувають тут під опікою. Він готує для 
опікунської ради доповідь про необхідні зміни в діяльності і структурі 
Сирітського дому. 

Треба сказати, що ситуація з цим притулком склалась парадоксальна. 
Існував він на пожертвування одеських благодійників. Коштів надходило не 
так мало. В основу діяльності було покладено добру ідею − готувати з 
вихованців майбутніх майстрів-ремісників високої кваліфікації. Однак 
організація справи виявилась на ділі настільки недоладною, що на вітер ішли 
кошти, з майстерень, де мали готувати фахівців, не вдавалось здобути хоча б 
мінімальної користі, а вихованці в основному водили компанію з одеськими 
злодюжками. Хибна вже сама затія − готувати з усіх вихованців поголовно 
ремісників, стригти всіх під одну гребінку, стверджує Андрієвський. „Невже 



всі сироти повинні бути обов’язково ремісниками і при тому тільки 
столярами і слюсарями? Який такий органічний зв’язок між сирітством і 
ремісничою діяльністю?” [Андрієвський О. „О преобразовании городского 
Сиротского Дома” // Известия Одесской городской думы. – Зб. – 1902. – С.4], 
− не без іронії запитує директор. І викладає чітку програму необхідних 
перетворень: потрібна проста, доступна програма навчання вихованців в 
училищі. В майстернях, по-перше, не ставити надскладних завдань − 
готувати майстрів, тому що це неможливо за існуючих умов. Треба давати 
ази ремесла, готуючи вихованців до переходу на нову сходинку − до роботи у 
справжній, а не „іграшковій” майстерні, тільки там набувається вища 
кваліфікація. Крім того, вкрай необхідно запровадити майстерні інших 
профілів − художню, металевих виробів, виробів з пап’є-маше, з глини, щоб 
кожна дитина обрала ремесло, яке їй найцікавіше. Серед вихованців 
зустрічалось чимало не просто здібних − обдарованих дітей. Ця обставина і 
радує, і турбує директора. Згідно з його системою нововведень, частина 
вихованців матиме змогу продовжити навчання за різноманітними 
професіями, що потребують спеціальної підготовки: в морехідних класах, 
фельдшерському училищі, училищі садівництва, учительській семінарії, 
школі десятників, машиністів. І, звичайно, відкрити дорогу справжнім 
талантам до вищої освіти. „Талантам вихід завжди буде, на їх освіту не 
шкода грошей, затрати їх в такому випадку не будуть нераціональними” [Там 
само, с.11]. (Здобули освіту 54 вихованці Андрієвського). 

Для своїх вихованців Андрієвський добився навіть літнього 
оздоровлення в сільській місцевості, що вважалось на той час незвичайними 
розкошами. Як пише П.Каманін, з цього приводу скликали особливу нараду. 
„Пропозицію О.Андрієвського прийняли прихильно, і вирішено було 
відкрити на два літніх місяці дві колонії − одну для хлопчиків у селі 
Бурлацька Балка, другу для дівчаток у селі Холодна Балка; перша була у 
віданні О.Андрієвського...” [Каманин П. „Алексей Александрович 
Андриевський”. (Некролог). // „Киевская старина”. – №7-9. – 1902. – С.429]. 
Це було влітку 1901 року. 

Останній одеський період 1896-1902 років також був насичений у 
Олексія Олександровича, крім основних клопітливих обов’язків у 
Сирітському домі, просвітницькою діяльністю. Як і в Києві, тут він також 
виступає з лекціями в народній аудиторії (за даними П.Каманіна, слухачів 
збиралося до тисячі осіб). Для мешканців Романівської слобідки 
Андрієвський прочитав три лекції „з історії Новоросійського краю”, як це 
називалось офіційною мовою. Фактично ж то були розповіді про запорізьке 
козацтво.  „Не менш діяльну участь брав О.А.  і в „Трудах Одеського 
відділення російського Товариства охорони народного здоров’я” [Там само, 
с.429], − пише П.Каманін. Тут Олексій Олександрович підготував реферати з 
проблеми фізичного виховання в середній школі (цей матеріал послужив 
основою рекомендацій Міністерства народної освіти для покращення 
фізичного розвитку учнів). З друзями-одеситами Андрієвський підготував у 
1900 році „Літературну хрестоматію для всіх” − гарний посібник для 



влаштування читань в народних аудиторіях, учнівських гуртках, в сімейному 
колі з метою самоосвіти, як підкреслювали автори видання. Але все це вже 
були останні з відведених йому у земному житті справ. „Андрієвський не 
жив, а горів і... згорів, − пише С.Єгунова-Щербина. − Навесні 1902 року у 
нього виявились перші ознаки саркоми бронхів...” [Єгунова-Щербина С. 
Одеська Громада кінця 1870-х років. (Спомини) // За сто літ. – 1925. – №2. – 
С.192]. 

На передвеликодньому тижні Олексій Олександрович з вихованцями 
закладали сад у дворі. В п’ятницю посадили останніх чотири берези, а в 
суботу директор зліг. Одужати йому вже не судилося. Підірване 
непосильною працею здоров’я катастрофічно тануло. Учителю і в цю важку 
пору хотілося, щоб поруч були діти, шуміло молоде життя. Кликав до себе 
вихованців Сирітського дому і вони йому співали його улюблену пісню 
„Коло млина, коло броду два голуби пили воду”. Помер Андрієвський 9 
липня 1902 року у Києві. Хоч „довелось йому жити й працювати в смутні, 
темні часи, − зазначає С.Русова, ... але такі енергійні люди, як О.О., не могли 
складати рук: вони робили й у свою роботу вкладали наші найщиріші ідеали” 
[Русова С. Пам’яті О.О.Андрієвського // Світло. – 1912. – №7. – С.41]. 

„О.А. являв собою завидний приклад того, як багато може зробити 
громадський діяч при енергії, не дивлячись на жодні перешкоди” [Каманин 
П. Алексій Александрович Андриевский (Некролог) // Киевская старина, – 
1902. – №7-9. – С.432]. 

Мабуть, найвичерпніше охарактеризував його дослідник О.Болдирев: 
„Андрієвського можна назвати найтиповішим представником української 
інтелігенції того часу. Андрієвський був людиною колосальної енергії, 
прямим у стосунках і незалежним у поглядах” [Болдирев О. Одеська 
Громада. – Одеса: Маяк, 1994. – С.144]. 

Висіяне ним золоте зерно в душах одеських вихованців гарно 
проросло: Одеська Громада, в 1905 році перетворена на „Просвіту”, існувала 
до 1917 р. 

 
 

 


