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Дәүләт музей фонды (ДМФ) 
1918 елда инкыйлабка ка-

дәр ге музей коллекцияләреннән, 
шулай ук, национализация ләп 
сарай һәм алпавыт утарларын-
нан, аерым фатирлардан, чиркәү- 
монастырьлардан һәм башка уч-
реждениеләрдән алынган бе рәм-
лекләрдән туплана башлый. Алар, 
саклау максаты белән, инвентари-
зацияләнә һәм әһәмияте буенча  
бүленеп, илдәге музейларга ур-
наш тырыла. Дәүләт музей фонды-
ның нигезе сәнгати- тарихи комис-
сияләр, аннан соң Музей эшләре 
буенча Бөтенроссия коллегиясе 
һәм Мәгариф халык комиссариа-
тының сәнгати һәм борынгы һәй-
кәлләрне саклау, исәптә тоту бү-
леге хезмәткәр ләре тарафыннан 
салына [Путеводитель].

Музей эшләре буенча Бөтен-
россия коллегиясе 1917 елның 
ноябрендә оеша. Ул музейда сак-
лау әһәмияте булган әйберләрне 
национализацияләү, Мәгариф 
халык комиссаритының (МХК) 
371 номерлы «Об объединении 
деятельности художественных и 
культурно-исторических музеев» 
дигән карары нигезендә МХК 

эш чәнлегенә ярашлы рәвештәге 
музейлар төзелешенең гомуми 
планын төзү белән шөгыльләнә; 
Мәскәүдәге һәм Петроградтагы 
мәдәни-тарихи музейлар эшчән-
леге белән идарә итә; урыннарда 
бу эшне губерналардагы үзләре-
нең бүлекчәләре аша оештыра; 
музей эшләренең барлык мәсьә-
ләләре буенча да карарлар кабул 
итә [Собрание…, 1945]. Фонд-
ның Петроград бүлекчәсендә бу 
эш белән В.И. Ерыкалов, Мәскәү 
бүлекчәсендә И.Э. Грабарь идарә 
итә. Җыелган сәнгать әсәрләре 
саклау фондларына җибәрелә: 
Петроградта алар Кышкы сарай-
га, Кронверкка, Мятлевлар һәм 
Бобринскийлар һ.б. йортларына, 
Мәскәүдә Инглиз клубы бинасы-
на, Берг, Гершман, Зубалов хуҗа-
лыкларына урнашкан була. Илдә-
ге үзәк һәм җирле музейлар кол-
лекциясе нәкъ менә шул саклау 
урыннарындагы әсәрләр белән 
тулылана да инде.

Бу процесс Казан губернасын 
да читләтеп узмый. 1919 елның 
августында Музей эшләре һәм 
сәнгати, борынгы истәлекләр-
не, табигатьне саклау бүлеге 
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оеша (1923 елның 1 сентябрен-
нән ТАССР ХКС карары белән 
ул музей комиссиясе дип үзгәр-
телә). Бүлек составына профес-
сор К.В. Харлампович, Б.Ф. Ад-
лер, А.М. Миронов, сәнгать бел-
гечләре В.П. Соколов, П.М. Дуль-
ский, шулай ук йөреп эшләүче 
интрукторлар М.И. Лопаткин, 
В.В. Перцов, П.А. Радимов кер-
телә [Протокол 25]. Казанда мон-
дый бүлекне оештыруга РСФСР 
Мәгариф халык комиссариаты 
музей эшләре һәм сәнгати һәм бо-
рынгы һәйкәлләрне саклау бүлеге 
мөдире урынбасары И.Э. Грабарь 
(галим Казанга 1919 елның авгус-
тында Казан һәм Болгарның ис-
тәлекле һәйкәлләрен өйрәнергә 
килә) зур роль уйный. Шул елда 
ук ул Казан губерна музеена (бу 
музей 1894 елда оеша: 1919 елда 
ул – Шәһәр фәнни-сәнәгый му-
зее; 1919–1920 елларда – Казан 
Губерна музее; 1920–1944 еллар-
да – ТАССР Үзәк музее; 1941–
1981 елларда –  ТАССР Дәүләт 
музее; 1981–1992 елларда ТАССР  
(1990 нан – ТССР) Дәү ләт бер-
ләштерелгән музее; 1992–
2001 ел ларда ТР Дәүләт берләш-
те релгән музее; 2001 елның мар-
тыннан – ТР Милли музее) бүләк 
итеп «бер йөк картина һәм гравю-
ралар» тапшыра. Мәсәлән: тугыз 
тасвир мөкатдәсен (икона) тәш-
кил иткән Новгород язмасы «Де-
исусный чин», В.К. Бялыницкий- 
Бирули «Март» (1914), Ф.В. Ва-
сильевның «Чебоксары» (?), 
С.Ю. Жуковскийның «Зимний 
мотив» (1901 (?)), билгесез рәс-
самның (П.А. Нилус булса кирәк) 
«Пейзаж. Этюд», П.И. Петро-
вичевның «Пристань на Волге» 
(1902 (?)), И.Е. Репинның «Голо-

ва казака. Этюд» (1910), К.А. Ко-
ровинның «Розы» (1916) һәм 
В.Д. Фалилеевның 15 офорты. 
Болар музейның 25 еллыгына га-
ять кыйммәтле бүләк була [Дуль-
ский, 1920, с. 43]. П.М. Дульский 
билгеләп үткәнчә, музей туплан-
масына килеп кергән бу хәзинә 
«Рус рәссамнары берлеге» эшчән-
леген билгеле бер дәрәҗәдә кү-
залларга мөмкинлек бирә [Дуль-
ский, 1920, с. 43].

Казан Губерна музеена Дәү-
ләт музей фондының Мәскәү бү-
легеннән сәнгать әсәрләре тап-
шыруның икенче этабы 1920 ел-
ның апрелендә уздырыла. Анда 
инде музей рәсем сәнгате һәм 
скульптура өлкәсендә барлыкка 
килгән яңа агымнар вәкилләре 
әсәрләренә байый. Мәсәлән: 
М.Ф. Ларионовның «Портрет», 
Н.С. Гончарованың «Евреи» һәм 
«Пейзаж», А.В. Грищенконың 
«Портрет», А.А. Осмеркинның 
«Натюрморт», О.В. Розанованың 
«Светопись», С.Т. Коненковның 
«Леда и лебедь», А.М. Гюрджан-
ның «Леда» һ.б. [Список картин 
и скульптур…]. Шушы ук вакыт-
та музей кызыклы гына тагын 
бер табышка ия була: ул чыгышы 
белән Чистай ягыннан булган 
Мәскәү сәүдәгәре Е.Д. Мясников 
тарафыннан инкыйлабка кадәр 
үк тупланган була. Е.Д. Мясни-
ков үз заманының сәнгать әсәр-
ләрен туган шәһәрендә сәнгать 
галереясы ачу максаты белән 
җыя [Хроника, с. 75]. Шуңа күрә 
ул әсәрләр ТР Үзәк музеена гына 
түгел, ә Чистай шәһәрендәге Ту-
ган якны өйрәнү музеена да юл-
лана. Бу хакта Дәүләт музей фон-
ды сакланмасындагы әйтеп үткән 
сәнгать әсәрләрен музей эшләре 
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буенча Казан бүлекчәсе вәки-
ле А.Н. Тришевскийга тапшыру 
актында теркәлә [Акт о прие-
ме…]. Әлеге факт Музей эшләре 
буенча Бөтенроссия коллегиясе 
хезмәткәрләренә карата хөрмәт 
уята. Алар шәхси сәнгать кол-
лекцияләрен национализацияләү 
сәясәтен үткәргәндә үк, туплан-
маларның язмышын хәл иткәндә 
аларның элекке хуҗаларының 
үтенечен-теләген истә тотканнар.

Казан музеена чираттагы бү-
ләкне XX гасыр рәссамнарының 
С.А. Бахрушин тарафыннан туп-
ла нып, Третьяков галереясында 
сакланган 30 картинасы тәшкил 
итә. Алар арасында К.А. Коро-
вин, А.Н. Бенуа, А.Я. Головин, 
Л.С. Бакст һ.б.ларның әсәрләре бар 
[Список картин из собрания…].

Шулай итеп, юбилей уңае бе-
лән Казан музеена Дәүләт музей 
фондыннан төрле тарихи дәвер-
ләрдә (борынгы чордан 1900 ел-
ларга хәтле), төрле юнәлешләр-
дә һәм стильләрдә (реализмнан 
башлап авангардчылыкка ка-
дәр) иҗат иткән рәссамнарның 
132 эше тапшырыла.

XIX гасыр чигендә һәм 
XX гасыр башында барлыкка 
килгән «Мир искусства», «Союз 
русских художников», «Голубая 
роза», «Бубновый валет» сән-
гати берләшмәләре вәкилләре 
иҗатына аеруча зур игътибар 
бирелә. Казан музеен баеткан 
бу бүләкләрне һәм ул коллекци-
янең зур әһәмияткә ия өлешен 
сәнгать белгечләре Г.А. Могиль-
никова [Могильникова, с. 12] 
белән О.Л. Улемнова югары бәя-
ли. О.Л. Улемнова, Казан рәсем 
сәнгатендә авангардлык агымы 
көчәюгә нәкъ әнә шул хезмәт-

ләр этәргеч бирде һәм илнең 
эре шәһәрләрендә, шул исәптән 
Казанда Сәнгати культура му-
зее оештыру максатының ерак 
киләчәген дә алар билгеләделәр, 
ди [Улемнова, с. 12]. Җибәрелгән 
әсәрләрдән кызылармиячеләр 
һәм шәһәр эшчеләре өчен «Ка-
занда дәүләткүләм беренче сән-
гать һәм фән күргәзмәсе» оешты-
рыла [Первая государстенная…].

1920 еллар ахырында, баш-
кала музейларына национализа-
цияләнгән коллекцияләр тупла-
нып беткәч, аларның бер өлешен 
регион музейларына бүлеп бирү 
башлана. 1927 елның җәендә, 
мәсәлән, Казан музее элек Треть-
яков галереясында, Цветаева 
га лереясында, Яңа Көнбатыш 
рәсем сәнгате музеенда, Строга-
нов көллиятенең Румянцев музе-
енда сак ланган 39 әсәргә ия була 
[Акт № 667]. РСФСР Мәгариф 
халык комиссариаты хезмәт-
кәрләренең ел буе шушы эш өс-
тендә нәтиҗәле хезмәт куюла-
рын да билгеләп үтәргә кирәк. 
Алар музейның тулы ихтыяҗын 
ачыклау максаты белән, музей 
тупланмасының каталогын өй-
рәнү өчен, Махсус методологик 
комиссия төзиләр. Аның соста-
вына Б.П. Денике, А.М. Эфрос 
һ.б. керә. А.М. Эфрос 1926 елда 
Казанга Музейлар конференция-
сенә килә, шул вакытта ул музей 
тупланмасы белән дә таныша. 
Шулай ук ТР Үзәк музее сәнгать 
бүлегенең музей эшләре Казан 
бүлекчәсе хезмәткәре П.М. Дуль-
ский Мәскәүгә командировкага 
җибәрелә. Аның максаты Мәс-
кәүдә җыелган материаллар бе-
лән танышу һәм картиналарның 
инде әзер исемлегенә кайбер 
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төзәтмәләр кертү була [Дульский, 
1927, с. 3–4]. П.М. Дульский бил-
геләп үткәнчә, исемлек төзегәндә 
Методологик комиссия музейның 
Сәнгать бүлеге тупланмаларын-
дагы җитешсезлекләрне бетерү 
максатын куя, чөнки Казан му-
зеенда бу яктан сәйярлык (пе-
редвижничество) дәвере аеруча 
аз яктыртылган була, шуңа күрә 
комиссия музейга шул чор рәсем 
сәнгате үрнәкләрен – И.А. Айва-
зовский, А.П.Боголю бов, Ф.А. Ва-
сильев, В.Г. Перов, В.Д. Поленов, 
В.Е. Маковский хезмәтләрен мөм-
кин кадәр күб рәк кертергә тыры-
ша [Дульский, 1927, с. 4]. 1920 ел-
лар башында җанланып киткән бу 
эшне дәвам итеп, музейга «Мир 
искусства», «Союз русских ху-
дожников» берләшмәләре рәссам-
нары М.В. Нестеров, В.А. Серов, 
С.Ю. Жуковский, И.И. Левитан 
әсәрләре дә өстәлә.

Дәүләт музей фондыннан ТР 
Үзәк музеена сәнгать әсәрләре 
соңгы тапкыр 1930 елның фев-
ралендә тапшырыла. Рус музее 
фондыннан 16 картинаны Казанга 
күчерү турындагы акт сакланган. 
Казанга тагын XIX гасыр ахы-
ры – XX гасыр башында иҗат 
иткән Н.И. Альтман, Ф.В. Бот-
кин, И.И. Бродский, Н.П.Кры-
лов, Н.Д. Милиоти, В.А. Серов, 
Н.К. Рерих һ.б. рәссамнарның 
әсәрләре дә тапшырыла. Әлеге ча-
раларның оештыручысы Мәгариф 
халык комиссариатының музей-
лар эше Казан бүлекчәсе гыйльми 
сәркатибе һәм ТР Үзәк музееның 
борынгы рус сәнгате бүлеге са-
клаучы хезмәткәре П.Е. Корнилов 
була, соңыннан ул Ленинградка 
күчеп китә һәм Рус музеенда фән-
ни хезмәткәр булып эшли.

ТАССР районнарындагы 
музейларга килгәндә, Музей эш-
ләре буенча Казан бүлекчәсе 
хезмәткәрләре тырышлыгына 
карамастан, аларның фонды, әй-
теп үткәнчә, Чистай туган якны 
өйрәнү музеендагы Е.Д. Мяс-
ников коллекциясеннән, Дәүләт 
музей фонды әсәрләреннән кала, 
беркая да күчерелми. ТР Милли 
архивында РСФСР фән, сәнгать 
һәм музей учреждениеләре баш 
идарәсенә Казан бүлекчәсеннән 
24.12.1927 датасы белән респуб-
ликаның Тәтеш, Зөя, Алабуга, 
Чистай кантоннары (районнары) 
музейлары коллекциясен тулы-
ландыруны сорап язылган доку-
ментлар сакланган. Анда мондый 
юллар бар «желательно получить: 
картины русских школ, гравю-
ры, фарфор, хрусталь и проч...» 
[В музейный отдел...]. Әмма, 
РСФСР фән, сәнгать һәм музей 
учреждениеләре баш идарәсенең 
музейлар бүлеген үзгәртеп кору 
белән бәйле булса кирәк, бу үте-
неч җавапсыз  калган.

Шулай итеп, 1919–1930 ел-
лар аралыгында Дәүләт музей 
фондыннан ТАССР Милли му-
зеена 180 берәмлек сәнгать әсәр-
ләре килеп ирешкән һәм, әйтергә 
кирәк, алар музей коллекциясен 
сизелерлек дәрәҗәдә баеткан-
нар да. Шәһәргә А.Ф. Лихачев 
(нигездә көнбатыш сәнгате) һәм 
О.С. Александрова-Гейнсның 
(XIX гасыр рус сәнгате) сәнгать 
галереяларын (аларда элеккеге 
хуҗаларының сәнгати зәвыгы ча-
гылыш таба) тапшыру – музей-
ның гомум коллекциясен борын-
гыдан башлап, XX гасырның яңа 
агымнарын колачлаган дәвердә-
ге сәнгать үсешен яктыртырлык 
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итеп баета. Ягъни халык лар ның 
барлык чордагы сынлы сәнга-
те әсәрләрен туплаган Сәнга-

ти культура музее төзү идеясе, 
өлеш чә, Казанда тормышка ашы-
рыла [Искусство коммуны].
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