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волений дiями київських учених. Вiн писав: «…на
наш позор, даже между высшей интеллигенциею страны, между ее профессорами, и при том
в южных университетах, попадаются хохломаны… Это невероятный факт!»31.
Борець з українством, що мав на той час у
цiй царинi уже 20-рiчний досвiд, був переконаний, що «давно уже миновало то время, когда
украинофильство было «достойно сочувствия
любовью украинцев к своей поэтической родине,
вместе с естественным и законным протестом
против бюрократической централизации (общем и всей русской провинции)» ибо давно уже
переродилось оно в направление прямо враждебное украинскому русскому народу, его гражданской и религиозной независимости, враждебное даже его литературному, общему с великорусским народом языку»32. Коментарi зайвi –
позицiя борцiв з українством зрозумiла i без них.
На жаль, вiтчизнянi вченi тривалий час i через рiзнi причини були позбавленi можливостi
об’єктивного пiдходу до вивчення i коментування найважливiших творiв Т. Шевченка на iсторичну тематику. Слушною у цьому зв’язку видається думка Григорiя Грабовича про те, що
«не тiльки на базi iсторичного досвiду, але й на
тлi сучасних подiй, теперiшнього суспiльного
життя, i не тiльки в українському контекстi, але
й глобально, можна констатувати, що процеси
нацiонального самоствердження, з одного боку, i критичного самоусвiдомлення – з другого,
не паралельнi й зрiдка бувають спiвмiрнi»33. Саме тому оцiнки Володимира Антоновича Шевченкових творiв iсторичного змiсту майже 130лiтньої давнини лишаються домiнантними, хоча
давно потребують певного переосмислення.
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СПІВЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРИРОДИ
(до 155-рiччя вiд дня народження Сергiя Василькiвського)
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Народився Сергiй Іванович Василькiвський
19 жовтня 1854 р. у м. Ізюмi (тепер Харкiвська
обл.) у сiм’ї дрiбного чиновника повiтового казначейства. Ще змалку Сергiй виявив здiбностi
до малювання, проте його батьки не подiляли
захоплення сина. В 1861 р. його родина переїхала до Харкова, значного культурного центру
України, де вирувало мистецьке життя – перiодично вiдбувалися художнi виставки, iснувала
картинна галерея (при Харкiвському унiверситетi). Пiзнiше тут була вiдкрита приватна рисувальна школа Марiї Раєвської-Іванової (1869 р.),

яка поряд з навчанням ремiсникiв готувала i
майбутнiх художникiв, iконописцiв, декораторiв. Випускники школи отримували високий рiвень як практичних, так i теоретичних знань,
вони продовжували своє навчання в Петербурзькiй академiї мистецтв та в iнших художнiх навчальних закладах. Роботи вихованцiв школи
експонувалися на всiх мiсцевих художнiх i художньо-ремiсничих виставках, на Всеросiйськiй
виставцi у Москвi, посилалися на конкурси до
Петербурзької Академiї мистецтв. Орiєнтацiя учнiв на реалiстичний метод, особистi контакти з

С. Васильківський

передвижниками (І. Крамським, Г. Мясоєдовим,
І. Шишкiним), ґрунтовне вивчення народного
декоративно-ужиткового мистецтва, вiдвiдування художнiх виставок, впливали на свiтогляд вихованцiв школи1. А з 1872 р. у Харковi щорiчно
вiдбувалися художнi виставки Товариства передвижникiв, де репрезентувалися твори вiдомих
майстрiв – М. Ге, І. Крамського, Г. Мясоєдова,
В. Перова, К. Савицького, О. Саврасова, І. Шишкiна, що формувало певнi естетичнi смаки й
мистецькi орiєнтацiї харкiв’ян.
Навчаючись у харкiвськiй гiмназiї Василькiвський здобув початковi професiйнi знання з образотворчого мистецтва у талановитого художника i педагога Д. Безперчого, учня К. Брюллова.
В цi роки на вибiр життєвого шляху молодого
Василькiвського вплинув i його родич В. Александров, український поет i драматург. Сергiй
користувався бiблiотекою останнього, де знайомився з творами М. Гоголя, І. Котляревського,
Т. Шевченка, що сприяло формуванню свiтогляду майбутнього художника. Але навiть не закiнчивши шостого класу гiмназiї Сергiй за вимогою
батькiв вступив до Харкiвського ветеринарного
училища, в якому також провчився недовго –
1873 р. покинув навчання. Деякий час Василькiвський працював канцелярським службовцем
при Харкiвському казначействi, а в 1875 р. перейшов до удiльного вiдомства в Києвi. Проте
молодий митець постiйно вiдчував потяг до художньої творчостi. Його прагнення до мистецтва спонукало, всупереч волi батька i хорошим
перспективам росту кар’єри, залишити посаду
службовця та вступити до Петербурзької Академiї мистецтв (восени 1876 р.). Тут майбутнiй

художник з усiєю наснагою приступив до вивчення таких предметiв як «Малюнок», «Живопис»,
«Композицiя»,
«Історiя
мистецтв»,
«Перспектива», «Анатомiя» та «Французька
мова».
В Академiї мистецтв вчилося багато вихiдцiв
з України, серед них – П. Мартинович, О. Сластьон, М. Самокиш, з якими у С. Василькiвського
склалися дружнi стосунки. Їх об’єднували спiльнi iнтереси – зацiкавлення iсторiєю України, народне мистецтво та народнi пiснi, якi майбутнi
художники часто спiвали разом. Слiд зазначити,
що Доля щедро обдарувала Сергiя Василькiвського, адже, окрiм здiбностей до малювання,
вiн мав прекрасний голос, грав на скрипцi, бандурi та iнших музичних iнструментах. Самокиш
змалку виховувався на розповiдях дiда про славнi подвиги запорожцiв, захоплювався їхньою
смiливiстю i вiльним «духом». А Мартинович,
пiдкрес люю чи свою на цiо нальну при на лежнiсть, носив українське вбрання i зачiску, розмовляв українською мовою. Такi iдейно-патрiотичнi спрямування митця були смiливим кроком,
адже Росiйською iмперiєю була проголошена
полiтика, що ставила i український народ, i українську мову поза законом. Цiкаво й те, що Мартинович, створюючи ескiз на бiблiйну тематику
«Пророк Даниїл захищає Сусанну» (був представлений на iспитi 1877 р.), при класичнiй побудовi композицiї та при майстерному технiчному
виконаннi, надав йому побутового характеру.
На першому планi композицiї митець помiстив
фiгуру козака в нацiональному одязi. Зазначений твiр для подальшого навчання художника
мав негативнi наслiдки – Мартиновича виключили з Академiї мистецтв2. Проте такi тенденцiї
в колi молодих українських художникiв формували їхню нацiональну свiдомiсть, виховували
патрiотизм i культурно-мистецькi уподобання.
Василькiвський у студентськi роки часто хворiв, адже (як i бiльшiсть його друзiв) проживав у
кiмнатах для бiдних учнiв, якi зимою майже не
опалювалися. Майбутнiй художник змушений
був переривати навчання як за станом здоров’я,
так i через матерiальних нестаткiв. Щоб якось
полiпшити свої матерiальнi можливостi вiн працював ретушером у фотографа та виконував
копiї картин. Проте, не дивлячись на такi життєвi
складнощi, Сергiй успiшно виконував навчальну
програму Академiї мистецтв. Поцiнуванням його працi стала мала срiбна медаль (1879 р.) –
перша академiчна нагорода за етюд з натури.
В цiлому, за весь час навчання в Петербурзькiй
Академiї мистецтв Василькiвський отримав одинадцять срiбних i двi золотi медалi.
Сергiй навчався у пейзажних класах М. Клода i В. Орловського, мистецький вплив яких залишив помiтний слiд у творчостi Василькiвсько-
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С. Васильківський. Хата у селі Опішні. Дошка, олія. 1900
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го. Як вiдомо, український колорист Орловський (розквiт творчостi якого припадає на 70–
80 рр. ХІХ ст.) бiльшiсть своїх мистецьких робiт
присвятив зображенню природи України. Емоцiйним i правдивим пейзажним полотнам Орловського був властивий ще й жанровий характер,
адже художник вдало вводив у композицiю сцени з життя українського побуту. Окрiм цього,
вiн як громадський дiяч пiдтримував розвиток
нацiонального мистецтва – брав активну участь
в дiяльностi Київської малювальної школи Миколи Мурашка та в роботi її Ради, а як академiк i
професор Петербурзької Академiї мистецтв –
допомагав її учням, вихiдцям з України. Орловський заохочував i пiдтримував бажання молодих українських художникiв звертатися до нацiональної тематики, що сприяло етнокультурнiй
самоiдентифiкацiї українцiв3. Окрiм пейзажного класу Василькiвський працював i в батальнiй
майстернi Вiллевальде, а також вiдвiдував педагогiчнi курси (1879–1882 рр.), по закiнченнi
яких митець мав право викладати малювання в
середнiх навчальних закладах.
Василькiвський кожного лiта їздив на Харкiвщину, де виконував ескiзи i писав етюди. Подорожуючи Україною вiн створив ряд вiдомих
пейзажiв, емоцiйно передаючи соковитiсть, нiжнiсть i м’якiсть барв та сонячнiсть українських
краєвидiв: «Весна на Українi», «Вечiр над рiчкою», «Влiтку», «Кам’яна балка», «На околицi»,
«Пiсля дощу», «Ранок. Отара в степу». Талант
пейзажиста i творчi здiбностi митця якнайкраще
виявилися в полотнi «На Дiнцi» (1885 р.), за яке
вiн отримав велику золоту медаль. Сергiю також було присуджено звання класного худож-

ника першого ступеня i дано право на закордонну поїздку для вдосконалення професiйної
майстерностi.
У березнi 1886 р. художник виїхав за кордон. Вiн здiйснив поїздки до Францiї, Англiї,
Італiї, Іспанiї, Нiмеччини, Пiвденної Африки,
знайомився i вивчав колекцiї музеїв, вiдвiдував
художнi виставки, копiював твори видатних майстрiв, працював на пленерi. Багато часу своєї
закордонної поїздки Василькiвський провiв у
Парижi, де iснували рiзнi художнi напрями, течiї
i школи, вiдбувалося жорстке протистояння мiж
офiцiйним академiчним мистецтвом та iмпресiонiзмом. Саме тут Василькiвський познайомився
з І. Похитоновим, вiдомим українським живописцем, який в цей час жив у Парижi. Молодий
художник вивчав творчiсть Похитонова, прислухався до його порад, адже останнiй, навчаючись i живучи у Францiї, мав велику мистецьку
практику. Суттєвий вплив на подальшу художню творчiсть Василькiвського справили майстри
барбiзонської школи – Т. Руссо, Ж. Мiлле, К. Тройон, Ш-Ф. Добiньї, у яких художник, найперше,
переймав досвiд роботи на пленерi.
За два роки перебування за кордоном Василькiвський створив близько 50-ти робiт, 10 з
них майстер надiслав на художню виставку до
Петербурзької Академiї мистецтв (1888 р.). Рада Академiї позитивно оцiнила твори молодого
митця i за досягнутi успiхи в живописi Сергiєвi
була оголошена подяка. Поцiнування полотен
художника вiдбувалося i у Францiї, адже тут
пiсля художньої виставки в паризькому Салонi,
де вiн вперше презентував свої роботи, йому
було надано право експонувати твори поза кон-
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курсом4. Мистецька практика за кордоном збагатила палiтру Василькiвського новою кольоровою гамою, точнiстю зображення натури, нiжнiстю i щирiстю вiдтворення пейзажних мотивiв:
«Канал. Париж», «Раннiй ранок. Бретань», «Дорога до моря», «Ранок у Безансонi» та iн.
У травнi 1888 р. Василькiвський повернувся
в Україну, де провiв кiнець академiчного навчального термiну (пенсiонерський термiн). Вiн
почав багато подорожувати Харкiвщиною, Полтавщиною, Запорiжжям, створив ряд полотен,
де вiдобразив широчiнь степових просторiв, мальовничi українськi села, спокiйний плин рiчок:
«Осiнь в Харкiвськiй губернiї», «Зимовий вечiр»,
«У корчмi», «Село Куряж. Околицi Харкова» та
iн. Окрiм пейзажу митець захопився й iсторичним жанром: «Козачий пiкет», «Запорiзький сторожовий пункт ХVІІІ столiття». У 1889 р. художник знову надiслав свої роботи на виставку до
Петербурзької Академiї мистецтв. А за полотна,
створенi пiд час пенсiонерського закордонного
вiдрядження, – «У Пiренеях», «Вигляд на Безансон», «Ранок у Безансонi», «Зима в Іспанiї», «Булонський лiс взимку» Василькiвський мав надiю
отримати звання академiка. Однак Рада Академiї, чiтко дотримуючись академiзму в мистецтвi, не наважилася побороти свiй консерватизм
i вiдмовила художнику в званнi (1890 р.). Це
стало причиною того, що митець припинив стосунки з Академiєю i до останнiх днiв свого життя
залишався в Українi5.
З 1890-х рокiв почався перiод творчої зрiлостi Василькiвського. За цей час вiн створив
велику кiлькiсть полотен iз зображенням краєвидiв України, Криму, Кавказу, чимало архi-

тектурних пейзажiв (переважно старовинних українських церков), в яких чiтко простежувалася
сформована власна живописна манера митця.
Вiн досить часто у пейзажнi мотиви вводив побутовi сцени та предмети з сiльського побуту.
Його пейзажi своєрiднi, в них вiдображено рiзноманiтний стан i «настрiй» природи – радiсний,
сумний, лагiдний, привiтний i журливий: «Козача левада» (1893 р.), яку експонував на Всеросiйськiй художньо-промисловiй виставцi у Нижньому Новгородi (1896 р.), «Гiрський пейзаж»
(1893 р.), «Залишки вiкового лiсу» (1897 р.),
«Осiннiй вечiр» (1898 р.), «Ловлять снiгура»
(1890-тi р.), «Гурзуф у мiсячну нiч», «Мiсячна нiч»
(обоє 1890–1900 рр.). У своїх роботах майстер
прямо й безпосередньо втiлював мiсцевi особливостi природи, специфiку сприймання та переживання українцiв. І хоча за покликанням Василькiвський був пейзажистом, проте митець
звертався i до побутового та iсторичного жанрiв, до монументального живопису. Інодi вiн писав портрети, а також вивчав i замальовував
зразки народного орнаментального мистецтва,
виконував карикатури. Такi тенденцiї в творчостi художника пояснюються як мистецьким
талантом, багатограннiстю його яскравої особистостi, так i прагненням сприяти становленню українського образотворчого мистецтва.
На ґрунтi загальнонацiонального пiднесення
посилилась увага до нацiональної тематики як
втiлення нацiєтворчих завдань в українському
мистецтвi, як просвiтницького i культуротворчого чинника. Тому Василькiвський разом iз Самокишем видав великий альбом «З української
старовини» (1900 р.), де були помiщенi аква-
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рельнi портрети Б. Хмельницького, П. Сагайдачного, Г. Сковороди, зображалися козаки,
українськi мiщани та селяни. Окремi малюнки
на сторiнках альбому розповiдали про героїчне
минуле українцiв, про боротьбу козакiв за свою
нацiональну незалежнiсть. У цьому ж 1900 р. у
Харковi вiдбулася перша персональна виставка
Василькiвського, на якiй було репрезентовано
120 творiв митця.
У 1903 р. Василькiвський взяв участь у художнiй виставцi в Полтавi з нагоди вiдкриття
пам’ятника І. Котляревському. У цiй подiї яскраво виявилася нацiональна солiдарнiсть українцiв, консолiдацiя їхніх мистецьких сил та художнє естетичне визначення, адже тут були присутнi
кращi митцi України, що засвiдчувало прагнення довести самобутнiсть i своєрiднiсть української культури.
У цьому ж роцi вiдбулася ще одна знаменна
подiя як в мистецькому життi всiєї України, так i
в творчостi Василькiвського. Було затверджено
спорудження будинку Полтавського земства за
проектом В. Кричевського, в якому форми,
пропорцiї, деталi та конструкцiї будинку ґрунтувалися на традицiях української народної архiтектури. Ця новобудова стала нарiжним каменем у
вiдродженнi й твореннi українського нацiонального стилю в архiтектурi6. Василькiвський, якого долучили до проекту, разом iз Самокишем
увiв в iнтер’єр будинку Полтавського земства
орнаментальне оформлення, в якому широко
використав мотиви українських народних вишивок. Окрiм цього, майстер виконав три картини-панно (1903–1907 рр.) – «Чумацький Ромоданiвський шлях» (3,7 м х 9,6 м), «Козак Голота»
(3,9 м х 9,6 м), «Вибори полковником Мартина
Пушкаря» (3,9 м х 11 м). На жаль, всi вони згорiли пiд час ІІ свiтової вiйни. У панно «Чумацький
Ромоданiвський шлях» на тлi типового краєвиду
України показана характерна сторiнка з iсторичного побуту українцiв – похiд чумакiв у
Крим по сiль. Однак величнiсть i поетичнiсть
картини зумовлює саме пейзаж. Картина «Козак
Голота» носить легендарно-фольклорний характер, вона написана на тему вiдомої iсторичної
думи. Реальнi iсторичнi подiї вiдображенi в панно «Вибори полковником Мартина Пушкаря».
Оскiльки останнiй був сподвижником Хмельницького, активним учасником нацiонально-визвольної вiйни, то його обрали полтавським полковником. Василькiвський власне i зафiксував
у картинi урочистий момент вручення Пушкарю
клейнодiв (вiйськових атрибутiв влади старшини запорiзького козацтва) у присутностi козакiв,
селян i мiщан, якi його пiдтримували та вiтали.
Найперше, художник у творi прагнув вiдобразити одностайнiсть схвалення виборiв всiма соцiальними групами населення. Суттєво й те, що

це була одна з перших робiт у той перiод, в якiй
вiдтворено багатофiгурну композицiю реальних
подiй з iсторiї України.
Слiд зазначити, що в контекстi нацiонально-визвольних iдей часу багато митцiв зверталося до iсторичного жанру. Художники присвячували свої полотна зображенню буття запорiзьких козакiв, де останнi виступали борцями за
нацiональну незалежнiсть, за свободу та справедливiсть, а також зображенню iсторичних портретiв вiдомих українських дiячiв. Художнi твори,
присвячені вiдтворенню традицiй, звичаїв, побуту українцiв, сцен з iсторiї козацтва, засвiдчували нацiональну самосвiдомiсть українцiв-iнтелектуалiв, їхню позицiю щодо вирiшення українського питання. Василькiвський, щиро вiдданий
козацькiй iсторiї України, звертався до iсторичного жанру ще в роки навчання в Петербурзькiй академiї мистецтв i не полишав цю тематику до кiнця життя. Захисниками рiдного краю
постають козаки в його полотнах, вони хоробрi
та волелюбнi: «Козачий пiкет» (1888 р.), «Козаки
в степу» (1890 р.), «На вартi» (1890 р.), «Вночi»
(1890-тi роки), «Сутичка козакiв з татарами»
(1892 р.), «Козак-Мамай», в образi якого помiтнi
портретнi риси самого художника (1911 р.),
«Дума про трьох братiв» (1915 р.). Козацька тематика вмiло вплiталася майстром у пейзажний
жанр, так, наприклад, у полотнi «Козак в степу»
(1905 р.) тривога запорожця-вершника злилася
з неспокiйним «настроєм» вечiрнього степу i неба. У своїй останнiй картинi «Похiд козакiв»
(1917 р.) Василькiвський, завдяки передачi розмiреного i впевненого ритму руху потоку вершникiв, передав враження козацького маршу як
грiзної вiйськової сили. Твори Василькiвського
на iсторичну тему вiдрiзнялися вiд полотен iнших
художникiв цього часу своїм пiднесено-епiчним
характером, узагальненим образно-емоцiйним
вiдтворенням аспектiв минулого України.
Василькiвський писав полотна i побутового
жанру. Ще у перших своїх пейзажних роботах
вiн зображав постатi людей, тварин, але в цих
картинах увага концентрувалася не на останнiх,
а саме на краєвидах – люди i тварини тiльки доповнювали пейзаж («Ранок. Отара в степу», «Рибалка», «На Дiнцi»). У подальшому художник
створював власне побутовi картини. Вiн звертався до селянської тематики, де мiг показати
рiзнi буттєвi колiзiї, психологiчнi типи селян, колорит народного вбрання. Найчастiше митець
вiдтворював ярмарки, базари, побутовi сцени iз
сiльського життя: «Український базар», «Пiдторжя. Полтавщина», «Кiнний торг на Волинi», «Ярмарок у Полтавi». А деякi його роботи за своїми
сюжетами були близькi до народних лiричних
пiсень: «Козак i дiвчина. Побачення», «Весною»,
«Подарунок». У Василькiвського iснували по-

лотна, якi одночасно можна трактувати i як пейзажi з постатями, i як побутовi картини, де природа вiдiгравала домiнуючу роль у створеннi
певного образу: «На греблi. Воли бiля броду»,
«На полюваннi», «Осiннiй вечiр. Мисливцi» (1900–
1910-тi рр.).
Сергiй Василькiвський протягом усього свого життя звертався до українського народного
мистецтва, зокрема, вивчав i замальовував орнаменти українських вишивок. Свої орнаментальнi
роботи вiн експонував на художнiх виставках у
Києвi, Москвi та Петербурзi, а на виставцi Товариства росiйських акварелiстiв (1911 р.) митець
репрезентував 44 зразки орнаментiв. Як наслiдок кропiткої i довготривалої роботи художника вийшов альбом «Мотиви українського орнаменту» у спiвавторствi з Самокишем. Альбом
майстри видали у Лейпцигу за власнi кошти
(1912 р.), до нього входило 40 кольорових таблиць, якi давали уявлення про мистецтво орнаментiв Київщини, Полтавщини, Чернiгiвщини
XVII–XVIII ст. Прогресивна преса того часу,
аналiзуючи зазначений альбом, рекомендувала
його як творчий зразок для використання у вишиваннi, декоративному розписi та рiзьбярствi.
За життя Василькiвського орнаменти з цього
альбому запозичила фабрика Кузнєцова у Будах для оздоблення свого посуду.
Як вiдомо, у Харковi 1912 р. було створено
архiтектурно-художнiй вiддiл при лiтературнохудожньому гуртку. Його метою було збереження старовинних пам’яток України, а також
вiдродження української архiтектури. Оскiльки
Василькiвський був активним засновником архiтектурно-художнього вiддiлу та незмiнним його
головою, то вiн зосередив свою увагу i на написаннi архiтектурних пейзажiв. Художник, в основному, зображав українськi церкви й собори,
побудованi народними та професiйними майстрами. Вiн вiдтворював рiзнi типи дерев’яних i
кам’яних церков Схiдної та Захiдної України
(переважно XVII–XVIII ст.), намагався якнайточнiше передати їхню форму, пропорцiї: «Гуцульська церква», «Церква в Галичинi», «Церква в
селi Ходоровi на Київщинi». Окрiм цього, Василькiвський писав українськi хати, з їхньою архiтектурно-етнографiчною специфiкою. Вивчення та дослiдження Василькiвським (як i багатьма
його колегами) пам’яток давнього українського
мистецтва сприяло визначенню специфiчних рис
нацiонального стилю в архiтектурi, що несло в
собi не лише естетичний, а й iдейний смисл.
Адже обґрунтування українського стилю в мистецтвi поставало засобом збереження нацiонально-культурної iдентичностi українства, до-

водило його багатовiчний самобутнiй розвиток,
пробуджувало iсторичну пам’ять українцiв.
Василькiвський у рiзнi роки свого життя регулярно експонував твори на виставках: Товариства росiйських акварелiстiв (1892–1916 рр.), Петербурзького товариства художникiв (з 1894 р.),
Товариства харкiвських художникiв (у 1900-х р.),
Першiй українськiй артистичнiй виставцi у Києвi (1911 р.), Мiжнароднiй художнiй виставцi у
Римi (1911 р.), архiтектурно-художнього вiддiлу
при Харкiвському лiтературно-художньому гуртку (1913–1917 рр.). Знаменним для митця був i
1906 р., коли у Харковi вiдбулася виставка його
картин разом з М. Беркосом. У 1912 р. Василькiвський репрезентував свої полотна на другiй персональнiй виставцi в Харковi, де показав
серiю iсторичних портретiв (27 творiв): Б. Хмельницького, П. Дорошенка, М. Пушкаря, П. Могили, В. Кочубея. Щоб якомога достовiрнiше
передати образи вiдомих осiб України художник вивчав вiдповiднi зображення зi старовинних гравюр i портретiв.
Василькiвський вiддав багато сил i мистецькогромадськiй дiяльностi. Так, вiн разом з М. Раєвською-Івановою, Д. Безперчим, О. Бекетовим
брав активну участь в органiзацiї Харкiвського
художнього училища. Довгий час був членом
Харкiвської музейної комiсiї; неодноразово входив до складу журi рiзноманiтних художнiх конкурсiв, зокрема, на проект пам’ятника Т. Шевченковi у Києвi (1910 р., 1911 р.), на проекти
усипальниць i надгробкiв, якi будували в стилi
українського модерну. Перед смертю Василькiвський заповiв Музею Слобiдської України понад 1340 своїх творiв та значнi кошти для створення у Харковi Великого нацiонального художнього музею7.
7 жовтня 1917 р. Сергiя Івановича Василькiвського не стало. Творчий доробок митця налiчує понад 3000 творiв, бiльшiсть з яких втрачено в роки ІІ свiтової вiйни. Проте полотна, що
залишилися, складають невiд’ємну частку української мистецької скарбницi, вони оригiнальнi
й художньо довершенi.
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