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Ғалымдар бірнеше жылдан бері кең-байтақ Ңазақстан 
жеріндегі жартастағы әр түрлі бейне, таңба, көне жазулар- 
ды тауып келеді. Осы өңірді мекендеген ежелгі халыңтар- 
дың тіл тарихы мен мәдениетін зерттеуде табылып жатқан 
бұл мұралар ңосымша материал болмақ. Еңбек оқушылар- 
ды көне жазу үлгілерімен, алуан бейнелермен таныстырады.

Кітап филологтар мен тарихшыларға, археологтар мен 
этнографтарға ғана ңызғылықты емес, қалың көпшілік игі- 
лігіне жарайды.

Уже в течение нескольких лет на обширной территории 
Казахстана ученые обнаруживают на камнях и скалах раз
личные надписи, знаки, изображения. Эти находки являют
ся дополнительным источником изучения истории, языка 
и культуры древних народов, населявших здешний край. 
Работа знакомит читателей с самыми древними образцами 
письма и наскальных рисунков, некоторые из них расшиф
рованы.

Книга представляет интерес не только для филологов, 
историков, археологов, этнографов, но и для широкого круга 
читателей.

Ответственный редактор
член-корреспондент АН КазССР Г. Г. МУСАБАЕВ

7—1—3
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Г. Г. МУС АБАЕВ

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ЭПИГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН КазССР

Идея исследования эпиграфики на территории ны
нешнего Казахстана у меня возникла после найденного 
любопытного наскального изображения в ущелье Кар- 
галы Джамбулского района Алма-Атинской области. 
В то время не только в нашей республике, но и вообще 
в Советском Союзе не было опыта организации специ
альных эпиграфических экспедиций. В 1961 г. по пред
ложению К. И. Сатпаева такая экспедиция была орга
низована и мы немедленно выехали в ближайшие гор
ные районы Алма-Атинской области. В горах были 
обнаружены наскальные изображения коз, маралов и 
других животных. В поисках наскальных изображений 
нам помогали местные жители, в первую очередь — 
животноводы. Правда, вначале для нас представляла 
трудность сама техника практического изучения на
скальных изображений, снятие с них копий, их эстам- 
пирование и фотографирование и многое другое.

Без определенных навыков трудно было ориентиро
ваться в изучаемой местности. Например, во время 
первого обследования гор Курдай Джамбулской облас
ти мы не смогли обнаружить ничего, кроме наскальных 
изображений. На следующий год мы там же обнаружи
ли тамги древнетюркского таласо-орхонского письма. 
Разыскивая наскальные изображения и надписи, не
обходимо учитывать следующее.

1. Многие памятники в силу давности их создания 
упали, были засыпаны землей и заросли травою. Не
которые из них при распахивании земли выходят на
ружу, а некоторые продолжают оставаться скрытыми.
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Найденные надписи из урочища Багара, перенесен
ные нами в с. Капал, где находится курорт, обнаружены 
на пашне. Поэтому естественно, что исследователи не 
смогли их обнаружить.

2. Порою памятники просто остаются незамечен
ными, поскольку местные жители не обращали внима
ния на них. В 1860 г. в Капале побывал археолог 
Н. А. Абрамов, в 1862 г. памятники старины лично 
обследовал академик В. В. Радлов; с 1890 г. их обсле
довал Н. Н. Пантусов (он был большим уездным чинов
ником); в 1895 г. их изучал Ларионов, в 1905 г .— 
Ананьев, в 1939 г. — А. Н. Бернштам, в 1956 г. — 
Е. И. Агеева, в 1963—1964 гг. — Кушаев. Однако ни
кто из них не обнаружил приведенной нами надписи.

К сожалению, из всего текста, состоявшего из 5—6 
строк, сохранилась лишь последняя строка, остальные 
стерлись, потому что этот камень использовали на базе 
как наковальню.

3. В девяностых годах прошлого столетия на терри
тории нынешних Энбекшиказахского, Чиликского, Ке- 
генекого районов Алма-Атинской области местные жи
тели-казахи повсеместно нарочно уничтожали памят
ники старины, чтобы их не увидели исследователи и 
чтобы там не поселили пришельцев. Поэтому в этих 
районах памятники письма обнаруживаются редко.

Наша экспедиция снаряжена новой разнообразной 
техникой, необходимой для работы в поле. Перед каж
дым выездом составляются строгие планы, определяют
ся объекты и маршруты. Специализированное изучение 
идеографии и эпиграфики, которые являются видами 
лредбуквенного письма, позволило сформировать кад
ры в этой области языкознания (например, старший 
научный сотрудник А. Махмутов, аспирант К. Ху
саинов и др.).

Учитывая наши возможности, мы нашли более це
лесообразным вместо тщательной проверки отдельных 
горных районов, разведать всю территорию Казахста
на, несмотря на его бескрайние просторы, необъятные 
дали.

Цель разведки — определить основные объекты ис
следования и изучения в будущем. Основываясь на об
наруженном уже сегодня, мы можем назвать отдель
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ные районы, которые со временем подвергнутся осно
вательному обследованию.

На огромной территории, занимаемой древними 
усунями, кангюями, по сведениям источников, имелась 
письменность еще задолго до нашей эры. Китайский пу
тешественник Чжан Кянь, который 13 лет (140— 
127 гг. до н. э.) жил среди хуннов, усуней, кангюев 
(Хорезм) и в низовьях Сырдарьи, сообщает, что у кан
гюев имелось письменное уложение, -которое хранилось 
в казне владетеля.

На этой территории было обнаружено более пятнад
цати текстов. Это так называемые таласские руны.

Ежегодно в летнее время наша экспедиция выезжа
ет на 4 месяца, объезжает по определенным маршру
там значительные территории.

Нами обследованы следующие географические рай
оны:

а) Курдайские горы;
б) Кегень-Нарынкольский оазис;
в) северное подножие Заилийского Алатау и Тар- 

багатайские горы;
г) северная часть Жонгар и Южный Алтай;
д) Каратау и Мангышлак;
е) горы Акшатау и Чингис, Баянаул в централь

ном Казахстане.
Эти наши -поездки я назвал разведкой местности 

для определения направления дальнейших доскональ
ных обследований. Для завершения этой работы потре
буется еще года 2—3.

* * *

Эпиграфическая экспедиция преследует цель обна
ружить эпитафийные (надгробные) письма, пиктогра- 
фики или эпиграфики. Поэтому мы сосредоточили на
ши поиски на обнаружении текстов надписей на кам
нях и скалах в горах. Нами в основном найдены: 
1) письменность; 2) тамги; 3) неизвестные знаки; 
4) изваяния, сынта-шы; 5) изображения на камнях.
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I. П и сьм ен н ость

В 20 различных местах мы нашли неизвестные ра
нее надписи, состоящие из 4—12 слов. Сюда не входят 
тексты Тамгалы тас на реке Или, так как они были 
открыты и опубликованы впервые Ч. Валихановым в 
1856 г., затем обследованы Пантусовым, а позже 
расшифрованы академиком Позднеевым. Все вновь об
наруженные памятники письма нами фиксируются и 
публикуются. Эти тексты делятся по четырем видам 
алфавита: а) древнетюркским, так называемым орхон- 
ским, алфавитом высечены в разных местах на 9 кам
нях; б) на древнетюркском, так называемом древнеуй
гурском, небольшие тексты в четырех местах; в) на 
древнемонгольском 4 небольших текста, один из кото
рых религиозного содержания — дешифрован москов
ским профессором Г. Д. Санжеевым; г) тексты религи
озного содержания (буддийского), высеченные древне- 
тибетским алфавитом. Последние, как правило, носят 
идентичный характер, поэтому мы не стали их соби
рать. Этот вид письма относится к позднейшему вре
мени, т. е. к периоду монгольского нашествия, когда 
некоторые крупные племена найманов, аргынов и ке- 
реев приняли ислам (XIII—XV вв.).

Таким образом, древнетюркский рунический алфа
вит встречается чаще, чем древнетюркский (уйгурский) 
и древнемонгольский. Частота древнетибетской пись
менности теряет свое значение из-за бедности содержа
ния. Во всех местах вместе с рисунком бурхана повто
ряется — ом мани па де хум  — «дай господь».

Следует особо подчеркнуть, что надписей, высечен
ных арабским шрифтом, совсем не встречается. По 
крайней мере, за 8 лет поискав мы не смогли встретить 
ни одной надписи на арабо-персидском языке. Это оп
ровергает утверждения некоторых буржуазных и доре
волюционных историографов, в частности А. Харузи- 
на, Л. Мейера, Ф. Красовского, которые утверждали, 
будто казахский народ «был сШит из пестрых лоску
тов тюркских, монгольских... и иных народов». 
В. Ф. Шахматов, критикуя этих «теоретиков», писал: 
«Реакционная буржуазная наука за рубежом и сейчас 
продолжает... фальсифицировать историю. Зарубежные 
буржуазные лжеученые пытаются лишить казахский
8



народ его исторического прошлого, отрицают самобыт
ность его культуры» (см. его статью «К вопросу об эт
ногенезе казахского народа», «Известия АН КазССР, 
серия историческая», 1950, вып. 6, стр. 80). Даже 
некоторые советские ученые-востоковеды, в частности 
проф. А. Н. Бернштам, член-корреспондент АН СССР 
С. П. Толстов заявляли, что территория Казахстана и 
Средней Азии в древности была заселена согдами, или 
согдоязычными народами (см. статью А. Н. Бернштама 
в «Известиях АН КазССР, серия историческая», 1950, 
вып. 2, стр. 62). Следы арабского письма встречаются 
в памятниках караханидского периода. Это эпитафии 
Айша Биби в г. Джамбуле, мазарет Кожа Ахмед Еесуи 
и др. Сюда же относятся и обнаруженные нами араб
ские надписи на глине в больших хумах в музее 
г. Джамбула, в совхозах Курдая, а также разные ну
мизматические надписи, собранные в развалинах древ
них городов Отрара, Артука, Суяна и других. Эти над
писи изучаются нами и будут опубликованы в других 
работах.

Отсутствие в эпиграфике и в эпитафиях на терри
тории Казахстана ирано-арабских и арамейского ал
фавитов начисто опровергает вышеприведенные взгля
ды ученых. Я твердо убежден, что на земле Казахстана 
не проживали согдоязычные народы и что арабо-иран
ское письмо не было распространено среди древних 
усуней, кангюев и народов, живших на территории ал- 
тай-тарбагатайских горных оазисов. Некоторые тексты, 
обнаруженные в древних городах и относящиеся к сог- 
дам, являются элементом литературного, но не народ
ного языка. Нельзя также смешивать их с арабо-иран
скими заимствованиями после арабских завоеваний в 
Средней Азии начиная с VIII в.

Публикация обнаруженных надписей и наши откры
тия. 1. Членами нашей экспедиции в 1962 г. в Джам
буле (бывшем Аулие-Ата) обнаружена надпись, высе
ченная на левом боку изваяния. Ценность находки не
сомненна, так как эту надпись можно внести в общий 
список таласских надписей. Достоверность ее не вызы
вает сомнений.

2. Второе открытие — так называемая «Сырдарьин- 
окая надпись», посвященная династии Сатук-тегина. 
Написана она при литье кирпича-сырца, который по
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типу относится к первому тюркскому кирпичу (по опре
делению проф. А. X. Маргулана). По виду тамги мы 
относили эту находку ко времени между последним ве
ком до нашей эры и I в. нашей эры.

Данный кирпич найден одним учеником средней 
школы и передан учителю истории, а затем доставлен 
нам.

Значение надписи заключается в том, что она раз
рушает всякие гипотезы об отсутствии в древности 
тюркских алфавитов на территории Хорезма, т. е. в 
древней кангюйской земле. Город Артук, в районе ко
торого был найден кирпич с надписью, находится на 
левом берегу Сырдарьи, на территории древнего Хорез
ма. Отсюда, во-первых, можно сделать вывод о распро
страненности древнетюркского алфавита и отождествле
нии его с кангюйской (канской) письменностью, о чем 
говорил Абу Райхан Бируни.

Во-вторых, подтверждаются высказывания великого 
ученого-энциклопедиста Абу Райхана Бируни. Он пи
сал: «Уничтожил Кутайбе людей, которые хорошо
знали хорезмскую письменность, ведали их предания и 
обучали [наукам], существовавшим у хорезмийцев» '. 
О какой письменности говорит Абу Райхан Бируни? 
В предисловии к его сочинениям, написанном Толсто
вым, ответа на этот вопрос нет. А между тем Бируни 
говорил именно о древнетюркской письменности, одним 
из образцов которой является опубликованная нами 
«Сырдарыгаская надпись» * 2.

3. Кегенская надпись об Алаша-кагане открыта 
мною совместно с А. Махмутовым. Она была расшифро
вана, а затем опубликована в «Вестнике АН КазССР», 
1967, № 3. Текст гласит следующее: «Каган алты торіг 
Алаша (или Алаш) ерті». Перевод: «Каганом шести 
знамен (племен или народов. — Г. М.) был Алаша».

Об Алаша-кагане нам известно из уст многих тюр
коязычных народов, сохранивших его имя только в пре
даниях. В исторических же источниках сведения о нем 
отсутствовали. Многие востоковеды, в том числе тюрко
логи и историки, приводили разные народные легенды

' А б у  Р а й х а н  Б и р у н и .  Избр. соч., т. I. Ташкент, 
1957, стр. 48.

2 См. «Вестник АН КазССР», 1967, № 6, стр. 87—88.



об Алаша-кагане и о народе алаш, высказывали раз
личные гипотезы 3.

Одни исследователи выдвигали гипотезу о локали
зации этого народа в Байкальской долине, другие — в 
бывшем центре тюкейцев, на территории нынешней 
МНР или Алтай-Саянского нагорья. Причем, номен 
Алаш (Алаша) отождествляли с древним названием 
Алаюнтли, Алакчин и др.

Характерно, что ни одна из этих теорий не касалась 
истории древних казахских племен, так как представи
тели западноевропейской, так называемой немецкой 
школы считали наших предков дикарями и даже не до
пускали мысли о том, что они имели какую-либо куль
туру в древности. Всякое культурное наследие, обнару
женное на территории Казахстана, приписывалось либо 
согдам, либо монголам или кому-нибудь другому, но не 
аборигенам, населявшим территорию Средней Азии и 
Казахстана.

На исследованной нами местности в древности жил 
народ, входивший в усунский племенной союз и оста
вивший после себя такое культурное наследие, как та- 
ласские памятники письма IV—V вв., поэму об Огуз- 
кагане, созданную, по нашим сведениям, в IV в. на 
территории усуней. В VI в. она была переведена на пер
сидский язык, причем один экземпляр этого произведе
ния сохранялся в VII в. в книгохранилище наместника 
Абу Муслим Хораеани. В начале IX века при халифе 
Харун Ар-Рашида поэма была переведена на арабский 
язык. Поиски этого памятника на арабо-персидском 
языке, по нашему мнению, дали бы положительный ре
зультат. Что касается тюркского варианта, то он, по-ви
димому, был уничтожен арабским мракобесом Кутайбе 
ибн Муслимом в_81_2==ВІ4щгг., когда он, прикрываясь 
мусульманской религией, всячески старался арабизиро
вать или иранизировать тюркские народы. По его при
казу были повсеместно сожжены книги на тюркском

3 См. А. В а м б е р и. История Бухары или Трансаксании. 
СПБ., 1878, етр, 284; В. В. Б а р т о л ь д .  История культуры Тур
кестана. Л., 1927, стр. 29; А б у л ь г а з ы. Шежреи турк. Казань, 
1896, стр. 26; Н. А. А р и с т о в .  Этнический состав киргиз-ка- 
захского народа и его численность. СПБ., 1898, стр. 26—27; 
А. Л е в ш и н. Описание киргиз-кайеацких орд и степей, т. I. 
СПБ., 1832, стр. 29 и др.
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языке, в число которых могла попасть и бесценная 
поэма об Огузе. В выпущенной книге «Огуз наме» опуб
ликован более поздний список, не раньше XIV в.

Племенной союз усуней выдвинул из своей среды 
двух таких титанов тюркской культуры, как Махмуд. 
Кашгарский, автор трехтомного дивана (словаря) 
1074 г. и Хас Хаджиб Юсуп Баласагунский, оставивший 
нам целый том поэзии (1068 г.).

Поэтому обнаружение памятника об Алаша-кагане 
рядом с лшевней столицей усуней—Ханкурд является 
вполне закономерным. Наше открытие положит конец 
всяким беспочвенным домыслам об алаше. Памятник 
и вместе с ним надпись мы относим к периоду до воз
вышения хуннов, до вступления на трон Огуз-кагана в 
208 г. до нашей эры. Однако не следует связывать его с 
надмогильным сооружением в Центральном Казахста
не. Приведя легенды о мавзолее «Алаша», знаток древ
них памятников А. X. Маргулан предполагает, что мав
золей носит это название по цвету, а не по имени кого- 
либо. По-видимому, он был сооружен в XI в. в честь 
какого-то караханида.

Если бы Алаша-каган и народ, или племена алаш, 
жили бы после Огуз-кагана. то это обязательно было бы 
зафиксировано в летописях востока или запада. Кроме 
того, наша датировка подтверждается древностью фор
мы знаков письма.

На вопрос, почему данная надпись не обнаружена 
ранними исследователями, и особенно таким прозорли
вым, как Чокан Валиханов, которому было, видимо, 
известно об изваянии, когда он от Кегеня переправился 
через перевал Сарт асу на Иссык-Куль, следует отве
тить, что еще при установлении изваяния в древности, 
оно накренилось на левый бок. В таком положении мы 
и застали его в 1964 г. Надпись под уклоном прикаса
лась к земле. Обследовав изваяние, проф. С. К. Кенес- 
баев подтвердил мое подозрение, что на левом боку, 
лежащем на земле, что-то есть. Однако камень был на
столько массивным (около 20 г), что поставить его вер
тикально не представлялось возможным. Поэтому ис
следователь этого края Пантусов тоже не заметил 
надписи. Археолог К. Акишев зафиксировал его как 
изваяние, не подозревая о существовании на камне 
надписи.
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Получив командировку во Фрунзе, я пригласил на 
помощь А. Махмутова, и тайком (туда не разрешали 
ездить) через Иссык-Куль и трудный перевал Сарт асу 
приехал к этому камню. Мы поставили его вертикально 
и подняли на 20 сантиметров выше. Смыв грязь и обна
ружив надпись, мы описали и сфотографировали ее. 
Такова вкратце история изучения кегенской надписи.

Главная ценность этой находки в том, что она по
могает восполнить существенный пробел в гражданской 
истории.

Большой интерес она представляет и в историко
лингвистическом отношении, так как говорит об упот
реблении орхоно-таласского алфавита у тюрок задолго 
до нашей эры.

Известно, что многие специалисты-востоковеды по
явление орхоно-таласского алфавита приурочивают к 
IV в, нашей эры.

Наконец, это открытие подтверждает народные ле
генды и предания о том времени, когда «алаш был ала- 
шем, когда Алаша был каганом» («Алаш-алаш болган- 
да, Алаша-хан болганда»). Данный факт свидетельст
вует о том, что в преданиях народа хранятся_ рудимен
ты разных древних эпох. *

О неопубликованных надписях. Кроме вышеприве
денных имеются еще 7 древнетюркских надписей, кото
рые требуют перед своей расшифроівкой дополнитель
ных исследований по разным причинам. В частности, 
в литературе долгое время не было описания методов 
исследования, фотографирования, снятия эстампов, 
обмывки камней, где имелись тамги и знаки, кошгоо- 
вания их. Опыт исследователей так называемого золото
го века эпиграфики (XIX в.) не был обнародован. Оте
чественные специалисты, в том числе академик 
В. В. Радлов, Н. М. Ядренцев и другие, не оставили нам 
никаких инструкций. ВТ вузах не знакомили со способа
ми и методами обследования. Например, до сих пор не 
был известен метод удаления хны е камней. В этом 
вопросе ни археологи, ни географы, ни химики не могли 
дать дельного совета. Хна — это первый враг эпиграфи
ки. Вызывает определенные трудности и фотографирова
ние тамги на камне. Приходится снимать несколькими 
аппаратами по 2—3 раза и все же рисунок не всегда 
получается отчетливым.
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Поэтому некоторые снимки надписей, сделанные в 
1961, 1962 и отчасти 1963 гг., требуют уточнения. Из-за 
этого задерживается публикация имеющихся открытий. 
Приведу один пример (см. рис. 1).

Рис. 1. Узунсу (Ирсу).

Надпись на,узунсу (Ирсу). В 1963 г. на одной скале 
была зафиксирована полуликтографическая надпись. 
Так мы ее называем потому, что в тексте письма 
имеются рисунки чудовища-дракона и лестницы. Это 
письмо говорит о закреплении определенной местности 
за каким-либо племенем или родом. Оно представляет 
собой остатки древней пиктограммы, которая на заре 
человечества служила средством сообщения о местона
хождении отсутствующего в данный момент человека.

Текст, смешанный с пиктографическим рисунком,, 
носит уникальный характер и является единственным:
14



фактом наскальной смешанной пиктографической 
надписи.

Отсюда следует вывод о том, что так называемый 
таласский алфавит вопреки утверждению некоторых 
исследователей-востоковедов, будто стимулом для соз
дания древнего уйсунского письма послужил арамей
ский алфавит, является несомненным доказательством 
самобытности древнетгоркской письменности.

В этом убеждает нас не только содержание надписи, 
но и структура письма, которое состоит в основном из 
согласных. Здесь имеется только один гласный. Конеч
но, нам сейчас трудно понять цель людей, оставивших 
эти знаки. Нелегко также установить, имеем ли мы в 
том или ином случае дело с рисунком для забавы, воп
лощением индивидуальной эстетической эмоции людей 
пастушеского племени, или рисунком, преследующим 
определенную цель письма, сообщения в адрес какого- 
либо определенного субъекта.

Как известно, пиктограммы и петроглифы разли
чаются между собой только формально. Пиктограм
ма — чистый рисунок, а петроглифы включают в себя 
элементы письма. Наш текст можно назвать петрогли
фом. Однако, может быть, древний художник вместо не
достающих знаков нарисовал фигуры. В том и другом 
случае петроглифическая особенность данного письма 
несомненна. Орхоно-таласский алфавит многие восто
коведы и лингвисты до сих пор считают заимствован
ным из арамейского письма, проникшего сначала в Пер
сию, затем в Среднюю Азию и дальше на восток, до 
столицы Тюкейского кагана Каракорума. Известный 
чешский профессор Ч. Лоукотка в своей книге «Разви
тие письма» также придерживался этого взгляда 4.

Сведения о существовании аналогичного письма до
полняются обнаруженными нами на этой территории 
многими другими знаками и тамгами, относящимися к 
пиктографическому письму. Поэтому сведения Лоукот- 
ки о древнетюркском алфавите — об орхоно-таласском 
письме — были ошибочными.

О происхождении так называемого талас-орхонского 
алфавита востоковедами высказаны самые разнообраз

4 См. Ч. Л о у к о т к а .  Развитие письма. М., 1960, стр. 104—
105.
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ные и противоречивые гипотезы. Еще в 1825 г. 
Д. Н. Спасский утверждал, что тюркский (орхоно-ени- 
сейский) алфавит возник от родовых тамг. Достовер
ность этого взгляда старался доказать венгерский уче
ный А. Вамбери, который писал, что тюркский алфавит 
возник от тамг тюрок, встречающихся на скалах Ени- 
сее-орхонских гор. Другие (Томсен, Доннер) утвержда
ли, будто был заимствован арамейский алфавит, а иные, 
поддерживая этот взгляд, говорили о добавлении опре
деленного количества знаков из местных тамг (А. Стейн, 
Р. Ратье и Л. Коули). К последнему мнению присоеди
нился и советский востоковед С. В. Киселев.

В противоположность этому взгляду А. Аристов 
одним из первых выдвинул тезис об усовершенствова
нии бывших тамг местных народов — тюрков. В конце 
прошлого столетия он писал: «Существовавшие с глу
бочайшей древности родовые тамги были позднее упот
реблены в качестве букв в орхоно-енисейском алфави
те» 5. Против этой версии выступил П. Мелиоранский. 
Следует заметить, что противники точки зрения 
А. Аристова, отрицая автохтонность древнетюркского 
алфавита, не смогли объяснить тамгообразности многих 
знаков. Востоковед А. М. Щербак считает, что родиной 
данного алфавита является Таласская долина или рас
положенный поблизости район, причем в основе его 
лежали родовые тамги.

По С. В. Киселеву, согдийский алфавит, приспособ
ленный для -персидского языка, был привнесен согдами 
в колонизированную часть Хорезма. Народы Семиречья, 
жившие в древности по соседству с согдами, заимствова
ли от них и передали непосредственно своим сородичам 
ягме в Восточный Туркестан, которые «оставили руни
ческие документы на бумаге. От ягм оно (это письмо.— 
Г. М.) было заимствовано карлуками, от карлуков попа
ло к енисейским киргизам». Орхонские тюрки заимство
вали рунический алфавит непосредственно у семиречен- 
ских (или западных) тюрков. Далее С. В. Киселев 
пишет: «Если не подлежит сомнению арамейская осно
ва большинства талаео-енисейских литератур, проник-

5 А. А р и с т о в .  Опыт выяснения этнического состава кир
гиз-казахов Большой орды и каракиргизов. «Живая старина», 
1894, № 3—4, стр. 28—29.
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шая на восток через Среднюю Азию, через согдийское 
и хорезмское письмо, то Семиречье, связанное с Хорез
мом, колонизированное в значительной части согдийца- 
ми и в то же время в VI—VII вв. занятое западными 
тугю, становится наиболее вероятным местом первого 
применения рунической письменности, приспособившей 
арамейский алфавит к тюркской речи» 6 7.

Исходя из неверной ориентации, можно исказить 
верную мысль о том, что центр происхождения древне
тюркского алфавита был в Семиречье. Это высказыва
ние было бы оригинальным и научным, если бы оно не 
было засорено согдийскими сказками, которые не имеют 
под собою твердой почвы и не подтверждаются языко
выми фактами.

Соглашаясь с мнением С. В. Киселева, один из иссле
дователей орхоники С. Г. Кляшторный старается сгла
дить неурядицу, объяснить многие знаки, нзсовмести- 
мые с арамейским алфавитом. Не осмелясь сказать свое 
мнение по этому поводу, он пишет: «В процессе приспо
собления к тюркскому языку согдийский алфавит пре
терпел существенные изменения: а) курсивное написа
ние отдельных знаков было заменено раздельным 
написанием; б) под влиянием форм, существовавших у 
тюрок родовых знаков (тамг) и идеографических сим
волов, а также возможно под воздействием фактуры 
(камень, дерево, металл) плавные закругленные начер
тания согдийских букв были заменены геометризован- 
ными начертаниями; в) поскольку фонетические 
системы согдийского и тюркского языков различны, не 
все знаки согдийского алфавита были восприняты, а фо
нетическая символика рунических знаков не всегда 
совпадает с фонематической символикой сходных сог
дийских букв; вместе с тем рунический алфавит был 
обогащен новыми, отсутствующими в согдийском пись
ме знаками, частью идеографического, частью буквен
ного характера»

После такого честного признания, что остается на 
долю арамейского алфавита, тем более согдийского?

6 С. В. К и с е л е в .  Древняя история Южной Сибири. М.— 
Л., 1961, сто. 270.

7 С. Г. К л я ш т о р н ы й .  Древнетюркские рунические па
мятники, как исдСЧтшки до иет9Рии Средней Азии. М., 1964, 
стр. 47. гу
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Поэтому прав не он (Кляшторнын. — Г. М.), а 
М. А. Щербак, утверждавший, что рунический алфавит 
«по-видимому, возник где-то в районе Таласа в резуль
тате заимствования или преобразования какого-то дру
гого алфавита, распространяясь оттуда в двух противо
положных направлениях: на восток (орхонское,
енисейское и другие виды письма) и на запад (печенеж
ские руны)» 8.

Ко всем видам письма, возникшего из персидско- 
арамейского алфавита, таласо-орхонский алфавит не 
подходит. Арамейский, так называемый согдийский, 
алфавит ни раннего, ни позднего периода не имел раз
дельного написания; письмо было курсивным, не гео
метрическим, а плавно закругленным, т. е. фактически 
мы имеем дело с совершенно другим алфавитом. Строго 
говоря, только 3—4 тамги на древнетюркском алфавите 
похожи на арамейские, но не на согдийские 9.

Самым существенным является то, что все сторон
ники арамейского, или согдийского, алфавита, начиная 
с финна Доннера, не смогли привести конкретных фак
тов заимствования тюрками от арамейцев, посредством 
согдийцев, а строили свою гипотезу на основе отрица
ния древнетюркской культуры. Их тезис: культура
тюрок — заимствована, а сами тюрки — результат 
ассимиляции согд и монголов, поэтому создать что-либо 
автохтонно они не способны. Этот тезис был опровергнут 
представителями отечественного востоковедения (Спас
ским, Аристовым и др.). Аргументация последних из го
да в год постепенно пополняется нашими свежими мате
риалами.

Таким образом, приведенные нами факты подтверж
дают автохтонность древнетюркской письменности. 
Этот вид письма широко бытовал среди древних жите
лей Семиречья, свидетельством чему является надпись 
с элементами петроглифов. Известно, что письмо нача
лось с рисунков, которые самой своей формой показы
вают цель письма. Оно обычно однозначно, доставляет 
точные данные, адресуемые другому отдаленному инди
виду. Исходя из этого, можно сделать вывод о развитос

8 А. М. Щ е р б а к .  См. его статьи в «Материалах и иссле
дованиях по археологии СССР», 1959, т. 75, стр. 388.

9 Ч. Л о у к о т к а .  Развитие письма. М., 1950, стр. 106.

18



ти письменности в то время, когда была высечена дан
ная надпись на бывшей у с у н ьс к о й  территории.

Мы предположительно относим данную надпись к 
периоду пастушеских племен, только что вышедших из 
тисков варварства. Выделение пастушеских племен из 
остальной массы варваров Ф. Энгельс называет первым 
крупным общественным разделением труда.

Приведенное изображение, высеченное из гранитно
го камня, показывает эволюцию тамг от пиктограммы 
к идеограмме и далее к алфавиту с сохранением идео- 
графичности многих тамг. Эти факты опровергают 
теорию заимствования из других алфавитов, так как 
эти зарисовки на скалах были сделаны еще на заре пер
вобытной культуры, представителями пастушеских 
племен, выделившихся из остальной массы варваров.

II. О наскальных изображениях

Под термином «наскальные изображения» мы под
разумеваем всякие рисунки, встречающиеся на скалах, 
валунах, отдельных камнях. Горы на территории ны
нешнего Казахстана сохранили много самых разнооб
разных следов пребывания здесь древних народов, вклю
чая доисторических людей.

В настоящее время известны звуковые, слоговые, 
идеографические (иероглифы) виды письменности. В да
лекие времена существовала также пиктография — 
картинно-синтетическое письмо. Пиктографическое 
письмо считается учеными первоначальным, хотя ему 
предшествовали элементы первобытного искусства.

В науке предполагают, что появление искусства 
относится к эпохе верхнего (позднего) палеолита (при
мерно за 40—25 тыс. лет до нашей эры).

Элементы культуры, видимо, возникают в связи с 
формированием современного кроманьонского челове
ка 10. Кро-Маньон — село в долине реки Везер (Фран
ция), около которого в 1886 г. в пещере были обнаруже
ны скелеты позднепалеолитических людей.

10 См. Н. А. Д м и т р и е в а .  Происхождение искусств 
(«Всеобщая история искусств», т. I. М., 1956, стр. 12); В. А. И с т- 
р и н. Развитие письма. М., 1961, стр. 53.
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Памятники, дошедшие до нас, как правило, пред
ставляют собой контурные, линейные фигуры живот
ных. Образцы таких рисунков, высеченных разными 
способами, встречаются в изобилии на плоских южных 
сторонах гранитных скал в казахских степях. В горных 
районах часто встречаются скалы, ущелья, берега, на
зываемые «тамгалы таш» (камень с тамгами). Напри
мер, на реке Или известен «тамгалы таш», а рядом с 
ним на реке Курты есть другой «тамгалы таш», на реке 
Ащису также свой «тамгалы таш». Последние два 
тамгалы не были известны прежним исследователям. 
Тамгалы в горах Жыланды и Бас батыр (на территории 
совхоза «Дегерес») также не были известны. За исклю
чением первых двух, нами обследованы все стороны 
тамгалы с изображением разных животных (лошади, 
осла, коровы, быка, оленя, козы, барана, марала, верб
люда, а также волка, медведя, тигра, барса и других 
зверей, включая змей разных размеров, от двух метров 
до нескольких сантиметров).

Эти изображения наталкивают на мысль, что боль
шинство из них является пиктограммами, высеченными 
на камнях разных пород: гранодиорит (черноватый ка
мень с пустынным загаром, называемый геологами гра
нит № 2), аплит красный и красноватый, гранит раз
ных сортов. Основным орудием для начертания знаков 
на первых двух видах камня и глубокого высекания на 
мраморе служил кремень или карун.

Отметим три характерные детали, которые могут 
помочь в отыскании наскальных изображений.

1. Вблизи гор или утесов, где высечены рисунки, как 
правило, находятся пастбищные угодья и водопой.

2. С того места, где художник высекал изображения, 
должно быть хорошо видно пастбище, чтобы он, сидя 
или стоя, в процессе творчества, время от времени мог 
наблюдать за своим скотом. Не отвечающие этому усло
вию плоские, широкие и удобные для изображения 
камни остаются пустыми.

3. Изображение высекается в основном на южной 
стороне, иногда — на юго-восточной и на юго-западной. 
На северной же стороне рисунков вовсе не встречается.

Лишь в редких случаях, когда скала или утес в си
лу различны^ природных явлений, например при зем
летрясении, разрушаются и рассыпаются, изображения 
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лежат лицом к земле (в горах Саз джайляу, на Курдай- 
ской горе, на горе Торы-Айгыр, где даже вершина рас
щепилась).

Перечисленные особенности показывают правоту 
нашего вывода о том, что эти изображения высечены 
именно древними художниками пастушеского племе
ни.

О времени изображений можно предположить сле
дующее.

1. Изображения относятся к разным временам и 
эпохам, как более отдаленным, так и более близким к 
мусульманской эпохе, когда было запрещено рисовать 
все живое.

2. Изображениям, видимо, приписывалась магичес
кая сила. Это видно хотя бы из того, что ни один древ
ний художник не портил прежних изображений, строго 
соблюдая их неприкосновенность. Остатками веры в 
магическое действие письма является позднейшее 
«ичиртки», или сожжение написанных «оракул» шама
нов. Казахи вообще считали исписанную бумагу свя
щенной и даже не наступали на ее обрывки. Основную 
причину длительного сохранения наскальных изобра
жений можно видеть в вере в их магическую силу, од
нако, как пишет проф. П. С. Кузнецов, делать вывод, 
что «первоначально язык и письмо служили исключи
тельно магии, нет никаких оснований»11.

Приведенные нами примеры магии совершенно дру
гого порядка. Шаманские художники соблюдают пра
вило не портить ранее оставленных рисунков. Буддисты 
же на плоских сторонах камней вырезают на рисунках 
свои молитвенники. Порчу рисунков на мраморных 
плитах они не считают грехом. Кроме того, вышеопи
санные условия, необходимые для пастушеских пле
мен, тюрков, для буддистою не имеют никакого значе
ния. У них нет стад, для которых требуются пастбища 
и водопой. Они не труженики, а завоеватели, служите
ли культа. Изображения на камне выполняют за них 
невольники.

Примером служат знаменитые «тажгалы таги» на 
берегу реки Или. На этих камнях нет ни одного рисун
ка древних пастухов. Во-первых, местность не отвечает 11

11 П. С. К у з н е ц о в .  Тибетская летопись. Л., 1961, стр. 34.
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их требованиям, во-вторых, некоторые из этих валу
нов — результат обвала позднейшего времени.

Таким образом, древнемонгольские надписи можно 
предположительно отнести к периоду монгольского за
воевания, к XIII в. и ближе; древнетибетские рисунки 
Бурхана и молитвенные тексты вырезаны еще позлее, 
некоторые из них даже в XVIII веке, в период нашест
вия джунгар-калмыков. Поэтому последние нас мало 
интересуют.

Изображения на скалах, нанесенные пастушескими 
племенами, раскрывают нам многие секреты из жизни 
народов, оставивших нам эти памятники. Вот описание 
одной из таких картин (картины ̂ т^ректы сая»). С вос
тока идет кочевой народ. Переднего верблюда ведет 
женщина-всадник. Позади нее виден разный скот, за
груженные подводы. Вперед вышли мужчины-воины, 
начинают стрелять из лука.

Смотрите, куда летят стрелы. Там обороняются за 
камнями полуголые люди. Один из них сражен стре
лой, он падает с криком. Крайний слева бежит, огля
дываясь назад, уточняя численность напавшего на них 
неприятеля. Он не убегает с поля битвы, а стремится 
сообщить племени, что на них напал противник. Ходом 
боя распоряжается их старейшина, предводитель.

Обороняющиеся слабы, они полудикари, у них в 
руках примитивные луки, из которых они не смогли 
свалить ни одного врага. У них нет лошадей, они пе
шие. Их одежда тоже бедна. А противники сильны, оде
ты хорошо, они имеют много скота, под ними быстро
ходные кони. Это люди с развитой культурой. Прежнее 
место расселения им стало тесноватым, поэтому они 
ищут новые пастбища.

Сама картина рассказывает о зарождении войны, 
захвате чужой территории, о возникновении с развити
ем экономики и культуры неравенства среди живущих 
на земле народов. А вот другая картина (см. картины 
из «тамгалы таги» Ащису).

Дикари окружили со всех сторон коня, пускают в 
него стрелы. Конь обессилен, еле держится на ногах. 
Это происходит зимой, потому что из ноздрей коня ва
лит пар. Особенность этой картины в том, что у коня
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Рис. 2. Конь с рогами.



имеются рога. Легенды о рогатой лошади встречаются 
у средневековых авторов. Например, Абу Райхан Би- 
руни сообщает: «Человек, которому я верю,— а имен
но Абу ль-Касим Гали ибн Ахмед ат-Тахири —• расска
зывал, что правитель Иопажап (Сайрам. — Г. М.) по
дарил в 379 (990) году Хаджи Нуху ибн Мансуру, вла
дыке Хорасана, коня с двумя рогами и лисицу». Один 
из рисунков показывает бытовую сцену из жизни дрез- 
них народов. На переднем плане 11 человеческих фи
гур. Молодежь танцует, позади сидят старейшины, ку
шают мясо из общего блюда. Оправа идут табакши (те, 
кто носит блюда). Изображен также очаг, где готовит
ся пища. Над всеми высоко стоит в образе человека 
солнце-бог (тенгри).

Таким образом, можно привести сотни интересных 
рассказов из картинной галереи Каратау, Алатау, Жон- 
гар и других. Здесь изображены дикие и домашние жи
вотные, действия охотников и пастухов, выпас или 
угон скота и т. п.

В этой галерее можно почерпнуть много интересно
го о жизни и деятельности людей разных эпох на раз
личных ступенях развития.

Хочется обратить внимание еще на два рисунка, 
рассказывающие о культуре кочевников. Это рисунок 
«Тогуз кумалак» на большом лежащем камне (см. рис. 
3) и так называемая «шахматно-шашечная доска».

Тщательность, с которой они выполнены, позволя
ет предположить, что кочевники имели постоянное 
местопребывание. Это — их зимние жилища — кыстау 
(кишлак). Иначе зачем они тратили бы столько труда 
и времени на рисунки, если это лишь их временная 
стоянка.

Г.  Г.  М У С А В А Е В  

КЕГЕНСКАЯ НАДПИСЬ

Между восточной оконечностью Иссык-Куля и 
р. Или (на равном расстоянии между ними) протекает 
река Каркары. Здесь до революции ежегодно летом 
проводились ярмарки. Недалеко от места проведения 
ярмарок, среди посевного поля совхоза «Каркара», ето-
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Рис. 3. Тогуз кумалак.



ит внушительное изваяние высотой 190 сантиметров, 
без головы, обследованное нами в 1964—1966 гг.

Долгое изучение было вызвано рядом обстоятельств. 
Камень-изваяние наклонился на левый бок на 45°, 
а на этом боку проступали какие-то знаки. В 1965 г. из
ваяние нами было поставлено в вертикальное положе
ние и очищено, в результате чего стала ясно видна над
пись, состоящая из 13 букв.

Изваяние выточено из сероватого гранита, высота 
без головы — 190 см, ширина — 64 см, толщина — 
36 см. Изваяние лицом обращено на восток. Фигура 
одета в халат с косым воротом, опоясана ремнем кісе 
из выделанной кожи. На правом боку подвешена на 
ремень кантаргой — сумка для мелких вещей, а также 
ножны для ножей, фляги для воды, колчан для стрел. 
Размер колчана: высота — 23 см, ширина — 5 см.

На левой стороне на ремне висят 3 малые вещи по
вседневной необходимости и переломленный палаш. 
Ниже палаша надпись на подоле халата.

В правой согнутой руке — глиняный кубок. В ле
вой — эфес палаша. Пальцы кисти рук видны отчетли
во. Ноги полусогнуты, скрещены в сидячем положении 
по-казахски (малдас). Обувь — вышитые сапоги на вы
соких каблуках, с остроконечными, загнутыми вверх 
носками.

На спине изображено девять кос, сплетенных из 
трех локонов, концы которых перевязаны и опускают
ся ниже пояса.

Голова статуи сорвана. По сведениям работников 
совхоза «Кар^кары» Т. Машеева, А. Усенова, Садвака- 
сова и др. голова изваяния сорвана трактористами, 
которые, пытаясь вытащить изваяние из пашни, тянули 
его в сторону наклона двумя металлическими тросами. 
При этом сорванная голова осталась там же. Узнав об 
этом, одна старая женщина, живущая в 2 км от этого 
места, с помощью рабочих совхоза забрала валявшуюся 
голову и похоронила как святого, а место захоронения 
держит в тайне. Рабочие, знавшие, где спрятана голова, 
давно уехали.

Таким образом, антропологические данные отсутст
вуют. Однако характер вещей на изваянии и другие 
подобные изваяния, находящиеся поблизости, позво
ляют полагать, что оно имело монголоидный тип.
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Как изваяние, так и надпись на нем до нашего об
следования никому не были известны, так как надпись 
после установления изваяния в результате осадки и 
наклона ушла в землю.

Написано на изваянии следующее:

Читается это так: «Каган алты боры алаш(а) ерті». Пе
ревод: «Каган шести эмблем [знамен] был Алаш(а)», 
или: «Алаш(а) был великим ханом шести племен». 
Все буквы высечены ясно, сохранность средняя.

Нялпись. поставленная АлашЫ-кагану, относится 
к дохунновекому периоду, во всяком случае, не ближе 
IV в. до н. э.

Во-первых, ни в восточных, ни в китайских летопи
сях мы не встречаем имя Алаш или Алаша-кагана. 
Если бы он жил после III в. до н. э.. т. е. ближе ко вре
мени Огуз-кагана, то это обязательно где-либо было бы 
зафиксировано. Особенно если учесть, что эта терри
тория Семиречья была известна древним восточным 
авторам.

Во-вторых, легенда об Алаша-кагане распростране
на у многих восточных тюркоязычных народов (каза
хов, киргизов, каракалпаков, башкир, узбеков), а также 
среди туркмен, относящихся к огузской группе. Это да
ет нам основание полагать, что каган Алаш(а) жил 
в тот период, и некоторые племена огузской группы 
тюрков находились иод его властью до выделения в са
мостоятельный улус.
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В-третьих, казахское, киргизское и др. выражения: 
«Алаш , алаш болганда, Алаша хан болганда» («когда 
был алаш алашем, т. е. народом, и Алаша был кага
ном») говорят о предании, идущем из глубокой древ
ности.

В-четвертых, язык надписи соответствует наиболее 
древнему времени тюрок. Слова и его формы очень 
древние. Боріг — современный борі, звук «г» выпал; 
ерті-рт — сочетание, характерное для более раннего 
периода, сейчас звук «т» превратился в звонкий «д» — 
ерді. Об этом свидетельствует также несовершенство 
тамг надписи. Тамги на изваянии по форме самые древ
ние.

В-пятых, согласно древиетюркским легендам, все 
тюркские племена произошли от шести сыновей Ала
ша. В изображении это количество совпадает с тоте- 
мическим числом шесть.

В исторической науке пока еще не известны шесть 
алашей (алты алач). По нашему мнению шесть боріг 
(шесть волков) следует отождествить с алты алач. Сю
да, видимо, относятся древние крупные племена: 
1) усуни; 2) кангюй; 3) жители Средней Азии — кир
гизы, 4) хакасы; 5) татаби — татары и 6) сяньби — 
хунны. Конечно, это дело историков. Однако нам ду
мается, что древнее единое государство тюрок, цент
ром которого был именно оазис Или, по неизестным 
нам причинам пало. Данный памятник, который явля
ется ценным свидетелем материальной культуры, опро
вергает всякие гипотезы о народах «алачин», «аак- 
чин», «алаатлы» и других, о которых в востоковедчес
кой науке написано немало.

Г. МУ С АБАЕВ,  Г. АЙДАРОВ

СЫРДАРЬИНСКАЯ НАДПИСЬ

Публикуемая надпись интересна тем, что она имеет 
три особенности. Во-первых, она написана на сыр
цовом кирпиче, на котором ранее древнетюркские над
писи не встречались.
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Вторая особенность заключается в том, что этот 
вид письма на левом берегу реки Сырдарьи обнаружен 
впервые. В связи с этой находкой расширяется диапа
зон распространения письменности тюрок, изменяет
ся наше представление об орхоно-таласской письмен
ности, которую правомернее было бы называть орхоно- 
сырдарьинской.

НайдеТпйГя'надпись свидетельствует, что древне
тюркский алфавит широко применялся в быту народа. 
И, наконец, третья особенность заключается в том, что 
данная надпись — самая древняя, только что отошед
шая от пиктографии.

Текст читается справа налево.
Верхняя строка:

?  м
А1>*Нижняя строка:

транслитерация: чп(у)от1 р2(еі)лтК0Қ°ус]р'б3. Прочита
ны нами: Ебі ара сабуц, еке, алты ер ату ап ач. Дослов
ный перевод: «Дом [династия] старшего Сабука насчи
тывал в то время шесть потомств блаженных принцев». 
Все буквы хорошо сохранились, за исключением одной
(с), которая начертана в виде перевернутого крючка 
на оборотной стороне и одного знака 9 , над которым 
видна царапина, сделанная острым металлическим
орудием, по-видимому, совсем недавно, потому что все 
тамги были нанесены еще тогда, когда кирпич был сы
рым. Последняя попытка соединить верхний круг 
знака. оставила следы царапины и не смогла довести 
вырез до нужной глубины — 2 — 2,5 мм.

Этот знак не встречается ни в одной известной нам 
надписи древнетюркской письменности. По-видимому, 
это знак тамги 9 /Ч/, обозначавший в древности сло
во ок — стрела, который впоследствии при усовершен
ствовании остался без конечной опоры 4 .Таким обра
зом, мы читаем қ как заднеязычный. Для датирова
ния данной надписи мы использовали следующие дан
ные
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а) На территории Средней Азии и Турина, особенно 
в Мауреннахре (между Сырдарьей и Амударьей), древ
нетюркская письменность была строго запрещена араб
ским мракобесом Кутайбе Ибн Муслимом (701—• 
714 гг.). Об этом очень хорошо сказано у Абу Райхан 
Бируни (умер ів 949 г.). Тюркское письмо было уничто
жено, книги повсеместно сожжены, грамотные люди 
физически уничтожены. Одним словом, людей, знаю
щих древнетюркскую письменность, в живых не оста
лось.

б) Древние кангюи имели письменность еще до на
шей эры. У них было даже написано уложение, кото
рое хранилось в казне.

в) Эта надпись написана самым древним из всех 
алфавитов древних тюрок.

Поэтому можно предположить, что данный памят
ник письма относится к древнекангюйским временам 
между I и II веками до нашей эры.

Кирпич, на котором сделана надпись, имеет разме
ры 23X23X5 см. Сорт кирпича, по определению ака
демика АН КазССР А. X. Маргулана, — первый тюрк
ский.

Данный материал передан нам учителем Балта- 
кульской средней школы Чимкентской области А. Ал
таевым. Он был найден в развалинах древнего города 
Артук и ожидает специального изучения. Эти разва
лины находятся на левом берегу Сырдарьи, недалеко 
от города Туркестана.

Более обстоятельное сообщение будет сделано поз
же, после обследования местности в районе древнего 
города Артук. Кирпич с надписью хранится в Архео
логическом музее АН КазССР.

A. МАХМҮТОВ

ЭПИГРАФИЯЛЬЩ М¥РАЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕЛУ 
ТАРИХЫНАН

Түркі халықтарының ерте кездегі өмір тіршілі- 
гін баяндайтын бағалы материалдардың бірі жар- 
тастарда саңталып цалған бейнелер мен әр турлі
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жазулар болып есептеледі. Сондьщтан да жартастағы 
бейнелер де археологиялык, материалдар тәрізді га- 
лымдардың назарын XVII—XVIII ғасырларда-ак, ау- 
дара бастайды. Бұл кезеңде А. И. Андреев, Н. Спафа- 
рий, С. У. Ремезов, Д. Г. Мессершмид сияқты жиһан- 
кездер эр жерде-ак, жартастарда бейне бар екені.н ха- 
барлаған-ды. Эпиграфиялың мұндай ескерткіщтерді 
іздестіріп, оларды бір ізге салуда В. Томсеннің, 
В. В. Радловтың, Н. С. Савельевтің, В. Розеннің, 
В. В. Бартольдтың, С. Е. Маловтың т. б. ғалымдардың 
сіңірген еңбегі, ңосңан бағалы үлестері көп.

Соңғы кездерде республикамызда археология- 
льщ ңазба материалдар мен жартастарда сақталып 
қалған жазу-сызу, ою-өрнек, сурет-таңба сияқты ес- 
керткіштер салыстырыла зерттеліп келеді. Бұл зерттеу- 
лердің алғашқы нәтижелері 1 Ңазақстанда, Ңырғыз- 
станда, Өзбекстанда, Башңырстанда т. б. жерлерде кө- 
лемді-көлемді еңбек^р больіп шығеГ""бастады.

Біздің Советтер Одағындағы жұртшыльщңа көбі- 
рек таныс суреттер В, И. Равдоникастың монумеңталь- 
ді екі томында жарияланған (Аң теңіз бен Онежск кө- 
лінің жағалауларында кездесетін) жартастағы бейне
лер. Өте бай, әрі тартымды көне суреттер Орал тауынан 
да көптеп кездеседі. 1959 жылы Оңтүстік Оралдағы 
Ақ Еділдің (р. Белой) жоғарғы ағысындағы Каповой 
үңгірінен А. В. Рюмин палеолит дәуіріне тән мамонт- 
тар мен жабайы жылңылардың және мүйіз тұмсық- 
тылардың суреттерін тапты1 2. Жартастағы бейнелер 
Орта Азия мен Ңазақстанда, Сібір даласында көбі- 
рек кездеседі. Оларды Минусинск далаларынан, Анга
ра бойы мен Лена ойпаттарынан, бүкіл Байкал сыр- 
тындағы оның ңұйылыстарынан, Жоғарғы Амурдан — 
Монгол шекарасына дейін, Төменгі Амурдан — Уссури 
бассейніне дейін, тіпті Курильск аралдарына дейін 
кездестіруге болатыны айқын. Жартастағы бейнелер

1 Археологические исследования на северных склонах Кара
та у. Алма-Ата, 1962; К. А. А к и ш е в ,  Г. А. К у ш а е в. Древ
няя культура саков и усуней долины реки Или. Алма-Ата, 1963; 
Археологические памятники Таласской долины. Фрунзе, 1963; 
Археология и этнография Башкирии. Уфа, 1962; Археология 
Узбекистана. Труды Самаркандского государственного универси
тета им. А. Навои. Новая серия, вып. I, № 135, Самарканд, 1964.

2 О. Н. Б а д е р .  Следы палеолита на Южном Урале. «Архе
ология и этнография Башкирии». Уфа, 1962, 12-бет.
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көбейген сайын оны қызыға зерттейтін саяхатшылар да 
молаюда. Ңазір алғашңы адамдардың мәдени мұрала- 
рын сарыла зерттейтін бүкіл дүние жүзіндегі елдердің 
әр түрлі мамандықтағы әуесңойлары бұл іске ара-тұ- 
ра араласып ңояды. Археолог, геологтардың негізгі 
міндеті ңазба жұмыстары болғандықтан, эпиграфика- 
ны жолай қарайды.

Жартастағы бейнелер көбінесе халыңтың аңыз-ер- 
тегілермен келіп ұштасып жатады. Олардағы бұғы 
бейнесі туралы А. П. Окладников: «Бізге келіп жет- 
кен орыс ертегілеріндегі алтын мүйізді бұғы оңтүстік 
орыс жеріндегі скифтердің өте ерте кезде күн туралы 
шығарған аңыздарының елесі еді» 3, — деп көрсетеді.

Неолит және қола дәуірінде-ақ адамдар өздерінің 
күнделікті өмір тіршілігін көрсететін көркемөнер 
стилін жасады. Осы кездегі Азия тұрғындарының өте 
сүйікті сюжеті — алтын мүйізді бұғының бейнесі еді.

Суреті бар тастардың астын^н, тас ғасырының не- 
месе қола дәуірінің алғашқы кезіндегі аңшылардың 
жерленгені байқалып отыр, Олардың сүйектерінің ңа- 
сынан жебенің тас масағы немеее бүктемелі сүйек 
ңанжардың халцедоннан жасалған өткір жүзі табыл- 
ды .

Орыс ғалымдары бір барган жеріне әлденеше рет 
барады. Әр барған сайын бұрын байқалмаган жаңа- 
лықтарға кездеседі. Мысалы А. П. Окладников басқар- 
ған экспедиция Шишкин жартастарындағы бейнелер- 
ге төрт рет барған. Соның нәтижесінде болмашы сы- 
зықтарды жете зерттей отырып, адам баласының ал- 
ғашңы дәуірін сипаттайтын үлкен жаңалықтар ашты.

Жартастағы бейнелерге немңұрайды ңараудың 
ғылым үшін үлкен зияны да болған. XVIII гасырда 
Лена әзені жартастарындағы бейнелер жөнінде Миллер 
естіп, академияның суретшісі Люрсениуске бұлжыт- 
пай бүл еуретті ңағаз бетіне ңайта түсіруге тапсырады. 
Суретші екі өркешті түйелер мен жартастағы байқал- 
ған әр түрлі бейнелерді асңан шеберлікпен қайтадан 
көшіріп шығады. Бірақ Миллер ол кезде мұндай су- 
реттерді жете бағалай алмады. Тек кана үлгі үшін бір-

3 А. П. О к л а д н и к о в .  Олень золотые рога. М. — Л., 
1964, 9-бет.



екі суретпен жұртшылыңты таныстырғаны болмаса, 
бұл тамаша көне мұраларды жариялаудан да бас тар- 
тады 4. Жете түсінбей, шалағай тоқтамға келген ға- 
лымның қорытындысы Шишкин жартасындағы бей- 
нелерге ешкімнің назарын аудартпады да, бұл бейне- 
лерді зерттеушілер ғасыр бойы ұмытып кетті. Тек 
1828 жылы Сібір жеріндегі көне мұраларды зерттеу- 
ге шыққан экспедиция ғана бұл кемшілікті түзете ал- 
Д ы .

Шишкин жартасындағы суреттердің салыну тәсі- 
лін зерттеуші ғалымдар Лена өзені өлкесін соңғы кез- 
де жайлаған түркі халықтарының бірі — құрықандар- 
дікі (дауттардың ата-бабалары) дегенді айтады. А л  бұл 
суреттермен ңатар түрған мүиізді адамдар неолит не- 
месе қола ғасырындағы шамандар бейнесі делінеді.

Палеолит дәуірінде адамзаттың сурет салу ңабі- 
леті нашар болған, тіпті жете дамымаған деген пікір 
бар еді. Ңазір Иркутск ңасындағы Мальта мен Буреті- 
ден палеолит адамына тән әр түрлі коллекцияның та- 
былуы бұл пікірдің олңылығын дәлелдеп отыр5 .

Палеолит дәуіріндегі аңшылар өздерінің тұрпайы 
ңаруы мен шамалы айла-тәсіліне тиімді ңұламалы 
жарқабаңтарға орналасады. Өйткені жайылып жат- 
цан жабайы аңның үйіріне жасырына жаңындап, олар- 
ды шатқал-құзға ңамап ұстайтын. Ңазаңстанның шат- 
цал-ңұздарынан кездесетін суреттер аңшылықтың 
алғашңы осы бір тәсілін еске түсіреді. Кейде аңшылар 
аңның өзеннен өтетін кезін аңдиды. Аң жылдың арнау- 
лы бір мезгілінде ары жақтан бері қарай малтып өтеді, 
дәл осы ңарсаңда найзамен қаруланған аңшылар олар- 
ды түйреп өлтіріп, мол олжаға кенеліп қалады. Ңазақ- 
станның Жамбыл ауданы, Отрар станциясына жаңын, 
Ащысу өзенінің бойындағы суреттерді көргенде, аңшы- 
лыңтың осындай сипатына тап боласың.

Кейбір жартастағы суреттердә аңның еркек, ұрға- 
шы екендігі бейнеленеді. Сонымен бірге еркек және 
әйел адамдардың суреттері де кездеседі. Палеолит дәуі- 
ріндегі суреткерлер ең алдымен, тіршіліктің негізгі 
арңауы тамақты молырақ өндіру үшін аңдардың си- 
қырлық жолмен өсіп-өнуін армандаған. Сондықтан да

’ А. П. О к л а д н и к о в .  Аталған еңбек, 9—10-беттер.
5 БСЭ., т. 6, 1951, 310-бет; т. 26, 1954, 177-бет.

3—42 33



болу керек, кейбір сиыр, марал тәрізді с.уреттердің жа- 
нында үлкен бұңа тұрады. Бұл аңды сиңырлың жолмен 
билеп алудың символы, аңдардың өсіп-өнуіне жәрдем- 
десудің жолы тәрізді.

Орман аңшыларында аңға ұңсас әйел туралы аңыз 
бар. Аңыздың негізгі идеясы — адам мен аңның тірші- 
лікке байланысты ңарым-ңатысын көрсету.

Ңазаң тіліндегі кейбір ңиял-ғажайьгп ертегілерде 
еркек ұрғашы аңға үйленсе, кейде әйел еркек аңға 
күйеуге тиеді. Мысалы: «Жігіт пен өнерлі ңыз» 6 —
деп аталатын ңазаң ертегісінде жігіт ақ қаншың қас- 
ңырды әйел етіп алады. Жігіттің ңасңыр қалыңдығы 
мен ңасқыр енесі оған адам баласының ңолынан кел- 
мейтін жаңсылыңтар істейді. Тағы жылқылар мен ба- 
лыңтарға осы жігітті қожа ғып қояды. Ңаншың қас- 
кырлар зұлым ханның ңауіпті жауыздың әрекеттерінен 
жігітті аман алып ңалады. Ңасқыр ңайын-жүрты жігіт- 
ке сиқырлы ңайрақ береді. Бұл қайрақтың адам не та
лесе, соны орындайтын ңұдіретті күші болады.

Ертеде аңды ңамап ұстаудың үлкен маңызы болған. 
Казаң тілінде аңшылыңтың бұл түрі аба делінеді. Түркі 
тілдерінде аб(ау), аба сөздері де ертеректе ңулың, айла, 
сиңыр 7 деген мағыналарда жұмсалған. Жартастағы 
бейнелер, көбінесе, осындай ңиял-ғажайып, ертегілер- 
мен ұштасып, сол кездің өмір шындығын көрсетеді.

Жартастағы бейнелер ұзақ уаңыттың жемісі. Мұны 
бір ғана адам, немесе бір ғана ру жасамаған. Мұнда 
палеолит, неолит, қола, темір ғасырларының ізі көріне- 
ді. Кейде бір жартастан, бірнеше халың мұраларының 
кездесетіндігі, бұл жерді әр кезеңде әр түрлі халық 
жайлағаны сезіледі. Сібір жартастарындағы бейне- 
лерде түркі халыңтарының да үлесінің барлығын айта 
келіп, А. П. Окладников, бұл арада осы күні түркі тұ- 
ңымдас ел болмағанымен, олардың бір кезде ңалдырып 
кеткен жер-су атаулары бар, Сібірдегі Ангара өзені- 
нің аты — «таза, мөлдір» 8 деген түркі сөзі еді дейді.

Жартастағы бейнелерді ертедегі халыңтар пір тұт- 
ңан. Ңазақтарда мұндай суретті тастарды осы күнге

6 Ңазаң ертегілері, I т. Алматы, 1957, 96-бет.
7 С. Е. М а л о в .  Памятники древнетюркской письменности 

Монголии и Киргизии. М. — Л., 1959, 26-бет.
8 А. П. О к л а д н и к о в .  Олень золотые рога. М. — Л., 

1964, 44-бет.
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дейін «Әулие тас» деп атайды. «Тәңірге» жалбарынған- 
да, түнде басына келіп түнейтін беті әр түрлі суреттер- 
мен безелген ңасиетті шыңдарды Ңазаңстанның кез кел- 
ген жерінен кездестіруге болады. Жергілікті тұрғындар 
бұл суреттерді адам баласының жасағанына күмәндан- 
ған. Күн сәулесінің жартасңа түсуіне байланысты су- 
рехтердің бірде көрініп, бірде көрінбей ңалатын ңұбы- 
лыстарын да, ол кездің адамдары, бір керемет күштің 
әсері деп ұңңан. Сібірдегі адамдар, міне, осындай «қа- 
сиетті шыңдарға» түнде келіп ант беретін. Егер ңылмыс- 
ты деп танылған адам ақ болса, баспалдақпен шың ба
сына көтеріліи кетеді, керісінше арам болса, құлап 
түседі-міс, шың басындағы «шарапатты иелер» оны 
итеріп ңұлатады деген ұғымға сенген.

Ңазіргі қазак, тілінде тура шешімін тапқан әділдік- 
аңиңатты «Шың басьіндағы шындың» дейді. Бұл сөз 
тіркесі, біздіңше, сол ерте кездегі «қасиетті» шыңмен 
байланысты болса керек. Өйткені көне түркі халыңта- 
ры, соның ішінде ңазаңтардың ата-бабалары да сиына- 
тын, ант беретін «ңасиетті» шыңдардан қүр алақан 
болмаған. Осы күнге дейін ңазаң даласы-нан «әулие 
тас», «әулие шың», «әулие үңгір» (арңадағы Шыңғыс 
тауларының біріндегі «Ңоңыр әулие үңгірі» тәрізді) ата- 
латын жер аттары жиі кездеседі. Кейбір діндар адамдар 
қазір де бұл жерлерге келіп, жақсы тілек тілейді, «қа- 
сиетті» шыңдардың басына ақтық байлап, түнде сол 
жерге түнеп шығады.

Ңазақстандағы таулы өлкелерден дию, пері, перни
те, айдаһар, абжылан тәрізді кщялдағы ұғымдардың 
суреттері де байңаладьі.

Ңазаңстан жеріндегі эпиграфиялың мұралар рево- 
люциядан бұрын да назардаы тыс қалмаған. Бұл ретте 
Ш. Уәлиханов, А. Диваев, И. А. Кастанье сияңты бірен- 
саран болса да ғалымдарды атаған орынды.

Революциядан кейін, кемеліне келген еліміз көне 
мұраларды керегінше зерттейтін дәрежеге жетті. Хал- 
ңымыздың ежелгі мәдениетінен аса бағалы деректер 
беретін жартастағы сурет, таңба, жазу сырлары 50— 
60 жыл бойы ғылым дүниесінен ңағаберістеу жатты. 
Мұның бұлай болатын негізгі басты себебі, жас Совет 
өкіметінің алдында кезек күттірмейтін толып жатңан 
мемлекеттік маңызы бар шұғыл міндеттер тұрды.

Ңазір халңымыздың тілі мен тарихын арнайы зерт-
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тейтін Тіл білімі, Тарих, археология және этнография 
институттары ңұрылды. Көптеген елге таныльш, түркі 
тану іліміне ерекше үлес ңосңан: Ә. X. Марғұлан,
I. К. Кеңесбаев, Ғ. Ғ. Мұсабаев сияңты ірі-ірі ғалымдар 
өсіп жетілді. Ңазақ лингвистикасының негізін қалаушы 
көрнекті ғалым, профессор Құдайберген Ңуанұлы Жұ- 
банов түркі халықтарының ежелгі жазба ескерткіште- 
рін өз зерттеулеріне байсалдылықпен пайдалана біл- 
ген9. Ңазаң сөздерінің сөйлемдегі орын тәртібі жәйлі 
жазған еңбегінде көне түркі дәуіріндегі сөйлөм құрылы- 
сының дәл осы күнгідей болмағанын көне ескерткіш- 
терден ңыруар мьгсалдар келтіре отырып, сөйлемдердің 
тарихи ңалыптасу жолдарын асңан білімдарлықпен 
баяндан береді.

Соқғы кезде Тіл білімі институты арнайы эпигра- 
фияльің экспедиция ұйымдастырып, Ңазақстан топы- 
рағындағы көне мәдениетке байланысты сурет, мүсін, 
ою-өрнек, жазу, таңба тәрізділерді жинастырып келеді. 
Ңазір ңолымызға көптеген материалдар түсті. Азғана 
уаңыт ішінде осы экспедиция материалдарының негі- 
зінде тың пікірлері бар 50—60 маңалалар жазылып, 
бір-екі кітап жарық көрді. Бұл ғылми еңбектердің ішін- 
дегі жұртшылың назарын аударғандары — лсартастағы 
суреттер мен жазулар. Ата-бабаларымыз көне түркі 
жазуы деп аталатын жазуларын тек жартастар мен 
ағаштарға ғана қашап жазбай, сонымен бірге кірпіш, 
ңыш, моншақ сияқты заттарға да жазғандығы соңғы 
кезде белгілі болып отыр. Шымкент облысының Сырда- 
рия өзенінің бойындағы ескі Артук, ңаласының орны- 
нан табылған кірпіштегі жазу 10 11, Алматы облысының 
Кеген ауданындағы тас мүсіннен кездескен үш жол жа
зу и, Шымкент облысының Бөріжар маңындағы мола- 
дан табылған моншаңтағы жазу 12, Алматы облысының 
Иірсу жайлауындағы піиктограммалармен ңатар тұрған

9 X. К. Ж у б а н о в. Исследования по казахскому языку. 
Алма-Ата, 1966, 32—74-беттер.

10 Г. М у с а б а е в ,  Г. А й д а р о в .  Сыр-Дарышекая над
пись. «Вестник АН КазССР», № 6, 1966.

11 Г. М у с а б а е в .  Кегенская надпись. «Вестник АН КазССР», 
№ 3, 1967; А. М а х м ұ т о в .  Кене дүние куәлары. «Ңазаң эде- 
биеті», 1965, 25 нюнь.

12 Тарих, археология жене этнография институтынын, гылми 
қызметкері Б. Нұрмұқамбетов тапңан моншаңтағы «ес сек үс» 
деген көне түркі халықтарының жазуына талдау жасаған едік.
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«ал ес аң ар ок; аб оң» (ал, дос аң, арбаулы оң, аңшы- 
лық оң) деген мәнді білдіретін түркі халыңтарының 
көне жазуы 13 14 ғылым дүниесіндегі жаңалықтардың бірі 
болып табылады.

Ңазак,стандағы Ә. Марғұлан, Ғ. Мұсабаев, Б. Кен- 
жебаев сияқты көрнекті ғалымдарымыз халықтың 
ежелгі тарихына үңіліп, ңалам тартып келеді. Бұл са- 
лада алғаищы жинап-тергеніміз көлемді еңбек болып 
жарык, көре бастады и. Шығып жатңан кітаптарымыз- 
да кемшілік жоң дей алмаймыз. Мұндай тың таңырып- 
ты зерттеуге төзімділінпен еңбек ету керек. Түркі ха- 
льщтарының көне мәдени мұраларын зерттеп сарапңа 
салу жаңа гана басталды. Ендігі ғылми зерттеулер әрі 
ңарай жалғастырыла берме-к.

ЕЖЕЛГІ АҢШЫЛАР МЕН БАҢТАШЫЛАРДЫҢ 
ЖАРТАСТАҒЫ БЕЙНЕЛЕРІ

Алғашңы адамдардың күн көрісі мен қоғамдың бір- 
лестігі туралы археологияльщ зерттеулердің нәтижесіне 
ңарап Ңазақстан жерінде, сонау Орта Енисей ойпатында 
орта палеолит дәуірінде адамдар өмір сүрген делініп 
жүр Жер шарының басңа да аудандарымен ңатар 
ңазіргі Ңазақстан жерінде алғашңы адамдардың мекені 
болған, палеолит дәуірінен ңалған ескерткіштерге сүйе- 
не отырып, К. Аңышй^ шамамен алғанда Орта Азия 
мен Ңазақстан жерінде Европамен бір мезгілде алғаш- 
ңы адамдар пайда болды дейді. Соңғы кезде буржуазия- 
шыл тарихшылардың «Азия халықтарын — мәңгі арт- 
та ңалған халық, олар — жаратылысында кем, дербес 
дамуға ңабілетсіз болды-мыс» деген кертартпа теория-

13 А. М а х м ұ т о в. Көне түркі халықтарының дыбыс жүйе- 
лі жазуы. «Білім және еңбек», 1966, № 3.

14 Ә. М а р ғ ұ л а н, К. А ң ы ш е в, М. Ң а д ы р о в, 
Б. Н ұ р м ұ Қ а м б е т о в  жөне т. б. Ежелгі мәдениет куәлары. 
Алматы, 1966; Ғ. М ұ с а б а е в .  Ңазаң тілі мен грамматикасы 
тарихынан, I бөлім. Алматы, 1966; Б. К е н ж е б а е в  және т. б. 
Ежелгі әдебиет нұсңалары. Алматы, 1967.

1 С. В. К и с е л е в .  Краткий очерк древней истории хака
сов. Абакан, 1951.
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сымағын әшкерелейтін археологиялық ңазба заттардың 
табылғаны белгілі2.

Бұл палеолит дәуірінде ежелгі түркі жайлаған ме- 
кеннен де алғашңы адамдар тұрағының табылуы, онда- 
ғы адам сүйегінің жақ бітіміне қарап, андертал адам
дар жүз мыңдаған жыл бұрын болғанына ңарамай-ақ 
сөйлегені жәйлі дерек үлкен жаңалық 3 болып табыла- 
ды. Олар отты да жаға білген. Етті отқа қақтап, пісіріп 
жеуге ңабілеті жеткен. Мұны Ф. Энгельс адам баласы- 
ның үлкен екі жаңа табысы еді деп бағалады. Оның 
бірі — отты тіршілік мұңтаждығына пайдалану, екін- 
шісі — жануарларды ңолға үйрету. Алғашңысы ас 
сіңіру процесін бұрынғыдан да ңысқартты, өйткені 
оның өзі ауызға, былайша айтқанда, жартылай сіңімді 
етілген тамаңты салып отырды; екіншісі ет тамағының 
ңорын көбейтті, өйтк,ені аң аулаумен ңатар оның өзі 
ет тамағын неғұрлым үзбей алып тұруға болатын мал- 
ды қолға ұстайтын жаңа негіз тауып берді және оның 
үстіне, сүт пен оның өнімдері түрінде, өзінің ңұрамы 
жағынан кемінде етке барабар жаңа тамаң заттарын 
берді4, — деп керсетеді. Аңшылық адамдардың икемді- 
лік, байңағыштык;, іокерлік ңабілетін арттырып, игілік- 
ті ықпал жасады. Сөйтіп ет тамағы қанның химиялың 
құрамын жақсартып, мидың дамуына ыңпал жасайды. 
Алғашқы адамдардың аңды ңалай аулағанын олардың 
жартастарға ңалдырып кеткен суреттері мен азынау- 
лақ археологиялық мұраларға ңарап жобалаймыз.

Бұл кездегі адамдардың, тіпті, найза сияқты ңара- 
лайым ңұралды да ңолдана білмеуі, аңшылықтың 
арнаулы топтардан ңұралғанда ғана тиімді болғанды- 
ғын байқатады. Мұндай бірігушілік ішкі байланысты 
күшейтіп, адамдардың үйірлі топтарының алғашңы 
ңауым болып ңалыптасуына әкелді. Алғашңы адамдар- 
дың тарихында кездесетін аса бір маңызды кезең — 
осы орта палеолит дәуірі. Орта палеолит дәуіріндегі

2 К. А қ ы ш е в. Археологиялық аса бағалы ескерткіштер. 
Ежелгі мәденріет куәлары. Алматы, 1966, 54—55-беттер.

3 Й о з е ф  А у г у с т  а-3 д е н е к  Б у р н а  н. Жизнь древне
го человека. Артия-Прага, изд. 5, 1963, 54-бет (14-картаға берілген 
түсінікті қара).

4 Ф. Э н г е л ь с .  Маймылдың адамға айналу процесінде ең- 
бектің ролі. К. М а р к с ,  Ф. Э н г е л ь с .  Таңдамалы шығармалар, 
II т., Алматы, 1956, 79-бет.
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адамдардың мәдениеті Орта Азия, Ңазаңстан жерлері- 
нен табылыи жатңан археологияльщ ңазбалардая бел- 
гілі болып отыр.

Жоғарғы палеолит дәуірінде адамдар қауымының 
бірлестігі матриархалдық сипатта болған тәрізді. Әрине, 
бұл матриархалдык; та кездейсоңтык|тан келіп тумаған, 
онда да дамудың белгілі бір тарихи ңұбылыеы бар.

Орта палеолит дәуіріне тән адамдардың алғашңы 
бірлестігі ірі аңдарды аулау, аңшылар тобының бір жер- 
ге шоғырлануына, ңоғамдьщ қатынасңа, жабайы болса 
да негіздейді. Адамдардың топ құрап, үйір-үйір болып 
жүруі табиғатта болып тұратын ңауіп-қатерден ңорғ.а- 
ну кезінде бір-біріне жәрдемдесуге өте тиімді болды. 
Осының нәтижесінде өздерін және бүкіл ңауымның 
меншігіндегі балаларды қорғау ісі жаңсара түседі.

Аң аулауға ең күшті еркектер барды. Ңарттар аң 
аулайтын ңұралдар дайындап, бірлескен аңшылыққа 
басшылық жасады. Әйелдер балаларға ңамңорлық көр- 
еетіп, тамак, пісіреді. Аңшылар бір жерден екінші жерге 
көшкенде жүк тасып, тоңтағанда күрке тігеді. Ңорыта 
келгенде әйелдер үй ішіне, ас-суға ңожалық жасайды.

Некелік тәртііпке де өзгеріс кіре бастайды. Ата-ана- 
лар мен балалардың арасында болатын некелік ңаты- 
насңа тыйым салынады. Сөйтіп, семьяның алғашқы 
формасы ңалыптаса бастайды. Бірақ әлі де аға, ңарын- 
дас, немере, шөбере дегендер біріне-бірі үйлене беретін 
тәртіп саңталып ңалады 5.

X ғасырдың басында ескі болғар, көне хазар және 
ңазаң жеріне келіп, олардың өмір тіршілігінен бағалы 
материалдар ңалдырған арабтың атаңты саяхатшысы 
Ибн-Фазлан жазбаларынан «түркілердің біреуі өліп, 
оның артында кіші әйелі мен бәйбішеден туған ұлдары 
ңалса, өлген әкесінің кіші әйеліне (тоңалына) бәйбіше- 
ден туған ұлдардың үлкені үйлене береді» 6, — деген 
деректі кездестіреміз. Бұл айтылғандардан байңалатын 
жәйт, түркі халыңтарында кейбір матриархалдык, ңал- 
дыңтың элементтері ұзаң уаңытқа дейін сақталған. 
Түркі халыңтарының көне жазба ескерткіштерінде ата-

5 С. Е. М а л о в .  Енисейская письменность тюрков. М. — Л., 
1952, 84-бея\

0 Ибн-Фазлан жазбалары. «Білім жэне еңбек», 1968, № 1Г 
2 2-бет.
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баба деудің орнына апа-ече (апа-эже) — шыңқан те- 
гіміз, үрім-бұтағымыз деген мағынада жұмсалады. Ana 
мен әженің ежелгі ұрпаң деген мәнде ңолданылуы да 
матриархалдың дәуірден қалған белгі болса керек.

Алғашңы діни сенімдер мустье дәуірінде туа бас- 
тайды. Үңгірлердің ішіне жерленғен аю сүйектерінің 
немесе аяңтарын бүгіп, ұйыңтап жатқан қалыпты бай- 
қататын ошақ ңасына жерленген адам бейнесін білдіре- 
тін ескерткіштердің табылуы белгілі бір діни дәстүрді 
байқатады. Аю сүйектері аңға табыну — тотемизм 
салтын байқатса, ошаң қасына жерленген әйелдің тас- 
та.н шабылған мүсіні оттың қожасы ана дегенді аңгар- 
тады.

Ңазақстан жеріндегі үңгірлерден мамонт, мүйіз 
тұмсың, бұғы, арңар сияқты аңдардың сүйектерінің же
не жартастардан олардың суреттерінің кездесуі сол 
дәуірдегі аңшылың жайынан хабар береді. Қазақстан 
өңірінен палеолит дәуіріне тән шолақ найзалар мен ша- 
нышңылардың, шакіпаң тастардан істелген еадаң масақ- 
тары табылып жатыр. Мүндай ңұралдардың дүниеге 
келуі, сөз жоң, аңшылың кәсібінің бұрынғыға Караган
да, дамығандығын көрсетеді. Коллектив болып, тотіта- 
лып жүретін палеолит аңшылары бұл кезде аңды ңамаіт 
немесе ор қазып, тұзақ салып, алдап-арбап ұстайтын 
тәсілді жақсы меңгерген болу керек. Ңазаңстан таула- 
рынан табылып жатңан аңшылың тұрмысты бейнеле- 
ген еуреттер бұл дәуірдің сыр-оипатын түсіндіруге 
жәрдемдесетін тәрізді. Жоғаргы палеолит дәуіріндегі 
аңшылар енді ылғи жортып жүрмей-ақ тұраңты белгілі 
бір жерден аң аулап күн көрерлік дәрежеге жетеді. Бір 
жерге ңоныс тебушілік адамдардың ңогамдық ңалыпта- 
суына да эсер етпей ңоймайды. Туысңандар арасында 
болатын некеге тыйьгм салу бұрынғыдан да күшейе 
түседі.

Жартастарға салынган немесе мүсін тас етіп шабыл- 
ған суреттерде әйел образы палеолит дәуірінде рулың 
ңауымның ңалыптасқандығын байңатады. Алгашңы 
рулың ңауымда әйел рулың бірліктің ұйытқысы, түтін- 
нің ңожасы болды. Үрім-бұтаң, туыстың бел'гТТГер тіке- 
лей әйел есімімен келіп ұштасты. Әйел жаңа туған жас 
нәрестенің анасы болумен бірге, ру мүшелеріне тамак, 
пісіріп беретін тіршіліктің тірегі сияңты роль атңарды.
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Сондыңган жоғарғы палеолит дәуіріндегі аңшылардың 
рулың ңауымында барлың билік әйелдің ңолында бол- 
ды. Әйел ңасиетті оттың ңожасы болғандьщтан, «кие- 
лі», «шарапатты» болып көрінеді. VII—VIII ғасырлар- 
дағы түркі халыңтарының жазба деректерінде де әйел 
«тәңір» дәрежесінде дәріптеледі. Жақсылың істің бәрі 
тек әйелмен ғана байланысты болады деген ұғым бар. 
Көне ескерткіштё: «Умай текті шешем ңатын ңұтына 
інім Күл-тігіннің ер атағы шықты» делінетін сөйлем 
кездеседі7. Жоғарыда көрсетілген Ибн-Фазлан жазба- 
ларында түркілер өздерінің «ұлы ңұдайын» әйел деп 
есептейді екен деген де пікір бар.

Ңазақстан жерінен табылып жатңан археологияльщ 
ңазба материалдар мен жартастағы суреттер осьі күнгі 
түркі халыңтарының (ңазаң, ңырғыз, өзбек, шуаш, 
башңұрт, татар, т. б.) неолит дәуіріндегі п у л ы қ  топта- 
рының өмірінен аса бағалы мәліметтер береді.

Ңоладан істелген еңбек ңұралдарының шыға баста- 
ған кезінде шаруашылың пен қоғамдың қатынаста, мә- 
дениетте үлкен өзгеріс болды. Аңшылар жануарларды 
ңолға үйрете келіп, оларды тіршілік ңажетіне жарата- 
ды, сөйтіл, мал деген ұғымды табады, мал шаруашылы- 
ғын дамытады. Баңташы тайпалар («'пастушеские пле
мена») дүниеге келуіне байланысты еңбек бөлісінде де 
өзгерістер пайда болады. Малдың еті, сүті, терісі, жүні 
сияңты заттардың көбеюімен ғасырлар бойы ңалыптас- 
ңан матриархалдың-рулың ңауым ыдырай бастайды. 
Малдың ңолға үйретілуі, жаңа байлыңтардың табылуы 
семья ішінде түбегейлі өзгеріс енгізді. Малды бағып-қа- 
ғатын, оған иелік жасайтын еркектер болады. Малға 
айырбасталып алынатын товарлар мен ңұлдар да ер- 
кектің билігінде болды. Әйелдер еркектердің меншігін- 
дегі затты тұтынғаны болмаса, бұрынғыдай ңожальщ 
жасай алмады. Сөйтіп, енді семьяда еркек бірінші орын- 
ға, әйел екінші орынға ауысады.

Афанасьев кезеңіне тән ескерткіштер энеолит дәуі- 
ріндегі Орта Азия, Ңазақстан жерін меікендеген адам- 
дармен тығыз байланыстылығын және сол мәдениеттің 
жалғасы екенін аңғартады. Сонымен ңатар, Афанасьев

7 С. Е. М а л о в .  Памятники древнетюркской письменности. 
М. — Л., 1951, 24-бет.
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дәуіршдегі шаруашылық пен мәдениеттің өзгешелік си- 
паты көне энеолит заманындағы Сібірдегі халықтар- 
дан елеулі айырмашылыңтарын да байқатып отыр. 
Антропологиялың өзгешеліктерден де ңұр емес.

Археологиялың материалдар Афанасьев дәуірін біз- 
дің эрамьгзға дейінгі III—II мың жылдың төңірегі деп 
шамалайды.

Андронов дәуірі біздің эрамьізға дейінгі II мың жыл- 
дықтың ортасы, Саян-Алтай тайпаларының жаңа даму 
кезеңін меңзейді. К. Аңышев: «Ңазіргі ңазаңтар мен 
андроновтық тайпалар арасын 3000 жылдан астам 
уаңьгг шымылдығы бөліп тұр. Орталық Ңазаңстанның 
үлкенді-кішілі Нұра, Талды, Шерубай өзендерінің 
жағалауларынан андроновтық тайпалардың мекен- 
тұрақтары табылды. Мекен-тұраңтардан табылған 
заттардың ішіндегі көзге түсер көріктісі де, көңіл бөлер 
мәндісі де — сәнді өрнектелген ңыш құмыралар. Ңыні 
ыдыс өрнектерін талдасак,, көз алдымызға ңазаңтар- 
,дың ою, сызу өрнектерінің көптеген наңыштары келеді. 
Мыс.: «ңошңар мүйіз» өрнегінің сарынын ертедегі анд- 
роновтықтар өрнектерінен көреміз. Егер адроновтықтар 
бұл өрнекпен ыдыс-аяқ бетін әшекейлесе, қазақтар әр 
түрлі бұйымдарды безендіретін-ді. «Ңошңар мүйіз» өр- 
негінің негізінен кілем, тұс киіз, текеметтер, сандықтар, 
ағаш төсектер өрнектелетін. Әшекей өрнек өнерінің 
осындай бір мәнөрінің өзі де араларын мыңдаған жыл- 
дар бөліп тұрған халыңтардың мәдениеттерін байланыс- 
тыратын ортаң белгілерін айңын көреетеді. Андроіпо- 
логтардың ңазаңтардың нәсілдік сыр-сипаты андронов- 
тық негізде ңалыптасты деген тұжырымдары да 
осыны айтады» 8, — деп ңорытады. Бұл кезде жер 
пхаруашылығымен шұғылданушылық күшейіп, металл 
дұралдар да кеңінен ңолданыла бастайды. Тайпалар- 
дың белгілі бір жерге ңоныс теуіп, отырықшылык өмір 
ңұра бастағандығы байңалады. Адамдардың мәдени- 
рухани тілегі бұрынғыға қарағанда әлдеңайда ілгері 
дамиды.

Андроновтыңтардың діні — күнге табыну сипатын- 
да болады. Аслан әлеміне (тәңірге) табыну, ондағы ай, 
күн, жұлдыз сияңты планеталарды пір тұту бүкіл түркі 
халыңтарына тән дәстүр. Ертеңгі күн шыққан кезде не-

8 К. А ц ы ш е в .  Көрсетілген еңбек, 57-бет.
45





7-еурет. Төңіріге табыну.



месе жаңа ай туғанда, ңазаңтар оларға тәжім етіп, бас' 
тарын жерге жеткізе иетін, әрі бұлардан жаңсылық 
тілеп, жалбарынатын. Ңазаңстандағы жартастардан 
басы ай немесе сәуле шашңан күн тәрізді алып адам 
бейнелері кездеседі. Әдетте мұндай ғажайып суреттер 
катар орналасңан басңа бейнелерге ңарағанда, үлкеш- 
рек болады. Бұлар екі ңолымен қой, ешкі, жылңы, сиыр 
сияңты малдарды көтеріп тұрады. Тіршілік дүниесінің 
тірегі ай мен күнді бейнелеген тас бетіндегі осы сурет
тер ңұдіретті тәңірлердің символына ұңсап кетеді. 
Ибн-Фазлан жазбаларына сүйенсек, түркілердің 12 құ- 
дайы больгпты: Олар: ңыстың, жаздың, жаңбьірдың, 
желдің, ағаштың, адамның, хайуандардың, судың, түн- 
нің, күндіздің, өлімнің, жердің жеке-жеке құдайлары 
бар деп иланған 9. Кейде жартастардан түсініксіз ңиял- 
дан туған суреттер кездесіп ңалады. Бұлар да сол көне 
дінмен байланыеты бейнелер болу керек.

Саян-Алтай жерінен табылған ңазбаларға ұқеас 
андронов ескерткіштері Сібір далалары мен Ңазақ- 
станнан, Оңтүстік Орал мен Сарысу су ңоймасына 
дейінгі территориядан кездесуде. Батыс Сібір мен Ңа- 
зақстанда «андроновтықтар» ұзаң уақыт өз мәдениетін 
сақтап келген. Біздің заманымызға дейінгі XIII— 
XII ғасырларда Саян-Алтай жерінде жаңа өзгеріс бас- 
талады.

Саян-Алтай халыңтарының өміріндегі жаңа өзгеріс 
біздің заманымызға дейінгі XIII—XII ғасырлардағы 
Ңарасу мұраларының таралуына байланысты. Тастағы, 
ңоладағы әр түрлі бейнелер мен белгілерді сарапңа са- 
лып ңарастырғанымызда, Ңарасу ескерткіштерінің 
Солтүстік Қытайдағы Ордос, Суйюань, Жехэ мәдениеті- 
не жақындайтындығы байқалады. Терістік Ңытайды 
мекендеген «тағылар» Орта Енисей мен Алтайға ңарай 
ығыстырылған. Бұл «тағы халың» деп аталатындар 
ңытай нәсіліне жатпайтын тайпалар еді. Халыңтарды 
ығыстыру Шань мен Инь династиясының тұсында 
(б. з. д. XVII—XIII ғ.) болады. Ңярясу да ү т т е -тан қола 
заттарда осы кезеңді байқататьга өрнек пен әр түрлі 
бейнелер байңалады.

Европа мен Азия далаларындағы кейінгі кезең біз- 
дің заманымызға дейінгі VII—III ғасыр шамасы, скиф

s Ибн-Фазлан. Көрсетілген еңбек, 23-бет.
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дәуірі деп аталады. Ңазақстан жерін бұдан екі жарьга^ 
жыл бұрын скифтер немесе сақтар деген тайпалардың 
мекен еткеш тарихтан белгілі. Скифтердің негізгі мұра- 
гері түркі халыңтары, соның ішінде ңазаңтар болу ке- 
рек. Ңазақстан жерінен табылып жаткан кейбір қазба 
мұралар, жартастағы суреттер скиф заманындағы зат- 
тарға өте ұқсас. Осы күнгі ңазаңтардың ою-өрнектері, 
эдет-ғұрыптары, киім үлгілері де скифтердікіндей. Біраң 
зат үңсастығы кең көлемді ңамтиды. Мәдениеті мен эт- 
никалык, құрамы әр түрлі және әр тілде сөйлейтін Орал 
бойы, Ңазаңстан, Батыс және Оңтүстік Сібір, сыртқы 
Байңал, Монголия мен Ңытайдың ¥лы  ңорғанының сол- 
түстік облыстары, Ордос, Суйюань, Жехэ тәрізді жер- 
лерден табьтлған көне мұралар да скиф дәуіріндегі 
бұйымдарға ұңсас. ¥қсастың, әсіресе, ңару-жараң, ат 
әбзелдеюі, ою-өрнектерде күштірек. Скиф заманындағы 
ромба тәрізді жебенің ңола масағы жоғарыда көрсетіл- 
ген жерлердің бәрінде кездеседі. Скиф тұсындағы семсер 
(акинака) жәйінде де осыны айтуға тура келеді. Біздің 
заманымызға дейінгі VII—VI ғасырларға жататын жү- 
гендердің ауыздыңтары да скиф үлгісін көрсетеді. Зат- 
тардың бетіне салынған ою-өрнектер де «скифтік аң сти- 
лімен» безелген, Үйді дөңгелектің үстіне орналастырып, 
өгізге жегіп сүйретіп жүрушілік тіпті скиф дәуірінен 
бұрынғы^карасуск заманында болған.

Өнер, әдет-ғұрып, мәдениет, шаруашыльщ бірлігінен 
басңа халықтың шықңан тегін көрсететін негізгі бір 
дәйек — тіл болмаң. Ңалыптасңан ана тіл ұзаң уаңыт- 
тың жеміеі, сондықтан оның өмір жасы да ұзаң. Аума- 
лы-төкпелі заман болып, халыңтар тоғысып, бірі құрып, 
бірі көркейіп жатса да өмір талңыеынан өтіп, сомдалып 
соғылған, кесек тұлғалы мәдениетті халыңтың тілі ар- 
тына із ңалдырмай кетпейді.

Тарихта жарыса ңатар ңолданылып жүретін с̂киф- 
саң тілдерінің бір тіл болғандығы, әрі олардың бір 
этникалың топ екендігі аиңын. Скифтердің саң атауы 
бұғы 10 сөзінің мәнін білдіреді. Мүмкін ерте кезде бұғы 
бұл халықтың шықңан тегін білдіретін шарапатты тоте- 
мі болған шығар. Сібірдегі түркі тілдес, немесе түркі-

10 В. И. А б а е в. Осетинский язык и фольклор, т. I. М. — Л., 
1949, 179—198-беттер.
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лерге әдет-ғұрыптары жаңын келетін көптеген халың- 
тар бүғы-маралды аспандағы «күн ңұдай» деп түсінеді. 
Түркі халыңтары да өздерін тәңірі текті (аспан текті) 
елміз деп дәріптеген. Тарихи деректер түркі халыңта- 
рының да бұғыны құрметтегенін аңғартады. Мәселен, 
Ңазаңстан жеріяен «бұғы тастар», жартастардан алуан 
түрлі бұғы суреттері, көне молалар мен обалардан бұғы 
суреттерімен безелген киімдер, ңару-жараңтар, белдік 
тоғабастары кездесіп жатыр. Бұл материалдың мәдени 
мұралар скифтер мен түркілердің, соньщ ішінде ңа- 
заңтардың ұзаң ғасырларға созылған туыстың қатыс- 
тарын айңындай түседі.

Махмуд Қашқаридың атақты «Девону луғатит ат- 
түрк» атты сөздігінде цай деген тайпа кездеседі. Бұл 
сөздіктің авторы кейбір түркі тайпаларында еөз орта- 
сында з дыбысының й-ға алмасатынын мәлімдейді. 
Мыоалы, цазың/Іцайың, цазынЦцайын, азацЦайац т. б. 
Бұған ңарағанда, кейбір түркі тайпалары цай терминін 
цаз деп айтуы мүмкін.

Көне түркі жазба өскерткіштерінде аз 11 деген ха- 
лыңтың аты аталады. Жоғарыда көрсетілген сөздікте 
сөз алдында а дыбысының түркі тілдерінде һа дыбысты 
буынға алмасатыны да ескертілген. Мысалы, атаЦһата, 
анаЦһана 11 12. Бұл дөрек аз деген халың атының һазЦцаз 
болып айтылатындығын да теріске шығармайды. Доры
та келгенде, ңалай да, ертеректе осы күнгі ңазаңтардың 
алғашқы негізі цаз деген тайпа болған. Осы талдаулар- 
дың негізінде ңазаң қос түбірлі атау, бастапңысы цаз 
(тайпа аты), екінші сыңары сақ (скифтердің тегін білді- 
ретін бұгы бейнесіндегі аспан ңұдайы) деген қорытын- 
дыға келеміз.

Шын мәнінде скиф тілінің түркі тектес халықтар ті- 
ліне, соның ішінде ңазіргі ңазаң тіліне уйтқы болға- 
нын ешкім теріске шығара алмайды. СІшф тіліндегі 
көптеген сөздер көне түркі тілдері мен ңазіргі ңазаң 
тілінде кездесіп отырады. Ңазаңстан жеріндегі жартас
тардан табылып жатңан аңшылар мен баңташылардың 
суреттері де скиф дәуірін көз алдымызға елестетеді.

11 С. Е. М а л о в .  Памятники древнетюркской письменнос
ти. М.—Л., 1951, 26-бет.

12 М а х м у д  Қ а ш қ а р и .  Девону луготит түрк, 1 т. Таш
кент, 1960, 64, 68-беттер.
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Тагар дәуірінде Енисей ойпаты мен Алтайда мэдени- 
тарихи дамудың өзіндік ерекшелік сипаты болған. 
Алтайда тагарға жаңын, дегенмен даралығы байңала- 
тын Майэмер мәдениеті ңалыптасады. Бұл мәдениетте 
бұрыннан келе жатңан традіициялык, жалғас азырақ та, 
батыстағы скифсакпен байланыс күштірек. Осында 
Саян-Алтай тайпаларының екі топңа бөлінуі басталады. 
Бірі —- түрікі-алтай, екіншісі — ңырғыздың этногенездік 
негізін ңұруға жәрдемдеседі. Бұл өзгерістер шаруашы- 
лыңтың жаңа қалпына әсерін тигізбей қоймайды. Ңа- 
расу дәуіріндегі халыңтардың шоғырланушылығы жер 
кәсібГн дамытып, мысты өңдеуді жетілдіре түседі.

Біздің заманымызға дейінгі заманнан көп бұрын дү- 
ниеге келген ңазақ жеріндегі мәдени мұраларды зерт- 
теуде маңыэды үш құбылысты ескеру қажет. Бұл кезде 
ңұл иеленуші Ңытай батыспен сауда жасауды көздеп, 
Ортальщ Азиядағы «тағы тайпаларға» ңарсы шабуыл- 
ға шығады. Мұның аз-ақ алдында Таяу Шығыс пен 
Орта Азия Александр Македонскийдің шапңыншылы- 
ғына ұшырайды. Эллиндік мемлекеттердің ңұрылуы 
шетелдіктерге қарсы күресті үдете түседі және жаңа 
сипаты бар біздің заманымызға дейінгі IV—I ғасырда- 
ғы эллиндік мәдениет творчестволың түрде ңабылдана 
бастайды. Орта Азияда сақ, сармат тайпаларының ерсі- 
лі-ңарсылы сапырылысуьГ әлдеқайда күшейді. Батыста 
сарматтардың беделі артып, шығысты юэ-чжидің (мас- 
сагеттердің) жаулап алуға ұмтылуы осыған байланые- 
ты. Аңыры, біздің заманымызға дейінгі III—II ғасыр- 
ларда бұрынғы көшпелілерге ңарағанда әлдеңайда 

• күрделі қоғамдық құрылысы бар хундардың (күн) 
ңуатты соғыс бірлестігі ңұрылады. Хундар Оңтүстік 
Байкал бойын жайлайды. Олар Саян-Алтай тауларын- 
дағы елдерге де оңта-текте үстөмдік жүргізіп қояды. 
Хундардың (күндердің) әлеуметтік саладағы мәдениеті 
Саян-Алтай тауларындағы тайпалардың ақсүйек табы- 
ның тірегі болады. Хундардың искусствосы сармат, 
скиф халыңтарына тән стильде дамиды. Шығыс Түрк- 
стан, Орта Азия мемлекеттерімен ңарым-қатынас жасау 
грек мәдениетінің үлгілерін хундарға ғана емес, Ңытай- 
ға дейін таратады. Сонымен қатар скифтердің эллиндік 
жаңа мәдениеті Ңиыр Шығыстың да игілігіне айналады.

Юэ-чжи (массагеттер), үйсін, дспреллт_(көне канлыі
елдерімен тыныштық кездегі байланыс, әрі шапқыншы-
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лык, кездегі ңаңтығыстар Ңиыр Шығыста хун тайпала- 
рының идеологиясына ұқсас салт-сананың ңалыптасуы- 
на ықпал етеді.

Жартастағы суреттер ертедегі халыңтардың осын- 
дай аңшыльщ, бақташылың, жаугершілік өмір көрініс- 
терінен, әрі әдет-ғұрьіптарынан азды-көпті деректер 
береді.

Алғашңы адамдар тас бетіндегі бейнелерді ерекше 
бір сыры бар жазу іспетті түсінген. Көяе заманға тән 
суреттер бояумен жасалады, осыдан барып, «жазулы 
тас» («писаные камни») деген термин қалыптасады. 
Жартастардагы суреттер бес дәуірге бөлініп ңаралып 
жүр.

I. Палеолит дәуіріндегі суреттер: ең кемі біздің за- 
манымыздан 40—20 мың жыл бұрын дүниеге келген.

II. Неолит дәуіріне жататын суреттер: шамамен ал- 
ганда бұдан 10 мыңдай жыл бұрын салынған.

III. Ңола және ертеректегі төмір дәуіріне жататын 
(біздің заманымызға дейінгі III ғасырдан — біздің за- 
манымыздың V ғасырына дейінгі) суреттер.

IV. Түркілердің қурыңан заманындагьі VI—X ға- 
сырлардағы суреттер.

V. Ңурыңандардан кейінгі X—XV ғасырлардағы 
суреттер.

Палеолит дәуіріне тән суреттер көлем жағынан сол 
кездегі аң денесімен шамалас үлкен болып істелген. Ірі 
суреттер мен антропоморфты адам тәрізді бейнелер па- 
леолиттен кейінгі неолит дәуіріне жатады. Эвенкілер 
аңшылардың суреттермен безелген ңасиетті шыңын Бу- 
гады деп атапты. “

Сібір халыңтарында аңшыдан қашып келе жат- 
ңан бұгы ңұдайдың ңұдіретімен тас шыңға айналып 
кетіпті дейтін аңыз бар. Бұл ңасиетті шыңды буряттар 
ата-бабамыз Длцся-Ноян-Бабай дейтін көрінеді.

Аңшылықты шамандар басңарды. Аңшылар саяхат- 
ңа шығар алдында тайпалың Бугадыға жиналып, «ол- 
жалы қылып ңайтара көр» деп жалбарынған, әрі дәс- 
түрлі би билеген. Шамандар «жындарын» бүкіл тайга- 
ны аралап келуге жібереді-міс. Жындар аңның ңай 
жерде жүргенін көріп, аңды аңшыларға айдап әкелуге 
тиіс, немесе тайпалар жеріндегі аңды басңа жерге жі- 
бермеулері керек. «Жындар» аңдардың өсіп-өнулеріне 
жәрдемдеседі дейтін сенім де бар екен.
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Діни түсініктерге байланысты аңшылар аңдардың 
әр түрлі мүсіндерін істеді, жартастарға олардың сурет- 
терін салды. Алтайлыңтар арпаның талңанынан әр түр- 
лі аңдардың мүсіндерін жасап тайгаға апарып ңояды 
екен. Бұл мүсіндер тіріледі, өсіп-өнеді деп ойлаған. 
Мұның негізінде аңдарды алдап-арбау жатыр. Мұндай 
дәстүр Сібірдегі аңшы халықтардың көпшілігіне тән.

Тунгустар мен олардың нәсілдес тайпаларында ең 
«жоғарғы ие» буга, боа немесе буха делінеді. Олардың 
ұғымында дүние үшке бөлінеді. Оның бірі — «жер бе- 
тіидегі дүетие». Қалған екеуі «жоғарғы аспан» мен «тө- 
менгі жер астындағы дүние». Бұл «жоғарғы» және «тө- 
менгі» екі дүниеде де толған тіршілік болады-мыс. 
Аспанда бұғы, бұлан, «иік тәрізді аңдар, оларды аулай- 
тын аңшы адамдар мен иттер болуы мүмкін, жер асты 
бальщ, айдаһар жылан дүниесі болуға тиіс деп ңиял- 
даған.

Сібірдегі халыңтар үлкен жеті ңараңшы жұлды- 
зын да бүгы немесе аю деп есептейді. Ңола мен ертедегі 
темір ғасырларының мәдени заттық ізі Ңазақстан мен 
Сібір жартастарындағы суреттерден де кездеседі. Қо- 
ла дәуіріне А. П. Окладников ең алдымен ңайьщтар, 
адамдар, мүйізді аруақтар, бүйірінде күн тәрізді белгі- 
сі бар басын артына ңайырып тұрған бұғылар тәрізді 
суреттерді жатңызады. Шишкиндегі бұғы денесінен 
ңабырға сүйектерінің табы тәрізді жолақтар байңала- 
ды. Мұндай суреттер де қола дәуірінде пайда болған 
көрінеді.

Жолаңты аң суреттері көп жерге тараған. Лена 
өлкесі, Орал, Енисей, Ангара ойпаты, Байңал және Ңа- 
заңстан жерінен кездестіреміз. Ңұйрыңты адамдар мен 
ңұстар да ңола, ертедегі темір дәуіріне жатады. Алматы 
облысының атаңты Таңбалы сайында жолаңты өгіз де, 
ңұс та, ңұйрыңты адам да, Сібірдегі бұғы тастарын- 
дағы бүғыға ұксас төрт аяғын бауырына ала бүгіп жат- 
ңан бейнелер де кездеседі.

Сібір халықтарындағы шамандардың аңызы 
бойынша, төменгі өлі дүниеде өлік өзеніндегі толңын- 
дарды ңаң жарып жүзіп жүретін бұғылар мен бұландар 
болады-мыс. А. П. Окладников: «Басын артына ңайы- 
рьш тұрған бұғылар мен ңайыңтағы . ашақай басты 
адамдар арңылы ерте кездің суретшілері аңТлздагы өлік
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өзенінде жүзіп жүрген ол дүниедегі аруаңтарды бейне- 
леген болар дегенді айтады 13.

Шишкин жартастарындағы арандай аузьт ашылған 
ұзын тісті, адам ңиялынан туған діни імаңұлыңтың бей- 
несі де Ңаэақстандағы Ңаратаудан кездесіп отыр.

Ңайың, бұғы, адам қиялынан пайда болған тап тә- 
різді маңұльщтың суреттері өліммен байланысты образ- 
дар. Адам өлген соң, оның жаны өлік эзеніндегі ңайык,- 
тарға барып тұраңтайды деген діни сенім көптеген елге 
таралған.

Көне Египеттің жерлеу салтында ол дүнйенің күң 
ңұдайы ретінде жылан бейнеленеді.

Антропоморфті күн шұғылалы адам бейнелері де 
А. П. Окладниковша ңола және ерте кездегі темір ға- 
сырына жатады.

Жартастардан жалаулы салт атты адамдар, садаң 
тартңан аттылар, марал, бұғы, бұлан, қос өркешті түйе, 
құс, түрегеп тұрған адамдар, аруаңтар бейнесі кездесе- 
ді. Айнала садаң тартып, аңды ңамап ұстау, бұғалық 
тастап, тұзаңтап ұстау тәсілін де байңаймыз. Аңшы- 
лыңтың мұндай суреттері Алматы облысьшың Таңбалы 
сайында да сайрап тұр.

Шишкин жартастарының бір жерінде он тоғыз адам 
ңатарласа келіп, қол ұстасқан. Бәрінің ұзын киімі бар. 
Тіаңбалыда осы тәрізді бір топ адам билеп тұр. Бұлар- 
дың ңатар тұруы бір-біріне ұқсағанымен, ңимыл бейне- 
ленуі мен киім өзгешеліктері бірден байңалады. Таңба- 
лыдағы бишілер жалаңаш жүрген тәрізді.

Талдыңорған облысының Ақсу, Сарңант ауданда- 
рындағы наймандарда да ат жалын тіс-тіс етіп, ңұйры- 
ғын келтелеу етіп, күзейтін әдет бар. Осы алуандас су- 
реттер Орталың Азиядағы юэчжилерде біздің заманы- 
мызға дейінгі V—IV ғасырларда болған екен.

Ңазаң халңы эпостарында батырдың мінетін аты ңұ- 
дайдың ңұдіретімен ерекше жаралады да, келешекте 
батырды тәрбиелейді. Мұндай батырлар эпоста әлсіз 
жас, немесе жетімек болып суреттеледі. Дәл осындай 
жәйттерді буряттар аңызынан кездестіруге болады.

Ертедегі далальщ тайпалардың туы жылңының

13 А. П. О к л а д н и к о в .  Шишкинские писаницы. Иркутск, 
1959, 97-бет.
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дұйрық ңылы, мыс пен ңоладан жасалған скиф мәде- 
пиетіне ұңсас әр түрлі аңдардың, кейде адамның бас 
бейнелері болған. Орхон түркілерінің туларында осын- 
дай бөрі суреті болды. Ңытай деректері түркілердің туы 
алтыннан жасалған бөрі, немесе бөрінің басы еді деген- 
ді айтады.

Түркілердің билеуші тобы ңаншың ңасқырдан жара- 
лыпты дейтін аңыз бар. Түркілердің Ашин руының да 
арғы тегі ңасқыр екен. Мұның да туы өзінің шыңқан 
тегін көрсететін алтыннан істелген ңасңырдың басы бо- 
лыпты и.

Лена жартастарындағы матадан іетелген тулы адам- 
дардың (салт атты жауынгерлердің) суреттері Ңазақ- 
стандағы Балқані көлінің оңтүстік батыс жағалауынан 
және Талдықорған облысының Талдықорған ауданын- 
дағы Дауылбай тауынан кездесіп отыр. Бұл фактілерге 
ңарағанда, Азиядағы түркі халыңтарының кейбір- 
еуінде металдан істелген бейнелі тудан басқа, бертін 
келе матадан жасалған тулардың болғанына да толық 
көзіміз жетеді.

Арабтардың алғашңы тулары біздің заманымыздың 
V ғасырында белгілі болды. Олар найзаға ілінген аң шү- 
берек еді. Арабтың кейінгі тулары, көбінесе, қара не аң 
түсті болып келеді. Кейбір тайпаларда басңа да түсті 
тулар болғанын Ғ. Мұсабаев өзінің маңаласында айтңан 
болатын |5.

Ңара түсті шүберек ту біздің заманымыздың X ға- 
сырында иракТардың кейбір рулары мен печене^терде 
болған.

Ңырғыздардың Енисей бойындағы Сулеке тауының 
жартастарында ойып ңалдырған тулы найза ұстаған 
салт атты жауынгерлерінің суреттері біздің заманымыз- 
ға жетіп отыр. Дәл осындай найзалы тулардың Ңазаң- 
стан жеріндегі жартастардан да кездескенін ескерт- 
ігекпіз.

Д. Банзаровтың айтуынша, монғолдар Сүлде деп 
аталатын тәңірі текті аса мыңты күшке сенген. Соғыста 
жауынгерлерге ңорғаныш болатын және оларды жеңіе- 
ке жеткізетін осы Сүлде деп ұңқан. Монғолдар өздерінің 
аң түсті туын, жорыңтарда ешкім мінбейтін, жеңіс ша- 14 15

14 Н. Я. Б и ч у р и н. Собрание сведений..., I т., 229-бет.
15 «Жұлдыз», 1963, № 11.
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ңыратын аң түсті атты Сүлде деп атаған. Бәйге атты 
ьібылыс күштерден ңорғайтын және оның озьтп келуіне 
жәрдемдөсетін жасырын күшті де Талдыңорған облысы- 
ның Аңсу, Сарңант аудандарындағы наймандар сүлде 
деп түсінеді. Осы керемет иенің белгісі ретінде ат ңұй- 
рығына тагылатын ак^тықты (ак суьштпакты) да сүлде 
дейді._

Тудың руларды біріктіретін ңасиеті болған. Ңазақ- 
тардың туында да елге ұйтңы боларлық ңасиет бар 
екенін П. Левшиннің айтқандарынан анық байңауға бо- 
лады. Ол әрбір рудың үлкен туы, бөлімшелердің туға 
ұқсас кішірек белгілері болатынын айтады. Туды соғыс 
кезінде ғана алып шығады. Жайбарақат уақытта ту се- 
німді жерде сақталатын. Жауынгерлер ту түсіне сай 
келетін ленталарды ңолдарына байлайтын немесе 
киімінің сыртқы жеңіне тігіп К)Оятын. Жорыңтарда ту
ды сақтайтын адам бас ңолбасшыдан кейінгі атаңты 
сұлтандар мен старшиндардың біреуі болады. П. Лев- 
шин туды жоғалту әокердің ыдырап кетуімен барабар 
еді І6, — дейді.

Тудан айрылу өскерді жеңіліске ұшырататын. Ертіе 
пен ЬІстыіқ көл бойында ңазаңтар Рашид хаинан 
жеңіліп, тоғыз немесе алты туынан айрылады. Оеыдан 
кейін ңазаңтардың туы құриды. Туға ие болу руларды 
біріктіріп, тайпальгң одаң ңұру ғана емес, оларды куш- 
пен бағындырьш, тәуелді етудің де символы бол- 
ған-ды 17.

Ж APT ACT АҒЫ КӨНЕ СУРЕТТЕРДІҢ СЫРЫ

Ңазак, ССР Ғылым академиясының Тіл білімі инсти- 
тутывда 1961 жылдан бастап, туған өлкедегі коне эпи- 
графиялың мұраларды жинауға кіріскеннен бері қа- * 1

10 П. Л е в ш и н. Описание киргиз-кайсацких орд и степей, 
ч. III. СПб., 1832, 51—52-беттер.

1' В. В. Б а р т о л ь д .  Киргизы. Исторический очерк. Фрун
зе, 1929, 33-бет; А. П. О к л а д н и к о в .  Шишкинские писаницы. 
Иркутск, 1959 ,132-бет.
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заң тілінің тарихын зерттеуге ңатысы бар қолдағы 
ескерткіштерді әзірше алты салаға 1 бөлуге болады:

1) Рулар таңбасы;
2) Тасңа ойылып салынған суреттер;
3) Пиктографиялың жазу элементтері;
4) Көне түркі халыңтарының жазу нұсқалары;
5) Көне ұйғыр жазуының үлгісі;
6) Көне тибет жазуының элемекттері.
Негізгі ңарастыратын объекті осы болғанымен, жол- 

жөнекей кездескен ңорғандар мен зираттарға ңойылған 
ңұлпы тастар немеее ңола, мыс, алтын бұйымдардағьг 
ою-өрнектер, тастан, металдан яки ңыштан жасалған 
сымбаттар мен әр ңилы көне ңұрал-саймандар да, архе- 
ологиялык; заттар да экспедиция назарынан тыс ңал- 
мады.

Алматы қаласының с о л т үст ік-б а т ы с жағында, 
160 км ңашыңтыңта (Алматы облысы, Жамбыл ауда- 
ны) Таңбалы сайы деп аталатын жер бар. 1957 жылы, 
жаз айларында, Ңазақ ССР Ғылым академиясыныц 
археологиялық экспедициясы тұңғыш рет бұл жердің; 
жартастарындағы мыңға тарта көне суреттер мен таң- 
баларға кезікті 1 2.

1962 жылы Ңазаң ССР Ғылым академиясының Тіл 
білімі институты Таңбалы сайына арнаулы экспедиция 
шығарды. Ңазаң ССР Ғылым академиясының коррес- 
пондент-мүшесі, филология ғылымының докторы, про
фессор Ғ. Мұсабаөв басңарған эпиграфиялық экспеди
ция бұл өңірден бұрынғыдан басңа да толып жатқан су- 
рет, таңба, ікөне жазу нұсңаларына кездесті3.

Ңазаңстан көне мұралары көп өлкелердің бірі. Таң- 
балы сайы тәрізді суретті жартастар Ңазақстан таула- 
рының ңай жерінен болса да ұшыраса береді. Бұл көне 
мұралар Ңазақстан жерінде ертеде кімдер болды жане 
олар ңалай өмір сүрді дегеи сұрақтарға тартымды да 
татымды жауап бере алады. Жартастағы эпиграфия-

1 А, М а х м ұ т о в .  Мектептер де ғылымға үлес ңосуда.. 
«Ңазаңстан мұғалімі», 1964, 12 ноябрь.

2 А. Г. М а к с и м о в а .  Наскальные изображения ущелья 
Тамгалы, «Вестник АН КазССР», IX, 1958, 108—111-беттер.

3 Ғ. М ұ с а б а е в ,  А.  М а х м ұ т о в .  Эпиграфиялық экспе
диция материалдарынан. «Ңазаң тілінің тарихы туралы зерттеу- 
лер». Алматы, 1965, 162—182-беттер.



лық еокерткіштерді халық өмірінің айнасы деп қара- 
■сақ артың болмауға тиіе.

Бір орталық саладан тараған, «Таңбалы» деп ата- 
латын үш сайдың екі жаңтауындағы .шекіліп безелген I 
жылтыр жалпақ қара тастар сырт көрінісіне ңараған-1 
.да сурет галереясына ұксайды. Әрине, ұзаң заманның 
өтуі (арғысы— 30 мың, соңғысы— 1 мың жыл) су-1 
реттерді ңиратып, бүлдірген. Кейбір суреттер;^ң~бетін; 
ңына басып күңгіріт тартса, табиғаттың жел-ңұзы да, 
жауын-шашыны да, жердің сілкінуі де к)ара тасты қа-! 
ратып қойтчай, не жарыңшақ даң түсіріп, немесе мүлде 
құлатып, аударып тастайтыны да анық. Дегенмен бір 
кезде адам баласының ңолы тиіп кейінгі ұрпакқа мұра 
больш ңалған жакдіар тастағы көне заманның бұл куә- 
лары сол кездегі әлеуметтік өмір тіршілігінің алуан 
саласын ап-анық баяндап тұр.

Сайдың батыс жар ңабағындағы басын шұғылаға 
шұлғап (ай іспетті, немесе күн сәулееіне бөленген) са- 
лынған алып адамдар суреті (биіктігі 2 метрдей) тір- 
шілік дүниесінің ңожасы тәрізді. Бұларды сыртңы кө- 
рінісіне ңарап, «Күн тәңірі» нөмесе «Ай тәңірі» деп 
атауға тура келеді. Аспан әлеміне табынушылык, ке- 
зінде лайда болған көне заманиың бұл ңасіиетті «әулие- 
лері» айналасына жиналған әр түрлі аңдарды (қой, 
епгкі, сиыр, жылңы, түйе, шошңа) көтеріп тұрғандай 
ыңғай көрсетеді. Төрт түлік мал мен тағы аңдар осыі 
тәңірлердің еркінде тәрізді. Тәңірлердің төменгі жағын- 
да бір топ адам билеп жүр. Мүм;кін, бұл би тәңіріне 
ңұлшыдық етіп, жалбарынудың бір түрі шығар! Иә, со- 
лай дат Әттең оеы билердің жыры мен музыкасы бізге 
келіп жетпеген.

Жартастағы билеп тұрған адамдардың суреті тек 
Сібірдің шығыс жағында ғана емес, Балтық теңізі- 
нің жағаларында, Эстонияда, Жерорта теңізінің ма- 
ңында, Кавказда, Орта Азия мен Қазаңстанда т. б. 
жерлерде кездеседі. Сібір тайгасының тұрғындары 
мен далалың буряттар «ехор» деп аталатын мүндай 
биді қазір де мейрам кездерінде таң атқаннан күн бат- 
ңанға дейін билейтін көрінеді.

Жартастағы биді аңғартатын суреттер туралы 
А. П. Окладников: — «Ол — еркек, билегендей аяқ- 
тарын бүгіп тұр, екі ңолы жоғары көтерілген. Тәңірден
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жәрдем тілеп, жалбарынған ңұлшылық, әдетте, ылғи 
осылай бейнеленетін еді»4, -— дейді.

А. Н. Бернштам Саймалы танітагы суреттерді зерт- 
теп, құнды пікірлер айтады. Суреттердің ең көнелерін 
біздің дәуірімізге дейінгі II мың жылдыңтың I ға- 
сырына жатңызьіп, «саң алдындағы дүние» («предсак- 
■ской») дейді. Бұл арадағы күн шұғылалы бейнеге та- 
быныл билеу, немесе арқар бейнесін әулие санап, оған 
жалбарыну, дөңгелекпен жүру жайындағы суреттер ең 
кемі біздің заманьімызға дейінгі I ғасырға жатады5, — 
дел ікөрсетеді. Мүны Ғ. Мұсабаев біздің заманнан әл- 
деңайда ерте болған (қола дәуірінде) малшы тайпалар 
«сой күні» (сойыс күні) — ікүзде жиналып, тайпаның 
ұлыс күнін мейрамдап, отңа табыну үшін от жағатын 
мұнара жасап, імалдың етін ңұрбандың үшін сол отқа 
тастап, тәңіріге жалбарыну би і6 7, — дейді.

Біздің заманымызға дейінгі II ғасырда Үйсін 
(усунь) імемлекетіндегі адамдар жасы үлкендерін құр- 
меттеп, бас 'киімін алып, иіліп тәжім еткен. Ең әуелі 
маңдайын, одан кейін кеудесін, келесінде оң иығын, 
бұдан соң сол иығын қолымен .көрсетіп, крее ж яеяғян. 
Өздерінің табынатын «ңұдай суретін» аспан әлемінің 
ңожасы деп түсінген. Бұған қарағанда крес таңба жал- 
ғыз Керей ұлысына ғана тән емес, баеңаларға да ортақ 
халыңтың әдет-ғұрпымен біте ңайнасып ңалыптасқан 
көне тарихы бар белгіге ұңоайды, крее — оң мен сол- 
дың, аспан мен жердің көрсеткіш белгісі болған.

Күн шұғылалы дөңгелектер мөн крес тәрізді таңба- 
ларды Мана өзенінің бойындағы суреттерден Мана 
{Енисей өзенінің бір саласы) Красноярск ңаласынан 
25 шаңырымдай жерден А. В. Адрианов та кездестір- 
ген 1. Аяңтарын бауырына алып, мүйіздерін ңайырып 
та стал, мойындарын соза түсіп жатқан Таңбалы сай- 
ындағы үш бұғының суреті Монғолиядағы бұғы тас- 
тарына («оленные камни») ұқсас келуі — ол жер көне

4 А. П. О к л а д н и к о в .  Олень золотые рога. М. — Л., 
1964, 51-бет.

b А. Н. Б е р н ш т а м .  Наскальные изображения Саймалы 
таш. «Советская этнография», 1952, № 2, 53—62-беттер.

° Ғ .  М ұ с а б а е в .  Ңазак, тілі мен грамматикасы тарихынан. 
Алматы, 1966, 10-бет.

7 А. В. А д р и а н о в .  Писаницы по реке Мане. Записки рус
ского археологического общества, т. IX. СПб., 1913, 1—34-беттер.
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заманғы түркі мекені екенін еске түсіреді (бұдан бұ- 
лай Монголия десөк, көне түрік жері деген мәнде түсі- 
ну керек). Таңбалыдағы бұғы бейнелері біздің заманы- 
мызға дейінгі VI ғасьірға, Зайсан көлінің оңтүстік 
жағьгадағы Шілікті деп аталатын жердегі қорғаннан 
табылған алтыннан жасалган бұғы бейнесі (ңазушы 
С. С. Черников, 1960) біздің заманьгмызға дейінгі V ға- 
еырга жататьгн мұра. Бұл бұғылардың мүйізі S түрін- 
де бейнеленетін бұғы мүйіздерінің типінен өзгешелеу. 
Бұтақтана келіп екі айрылған, салалы ңос мүйіз Мон- 
ғолияның «бұғы тастарындағы» мүйіздерді көз алдыңа 
елестетеді.

Венгриядан Ордосңа дейін тараған скиф заманын- 
дағы бұғы бейнелері, Ңобаннан табылған ңола тоға 
бастағы бейне Монголия мен Тувадағы бұғы тастарына 
ұңсаңңырайды. Тоға бастағы бұғының кеңсірігі құс 
тұмсығы тәрізді 8. Ңұс түмсықты больіп келетін бұғы 
бейнелері Ңазаңстан жерінен де табылып жатыр 9 * 11.

Бұғы тастарында бұғы суреттерінен басқа алқа, 
белдік, белдікке ілінгөн ңанжар, семсер тәрізді заттар 
байқалады. Ңара теңіз жағасынан табылған тас мүсін- 
дер біздің заманымызға дейінгі V—III ғасырға, ал бу
ры тастар біздің заманымызға дейінгі V ғасырға жата-
ДЫ ‘°.

Ңьітай деректеріне сүйенсөк, солтүстіктегі халың- 
тардың бұғы шаруашылығымен айналысқан кезі біз- 
дің заманьімыздың V—VI ғасыр тұсы и. Көне түркі 
халықтарының жазу нүсңаларьінда да бұғы шаруашы- 
лығы сөз болады. Түнқақтың, (Тоньюкук) ңұрметіне 
койылған ескерткіште: «Кейік йійү, табусған йійү
олурур ертіміз» 12, — деген сөйлем бар. Мұны сөзбе-сөз 
аударсақ: «Киік жеп, ңоян жеп отырар едік», — болар

8 Н. Л. Ч л е н о в а .  Об оленных камнях Монголии и Сиби
ри. «Монгольский археологический сборник». М., 1962, 27—35-бет- 
тер.

9 М. К а д ы р б а е в .  Древнейшая «головоломка». «Огни Ала
тау», 1964, 13 декабрь, № 249 (419).

11 Н. Л. Ч л е н о в а .  Об оленных камнях Монголии и Сиби
ри. «Монгольский археологический сборник». М., 1962, 33-бет.

11 Н. Я. Б и ч у р и н  (иакинф). Собрание сведений о народах, 
обитавших в Средней Азии в древние времена, ч. I. М., Изд-во АН 
СССР, 1950, 350-бет.

12 С. Е. М а л о в .  Памятники древнетюркской письменности. 
М. — Л., 1951, 57—61-беттер.
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11-сурет. Тоғабастағы бейнелер.

еді. Бағы заманда киік 13 барлың тағы аңның атауьг 
болған тәрізді. Сондыңтан бұғыны да киік («аң киік») 

/деп атаған. Бұғы мен киіктің екі түрлі аң болып сара- 
, лануы кейінгі кез болса керек.

Ңорыта келгенде, тас бетінде саңталған бұғы бей- 
нелерінің көпшілігі біздің заманымызға дейінгі VI— 
V ғасырларға жатады. Таңбалыдағы бұғы бейнелерін 
де осы шамаға жататын шығар деп жобалаймыз.

Сібір мөн Ңазаңстанды ме-кендеген тотемдік тай- 
палар бұғы, тау^теке, арңар, жолбарыс сияңты аңдарды 
арғы ата-бабаларымыз деп есептеген. Ол кездегі бейне-

13Б ұ л  д а  с о н д а ,  392-брт.
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леу искусствосының суйікті сюжеті, міне, сондықтан: 
да осы аңдар болды.

Ңазаң халңында да аспан әлемі жәйінде шығарған 
аңыздар көп. Жұлдыздардың АңбозатТ^ркер, Жетіқа- 
раңшы, т. б. аталуы ертеде халық олардЬі күн-бұғы 
тәрізді тірі нәрсе дөп ұңқан. Күн мен айды ңұрметтеу 
көпшілік халыққа тән. Оларды лір тұтып, сыйьшушы- 
лың біздің елімізде де бар. Ш. Уәлиханов: «Темерлан- 
ға (XIV ғасырға дейін) ңырғыз (ңазақ) ата-бабалары- 
ның рухы — аруаңңа, бар күнәдан пәк ңылатын күш 
ретінде отңа, айға, күнге сыйынған», — деп жазады.

Халыңтың аңыз-әңгімелердің сілемі, әрине, өте 
арыдан басталады. Бір елден екінші елге ауысып оты- 
ратын ортак, сюжетті аңыздардың да болуы мүмкін. 
Бұдан мыңдаған жылдар бұрын дүние жүзін шарлаған 
ержүрөк теңізшілер ңатты соқңан дауылға кезігіп, Си
цилия жеріне тоңтауға мәжбүр болады. Ңалжыраған 
теңізшілер дем алып, тыныққаннан кейін, бөшкелерге 
тұщы су толтырып, аң аулауға шығады. Бір үңгірден 
аңшылар керемет үлкен қу басты көреді. Сүйек адам 
басына ұқсайды. «Ңорыңңанға ңос көрінеді» демекші, 
баста екі көз жоң, беттің ортасына орналасңан жалғыз 
ғана көз бар сияқтанады. Бұл басты көріп, мүмкін, 
алып адамның ұрпағы ңазір де тірі шығар деп, үрей- 
ленген теңізшілер, кемелеріне мініп, тартьш отырады. 
Гректің Г.омері жырлаған «Одиссей» дастанындағы 
жалғыз көзді дәу осылай аңызға айналып, көптеген 
елге тарайды. Ал шын мәнісінде теңізшілердің қорқып 
жүрген басы ңортың тұңымды мамонттың басы болыіг 
шығады. Ңытайлыңтар ерте кезде тұңымы құрып кет- 
кен ірі кесірткелердің ңаңқасын көріп, ауызынан от 
шашатын, цанатты айдаһар (дракон) сияқты аңызды 
шығарады. Египет халңы тасқа айналған ұлу сияқты 
жәндіктердің сүйегін көріп, ұшатын оқ жыландар мен 
оны ңұртатын Ибиси деген ңұс туралы аңызды тарата- 
ды 14. Бұл түрғыдан қарағанда, «Күн астындағы Күні- 
кей қыз» деп аталатын ңиял-ғажайып ертегідегі алтын 
таңңа отыратын алтын мүйізді шұбар киік те аспан 
әлеміндегі аңызға айналған планеттің біріне ұңсап ке- 
теді. Ңазаңстан жерінен табылып жатқан бұғы, киік,

14 Б. Р у ж и ч к а ,  К. Д и т т л е р .  О чем рассказывают 
окаменелости. М., 1964, 22, 28, 29-беттер.
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тау^еигкі суреттері де аңшылыкқа байланысты палео
лит немесе неолит дәуіріндегі ата-бабаларымыздың ар- 
ман-қиялынан туған болар.

Әрине, тау тасьина шекіліп салынған суреттердің 
барлығы ңиялдан туған деген пікірден аулақпыз. Өйт- 
кені алғашқы адамдардың ойлауы балалық дәуірдегі 
тәрізді алдындағыны ғана сурет еткен. Ойдың абстрак- 
тануы одан кейінгі кездің жемісі екенін айта келіп, 
профессор Ғ. Мұсабаев: «Ңазаңстан жеріндегі сурет- 
тердің пиктограмма болу ролі кейін туды. Бұл сурет- 
терді малшы тайпалар малын жайып отырып, немесе 
жусатып отырып жасаған. Көзбен көргендерін сурет 
еткен. Ңиялдан туған суреттер — одан бергі даму 
ісі» 15 — деген болатын.

Бурят, якут, телеут халықтарының түсінігінше, 
шамандардың шықңан ата-тегі буркіт болып есепте- 
леді. Бүркіт от пен күннің ңожасы тәрізді. Сондықтан 
жоғарыда көрсетілген халықтар оны әулие тұтып, сый- 
ынатын болған. Бұл жай бүркіттің тотемдік сипатын 
байңатады. А. П. Окладников жартастағы ңұс сурет- 
терін біздің заманымызға дейінгі дәуірдің бірінші мың 
жылдығының алғашңы жартысына жатңызады 16. Бұл 
пікірді К. В. Вяткина қуаттайды 17.

Алғашңы адамдарда келе-келе арман-қиялдың бол- 
ғандығы даусыз. Ендеше жартастар мен әр түрлі зат- 
тарда кездесетін бүркіт сияңты ңұстардың бейнесін де 
сол фантастикалық сезімнің елесі деп ңарау керек.

Заман озған сайын шаруашылың саласында үлкен 
өзгерістер болады. Адам аңды ңолға үйретеді. Ңола, 
темір сияңты металдарды табумен байланысты дүниеге 
адамның қожалығы күшейеді. Осы кезде мал бағатын 
баңташы мен темір соғатын ұста әр түрлі сиңырлы ай- 
ла әрекеті бар деп танылатын баңсы-балгер, шаман- 
дармен бірдейлік дәрежеге көшеді. Көне заманнан ңал- 
ған наңыл бойыніна, төрт түліктің әрқайсысының киелі 
ата-тегінің болуы тегін емес. Сиырдың әулие ңамңор-

15 Ғ. М ұ с а б а е в. К ө р сет і^ р  еңбек, 9-бет.
16 А. П. О к л а д н и к о в .  Образ птицы в искусстве бронзово

го века. Забайкалья и его аналогии в народном искусстве бурят. 
Советская этнография, 1954, № 1, 152-бет.

17 К. В. В я т к и н а .  Наскальные изображения Минусин
ской котловины. «Сборник музея антропологии и этнографии». 
М. — Л„ 1961, 192-бет.
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шысы — Зеңгі баба, жылңынікі — Жылңышы ата, 
Ңамбар ата, түйенікі — Ойсыл ңара, ңойдыкі — ПІо- 
пан ата сол түліктің бакдашысы тәрізді, қарапайым 
адам кейпінде бейнеленеді. Сондықтан шаруашылық- 
тың бұл жаңа түрі тас ңашағыш суретшілердің назарын 
аудармай ңоймайды. Енді жартастарда аңшылықтан 
басңа, ұсталық пен мал бағушылың кәсібі де бейнеле- 
не бастайды. Шаруашылыңтың дәл осы түрін көрсету- 
де үлгі боларлық суреттерді Алматы облысының Ащы- 
су өзенінің бойындағы Таңбалы сайынан кездестіруге 
болады.

Ерте кездегі суреткерлер тіршіліктің көзі болған 
мал шаруашылығын тамаша бейнелеген. Ен далада 
жайылып жатңан көп жылңы. Оның ішінде асыр са- 
лып шапңылап жүрген құлын-тай да, атының шылау- 
ынан ұстап жаяу тұрған жылңышы да суретші карти- 
насынан орын тепкен. Аспанға сөкірген сайгүліктер 
мен тағы аңдардан шошып үріккен, жекелеген жылңы 
суреттері де кездесіп қала береді. Малды ңолға үйретіп, 
өсіру — адам қоғамын тағылык дәуірден шығарудың 
басқышы болғаны мәлім.

Біздің заманымызға дейінгі ңола дәуірінде салт 
атты кісілер болған. Бұған ңарағанда, жылңы малы 
бұдан да арғы дәуірде ңолға үйретілген тәрізді. Кей- 
біреулер Ңаратаудағы атты кісі суретін біздің заманға 
дейінгі VII—I ғасыр 18 дегісі келетін көрінеді. Бұл, әри- 
неүтым жақын мерзім.

Саймал^таштағы «жер жырту» деп аталатын уа- 
қиғалы сурет-тегі екі дөңгелекке жегілген аттарда мүй- 
із, саңал бар сияңты. Дәл осындай мүйізді жылңы 
Таңбалы сайынан да кездеседі. Талдықорған облысы- 
ның Ақсу ауданындағы Ңапал тауының төрінен арба- 
ға жегілген пар аттарды да, дара аттарды да кездесті- 
реміз.

Ерте кездегі адамдар жабайы жылңының жүйрік- 
тігіне ңызыңңан. Бұл тарапта да әр түрлі деректер мен 
аңыздар бар.

Амударияның оң жаң жағасындағы Тахт-:и-Кувад 
деген жерден (Хуттал шекарасының түбі) күміс ыдыс- 
ңа салынған ат бейнесі, хуттал жылқылары туралы

18 Т. Н. С е н и г о в а. Наскальные изображения у поселе
ния Актобе. Археологические исследования на северных склонах 
Каратау. Алма-Ата, 1962, 96-бет.
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араб тілінде жазылған деректер IX ғасырдағы араб 
географы Ибн Хордабехтың су жылңысы жайында 
айтқан аңыздары ңытай деректемелеріндегі «аспан 
жылқыларымен» келіп ұштасады. Айырма: арабта
«су жылңысы» десе, ңытайлар «тау жылңысы» деп 
атаған. Оғыздардың «Көроғлы» дастанында биік тау 
жылңысы мен су жылңысы тұңым араласуынан үшін- 
ші турлі будан шығады. Орта Азия мен Ңазаңстан же- 
ріндегі жылңы тұңымы өте жүйрік екендігі біздің за- 
маннан әлдеқайда ерте кезде белгілі болды.

Хутталян к,аласындағы Назкуль бұлағынан шыңты 
дейтін су айғырымен байланысты табаны жерге тимей 
ұшатын сайгүлік тұлпар жөнінде аңыз бар ,9.

Ыдыстағы айғыр осы аңыздан туған болар, өйткені 
саздау жердің шөбі бейнеленген дейді А. М. Белениц- 
кий.

Ңытай мәліметі бойынша асыл тұңымды Тяньма 
тұлпарлар («добрых лошадей») Ферғана тауларында 
болған. ОлардйіГтёрі қан болып ағады. Шьщқан тегі — 
тяньма — аспан жылқылары («небесных, лошадей») 
деп аталған. ~

Көне Ферғананың ерте кездегі саяси орталығы Эр- 
ши болған. Эрши ңаласының тұрғындары жаңсы жыл- 
ңыларымен дүниеге атағын шығарған. Геродоттың ай- 
туынша, ертеде Орта Азиядағы массагеттер күнді жүй- 
рік құдай деп танып, ең жүйрік жануар жылңыны ңұр- 
бандыңқа шалған, Араван жартасындағы жылңы 
бейнесі күнге табынумен байланысты дүниеге келген 
болар,19 20 — дейді.

Көне шығыс түркі халыңтары да аспанға ұшатын 
жылңыны қиялдаған. Ңазаң халқының эпоетық жы- 
рындағы Ңобыланды батырдың Тайбурылы, «Ер Төс- 
тіктегі» Шалқұйрың бұған толық дәлел бола алады. Кім 
біледі, кейбір жартастағы арғьшаң суреттері «аспан 
жылңысы» тәрізді ңиялдағы жылңының бейнесі ме?

19 А. М. Б е л е н и ц к и й. Хутальская лошадь в легенде и 
историческом предании. «Советская этнография», № 4, 1948, 162— 
167-беттер.

20 А. Н. Б е р н ш т а м. Араванские наскальные изображе
ния и даванская (Ферганская) столица Эрши. «Советская этно
графия, № 4, 1948, 156—159-беттер.
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* * *

Таңбалыдағы жартастарда батысңа не шығысңа ңа- 
раған еікі өркешті түйелер мен мүйізді тау текелердің 
суреттері көп. Салыну шеберлігіне қарағанда суреттер 
әр түрлі. Кейбіреуі түйе мен ешкі 'бейнесін айнытпай 
танытады. Осы хайуандарға тән ңұлаң, тұяң, ңұйрық 
т. б. мүшелері мейлінше анық бейнеленеді. Ал қайсы- 
бір суреттер өте тұрпайы. Мұндай суреттер аң талғя- 
сының жобасын ғана аңғартады.

А. Н, Бернштамның зерттеулеріне ңарағанда, жар- 
тастағы аң бейнелерінің аңшылыңңа байланысты бол- 
май нететін де жерлері бар. Кейбір суреттер «қой үсті- 
не бозторғай жұмыртңалайтын» жақсы заманды аң- 
саудың символы, анығыраң айтңанда, аспан әлеміне: 
күнге, айға, жұлдызға табынудың эмблемасы ретінде 
жасалған. Тау текелер де аопан әлеміндегі планеталар- 
дың бірі болу керөк деген пікірге саяды.

13-сурет. Алакөл ауданының Жабық жайлауындағы тау теке
бейнесі.

Егер дала адамы үшін, ең жүйрік жануар жылқы 
больш көрінсе, тау тұрғындарының ұғымында тау те-
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ке мен арқарға жетер аң жоқ. Олай болса тау теке мен 
арқар да киелі, қасиетті аң болып саналуы ықтимал. 
Кейбір жартастарда жылңы мен тау текенің ңатар тұ- 
руы тегін болмау нерек 21.

Ңазаң халқының «батыр — елдің серкесі, аңын —ел- 
дің еркесі» дейтін маңалы арғы түркі ізаманында қалып- 
та-сқан тәрізді. VII—VIII ғасырларда таңбаға ұңсас тау 
текенің (серкенің) бейнесі орхон бойындағы түркі хал- 
ңының бекзадасы Күл-тігін мен юның ағасы Білгі-ңаған- 
ның (немесе Могилянның) құрметіне қойылған ескерт- 
кіштерде арнайы салынған. Бұған ңарағанда, тау теке 
немесе серке бейнесінің басшы, жетекші, хан, ңаған де- 
генді білдіретін мәнінің де барлығы байқалады. Олай 
болғанда, Күл-тігін ңаған болған жоқ, оның басына ор- 
натылған ескерткішке неге тау теке бейнесінің таңбасы 
ңойылған? деген сұраң тууы мүмкін.

Білгі-ңаған мен Күл-тігін жан-жағындағы елді түгел 
өзіне бағындырып, Ңытайға бірнеше рет шабуыл дсаса- 
ған. Олар Ңапаған (Мстчжо-ңаған) деген ңатал адам- 
ның інілері Ңапағанды Ңытай императорының жа- 
сырын ұйымдастырған қастандығы бойынша уәзі- 
рінің бірі у беріп өлтіреді. Тума-туыстары қағандыққа 
таласады. Мочжоның орнын басатын қағандык, талас- 
ңа Күл-тігін Мочжоның үлкен ұлын және тағы басңа 
ер балаларын тегіс өлтіріп, ңағандықты ағасы Моги- 
лянға (кейін, ңаған болған соң «Білгі-ңаған» атанады) 
алып береді. Күл-тігін Туңңақты (Тоньюкук) өлтірмей- 
ді. Өйткені Тунқаңтың‘ТГофьі"дёген қызы Могилянға 
тұрмысқа шыңңан еді. Ол Мочжо тұсындағы ңалған 
уәзірлердің бәрін өлтіреді.

Күл-тігін Білгі-ңағаннан үш жыл бұрын, 731 жылы 
ңайтыс болады. Білгі-ңаған інісінің ңазасына ңатты 
ңайғырады. Күл-тігін түркі (тугю) армиясының бас 
ңолбасшысы еді. Білгі-қаған Күл-тігінді қаған дәреже- 
сінде жерлетеді. Оның емірі, ерлік істері жайында жа- 
зылған ескерткішке қаған дегенді білдіретін тау теке 
бейнесіне ұңсас таңба ңойылады. Білгі-ңаған 734 жы
лы ңайтыс болады. Оның ңұрметіне ңойылған ескерт- 
кіште де Күл-тігін ескерткішіндегідей таңба бар 22.

21 Б ұ л  д а  с о н д а ,  157-бет.
22 В. В. Р а д л о в. Сборник орхонской экспедиции. IV, СПб., 

1897, 91-бет.

69



Тау текенің қағандыңты білдіретін мәнінен басңа, 
сөз жоң, тотемдік оипаты да аның. Неге десеңіз, Ңазақ- 
станның таулы өлкелерінің кез келген жылтыр ңара 
тастарынан тау ешкінің көне суреттері кездеспей ңал- 
майды. Бұл жай тау ешкінің өте дәріптелгендігін бай- 
ңатады. Арңар, тау теке тәрізді ясабайы аңдардың бей- 
нелері кейінгі кездегі, тагар дәуіріндегі (біздің заманы- 
мызға дейінгі ҮІІ—V г.) металдан істелген заттардан 
да жиі кездесіп отыраДйГВұл да тегін болмау керек, 
өйткені күні бүгінге дейін отар ңой текесіз, ееркесіз 
болмайды.

Түйенің екі түрі бар: бірі жалғыз өркешті нар, 
екіншісі айыр өркешті түйе. Нардың тараған жері — 
Иран, Алдыңғы Азия, Африка. Ал, бізде әсіресе, нар 
Түркменстанда көбірек кездеседі. Жабайы нарды зоо- 
логтар байқаған емес. Ал айыр өркешті түйеге кел
еек, Ортальщ Азияның тауларында ерте кезде де, ңазір 
де кезіп жүргенін байқауға болады.

XIX ғасырда жабайы түйе жайында алғаш рет 
деректер берген ғалым Н. М. Пржевальский. Ол кісі 
Алтын-Тағ деген жерден жабайы түйелерді кездесті- 
реді.

Белгілі географ Э. М. Мурзаев монғолдар жабайы 
түйені хабтагай деп атайтындығын мәлімдейді. Кейде 
оны «тэме гөрөәс» (ақ түйе) деп те айтатын көрінеді.

Тува тілінде теве (түйе), буура (бура), адан (атан), 
эңгин (іңген), бодаган (ботаңан, бота). Жабайы түйені 
монголдар хабтагай дейді. Монғолдар хабтагай жүре- 
тін жерлерге қьгсты күні мал баңлаған. Жабайы түйе- 
нің буралары інгенге шөгетін кезінде өте ашулы бола
ды. Бұл мерзім ңыстың ең суың айлары.

Хабтагайды аулау өте қиындыңңа түскен. Олар бір 
жортып кетсе, күніне 50—80 км дейін жүре/іі. Өзі күш- 
ті, өте биік болган. Жаугершілік кезде асыранды түй- 
елер босып кетіп, хабтагай пайда болды дейтін пікір де 
бар. Айыр өркешті түйенің өзі жабайы еді дейтін де 
аңыз кездеседі. Сондыңтан тау ешкі, арқар, ңұлан си- 
яңты аңдармен бірге тұрған айыр өркешті түйе де жа
байы аңның қатарында еаналады. Бұл жабайы түйе 
бейнесін біздің дәуірімізге дейінгі 1 мың жылдың ша- 
масы деп жобалайды. Жартастағы түйелер бейнесі тым 
ерте салынған.
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Осыдан келіп, үш түрлі ңорытынды жасалады:
1) Біздің эраға дейінгі 1 мың жылдьщта шығыс 

түркі халыңтарында түйе үй хайуандарының қатарына 
«лі кіре ңоймаған деген пікір ұшңарылау сияқты. Өйт- 
кені хун заманында түйе көлік больгп ңолданылып, 
той-томалаңта, «түйе жарыс» болған.

2) Бұл дәуірде қолға үйренген түйемен ңатар жа- 
байы түйенің таралған шегі үлкен территорияны қам- 
тыған. Мысалы, мыңдаған км созылып, Саян таулары- 
нан Тянь-Шаньға дейін жеткен.

3) Жабайы түйе Орта Азияда көп болған. Асыран- 
ды түйе жабайыланды дейтін пікірде ешңандай ңисын 
жоң. Біраң, түйе малы, әсіресе бурасы адам баласы- 
ның тағылың дәуірінде тотемдік ңасиеттен ңұр қалма- 
ған көрінеді. Таңданатыны жоң, тотемдік сипаттағы 
аңдармен бірге кпп ордеВШ ТҮ^Р- ғ.уреттарі де жеріміз- 
дегі еай-саладағы, тау-тастарда жиі кездеседі.

Түркі халыңтары түйені өте киелі мал деп есеггтей- 
ді. Түсінде түйе көрсе, не түйеге мінсе жақсылықңа 
жориды. Ңазақ халңының аңыз-ертегілерінде де түйе 
ңаоиетті, ңадірлі мал. Түйеге байланысты «туйе мурын-. 
дық» деп аталатын мейрам да бар.

Алтаилың шамандардың бубналарындағы аң бей- 
нелері буура деп аталған. Алтай халңының этногра- 
фиясьін зерттеген ғалым А. В. Анохин буура — Эрлин 
натшалығы мен тағы басқа рухтарды аралайтын ша- 
мандардың «қиялдағы керемет аты» дегенді айтады. 
Г. И. Гуркин буура — «қиялдағы ұшатын ат» дейді. 
Г. Н. Потанин бура (буура) терминінің екі мағынасын 
көрсетеді: бірі — «бұлт», екіншісі — «ұшатын ат». Өзі- 
нің кейінгі шығармаларының бірінде А. В. Анохин 
алдыңғы айтңан пікірінің негізінде буура терминін «ас- 
иан аттары» («небесных, коней») деп түсіндіреді23. 
Ажалдан кашқан Ңорңыт ата желмаяға мінсе, Жерүй- 
ық іздеген Асан қайғының да жүйрік көлігі осы түйе 
еді, — дейді қазаң аңыздары. Бұған ңарағанда, ңазақ 
тіліндегі бурыл (түс) мен Тайбурыл (ңиялдағы жүйрік 
ат) бұлтпен ұшатын ат деген мағынаға ңатысты болу

23 А. В. А н о х и н. Материалы по шаманству у алтайцев 
изд. АН СССР, 1925, 61-бет; А. Д. Г р а ч .  Петроглифы Тувы, I, 
Сборник музея антропологии и этнографии. XVII. М. — Л., 1957, 
424-бет.
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керек. Ңазақ тіліндегі бурыл түспен Тайбурыл сияңты 
керемет жуйрік аттың мағынасы да осы бұлтпен уша
тый ат мағынасынан өрбуі мүмкін. Шынында бурыл 
түс бұлтңа ұңсайды.

Якут тілінде б ур — «бұгы», туваша пур-а, пур-и 
«бұланның бұқасы», «бұғы-бұқа», жалпы сиыр, түйе 
сияқты малдардың пішілмеген 'бзгкасы мен бурасы. Ту- 
валарша пур — «бұлан», алтайлыңтарша құрбанға «ша- 
лынған аттың жаны» мен «терісі», шор тілінде «құр- 
банға шалынған жылқы», кумандыңтарша «аспан ат- 
тары» деген ұғымды білдіреді. Бұған дарағанда, буура 
сөзі бірнеше тарихи ңат-ңабатты байқатады. Алғашңы 
мәні Саян-Алтай, Алатау-Ңаратау тауларындағы бұ- 
ғы, марал, бұлан тәрізді жабайы аңды білдірсе, кейін 
қолға үйретілген сиыр, түйе, жылқы сияңты малдар- 
дың да атауына ауьгсңан.

Тувальщтар ұрғашы маралды «шыққан анамыз» 
(«моя бабушка») деп есептейді. Алтайлықтар мен тө- 
ленгіттер де бұғы мен маралды шықңан ата-тегіміз деп 
жориды. Бұл Сібір хальщтарындағы тотемлік дәстүр- 
ді көрсетеді.

Ңорыта келгенде, жартастардағы өгіздің, жылңы- 
ның, түйенің, бұғының суреттері жабайы аңдарды дол
га үйрете бастаған кездегі малшылықпен, арғы кездегі 
аңшылықпен байланысты жасалған. Бұл бейнелер біз- 
дің заманнан көп бұрын бастальгп, біздің заманда ис
лам дініне байланысты XI—XII ғасырларда тоңырағаи 
сияқты. Кейбір археологтардың жартастардағы бейне- 
лерді біздің заманға дейінгі I мың жылдықтың екінші 
жартысында жасалған деген тұжырымдары көңілді да- 
уалатпайды 24.

Ф. Энгельс, малшы тайпалар Европада емес, ең ал- 
дымен Азияда, Орта Азияда да пайда болғанын айта- 
ды. Рулың ңоғамды айта келіп, Ф. Энгельс: «Но люди 
не везде застывали на этой ступени развития. В Азии 
нашли животных, поддающихся приручению и разведе
нию в прирученным состоянию» 25 — деп айтса, тагы 
да: «Пастушеские племена выделялись из остальной

24 А. Д. Г р а ч. Петроглифы Тувы, I. Сборник музея антро
пологии и этнографии, XVII. М. — Л., 1957, 425-бет.

25 Ф. Э н г е л ь с .  Происхождение семьи, частной собствен
ности и государства. М., 1932, 160-бет.
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массы варваров; то было первое крупное общественное' 
разделение труда» 26, — деп көрсетеді.

Сөйтіп, А. Д. Грач жэне сол алуандастардьщ жар- 
тастағы суреттердің жасалу кезеңін көрсетулері теріс. 
Өйткені олардың болжамы бойынша бұл суреттер өмір 
қажетінен туған емес, еріккен адамдар салған тотем 
деген теріс бағыттан туған. Жартастардағы суреттерді 

j көптен зерттеп келе жатңан проф. Ғ. Мұсабаев олар- 
дың туу себептерін саралайды. Біріншіден, малшы тай- 
палар тағылардан жіктеле бастағанда малға жайды 
ңоныс іздеп, жаңа жерге келгенде өз таңбасын (суре- 
тін) салады. Ол жердің бәрі бос, малшы тайпалар аз. 
Екіншіден, бұл суреттер сулы өзен, ңолайлы ңонысы 
бар жартастарға салынған. Малшыларға қолайсыз тас- 
тарға мұндай суреттер салынбайды. Үшіншіден, ал- 
ғашңы кезде әркім өз малын өзі бағып, бай-кедей, мал- 
шы-жалшы болмаған. Мал көбейе келе бай, малшы бо- 
лып, ңанау туа баетағанда тағы да жер іздеп, басңа 
әлсіздердің жерін өлдісі басьгп алған. Алғашкы осы 
соғыс Таңбалы сайындағы сурет екенін орынды көрсет- 
нен 27.

Таңбалы сайындағы кейбір картиналарда төрт тү- 
лік бір жерге жиналып, оларды бағып-ңағатын малшы 
мен күзетші иттер де бейнеленеді. Әсіресе мүйізі ша- 
ңыраңтай алып өгіздер мен мүйізді жылңылардың су- 
реттері ерекше назар аударады. Өгіз мүйізіне ешкім 
таңданбайды. Ал суретші жылңыға неге екі мүйіз бітір- 
ген? Алғашқы кезде суретші ңателескен шығар деген 
ойға келесің. Біраң бұл тұжырым ұзаңңа бармай, сурет- 
шінің әдейі жасап отырғанына көзіңіз жетеді. Тас кар- 
тинадағы жайылып жатқан бір үйір жылңының ішінде 
мүйізділері мен мүйізеіздері қатар тұр. Мүйізді жыл- 
ңыға адамның ңарым-ңатысы баяндалатын суреттер 
де кездеседі. Сондай суреттердің бірінде құйрыңты 
адам жүгенделген мүйізді айғырды тізгінінён ұстап 
тұрған сияңты. Бұл мүйізді бейнені сиыр малына жат- 
қызайық десек, оның мүйізі болмаса, баска мүшелері 
(аяғы, тұяғы, бауыры, сауыры, мойыны т. б.) жылңыға 
көбірек ұңсайды. Мұндай мүйізді жылңылардың суре-

26В ұ л  д а  с о н д а .
27 Ғ. М v с а б а е в. Аталған еңбек, 9-бет.
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14-сурет. Жылқышы.



ті басңа өлкелерден де кездесуде 28. Бұл фактілер ерте 
кезде жылқының мүйізді, мүйізсіз екі түрі болды ма 
деген сұрақ тудырады. Бұған жауап беру үшін, мал- 
дың басңа түрлері ңалай дегенді тағы ойластырамыз. 
Сиыр малының: қодас, як, сиыр түрлері, түйенің: жал- 
ғыз өркешті — нар, ңос өркешті коспак; турлері. ңой- 
дың: тегеш және салпы ңұйрық түрлері тәрізді аңиңат- 
ңа жүтінсек, бір кезде жылңыда мүйіз болмады деп 
ешкім дау айтпаса 'керек. Жылңының мүйізді түрі осы 
заманга жете алмай ңұрып кетуі мүмкін, бірақ Афри- 
када ңуну бар емес пе?

Суреттердің жасалу тәсіліне қарағанда, шатіңы си- 
яңты тас ңұралмен ңашалып, тұйың сызықтар арңылы 
ңайрылып, немесе сол тұйың сызың түрінде бейнелен- 
ген заттың ішкі жағы ойылып тереңдетіледі. Бір 
жерге жинақталған суреттердің құрамынан: ешкі,
сиыр, түйе, жылқы, түйеге мінген, жылқыға мінген, 
жаяу тұрған адамдар байңалады. Кейбір суреттерден 
тағы аңдарды айлалы күшпен бағындыру (ңолға үйре- 
ту) мақсаты сезіледі. Ңолында ңұрығы бар атты кісілер 
жабайы аңдар мен малды ңосып жіберіп, бағып тұр- 
ғандай ыңғай көрсетеді. Ңайсьгбір суретте киіктің ла
ты адамның ңолын иіскеп тұрады. Аң теріеін киген ер 
адамның бейнесі көне дәуірдің алғашңы аңшыларын 
еске түсіреді.

Талас ойпатының Текеташ, Ңорғанташ, Терек, Ңа- 
ракөл, Куганды, Күркірееу, Ур-Марал деген жерлерін- 
дегі еуреттер де Таңбалыдағы бейнелерге өте ұңсас. 
Талас ойпатындағы суреттердің бірінде сурет ішіне 
сол суретке ұқсас кішкене суреттер жасалған 2Э. Тұйық 
сызың арңылы жасалған суреттің ішіне сурет салу әді- 
сі Таңбалыдан да кездеседі. Біздің байңауымызша, бұл 
тегін болмау керек. Осы тәсілмен ерте кездің суретші- 
лері аң мен малдың буаз екенін аңғартк,ан шығар.

28 А. Н. Б е р н ш т а ш. Наскальные изображения Сайма- 
льі-таш. «Советская этнография», № 2, 1959, 57-бет.

-  В. М. Г а п о н е н к о .  Наскальные изображения Талас
ской долины. Археологические памятники Таласской долины. 
Фрунзе, 1963, 101 — 110-беттер.
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•і* н» н>
Таңбалыдағы көптеген картиналар көне дәуірдің 

кәсібін баяндауға арналған. Бұл суреттерге ңарай оты- 
рып, аңның садаңпен ауланғандығын, ат, өгіз, түйе си- 
яңты малдардың мінгі көлік болғандығын, ұзын ара- 
лығы бар, мойынтұрықңа жегілетін екі доңғалаңты 
ағаш арбаның шыға бастағанын байқаймыз. Суретші- 
лер ортасында жалғыз тұтқасы бар тай ңазанға ұңсас 
үлкен бір ыдыстың суретін де мұра етіп ңалдырған. 
Үстіне жүк теңделген түйені жетектеп келе жатңан 
жаяу мал бақңан көшпелі халықтың өмірін баяндайды. 
Ңолдарында ңаруы бар жағаласып тұрған екеу сол 
кездегі ұрыс-керіс, жауьшгерлер жайынан да хабарлар 
береді.

Ңазақ ССР Ғылым академиясының Тарих, археоло
гия және этнография институты Ңазаңстан жеріндегі 
ңорғандарды ңазу арқылы соңғы кездерде тамаша жа- 
ңалыңтар ашты. Жер астындағы көне заманның ңабір- 
лері мен катакомбаларынан, тасбаңа сүйектерінен жа- 
салған алңа, қола айна, алтын білезік, темірден істел- 
ген семсер, қанжар тәрізді бұйымдар кездесуде.

Осы күнгі Чардара теңізінің түбінде қалған орта 
ғасырлың мұраға жататын Аңтөбе ңаласының орнын 
қазғанда, ұн тартатын тиірмен, тары, күріш, ңауын, 
қарбыз, маңта сияңты егістердің тұқымдары табылып 
жатыр. Археологиялық қазба материалдарды ңорыта 
келгенде, біздің заманымызға дейінгі I ғасырдың өзін- 
де-аң ңазіргі Шымкент облысындағы Чардара су қой- 
масының маңын жайлаған түркі тұңымдас халықтар- 
дың мал шаруашылығы мен егіншілікті қатар кәсіп 
еткен мәдениетті ел болғандығы айқындалып отыр. 
Шаруашылық пен мәдениеттің осындай жетіетіктері 
Ңазақстан жеріндегі жартастарды беземеді деп айта 
алмаймыз.

Ңазаңстан территориясынан табылып жатңан су- 
реттердің ішінде пиктографиялық (сурет арңылы ойды 
білдіру) жазу түрінде кездесетіндері де жоң емес. Мүн- 
дай жұмбақ белгілердің шешуін табу өте ңиын. Деген- 
мен бағдарлап ңарасаң, бұларда да белгілі уаңиғаны 
аңғартатын адам ойының ізі жатады.

Суреткер ңайың үстінде түрегеп тұрған адамды бей- 
нелейді. Ңұлаң баулы ңамытқа ұңсас сопаңша дөңге- 
лек екі жағынан екі өзен келін ңұйып жатңан көлге 
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ұңсайды, оның ңасындағы аша тәрізді сызың, мүмкін, 
сол көл жиегін жағалап жүрген жол айырығын көрсет- 
кен шартты белгі шығар?

Кейбір суреттер алғашңы адамдардың әлде ңандай 
фантазиялық арман-ңиялынан келіп туған тәрізді. Ңа- 
ратаудағы Ңарынжарың деген жерде басы итке ұңсас, 
арңа жағында өркеш тәрізді бірдемелері бар бір кере- 
мет маңұлың, арандай аузын ашып, шар тәрізді дома- 
лак; н-әрсені жұтңалы тұр.

15-сурет. Ңаратаудағы тап бейнесі.

Бұл суреттің шешуі де ертедегі халыңтардың аңы- 
зымен келіп ұштасады. Орталың Азияда тұратын түркі 
тұңымдас халыңтар мен монгол тайпаларында күнді, 
айды, жұлдыздарды жұтып жіберетін мангыс (мангус) 
немесе мангатхай деп аталатын айдаһар тәрізді кере- 
мет жалмауыз аң бар деп есептелген. Күнді жұтатын 
ғажайып аңның осы бейнесі Орталық Азиядан Ңытай- 
ға ауысады. Өткен ғасырдың аяғында Батыс Ңытайға 
саяхат жасаған тарихшы және этнограф белгілі орыс 
ғалымы Грум-Гржимайло: «Бұл жаңтағы жартастар- 
да ңиялдан туған тап деген аң бар. Төрт тылсымды (та
лисман) меңгергендіктен ол айналасын ңоршаған от,
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су, ауа тәрізді ңауіп-ңатерден қорықпайды. Барлың ке- 
реметтерді өзіне бағындырьш алған тап күнді жұтуға. 
құштар. Бірак, тап күнді жұта алмай, тантал азабын 30 
тартуда. Неге десеңіз, оның күнді ұстамаң болған бір- 
гана әрекеті сезілсе, тап барлық тылсымынан айрылыпг 
өлуге мәжбүр болады» 31 — деп жазады.

Ңайыңңа отырган адамды бейнелейтін сюжетті су- 
реттер Карелия мен Скандинавия жарты аралынан, 
Енисей ойпаттарынан кездеседі. Мұндай петроглифтар- 
дагы 32 қайыңқа мінген адамдар екі ңолын көкке соз- 
ган, бастарында ашаңай екі мүйізді бас киімдері бар. 
Діни наным бойынша, бұл ңайыңтар өлген адамдарді- 
кі. Олар өздерінің ата-бабаларының еліне, ол дүниеге 
сапар шегіп барады. Өлгендердің жаны жылжып бара 
жатңан күннің арт жағынан қалмай ілесіп келеді-міс33.

Түркі халыңтарында да өлген адамдардың жаны 
ертеректе ңайтыс болған ата-бабалары аруақтары жа- 
нына барып қосылады екен деген сенім бар. Біраң құ- 
рылыңтағылар қайыңты білмейді. Ендеше олар ш ы - 
бын жанды» ол дүниеге ңалай жібермек? Бұл діни 
наным жартастағы суреттерде ңалай бейнеленген?

Саймалы-таштағы дөңгелекте жегілген аттардың во- 
жысын ұстап тұрган адамдарда айдар (мүйіз), құйрық 
бар. Суреттің алдыңғы жағына арыстан, жолбарыс, тау

30 Тантал — көне грек мифологиясы бойынша, Лидий немесе 
Фригий патшасы, Зеветің ұлы, Пелопе пен Ниобаның әкесі. Әр- 
т-үрлі діни аңыздарда Т. ңұдайлардың асңан залым, ңас жауы ре- 
тінде суреттеледі. Ол олимпийцтердің ңұпиясын сыртңа жаяды. 
Көне гректердің түсінігінше, дұдай шарапатына ие болу үшін, той 
кезінде, құдайларды мөңгі өлтірмей, жасартып отыратын тамақта- 
ры: нектар мен амброзияны ұрлап алып, ңұдайларға өзінің өлген 
балаеы Пелопотың етінен істелген тағам береді. Осы қылмыеы үшінг 
Т. мәңгібақи азап шегуде-міс. Т. кеңірдегінен келіп судың ішінде 
тұр. Төбесінен төніп тұрған миюалы жеміс бар, біраң суды ішейіи. 
десе төмендеп, жемісті жейін десе жоғарылап ңашьщтап кетеді. 
Ешуаңытта шөлі ңанбайды, не аштыңтан құтылмайды. Осыдан ба- 
рып, «тантал азабы» деген ұғым пайда болған.

31 Г. Е. Г р у м-Г р ж и м а й л о .  Путешествие в Западный 
Китай, II, Л., 1926, 200-бет; А. П. О к л а д н и к о в .  Олень золо
тые рога..., Л.—М., 1964, 83-бет; Шишкинские писаницы, Иркутск,. 
1959, 98-бет.

32 Петроглифы — тас және ңашау (ою) деген мағынаны білді- 
ретін грек сөзі, неолит, ңола ғасырларында тасңа ойылған өте ерте 
кездегі суреттер мен пиктографиялық белгілер. Мұнда сол кездегі 
адамдардьщ өмір шындығы, діні, дүниеге козкарасы бейнеленген..

33 А. П. О к л а д н и к о в .  Көрсетілген еңбек, 80-бет.
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теке сияңты киелі аңдар бейнеленген. Бұл суретке 
А. Н. Бернштам «жер жырту» деп ат ңояды. Біздің бай- 
ңауымдізша, бұл уақиғалы сурет егіншілікке ұқсамай- 
ды. Суреттердің бағыты батыс жақты меңзейді. Әдетте 
батысңа қаратып салынған сурет — өлімді, шығыс 
жаңқа ңарағаны — тірлікті көрсеткен. Арыстан, жол- 
барыс, тау текелерде ата-баба дегенді білдіретін тотем- 
дік шарапатты оипаттың барлығы белгілі. Олай болса, 
бұл суреттерді өлген адамдардың жаны ата-бабалары- 
ның жанына ңосылу үшін атңа жегілген дөңгелекке 
мініп барады деп те жоруға болады. «Минуар мен Би- 
батима» деп аталатын қазақ ертегісінде аңымақ хан 
өлген әкесі мен шешесін ол дүниеден көрмек болып бір 
мая шөппен бірге өртеніп кетеді. Ертеде халың мүмкін, 
өлген адамның жаны түтінмен бірге ұшып кетеді-міс 
деп те ойлаған болар.

Батыс пен шығыстағы суреттердің ұңсастығы 
j jH ja ғалымдар бір-біріне ңарама-ңарсы екі түрлі пікір- 
ге келіп тіреледі. Кейбір ғальгмдар ұңсастьщтың негі- 
зінде, мәдени бірлік, немесе еліктеу әсерінің жатқанды- 
ғын көреді. Ал ңайсыбір ғалымдар ұқсастық белгілі 
заңдылыңтан шығады, атап айтңанда, табиғат ұқсас- 
тығы, шаруашылың пен қоғам ңұрылысының бірдей- 
лігі — мәдени ұңсастыңты туғызады дел қарайды.

Бұл екі пікірдің де өмірге жанасымды шындығы 
бар. Орман арасында, я болмаса, көлді-теңізді жерде 
тұрған адамдардың табиғаты да, тіршілік кәсібі де бір- 
біріне ұңсас. Сондыңтан бұлардың (алғашңы адамдар- 
дың) жартастарда қалдырған көне мұраларының да 
бір-біріне ұңсап кетуі ғажап емес. Сондай-ақ, эпигра- 
фиялык, материалдарда мәдени бірліктің де ізі сайрап 
жатыр. Өте ерте кезде, біздің заманымызға дейінгі 
V—IV ғасырларда, мүмкін, одан да әрі түркі халың- 
тарының Сібірді жайлағаны мәлім. Кейін түркілер 
Орта Азияға, Ңазақстан жеріне ауысты. Лена. Ангара 
өзендерінің бойындағы кейбір суреттердің Ңазаңстан 
даласындағы суреттерге ұңсауы, оларды жасаған су- 
ретшілердің түркі халыңтарының өкілі болғандығымен 
бірге, тарихи-мәдени бірліктің ортаңтығында. Лена бой- 
ындағы бұғы, марал ңуған салт аттылар, Ңазақетан 
жеріне келгенде, енді көбінесе тау ешкі мен арқар ңуа- 
ды. Өйткені, бұл арада бұғы мен маралға ңарағанда,
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тау ешкі мен арқар әлдеңайда көп. Шишкин жартасын- 
дағы түйе, жылңы суреті де Ңазаңстандағы бейнелерге 
ұңсас.

Шишкин жартасындағы суреттерді толың баяндай 
келіп, А. П. Окладников: «Адамдар ұзын шапан неме- 
се тон сияңты киім киген. Бастарында тымаң әлде бө- 
рік іспетті бас киімдері бар. Киімнің мұндай үлгісі 
белгілі бір этнографиялық түрді көрсетеді. Дәл осын- 
дай юиімдер ерте кезде түркі тұңымдас халықтарда 
болған. Ңырғыздар мен ңазаңтар киімнің бұл үлгісін 
біздің заманымызға альгп келіп отыр» 34, — деп ңоры- 
тындылайды.

Алғашқы түркі халықтарының искусствосы біздің 
заманымызға дейінгі іи ы н  жылдын I гасьшында белгі- 
ліболған. көне скиф, сармат, сад, үйсін (усунь) халың- 
тарының искусстволың традициясының жалғасы тэріз- 
ді. Ңурыкандапяын искусствосы белгілі тарихи жағ- 
дайдЯ^дамыдьі. Алғашңы оның эсер алған искусствосы 
Орталық және Орта Азия мен Шығыс Европа террито- 
риясына тұңғыш рет шығыстан батысңа қарай ауыс- 
ңан түркі тайпалары мен әр түрлі халықтардың, ең 
алдымен хундардың (күндердің), олармен бірге және 
олардан кейін де батьгсңа келіп ңоныс тепкен далалық 
көптеген көшпелі ордалардын тұсында болды. Бұдан 
кейін Орталық Азияның далаларында алғашңы мемле- 
кеттік бірлестіктер құрыла бастайды. Бірінші, екінші 
түрік ңағанатын, саяси орталығы Орхонда болған, кей- 
інірек бұл жерді ұйғыр бірлестік мемлекеті басып ал- 
ған, 100 жылдан кейін ңырғыздар ұйғырды ңуып тас- 
тап, мекендеген еді, оны ңытайлыңтар ңуып, ол жерге 
осы күнгі Монголия мемлекетін орналастырды да, коне 
монгол жерін өзі меншіктеді.

Түркілер енді шығыстағы көршілерімен ғана байла- 
ныс жасап ңоймайды, Россия, Византия, Соғди, Иран, 
Хорезм елдерімен де ңатынас жасайтын болады. Түр- 
кілер Хинганнан — Адриатика теңізіне дейінгі жерді 
жайлағанын көрсететін жартастарда ңалған мәдени 
мұралары бар. Байкал төңірегінен табылып жатқан су- 
реттер мен Ңазаңстан жерінен табылып жатқан жар- 
тастағы жазу-сызу, таңба, бейнелерін де көне түркі 
халыңтарының ескерткіштеріне жатңызамыз.

34Б ұ л  д а  с о н д а ,  92-бет.
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Халыңтар арасында ңарым-ңатынас болғандыңтан 
түркі көшпелілерінің мәдени өнері дүние жүзілік ма- 
ңызы бар Иран, Византия халыңтарының мәдени жетіс- 
тіктерімен тығыз байланыс жасағаны дауеыз. Сондық- 
тан түркі халңының суреткерлері олардан азды-көпті 
эсер де алған, дүние жүзілік ұлы мәдениетке өз үлесін 
де қосңан.

ТҮРКІ ХАЛЫҢТАРЬШЫҢ КӨНЕ АЛФАВИТІ 
СУРЕТТЕН ДАМЫҒАН

Ңазаңстан жерінен кездесіп жатңан тас бетіндегі 
бейнелер ерте кездегі көне мәдениет куәлері ретінде ға- 
на зерттеліп қалмай, сол алғашңы ңауымның ой-өрісі- 
нің даму дәрежесін көрсететін де бағалы материал бол- 
мак;.

Жоғарыда келтірілген суретті сайларды аран (аңды 
алдап ұстайтын ңазылған ор немесе қора) деуге бола- 
ды. Осы күнге дейін аңды ңамап ұстау тәсілін аба дей- 
ді. Сондай-ак, балың ұстайтын аудың түп қалтасы да 
аба делінеді. Мұндағы аба сөзінің түбірі аб — қулық, 
сиқыр, алдау деген мағыналарды білдіреді.

Ежелгі аңшылар ұрымтал шатңалдарға бұл жердід 
аңды ңамап ұстауға лайықты орын екенін байқарлық- 
тай етіп көптеген суреттер ңалдырған. Талдыңорған 
облысының Дауылбай тауы мен Теректі сайы және 
Алматы облысының Таңбалы сайынан, Семей облысы 
Шұбартаудан кездескен тас бетіндегі бейнелер ерекше 
назар аудартады.

Талдыңорған ңаласының солтүстігінде, 20 км жерде 
Дауылбай тауы деп аталатын шоңы бар. Шоңының ай- 
наласын толып жатңан терең сайлар ңоршаған. Сай 
жиектерінің көпшілігі тік ңұлама жартастар. Сайға 
түскен аң одан шығьгп кете алмайды. Осы сайлардағы 
жылтыр к;ара тастардың беті адам ойын аңғартатын 
толып жатқан сюжетті суреттер. Бір жерде арқарлар 
мен тау ешкілерді ңоршап алған жалаңаш аңшылар 
оларға садаң тартып тұр. Бұл арадағы суреттердің 
ішінде төрт түлік малдан басңа қозығасын емізген ма
рал да, ңарағай мүйіз бұғылар да кездеседі. Әсіресе ар- 
Цасына садаң асыньіп, ұшына ту ілінген шашаңты ұзын
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наиза ұстаған көне түркі халыңтарының салт атты жа- 
уынгерінің тас бетінде саңталып ңалған суретіне таң- 
данбасқа болмайды.

Аңшылар аңмея бетпе-бет келіп айңасңа түскенде, 
оларды бұрынғыдан да жете тани түседі. Әсіресе аңның 
дыбысына құлағы үйрене түседі. Өздері де осы үніне 
еліктейді. Аңшылар ңасңыр болып ұлуды, ңабан болып 
ңорсылдауды, ңұлан болып кісінеуді, түйе болып боз- 
дауды, ңаз болып ңаңңылдауды өздеріне машық етеді. 
Бұларды білу ерігуден емес, аңшылық кәсіпке байла- 
нысты талап-тілектен келіп туады. Аю соғып алған 
аңшы оның терісін бітеу сыпырып алып, езі үстіне кие- 
ді де, аю бейнесіне келіп аңға шығады. Алдамыш те- 
pi киген әккі аңшы жайылып жүрген аюға жақындаған- 
да аюдың үнін айнытпай салған. Сөйтіп аюды алдайды 
да, оны тез соғьгп алады. Аң терісін киген аңшыларды 
Алматы облысының Таңбалы сайыңдағы суреттерден 
кездестіреміз.

16-сурет. Аң терісін киген аңшылар.

Аңшылар бертін келе аңдар мен ңұстардың дыоысы- 
на еліктеп, өздері ғана айтып 'қоймай, сол аң мен ңұс- 
тың үнін білдіретін суреттер де салады. Аузы ашыл-
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ған ңасқыр басы оның ырылдайтындығын, аузын аш- 
ңан жылан басы оның ысңыратынын білдіретін шарт- 
ты белгіге айналады. Жартастардағы суреттерге үңіле 
ңарасақ, сол кездегі аңшылардың ақыл-парасатының 
ңалай дамығанын да байңаймыз. Сурет өнері дами келе 
бірнеше шартты белгілер пайда болады. Кейінірек осы 
шартты белгілер адам баласының күрделі ойын баян- 
дайтын дыбыстык, мәні бар әріптер негізін ңалады. Түр- 
кі хальщтарының «орхон-енисей», «талас» типті кө- 
не жазу үлгілері де алғашқыда пиктографиялык, жа- 
зуға соңпай кете алмаған. Кең-байтаң Ңазақстанның 
жартас беттерінде сақталып ңалган сюжетті суреттер 
мен пиктографиялық шартты белгілер бұл айтылған 
пікірді толың дәлелдей түседі.

Ңазіргі кезде жер бетінде дыбыс жүйелі, буын жүй- 
елі, сондай-ақ ойға негізделген (иероглифті) жазулар- 
дың барлығы белгілі. Ертеде ойды суретпен білдіретін 
пиктографиялық деп аталатын жазу да болған. «Пик
тографиялык;» (латын тіліндегі pictus — сурет саламын 
және грек тіліндегі графо —- жазамын деген сөздердің 
бірігуінен пайда болған, мағынасы — «суретті жазу»), 
«идеографиялық» (гректің idea — идея, ұғым және 
графо — жазамын, сөздерінен біріккен, мағынасы — 
«ұғымды білдіретін жазу»), буын мен дыбысңа негіз- 
делген «буынды» және «дыбысты» жазулар болған. 
Пиктографиялың тарихи тұрғыдан ңарағанда, ең ал- 
ғашқы жазу болды Ғалымдар әріптер арңылы оқыла- 
тын дыбыс жүйелі лсазулардың шыңңан кезеңін біздің 
дәуірімізге дейінгі мың жылдыңтың II—I ғасырларына 
жатңызады 1 2. Бұл да теріс пікір еді. Көне арамей жа- 
зуы басталғанына 6 мың жылға жуық болса, ірумыр_ 
жазуы онан да әрірек екенін еске саламыз. Пиктогра
фиялык; жазуды 20 мың жыл бүрын болды деген пі- 
кір бар.

Жазудың даму сатысына зер салсаң, пиктография
лык; жазу да бірден пайда бола ңалмаған. Оның алдын- 
да алгашңы искусствоның сілемі жатыр. Адам ой-са- 
насының төменгі кезінде-аң сөйлеу тіліне қосымша, 
көрген-білгеиін, үңңан-сезгенін сурет арқылы бейнелеу- 
ді әдетке айналдырған. Ғылым алғашқы көркемөнер-

1 В. А. И с т р и н. Развитие письма. М., 1961, 26-бет.
2 Б ұ л  д а  с о н д а ,  190-бет.
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дің шыға бастаған ізі деп жоғары (соңғы) палеолит дә- 
уіріне, ориньяко-со лютое мадениетіне (шамамен біздің 
заманымызға дейінгі дәуірімізге 40—25 мын жыл бу
рый) кроманьон адамының ңалыптасуына байланысты 
кезеңді көрсетеді 3.

Пиктографиялың жазу дамыған көркемөнердің бір 
бұтағы тәрізді. Белгілі тарихы бар мәдениетті жазулар- 
дың ңай-ңайсысы болса да пиктографияға соңпай кет- 
пейді. Идеографиялың жазулардың (египеттік, шумер- 
лік, ңытайлың т. б. жазулар) әр түрлі суреттерден келіп 
шықкандығына ешңандай күмән жоқ. Ал алғашңы ды- 
быс жүйелі жазуды шығарды деп саналатын финикия- 
лыңтар мен тағы басңа батыс семит группасына жата- 
тын халыңтардың жазулары да өзінің бастапқы саты- 
сында дара ұғымды білдіретін суреттер болган, Мыса-

Лы, финикий алфавитіндегі а — алеф (өгіз), б —

4 бет (үй), г — ^  гимель (түйе), д —

далет (есік) сияңты конкретті заттардың шартты белгі- 
ге айналған бір мүшесінің, не бөлшегінің суреттерінен 
келіп қалыптасады. Алеф — өгіздік басына, бет — қы- 
рынан көрінген үй шатырына, гимелъ — нардың өрке- 
шіне, далет — киіз үйдің есігіне ұңсап тұрғанын бай- 
ңау ңиын емес. Дәл осындай өзіндік ерекшелігі бар 
көне жазудың бірі «орхон-енисей», «талас» деп атала- 
тын түркі халықтарының тасқа жазылып қалған ес- 
керткіштері болып табылады. Бұл ескерткіштердің ал- 
ғашқысы біздің заманымыздың V—VI ғасырларының 
аралығында дүниеге келді деген тұраңталған пікір бар
ды. Әлемге атағы жайылған осы тамаша жазудың одан 
арғы жердегі дерегі, ңалай ңалыптасңандығы күні бү- 
гінге дейін жете сөз болмай келді.

Кейінгі кезде Ңазаңстан территориясынан табылған 
талас-орхон алфавитімен жазылған жазулар көлем жа- 
ғынан шағындығына ңарамай-аң бірнеше кұпия сыр- 
лардың бетін ашты. Сырдария ескерткіші деп аталатын 
кірпіштегі жазу талас-орхон алфавитін бес ғасыр ары

3 Н. А. Д м и т р и е в а .  Происхождение искусств. Всеобщая 
история искусств, т. I. М., 1956, 12-бет.
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шегіндіріп, біздің заманның I ғасырынан ары екенді- 
гін 4 дәлелдесе, Алматы облысы Кеген ауданы, Ңарңа- 
ра өзені жанынан табылған «Алаша ңаған» ескерткіші 
тағы да бес ғасыр әрілетіп, біздің жыл санауымыздан 
V ғасыр бұрын 5 болғанын айқындады. Сөйтіп бұл — 
алфавиттің қолданылған мерзімі мың жарым жыл 
емес, екі жарым мың жылдың ар жағы екенін айтады.

Ә. Ңұрышжанов өзінің бір маңаласында, X ғасыр- 
да Оралдан Еділге дейінгі жерді кумандардың билеп 
тұрғанын, олардың дыбыс жүйелі жазуы болғанын, 
оның кейінде «ұйғьір жазуы»6 деп аталғандығын хабар- 
лады. Бұл айтылған деректен ертеректе түркі халың- 
тарының көпшілігі талас-орхон сипатты, әрі көне түркі 
алфавитті жазуларды пайдаланғандығын байңаймыз. 
Талас-орхонға ңарағанда, «ұйғыр жазуы» кейін пайда 
болған. «¥йғыр алфавиті» деп, тюркологтардың көне 
түрктердің екі алфавитін шатастырмас үшін қойған 
шартты аты еді. XI ғасырда өмір сүріп, 3 томдык, «Ди- 
уани лұғат ат-түрк» атты әйгілі еңбегін жазып кеткен 
данышпан ғалым Махмұд Хусаинұлы Ңашңари бұл 
алфавитті ұйғырдікі демейді, көне түрк алфавиті7, — 
дейді. Махмүд өзін Ңашңари дегенде сол дәуірдегі Ңа- 
раханидтер хандығының орталығы, ж алайьш мен каи- 
лыктар шәҺә рі Қашқарды айтқан. CojT кезде Ңараха- 
нидтер мемлекеті орталығы — Ңашңар болып, олар- 
мен қатар өмір сүрген ұйғыр мемлекеті Турфан аңға- 
рында болған. Махмұд Ңашқари өзін ұйғыр демейді. 
Ұйғырдың дәріптелуі туралы академик Д. М. Поздне- 
евтің: «Шыңғыс тұсында Ңара ңорымға барған батыс- 
тың миссионерлер алғаш ұйғырды көрді де батысты 
даурықтырды. Басңа түркілерді де «ұйғыр» деп кет- 
ті» 8, — дейтін пікірі бар.

С. В. Киселев «ұйғыр жазуы» түргеш мемлекетінде

4 Г. М у с а б а е в ,  Г. А й д а р о в .  Сыр-Дарьинская надпись. 
«Вестник АН КазССР», № 6, 1966.

5 Г. М у с а б а е в .  Кегенская надпись. «Известия АН КазССР, 
серия общ.», 1967, № 3.

6 А. К у р ы ш ж а н о в .  О графике одного слова в памятнике 
куманского языка «Codex Cumanicus», «Эпиграфика Востока». 
№ XV. М.—Л., 1963, 120-бет.

7 М. Ң а ш қ а р и .  Аталған сөздік, I том. Ташкент, 1966, 49, 
72, 135, 447-беттер.

8 Д. М. П о з д н е е в. Исторический очерк уйгуров. СПб., 
1899, 14-бет.

85



VIII ғасырда 9 қалыптасты дегенді айтады. Бұл пікір- 
дің дұрыстығын С. Е. Маловтың еңбектерінен де кездес- 
тіруге болады. Ол кісі «ұйғыр жазуы» деп аталатын 
алфавитті шығарғандығы үшін түркілер согдилықтар- 
дың алдында борышты екендігін француз ғалымы 
Готьионың дәлелдеп шыққандығын, шынында, ұйғыр 
жазуының согди әліппесінен ңалыптасңандығын, кейін 
бұл алфавит монғолдар мен манчжурларға ауысқанды- 
ғын көрсетеді 10 11.

Осы шағын дәйектемелердің өзі-ақ көне ұйғыр жа- 
зуының шығу тарихынан азды-көпті ақпар береді. Де- 
мек, ұйғыр жазуы аталған, көне түркі алфавитінің дү- 
ниеге келіп, ңалыптасуы туралы дәйек бар да, «орхон- 
енисей», «талас» сипатты көне түркі жазба нұсңала- 
рындағы көпшілік ңауым ңолданған алфавит сыры 
әлі күнге толың ашылмай, көмескі ңалып келеді. Ке- 
рек десеңіз, түркі халықтарының тілінде сөйлеп тұр- 
ған ескерткіштердің де дәл ңай кезеңде қойылғандығы 
анық шешілді дей алмаймыз. С. Е. Малов әр түрлі тари- 
хи деректерге ңарап, Енисей ескерткіштерінің алғашңы- 
сын V ғасырға жатңызушы еді 11. Л. Р. Кызласов архео- 
логиялық материалдарға сүйене отырып, ең көне 
Енисей ескерткіші VII ғасырда жазылды дегенді ай
тады. VIII—IX ғасырлардағы ескерткіштерді (орхон 
жазуларын) ұйғырлардікі, ал IX—XII ғасырдағы Ени
сей ескерткіштерін Туваны жайлаған көне хакастар- 
дікі 12 дейді. С. Г. Кляшторный көне түркі жазуларын 
VI—VII ғасырларға жатқызып, шьщңан тегін ескі сог
ди (<арамей) жазуларына апарып тірейді І3. Бұл жазу 
өмір сүруін қашан тоқтатты деген мәселеде, біреулер 
X ғасыр, кейбіреулер XIII ғасыр деген пікірлерді ай
тады.

9 С. В. К и с е л е в .  Древняя история Южной Сибири. М.,
1951, 609-бет.

10 С. Е. М а л о в .  Памятники древнетюркской письменности. 
М.—Л., 1951, 102—105-беттер.

11 С. Е. М а л о в ,  Енисейская письменность тюрков. М.—Л.,
1952, 7-бет.

12 Л. Р. К ы з л а с о в .  Новая датировка памятников енисей
ской письменности. «Советская археология», № 3, 1960, 96— 
100-беттер.

13 С. Г. К л я ш т о р н ы й .  К вопросу о подлинности древне
тюркской надписи с именем «Чингиз-Хана». Проблемы Востоко
ведения, № 1, 1960, 175-бет.
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С. В. Киселев VI—VII ғасырларда Жетісуды мекен- 
деген түркілерде руникалық жазу болды, оньщ «орхон 
жазуынан» көне екендігі аның деген. Бұл кісі VI—VII 
ғасырларда батыс туг-ю арамей алфавитін түркі сөзде- 
ріне қолданған тәрізді дейді. Енисейді жайлаган түркі 
халыңтарының жазу ескерткіштерінің көнелігіне дәлел- 
дер келтіреді. Өйткені бұл арадағы жартастар мен 
әдейі орнатңан тас бағаналарда соғысты, аңшылықты, 
елдің қоныстанғанын не басңа жаңқа ауғанын көрсе- 
тетін суреттердің дүниеге келгеніне ең кемі екі мың 
жылдай уақыт болған. Көптеген шартты белгілер сим- 
волдық, әсіресе, космогониялың (әлемнің, соның ішінде 
күннің, жердің, ай мен жұлдыздардың ңайдан шыңқа- 
ны туралы) сипатты байңатады. Ңисьщ, түзу крестер, 
әр түрлі шаршылар мен дөңгелектер, жұлдыз т. б. бел- 
гілер ңарасу заманында пайда болған. Біздің заманы- 
мызға дейінгі VII—II ғасырларға жататын тагар дәуі- 
рінде шартты белгілер көбейе түскен, оған әр түрлі 
таңбалар ңосылған. Таштың заманында (біздің заманы- 
мызға дейінгі I ғасырдан біздің заманымыздың V ға- 
сырына дейін) таңбалармен ңоса санды білдіретін бел- 
гілер шыңңан. Мұндай көнелік, шартты белгілердің 
көбейіп, дамып отыруы, қырғыз мемлекеті ңұрылған 
кезде, олар өзінің меншікті жазуын шығаруға талпын- 
ған. Уйбат чаатасындағы қырғыз ңорғанынан табылған 
ңыш ңұмырадағы әр түрлі шаршы, крес таңбаларымен 
бейнеленген жазу бұған дәлел бола алады. Табылып 
жатқан осындай жазуларға сүйене отырып, түркі ха- 
лықтарының көне жазуларындағы таңбалардың бәрін 
түгелдей арамей алфавитінің системасынан шығаруға 
болмайды. Осы мәселемен айналысңан В. Томсиннін 
арамей алфавитінен түркі халыңтарына тән жазудыв 
15 таңбасын таба алмай, бұларды жергілікті халың өз 
дері толықтырған ғой деген тоңтамға келгендігі белгілі 
С. В. Киселев^ Н. Аристовтың түркі халыңтарының ру- 
никалың жазуы таңбалардан шыңты дейтін теориясы 
на келіспейді, О. Доннер мен В. Томсеннін 6ү л  жазудыь 
шықңан тегі арамей алфавита деген теориясына бог 
ұрады 14. В. А. Истрин көне еврей жазуының қалыпта 
-су кезеңін біздің заманымызға дейінгі дәуірдің II мығ

14 С. В. К и с е л е в .  Древняя история Южной Сибири. М. 
1951, 610—611-беттер.
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жылдығының ақырына жатқызып, шыңқан тегі фини- 
киялық (мүмкін, ханаандық) болуға тиіс. Ал кейінірек 
біздің заманымызға дейінгі III ғасырда арамей алфави- 
тінің негізінде «шаршы еврей жазуы» («квадратное ев
рейское письмо») дамыған дейді. Парсы-арамей жазуы 
кейде Индияның буын жуйелі кхарошти жазуының 
шығуына негіз болды деген де пікірдің барлығын көр- 
сетеді. Орхон өзенін жайлаған Сібірдегі түркі мемле- 
кеті дыбыс жүйелі «орхон руникалық» жазуын ңол- 
данған. Жоғарыда айтылған жаңа фактілер бұл сияңты 
ңарама-ңарсы пікір таласына тыйым салса керек. Өйт- 
кені ңазақ, ңырғыз, татар, башңұрт, түрікмен т. б. ха- 
лыңтарға ортаң «алты алаш» ескерткіші бұрынғы сан 
түрлі жорамалдың быт-шытын шығарды. Енді даула- 
суға орын жоң.

Түркі тілінде сөйлейтін халықтардың мәдени мұ- 
ралары біздің заманымызға дейінгі III—II гасьголао- 
да үлкен ел болған сақ-үйсін мәдениетінің («сако-усунь- 
ская культура») жалғасы екенін археологиялың мате- 
риалдар жылма-жыл дәлелдеп келеді. Тарихи дерек- 
терге ңарағанда, үйсіндер Жетісу мен Ңырғызстанньщ 
солтүстік жағын мекендеген. Үйсін тайпалың одағының 
шекарасы: батысы Шу — Талас өзендері, шығысы — 
Ертіс өзені, терістігі — Балңаш көлі, түстігі — Ңашңар- 
ға дейін болған. Ңорғандарды ңазғанда өрнекті ңыпх 
ңұмыра, қола айна, алтын сырға, темір пышаң, арғы 
кезден қалған тас құралдар сияңты т. б. заттар кездесу- 
де. Мұндай заттармен әсіресе, өлген адамды жерлегенде 
жасалған архитектуралық негізі бар құрылыстар халық 
мәдениетінің дәрежесін 15 айңын көрсете алады. Халың- 
тың жартастарға сурет, таңба салу ©нері тіпті саң-үй- 
сін мәдениетінен де бұрын пайда болған. А. Н. Бернш- 
там мұндай суреттерді саңтардың алдындағы дүниеге 
жатқызып, біздің заманымызға дейінгі ғасырдың II— 
I мың жылдығының тұсында салынған деп шамалай- 
ды 16. Алматы облысының Таңбалы сайында тұрғак 
бұғы суреті біздің заманымызға дейінгі VI ғасырға, 
Зайсан көлінің оңтүстігіндегі Шіліктіден табылған бұ-

15 К. А. А к и ш е в ,  Г. А. К у ш а е в. Древняя культура са
ков и усуней долины реки Или. Алма-Ата, 1963, 27, 142, 181- 
беттер.

16 А. Н. Б е р н ш т а м. Наскальные изображения Саймалы- 
Таш. «Советская этнография», 1952, № 2, 53-бет.
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ғы бейнееі біздің заманымызға дейінгі ,Ү ғаеырға тән 
ескерткіштер.

Ңазаңстандағы жартастарда бұғы ғана емес, төрт 
түлік мал, толып жатңан тағы аңдар (оның ішінде кей- 
біреулері, мысалы, мүйіз тұмсық, жираф ңазір Ңазаң- 
стан жерінде кездеспейді), әлеуметтік тіршілікті таны- 
татын (аң ңуу, ит жүгіртіп, ңұс салу, көшу, соғысу, 
т. б.) суреттер, әдемі юю-өрнектер мен сан алуан таңба- 
лар, пиктографияльщ жазу элементтері, сондай-ақ ха- 
льщтың әдет-ғұрпын 17, ойын-сауығын, дінін т. б. білді- 
ретін бейнелер өте көп 18 19. Мұндай суреттер Алатау, Ңа- 
ратау, Ұлытау, Жоңғар тауы, Талас ойпаты, Балңаш 
көлінің маңындағы жерлерден жиі ұшырасып отыра- 
ды. Таңбалы сайы, Дегерес тауы, Көкқия шоңысы т. б. 
аумағы тұтас оншаңты километрге созылған суреттерді 
байңайсыз. Әрине, мұндай көлемді территорияны алып 
жатқан суреттер бір дәуірдің ішінде дүниеге келмеген, 
не болмаса, белгілі бір ғана халыңтың қолынан да 
шыңпаған. Жартастағы бейнелер мен таңбалар сабағы 
арыдан үзілмей желе жатңан ұзаң уақыттың жемісі. 
Бұл мұраларда, сөз жоқ, түркі хальщтарының ата-ба- 
балары сақ-үйсіндердің де үлесі бар. Өйткені үйсіндер 
мен қаңлылардың тайпалың одаңтарының тұсында то- 
ңу станогі, ағаш өңдеу, ұсталың кең өріс алады. Ңола 
мен алтыннан істелген бұйымдарға аң мен ңүстардың 
суреті салынуы, қолөнердің дамығанын білдіреді ІЭ. 
Біздің байқауымызша, «талас-орхон» типті дыбыс 
жүйелі түркі халыңтарының жазуы да бірден туа ңал- 
маған; ол дыбыс жүйелі алфавитке жеткенше, пикто
графияльщ этаіпты басынан өткізгенге ұңсайды. Бұл мә~ 
селеге дұрыс жауап беру үшін Ңазақстан жерінен та- 
былып жатңан жұмбақ суреттердің сырын ашу керек. 
Әсіресе, түркі халыңтарының көне ескерткіштерінен 
дерек беретін алфавиттің әрбір әрпін халык, өмірімен 
салыстырып, зерттеудің қажеттігі байқалады. Алдын 
ала ескерте кететін жәй, «орхон-енисей», «талас» тип-

17 Б ұ л д а е о н д а .
18 Н. Л.  Ч л е н о в а .  Об оленных камнях Монголии и Сиби

ри. «Монгольский археологический сборник». М., 1962, 28 —
29-беттер.

19 Ғ. М ұ с а б а е в ,  А.  М а х м у т о в .  Эпиграфиялың экспе
диция материалдарынан. «Ңазак тілі тарихы туралы зерттеулер». 
(жинақ). Алматы, 1965, 162—182-беттер.



ті жазу өзінің даму барысында парсы-арамей сияқты 
жазулардан үлгі-өнеге де алған болар. Мысалы, түркі
. халыктарының -Г (а) , гі (к) ,\і(л), >$> (м), )(H)t Ц(р ), Ү (ш)
сияңты таңбалары түр-тұлғасы мен дыбысталу жағы- 
нан арамей алфавитінің әріптеріне дәл болмаса да ұң- 
састығы бар екені де белгілі. Бірақ бұған ңарап, түркі 
халықтарының руникальщ алфавитіне арамей жазуы 
негіз болды дерлік қисын жоқ (тәрізду Егер түркі ха- 
лықтарының көне жазба еекерткіштерін біздің дәуір- 
ден бурынгы VI—V ғасырларға жатңызсаң, оның ал- 
дында да бұл жазудың ңалыптасуына негіз болған 
бірдемелер болу керек. Ол халыңтың алғашңы искус- 
ствосынан (сурет өнерінен) бөлініп шықңан шартты 
белгілер болуға тиіс. Егер алфавиттегі әріптердің ды- 
бысталуы мен кескін-келбетіне зер салсаң, олардың 
аты мен заты сай келіп, бірін-бірі айңындай, дәлелдей 
түседі. Әріптер мен — түркі халықтарының қолтумасы- 
мын және олардың аңшылың дәуірінде дүниеге келген 
жазу перзентімін дегендей болады. Кейбір әріптер үй 
тұрмысындағы әр түрлі ңұралдар 20 мен нумизматика- 
дан келіп шыққан. Ал ңайсыбір әріптер аспан әлемін- 
дегі планеталарға ұқсап кетеді. Түркі халықтарының 
көне руникалың алфавитіндегі әріптердің сыр-сипаты 
мұны дәлелдей түседі. «Талас-орхон» жазуы арамей 
алфавитіндегі әріптерге ұқсамайды 2І, бұларда хальщ- 
тық ерекшелік мол. Әріптер көне түркі тілінде сөйлеп
тұр. Мысалы, Ф , t , X , 9. (а, е, б2) әріптерін көргенде,
аяқ (адамның не малдың аяғы), айыр, аша, ауыз тәріз- 
ді ылғи а әрпінен басталатын түркі сөздері көз алдыңа 
елестейді.

Жартастағы аң аяғының суреттері де дәл осы түркі 
халыңтарының көне алфавитіндегі әріптерден айны- 
майды. Жүріп бара жатңан тау ешкінің аяқтарын ерте
кездің суретшілері бірде былай X , бірде былай Я. бей-
нелейді. Үстінде алға ңарай садаң тартқан жауынгері 
бар, арнаулы ер-тоңыммен жабдьгқталған мына бір піл

20 Қазақ ССР тарихы, I том. Алматы, 1957, 55-бет.
21 Н. А. А р и с т о в .  Опыт выяснения этнического состава 

киргиз-казахов большой орды и каракиргизов. «Живая старина». 
1894, вып. 3—4, 416-бет.
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17-сур ет . Ң а р а т а у д а ғы  т а у  тек е.

18-сурет. Ңаратаудағы ғажайып бейне.
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сияқты жануардың аяғы да жоғарыда көрсетілген б2 
әріпке ұксайды. Ал мына әріп S ,Z  тізесі бүгілгеа
адам аяғына ұқсап тұр. Бұл фактілер а, е, б2 әріптері- 
нің аядпен байланысты ңалыптасңандығын байқата- 
ды, кейін аяқ мәнінен ауытқып, дыбысты білдіретін 
шартты белгіге айналған болу керек.

Алғашңы кезде бір ғана сөз мағынасын білдіретін 
шартты белгі өзінің басқа заттармен ұқсастығына қа- 
рай кейінгі кезде көп мағынаға да ие болған. Сөз болып 
отырган аяқ бейнесінің бір көрінісі Z (а) әрпін жасаса,
екінші бір көрінісі түркілердің екі аяңты дөңгелек үс- 
тіндегі үйіне ұқсаған.

Ңазақ ССР тарихы VI—XII ғасырларда түркі ха- 
лыдтарының «жазғы үйі екі түрлі болды: бірі кәдімгі 
киіз үй, екіншісі дөңгелек үстіне орнатылған жылжы- 
малы үй (ав) болды22», — деп көрсетеді. Дәл осындай 
дөңгелек үстіне жайласңан күмбез тәрізді шошаң үй- 
лер сақ-үйсін дәуірінен де бұрын, біздің заманымызға 
дейінгі VII—VI ғасырларда бар екен 23. «Талас-орхон»
{«енисейді» қоса айтамыз) жазуында £ (б2) аб — үй де
ген ді білдіреді. Бұл талдаудан байңалатыны алғашқы 
кезде аяң бейнесінен дамыған шартты белгі, бертін ке- 
ле еб (үй) дегенді білдіріп, кейін жіңішке б2 дыбысы 
әрпінің ңалыптасуыыа негіз болған тәрізді.

Алфавиттегі *S қармақ белгісі де аңшылықпен бай
ланысты. Бұл белгі бұғалың немесе тұзаңңа да уд- 
сайды. Ертеде аңды бұғалықпен де аулаған. Аңшылық 
кәсіптің мұндай түрін Алматы облысының Таңбалы 
сайындағы бұғыға бұғалық тастағалы тұрған аңшы 
бейнесінен байңаймыз. Ертеде аңшылыңтың осы тәсілі 
аб (аңды алдап-арбап, сиңырлап ұстау) деп аталды. Ба- 
льщ аулайтын ау (тор) да аб сөзімен түбірлес. Талда- 
нып отырған ңармақ пен бұғалың суретінің аңшылық- 
ңа ңатысты екенін жоңңа шығара алмаймыз. Олай бол- 
са, ертеде қармаң та ay сияқты аб болып аталуы мүм- 
кін. Міне осы аб (ау, қармақ) болып аталатын ңұрал-

22 Қазаң ССР тарихы, I том. Алматы, 1957, 88-бет.
23 С. В. К и с е л е в .  Краткий очерк древней истории хака

сов. Абакан, 1951, 26-бет.
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дың суретінен жуан б' әрпі келіп шығады. Түркі халық- 
тарының көне жазу ескерткіштерінде b аб (охота) — 
аң аулау 24.

Алфавиттегі 6 ,/С (г) әрпі де көне түркі халықта- 
рының ескерткіштерінде кездесетін іг сөзінен келіп ңа- 
лыптасқан. Бұл сөз £  (г) түрінде жазылып, аг, іг бо-

льш оқылады. Кейде 6  ̂ (іг) күйінде де кездеседі.
Ерте кезде іг (иік зат) — ию, майыстыру (гнуть, сги
бать) дегенді білдірген. Тексте іг — айшыңты тога бас 
(луновидная пряжка) деп те аударылады 25. Ендеше бұл 
таңба да іг (иік) бейнелі заттың суретінен шыққан. Таң- 
ба қай халықтікі екенін өзі мәлімдеп тұр. Ңазақстан- 
дағы биік шыңдардың басынан да осы 6 (г) әрпі кез-
десуде. Мұны жергілікті халың тұлпардың тұяғы дейді. 
Шын мәніне келсек, бұл тұлпардың тұяғы емес. Ерте 
кезде түркілердің «қайырымды, ңасиетті шыңы» бол
тан. Ңысылған уаңытта осы шьщга келіп сиынатын, 
ңылмыстыларды да түнде шың басына өрмелетіп сы- 
найтын. Егер ол адал болса, құламай шың басына шы- 
ғып кетеді, ал арам болса шыға алмай құлап өлуге 
тиіе деген діни сенім бар. Көне түрісі тілдерінің кейбі- 
реуінде ігі—игі, ізгі; іге—ие, кие дегенді білдіреді26. Сөз
жоіүосы ңасиетті ұғымды да 6 (г) әрпі білдіргегг Ха-
лық шыңды «игі шың» деп атаған.

Алфавиттегі мьіна $  , 33 , $  , X әріп таңбалары
ңазаң ұғымындағы адам аяғы мен атан өркешін көз 
алдымызға елестетеді. Көне түркі тілдерінің кейбіреуі 
аяқты—нд, атанды—адан деген27. Олай болса, ад (адаң), 
адан суреттерінен жуан д ‘, жіңішке д2 дыбысын білді- 
ретін әріптер келіп ңальіптасңан.

Сөз болып отырған руникалың алфавитте жебелі

24 С. Б. М а л о  в. Памятники древнетюркской письменности 
Монголии и Киргизии. М.—Л., 1959, 26-бет.

25 С. Е. М а л о в .  Енисейская письменность тюрков. М.—Л., 
1952, 94-бет; Е г о  ж е ;  Памятники древнетюркской письменности 
Монголии и Киргизии. М.—Л., 1959, 65-бет.

26 В. В. Р а д л о в. Опыт словаря тюркских наречий, I т. СПб., 
1893, 1428-бет.

27 Б ұ л д а с о н д а ,  474, 479-беттер.
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19-сурет. Ңасиетті шыңдағы белгілер.



садақ бейнесінен ),( , 1,1, )j( (г), жебе суретінен О , l,f №
(ң) деген дыбыстардың әріптері келіп шыңңан. Ертеде 
көптеген түркі тілінде сөйлейтін халықтар садаңты оғ
(оқ) деген. Башқыр руларында дәл осы белгі28 29 ),( оқ_
таңба делінеді. Мьгсалы, көне сары ұйғырлардың тілін- 
де оц — садаң дегенді білдіреді2Э. Ңазіргі шуаш, баш- 
ңыр, татар тілдерінде де у к — садаң мағынасында 
жұмсалады. «Орхон-енисей» жазуларында кездесетін

(қ) таңбаларының оқ (жебе) суретінен ке- 
ліп ңалыптасқандығы аның-аң көрініп тұр. Көне түркі 
жазуларының ескерткіштерінде бір таңбамен I (оқ),

кейде осы сөз > (о), (Г) әріптерімең },( > (0Г) бо-
лып жазылады 30. Бұл факті ғ, ң әріптерінің садаң, оң 
(екеуі де ертеде оң болып бір сөзбен аталған) заттары- 
ның суреттерінен келіп шыңңанын аның дәлелдейді. 

Көне түркі тілдерінде өгізді — өкүз деп атаған.
Вул сөздің састапқы түб ір ін ің  ө« болгандыгм да Селплі. 
Алфавиттегі к әрпін білдіретін таңбалар , V , В . &

өгіз басына ұңсайды. Алғашңы түркі аңшылары өк 
(өгіз) деген ұғымды, оның бас суретімен бейнелеген бо
лу керек. Бертін келе бұл бейне к әрпіне ауысңан.

Алфавиттегі D (й1) аспандағы айдың суретінен ке-
ліп шыққан. Түркі халыңтарының қазір де қолданатын 
ай сөзі көне жазу нұсқаларында D (й1) түрінде бір ̂ p in- 
пен бейнеленіп, ай болып оңылады. Жазудың құоылу 
сипатына қарай отырып, халықтың ерте кезде ай су- 
ретін оның атын білдіретін шартты белгіге айналдыр- 
ганын байқаймыз. Бұл белгі кейін й1 дыбысын білдіре- 
тін болған.

Ңазіргі ңазақ тілінде ій деген сөз бар. Бір нәрсені

28 Р. Г. К у з е е в, Н. В. Б и к б у л а т о в ,  С. Н. Ш и т о в а .  
Зауральские башкиры. Археология и этнография Башкирии. 
Уфа, 1962, 187-бет.

29 С. Е. М а л о в .  Язык желтых уйгуров. Алма-Ата, 19of,  
81-бет.

30 с. Е. М а л о в .  Памятники древнетюркской письменности. 
М,—Л., 1951, 23-бет; Его ж е . Енисейская письменность тюрков. 
М,—Л., 1952, 100-бет.
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майыстырып бүгу, ке ішке ңарай жымыру тәрізді іс- 
ңимылдьг ій етістігі тиімді түрде баяндай алады. Алфа- 
виттегі жіңішке іг әрпін білдіретін таңба да 2 шлгсн 
зат бейнесін.аңгартады. Біздің байқауымызша, ій сөзі-

нің мәнін білдіретін бейнелі суреттен жіңішке Р (й2) 
әрпі жасалған болу керек.

Алфавиттегі J  У/ (л), ГЧ Длт) әрігітері де түркі
сөздерінен (түркіше аталатын заттардың атынан) шы- 
ғып тұр. Зат ілетін ілгек, адалбаңан сияңты құралдар 
саң-үйсін заманында-ақ болған 31 32. Көне түркі жазу ес- 

керткіштерінде іл — «прицеплять, вешать» болып ауда- 
рылган. Бул сөз екі түрлі таңбамен У кейде sf болып 
жазылып. әрқайсысы іл болып оқылады т-' Ертедегі 
туркілер іл (ілу) тәрізді кимылды білдіретт зат бейне- 
л-ерінің суретінен жуан айтылатын Ү (л1) және жіңіш- 
ке ү (л-) әріптерін жаеаған. Ал М (лт) әрт  ілмек басы

жоғары қарай көтеріліп беттескен екі J  (л’) таңбасы-
нан құралған. Ерте кезде осы шартты белгі И (лт) — 
ілті (ілді) деген ұғымды білдірген тәрізді.

Көне түркі жазбаларында ем — емшек мағынасында 
жұмсалады 33. Алфавиттегі м дыбысын білдіретін әріп 
емшек іспеті. Бұған қарағанда, осы! ем (емшек) бейне-
сінің суретінен ,<А, (м) әрпі жасалған болу керек. 

Алфавиттегі ) (н1), (н2), Э (н — оқылуы ін),

£ інч) әріптері әр түрлі аң кіретін ін бейнесіне ұксай-
ды. Індер дара, немесе көп түңлікті (бірнеше ауызды) 
болып келеді. Егер індерге назар салып ңарайтын бол- 
сак;, олар бір шеті жерге батңан жарты шеңбер тәрізді.

31 А. Н. Б е р н ш т а м. Проблемы древней истории и этноге
неза Южного Казахстана. «Известия Академии наук Казахской 
ССР, серия археол.», вып. 2, 1950, 72-бет.

32 С. Е, М а л о в .  Памятники древнетюркской письменности. 
М,—Л., 1951, 19-бет.

33 Suvaraprabhasa (сутра золотого блеска). Текст уйгурской 
редакции, изд. В. В. Р а д л о в и С. Е. М а л о в ,  VII—VIII. Пет
роград, 1917, 620-бет, 18 жол.
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Алғашқы түркі аңшылары өздеріне белгілі осы ін су- 
реттерінен жуан, жіңішке және тым жіңішке дыбыс- 
талатын н әріптерін ойлап шығарған болу керек. Аң 
кіретін іннің ішкі көрінісінен «ін іші» деген мәнді біл-
діретін £ (нч) дыбысы жасалган.

Көптеген түркі тілдерінде ауланатын ңұстар мен әр 
түрлі тағьі хайуандар аң делінеді34. Алфавиттегі ң әр- 
пі елік, тау ешкі сияқты аңдардың басына ұқсайды. Ер- 
теде аң деген ұғым оның басымен бейнеленген. Кейін
бұл бейне 'f ү (ң) дыбысын білдірётін әріпке айналган
болу керек.

Көне түркі жазуындағы дыбысты білдіретін әріп- 
тердің көпшілігі белгілі сөздің соңғы дыбысынан келіп 
шыңңан тәрізді. Бұл пікірді жоғарыда талданған б, й, 
л, лт, қ, ғ, м, н, нч т. б. дыбыстардың айтылу сипаты 
мен ңалыптасу ерекшелігі дәлелдей алады.

Көне жазуларда кездесетін /Ү' (р2) кошқар мүйіз.
иір белгі біздің заманымызға дейінгі III—I ғасырдағы 
үйсіндер мен қаңльглардың ою-өрнектерінде жиі кезде-
с е д і3\  «Орхон-енисей» жазуларында /ү* (р̂ ) гүрінде

жазылып, ар (ер) болып оңылады 36. Бұл сөздің екі түр- 
лі мағынасы бар: бірі — ер, еркек; екіншісі — ер, ба
тыр. Бұл әріп таңбасы атқа ерттелетін ер суретінен не- 
месе иір деген мәнді білдіретін түркі сөзінің бейнесінен 
келіп шыңңан. Түркі халыңтары осы таңбаны әлі күн- 
ге иір мүйіз, цошцар мүйіз не теке мүйіз деп атайды. 
Өйткені таңба бейнесінің өзі иір. Сол себепті ер, иір сөз- 
церінің мәнін білдіретін өрнектің суреті келе-келе жі-
ңішке айтылатын ү  (р2) деген дыбыстық әріптің шарт-
гы белгісіне айналған.

Туркі халықтарынын, жәііе алфавитіндеЦ.О.Ө.Ө,© 
(нт) түрінде кездесетін әріптёр бар. Бұл таңбалардың

34 В. В. Р а д л о в. Опыт словаря тюркских наречий, I т. 
СПб., 1893, 182-бет.

35 Ңазаң ССР тарихы, I том. Алматы, 1957, 57—58-беттер.
36 С. Е. М а л о в .  Памятники древнетюркской письменности. 

М.—Л., 1951, 22-бет; Е г о  ж е :  Енисейская письменность тюрков. 
М.—Л., 1952, 14-бет,
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қай-қайсысы болса да ертеде өлім-жітім дегенді білдір- 
ген. Мезолит дәуіріне жататын «Масдазиль белгілері» 
дейтін кішкене сопақ, домалақ тастардан да дәл осын- 
дай таңбалар табылған. В. А. Истрин мұндай белгілер- 
ді «өлгендердің жаны сақталатын» 37 діни сенімге бай- 
ланысты шыққан деп түсіндіреді. Ал нт деп аталатын 
әріптердің кейбіреуі адам басының ңаңңасына ұқсай- 
ды. Қазіргі кезде де адам басының қаңқасы мен © 

крес белгісі өлім-жітімді білдіреді. Міне бұған қара- 
ғанда.СУ (нт) әрпі түркі-монғол халықтарында бар ант
деген сөзді білдіретін шартты белгіден келіп шыңңан. 
Неге десеңіз, ант берген адам өлсе де, айтңан сертінеи 
танбақ емес. Сондыңтан ертеде төбесі ашық адам басы- 
ның бейнесі ант (клятва) деген ұғымның орнына жүр- 
ген. Бұл, сөз көне түркі халықтарының ескерткіште- 
рінде 38 кездеседі. Жазылғанда нт, оқылғанда акт бо-
лады. Алфавлттегі > (о, у) әрпі еріннін айтылу)
әуеніне байланысты суреттен келіп шыңңан тәрізді. 
Өйткені мұндай дыбыстарды айтңанда, ерін осы таңба- 
ның бейнесіне ұңсап, сүйірлене түседі.

Алфавйттегі V (с‘)ысқырған жыланнмң басына I

<с-) ертедегі р | (сүңг) сүңгі құралының суреті-

не39 ұқсайды. Тау, то, ту. тыа еуретінен ^  ^ ( т 1) әрпі,

та у басының көрінісінен баш деп аталатын әрт-
тер келіп қалыптасңан 40. Үш деген санды білдіретін 
түркі тіліндегі Ү , Ұ ,Ү  шартты белгіден ч, ш зріптері

келіп шыңңан тәрізді. Алфавиттегі жуан айтылатыя 
4  , Ү (р1), Ч» Ф, Ь Ү (3) әріптері ыр-ыр. ыз-ьи тәріз-
ді еліктеуіш сөздердің бейнесін білдіретін суреттерден

37 В. А. И с т р и н .  Развитие письма. М„ 1961, 52, 59-беттер.
38 С. Е. М а л о в .  Памятники древнетюркской письменности. 

М,—Л., 1951, 109-бет.
39 Б ұ л д а с о н д а ,  25-бет.
40 С. Е. М а л о в .  Памятники древнетюркской письменности 

Монголии и Киргизии. М., 1959, 65-бет.
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20-сурет. Иірсудағы пиктограммалар.



келіп дыбысты білдіретін шартты белгіге айналған болу 
керек.
'  Бұл~айтылғандар түркі халықтарының ежелгі ал-
фавитінің суреттен келіп шыңңандығына ешбір күдік 
ңалдырмайды. Бұрын Ңазаңстан мен Орта Азия жері- 
нен пиктографияльщ жазудың элементтері болмаса, на- 
ғыз үлгі боларлың түрі табылмай келе жатыр еді. Ңа- 
зір ғалымдар Ңырғызстанның оңтүстігіндегі Памир — 
Алтай тауларының сілемінен де пиктографиялың жа- 
з у 41 тауып отыр. Кейде Ңазаңстан жартастарынан 
табылған көне жазулардың арасында да пиктография
льщ белгілер кездеседі.

Біздің заманымызға дейінгі ТІТ—I ғасырдағы үйсін- 
дер мен ңаңлылардың тайпалық одаңтарының тұсын- 
да-ак, жазу болған. «Ңаңлы патшасының жазбалы ко
декса бар екен, ол оның ордасында саңталыпты»42. Мұн- 
дай деректер түркі халыңтарының көне алфавитінің 
негізі саң-үйсін заманында хүн (күн) дәуірінен көп бу
рый ңалыптасңаньГн байңатады. Бұл алфавиттің шығу 
тегі — ңазақ халңының іргесін ңұраған тайпалардың 
ою-өрнегі мен таңба-белгілерінеи тым ерте жаеалған 
болу керек. Әбден шыңдалып талай ғасыр өмір сүріп, 
'осы күнгі кейінгі ұрпаңтар ұмытңан алфавит.

Ғ. АЙ Д А Р О В

МАҢҒЫСТАУ МАТЕРИАЛДАРЬШАН

Маңғыстау түбегі — ежелгі заманның сырын аша 
беретін, дерегі мол көне өлкелердің бірі. Оның ңойнау- 
ында тек мұнай мен газдың сарңылмас ңоры емес, та
лай дәуірлердің тарихын бейнелейтін , сан алуан ескі 
ескерткіштер де кездеседі.

Маңғыстау — Каспий теңізінің шығыс ңолтығында 
орналасңан, оның территориясы өте кең, бір шеті Ңа- 
раңалпақ АССР-ның шығысы мен Ембі өзеніне дейін 
созылады. Кәрі Каспий мен Арал көлінің арасын алып 
жатңан кең дала — Үстірт. Оның көлемі екі мың квад
рат километр.

41 Рисунки на камне. «Ленинская смена», 1965, 7 февраля, 
№ 26.

42 Ңазақ ССР тарихы, I том. Алматы, 1957, 56-бет.
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Маңғыстау жарты аралы 1963 жылга дейін шалғай 
жатқан малды аудандардың бірі еді. Соңғы кездері рес- 
публикамызда жүргізілген іздеу-барлау және ғылми- 
зерттеу жұмыстарының нәтижесінде Маңғыстау жар
ты аралы мұнай мен газдың сарңылмас бай өңіріне ай- 
налып, есімі одақңа ғана емес, бүкіл әлемге әйгілі бо- 
лып отыр.

Маңғыстау жері, оның табиғаты, онда өмір сүрген 
ру-тайпалардың тарихы, мәдениеті ғалымдардың 
назарынан ңай дәуірлерде де шет ңалып көрген емес-ті. 
Маңғыстау жөнінде толып жатқан шетел және орыс 
ғалымдарының зерттеулері бар. Бір кездері осы Маң- 
ғыстауда болған А. Дженкинсон, Марко П#ло, Плано 
Карпин, В. Рубрук сияцты саяхатшылар да Маңғыстау 
түбегінің халңы, оның тұрмысы мен мәдениеті жөнін- 
де көптеген деректер жазып ңалдырғаны тарихтан біз- 
ге белгілі.

Ел аузындағы аңыздарға ңарағанда, Маңғыстау 
жерінде Асан-ңайғы мен Сыпыра жырау да болғанға 
ұңсайды. Өз заманында «Түбінде мал баңқан шаруаға 
Маңғыстаудан артың жер болмас» депті-міс Асан-к;ай- 
ғьг. Шындығында, Маңғыстау бағзы заманнан суға шөл 
болса да, шөбі мол, малға жайлы болған.

Халық ақыны Ңашаған Күржіманұлы Маңғыстау 
жері жөнінде:

Шөбі малға май болар,
Аш-арьщңа жай болар,
Ңашаннан да бұл ңоныс,
Ңұтты болған жер екен ', —

деп жырлаған.

1558 жылы ағылшын саяхатшысы Антоний Джен
кинсон Маңғыстауда болды. Ол өзінің «Москвадан Бу- 
хараға және Бухарадан Москваға» атты еңбегінде осы 
өңір жөнінде былай деп жазды: «...У Каспийского мо
ря люди живут, не имея городов и постоянных жилищ, 
в диких степях, кочуя с одного места на другое боль
шими ордами со всем своим скотом, которого у них 
множество, а именно верблюдов, лошадей и овец... По 
всей стране растет не трава, а род сухого хвороста или 1

1 Ертедегі әдебиет мұралары. Алматы, 1967, 183-бет.
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вереска, питаясь которым, скот становится очень жир
ным».

Маңғыстау түбегі тек малға жайлы қоныс болып 
ңана ңоймаған, ол сонымен ңатар, сол жерді мекенде- 
ген тайпаларға сауда үшін де қолайлы жердің бірі бол- 
ран. Керуендер Маңғыстау арңылы Хорезм, Хиуа, Бұ- 
хараға, тіпті, шалғай жатңан Индия мен Ңытайға дейін 
баратын-ды.

Ңара ойы Маңғыстаудың,
Жерленіп жеті жұрттың көшкен жері, —

деген шумаң халық арасына ерте заманнан кең тарап, 
аңызға айналған. Сөйтіп, Маңғыстау жерін көптеген 
тайпалар мекендеген. Тарихи деректерге ңарағанда, 
Маңрыстауда саңтар мен скифтер, гундар мен сармат- 
тар, аландар мен ңаңлылар, оғыздар мен ңыпшаңтар, 
түркмендер, ал соңғы кездері казаң ңұрамына енетін 
адай тайпалары мекендейді. Адай тайпалары XVIII ға- 
сырдың орта кезінен, шамамен 1751 жылдан бастап, 
Маңғыстау түбегіне көшіп келе бастайдьк '

Сол тайпалар өздері мекендеген қоныстарында ғы- 
лымдың мәні бар сан алуан түрлі тарихи мұралар мен 
ескерткіштерді қалдырды. Оларды зерттеп, халың игі- 
лігіне айналдыру ғалымдарымыздың негізгі міндетте- 
рі. Осындай тарихи мәні бар ескерткіштер ңатарына: 
ескі қорғандар мен ңамалдар, ңала орындары, обалар, 
жартастағы әр ңилы бейнелер, балбалдар, ру таңбала- 
ры, жазулар, ңұлпытастар, ңойтастар, сағана және күм- 
безді тамдар т. б. жатады.

Ңазаңтың көрнекті ғалымы Ә. Марғұлан: «Ңазаң- 
тың сәулет өнерінің ең таңдаулы үлгілері Оңтүстік, Ор- 
тальщ Ңазаңстан мен Каспий маңындағы Маңғыстау, 
Сағыз, Жем бойында көп сақталған. Басқа халыңтар 
сияңты казак: халқы да ңаитыс Оолған жандарын еске 
алып, мәңгі есте ңалдыру үшін олардың ңабірінің ба- 
сьгаа өз заманының стилінде құлиытас пен күмбез кө- 
теру сияңты тамаша дәстүрлері бар», — деп атап көр- 
сеткен болатын.

Бұл шағын маңалада жоғарыда көрсеткен тарихи 
ескерткіштер мен мұралардың бәріне бірдей талдау жа- 
сау мүмкін емес. Әйтсе де, солардың кейбіреулеріне 
ңысңаша кідіріп өтуді орынды көрдік.
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Мақғыстау түбегінде өте жиі кездесетін ескерткіш- 
тердің бірі — ескі қорғандар мен ңамалдар. Солардың 
бірі — Бозашыдан Хорезм, Хиуаға жүретін жол бой- 
ындағы еекі Шерңала ңаласы.

1851 жылы геологияльщ экспедиция ңұрамында 
Маңғыстауда болған поляк революционер! Бронислав 
Залесский «Ңырғыз даласындағы өмір» атты өзінің 
1865 жылы Парижде жарык, көрген еңбегінде: «Біздер 
Шерңаладан бірнеше ескі сауыт, ескі татар теңгелерін 
таптың. Шерңала алыстан қарағанда, Римнің керемет 
пантеондарын, сондай-аң ежелгі замандардың еекерт- 
кіштерін көз алдыңа келтіргендей боласың. Жақындап 
келгенде, жеке ңабырғалардың колондары ңираған ста- 
туялар сияңты ак, таулардың бағандарын көресің», — 
деп жазған болатын.

1961 жьглы Маңғыстау ауданына ңарасты «40 жыл- 
дың Октябрь» колхозының екі шоферы колхоз маңын- 
дағы үйілген тас обаларды бұзып, тас ала бастайды. 
20—30 машина тас алынғаннан кейін оның астынан 
жергілікті тастан шауып жасалған кісі мүсіні (бал- 
бал) табьглды. Бірак, бұған мән бермеген шоферлар оны 
ңиратып, ңораның фундамент! үшін пайдаланады, Із- 
дестіре келгенімізде оның тек басы ғана табылды.

Дербес пенсионер, Маңғыстауда совет үкіметін ор- 
натуда елеулі еңбек еткен А. Меңдвйшевіпен сөйлескені- 
мізде: «Осы колхоз маңындағы «Тәтім төбе» дейтін 
жердегі тас обаны біздер бірталай адамдар болып ңаз- 
дық. Жерді бір метрдей қазғанымыздан кейін кәдімгі 
ақ тастан жасалған кісі мүсіні шыға келді. Одан әрі 
ңазғаннан кейін бір топ адамдардың сүйектері, тот бас- 
цан металл қалдьщтары, іші күлге толы ңұмыра табыл
ды. Адам сүйектері шықңаннан кейін одан әрі ңазуды 
маңұл көрмедік. Шұцырды ңайта көміп кеттік. Одан 
бері бірталай уаңыт өтті», — деп сөзін аяқтады.

Таңбалардың ішінде ерекше назар аударатыны сол 
маңды мекендеген тайпалар мен рулардың белгілері. 
Онда тек ңазаң ңұрамына енетін адай, табын және 
әлімдердің таңбалары ғана емес, сондай-аң ертедегі 
оғыз, одан кейінгі түркмендердің цұрамьіна енетін са- 
лыр, еарың, егдір, шәудір, абдал, шнх? ерсары, қожа, 
баят, ңаи, ерек, сусаң тәрізді рулардың таңбалары өте 
жиі кездеседі.
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Жоғарыдағы кейбір ру таңбалары М. Ңашңари ең- 
бегіндегі2 таңбалармен дәлме-дәл келетіндігі байңала- 
ды.

Тюркологиялык, әдебиеттерде таңбалар женінде жа- 
салған зерттеулер аз емес, бірак, түркі ңағанаты дәуірін- 
де таңбалар негізінде ңұрылған орхон-енисей типті жа- 
зуға ңатысы күні бүгінге дейін толық зерттелмей ке- 
леді. Біздің пікірімізше ңандай жазу болса да, олар 
алғаш шартты түрде белгілі бір таңбалар арңылы жа- 
салған, оған күмәндануға болмайды. Өйткені, орхон 
жазуындағы 35 таңбаның отызға жуығы, ениеей және 
талас жазуындағы 150*тарта таңбаның тоқсанға жуығы 
түркі хальщтарының ерте заманда ңолданған таңба- 
ларымен тектес, бір-бірімен ұңсас, дөлме-дәл келеді. 
Олардың бірі-бірімен ұқсас келуі кездейсоң ңұбылыс 
емес, ңандай болса да, белгілі бір байланыстың бар 
екендігін байқатады. Біраң бұл мәселе өз алдына ар- 
найы ңарастыруды керек етеді.

Белгілі бір халыңта қазіргі замандағыдай жазу 
болмаған дәуірде адам баласы өз ойын екінші біреуге 
суреттер арқылы білдірді. Жартастағы әр түрлі сурет- 
тер әсіресе, Айраңты тауларында көбірек кездеседі.

2 М. Ңашқари сөздігі. т. I, 1960, 89—91-беттер.
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Мұндай суреттер ерте замандағы көшпелілердің өмірі 
.мен тұрмысын бейнелейді.

Өз заманында Ш. Уәлиханов «Түркмендер туралы» 
деген маңаласында Маңғыстау түбегінде кездесетін 
кейбір суреттерге де мән берген болатын 3.

Ңұлпы тастар ерте заманда түркі тайпалары ңол- 
данған балбалдардың өзгерген түрі. Балбалдарды ес- 
керткіштер ретінде VI—VIII ғасырдағы түркі тайпа
лары да, оғыздар да, карлуқтар да, ңыпшаң-половцы- 
лар да кеңінен ңолданды.

Орта Азияға мұсылман дінінің бірте-бірте еніп, кең 
өріс алуына байланысты жанды нәрселердің суреттерін 
бейнелеуге тыйым салынды. Сөйтіп, бұрынғы балбалдар 
орньіна енді ңұлпы тастар пайда болды. Ңұлпы тастар- 
ды «тастан түйін түйген» шеберлер жасады. Ңұлпы 
тастар жасалу түріне ңарай әрңилы. Олардың алғаш- 
:қы түрі ешбір өрнексіз, жазусыз бағана тас түрлерінде 
орнатылды. Кейінгі жетіскен түрлері ■— төрт ңырла- 
нып, жан-жағы әр түрлі өрнектермен безелді. Бір құл- 
пы таста кездесетін өрнектер екінші бір ңұлпы тастар- 
да кездесе бермейді. Бұған ңарағанда, шеберлер үнемі 
ізденіп, өз мамандыңтарын жетістіріп, дамытып отыр- 
ған.

Маңғыстау түбегінде, әсіресе, араб жазуымен жазыл- 
ған ескерткіштер өте көп кездеседі. Кейбір жазулар 
түркі тілдерінде жазылса, енді біреулері ңазак, тілінде 
жазылған. Бұған үлгі ретінде сол Маңғыстаудан та- 
былған ңобди бетіндегі жазуды ұ-сынамыз.

Ңобдишаның суреті:

3 Ч. Ч. В а л  и х а н о в .  Собрание сочинений, т. 3, Алма-Ата, 
1964, стр. 161.
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Ондағы жазу:

4 d t j \
Жазудың оңылуы: ¥шбу ко бди ңұтлығ болғай Ңы- 

рымңұл, Ңыдырша-оғлына.
Текстегі Ңырымңұл, Ңыдырша деген кісі аттарына 

ңарағанда, ңобди тарихта аты белгілі Бәйменбет бидің 
әкесі Маямен бірге туысқан Ңырымқұл мен Ңыдырша 
ұрпаңтарына арналып жасалған. Өйткені, адай тай- 
пасының ішінде Әнет деген кісінің Бабаңұл, Мая, Ңы- 
рымңұл, Қыдырша, Ңоштан, Төлеп деген балалары бол
таны анық. Оның үстіне Маңғыстау мен Үстірттегі көп- 
теген сағана тамдар мен күмбезді тамдарды осы Ңы- 
рымңұл ауылынан шыңңан шеберлер жасаған. Осыған 
ңарағанда, бұл ңобди да сол ауыл шеберлерінің қолы- 
нан шықңан үлгі екені байңалады.



Г. Г. МУСАБАЕВ

О ПАМЯТНИКЕ КЮЛЬ-ТЕГИНА

Значение «Памятника в честь Кюль-тегина» трудно 
переоценить. Эта находка открыла перед учеными-вос- 
токоведами и востоковедением целый неведомый мир, 
о чем было очень много сказано в отечественной и ев
ропейской литературе (в частности, в прошлом столе
тии).

Особенности данного памятника (и подобных ему) 
выявляются, прежде всего, в его автохтонности, кото
рая включает в себя специфику тогоііарода, которым 
он создан. Поэтому данный памятник является этало
ном для изучения любых языковых факторов в исто
рическом аспекте для всех тюркских языков. Первая 
особенность текста состоит в том, что, несмотря на от
даленность времени, надписи (в сравнении с современ
ными языками) с лингвистической точки зрения не 
имеют больших изменений ни в фонетическом (за ис
ключением чередований, усечений, перемещений), ни в 
грамматическом строе, хотя сочетания слов применя
ются несколько примитивно.

Вторая его особенность ■— аутентичность, так как 
памятники письма сами являются пер в оист очником, 
бесспорным документом, как говорится, фактором № 1 
в изучении истории ушедших эпох. В нем наряду с 
языковыми фактами имеется ряд ценных историчес
ких сведений о той эпохе, когда надпись была высече
на на камне.

Об этом памятнике почти за сто лет написано бес
численное ^количество трудов на разных языках о са-
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мых различных его особенностях, разнообразных тол
кованиях. В том числе рассматривался вопрос о стиле 
и форме письма. Однако прав был академик В. В. Бар
тольд, писавший: «Помимо своего лингвистического 
значения надписи имеют не меньше значения и для 
историков, как рассказ турок VIII века о себе, во мно
гом дополняющий сведения источников. Необходимо- 
однако помнить, что хотя со времени открытия... над
писей прошло уже более 100 лет, дело разбора далеко- 
не закончено, и толкование многих мест остается спор
ным» '. О спорности некоторых мест древнетюркских 
памятников письма говорил и современный исследова
тель С. Г. Кляшторный 1 2.

Однако он пишет, что «текст надписей — не просто- 
запечатленный на камне устный рассказ, а творение 
мастера, обладавшего незаурядным дарованием и тон
ким чувством языка историографа и панегириста цар
ствующей династии второго Восточнотюркского кагана
та» 3. Оставляя открытыми другие спорные моменты,, 
нам хотелось бы высказать свое мнение о форме изло
жения большой надписи «Памятника в честь Кюль- 
тегина».

Одним из спорных моментов был вопрос о форме 
древних надписей: о том, что памятники древнетюрк- 
ской письменности, особенно орхоно-енисейской, напи
саны стихотворной формой, ямбическо-трохеическим: 
строем. По данной проблеме давно уже высказал свое- 
мнение один из маститых ученых академик Ф. Корш, 
который писал, что «самая своеобразность такого ритма 
свидетельствует в пользу глубокой древности 7- слож
ного и 11- сложного стихов, и притом именно этого, а-, 
не трохеического строя» 4, что «употреблялся повсе
местно у турок».

Далее он замечает, что «стихов — то ямбического,-

1 В. В. Б а р т о л ь д .  Современное состояние и ближайшие ■ 
задачи изучения истории тюркских народностей. Баку, 1926, стр. 4.

2 См. С. Г. К л я ш т о р н ы й .  Древнетюркские рунические 
памятники. М. — Л., 1963.

3 Т а м ж е , стр. 64.
4 Ф. К о р ш. Древнейший народный стих турецких племен. 

«Записки Восточного отделения. Имп. русского Археологического ; 
общества», том XIX, вып. II—III, СПб., 1909, стр. 162.
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склада со стяжением внутри, то трохеического, состо
ящих из законного числа слогов (7) или как бы удли
ненных триолями — можно найти бесконечное мно
жество» 5. Замечательно то, что Ф. Корш признает над
пись стихотворением, написанным по определенной сис
теме стихосложения.

Эта особенность была замечена и А. Б. Берншта- 
мом, который характеризовал ее как «надпись былин
ного характера» 6, но ничего определенного не сказал 
о форме надписи.

Один из последних исследователей — И. В. Стебле
ва •— посвятила несколько трудов поэтической форме 
орхоно-енисейских надписей. Вопрос рассматривается 
автором в двух плоскостях: во-первых, «действительно 
ли рунические тексты имеют стихотворную форму; и, 
во-вторых, можно ли считать орхоно-енисейские надпи
си произведениями художественной литературы»7. На 
эти вопросы автором дан положительный ответ. И. В. 
Стеблева проанализировала надпись «Памятник в честь 
Кюль-тегина» в собственном переводе, основанном на 
прежнем переводе С. Е. Малова и фон Габен. Однако в 
переводе И. В. Стеблевой текст потерял не только в точ
ности, но и в стройности изложения. Все это — резуль
тат некритического использования прежних переводов. 
Ведь прежние переводы были прозаическими. Поэтому 
характерные особенности поэтического стиля не учи
тывались ими. Основное свойство, присущее былинному 
жанру восточнотюркской поэзии, — внутренний ритм 
какого-либо основного мотива. Например, при испол
нении героического эпоса «Кобланды батыр» слуша
тели чувствуют ритмичность движения ретивого коня: 
плавные скачки Тайбурыла (коня Кобланды) и рез
кий топот коня Курына. Создается впечатление, будто 
перед глазами слушателя как бы скользит первый и 
скачет с сильным топотом второй. Поэтому при уста
новлении поэтической строки диктуется необходимость 
определения мелодического мотива.

Как нам известно, тюркское поэтическое творчест

s Т а м  ж е.
6 А. Б. Б е р в ш т а м. Социально-экономический строй ор

хоно-енисейских тюрок. М. — Л., 1946, стр. 33.
'И .  В. С т е б л е в а .  Поэзия орхоно-енисейских тюрок. 

«Народы Азии и Африки», 1963, № 1, стр. 148.
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во создается до сих пор в определенном мотиве, хотя и 
отсутствуют ноты. Без музыкального сопровождения ни 
одно поэтическое произведение не читается. Поэтому 
следует производить более тщательное изучение ориги
нала. Основная беда в том, что И. В. Стеблева безжалост
но исказила перевод непревзойденного знатока древних 
языков С. Е. Малова, хотя и перевод последнего тоже 
имел отдельные неточности.

Кроме того, сказалось, видимо, незнание современ
ных живых тюркских языков, в которых порою на сты
ке слов два гласных звука составляют один слог.

Например, в строке Бэнгу ил тута олуртачы сен 
(10, 4) Стеблева насчитала 10 слогов и 4 ударения. Одна
ко в данной строке не десять слогов, а девять, потому 
что гласные а и о на стыке третьего и четвертого слов 
составляют один слог, так как начальный гласный звук 
следующего слова поглощает коренной гласный звук, 
стоящий непосредственно перед неритмообразующим 
слабым слогом. Эти правила не могут распространять
ся на ритмообразующий слог. Особенностью тюркской 
поэтической речи является и то, что беглые гласные 
звуки ы и і выпадают при разделе слога.

Вообще в тюркском стихосложении строка базирует
ся наряду с рифмой конечного слова и на внутренних 
рифме и ритме, которые зиждутся на гласных звуках, 
составляющих слоги.

Например, 9-сложная строка йиргару тун ортосыны- 
ру имеет 3 рифмы (синтагмы) по 3 слога каждой це
зуры :

йиргаруЦтун ортоЦсынару.
Поэтому схемы, составленные И. В. Стеблевой и её 

предшественником академиком Ф. Коршем, не охваты
вают подвижной ритмической разнообразности тюрк
ского стихосложения, особенно древнетюркской поэти
ческой речи. Правильно заметил академик Ф. Корш: 
«Потомки восточных тюрок, перемешавшиеся с север
ными родичами, плохо нам известны со стороны своего 
словесного творчества» 8. іВ этом он абсолютно прав. 
Ведь даже сейчас нам мало известно произношение их 
слов, читка текста, музыкальная подвижность ритмов. 
Из-за этого ученые, занимавшиеся расшифровкой древ-

Ф. К о р ш .  Указ, соч., стр. 141.
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него алфавита, ориентировались на произношение со
временных живых языков.

Все стихотворения тюрок прежде имели свои какие- 
либо музыкальные мотивы. Тот или иной певец, поэт, 
сказитель, как сказано выше, без этого не обходились. 
Отец русской филологии академик Ф. И. Буслаев, иссле
дуя былины русского народа, пришел к интересному 
выводу о том, что песня, музыка,, танец на заре чело
вечества были_д;иффузондом. Они тогда еще не выдели
лись в самостоятельны"ё~жанры искусства. Казахские 
народные песни, например, являются творением одного 
лица: и музыка, и слова, и исполнение.

Анализируемый текст древнетюркского письма отно
сится к эпическому жанру былинного характера. В нем 
обнаруживаются некоторые особенности, свойственные 
дошедшим до нас другим былинам, особенно герои
ческим.

Стих, сложенный в честь Кюль-тегина, имеет парную 
рифму. Каждое четверостишье подчинено темпу мело
дии. Стихосложение силлабо-тоническое 7—8-сложное, 
иногда 9-сложное, автор строго придерживается раз
меров.

Стройность, строгость не только рифмы, но и слого
вого размера текста памятника требуют от нас четкос
ти, точности. Подсчет в строке слоговых делений у 
И. В. Стеблевой неточен, видимо, из-за непонимания 
сущности и особенностей стиха тюркских народов, свое
образных напевов древних стихов. Поэтому по принци
пу Стеблевой читать текст невозможно: размеры, риф
мы из-за неумения в них разобраться — уничтожены. 
Недостаточно знать текст формально, необходимо вни
кать в дух языка, на каком оно (стихотворение) 
сложено.

Многие строки памятника по размеру и ритму почти 
точно совпадают с некоторыми стихами великого казах
ского поэта-нросветителя Абая Кунанбаева (см. его сти
хотворения «8 аяк» или «6 аяк»),

В заключение следует сказать, что данный текст 
является стихотворным произведенимГвысокохудожест- 
венным для своего времени, записанным чистым 
тюркским языком, свободным от всякой примеси ино
язычных элементов. Заметим, что даже многие арабо
иранские заимствования, освоенные всеми тюркскими
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языками, в том числе языками восточных тюрок, на
пример, адам (человек), акыл (ум) и другие в памятнике 
не употребляются.

Переведенный нами в поэтической форме текст «Па
мятника в честь Кюль-тегина» является эпитафией, со
ставленной тюркским принцем Йоллыг-тегином, стар
шим братом умершего в 731 г. нашей эры Кюль-тегина, 
погребенного на территории нынешней Монгольской 
Народной Республики на берегу реки Орхон в урочище 
Кочо-сайдам. Памятник с надписью находится пример
но в 400 км западнее г. Улан-Батора, приблизительно 
на полпути между озером Угей-нор и руинами Карако
рум, на правом берегу Кокшин-Орхон в степи Хаше- 
Цайдам. Последний раз те места посетил чех Лумир 
Йесл 9 10.

Наша цель — познакомить советских читателей с 
поэтической речью древнетюркских авторов, которые 
имеют непосредственное отношение к нашему языку и 
казахскому народу. Хотя термин «казах» в то время не 
был широко известен и в надписи не встречается, зато 
многие наши предки были основной силой того тюркско
го каганата, о котором поются эти стихи. Такие круп
ные племена, как кереи, уаки, найманы, арганы (басма- 
лы) составляли основное ядро каганата. Они Лбыли 
вытеснены затем киргизами, киданами и другими, 
основная их масса расселилась после этого на Алтае и 
левобережий Иртыша.

Сам Бумын-хан тоже вначале избрал местожитель
ством территорию Семиречья. Отсюда они перебрались 
в Большой Хинган, а их родичи он-ок (десяти стрел, 
ту]эгеши)_оставал'Ись в прежнем расселении.

Для удобства чтения мы транскрибировали текст па
мятника на казахском алфавите, основанном на рус
ской графике. При этом были учтены замечания покой
ного С. Е. Малова о том, что он, к сожалению, не мог, 
хотя ему и очень хотелось, «перетранскрибировать все 
памятники русским транскрипционным алфавитом» ш. 
Это его желание отчасти выполнено мною. При этом 
добавлены некоторые знаки, имеющиеся в казахском

9 См. Л. Й е с л. Монголия, искусство и традиции. Прага, 1960, 
стр. 20 (на немецком языке).

10 С. Е. М а л о в .  Памятники древнетюркской письменности. 
М. — Л., 1951, стр. 4.
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алфавите, которые удобны для практической цели, без 
диакритических знаков.

Ранее «Памятник в честь Кюль-тегина» переведен на 
русский и немецкий языки сплошным текстом несколь
кими авторами, которые в передаче памятника в основ
ном сходятся, но имеются некоторые различия в толко
вании отдельных понятий, выражений.

Нам пришлось отклонить все прежние переводы па
мятника, ибо текст был разбит на стихотворные строки, 
что требует подстрочного перевода, а не смыслового или 
стилистического. Только в отдельных случаях привле
кался перевод С. Е. Малова.

Нет сомнения, что перевод с одного языка на другой, 
особенно, если это разносистемные, разноструктурные 
языки — нелегкая вещь. При переводе, тем более под
строчном, или так называемом буквальном, оригинал 
может потерять свой колорит, художественные средст
ва выражения, мысли и формы структуры речи. Мы 
знаем, что буквальность не есть близость, а только не
сообразность, как говорил великий критик Н. Г. Чер
нышевский по поводу перевода Плавта с латинского 
языка на русский п, Наш текст к этой категории перево
дов не относится.

Буквальность мы применили лишь там, где не было 
возможности применения эквивалентного перевода, что
бы дать ровный ход художественной речи. Прибавлять 
лишние слова, пропускать трудные, почти непереводи
мые, связанные с понятиями, мышлением древних лю
дей, или же изменять их нельзя. Потушить или охла
дить поэтические выражения, согретые огнем поэзии, 
или исказить исторические данные в эпитафийном па
мятнике было бы грехом непростительным.

Изучение произведений древнего человека требует 
глубочайшего внимания, «совершенного погружения» в 
себя. Только при этом условии будет доступен перевод, и 
перед читателем встанут яркие картины далекого и 
очень интересного прошлого.

При разделении текста на поэтические строки пере
водчик стремился сохранить древнетюркский колорит; 11

11 См. Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й .  Соч., т. II, стр, 556.
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при переводе же он старался избегать фальши и сохра
нить оригинальность древнего талантливого поэта —
‘мастера художественного слова Йолыг-тегина.

ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ КЮЛЬ-ТЕГИНА

(большая надпись)

Транскрипция

1. Өзі көк тәңрі асра 
Яғыз йер ңылынтұк,-
да

Екін ара кісі оғлы

к; ы л ы н ІМ ы с.

Кісі оглынта 
Өзі ечім, апам 
Бумыны ңаған, 
Естеми қаған

О л у р м ы с.

Олурыпан 
Түрк будуның 
Илін — төресін 
Тұта берміс,
Ыта берміс. 2

2. Төрт бұлың 
Көп йығы ерміс. 
Су-сулпан 
Төрт бұлұндаңы 
Будунығ ңоп алмыс,

Перевод на русский язык

Лазурное небо 
Над нами,

Бурая земля под нами, 
Когда были сотворены,

Между ними появились 
потомки людские.

Сыны человечества 
Отцы наши, предки мои: 
Бумын-каган 
Естеми-каган

сели на трон.

Воссев на трон
тюркского народа, 

Страны и их правителей 
Поддерживали [хороших], 
Отбросили [неугодных].

Все четыре стороны 
кишели врагами. 

Войска войною .
С четырех углов [сторон] 
Покорили многие наро

ды,
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Коп баз ңылмыс.

Башлығығ йүгінтір- 
міс,
Тізлігіг сүкінтірміс. 

Ілгеру
Ңадырңан йышқа 
тегі,
Кергеру
Темір қапығқа тегі 
ңонтырмыс.

3. Екін ара ерті

Оқсыз көк түрк/еті

Анча олорур ерміс

Білге ңаған ерміс

Бұйырықы йама 
Білге ерміс ерінч, 
Алып ерміс ерінч,
Ері анча, беглері яма

Будуны яма түз ер- 
міс,
Аны үчүн еліг

Анча тұтмыс, ерінч, 
Илиғ тұтып 
Төріг етміс.

Өзі анча (өлт ерміс)

4. Кергек болмыс. 
Юғычы-сығытчи 
өңре

Принудили их к призна
нию.

Имеющих головы, заста- 
нили их склонить, 

Имеющих колени, поста
вили на колени. 

Вперед 1 [на восток] 
Вплоть до Кадырханской 

черни 2,
Назад [на запад] вплоть 

до Железных Ворот 1 2 3 
Расселили [тюрок],

Между ними [от востока 
на запад],

Устроил невооруженных 
слабых тюрок, 

Которые были без предво
дителей,

Это сделал каган-мудрец 
[Вилге].

Правители тоже 
Были мудрыми, да!
Были великанами, да! 
Мужей много и правите

лей,
И народа было порядоч

но;
Поэтому они покорили 

многие страны, 
Властвовали над ними. 
Да, они создали страну, 
Господствовали над ни

ми.
Затем они скончались,

Народ дорожил ими. 
Стеклись для траура, для 

оплакивания.

1 В древности «вперед» означало на восток, «назад» — на 
запад.

2 Кадырханская чернь — Северная Корея, иногда — Хинган.
3 «Темір-капыг» — «Железные Ворота» — древний Тохо- 

ристан.
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Күн тоғсықда Бөклі

Чөлліг ел, табғач

Төпөт, апар

Пурум, қырқыз, ұч 
ңұрықан
Отыз татар, ңытан

Татабы — бұнча ке- 
ліпан
Сығытамыс, йогыла- 
мыс
Антаг күліг қаған ер- 
міс.

Анта кісре інісі 
Ңаған болмыс

5. Ерінч.
Оғлы та қаған бол
мыс,
Ерінч
Анта кісре інісі 
Ечісін тег
Ңылынмадұқ, ерінч, 
Оғлы қаңын тег 
Ңылынмадұқ, ерінч. 
Білігсіз қаған 
Олурмыс, ерінч 
Яблаң ңаған 
Олурмыс, ерінч, 
Бұйрықы яма 
Білігсіз, ерінч,
Яблаң ерміс, ерінч.

6. Беглері будуны

Из солнечного Востока 
стеклись Бокли 6 4,

Из степного народа — 
Табгач.

Тибет из страны голод
ной степи,

Рум и авары, киргизы и 
уч курыканы, 

Тридцать татар и кытан 
(Кидань),

Татабицы — столько на
родов, придя, 

Оплакивало, скорбело,

Потому что он был кага
ном [королем] знамени
тым.

После кончины его 
Брат стал каганом.

Да!
Сын его тоже сел на трон, 

Да.
Потомки последних, да, 
За предками 5.
Не следовали, да, 
Сыновья на отцов 
Не походили, да. 
Каганами бездарными 
Стали, да, 
Каганами-трусами 
Стали, да!
И правители тоже 
Были бездарные, да,
И глупыми стали, да.

Из-за того народные вож
ди [старейшины]

4 Название одного из древних северокорейских государств 
Когирё. Санскритское — Мукри, китайское — Гаоли.

5 Имеются в виду внутренние раздоры и упадок тюркских 
ханов в конце VI в., со времени Чуло-хана, по восточным авто
рам — Кара Журын турк хана.
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Тұзсиз үчін

Табғач будун теблгін 
көрліг үчін. 
Армақчысын үчін. 
Інілі-ечілі (кіңшү- 
рүткен үчін,
Беглі бурунлығ

Йоншортуқын үчін

Түрк будун елледік.

Елін ышғыну ыдмыс,

1. Ңағанладук,

Ңағанын йүтүрү ыд- 
мыс,

Табғыч будунңа

Беглік ұры ұғлың 
Ңұл болты,
Сілік ңыз оғлың 
Күң болты,
Түрк беглер 
Түрк атын ыты.

Табғачығ беглер

Табғач атын туты- 
пан,
Табғач ңаганқа көр- 
міс.

8. Еліг йыл
Исіг-күчіг берміс.

Стали несправедливыми, 
поддавшись

Подстрекательству, обма
ну табгача 6.

Из-за соблазна [врагов],
Из-за ссоры младших со 

старшими,
Прежнее могучее госу

дарство
Из-за вражды [друг с дру

гом]
Тюркский народ пришел 

в упадок.
Государство потеряло са

мостоятельность.

Мы организовали каган- 
ство.

А ты [тюркский народ] 
потерял свое каган- 
ство,

Подчинился стране таб- 
гач,

Крепкие твои сыновья
Стали рабами,
Красавицы-дочери твои 

стали рабынями.
Тюркские беки потеряли 

тюркские титулы и зва
ния.

Продажные табгачам 
[тюркские] беки

Приняли титул табгач- 
ский.
Табгач-кагану подчи
нились.

Пятьдесят лет 7
Отдавали они труды и си

лы [свои табгачу].

6 Так называли китайцев.
7 Намекает на пленение и поражение Хиелы-кагана (630 г.), 

по-тюркски — Или-хан (1ле-хан).
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Ілгерү күн тоғсықда 
Бөклі қағанқа тегі 
Сулейу берміс.

Ңұрығау
Темір ңапығқа тегі 
Тегі сулейу берміс.

Табғач ңағанқа илін, 
Төрүсін алы берміс

Түрк қара ңамұғ

9. Будун анча теміс: 
Елліг будун ертім,

Елім енті ңаны?

Кімке еліг ңазганур- 
мын
Тер ерміс.
«Ңағанлың будун ер- 
тім,
Ңағаным ңаны?
Не ңағанқа еліг — 
күчіг

Берурмен», — тер ер- 
міс,
Анча теп, табғач

10. Ңағанқа йағы болып 
Итіну, йаратуну

Умадұң яна ичікміс. 
Бунча ісіг-күчіг бір

Түкгару садынматы.

Вперед на восток 
До Буклийского кагана, 
Пошли войною [за таб- 

гач]8.
Назад [на запад]
До Железных Ворот 
Ходил ты [тюркский на

род] с войною. 
Табгач-кагану 
Ты предал свою страну 

[власть над собою].
Вся тюркская чернь,, [тру

довой]

Народ сказывал так :
«Я был народом государ

ственным,
Где теперь мое государст

во?
Для кого я завоевываю 

страну?»
Так сказали:
«Я был народом, имев

шим кагана.
Где мой каган?
Для какого кагана я про

ливаю свой пот и от
даю свои силы?»

Так говорили.

Говоря так, табгач

Кагану стали врагами. 
Унижаться, подчиняться 

не желали,
Но опять разорились 9. 
Сколько есть силы и энер

гии,
Не смогли собрать воеди

но.

8 Плата (дань) кровью существовала в то время.
9 Здесь имеется в виду восстание восточных тюрок в 679 — 

680 гг. под руководством Аишна-Нашуфу (Науша-би).
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—«Түрк будун өлө- 
рейін,
ұрығсыратайын»
— тер ерміс.

— йоң, аду барыр ер- 
міс.
¥за  түрік тәңрісі,

Түрк ыдык, йері — 
субы

11. анча теміс: — Түрк 
будун,
йоқ болмазұн тейін,

Будун болчун — тей- 
ін,
Қаңым — Ил-теріс 
ңағанығ,
Өгем — Илбілге ңа- 
тұнығ
Тәңірі төпесінте тұ- 
тып,
йөгүрү көтөрміс, 
ерінч.
Ңаңым ңаған йеті й і -  
гірмі
Ерін таш ыңмыс. 

Ташра

12. иорийур тейін ку есі-
Д іп ,
Балыңдаңы тағ ың- 
мыс,
Тағдаңы инміс, 
Терліп, йетміс ер бол- 
мыс.

«Тюркский народ, погиб
нем,

Прекратим свое потомст
во [исчезнем]» — ска
зал.

«Нет, имя его тюрк будет 
продолжаться», —

так говорило сверху само- 
тюркское небо.

Священная тюркская 
Земля и Вода

Так сказали: «Тюркский 
народ

Пусть не погибнет! —Это 
я говорю [Вода],

— Пусть будет народом!
— Это я говорю [Земля]».
Моего отца — Иль-териш

кагана,
Мою мать — Ильбильге 

хатун 10
Небо, подняв выше своей 

головы,
Возвысило [над народом] 

тюрок.
Предок мой каган, собрав 

семнадцать
Мужей, скрывался среди 

каменых гор.
К каменной горе,

Услышав, что собирает 
силу,

Городские шли потоком в 
гору,

Горцы спустились к ним.
Собирались, стало семь

десят мужей.

10 «Хатун» в древнем языке имело значение царица, королева: 
(крупного государства). В описываемый период звание «хатун» 
имела только одна женщина — Ильбильге хатун (мать народа).
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Тәңрім күч бердікі 
үчүн
Ңаңым қаған сусі

Бөрі тег ерміс, 
Иағысы ңон тег ер- 
міс.
Ілгеру, ңұрғару

Сулеп терміш, 
кобартмыш.

13. ңамұғы —
иеті йүз ері болмыс. 
иеті йүз ері болып,

«лсіреміс, Ңағансыра- 
мыс.
Будунығ Күң едміс.

Ңұл едміс будунығ, 
Түрк төрүсүн 
ычғынмыс будунығ

Ечүм, апам төрусүн- 
че —

Иаратмыс, бошғұр- 
мыс.
Төліс, Тардуш буду- 
нығ
анта етміс,

14. Ябғуғ шадьщ анта 
берміс.
Берийе, табғач будун

За то, что небо даровало 
им силу,

Воины моего отца — ка
гана

Были подобны волкам и,
А враги его были подоб

ны овцам.
В походе вперед [на вос

ток]
И выше [на запад] собрал, 

поднялся.

Всех
Было семьсот мужей.
Когда стало семьсот му

жей,
стал государем, избрали 

его каганом 14 11 12
Народа, лишившегося ка- j 

гана, |
Народа, ставшего рабами.
Тюркского народа,
Потерявшего своих вожа

ков.
Предки мои, [старшие 

мои] братья вернули 
независимость,

Создали [государство], 
руководили им.

Народов толес и тардуш,

Присоединяли к ним.

Назначали ябгу и шад.

Оправа [на юге]

11 Эмблемой и знаменем древних тюрок была волчья голо
ва, о чем свидетельствуют разные версии и разные небылицы (см. 
Н. Я. Б и ч у р и н .  Собрание сведений... т. I, 1950, стр 221 — 
224).

12 У древних тюрок каган избирался при наличии не менее 
700 мужей. Эта традиция сохранялась до второй половины 
XIX века.
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йағы ерміс.

ыйрайа Баз ңаған,

тоқұз огуз будун 
йағы ерміс.
Ңырқыз, ңұрыңан, 
отыз татар, ңытан, 
Татабы құп йағы ер- 
міс.
Ңаңым ңаған бұн- 
ча...

15. қырык, артұңы йеті 
йолы сулеміс.

йігрмі сүңүс сүңүс- 
міс.
Тәңрі йарылңадұқ 
үчін —
Еллігіг елсіретміс.

Ңағанлығығ қаған — 
сыратмыс.

йағығ баз қылмыс.

Тізлігіг сокүрміс,

Башлығығ йүкүн- 
түрміс.
Ңаңым ңаған анча

16. иліг төрүг ңазғанып,

ұча бармыс.
Ңаңым ңағанқа баш-
лайу,
Баз ңағанығ балбал 
тікіміс

Был враг — народ таб- 
гач,

Слева [на севере] — Баз 
каган

И народы из Девяти рек 
Были враждебны.
Кыркыз и курыкан, 
Тридцать татар и кыдань, 
Татабы были злыми вра

гами.
Мой отец — каган столь

ко —

...Сорок семь раз 
Совершил военный по

ход,
Сражались раз двадцать.

По милости Неба

Имевших племенные со
юзы, лишили союза, 

Имевших кагана, лиши
ли, отняли от них их 
кагана.

Врагов он [отец] прину
дил к миру.

Имевших колени, поста
вили на колени, 

Имевших головы —скло
нили.

Мой отец-каган,

Приобретая независи
мость и государство, 

покинул нас [умер]. 
Посвящая отцу-тоагану,

Поставил балбал Баз ка
гана 13.

13 В честь умершего поставили памятник с изображением его 
облика, за деяние его поставили камни без изображения по ко
личеству убитых им знатных людей в бою.
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Ол төрүде үзе 
Ечім қаған олурты. 
Ечім қаған олуры- 
пан
Түрк будунығ иче 
етді.
Игті, чығанығ бай 
ңылты,
Азығ үкүс ңылты.

17. Ечім қаған олуртұқ- 
да,
Өзім тардуш будун

узе шад ертім.
Ечім ңаған бірлә

Ілгерү йашыл үгүз,

Шантұң йазыңа тегі

суледіміз.
Ңұрығару,
Темір қапығңа тегі 
суледіміз.
Көгмен аша ңырқыз 
йеріне тегі 
суледіміз.

18. ңамұғы — биш отұз 
сүледіміз.
Үч йігрімі сүңүшді- 
міз
Иллігіг илсіретдіміз,

Ңағанлығығ ңаған- 
сыратдымыз.
Тізлігіг сөкүртіміз,

На его место, на трон 
Воссел мой дядя.
Как стал дядя каганом,

Тюркского народа под
нял благосостояние. 

Неимущих он сделал бо
гатыми.

Малых сделал многочис
ленными.

Когда сел на трон мой 
дядя-каган,

Я сам над народом тар- 
душ

был шадом и,
Совместно с дядей-кага- 

ном
Вперед до Желтой реки 

[Хуанхэ],
До шантунской равни

ны 15
Ходил с боем в поход.. 
На запад —
До Железных Ворот — 
Ходил с боем в поход. 
Через Кеменьскую чернь 
Ходили к земле кыркыз 
с войною.
Всего двадцать пять раз 
Ходили с боем в поход. 
Тринадцать раз сража

лись.
Имевших племенные со

юзы, отняли у них, 
Имевших кагана, лиши

ли кагана их,
Имевших колени, поста

вили на колени,
14 Титул второй степени после хана.
15 Равнина около Желтой реки (Хуанхэ), на юг от Пекина. 

Автор намекает на то, что при владычестве кагана тюркского 
Мочжо (Капаган-кагана) они семь раз переходили реку Хуанхэ и. 
проникали во внутренний Китай.
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Башлығығ йүкүн- 
түртіміз.
Түргіс ңаған — түр- 
кіміз
Будуным ерті,

Білмедүкін үчүн,

19. Бізіңе йаңлұңын 
үчүн
Ңағаны өлті, 
Бұйрұңы, беглер 
яма өлті.
Он оң будун емгек 
көрті,

Ечіміз, апамыз тұт- 
мыс
— Иер — суб идсіз 
'болмазун тейін,
Аз будуныг етіп, йа- 
ратып.

2D.. Барыс бег ерті.

Ңаған ат бұнта 
біз бертіміз.
Сіңлім ңончы ұйығ 
'бертіміз.

Озі йаңылты,
Ңағаны өлті 
Будуны күң, 
я,үл болты.

— Көгмен йер — суб

идісіз ңалмазун — 
тейін,

10 Тургеш — одна из ветвей 
Алма-Атинской области.

17 «Он оц» буквально означа

Имевших головы, заста
вили склониться. 

Тургеш 16 каган был наш 
тюрок,

Из нашего племенного 
союза.

Из-за глупости его,

Из-за непокорности нам

Был убит каган. 
Приказные и беки тоже 

уничтожены.
Народ десяти стрел 17 

подвергался притесне
нию.

По традиции, наши отцы 
и матери [предки], 

Чтобы Земле и Воде не 
быть без хозяина,

Хоть мало, но устроили 
народ...

Правителем был Барс- 
бек,

Титуловали 
Мы его каганом,
Сестру [младшую] мою 

[княжну] выдали за 
него ханшею.

Сам провинился,
Был убит каган.
Народы
стали рабами и рабыня

ми.
К Кегменской черни, 

чтоб
Земле и Воде не быть без 

хозяина,

дулатов, живущих поныне в 

10 стрел.
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Аз цырғыз будунығ 

йарытып келтіміз, 

сүңүсдіміз.

21. илін йана бертіміЗі

Ілгеру Ңадырңан 
йышығ аша,

будунығ анча 
қонтұртымыз.

Анча етдіміз. 
ңұрығару, 
кеңгу Тарман тегі 
Түрк будунығ анча

ңонтуртымыз

анча етдіміз, ол өд- 
ке:
құл ңұллығ болмыс 
ерті,
күң күңліг болмыс 
ерті,
Інісі ечісін білмез 
ерті,
Оғлы ңаңын білмез 
ерті.

22. Анча ңазғанмыс ет- 
міс

Еліміз — төрүміз ер-
ті.

Түрік, оғұз беглері, 
будуны,

За малый киргизский на
род,

Мы пришли походом,, 
сражались,

Страну

Мы им даровали, госу
дарство.

Вперед [на восток]
С походом [против] Ка-

дырханской черни
Столько народов

подчинили, устроили 
их, завели у них по
рядок.

На север,
Вплоть до Кенгу Тарма- 

на
Поселили тюркский на

род. "Н
Благоустроили его, при

вели в порядок.
Рабы стали рабовладель

цами,
Рабыни стали рабовла

делицами.
Младшие не нуждались 

в своих старших брать
ях,

Дети не нуждались в сво
их отцах.

Таков был приобретен
ный нами племенной 
союз,

Он был нашей страной, 
нашей властью, нашей 
заботой.

[О, вы] тюркские, огуз- 
ские беки и народ,
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Есідің!
— үзе тәңірі басма- 
сар,
Сара йер телінмесер,

Түрк будун, еліңін, 
Төрүңін кім артаты?

удачы ерті түрк бу- 
Дун
Өкін, көргүңін үчүн 
игідміс

Білге ңағаныңа!

Ерміс-бармыс, 
едгү иліңе!
Кенту йаңылтығ, 
йаблаң кигүртиг, 
йарыңлың ңантан,

келіп яна елтді? 
Сүңүгліг ңантан, 
келипан сүре елтді? 
Ыдұқ Өтүкен йыш 
(будунығ бардығ, 
Ілгеру барығма) бар- 
ДҰҒ-

24. құрғару барығма бар- 
Д ы ғ ,
Бардұқ йерде 
Едгүг ол, ерінч. 
қаның субча иүгірті

сөңүкүң тағча ятды.

Беглік ұры оғлың 
құл болты,

Слушайте!
Когда небо [над тобой] 

сверху не свалилось, 
Когда земля [под тобой] 

не обвалилась,
О, тюркский народ,
Кто мог погубить твое, 

государство,
Твой союз, законную, 

власть?
Кайся [тюркский народ],, 

сам виноват

Перед своим каганом 
[предводителем], 

Который сделал 
Добро твоей стране!
Потом ты ошибся,
На тебя нашла дурость. 
Откуда нагрянули воору

женные
И рассеяли тебя?
Откуда копьеносцы, 
Которые тебя угнали?
О, народ, Утекенская 
Чернь 18, ты сама ушла. 
Ты ходил вперед [на вос

ток].

Ты брел назад [на за- 
над] —

Нигде ты не нашел 
Добра, да!
Твоя кровь бежала ре

кой,
Твои кости лежали го-, 

рой.
Крепкие твои сыновья 

стали рабами,

18 Утекен — оазис в северной Монголии. Восточный тюркский, 
каганат избрал его своим постоянным местопребыванием, переба
зировавшись от подножия Алтая.
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Сілік ңыз оғлың 
күң болты.
Білмедүкі үчүн, 
(йаблақыңын үчін 

Ечім ңаған үча бар
ды).

;25. Башлаю ңырқыз ңа- 
ғанығ балбал тікдім. 
балбал 'тікдім.

— түрк будунығ аты- 
күсі
Йоқ болмазүн — тей- 
ін,
ңағаным қағанығ,

Өгім ңатұнығ 
көтерміш тәңірі,
Ил бірігме тәңірі:

— Түрк аты-күсі

йоң бол (мазун-тейін, 
Өзімін ол тәңрі)

26. ңаған олұртды, ерінч.

Нең йыл ысығ будун- 
ңа
олурмадым.
Ишрә ашсыз,
Ташра тонсыз, 
иаблаң будунта 
үзе олуртым.

Красавицы -— дочери 
твои, стали рабынями, 

Из-за твоей глупости, 
Из-за твоей коварности 
Погиб мой дядя-каган 1а.

На могиле поставил я 
«балабал» кыргызско
го кагана.

Чтобы имя и слава тюрк
ского народа

Не были забыты. Небо

Возвысило моего дядю- 
кагана,

Мою мать — хатун.
Небо даровало нам трон,
Сделало единым госу

дарство.
Чтобы не пропали имя и 

слава,
Говоря — «пусть живет в 

памяти»,

Посадили меня на трон, 
да!

Я сел на трон:
Внутри голодный, 
Снаружи голый,
Над народом жалким 
Стал я каганом.

13 Мочжо еще назывался Капаган (693—716). Был убит таб- 
гачским наемником. Его отравил некто Мейлечжо. Капаган перед 
смертью отомстил, истребил всех заговорщиков, но от действия 
отравы умер. Об этом автор текста не говорит, потому что в древ
ности умереть у родного очага считалось позорным, предпочита
ли смерть в бою.
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Інім Күл тегін бірлә 
ңаңымыз, ечіміз 
қазғанмыш будун 
аты, күсі йоқ

болмазун тейін,

Түрк будун үчін

Түн ұдымадым, 
Күнтүз олурмадым. 
Інім Күл тегін бірлә 
Екі шад бірлә 
Өлү-йыту қазғантым. 
Анча ңазғанып, 
Бірікі будунығ 
От-су ңылмадым.

Мен өзім қаған 
олуртұқыма

иер саю бармыш 
өлі-йіту йадағын, 
йалаңын яна келті.

— Будунығ игідейін- 
тейін,
йырғару огуз будун 
тапа,
Ілгеру Ңытай, 
татабы будун тапа, 
Бергеру табғач тапа,

¥лығ су екі йігірмі.,.

(...сүңішдім.
Анта)

29. ...кісре, тәңірі йарыл- 
қазу —

С братом Кюль-тегином 
заботились мы,

Чтоб не терять доброе 
имя и славу 

Тюркского народа, 
Добытых нашим отцом и 

дядей.
Думая о тебе, тюркский 

народ,
По ночам я не спал, 
Днем я не отдыхал 
С братом Кюль-тегином, 
Еще с двумя принцами 
Воюя до изнеможения, 
Столько собрали, 
Организовали народов,
Я не истязал огнем и во

дой [старался уладить 
миром].

Как я стал каганом, 
Объехал многие страны.

Бродившие народы, ос
лабевая и погибая,
Шли к нам пеши и вра

ги — и я помог им. 
Чтоб поднять благососто

яние своего народа, 
Налево [на север] против 

народа огузов,
Вперед [на восток], про

тив кытай и татабы, 
Направо [на юг] против 

табгачей
Предпринял двенадцать 

великих боевых похо
дов,

..........................  сразился,
После того,

— Да будет [ко мне] Небо 
благосклонно,
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құтым бар үчін, 
үлүгім бар үчін, 
Өлтечі будынығ 
Тіргіру игітім. 
йалаң будунығ —

чығай будунығ — 
бай қылтым,
Аз будунығ үкүш 
ңылтым.
Ығар иллігде,

Ығар қағанлыгда 
йег қылтым.
Төрт булундақы бу- 
дунығ

30. қоп баз ңылтым, 
йағысыз қылтым.

ңоп маңа көрті, 
ісіг-күчіг берүр.

бунча төруг ңазга- 
нып,
Інім Күл тегін 
Өзінча кергек болты.

Ңаңым ңаған ұчдұқ- 
та

Інім Күл тегін 
йеті ңалты Яшда 
Он яшда

31. Умай тег

Өгім ңатұн ңұтыңа 
Інім Күл тегін ер ат 
болты.

На мою удачу,
К моему счастью, 
Погибающие народы 
Я призвал к жизни. 
Нагой народ снабдил 

одеждой,
Неимущий народ сделал 

богатым.
Малые народы сделал 

великими,
Несчастную страну сде

лал счастливой, 
Несчастное государство 

сделал я счастливым. 
Народы, жившие по че

тырем направлениям 
от нас,

Сделал мирными.
Свой народ освободил от 

врагов.
Мне дают много мехов, 
Приносят свои дела и ра

боты,
Столь много власти до

быв,
Брат мой Кюль-тегин, 
Нужен был всевышнему, 
Пожелал себе покоя 

(умер].
Когда мой отец-каган 

улетел (в небо], скон
чался,

Тогда брат Кюль-тегин 
Семи лет остался.
Когда ему исполнилось 

десять лет,

Моя мать, подобно Умай- 
хатун,

К счастью,
Брату дала звание ге

роя — Кюль-тегин,
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Алты йегірмі яшыңа

Ечім ңаған елін-төрү- 
сін
Анча қазғанты.

Алты чуб, согдаң та
ла
Суледіміз, бұзды- 
мыз.

Табғач оң тұтық

Вес түмен су келті,

сүңішдіміз,
32. Күл-тегін

йадағын оплаю тегді. 
Оң-тұтың йорычын 
Яраңлығ елігін тұт- 
Д ы .
Яраңлығды ңағанқа 
енчі ұлады.

Ол сүғ анта йоқкыш- 
дымыз.
Бір отұз яшыға

Чача-Сеңунке сүңүш- 
діміз.
Ең ілкі Тадык,ын-Чұ- 
рың

Когда было ему шестнад
цать лет.

При моем дяде-кагане

Сколько он трудился для 
расширения [государст
ва].

[В том же году] мы от
правились в поход

Против шести чуб20 и 
согд21, сражались, раз
били мы их.

Табгачский Онг-Тутук на
пал,

С пятидесятитысячной 
армией 
сразились.

Кюль-тегин бросился в 
атаку на пеших,

Вождя Онг-Тутука 22
Захватил и его вооружен

ных людей.
Представил его со всем 

вооружением кагану, 
как подарок.

Это войско там мы унич
тожили.

Когда ему был двадцать 
один год,

Мы сражались с Чача- 
Сенгуном 23.

В самом начале [Кюль- 
тегин]

20 Слова «шести чуб» до сих пор в науке не расшифрованы. 
По-моему, это сочетание восходит к термину Семиречье.

21 Согд — Таджикистан. Поход этот, видимо, был совершен в 
713 г., как раз в то время, когда прибыла свежая вооруженная 
арабская сила мракобеса Кутейбе ибн Муслима в Бухару.

22 «Онг-Тутук» — тюркский перевод китайских слов, пере
водимых на русский язык как главнокомандующий. Сражение, по 
китайским источникам, состоялось, видимо, в 703 г.

23 «Чача-Сенгун» тождественно Шача-Чжун.
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Боз (атығ бініп тегді. 

Ол ат анта)

33. өлті.
Екінші ышбара Ям- 
тар
Боз атығ бініп тегді.

Ол ат анта өлті. 
Үчінчі Иегін

Сіліг-бегің
Торығ ат бініп тегді, 
Ол ат анта өлті. 
йарақынта, йалма- 
сынта

йүз артұк, оқұн ұрты. 
йүзке, башыңа

бір тегүрмеді...

34. тегдүкін, Түрік бег- 
лер,
ңұп білерсіз!
Ол сүг анта йоққыш- 
дымыз.
Анта кісре йер Бай- 
ырңу
Улығ иркін йағы 
болты.
Аны йанып, Түргі- 
йарғұн көлте бұзды- 
мыз,
¥лығ иркін азқана

Ерін тізіп барды, 
Күл тегін алты отұз 

(26) иашыңа.

35. Ңырғыз тапа сүледі-
міз.

Атаковал, сев на белого 
коня Тадыкын-Чуре.

Этот конь там

пал.
Во второй раз, сев на бе

лого коня
Ишбара-Ямтару, атако

вал (он].
Этот конь там пал.
Третий раз, сев на обыч

ного гнедого коня
Йегин-Силиг-бега, атако

вал противника,
Этот конь там пал.
В вооружение и кольчу

гу его
Больше ста стрел попало.
Но ни в лицо, ни в свою 

голову не дал 'попасть 
ни одной стреле.

Его атаки, о, тюркские 
начальники,

Вы вполне знаете!
То войско мы там унич

тожили.
После этого Йер-Байыр-

ку
Великий Иркин стал нам 

врагом.
Мы их разбили около

Озера Тюрги-Яргун [Верх
ний Яркын],

Великий Иркин с немно
гими

только мужами бежал.
Когда было Кюль-теги- 

ну 26 лет,

Мы предприняли поход 
на киргизов.
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Сүңүг батымы

қарығ сөкихіән, 
Кегмен йышығ тоға 
йорып,
Ңырғыз будунығ

У да басшымыз. 
ңағанын бірлә сү- 
ңүшдіміз.
Сүңа йышда, 
Күл-тегін Байырқұ- 
ның
Аң адғыраң бініп,

36. оплаю тегді.
Бір еріг оңұн ұрты,

Екі еріг ұдышру 
санчды.
Ол тегдукте 
Байырңуның ак, ад- 
ғыраң
улдьщын сыйу ұрты. 
Ңырқыз ңағанын өл- 
үртүміз,
Елін алтымыз.
Ол йылңа Түргіс та- 
па,

37. Алтын йышығ 
тоға
Ертіс үгүзіг 
кеше йурыдымыз. 
Түргіс будунығ ұда

басадымыз...
Түргіс қаған сүсі

Болчуда отча борча 
келті,

Проложили дорогу через 
снег
глубиною в копье,

Через Кегменский пере
вал

Напали на спящий кир
гизский народ,

С их каганом сразились 
мы,

С чернью Сунга.
Кюль-тегин сел

На белого жеребца из 
Байырку,

Бросился в атаку.
Одного мужа {он] сразил 

стрелою,
Двух мужей заколол пи

кой.
В этом бою он погубил

Белого жеребца из Бай
ырку,

Поломал бедро.
Убили мы кагана кирги

зов,
Его страну покорили.
В том же году мы пошли 

против тургеш,

Через горы в Алтунскую 
чернь,

Переправляясь через ре
ку Иртыш,

Мы напали на тургеш- 
окий народ

во время сна.
Войско тургешского ка

гана
Пришло при Болчу по

добно пожару и буре.
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сүңүшдіміз.
Күл тегін Башғу боз

бініп, тегді.
Боз...

38. Тот азат...
екісін өзі алтызды. 
Анта иана кіріп,

Түргіс ңаған бұйурұ-
ңы
Аз тутуңұг елігін 
тұтды.
Ңағанын анта өлүр- 
тіміз,
илін алтымыз.

Ңара түргіс будун 
ңоп
ичикді ол будунығ 
(Тобарда) ңондұрты- 
мыз.
йана йорып,

39. соғдаң будун 
етенін тейін 
Йінчу үгізіг кече,

Темір Ңапығқа 
тегі сүледіміз.
Анта кесре қара түр- 
гіс

будун йағы болмьгш, 
Кең өріс тапа барды. 
Бізің сү аты тураң,

Азұқы йоқ ерті.

йаблақ кісі ер...

Сражались мы.
Кюль-тегин, сев на серо

го коня
Башгу, напал на них,
Серый...

...двоих из них сам он от
правил [убил],

Затем снова, ворвавшись 
в ряды врагов,

Приказного тюргешско- 
го кагана

Аз-тутука схватил за ру
ку.

Кагана мы там казнили,

Его племенной союз по
корили.

Чернь тюргешского пле
мени откочевала в го
ры.

Тот народ при Тобаре мы 
поселили.

Поехав дальше,

С целью покорить сог- 
дак,

Переправясь через реку 
Йенжу (Нарын)

Прошли «плоть до Же
лезных Борот.

Тогда позади нас были 
враги —

Народ черный тюргеш 
пошли к Кенгересу 24

Кони нашего войска ус
тали (стали тощими).

Провианта для них не 
стало,

Коварные люди...

24 Кенгерес — название какой-то местности. Следует предпо
лагать, что оно принадлежало древним тюркоязычным народам, 
причем родственным с тюргешским народом.
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40. Алып ер (б)ізіңе тег- 
міш ерті.

Антағ одке өкүніп,

Күл-тегініг аз ерін

ертіру ытымаз.
Улығ сүгіш сүңүш- 
міш.
Алып Шалчы 

аң атын бініп тегміш

Ңара түргіс буду- 
нығ

Анта өлүрміш, ал- 
мыш,
иана йорып...

41. ...бірлә.
Ңошо-тұтұң бірлә 
сүңүшміш
Ерин ңоп өлүрміс.

Ебін барымын

{ңалы)сыз ңоп кел- 
урті.
Күл тегін 
йеті отыз йашыңа 
Ңарлуң будун ерүр- 
барұр.
Еріклі йағы болты.

Тамағ ыдуц башда 

сүңүшдіміз.

42. Күл тегін ол сүңүш- 
де
отуз йашар ерті. 
Альга Шалчы,
Ақ атын бініп,

Напали на нас храбрые 
'В О И Н Ы .

Мы, раскаявшись, в та
кое время

Кюль-тегина с малым 
войском 

Послали туда.
Он вел жестокое сраже

ние.
Сев на белого коня героя 

Шалчы,
Напал на них.
Чернь [народ] тюргешоко- 

го племени
Была разбита, покорена.

Дальше в поход...
...совместно 
с Кошу-тутуком 
он сразился,
Истребил многих их во

инов.
Их домашнего имущест

ва
Много привез и доставил 

он.
Когда Кюль-тегину 

Было двадцать семь лет, 
Народ карлуков обнаг-

ЛӨЛ,
Вследствие своей свобо

ды стал нашим вра
гом.

При священной горе Та- 
маг

Мы с ним сражались.

В этом сражении

Ему было тридцать лет. 
Сев на белого коня 

героя Шалчы,
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Оплайу тегді.
Екі еріг ұдышру са- 
нычды.
Ңарлұқығ өлүртіміз, 
алтымыз.

Аз будун йағы бол
ты,
Ңара көлте сүңүшді- 
міз.
Күл тегін бір ңырң 
иашайур ерті.
Алп ІПалчы ақын бі- 
ніп,

43. Оплаю тегді,
Аз Елтеберіг тұтды. 
Аз будун анта иоқ 
болты.
Ечім ңаған елі ,л,

Ңамашығ болтұқын- 
та,
Будун ілігі 
кегі болтүңынта, 
Изгіл будун бірлә сү- 
ңүшдіміз.
Күл-тегін алып Шал- 
чы
ақын бініп,

44. оплаю тегді.
Ол ат анта түсді.
Изгі ел будун өлті.

Тоқұз оғұз будун 
Кентү будуным ерті.

Тәңрі, йер бұлгаңын 
үчүн
Иағы болты.

Он кинулся в бой.
Двух мужей один за дру

гим заколол.
Мы сразили карлуков, 

оставшиеся покори
лись.

Народ аз стал нам вра
гом,

Сражение состоялось 
около Кара Куле.

Кюль-тегину тогда шел 
тридцать первый год.

Сев на своего белого {ко
ня] героя Шалчы,

Кинулся в атаку.
Схватил Эльтебера азов,
Так погиб народ азов.

Когда народы, подвласт
ные моему дяде-кага- 
ну,

Стали мятежниками,

Когда народы страны 
стали враждебными,

Мы сражались с народом 
изгилей.

Кюль-тегин, сев на своего

Белого [коня] героя Шал
чы,

Кинулся в атаку.
Этот конь там пал.
Страна изгилей и народ 

погибли.
Народ токуз-огузов
Был мне подчиненный 

народ.
Так как Небо и Земля 

бунтовали,
Они [токуз-огузы] стали 

нашими врагами.
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бір йылңа і
Беш иолы 
сүңүшдіміз.
Ең ілік Tory 
Бальщда сүңүшды- 
мыз.

45. Күл-тегін
Азман ақығ бініп, 
оплаю тегді.
Алты еріг санчды.

Сү тегісінте 
йетінші еріг ңылыч- 
лады.

Екіяті, Ңүшлагаңда

Едіз бірлә сүңүшді- 
міз.
Күл тегін 
Аз йағызын бініп,

Оплаю тегіп 
бір еріг танчды

46. Тоқұз еріг егіре то- 
ңыды.
Едіз будун анта өл-
ті.
Үчінчі, Бол ...нда 
Огұз бірлә сүңүшді- 
міз.
Күл тегін
Азман аңығ бініп,
тегді,
санычды.
сүсін санычдымыз, 
илін алдымыз. 
Төртінчі, Чушы ба- 
шынта 
сүңүшдіміз.
Түрк будун

За один год 
Пять раз 
Мы сражались.
Самый первый раз 

Сразились в городе Тогу.

Кюль-тегин, 
сев на белого Азмана, 
Атаковал противника. 
Шесть мужей он зако

лол.
В строю воинов сряду, 
Седьмого воина порубил.

Во второй раз при Куш- 
лагаке

Мы сразились с эдизами. 

Кюль-тегин,
Сев на своего бурого аз- 

ского [коня], 
Бросившись в атаку, 
Заколол одного мужа,

Девять воинов он убил в.
круговой битве.

Там погиб народ эдиз.

В третий раз Бол... 
Сразились с огузами.

Кюль-тегин,
Сев на белого Аммана,

Напал на них и их колол.. 
Их войско мы закололи. 
Страну покорили.
В четвертый раз при вер

шине Чуш 
Мы сразились.
У тюркского
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47. адак, камаштды,

иаблақ балтачы ерті. 
Оза келміс
Сүсін Күл-тегін ағы- 
тып,
Тоңра бір огұш ал- 
пағу

Он еріг, Төңа тегін 

Йоғынта, Егіріп 

өлертүміз.
Бесінчі, Езгенті Ңа- 
дазда
Оғуз бірлә сүңүшді- 
міз.
Түл-тегін

48. Аз йағызын бініп, 

тегді
Екі еріг санычды, 
Балыңқа бармады. 
Ол сү анта өлті.

Мағы Ңорған ңыш- 
лап,
йазыңа оғызғару 
сү ташықдымыз. 
Күл-тегін
ебіг башлаю қыты- 
маз.
Оғұз йағы ордуғ бас- 
ды.

Күл-тегін

49. Өгсіз ақын бініп, 
Токуз ерін санчды. 
Ордұғ бермеді.

Народа отнялись ноги 
[ослабли],

Наготове были злодеи.
Их авангард
Кюль-тегин уничтожил,

Преследовали похороны 
Тонра, героя их пле
мени.

Окружили мы десять че
ловек,

Когда Тонга-тегина не 
было.

Окружив, уничтожили.
В пятый раз при Эзгенти 

Кадазе
Сразились с огузами.

Кюль-тегин,

Сев на бурого азского [ко
ня],
атакювал,

Двух мужей заколол,
но на город он не пошел.
То войско там тогда по

гибло.
Перезимовав в укрепле

нии Магы,
Весною против огузов
Войско пустили в поход.
Кюль-тегина
Мы отпустили, чтобы он 

начальствовал в доме.
Враждебные огузы напа

ли на дворец [ханскую 
ставку].

Кюль-тегин,

Сев на белого Безумца,
Заколол девять мужей,
Не отдал им ставку нашу 

[отогнал их].
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Өгім іқатұн, ¥май 
Өглерім, екелерім, 
Келіңүнім, кончұйла- 
рым,
бұнча йама тірігі 
күң болтачы ерті.

Өлүгі йортда, йолта 

йату қалтачы ертігіз!

50. Күл-тегін йоң ерсер,

қоп өлтечі ертігіз!

Інім Күл-тегін 
кергек болты!

Өзім саңынтым, 
Көрүр көзім көрмез 
тег,
Білер білгім білмез 
тег
Болты, өзім сақын- 
тым!
Өд тәңрі йасар 
Кісі оғлы ңоп 
Өлгелі төрүміс.

51. Анча саңынтым. 
Козда йаш келісер! 
Еті да көңүлте 
сығыт келісер! 
йантуру саңынтым, 
Ңатығды саңынтым! 
Екі шад ұлаю

Іні-йігінім (жиенім),

Моя мать — хатун Умай, 
И мои матери, тетки мои, 
Невестки мои, княжны 

мои,
Сколько бы вас ни было, 
Все вы были [в опаснос

ти], оставшись 
В живых, [могли] быть 

рабынями!
Будучи убитыми, остать

ся лежать
[На земле] на дороге без 

погребения!

Если бы не было Кюль-те- 
гина,

Все вы были бы истреб
лены.

Мой брат Кюль-тегин 
Был нужен Небу [скон

чался].
Я же заскорбел;
Зрячие очи мои словно 

ослепли.
Вещий разум мой словно 

отупел.
Я сам тосковал.

Только Небо вечно!
Сыны человеческие 
Рождены для смерти!

Так я грустил,
Лились слезы из глаз,
Из глубины души,
Сердце плакало.
Снова и снова грустил, 
Сильно я печалился. 
Думая, что вот испортят

ся очи обоих шадов, 
Младшего брата и пле

мянника (по женской 
линии],
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Огланым, беглерім,

будуным--

Көзі-ңашы йаблақ

Болтачы тип сақын- 
тым.
Иоғчы, сығытчы ңы- 
тан,

Татабы будун баш- 
лаю

52. Удар сеңүн келті. 
Табғач ңағанта 
Еси, Лікең келті.
Бір түмен ағы,

Алтун-күмүші 
Кергексіз келүрті.

Төпөт ңағанта 
Бөлэн келті.
Ңұрыйа күн батсық- 
дақы

Согд, Берчекер Бұқа- 
раң
ұлыс буднта 
Нең — Сеңүн Оғұл 
Тарцан келті.

53. Он оң оғлым

Түргеш ңағанта

Мақрач тамғачы,

Оғұз білге тамғачы 
келті.
Ңырңыз ңағанта

И моих младших роди
чей, моих сыновей, 

Моих принцев и моего 
народа.

Я предавался печали о 
том, что

Испортятся очи и брови.

В качестве плачущих и 
оплакивающих пришли 
кытан,

И татабийцы во главе

С Удар-Сенгуном.
От кагана табгачей 
Пришли Исьи и Ликенг. 
Принесли десять тысяч 

даров,
Золота и серебра 
Привезли бесчисленное 

множество.
От кагана Тибета 
Приехал Белен.
Сзади, от народов, живу

щих у солнечного за
ката:

Согд, берчекер [персов] и 
бухарских 

Улусов и народов 
Приехали Ненг-Сенгун 
И Огул-Торхан.

От сына моего «Десяти
стрел»

Тюргешекого кагана при
ехал

Макрач — хранитель пе
чати.

И хранитель печати Огуз- 
Билге.

От киргизского хана при
шел
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Тардуш Ынанчу Чор 
келті.
барк; етгучі,
Бедез йаратығма 
Бітіг таш етгучі 
Табғач цаған чықа- 
ны
Чаң-сеңүн келті.

54. Күл-тегін қон йылңа 
иеті иігірміке учды.

Тогузынч ай 
йеті отұзңа 
йоң ертүртіміз.

Барңын бедізін,
Бітіг ташын
Бечін йылқа, йетінч
ай,
йеті отызңа ңоп алңа- 
дымыз.
Күл-тегін өліп, 
ңырқ, артұңы 
иеті иашиың болты. 
Таш бунча бедізчіг 
тойғұн
елтебер келүрті.

Чур-тардуш — Ынанчу.

Соорудитель храма для
Украшения здания, рез

чик надписей на камне.
От кагана табгача и

Чанг-Сенгун пришли.

Кюль-тегин улетел [умер] 
в год Овцы, в семнад
цатый день.

В девятый месяц,
Двадцать седьмой день
Мы устроим похороны. 

Плиты [надгробное]
Сооружение, резные [фи

гуры]
И камень с надписью [в 

честь]его
Мы все это освятили.

В год Обезьяны, в седь
мой месяц,

В двадцать седьмой день
Кюль-тегин умирал соро

ка семи лет.
Камень...
Столь много резчиков 

привели тойгуны и эл- 
тебери.

Ғ. МУС АБА ЕВ  

КҮЛ-ТІГІН ЕСКЕРТКІШІ

Елдің аты — ел гой, мейлі ол коп болсын, мейлі аз 
болсын, оныц басынан кешірген күндері мен түндері 
бар. Сонау коне дүниенің көлеңкесіне көміліп, кейінгі 
әулетке жеткізуші болмағасын, ол күндер мен түндер 
«көзден таса, көңілден шет» больгп ңала бермек қой.
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Солай болғанның өзінде адам баласының ең ардақты 
табысының бірі — тіл. Ана тіл талай заманның бұлдыр 
бұлаңыыа дейін өзінде сақтай отырады да ұрпақтан 
ұрпаңңа жеткізіп, аманатңа ңиянат етпей тапсырады.

Шіркін, ана тілді айтсаңшы! «Тағыны жетіп ңай- 
ырып», «толғауы — тоңсан» ңұбылып, ананың ақ сү- 
тімен, әлдиімен сананы сан сақңа жүгірткен ана тіл 
ғой! Оның сан қилы ңасиеттері де бар. Ана тіл кескіле- 
ген ңылыштан, түйрелген найзадан да именбей, ақша- 
ның алтыны да, гәуһар мен жақұты да онан арзан со- 
гады ғой. Елді басып алуға, жерін ойрандауға, қанын 
ағызып, сілесін ңұртып, күлін көкке ұшыруға, қырып- 
жоюға болады екен де ана тілді кісендеуге, қамап құ- 
лыптауға әл келмейді екен. Орыстың дана ақыны әйгілі 
А. С. Пушкин айтады-ау: «тілдің өз еркі болмаса, бас- 
қыншының қара өрті де, қарулы ңолдың ңылышы да 
өктемдік ете алмак, емес» Ана тілді ардақтай білген 
Дағыстан аңыны Расул Ғамзатов: «егер менің ана ті- 
jiisvx ертең ңұритын болса, онда менің бүгін өлуім ке- 
рек» 1 2, — дейді. Ана тілді ардаіңтай білген адал жанды 
алғыр аңыннан туған асыл сөз Отанын сүйген, елін 
сүйген әр ердің жүрегіне жол тапса керек.

Ана тілдің бүгінгісін айтсаң, ұлт -мәдениетінің № 1- 
нші мәселесі деп аталуы да тегін емес. Өйткені оның 
ертеңгісін айту үшін, ікешегісін білу ңажет. Оны ескер- 
месек, оған зер салмасақ, алдағыны айтуға ауыз бар- 
мас еді. Сондыңтан еліміздің өткендегісіне бір дерек 
болған көне заманның күңгірт дүниесін бұлдыр тұма- 
нымен, тұңғиың-түнегімен бізге жеткізген, сонау, түрк 
(Жетісу-Саян) хандығы заіманында жасаған ңарт аңын 
автордың тасңа қашап ңалдырған «мәңгі тас» ескерткі- 
шін оңушыларға ұсынбаңпыз.

«Күл-тігінге арналған жазба ескерткіш» 731 жы- 
лы өлген, асқан ңолбасшы Білге ңағанның інісі Күл- 
тігінге қойылған өді. Осыған, және оның әкесіне (туг- 
льщ), әкесінің інісі Ңапаған (Мчжо_к,ытайша) іқағанға 
арнап артындағы а гайын-туғандары күмбез салдыр- 
ған. Моланың қабырғалары тұтас мәр-мәр тастан са- 
лынып, оған өлеңмен жүз шумаң екі ескерткіш жазғы- 
зыпты. Оның сөзін жазған, тасқа қашатуға сол тасңа

1 А. С. П у ш к и  н. Толық жинаң, X т., 1937, 32-бет..
2 «Дружба народов», № 1 ,1968, 122-бет.
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сырмен өзі жазған адам — Жолы-тегін (Юлың-тегін) 
екен. Ол да осы хандардың ұрпағы екен, 732 жылы 
тасқа жазу жазып, күмбез can болыпты.

Бұл жазу ескерткіші XVII ғасырдың аяқ шенінде 
мәлім бола бастаса да ол кездегі ғылымға баяулың сал- 
дарынан жүз жылдан кейін ғана академик В. В. Рад- 
ловтың арнаулы экспедициясы жазу сырын ашады. 
Сол кезде жаңадан табылған белгісіз, иесіз жазуды 
біздікі деп, аласұрушылар да табылды. Біреулер бұл 
фин халңыиың ескерткіші, — деп і(Аопелин И. Р. фин 
ғалымы) газет-журналдарында дүрліктіріп жатса, екін- 
шілері бұл руна әліппесімен жазылған арийстердікі 
(Маркварт Ю. неміс ғалымы) дегенді желеу етті. Кейбір 
ғальшдар бүл орыс тілі ескерткіші деген де тұжы- 
рымға келді, бірақ яіазу сыры ашылған соң әркімнің 
шындыңңа көзі жетті.

Бұл ескерткіш таңбалары біздің ата-бабаларымыз- 
дың сурет өнерінен шыңңаны анықтала бастады. Оған 
кейінгі кездегі біздің эпиграфикалың экспедицияның 
материалдары айғақ бола алады. Бірер мысал айта ке- 
телік:

1. Сырдария бойынан табылған кірпіш жазбасы 
біздің заманның I ғасыры мен біздің жыл санауымыз- 
дан бұрынғы II ғасыр арасы екенін аныңтады. Бұл ашу 
ісі Ңазак, ССР Ғылым академиясының «Хабаршысын-. 
да» жарияланған (1966, № 6).

2. Кеген ауданы (Алматы обл.) Ңарңара совхозы- 
ның жеріндегі мүсін, табылған ескерткіш осыдан 2500 
жыл бұрын болып өткен Алаша ханға арналған (автор- 
дың Ңазак ССР Ғылым академиясы «Хабаршысының» 
1967, № 3 маңаласын ңара). Бұл да осы коне түркі 
алфавитімен жазылған. Ендеше бұл әліппені жергілік- 
ті түркілерге іңимай, арамей алфавитінен ауысты деп,. 
болжал айтушылар әлі-аң шындыңңа жүгінбек.

Сөйтіп, Күл-тігіннің өзі кім? Түрктер кім? Олардың 
ұрпағы кім? — деген сұрауларға талай ғалымдар 100 
жыл бойы сан саңңа жүгіртіп, шешуші пікірге келе 
алған жоқ. Оның елеулі себептері бар еді.

Біріншідөн, «Орта Азия мен ңазак, сахарасында мә- 
дениет ошағы болған жоң, әсіресе ңазаң елі — көшпелі 
халық, ңоныстан қоныс іздеп, тұраңтай алмай ауыт- 
ңып, бір онда, бір мұнда кетеді, жартылай тағы деген- 
ді желеу еткен өткен ғасырдағы буржуазиялық, әсіресе
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неміс историяграфиясы айтып салды да, сол көзңарас- 
тың майлы күйедей талай зерттеушілерге жұңңаны 
анық. Бұл кеселден күні бүгінге дейін арыла алмай, 
осы аурумен ауырғандар аз да болса, әлі де бар.

Тарихи деректердің өзін бұрмалап, ңазаң жерінен 
лабылған мұраларды әлі күнге не согдаға (ирандық 
тайна), нвмесе монғолға тели салады. Жазу Ираннан 
келді десе, наңты фактілер оба мен молалар, ескі на
ла мен ңыстаң, ңорғандар мен ңорым тас, кешен т. б. 
ңазаң атанған тайпаларға шендестірілмей, басңа біреу- 
лерге бере салынады.

Даусыз сияңты көрінетін ашық нәрселердің өзіне 
дау айтатынын ңайтерсің? Біздің заманнан V—IV ға- 
,сыр бұрын ханданы, ханы болған ірі мемлекет үйсінді 
көзі көк, өзі сары болғанына ңарап, біреулер фйн хал- 
ңының атасы десе, арийстер герман халңының атасы, 
біздің үрпағымыз деп, көпе-көрнеу езеурейді. Күні ке
ше мархұм орыс профессоры Кюнер ңытай тарихшыла- 
рының шалағай пікіріне арңа сүйеп, үйсіндер орыс 
халқының атасы деп жазған болатын. Үйсіннің өзі де̂  

^сөзі де сонау елгмисак,тан бергі ңазаң екеніне (цазац 
— атауы кейінірек болса да тайпа одағы ретінде атап 
отырмыз) сан түрлі дәлелдер бар. Кейбір ғалымдар 
Махмуд Ңашңари, Баласағұн Юсуф сияңты мәдениет- 
тің екі алыбын алыстағы үйғьгоға бере салады. Бұлар 
шындығында ешңашан ұйғыр болған емес. Ңожа-Ах- 
_мет Ясауидің діни көзңарасынан ңорқып ңазаң тарих- 
шылары оны атай алмай жүрсе, өзбектер бұған біздің 
ғалымымыз деп жармасады.

Отырар ңаласында туып, Бағдадта оңып, екінші 
ұстаз атанған (мұғалім сәни, бірінші ұстаз — деп 
Аристотельді атайды) Абу-Насыр-Әл-Фарабиді өзбек- 
тер алғысы келеді. Сонау есте жоң, ескі заманнан Сыр- 
ды сағалап, сан ңалалар салғызған, осыдан 2 мың 
жылдай бұрыныраң (2200 ж.) жазу-сызуы болған, 
жарғыларың_жаздьгрып, ңазнада саңтайтын ңаңлы- 
ны, қьіпшағын қоса согда (Иран) еді десе, үйсінді 
орыс десе оған не айта алар едің? Шынындаіэрыс пен 
қазаң туыс болса, кім ңарсы болады, ңайта ңұп демей- 
міз бе? Әңгіме тарихи фактіні бұрмалауда болып отыр 
ғой.

Сөйтіп, мұның бәрі буржуазиялың историография-
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нъщ салдарынан еді. Онымен күрес үздіксіз болып тұ- 
ратын: K,f былые.

Екіншіден, қазақ интеллигенттерінің өздері де же- 
те айыра алмау нәтижесінде тарихи адамдарды жалпы 
түрк халықтарына ортақ дей салатыны бар. Айталык 
Махмуд Кашқари деп аталатыны арабтың алыс шөл 
сахарасын кезіп, Дәмшьщта (Дамаска) кітабын жазып 
отырғанда ол: — мен Барсыған қышлағынан едім, — 
дей алмаган. Барсығанды жұрт білмейді, Ңашкар бол- 
са, ол күнде кемеліые келіп, толысып тұрған кезі, Бұғ- 
рахан (Бура-хан), хараханидтер тұсы. Бүкіл Орта 
Азияны өзіне бағындырып, Жетісуды қамтыган бола- 
тьта. Сондыңтан Ңашқар мемлекетінен едім деуі, өзі 
жек көріп отырған ұйғыр болғаны ма? Ііемесе бүкіл 
түркке ортаң космополит болғаны ма? Жок. бұл бекер!

Сондай-ақ Күл-тігін де космополит емес және ру- 
сыз, тайпасыз, жалпы түрктік бола алмақ емес. Оған 
арналған жазба ескерткіште жолы (юлық-тегин) татар, 
татабы (монгол елдерінен), қырғыз, тоғыз оғұз, қарлық 
тағы басқаларын өздеріне қоспайды. Азербайжан, ос
ман түріктері, бұлғар, печенег тағы басқасы ол маңда 
жоң еді. Сондыңтан Ңазақстан жерінде сол дәуірде 
өмір сүргендер негізінен Жетісуда — түрк, он оқ ата- 
латын.

^Жырда оң оқ,-түргеш біздің түркіміз еді,— деп оты- 
рады. Соған орай сонау Монголия жеріндегі шүйгінді 
мекен етсе де, ңазаң болып бас құраған тайпаларға 
туыс екені күмән келтірмесе керек. Ендеше VII—VIII 
ғасырларда сол жерді мекендеген кімдер еді десек, ке- 
рей, найман, арғын, уаң және кіші жүздің біраз рула- 
ры болатын. Бұлардың ішінен Сәнби деп, аргынды та
на кездейсоң атайды, бірақ бәрінің ұлыс одағы түрк 
делінеді. Басңаша айтсаң, бұлар сияңты ірі ұлыстар- 
дың тарихта аталмауы мүмкін емес. Сондықтан жазу- 
дың иесін осы аттары аталғандар деп ңарауға тиіспіз.

Ол кез лаңдатып елді шауып, шаңдатып жерді ша- 
уып, бес ңаруын асынып, ұл — олжа, ңыз — жесір де
ген шақ еді. Пайдалы аңсүйрікті тұңғиықтың түбінен 
тартып, табиғаттың шиеленген түйінін шешкен данадан 
қара күштің иесін артьщ санап, өмірдің өрнегін найза- 
ның ұшымен, алып қолдың күшімен шешкен замандьг 
айтып отырмыз,

Алтай тауының арғы бетіндегі көптеген ұсақ елдер
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бұрынғы көп жұрттың ауа жайылы п, тозған кдзіяде 
мешеуліктен. әлде баска бір ж ағдайаа калып койгак- 
дар. А нау алыс Сібірдегі туыстар да хан тепкісінен, 
би мен -бек өкішінен бе? Әлде кы.тыштьщ ж үзінен • бе? 
Каш а кашіп, табігғат кәрін ж ауяы ң зәріінен артьгк «ер- 
гендер еді.

Хальің «Елу ж ы лда ел ж аңа, жуз жы.тда-жазан де- 
се», талаіі елу де, талай ж үз де өтті. М онголиядай 
ығыеқандар ж ы лж и келе өз бауьсрынан, өз ешнек 
жәрдем тапты. Сол ж азуды  ж азған  ақын да наймак, 
керей, уақ, тама, шекті т. б. тайпалары нан деп шама* 
лауға тіл жакындьіғы  дәлел боя.а алады.

Міне, сөйтіп, көне түркі ж азу  ескерткіші дегеніміз 
өз тіліміз екен. Оны біз біле алдық па? Жоң, оны бі- 
рен-саран адамдар болыаса, ж ұрт біле бермейді, білу 
де оңай емее еді. Ол ж азу  алфавит! ңолданыстан шы- 
ғып калғаны на бір мың ж ы л болып ңалды, ондагьЕ сөз- 
дер негізгі мағынасын сақтаукен  ңатар даму барыеык- 
да ж аңарды.

Т е к с т  т у р а л ы

Осыны еекере келіп, ж үртіпы лы кка таныстыру 
үшіы екі жұмысты ңатар ж үргіздік. Ен әуелі, жолга 
бөлінбей тұтас, проза сияқты  ж азы лған тексті өлен 
жолына бөлу оңайға түскен ж ок. Мұньі поэзия тілімен 
ж азы лды  деген ж орам ал айты лғалы табаны күректей 
ж үз жыл боліса да, колға алупгьс 'болғаы вко.қ. Бар бол
таны академик Л- М. Позднеевтхң революциядан бұрыя 
төрт жол, бір ауыз айтцаны бар еді.

Біздің дәуірде бұл е с к ер т к ін т  өлең жолына түсі- 
руге талпынған Стеблеваның өлең жолы сәтсіздікке 
ұрынған. Оның ең басты себебі ескерткішті түп нұсқа- 
дан емес, транскрипция бойыяша өлеңге түеірмекигі 
болған. Сондыңтан болса кере&с^оыы поэзия емее.. 5ал- 
дыр.-_батпаң д іщ ам еге  ұксатып жіберғен. Оған сын ай- 
тып я^тпаймы з', өйткені сын квтерерлік еңбек емес, ол 
туралы Л. Н. Гумилев 3 сынын караңыз.

' Л. Н.  Г у м и л е в .  Древние тс-еры;. М., 1967. 322-оетіиде 
өлекдік касиет ы зғак ты  жоғалтқ».:-: — гмпіі. Стеблэзане: дүрыс 
та катал сынае&к.
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1. Түркі халықтары поэзиясы ең алдымен әнге т;ұ- 
рылады. Онсыз өлең болмайтынын ескермеген. Бұл 
ескерткіштер осыдан мың жарым жылдай бұрын да- 
зылған дәуірді анахронизм етіп, бүгінгі поэзияға теңеу- 
ге келмейтіні анық. Бүкіл тексті байқасаң, он бір бу- 
ын өлең атымен кездеспейді. Бір мұнда ғана емес, бар- 
л ь ііқ  ескерткіш тіліне тән ңұбылыс. Стеблеваның өлең 
жолын алсақ, 4 буыннан бастап, 16 буынға дейін бо- 
лады деп, түсінбей, ңалай болса, солай қате жорамал- 
дайды.

Бұл ңатеге ұрындырған тілдің ңарасын танып, ру- 
хын түсінбеу болса керек. Халың ақындары буын сана* 
майды, бірақ өлең өлшеуін, ырғағын біледі. Оның бір 
жолынан буын саны асып кетсе, я кем болса, өлең 
бұзылатынын Стеблевадан гөрі жаңсыраң түсінеді. 
Яғни түрк тілдерінде өлең буын мен ырғаңтан кұрь-:- 
датыны сөзсіз. Бұған ұйқасты ңоссақ, өлең — оңай 
жатңан дүние емес екені айқындалады.

Бұл мәселеге сонау тарихи дәуірдің шытырыаным- 
да толғау мен жоқтауды қабаттастыра, оған мактау 
мен даттауды араластырып, жыр мен өлеңді кезек 
ңолданған автордың шығармасында бізге жұмбақ 
жәйттер көп.

2. Дауысты дыбыс буын ңұрайды, бұны дауеыз де- 
лік, ал дауысты дыбыстың өлең жолындағысының бәрі 
буын жасай ма? Бәрі бірдей буын болып санала ыа? 
Әсіресе, ңысаң дауысты ы, і дыбыстарының өлең-жыр 
буынын жасаудағы орны ңандай? Бұл сұрауды анық- 
тау қажет. Халык, әдебиетінен бір мысалды ңарап кө- 
рейік:

<*Жеті жыл бірдей күткен ата-анам — 11 дауысты.
?Бар ма еді маған деген өкпе-панаң — 12 дауысты.

Алғашңы жолдағы 11 дауысты 11 буынға сай ке- 
леді де, соңғы жолдағы 12 дауысты дыбыс 11 бз7ын 
жасайды, бірак, сан жағынан біріне-бірі тең емес, бір 
дауысты артың тұрған сияңты. Грамматика тұрғысы- 
нан 12 дауысты, яғни бұл —- оның орфографиясы;' ор- 
фоэпиясы — 11 дауысты, демек өлеңдік буынды орфо
эпия жасайды екен!

Соңғы жолдан бір дауысты дыбыс артың екен, сон- 
да қайбысы бас артың тұр десек, сөз арасында тоғыс- 
қан ек^а^дыбысының бірін түсірсек, өлең ырғағына 
нұқсан келіп, 10 буьшды жол болып ңалар еді.
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Ата-ана ак батаңды аттап кеттім,
Тентек ел талқысына тастап кеттім.

Тугая жер. енді есенбол! —

дегенде ата-ана сөзінен ортадағы бір а айтылуда түсіп 
қалыл тұр, мұнда оның басы артың. Оньщ үстіне, қя- 
аақ орфоэпиясы дауыстыға сөз бітіруді ұнатпайды. 
Оларды дұрыс айту жұрттың бәрінде бірдей емес, жұрт- 
тың бәрі Серке Ңожамңүлов емес. Сондықтан алғашңы 
мысалдағы ата-ана сөзін айтңанда екі сөздін, арасьгаа 
іркіс (пауза) жасайтын у, в алуандас дыбыс пайда бо- 
лады, соңғы мысалдағы ата-ана түйдек айтылып, бір 
еклінге бағынады, ыргақ түсетін буын бөлек, дауысты 
дыбыс саңталады, ашың, ңысаң дауысты екеніне да
рам айды. Алғашңы мысалдағы:

Бар ма еді — Бар м еді больш, а дауысты түсі- 
рілсе, соңғыдағы: ак батаңды аттап кеттім-нен ы
дауыстысы түсірілмей айтылуы — ырғаң осы ы буы- 
нына түседі. Осыны көре білген Абай өлең жазу техни- 
касына тамаша батыл қолданған.

Біреудің кісісі өлсе, ңаралы — ол,
Ңаза көрген жүрегі жаралы ол, —

дегеннен кісісі өлсе і түсірілсе.

Шешен де өткен не бұлбұл,
К всем де өткен не дүлдүл

ыіргак түслейтін, басы артық е түсірілген.

Өлең жолында екі сөздің дауысты дыбыстары то- 
гысқанда түсу я түспеуі ырғакты екпінге байланысты. 
Бұл қашда ямба, анапест ңагадасынан гөрі мыңтырак;. 
Ямб — бір я екі буынның екпіысіз болып, үшіншіге 
екпін түсіре жасалуы болса. анапест, 3 буыннан жоға- 
ры қарай. Бұл теория сөздің түтастығын бұзып, белгілі 
елшемде екпін жасайды. Бұган біздің тіліміздеіі өлең 
ілытару тәжірибесі көагбейтш тәрізді. Оны әдебиет тео- 
рияеымен ш ұ г ы лд а к уаш ы л а р үлесіне ңалдыра тұрамыз.

3. Ңысаң дауысты ы, і дыбыстары өлең теориясын- 
да ерекше көңіл аударуды ңажет етеді. Өйткені бұл 
дыбыстар — түркі тілдері ігоэзиясының таптырмайтын 
коры. Оның кереметі — (факультативтілігінде) жүр-
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дектігінде. Оны ңажет болса, ңоса салып, артық болса, 
алып тастаса да поэзиялың жолдар ешбір кемшіліксіз 
баз-баяғы іқаз-қалиында іңала береді. Біраң бұл ңұ- 
былыс сөзге қарай, қандай сөзде орын алады, қай сөзде 
оны істемеу керегі өлең авторына айңын. Мысалы:

Аулым қонған Сырымбет саласына, — 
дегенмен:

Ауылым қызыл шілік саласында — 
дегеннің алғашқысында — ауыл сөзіндегі ы түсірілме- 
се, буын артылады, екіншісінен ы дыбысын түсірсең, 
буын жетпей қалады, өлең өлшеуі бұзылады.

Осы ерекшелік те орхоннан табылған көне түркі ті- 
лі ескерткішінде кездеседі. Мысалы:

1) Ол емті аныц йоц — Ол енді аның жоқ
2) Едгүті есід — (2 ілумаі^ Күл-тігін)

«Ол енді анық жоқ» деген тіркестегі дауыстылар то- 
ғысы бола тұрса да дыбыстың түсірілмей айтылуы ыр- 
ғақ енді сэзінің соңғы буыныяа түскендіктен еді. Сол 
сияқты 2д 3 мьгсал да түсірілмей сақталады.

Бүнча иёрке тег (і) иорытдым — дегендегі тегі сө- 
зінің і дыбысы түсіріліп, 8 буын болған. Өйткені басңа 
жолдар да 8 буынды өлең. Сол сияқты игі еді дегеннен 
і түсіріліп, иг-еді болып оңылса, бұл да буын санын 
шумақтың баеқа жолдарындағы өлшемге дәл келті- 
реді.

Әрине, бізге жазу таңбасы келіп жетті, біраң олар 
ңалай оңылды, ңалай айтылды, дыбысталуы белгісіз. 
Біз өлең жүйесіне, техникасына, ыңғайына ңарай заң- 
дылығына негіздеп айтып отырмыз. Мұңият ңараған 
адамға өлең ырғағы, екпінді буын, кідіріс (пауза) му
зыка нотасы сияқты өзі айтып тұрады.

1) Едгу білге кісіг
2) Едгу алып кісіг (6-шумақ), —

дегендегі алып сөзі С. Е. Маловта, тағы басқаларда бір 
буын, бір екпінмен алп деп жазылған. Осы сөздің екі 
буын екенін оның алдында тұрған жол айтып тұр. Ол 
жолда 6 буын бар. 2-нші жолда да 6 буын болуға тиіс. 
Егер алп бір буын болса, бұл жолда 5-ак, буын болып, 
біреуі жетпейді. Ол қайда? Эрине ол осы алып сөзінде- 
гі ы дауыстысы.
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4. Бұл жырдың тағы бір ерекшелігі — қайырма кез- 
десуінде. Ңазіргі тілімізде сирек болса да ұшырасатьш 
-еміс (еміш), түбірі е етістігі, жұрнағы -мыс (-міс), 
-мыш (-міш). Осының көне түбірі — ер көмекші етістік 
өлеңнің ңайырмасы да болып, анда-санда ұшырап 
отырады. Осы етістікке ұйқас 5—7-нші шумақтарда 
ңолданылған.

Сөйтіп, заманы алыс ата-бабамыздан ңалған асыл 
мұраны ұрпаоқңа жақындату ниетінен туған алғашқы 
тартуды алдарыңа салып отырмыз. Ер қосы жүре тү- 
зелмек ңой, бұған ақын-жазушылар, әдебиет тану ма- 
мандары ат салысса, артығы алынып, кемі толтыры- 
лып, ңалыпқа түсер деген үміттемін. Бұдан бұлайғы 
істер — мұрагер жастар, сөндердікі!

Күл-тігін ескерткіші (кіші жазу)

1. Тәңрі тег тәңріде бол- 
мыш
Түрк білге қаған 
Бу өдке олуртым, 
Сабымын түгеті 
Есідгіл ұлаю, 
Іні-йігіенім, оғланым! 
Берікі оғушым, бу- 
дуным,
Берне шад, апат бег- 
лер,
йырая тарқат, бұй- 
рық беглер!
Отуз

2. Тоқуз оғуз, беглері, 
Будуны, бу сабымын 
Едгүті есід,
Ңатығды тыңла! 
Ілгері күн тоғсықыңа 
Бергеру күн ортасың- 
ару,

1. Тәңрі текті тәңірде ’ 
болған
Түрк білгір ңаған 
Бұ таңта отырған, 
СөзіМді түгелден 
Естіңдер тұтасңан, 
Іні-жиенім, ұланым! 
Бергі жаңын, бода- 
ным!
Оңдағы аға, шад бек- 
тер,
Солдағы тарқан, бас 
бектер.
Отыз...

2. Тоғыз оғыз бектері 
Боданы, бұл сөзімді 
Есітіңдер түгелден 
тыңдаңдар көңіден. 
Ілгері 1 2 күн тұғсында, 
Оңдағы күн ортасын- 
да,

1 Тәңрі — 1) аспан, ңұдай; 2) көк аспан.
2 Ілгері — шығыс, құрғары — батыс, йырғары — терістік 

(жырақ деген сөз), бергері — түстік (бері).



Құрығару күн батсы- 
қыңа,
йырғару түя ортасың- 
ару,
Анта ічрекі будун 
ңөп
М(аңа көрур).

3. Анча будун көп ет- 
дім,
Ол емті анығы йоң, 
Түрк қаған, Отекен 
йыш
Олурсар, елте бұң 
йоқ.
Ілгеру Шантұң йазы- 
қа
тегі суледім,

Талуйңа кішіг тиг- 
медім.
Бергеру тоқуз ерсен- 
ке
тегі сүледім,

Ңырғары күн баты- 
сында,
Солдағы түн орта- 
сында 3,
Тұратын онда бодан 
көп
Аз еліңді еттім көп,

Шадыман оны еттім 
топ.
Өтекенде 4 түрк ңаған 
Еліңде онда мұңың 
жоң,
Ілгері Шан-тұң жа- 
зьщңа 5
Дейін ңолды жүргіз- 
дім.
Жетпеді аз-аң теңіз- 
ге 6,
Ондағы тоғыз Ерсең- 
ге 7
дейін ңолды өргіздім.

3 Түн ортасы — терістік; күн ортасы— түстік; оң жақ деп 
түстікті айтса, онь: ңадір тұтып, аға санайды екен. Текстегі бергі 
шад, апыт беглер (8-нші жол). Бергі (ондағы) — оң жақтағы — 
Шад-хан тұқымына берілетін ханзада, шахзада деген атаң. Апыт 
осы сөзге В. В. Радлов та, П. М. Мелиоранский де, В. Томсен де 
күмәнданған. Малов, бұл екеуін қос сөз етіп: шад-апыт деп, тран- 
скрипцияда жазса, түсінігінде иіадапыт, оны жаңшада шад-апа-т 
—деп дүрыс болжал айтқан (ПДП, 51-бет). Апа — үлкрн, аға — 
деген сөз екеніне маркұм С. Е. Малов бекер толқыған. Вұл сөз 
апыт емес, апат түп —-_нүсқада жоң таңбасын қосқан (Радлов 
атласын қара, ХСІХ).

4 Өткен көне тарпхта 15 шақты Өтеген аталады. Бұл арада 
айтылып отырған Өтекен (Өтеген) орхон өзенінің бас жағы Мон
гол Халық Реепубликасында, бұл бір кездерде керей, арғын, уак, 
найман жерлері болатын. Орманды, өзенді, шүйгін жер. Түрік 
хандығының орталығы сонда болған.

5 Ңытайда Пекпннің түстігінде, Сары өзеннің Корей теңізіне 
қүятын жеріне жақын кең жазық.

6 Теңіз ■— Корей теңізі.
7 Монғолияныц оцтүетігінде, атақты құм ғобы (Гоби) мен 

Тибет арасында болтан 9 өзен халқы.
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Төпетке кішігі тигме-
ДІМ.
Ңұрғару йенчу үкіз,

4. Кече, Тмір Ңапығқа 
тег суледім.

йырғару йер Байыр- 
ҢУ
йеріңе тегі суледім.

Бұнча йерке тег йо- 
рыдым
Өтекен иышда игі еді 
йоң ерміш.
Елі тұтсық ер 
Өтекен йыш ерміш. 
Бу йерде олурып,

5. Табгач будун бірлә 
түзелтім.
Алтун, күміш, ісігті 
Ңұтай бұнсыз анча 
берур.
Табғач бұдын — 
Сабы сүчіг 
ағысы юмшаң ерміс.

Сүчіг бабын, 
йымшақ ағын 
ыраң будунқа 
Анча йағытур ерміс. 
йағыру контұңда 
Кесре анығ білік 
Анта ұйур ерміс. 
Едгу білге кісіг,
Едгу алып кісіг 
йорытымыз ерміс.

Тибетке аз-аң тиме- 
дім.
Ңырғары янжу су 8 
кечіп,

Темір ңаңпаға 
дейін жорық жүргіз- 
дім.
Солтүстік жер байыр- 
ңы
жерін басып кіргіз: 
дім.

Бұнша жерге жортқа- 
ным,

Өтекен жерін көгерткен 
Ен тумаған ел екен. 
Өтекеннің өлекесі 
Ел іңұрайтын іжер екен. 
Осы жерде-аң отырып,

Менімен табғач жарас- 
ты.

Алтын-күміс, шарапты 
Аяусыз ңұт беретін

Табғач та ол ел екен. 
шырын тілін 
асыл бұлын 
аямайтын ел екен___ 
Майда сөзбен,
Асыл бөзбен 
жыраң елді өзіне 
сатып алам дер екен. 
жаңындасқан халңына 
Сонда былай дер екен. 
Аның біліп артынан,
Ізгі білгір кісісі 
Ізгі алып кісісі 
шыңпайтұғын жер екен.

8 Сырдарияны осылай деп те атаған.
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бір кісі яңылсар,

Огышы, будны 
Бесікіңе тегі 
Ңыдымаз ерміш 
Сүчіг сабыңа, 
йымшак, ағысыңа 
Артұрып үкіс 
Түрк ңаған өлтіг.

Түрк будун үлесікің. 
Берне чұғай йыш те
пл

7. Түн түгілтің язы қо-
найын тисер,
Түрк будун үлесікіг.

Анта аныг кісі анча 
Башғарур ерміс. 
«Ырақ ерсер, 
ябылаң ағы берур, 
«Ягұқ ерсер, 
едгі ағы берур» — 
тып, анча башғарур 
ерміс,
білік білмез кісі ол

Сабығ алып, йағру 
барып,
Үкіш-кіші өлтіг!

Ол йерғару барсар, 
Түрк будун өлтечі 
сен.
Отукен йер олурып,

Арңыш-тіркіш ысар. 
Нең бұның йоң

бір кісісі жаңылса

тайпасы да, елі де, 
соңынан ерер жарыса, 
баласы да, ері де. 
алданып сөзіне, 
жалданып бөзіне 
тобыңменен ңырсыңтың 
Ханыңды жойдың, түрк, 

өзің де,
Түрк, бодан сабылдың, 
Табғашқа шұбап ағыл- 

дың,

Шұғай 9 тұрсын алыстан

Тоздың, түрк бодан, не
ңылдың

Азғырған сені айдаған 
Айтар сөзі алдаған: 
Жыраң екен
жаманын берер олжаның
жуық екен
жаңсысы тиер олжаның» 
— деп, сені ол азғырар,

Біліксіз сен деп жазғы- 
рар.

Тілін алып, жаңын ба
рып,

Тұңымың еенің ңаңғы- 
рар!

Жыраң жерден көшпегін, 
түрік елі ңұрисың.

Өтекенде отыр көңлің 
тоқ^

іркес-тіркес керуен 
Жіберсең де мұның жоқ.

Шұғай болмаса — Шыгай, ішкі Монғолиядағы жер аты.
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Өтукен йыш олурсар. 
Бәңгу ел тұта 
олуртачы сен,
Түрк будун, тоқ, 
арық оң сен, 
Ачісық-тосық өмәз 
сен.
Бір тодсар, ачсық 
өмәз сен.
Анта ағыңын

9. Учүн игі едміш
Ңағаның сабын алма- 
тың.
йер саю бардұғ,
Көп анта Алқындығ, 
арылтығ.
анта Ңалмышы йер 
саю қоп
Туру-өлу йориор 
ертіг.
Тәңрі ярылңадығы 
үчун
Өзіме ңұтым бар 
үчун
Ңаған олуртым. 
Ңаған олурып, йоң 
чыған

10. будунығ коп добы- 
ратдым.
чыған будунығ бай 
ңылтым,
Аз будунығ үкүш 
ңылтым,
Азу бар ма бу са-
бымда
игіді барғу?
Түрк беглер, будун 
бұны есідің!
Түрк (будунығ) теріп

Ел тұтсықыңын 
бұнта ұрытым

Өтекен жерде серуен 
Мәңгі өлмейсің, 

осыны ұқ.
Тоқсың ғой, түрк, 
аш емессің,
Аздым-тоздым мен — де- 

мессің!
Бір тойсаң, есің шығады.

жинап сені ел еткен 
Ханның тілін алмадың.

тіл алмай бұзьщ сондағы 
қырылған босып, жолда- 

ғы
сүйегің қалды шашылып, 

бытырап елің мұндағы,

жарылғап тәңрім сол
үшін,

өзімде қүтым мол үшін. 
отырмадым мен таңңа 
хан болып елге сор үшін.

көп елдің басын ңұра-
дым,
кедейін бай ңып бұла- 

дым.
аз елің ңұрап, көп еттім

жалғаны бар ма сөзім- 
нің?

Айтшы, сенен сұрадым! 
Түрік елінің бектері 
мұңият мұны тыңдағын, 
түркі елін жинадым, 
енді саған силадым.
Достығыңнан арылма___
Бытырасып жаңылма

154



Яңлып үлескіңін

Яма бұнта ұртым 
Неңнен сабым ерсер 
Бәңгү ташқа ұртым. 
Аңар көре білің. 
Түрк емті будун, бег- 
лер,
Бөдке көрігме, бег- 
лер!
игу яңынтачы сіз?

мен бәңгү таш (ұры- 
тым)
Табғач ңаганта бәдіз- 
чі
Көлуртім, бәдізтім.

Менің сабымын сы- 
мады
Табғач ңағаның ічре- 
кі
Бәдізчі ытыд аңар 
адыншың 
Барық йаратуртым 
ічін-ташын адынчығ 
Бәдіз ұртұрдым 
Таш тоқытыдым 
көңүлтекі сабымын 
ү...
(он оң оғлыңа) 
татыңа тегі 
Бұны көру білің! 
Бәңгү таш...

Өлесілеріңді жаңылған. 
Ңайта жидым қаңғырған. 
саган мен тас жаздым. 
Нәрі болса сөзімде,
Мәңгі тастан 10 11 көрерсің, 
Соған ңарап білерсің! 
Енді еліме сен, бектер

ңараған таңңа көп, бек
тер!

Ауырма — деп, азба, — 
деп,

міне мәңгі тас жаздым.

Бәдізчі 11 табғач елінен

Келтірдім мен шеккіз- 
дім.

Бұзбай менің сөзімді ер

Табғачтан келген тас ше- 
бер

Шекті, таска жабайы,

соңңыздым там арнайы. 
іші-тысын сәнді етіп, 
оюлатңан сарайы 
Тастан салдым безетіп 
Ойымды айттым сөз етіп

он оң ұлың (туысым). 
татыңнан 12 тұр күзетіп. 
мұны көріп, сен білің 
бұл мәңгі тас (өргенім).

10 Мәңгі тас — тас ескерткіш, бұл жерде Ңұтлығ, Ңапаған 
хандар мен қолбасы Күл-тігінге арнайы салынған мавзолей- 
ді айтып отыр. Оның үстіңгі жағы құлаған. Қабырға тастары әлі 
бүтін, ішінде ою суреттер бар, екі рет аршылып, тексерілген Ко- 
чо-кайдам қыстағы ңасында, Орхон өзені жағасында.

11 Бәдіз тас шабу өнері.
12 Тат — Махмуд Ңашңари лүғатында дұшпан мағынасында. 

С. Е. Малов азат етілген, — депті. Бұл жерде «он оқ ұғлынан та-
тыңа дейіно дегенді — «өз туысыңнан жауыңа дейін, түгел» де
ген мәнде.
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тоңытдым бу еріг
Ерсер...
емтіңе еріг
йырта ерсер анча еріг
йырта бәңгү таш
тқытдым
аны көріп, анча бі- 
лің!
ол таш (юллығ бен) 
тоқытдым 
бу бітіг бітігіме 
Атысы Юллығ-тегін

тоқытқан оны мен еріңГ 
Егер...
ендігі ақылым 
Сарықпай онша ақылдьг, 
Торапқа тас тоңылды.

оны көріп, онша білің!

Бұл тасты қоиған менің

бұ жазу жазғрғ', менің 
Атым ед Юллз дғ-тегін.

Ғ. АЙ Д А РО В

ШЫҢҒЫС ХАННЫҢ АТЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ЕСКЕРТКПП
ТУРАЛЫ

1956 жылы монгол ғалымы А. Лувсандэндэв ПІың- 
ғьіс ханның атына 'байланысты ескі түркі орхон-енмсей 
жазуымен жазылған жаңа ескерткіштің табылуы жө- 
нінде імаңала жариялады *.

Көп кідірмей-аң А. Лувсандэндэв бұрынғы Монгол 
Халың Республикасы Ғылымдар комитетінің Тіл және 
әдебиет институтының директоры Б. Ринчэнмен бірге 
1957 жылы Мюнхен ңаласында болып өткен дүниежүзі- 
лік Шығыс ғылымдарын зерттеушілердің XXIV конгре- 
сінде осы жаңа табылған ескерткіш жөнінде баяндама 
жасады 1 2.

Шыңғыс ханның атына байланысты ескерткіш ту- 
ралы жаңа хабар көптеген ғалымдардың назарын өзіне 
еріксіз тартты. Ескерткіш туралы бірсыпыра мақалалар

1 В. R i n t c h e n .  La mention du de Cinggis Qagan en ecritu- 
ra des turcs d‘Orkon «XXIV internationol Orientolisten — Kongress 
Arbeitsplan und MiTgleider — Verzeichniss». Miinchen; 7£57, S 42.

2 А. Л у в с а н д э н д э в .  Шинээр олдсон нэг тюрк бнтээсийн 
тухай; А. Л у в с а н д э н д э в .  Об одной новонайденной тюркской: 
надписи. Улан-Батур, стр. 1 — 5 монгольский текст, 6—7 русский 
текст.
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да жазылды 3 4. Ңысңасы, Шыңғыс хан туралы жаңа та- 
былған ескерткіш аз уаңыттың ішінде дүние жүзіне 
тарап та үлгерді.

Кейінгі жылдарда көне түркі, оның ішінде орхон- 
енисей ескерткіштерімен шұғылданушылардың саны да 
біраз артты. Өткен 5—10 жыл ішінде оннан аса жас 
ғальгмдар жетісті. Олар орхон-енисей ескерткіштершің 
тілдік ерекшеліктері жөнінде көптөген ғылми мақала- 
лар жазып, диссертациялар ңорғады.

Бұрын тек Москва және Ленинград сияқты ңалалар- 
дағы жоғары оңу орындарында оқылатын «Көне түркі 
жазулары» атты курс енді Ңазаңстан, Ңырғызстан,. 
Түркменстан, Азербайжан және Башңұрт АССР-і рес- 
публикаларының кейбір жоғары оңу орындарының 
филология факультеттерінде арнаулы курс түрінде 
оңыла бастады. Мұның өзі ңуанарлың жәйт. Осыған 
лайық ұлттық кадрлардың да саны жылдан-жылға кө- 
бейіп келеді. Тек бір Ңазақстанның өзінде орхон-енисей 
жазулары бойынша 5—6 жас кадр хнұғылданады. Олар 
орхон-енисей ескерткіштерінің тілдік ерекшеліктерін 
зерттеумен ңатар, әпиграфикалың экспедицияларға ңа- 
тысып, жаңа табылған ескерткіштердің дұрыс оқылып, 
танылуына да мән беріп отырады. Солардың бірі — 
осы шағын сын маңаланың авторы. Автордың пікірін- 
ше, «Шыңғыс ханның» атына байланысты жариялан- 
ған ескерткішті ңайта оңу керек. Өйткені, ескерткіш 
дұрыс оңылмаудың салдарынан ешңандай ңатысы жоң 
Шыңғыс ханның атына байланысты теріс оқылды. Ол 
күні бүгінге дейін солай оңылып, солай танылып .жүр.

Монгол ғалымы А. Лувсандэндэв өзі тапңан ескерт- 
кіш жөнінде былай деп жазды: «Камень овальной
формы, черный, имеет длину 3,3 см, ширину 2,2 см,. 
толщину 0 - л. С правой стороны он имеет отверстие 
для продержки шнура. Края отверстия гладкие... На 
р >рвой с" чке лицевой стороны (фото 1) написана: 

лциз, на второй: ңаған. На первой строчке тыльной 
ороны (фото 2): алп ңаған, на второй: ерміс. Весь 

екст состоит из одного предложения: Чиңиз ңаған— 
алп қаған ерміс — «Чингиз каган был — могуществен
ный каган» ■*.

3 С. Г. К я ш т о р н ы й. К вопросу о подлинности древне
тюркской наді ,іси  с именем Чингиз хана. «Проблемы востокове
дения», 1960, № 1, стр. 173— 175.

4 А. Л у в с а н д э н д э в .  Жоғарыда аталған еңбек.
157'



Енді ескерткішті талдап көрейік. Алғашқы сурет-

те ) Y r t 4 i 4  таңбалары бейнеленген. Оның

транслитерациясы: Ч I Ң 3 Ң Ғ Н. Текстің транск- 
рипциясы: еЧ іҢ іЗ Ңа Ғ а н .  Оңылуы: ечіңіз ңаған 
Аудармасы: Тегіңіз қаган: «Ваши предки каган».

Ечі, ечү «...имеет очень широкое нерасчлененное 
значение старший родственник. В такое широкое по
нятие может входить ряд более частных конкретных 
понятий родства, дифференциация которых в далеком 
прошлом, очевидно, не была необходимой» 5.

Өз пікірімізді толыңтыру үшін орхон-енисей ескерт- 
кіштеріндегі кейбір фактілерге жүгінейік. Алгашқы 
■сөздің Чіңіз емес, оның ечіңіз екендігіне мысалдар 
келтірейік.

ата-бабам — мои

тектес — подоб-

имеющие

Ы 1 ечүм — менің тегім,
Т »  А  предки (КТб. I, 13).

ечісін тег — тегіндей,
I НЬІ пРеДкам (КТб. 5).

I I Г  А  ечілі — текті, ата-бабалы
предки, отцы (КТб. 6). 
ечіміз — тегіміз — наши предки (КТб. 
6) .
ечім ңаган — тегім ңаған — мои пред

ки каган. По Малову мой дядя каган (КТб. 24, 31, 
Онг. 4, Мог. Ха. 9).

5 Л. А. П о к р о в с к а я .  Термины родства в тюркских язы
ках. Сб.: «Историческое развитие лексики тюркских языков».
М., 1961, стр. 8.
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Біздің заманымызда орхон-енисей жазуларымен 
арнайы шұғылданған ғалым С. Е. Малов. Ол өзінің 
1952 жылы жарық көрген «Енисейская письменность» 
атты еңбегінің 50-бетінде дәл жоғарыда көрсетілген- 
дей таңбалар ечіңіз — сіздің тегіңіз (Ваши предки, Ва
ши старшие братья) түрінде оңығанын байңаймыз6 7. 
Дәл осындай таңбалардың чіңіз емес, ечіціз күйінде 
оңылғанын басқа да орхон-енисей жазуларымен ар
найы шұғылданған ғалымдардың еңбектерінен анығы- 
рақ көруге болады 1.

Сейтіп, бірінші беттегі алғашңы сөз чіңіз емес, бұ- 
дан былайғы жерде тек ечіңіз түрінде оқылуға тиісті.

Енді тастың екінші бетіндегі жазуға келейік. Мұнда 
екі сөз бар. Оны монгол галымдары іқалайша үш сөз 
(«алп цаған ерміс — был могущественный каган») тү- 
рінде оңыған. Ол дұрыс па? Әрине, дұрыс емес. Өздерің 
суретке назар салып ңараңдаршы! Тастагы таңбалар:

таңбалар тек қана оғул ерміс — ұлы еді түрінде оқы- 
луы керек. Оның басқаша оқылуы тіпті де мүмкін емес. 
Оған дәлел:

24, КТб. 24. 52).
Жоғарыда айтылғандарды қысңаша жинаңтай кел- 

генде, ескерткіш монгол ғалымдары айтңандай XIII 
гасырдың басында өмір сүрген Шыңгыс ңағанға емес, 
ол VI ғасырдың орта кезінде өмір сүріп, алғашқы түр- 
кі ңағанатын орнатңан Бумын каганның тұқымдарына 
арналған ескерткіш. Өйткені, VIII ғасырдагы орхон 
жазба нұсңаларында ечіміз, ечүміз — біздің тегіміз, 
ата-тегіміз күйінде ғана оңылган.

6 С. Е. М а л о в .  Енисейская письменность тюрков. М. — Л., 
1952, стр. 50.

7 W. R a d 1 о f  f . Die Alttiirkischen Jnsch riften der Mongoiei 
Dritte lieferung st Peters burg, 1895, S. 328, Jnscriptions de I’Jenis- 
sei recnullies et’publies par la Soc, finlandaise, d’Archceloje Hel
singfors, 1889, tab. XIX; H. N. Orkun. Eski turk yazitlari, Jstan- 
bul, 1940, III, стр. 133.

оғул — ұл, сын (Онг. 4, Мч. 42, Кч. 5, Мог.
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Сон да тастың екі бетіндегі жазу

І»Г:4Ү>:)ҮН: 4НГА
ечіціз цаған огул ерміс — «тегіңіз (ата-тегіңіз) ңаған 
ұлы еді» деген ұғым туады. Жазудың бұдан өзге оқы- 
луы мүмкін емес.

Ескерткіштің Шыңғыс ханға арналмағанына тағы 
бір дәлел келтіруге болады. Орхон-енисей нұсқалары 
тек IX ғасырға дейін ғана қолданылды. Бұл жазулар- 
дың Шыңғыс хан дәуіріне дейін жетті деуге ешңандай 
дәлеліміз жоң.

Маңаламыздың соңында ескерте кететініміз: ор
хон-енисей жазулары ңалай болса солай оңыла бере- 
тін жеңіл-желпі жүйесіз жазу емес. Оны кез келген 
кісі бірден оқи алмайды. Оның өзіндік ерекшеліктері, 
таңбалардың бір-бірімен тіркес келетін және келмей- 
тін ерекшеліктері, заңдылыңтары бар. Сол заңдылық- 
тарды ескермейінше, орхон-енисей нұсңаларын оңи 
қою оңайға түспейді.

Кездейсоқ табылған кейбір басқа жазуларды ор
хон-енисей жазуларына оп-оңай телушілік те орын 
алып жүр. Бұған жол бере беруге болмайды.

А. М АХМ ҮТОВ

ТАС МОНШАҚТАҒЫ ЖАЗУ СЫРЫ

Түркі халықтарының «орхон-енисей», «талас» си- 
патты руникалың сызық жазуы өз заманында үлкен 
территорияны қамтыған. Бұл жазу ертеректе қағаз, 
ағаш, тас, кірпіш, ңыш сияңты заттардан байңалып 
еді. Енді міне моншаңты безеген ата-бабамыздың ежел- 
гі жазуына да тап болдың. 1969 жылы Ңазаң ССР Ғы- 
лым академиясының Тарих, археология және этно
графия институты ұйымдастырған экспедиция Шым- 
кент облысындағы Бөріжар деп аталатын жердегі 
моланы зерттегенде, институттың ғылми ңызметкері 
Б. Нұрмұханбетов әдемі тастардан істелген мойынға 
салатын алңа тапңан. Алңа тізбегіндегі моншақ саны 
отыз екі.
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1. Кішірек ңара моншаң — жетеу.
2. Ірілеу аңшыл моншақ — жетеу.
3. Ңызыл күрең сарғыш моншаң — он жеті.
4. Төрт бұрышты аспан түсті көк моншак, — біреу.
Моншаң топтарының әр түстілігі және олардың ыл-

ғи таң сандардан құралуы тегін болмау керек. Ертеде 
түркі халыңтары заттың түр-түсіне ерекше мән беріп, 
тақ сандарды киелі, шарапатты деп есептеген. Күл-ті- 
гіннің ңұрметіне ңойылған ескерткіштегі үлкен жазу- 
да Ілтеріс ңағанның жеңімпаз әскерінің саны алғаш- 
ңыда он жеті, одан кейін жетпіс, аңырында жеті жүзге 
жеткендігі баяндалады. Мұндай саннан ңұралған әс- 
кердің жауы ңой сияқты, ал өздері оларға ңарағанда, 
бөрі тектес болып көрсетіледі.

Ңазаң халңының ежелгі әдет-ғұрпы үш, жеті, то- 
ғыз сияқты таң сандарды жақсы ырымға жорыған 
Ертеректе ұзатыла- 
тын ңызға да он же- 
ті, отыз жеті, қырың 
жеті, елу жеті сияң- 
ты киелі сандармен 
есептелетін қалың- 
мал төленетін.

Түстерден де дәл 
осындай қасиет сезі- 
леді. Бал ашңан- 
да, «ңырық бір шөп- 
тің басы болсаң, ақ 
сары бас ңойдың құмалағы болсаң, аң сөйле» деп 
келетін тіркес бар. Әдетте, аң, сары, көк түс жақ- 
сыльіңты, ңызыл түс соғысты, ңара түс жаманшы- 
лыңты білдірген. Бата бергенде, «Сары тісті, сары са- 
қалды бол!» десе, ңарғыстағанда, «Ңара бассын!», «Жү- 
зі қара!», «Ңара жүрек!» — деп келеді. Бұл мысалдар 
әр түрлі түс пен так, сандарда шарапатты киелі ңасиет 
бар дейтін көне ұғымды дәлелдеуге арналды. Табылған 
моншақтардың алуан түсті болып, так, сандармен топ- 
талуы осы көне дәстүрмен мүмкін байланысты шығар.

1 I. К е ң е с б а е в .  Жеті, үш, тоғыз, ңырықпен байланысты 
•ұғымдар. «Ңазақ ССР Ғылым академиясының Хабар лары, фило- 
логияльщ серия», 4(29), 1946, 3—14-беттер.
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Енді моншақтағы жазуды сарапңа салалық. Басңа 
моншаңтардан ірілеу, дөңгелек тиірмен тасына ұқсас 
сарғыш моншақтың бір шеті тегістеле жонылып, сол 
жерге көне түркі алфавитінің үлгісін де, «ес сек үс» 
деген үш сөз жазылған. Жазу VI—VII ғасырлардағы 
түркі халықтарының тілінен дерек береді.

Т а ң б а л а р д ы ң  м ә н і :

1 к

I*

— с 2 (жіңішке айтылатын дыбыс)

—  Ү

IЬ  іип к м е а  Д вд о ш и кгм  ЬЙлмйгояі РІ

210000235615

Ж а з у  т ү р і  

оқылады). 

ес сек үс

І Г Х І І (оңынан солға к,арай

Т р а н с к р и п ц и я с ы :  

Ң а з а ң ш а  м ә н і :
дос секір, үз.

Түркі халыңтарының көне жазу ескерткіштерінён 
де бұл сөздер кездеседі2. Олардың мәні мынандай:

.• r»,V
— ес (дос) — друг, товарищ. "

І І  »'■

"С-
— сек (секір) — прыгать, * .1 
веселиться.

— үс (үз) — рвать, прерывать.
Ң \

Түркі халыңтарының ежелгі дәстүрі бойынша, ба- 
ланы үйлендіргісі келсе, біреудің ңызының есімін ата- 
тып, ңұлағын тщтеткен, кейде мойынындағы монша- 
гын үздірген. Моншаңтағы жазу осы әдетпен байла- 
нысты болу керек.

2 С. Е. М а л о в .  Памятники древнетюркской письменности. 
М. — Л., 1951, 13, 48, 366, 420, 441-беттер; Древнетюркский сло
варь. Л., 1969, 183, 184, 494-беттер.
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