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Аңдатпа. Мақалада Маңғыстау мен Үстірт аймағындағы таңбалы тастардың 

зерттелуі, оның маңызы және алдағы міндеттері туралы баяндалған. 

Маңғыстау таңбалы тастарын зерттеу барысында біз оның көптеген қыры мен 

сырын, соның ішінде: ең алдымен, мәдени мұра мәселесін, оның көзі мен жаңғыру 

жолдарын айқындасақ, ал ондағы сюжеттер ата-бабамыздың дәстүрлі мәдениетінің 

жоғалып бара жатқан компоненттерін, қоршаған ортамен және көрші елдермен қарым-

қатынастарын, рухани жан дүниесін, философиялық, эстетикалық көзқарастарын және 

т.с.с.қалпына келтіріп, түсіндіру үшін таптырмайтын бірден-бір дерек көз болып 

табылады.  

Түйінді сөздер: таңбалы тастар, петроглифтер, сакралды мән, Маңғыстау даласы, 

Үстірт, Еуразия құрдығы, киелі мәтін. 

 

Маңғыстаудың көне дәуірдегі тарихынан сыр шертетін хатталған құжаттар жоқтың 

қасы. Тек әр ғасырда, әр жерде қалам ұшына iлiккен бiрен-саран дерек қана бар. Ал 

олармен өлкенің бiртұтас, үздiксiз тарихын жасай салудың ретi келмейдi, өйткенi 

белгiлiсiне қарағанда ақтаңдақ тұстары анағұрлым көп. Әр түрлі тiлде, әр түрлі уақытта, 

әр түрлі сипатта қағазға түсірiлген деректердің дәл ақпар беру-бермеуi өз алдына, 

олардың өзi де соңғы 1100 жылды ғана қамтиды. Қамтығанының өзiнде де бiр ғасырларда 

мәлiмет көбiрек болса, екiншi бiр ғасырларда ешқандай дерек сақталмай, тарих үнсiз 

қалады. Сондықтан тарихты танудың басқалай да жолдары мен әдiстерiн iздестiруге тура 

келедi. Жазба құжат ақпарынан басқа дерек берерлiк археология бар, сақталған жер-су 

атаулары бар, жергiлiктi аңыздар және эпиграфиялық материалдар мен таңбалар бар. Олар 

да – тарихтың көзi, бiрақ әрқайсысы өз алдына жеке тұрып тарихты танытқыш дүние бола 

алмаса да, жанама дерек ретінде біраз нәрседен хабар береді. 

Iс жүзінде жергілікті қазақтар  Ой мен Қыр деп атайтын Маңғыстау мен Үстірт 

аумағындағы ескерткіштердің өзіндік  сакралдық мәні бар. Олардың басым көпшілігі көне 

дәуірден жеткен үйіктер мен сынтастар, ортағасырлық некропольдар мен жерасты 

мешіттер, XV-XX ғасырларда осы аймақты мекендеген халықтардың сәулет ескерткіштері 
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(құлпытас, қойтас, сағанатамдар және т.б.) болып келеді. Әсіресе кейiнгi заманның 

көшпенділер арасында абыройлы тұлғаларға арнап салынған төбелi тамдар мен сағаналар 

олардың мәртебесiнің басқа бақилық болған пенделерден артық екендiгiне ешкiм күмән 

келтiрмейдi. Кезiнде қазақ жерiнде, оның iшiнде Маңғыстауда да болған Б.Залесский 

осындай әулиесi бар қорымдар жөнiнде былайша деген болатын: «В степи есть много 

могил, их всегда узнаешь по жердям, стоящим над могилами. В каждой части степи есть 

свои отдельные святые, а вокруг их могил постепенно создаются целые кладбища, потому 

что казахи предпочитают хоронить мертвых по соседству со святыми. Ничего не зная из 

истории своего народа, знают они не больше и о жизни святых. На расспросы они обычно 

отвечают, что святой был очень благочестивым, помогал ближним, жил скромно, 

придерживался поста. И все-таки в основе представления о святости у казахов всегда 

лежит моральный фактор» [1, 126 ].  

Осы орайда, бір замандарда өңірдің өмірінде елеулі рөл атқарған тұтас бір әулеттер 

жерленген кешендердегі эпиграфикасы ерекше назар аударарлық. Мұндай киелі орындар 

жергілікті халық үшін қастерлі саналып, тауіп ететін орындар болған.  

Эпиграфиялық материалдар тарихтың әртүрлі уақытында орын алған саяси, этно-

лигвистикалық  және басқа да оқиғалардан хабар беретін ақпарат көздерінің бірі болып 

табылады.  

Еуразия құрлығының ортасында орналасқан Қазақ  даласының аумағы тарихтың 

сан ғасырлық қабаттарынан әртүрлі ақпарат беретін ескерткіштер түрлеріне өте бай. 

Солардың бірі – таңбалы тастар. Өз кезегінде таңбалы тастар мазмұнына қарай 

петроглифтер мен эпиграфикалық материалдарға бөлінеді. Петроглиф – латынның 

«петро» - тас және гректің «глиф» - жазу деген сөздерінен құралған термин. Қазақ тілінде 

ол – жартастағы жазу немесе сурет деген ұғымды білдіреді. Ал эпиграфикалық (гректің 

«эпиграфия» - жазу деген мағынасы) материалдарға қатты материалдарға (тасқа, 

керамикаға, металғғажәне т.б.) жазылған жазу-сызулар жатқызылады. 

Сонау жоғарғы палеолит дәуірінде пайда болып, қазіргі заманға келіп кеткен 

жартастағы суреттер мен жазу-сызулар – бір жағынан, оларды салған адам баласының 

рухани жан-дүниесін көрсететін «ашық аспан астындағы галерея» болса, ал екінші 

жағынан, өткен дәуірлер мен қоғамдар тарихы  үшін теңдесіз дерек көздерінің бірі болып 

табылады. Себебі таңбалы тастар біздің ата-бабаларымыздың күнделікті тұрмыс-

тіршілігіне, шаруашылығымен мен кәсібіне, діни наным-сенімдері мен әдет- ғұрыптарына, 

дүниетанымына, қоршаған ортамен қарым қатынасы мен рулық-тектілік 

индентификацияна және тағы да басқа да іс-әрекеттеріне байланысты мағлұматтар алуға 

болады. 

Қазақтың даласы осындай мағлұматтар беретін таңбалы тастардың жиынтық 

орындарының көптігі бойынша Еуразия континентіде алдыңғы орындардың бірін алады. 

Осы уақытқа дейін Қазақстан даласында әр тарихи кезеңді қамтитын 200-ден астам 

жартас суреттерінің шоғырланған орындары белгілі болып отыр [2] Аталған ескерткіштер 

қатарына Қазақстанның оңтүстік батысында орналасқан Маңғыстау ойы мен Үстірт қыры 

өңірлеріндегі таңбалы тастар да жатады. Маңғыстау облысы аймағындағы таңбалы 

тастарда кездесетін бейнелерді шартты түрде төмендегі категорияларға бөлуге болады: 

І. Петроглифтер; 

ІІ. Таңбалар жиынтығы (рулық таңбалар, киелі пиктограмалар); ІІ. Эпиграфика: 

- Руна тектес жазулар; 

- Араб граифкалық мәтіндер. 

Маңғыстау петроглифтері туралы алғашқы мәліметтерді біз XVIII ғ. аяғы – XIX ғ. 

басында кейбір Ресей және Батыс Еуропа зерттеушілері мен саяхатшыларының 

еңбектерінен кездестіре аламыз. Осы жерде Патшалық Ресейдің әскери және басқа да 

ведомствалары мен Орыс Географиялық Қоғамының (ОГҚ) үлкен рөл атқарды. Әсіресе 

полковник Ф.Ф. Бергтің басқаруымен 1825-1826 жж. Қазақстан батыс өңірлерінде жұмыс 
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істеген әскери-ғылыми экспедициясының жұмысын атап өткен жөн [3] Сондай-ақ Г.С. 

Карелин [4] мен ОГҚ-ның мүшесі М.И. Иванниннің [5] еңбектерінен де кездестіре аламыз. 

Мәселен Г.С.Карелин өз еңбегінде қазақтардың тұрмыс-тіршілігіне қатысты бейнелер 

туралы мәліметтер жинаса, М.Иванин өз мақаласында Маңғыстау даласындағы 

суреттердің көп екендігі жайында айтып өткен. 

Сонымен қатар ескерткіштердің осы түрлері жайында құнды деректерді А. 

Левшиннің [6] белгілі еңбегінен кездестіре аламыз. Левшин еңбегінде қазақтардың зиярат 

қабырғаларындағы бейнелерге мән берсе, Алеексеев зерттеулерінде Үстірттегі зиярат 

орындарының скульптуралық бейнелер мен схемалы түрде салынған суреттер туралы 

деректер қалдырған. 

Маңғыстау петроглифтері туралы келесі бір мәліметтерді И. Мейердің және XIX ғ. 

50-жылдары Маңғыстау өңіріне жер аударылғандар Т.Г. Шевченко [7] мен 

Б.Ф.Залесскийдің еңбектерінен кездестіре аламыз. Айта кетсек, И. Мейер өз мақаласында 

Орынбор ведомствасында тұратын қазақтардың жерлеу құрылыстарының 

қабырғаларындағы көшпелі өмір салты көріністері туралы мәлімет келтірсе [8], ал Т. Г. 

Шевченко мен Б. Ф. Залесский аталмыш өңір қазақтарының петроглифтерін халық 

архитектурасы туралы салған көркем суреттерінде кескінделген. Б. Ф. Залескийдің 1865 ж. 

Парижде жарық көрген альбомының арқасында қазақ петроглифтері Батыс Еуропа 

жұртшылығына белгілі болды [9]. 

XIX ғ. аяғы мен XX ғ. басында да Маңғыстау өңіріндегі қазақтардың мәдениеті мен 

тұрмысы зерттеушілердің назарын одан әрі өзіне аудартты. Осы уақытта көптеген әртүрлі 

очерктер баспа беттерінен жарық көрді. Солардың ішінде өлке этнографиясына 

байланысты жазылған толық еңбек болып неміс ғалымы, әрі дәрігері Р. Карутцтің еңбегі 

саналады [10]. Автор аталған өлкені қоныстанған халықтардың жерлеу құрылыстарының 

кейбір жеке түрлеріне, олардың еске алу ғұрпына байланысты безендірілуіне тоқталып 

кеткен. 

Өңірдің солтүстігіндегі көне ескерткіштерді зерттеуде 1910-1911 жж. Орынборда 

жарық көрген И.А. Кастаньенің екі үлкен жинағын  ерекше атаған жөн [11]. Маңғыстау 

петроглифтері туралы зерттеудің келесі кезеңі екінші дүние жүзілік соғыстан кейінгі 

уақыттарда жүргізілген далалық зерттеу жұмыстарының деректерінен кезіктіре аламыз. 

Олардың ішінде Батыс Қазақстанның сәулет өнері мен монументальды глиптикасын 

зерттеген Т.К. Басенов [12] пен М.М. Меңдіқұлов [13] еңбектерінің орны ерекше. 

Маңғыстау петроглифтері мен таңбалы тастарына қатысты деректерді сондай-ақ 

В.В. Востров пен С.П. Поляков еңбектерінен кездестіне аламыз. Мәселен, В. В. Қабір үсті 

ескертіштерінің қабырғаларындағы суреттердің қалай пайда болғандығы жөнінде мәселе 

қозғаса [14], С. П Поляков Маңғыстаудың оңтүстігінде кездесетін кіші архитектуралық 

формалардағы қару-жарақтар мен рулық таңбалар салынатын атап өткен [15] (Поляков, 

1973). 

Маңғыстау петроглифтерін зерттеуде аса көп көңіл ғалымдардың бірі – А. Г. 

Медоев. Оның өткен ғасырдың 60-жылдарындағы зерттеу жұмыстарының нәтижесінде 

жарық көрген мақалары мен еңбектеріндегі бейнелер қазақ тарихы үшін ғана емес, 

бүкіләлемдік ғылым үшін маңызы зор екенін айта келіп, оны одан әрі зерттеуді ұсынған 

еді [16]. Маңғыстау петроглифтеріне қатысты мағлұматтарды сондай-ақ Х. Арғынбаевтың 

еңбегінен [17], С. Шалабаев, Е. Өмірбаев, Қ. Сыдықовтардың «Маңғыстау» атты 

ұжымдық кітабынан [18], У. С. Қыдыралиннің [19], Т. Жанысбековтың [20] кандидаттық 

диссертацияларынан, С. Әжіғалидің [21], Қ. Ибраеваның [22], Ж. Адаев пен С. Әжіғалидің 

[23] және И. Тасмағанбетовтың [24] монографиялық еңбектерінен де кездестіре аламыз. 

Халқымыздың киелі де, рухани мәдениетінің ажырамас бөлігі болып табылатын 

петроглифтерді ғылыми тұрғыдан зерттеу, тек өткен ғасырдың 80-жылдарының соғынан, 

яғни Ә.Х. Марғұлан атындағы археология Институтының жанынан басталады. 

Жинақталған материалдар бойынша З. Самашев пен Ж. Жумашев ғылыми мақалар 
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жариялаған болатын. Сол жұмыстардың қорытындысы ретінде қос автордың «Қазақ 

петроглифтері» атты ғылыми еңбегі 2005 жылы жарық көрді [2] (Қазақ петроглифтері, 

2005). 

Сонымен қатар, өлке аймағында жаңадан петроглифтер тауып,  зерттеп жүрген 

өңірлік археолог А. Астафьевтіңде іздемпаз еңбегін айта кеткен жөн [25].  

Маңғыстау облысының аумағынан табылған таңбалар жиынтығын зерттеуде Е. 

Өмірбаев [18], С. П. Поляков [15], В. С. Ольховский мен С.А. Яценко [26], өлкетанушы Қ. 

Игібай [27] мен М. Ақмырзаев [28], археолог А. Астафьев [29], З. Самашев пен Н. 

Базылхан [30], Б. Төлегенұлы [31] сынды таңба зерттеушілері атсалысты. 

Араб графикалық эпиграфиялық материалдары бойынша Р. Сулейменов атындағы 

Шығыстану институтының мамандандары Ә. Муминов пен А. Нурманованың 

жетекшілігімен 2009 жылы Шақпақ жартастағы мешіт ішіндегі 255 мәтіннің аударма 

жұмыстары жүргізілді [32]. 

Сонымен қатар, 2015 жылы Р. Сулейменов атындағы Шығыстану институты және 

«Маңғыстау мемлекеттік тарихи-мәдени қорығы» қызметкерлерімен бірлесе отырып 

Сейсем ата пантеон-қорымының эпитафиялық мәтіндері аударылған құнды еңбек 

жарыққа шықты [33]. Маңғыстау өлкесінде орналасқан қорымдардағы құлпытастардың 

сырын ашуда тарихшы, эпиграфист Н.Кұлбаевтың еңбегі өте зор. Ол зерттеу барысында 

2000-нан аса құлпытас мәтінін оқып аударған [34]. 

Руна тектес жазуларға келер болсақ, бұл тақырыпты төмендегі  зерттеу 

жұмыстарымызда толығырақ ашатын боламыз. 

Маңғыстау таңбалы тастарын зерттеу барысында біз оның көптеген қыры мен 

сырын, соның ішінде: ең алдымен, мәдени мұра мәселесін, оның көзі мен жаңғыру 

жолдарын айқындасақ, ал ондағы сюжеттер ата-бабамыздың дәстүрлі мәдениетінің 

жоғалып бара жатқан  компоненттерін, қоршаған ортамен және көрші елдермен қарым-

қатынастарын, рухани жан дүниесін, философиялық, эстетикалық көзқарастарын және 

т.с.с.қалпына келтіріп, түсіндіру үшін таптырмайтын бірден-бір дерек көз болып 

табылады. 

Өз бастауын көне замандардан алатын бұл бейнелер мағынасы жағынан да, 

құрылымы жағынан да алуан түрлі. Жалпы алғанда ескерткіштердің бұл түрі ертедегі 

көшпенділер, соның ішінде көне түркі дәуірі тайпаларының ескерткіштері сияқты 

прокламативтік болып келеді. Олардың негізгі мотиві – әскери тұрмыс, көшпелі өмірдің 

қатал көріністері,билік пен байлық және т.с.с. болса, бейнелену жағынан сақ-скиф аң 

стиліне өте жақын. 

Жоғарыдан көріп отырғанымыздай, ұлттық мәдениетіміздің бір бөлігі болып 

саналатын таңбалы тастар туралы азын-аулақ хабарламалар мен санаулы ғылыми 

мақалалар болмаса, күні бүгінге дейін жеткілікті әрі жүйелі түрде жүргізілген зерттеу 

жұмыстары көп емес. Сондықтан да, Маңғыстау таңбалы тастары ғылыми әдебиеттерде 

өзіне лайықты орнын ала алмай келеді. 

Осы жағдайларды ескере отырып, ғылыми экспедициясынының аясында 

Маңғыстау облысы аумағындағы таңбалы тастарды жүйелеп, классификация жасап, 

мүмкіндігінше интерпретациялап, ғылыми айналымға енгізуді негізгі міндет етіп алға 

қойып отырмыз. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  КАМНЕЙ С НАДПИСАМИ В 

МАНГИСТАУ И УСТЮРТ 

Статья написана в рамках исследовательского проекта «AP08856996 

Концептуальное пространство сакральных текстов в Мангистау (поэтические тексты 

жырау, эпитафические тексты, петроглифы)» финансируемого грантом МОН РК. 

Толеген Б. - Менеджер музея Международной тюркской академии, г. Нур-султан, 

Казахстан. 

Нурдаулетова Б.И. - Каспийский  университет технологии и инжиниринга им. Ш. 

Есенова, Актау, Казахстан. 

Аннотация. В статье рассказывается об изучении символических камней 

Мангистауской и Устюртской областей, его значении и будущих задачах.  

В процессе исследования камней с надписями Мангистау было решено множество 

задач, в том числе, в первую очередь, вопросы культурного наследия, уточнили источники 

и пути их обновления, а сюжеты, присутствующие в этих надписях восстановили и 

объяснили исчезающие компоненты традиционной культуры наших предков, взаимосвязь 

с окружающей средой и соседними государствами, духовный мир, философские и 

эстетические взгляды, являющиеся бесценными источниками информации.  

Ключевые слова: камни с надписами, петроглифы, сакральная сущность, 

Мангистауская степь, Устюрт, Евразийский континент, сакральный текст. 

DIRECTIONS OF RESEARCHING STONES WITH INSCRIPTIONS IN 

MANGISTAU AND USTYURT 

The article was written within the framework of the research project "AP08856996 «The 

conceptual space of sacred texts in Mangistau (poetic texts zhyrau, epitaph texts, petroglyphs)»" 

funded by a grant from the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. 

Tolegen B. - Museum Manager of the International Turkic Academy, Republic of 

Kazakhstan. 

Nurdauletova B.I. - Caspian University of Technology and Engineering named after Sh. 

Yessenova, Aktau, Republic of Kazakhstan. 

Abstract. The article tells about the study of the symbolic stones of the Mangistau and 

Ustyurt regions, its meaning and future tasks. 

In this research project, almost all epitaph entries found in the Mangystau region will be 

listed and recorded, translated into modern Kazakh, lexical and semantic, conceptual analysis of 

texts will be performed, iconic stones in  Mangstau region will be systematized, classified, 

interpreted and, if possible, interpreted and put into scientific circulation, a documentary will be 

shot on the work of the expeditionary work. 

Keywords: stones with inscriptions, petroglyphs, sacred essence, Mangystau steppe, 

Ustyurt, Eurasian continent, sacred text 

 

  


