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Введение

Кіріспе

Б
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аянжүрек
(ойратша
«байин дзурх» – жомарт жүрек) тастағы
суреттері Алматы облысы, Қапал ауылынан солтүстік-шығысқа қарай 25 шақырым
жерде, Жетісу Алатауы сілеміне жататын
тауда орналасқан (1–3 сур.).
Баянжүрек тауындағы суреттерді
маған 1994 жылы ЮНЕСКО-ның «Орталық
Азия петроглифтері корпусы» жобасы бойынша іздеу-зерттеу жұмыстарын жүргізу
барысында белгілі қазақ археологы Бекен
Нұрмұханбетов көрсеткен болатын.
Мен осындағы петроглифтерді тіркеу
мен сипаттау бойынша зерттеулерді 1995–
1996 жылдары, құрамына А.-П. Франкфорт,
Д. Сакки, П. Видаль, Р. Давид, Ж.-П. Бозелик, Ф. Солейхаву, сондай-ақ испаниялық
трасолог П. Жардон кірген Францияның
Ұлттық ғылыми зерттеулер орталығының
бір топ ғалымдарымен бірлесіп жүргіздім.
Шын мәнісінде, біз үшін аталмыш
топқа кейін қосылған А. Немлагидің
Жетісудың бірқатар жерлеріндегі тасқа
қашалып салынған суреттердің бетіне
ғасырлар бойы жиналған дақтың, яғни

М

естонахождение наскальных изображений Баянжурек (поойратски «байин дзурх» – шедрое сердце)
расположено в 25 км к северо-востоку от
пос. Капал Алматинской области и относится к горной системе Жетысуского Алатау (рис. 1–3).
Петроглифы на горе Баянжурек показал мне известный казахстанский археолог Бекен Нурмаханбетов в 1994 г. во
время разведочно-поисковых работ по проекту ЮНЕСКО «Корпус петроглифов Центральной Азии». Изыскания по фиксации
и описанию петроглифов данного местонахождения проводились в 1995–1996 гг.
совместно с группой французских специалистов из Национального Центра научных исследований Франции (CNRS), куда
входили А.-П. Франкфорт, Д. Сакки, П. Видаль, Р. Давид, Ж.-П. Бозелик, Ф. Солейхаву, а также трасолог из Испании П. Жардон.
В итоге полезными и перспективными для будущих разработок оказались некоторые результаты геомикробиологических исследований патины на поверхности

1. Баянжүрек тауының батыс бөлігінде орналасқан жартас суреттерінің аэрофотосы
Аэрофотоснимок западной периферии горы Баянжурек с наскальными изображениями
Aerial photograph of the western periphery of the mountain Bayanzhurek with rock drawings
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3. Баянжүрек тауындағы жартас суреттерінің
негізгі топтары. Оңтүстіктен қарағандағы
көрініс
Основные группы наскальных изображений на
горе Баянжурек. Вид с юга
Main groups of rock drawings on the mountain
Bayanzhurek. A view from the South
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2. Жартас суреттері орналасқан Баянжүрек тауының аумағы. Оңтүстік беткейден көрінісі
Участок горы Баянжурек, на котором расположены наскальные изображения. Вид с юга
The mountain site of Bayanzhurek on which rock petroglyphs are placed. A view from the South

патинаның қалыптасу тарихы, құрамы,
әсіресе
сан
алуан
микроорганизмдер қатпарларының өсу жолдары мен
табиғаты туралы геомикробиологиялық
зерттеулерінің қорытындылары
тиімді
және болашағы зор ғылыми бағыт болып
көрінеді.
Бұл ескерткіште әр жылдарда –
біздің зерттеулерімізге дейін де, одан кейін
де басқа ғалымдар жұмыстар жүргізді.
Баянжүрек петроглифтері бойынша сапасы
әртүрлі жұмыстар жарық көрді.
Бұл ескерткіште өзгелер жүргізген
жұмыстардың нәтижелерін саралап баға
беру бұл кітаптың мақсаты емес; біз
тек 1995–2006 және 2009 жылдардағы

скалы с рисунками, полученные А. Немлаги, который подключился к нашей деятельности позже для изучения механизма
образования патины – многовековых напластований различных микроорганизмов
на ряде местонахождений петроглифов в
Жетысу, особенно на горе Баянжурек.
Кроме того, проводили некоторые
эксперименты трасологического характера
и уделяли значительное внимание изучению механизма образования патины на рисунках.
На этом памятнике в разные периоды
– до и после наших изысканий – проводили
работы и другие специалисты; были изданы различного уровня и качества материа-

6. Бірінші топтағы суреттердің біраз бөлігі төбенің
етегіндегі жартастарға салынған.
Выходы коренной породы с вертикальными и горизонтальными экспозициями у подножия сопки на
первом участке скоплений наскальных изображений
An exposure of the bedding rock with vertical and
horizontal expositions at the hill bottom on the first site
of clusters of rock drawings

лы по петроглифам Баянжурека. Анализ и
оценка итогов трудов иных исследователей
на этом памятнике не входит в задачу данной книги; мы ограничимся пока кратким
изложением результатов собственных исследований за 1995–2006 и 2009 гг. (Самашев, Нурмуханбетов, 2011, 74–105 б.).
Помимо вышеуказанных работ в эти
4. Баянжүректегі тастағы суреттер шоғырының годы нами осуществлялось полное описаалғашқы тобы таудың мүйісінде шоғырланған
ние рисунков по группам и копирование,
Начальная группа скоплений камней с изображениа также фотофиксация как отдельных заями занимает мысовый участок горы
рисовок, так и различных композиций.
An initial group of stones cluster with images
Некоторые плоскости подвергались более
occupies a big mountain site
тщательному изучению с целью выявления
особенностей техники выбивания рисунков, для этого проводились трасологические эксперименты.
С некоторых наиболее интересных
плит были выполнены полимерные слепки для более основательных лабораторных
исследований следов орудий, с помощью
которых создавались петроглифы.
5. Суреттердің бірінші шоғыры төрт бөлікке бөлініп төбенің бүкіл баурайын алып жатыр
Первая группа наскальных изображений – самая многочисленная, состоит из четырех подгрупп, встречающихся по всему склону сопки
The first and the most numerous group of rock drawings consists of four subgroups which are scattered on all
slope of a hill
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7. Тастағы суреттер шоғырының орталық тобы
Центральная группа скоплений камней с рисунками
A central group of stone cluster with drawings
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өз зерттеулерімізді қысқаша мазмұндап
шығумен шектелеміз (Самашев, Нурмуханбетов, 2011, 74–105 б.).
Жоғарыда аталған жұмыстардан
бөлек, осы жылдары біз суреттерді топтарға
жіктеп толық сипаттама беріп, көшірмесін
салып, сондай-ақ жекелеген суреттерді де,
түрлі композицияларды да фотоға түсіріп
алдық.
Кейбір тас беттеріне суреттерді
қашап салу техникасының ерекшеліктерін
анықтау мақсатымен неғұрлым егжейтегжейлі зерттелді; ол үшін түрлі аспаптарды қолдана отырып трасологиялық
тәжірибелер жүргізілді.
Ең қызықты деген суреттерден
пластикалық көшірмелер жасалып алынды,
олар петроглифтерді салуға қолданылған
құралдардың іздерін лабораторияда толығырақ зерттеу мақсатында пайдаланылды.
Дала жағдайында петроглификалық
материалдарды зерттеу үшін жалпыға
ортақ жүйе қолданылды: сурет салынған
тас бетіне топтағы кезекті нөмірмен
аталғанда, тас бетінің сипаттамасы
беріледі, суреттер мен тас тақтаның патиналану деңгейі, суреттің салыну техникасы анықталады, содан кейін ондағы
суреттердің барлығы сипатталады. Әрбір
нөмірленген петроглифті тас беті, топтың
жалпы жоспарына асқан нақтылықпен тео-

8. Баянжүрек тауындағы жартас суреттерінің
орналасқан орталық аумағы
Центральный участок местонахождения наскальных
рисунков на горе Баянжурек
A central site of rock paintings location on the mountain
Bayanzhurek

10. Баянжүрек тауының жартас суреттері
шоғырының шығыс топтары
Восточные группы скоплений наскальных изображений на горе Баянжурек
East groups of rock drawing clusters on the mountain
Bayanzhurek

12. Баянжүректегі жартас суреттерінің соңғы
тобы орналасқан жер
Участок последней группы наскальных изображений на горе Баянжурек
The site of the last group of rock drawings on the
mountain Bayanzhurek
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9. Орталық аумақтағы сурет салуғы жарамды шағыл
тастар
Скальные выходы с петроглифами на центральном
участке местонахождения
Rocky outbursts with petroglyphs on the central site of the
location

Для изучения изобразительного материала в полевых условиях применялась
общепринятая система, это когда плоскости с петроглифами присваивается очередной номер в группе, дается ориентировка
плиты, определяется степень патинизации,
техника выполнения, после чего описываются все изображения на ней. Каждая
пронумерованная плоскость с рисунками
была с предельной точностью нанесена на
общий план группы теодолитом.

11. Баянжүрек тауындағы петроглифтердің соңғы
шоғырларының жалпы көрінісі
Панорама последних групп петроглифов на горе
Бянжурек
The panorama of the last groups of petroglyphs on the
mountain Bayanzhurek

долитпен тіркеліп отырды.
Әрбір топтағы суреттер саны әртүрлі:
олардың неғұрлым шоғырлануы орталық
бөліктерден байқалады. Көп фигуралы композияциялар жасауға ыңғайлы тас беттері
қола дәуірінде игерілген. Баянжүректегі
қола дәуіріне жататын петроглифтер, өзге
орындардағы сияқты басқа кезеңдерге
жататын суреттерден сан жағынан асып
түседі және түрлік құрамы мен сюжеттік
желілері бойынша әртүрлі болып келеді.

13. Етегінде ескі қазақ қыстағының қирандысы
сақталған, орталық аумақтағы жартаста суреттер салынған
Скала с рисунками на центральном участке местонахождения, у подножия которой сохранились
развалины старой казахской зимовки
A rock with drawings on the central site of location
at the bottom of which ruins of old Kazakh wintering
remained

Количество изображений в каждой
группе различается, наибольшая их концентрация наблюдается на центральных
участках. Удобные для создания многофигурных композиций плоскости были
освоены в бронзовом веке. Петроглифы
бронзового века Баянжурека, так же как и
во многих других местонахождениях, по
количеству явно превалируют над рисун-

14. Ежелгі түркі руникалық жазуы
Древнетюркская руническая надпись
Ancient nomad runic inscriptions

15. Баянжүрек тауын қоршаған аймақтан бөліп
тұрған терең сайдың түбінде жазда құрғап қалатын
кішігірім өзен ағады
Глубокий каньон, образованный небольшой, пересыхающей летом речкой, отделяет Баянжурек от прилегающей территории
A deep canyon formed by a small river drying up in the
summer that separates Bayanzhurek from the adjacent
territory
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17. Баянжүрек тауындағы сурет салынған тастардың орналасуының графикалық жоба-сызбасы
Графический план-схема расположения плоскостей с рисунками на горе Баянжурек
A graphic scheme of planes arrangement with drawings on the mountain Bayanzhurek

16. Қола дәуірден этнографиялық уақытқа дейінгі түрлі жерлеу-зиярат ету құрылыстары, қоныстар
мен басқа да археологиялық ескерткіштер орналасқан Іле Алатауы жотасының бауырын алып жатқан
кең жазықтың Баянжүрек тауынан қарағандағы бір көрінісі
Широкая долина перед хребтом Заилийского Алатау, на которой расположены разнотипные погребально-поминальные сооружения, поселения и другие памятники периода от эпохи бронзы до этнографического времени. Вид с горы Баянжурек
A wide valley in front of the ridge of Zailiyskiy Alatau on which polytypic funeral constructions, settlements
and other monuments form the Bronze Age period to ethnographic time are located. A view from the mountain
Bayanzhurek
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Ерте темір дәуіріне жататын петроглифтер көп емес, бірақ олар жарқын. Көне
түрік заманының бедерлері де аз емес; олар
ту ұстаған салт аттылар және алуан түрлі
орта ғасырлық қарумен шайқасып жатқан
жаяу әскер бейнесімен көрініс тапқан.
Жартас бетіндегі суреттердің, әсіресе
қола дәуіріне жататындарының мағыналық
мазмұнын ашу және мүмкіндігінше
этномәдени сәйкестендіру тарихи дерек көздерінің осы түрін зерттеудің түпкі
міндеті болып табылады.
Айрықша қолайлы табиғи жағдайларының, су көздерінің көптігінің, жануарлар және өсімдіктер дүниесінің алуан түрлілігінің арқасында Жетісудағы
Баянжүрек жотасының айналасындағы
шағын ауданды адамзат түрлі тарихи кезеңдерде қарқынды игерген, оған
петроглиф кешеніне қуатты мәденихронологиялық мағына дарытып тұрған
түрлі археологиялық ескерткіштер куә.
Мұнда кішкентай ғана, жазда
құрғап қалатын өзен оң жақ жағалауында
орналасқан суреттері бар жартас тұмсығынан жанап өтеді. Өзеннің сол
жағалауында алаңқайдан тіке шығатын
жолды жауып тұрған құлама тастар
орналасқан.
Баянжүрек
тауының
құрамдық
және текстуралық сипаттары бастапқыда
механикалық бүлінуге қатты тап болғандығына байланысты. Жартас бөліктерінің
қатты желдің және басқа табиғи құбылыстардың әсерінен қатпарлануы тығыз
геометриялық «бөліктер» түріндегі бірбірінен арашаланған сынықтар топтары қалыптасуына әкеліп соқтырған.
Миллиондаған жылдар бұрын болып өткен
қуатты тектоникалық
қозғалыстардың
нәтижесінде жер бетіне шығып қалған
алып тақталар көне суретшілердің басты
материалына айналған. Ауыр салмағымен
жартастардың құлауы салдарынан ансамбль
тұрақтылығынан
айрылып,

ками остальных периодов и чрезвычайно
разнообразны по видовому составу и тематике сюжетов.
Петроглифы раннего железного века
немногочисленны, но яркие. Гравюры
древнетюркского времени также малы; они
представлены образами конных знаменосцев и пеших воинов, сражающихся различными видами средневекового оружия.
Расшифровка смыслового содержания сюжетов наскальных изображений,
особенно бронзового века, и возможная этнокультурная атрибуция является конечной
задачей в исследовании этого вида исторического памятника.
В силу особо благоприятных природно-ландшафтных условий, изобилия
водных источников и разнообразия фауны
микрорайон вокруг небольшой горы Баянжурек в Жетысу осваивался человеком
в разные исторические периоды довольно
интенсивно, о чем свидетельствует большое количество различных типов археологических памятников, которые, в свою
очередь, составляют мощную культурнохронологическую часть петроглифического комплекса.
Здесь небольшая, пересыхающая летом речка круто огибает скальные выходы
с рисунками, расположенные непосредственно на ее правом берегу. По левому берегу речки проходят увалы, закрывающие
сквозной выход из лощины.
Структурные и текстурные особенности горы Баянжурек характеризуются
сильной подверженностью механической
порче. Интенсивное выветривание и расслаивание скалистых участков приводит
к образованию ансамбля размежеванных
изломов в виде плотных геометрических
«звеньев». В результате мощных тектонических разломов, произошедших миллионы лет назад, на поверхность поднялись
гигантские плиты, ставшие излюбленным
материалом древних художников. Падение скал под действием тяжести повлекло

бұзылған. Суреттердің механикалық жолмен бөлшектеніп қалуына кей жерлерде шытынау желілері бойымен кейбір
блоктардың жоғалып кетуі мен петроглифтер бетіндегі сурет бедерлерінің жоғалуына
себепші болған дала өсімдіктерінің пайда
болуы әсер еткен.
Баянжүрек
тауындағы
жартас бетіне салынған суреттер негізгі
бөлігі, бір деңгейде орналасқан, жартас
тақталарында және кей кездері жекелеген
блоктарда орналасқан. Суреті бар тастар
шоғырларының табиғи шекаралары бойымен бұл жерде біз жұмыс істеуге ыңғайлы
болуы үшін шартты түрде алты топқа бөліп
алдық (4–12, 17 сур.). Бірінші, саны ең көп
суреттер тобы табиғи шекаралары бойымен жеті шартты топ бөліктеріне бөлінді:
А, В, С, Д (17 сур.).
Барлық тіркелген суреттердің жазбаша сипаттамалары мен ең керекті мотивтер мен сюжеттердің көшірмелері жасалды, бірақ бұл басылымның көлемі шағын
болғандықтан оларды толық шығаруды
кейінге қалдырдық.
Баянжүрек петроглифтерімен жұмыс
жүргізудің бастапқы кезеңінде біз бұрынғы
қара түсті
үлдірді пайдаланғанбыз,
сондықтан кейіннен түрлі-түсті цифрлік
режимді фото түсіру және толық зерттеу
үшін осы ескерткішке кейін бірнеше рет
қайта барып жұмыс істедік.
Соңғы алтыншы топ суреттерінің
арасынан көне түркі дәуіріне жататын, төрт
ірі әріптен тұратын руналық жазу табылды. Түркітанушы Н. Базылханның айтуынша, жазбада сақталмай қалған тағы екі
таңба болуы мүмкін. Әріп-таңбалар белгілі
енисей және талас таңбаларына ұқсайды.
Транслитерация: 1- |еR 2- |Ti| 3-|M |4-| Q| 5-?
| 6- |?|; транскрипция: Er atim Oq… оқылуы
«Менің ер атым Ок…» (14 сур.). Әйтсе де,
бұл жазбаның нағыз көне нұсқа екеніне
толық сенім жоқ.

за собой дестабилизацию ансамбля, его
разрушение.
Механическое дробление
рисунков порой усиливается появлением
степной растительности вдоль сетей растрескивания, провоцирующей исчезновение некоторых блоков и деградацию поверхностей петроглифов.
Наскальные рисунки на горе Баянжурек располагаются в основном на участках,
находящихся на одном уровне, на скалистых плитах и иногда на отдельных блоках
– коренных выходах скал. По естественным границам скоплений камней с рисунками здесь мы выделили для удобства работы семь условных групп (рис. 4–12, 17).
Первая, самая многочисленная группа рисунков разделена по естественным границам на четыре условные подгруппы – А, В,
С, D (рис. 17).
Все зафиксированные на каменных
плоскостях изображения были описаны, а
наиболее презентабельные сюжеты скопированы на полиэтиленовую пленку и микалентную бумагу, однако из-за ограниченности объема не все материалы вошли в
данное издание.
На начальном этапе работы с петроглифами Баянжурека мы еще пользовались
негативной (черно-белой) фотопленкой,
поэтому позже, вплоть до 2009 г., неоднократно выезжали на этот объект для проведения съемок в цифровом режиме.
Среди рисунков последней пятой
группы найдена так называемая посетительская надпись древнетюркской эпохи,
состоящая из четырех крупных знаков. По
заключению тюрколога Н. Базылхана, в
тексте могли быть еще два знака, которые
не сохранились. Буквы-знаки похожи на
известные енисейские и таласские. Транслитерация 1- |еR 2- |Ti|3- |M|4- |Q|5-?|6- |?|;
транскрипция Er atim Oq… читается: «Мое
мужское имя Ок…» (рис. 14). В то же время у нас нет уверенности в подлинности
этой надписи.

17

Ж

артас бетіне салынған
суреттерді зерттеу мәселелері

Н

екоторые вопросы
изучения наскальных изображений
18
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Жалпы ескертпелер
Жартас бетіне салынған суреттер – көне бейнелеу ескерткіштердің ең
маңызды құрамдас бөлігі. Айрықша тарихи дереккөз ретінде олар алуан түрлі
мәдени-тарихи жаңғыртуларда, ежелгі
және ортағасырлар халықтарының өмір
салтын, наным-сенімдерін, мифологиялық
және эстетикалық көзқарастарын сипаттауда көп пайдаланылады. Бұл – көне
тас дәуірінен қазіргі этнографиялық
заманға дейінгі мыңдаған жылдар бойы
адамзаттың рухани әлеуетінің даму
саласындағы ерекше құбылыс. Бейнелі
ескерткіштер
оқиғаларды,
қоршаған
шынайылықты, жинақталған білім мен
тәжірибені, танымдық бағдарлар мен басқа

Общие замечания
Наскальные изображения – важнейший компонент древних изобразительных
памятников. Как специфический исторический источник они активно используются в различных культурно-исторических
реконструкциях, в описании образа жизни, верований, мифологических и эстетических воззрений древних и средневековых народов. Это особое явление в сфере
развития духовного потенциала человека
на протяжении многих тысячелетий – от
древнекаменного века до этнографической
современности. Изобразительные памятники фиксировали события, окружающую
действительность, накопленные опыт и
знания, мировоззренческие ориентиры и
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18. Беті күнге қатты күйген тас бетіне архаикалық кейіптегі екі тоқал бұқаның суреті қашалып
салынған. Оң жақтағы бұқадан сәл жоғарылау таутекенің бейнесі, ал төменде – түрі анықталмайтын,
салынып бітпеген зооморфты бейне
Наклонная плоскость выхода горной породы с плотной, иссиня-темной патиной, на которой выбиты
изображения двух комолых быков архаического облика. Выше правого быка помещена фигура горного козла, ниже – плохо читаемое зооморфное изображение
An inclined plane of rock exposure with dense, dark patina on which images of two polled bulls of archaic shape
are incused. Above the right bull the figure of a mountain goat, below – badly readable zoomorphic image is placed

да дүниені қабылдау құбылыстарын бейнелер, метафоралар мен символдар түрінде
бекітіп, сол арқылы ерекше тәсілмен
жинақталған ақпаратты келер ұрпаққа
жеткізе отырып, түрлі тарихи кезеңдерде
айрықша
таңбалық-коммуникациялық
жүйе қызметін атқарған (Самашев, 2006, c.
31–37).
Соңғы жылдары бүкіл дүние жүзінде
көне бейнелеу ескерткіштерінің негізгі
құрамдас бөлігі – тас бетіндегі суреттерді
зерттеу мәселелеріне деген қызығушылық
артып отыр, соның нәтижесінде осы бір
өткен дәуірлердің мәдени мұрасының
айрықша көрінісіне деген танымдық
тұрғы мен ғылыми зерттеулердің дереккөз
негіздерінің қарқынды кеңеюі байқалуда.
Осының нәтижесінде жартас бетіндегі
суреттердің мағыналық мазмұнын талдап,

другие проявления мировосприятия в образах, метафорах и символах и передавали
аккумулированную особым образом информацию последующим поколениям, выполняя тем самым специфическую функцию знаково-коммуникативной системы в
различные исторические периоды (Самашев, 2006, c. 31–37).
На протяжении последних двух десятилетий во всем мире наблюдается всплеск
интереса к проблемам изучения наскальных изображений – основного компонента
древних изобразительных памятников, и,
как следствие, происходит колоссальное
расширение источниковой базы научных
исследований и познавательного подхода
к данному феномену культурного наследия прошлого. Это повлекло за собой различное отношение к методологическим
принципам интерпретации смыслового содержания наскальных изображений как у
отдельных исследователей, так и у научных
школ и центров, что получило отражение в
материалах симпозиумов, круглых столов,
в частности, международных дискуссий,
организованных Институтом археологии
и этнологии СО РАН в 2004–2009 гг. (Проблемы изучения первобытного искусства.
Материалы дискуссии, 2009).
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түсіндіруің әдістемелік ұстанымдарына
жекелеген зерттеушілердің де, ғылыми
мектептер мен орталықтардың да әртүрлі
тұрғыдан қарау үрдісі пайда болып, ол
симпозиумдар, дөңгелек үстелдер, атап
айтқанда, Ресей Ғылым академиясының
Сібір бөлімшесінің Археология және этнология институты 2004–2009 жылдары
ұйымдастырған халықаралық пікір-талас
материалдарында көрініс тапты (Проблемы изучения первобытного искусства. Материалы дискуссии, 2009).
Осы
аталған
үдірісте
тіркеу,
әсіресе құжаттау тәсілдері жетілдіріліп,

В русле всего этого идет и процесс
совершенствования приемов фиксации
и особенно документирования, а в деле
хронологической атрибуции – использование новых достижений естественнотехнических наук.
Петроглифы Казахстана входят в центральноазиатскую провинцию распространения древнего наскального изобразительного искусства, которая занимает как бы
буферную зону в огромном евразийском
горно-степном пространстве – от франкокантабрийской области и до Тихоокеанского побережья.

ал хронологиялық атрибуция ісінде –
жаратылыстану-техника ғылымдарының
соңғы жетістіктерін қолдану белең алып
келеді.
Қазақстан
петроглифтері
франккантабрий аумағынан Тынық мұхиты
жағалауына дейінгі аралықтағы еуразиялық
ұшы-қиырсыз таулы-далалы кеңістіктегі
аймақты алып жатқан көне жартастағы
бейнелеу өнерінің Орталық Азиялық таралу провинциясына кіреді.
Петроглифтанудың түрлі салаларының
жүйелі түрде игерілуіне қарамастан, тек

Несмотря на системную разработку
различных аспектов петроглифоведения,
актуальными и не до конца решенными
остаются прежде всего вопросы хронологической атрибуции памятников наскального изобразительного искусства не только
Центрально-Азиатского региона, но и всей
Евразии – от франко-кантабрийских границ
до Камчатки. К примеру, до недавнего времени самыми древними эталонными образцами реалистического искусства верхнего
палеолита (около 14–12 тыс. лет назад)
считались знаменитые пещерные росписи
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19. Текше сандықтастың бір тік қабырғасында денесі геометриялық тұрғыда бейнеленген үш бұқаның
фигурасы. Жануарлардың иір мүйіздері, мойындары қысқа, бірақ көтеріңкі мығым етіп көрсетілген.
Осы құлақтары шолақ, ұзын құйрықты, төрт аяқты сиырлардың арасында антропоморфтық және
басқа да зооморфтық фигуралар кездеседі. Суреттердің патинасы өте жоғары
На вертикальной плоскости камня изображены фигуры трех быков с геометрической трактовкой корпуса. Извилистые рога животных посажены на мощные, круто поднятые короткие шеи. Обозначены
уши. Среди изображений быков помещены антропоморфный персонаж и зооморфная фигура, связанные
между собой по сюжету. Изображения сильно патинизированы
On the vertical plane stone figures of three bulls with geometrical treatment of the case are represented. Twisty
horns of animals are upon the powerful sharply raised short neck. Ears are distinguished easily. Among images
of bulls the anthropomorphous character and the zoomorphic figure connected among themselves on a plot are
placed. Images in it are strongly patinated

Орталық Азиялық қана емес, сонымен
қатар франк-кантабрий аумағынан бастап, Камчаткаға дейінгі аралықтағы
бүкіл Еуразияның жартас бетіндегі бейнелеу өнерінің хронологиялық атрибуциясы мәселелері соңына дейін шешімін
таппай келеді. Мысалы, біраз уақытқа

20. Жыртқыш аңдардың бұғыға алды-артынан шабу көрінісі. Бұғы суреті кейіннен аздап
жаңартылған
Сцена нападения хищников на оленя. Изображения
частично подновлены
A scene of predators’ attacking a deer. Images are
partially renewed
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дейін жоғарғы палеолит дәуірінің (шамамен 14–12 мың жыл бұрынғы) реалистік
өнерінің ең көне көріністері деп атақты
Батыс Еуропаның үңгір суреттері танылып келген, бірақ 1994 жылы Франциядағы
Шове үңгірінде мұз дәуіріне жататын жануарлардың одан көрі көркем
салынған суреттері табылды. Олар Батыс Еуропаның оңтүстігі үшін ең көне
тікелей
радиокөміртегілік
мерзімдеу
әдісінің анықтамасына сүйенсек, осыдан
32000 жыл бұрын салынған, бұл, сөз жоқ,
бұрынғы хронологиялық схемаларға біраз
түзетулер енгізілуін талап етеді (Филиппов, 2004, с. 47–52).
Өзге құрлықтарда, атап айтқанда
Австралияда ғалымдардың пайымдауынша төменгі палеолит дәуірінде, яғни
бірнеше жүз мың жыл бұрын болған көне
бейнелеу өнер үлгілері бар екені белгілі
болып отыр. Мәселен, австралиялық
зерттеуші Р. Беднариктің ойынша, өзге өнер
нысандарының табылған үлгілерімен бірге,
осы ашылған жаңалықтар, ғылымда әлі
күнге дейін үстемдік құрып отырған өнердің
пайда болуы хакында евроцентристік
көзқарасты қайта қарастыру қажет екенін,

21. Ұзын құйрықты, мүйізі қарағайдай бұғы.
Бірақ, мүйізі мен құйрығы кейіннен салынуы
мүмкін, алғашында жыртқыш аң бейнеленген
тәрізді. Жоғарғы жағында беймәлім жануар
Изображение оленя с древовидными рогами и
длинным хвостом. Возможно, рога и хвост пририсованы позже. Рядом неопределенная зооморфная
фигура
The image of a deer with treelike horns and a long tail.
Probably, horns and a tail were added later. Nearby
uncertain zoomorphic figure

Западной Европы, но в 1994 г. были открыты более выразительные изображения
животных ледникового периода в пещере
Шове во Франции, которые имеют серию
самых древних для юга Западной Европы
прямых радиоуглеродных дат – 32000 лет
назад, что, безусловно, требует значительной корректировки прежних хронологических схем и принципов их построения (Филиппов, 2004, с. 47–52).
На других континентах, в частности
в Австралии, известны образцы палеоискусства, которые, как полагают ученые,
существовали еще в эпоху нижнего палеолита, т.е. несколько сотен тысяч лет назад.
Эти открытия в совокупности с находками
других форм творчества, по мнению австралийского исследователя Р. Беднарика, настоятельно диктуют необходимость
пересмотра господствующих в науке евроцентристских моделей происхождения искусства (Беднарик, 1992, с. 8–13).
В казахстанской петроглифике этот
психологический
барьер
постепенно

меніңше, өте дұрыс нұсқайды (Беднарик,
1992, с. 8–13).
Қазақстандық археология ғылымында
палеометалл дәуірлеріне дейінгі жартас
суреттерінің біздің еліміздің территориясында болу мүмкіндігі жөніндегі бұрынғы
психологиялық кедергілер қазір біртіндеп
азайып келеді.
Жартас бетіндегі бейнелеу өнері
ескерткіштерін
кезеңдерге
жіктеу
мен
салынған
уақытын
анықтауда

преодолевается в связи с открытием новых
петроглифов, относящихся, предположительно, к допалеометаллическим эпохам.
По Баянжуреку установлены радиоуглеродные даты, которые еще предстоит
соотнести с существующими представлениями о периодизации и хронологии памятников с наскальными зарисовками и
осмыслить их значение в контексте развития древнего монументального искусства.
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22. Сандықтастың үстіңгі жазығында көне
суреттердің үстіне бұғыны қуған ит және бірнеше
таутеке кейіннен қашалған. Тастың бүйірінде екі
салт атты садақшының бұғы мен таутекеге итпен саятшылық құрған әрекеттерінен көрініс
На одной плоскости каменного блока поверх более
древних рисунков изображен момент преследования хищником оленя, а слева – несколько горных козлов. На боковой плоскости камня высечена сцена
охоты на оленей и горных козлов с участием двух
конных лучников (?) и с использованием собаки
On one plane of the stone block over more ancient
drawings the moment of driving a deer by a predator
and on the left driving some mountain goats are
represented. On the lateral plane of a stone the scene of
hunting deer and mountain goats with participation of
two horse archers (?) and with use of a dog is cut

26. Бірнеше таутеке, солардың ішінде біреуінің
мүйізі қатты иірілген
Изображение двух архаров (?), у одного из них
сильно закрученные рога
Images of two аargali (?), one of them has twisty
horns

23. Бірінің соңына бірі ерген ірілі-ұсақты
таутекелердің бейнесі
Изображение вереницы горных козлов
An image of a chain of mountain goats
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әртүрлі әдістемелер, солардың ішінде
ескерткіштердің басқа да түрлерімен салыстырмалы зерттеу және сәйкестендіру,
солардың ішінде петорглифтерді, мысалы
көне монументалдық өнердің дамуы аясында түсіндіру немесе радиокөміртегілік
мерзімдеу мүмкіндігін пайдалану, тағы
басқалары бар.
Жартас суреттерін ғұрыптықжерлеу және тұрақты қоныстану
кешендерінен алынған деректермен
сәйкестендіру туралы. Петроглифтанудың
келешегі зор бағыттарының бірі жартас
бетіндегі
суреттерді
жаңадан
ашылған археологиялық кешендермен
сәйкестендіру мәселелерін зерттеу болып
табылады (Самашев, 2009, с. 119–120).
Петроглиф кешендерінің, әсіресе ірілері
мен әр кезеңдерге жататындарының
археологиялық контексі көбінесе ауқымды
болып
келеді,
сондықтан
олардың
жанындағы қоныстарды, жерлеу орындары мен ғұрыптық нысандарды зерттеу тек бастапқы міндет болып табылатын суреттердің түрлі хронологиялық
қабаттарымен сәйкестендіру үшін ғана
қажет емес, яғни түрлі деңгейлердегі
этноәлеуметтік-мәдени, шаруашылық және

24. Таутекенің үш фигурасынан тұратын, тігінен
ұйымдастырылған композиция. Ортасында денесі тікбұрыш
пішінде, мүйізінде кертіктері көрсетілген таутеке бейнеленген
Вертикально организованная композиция, состоящая из фигур трех горных козлов. У центральной фигуры корпус передан
в виде прямоугольника, а на рогах обозначены «годовые
кольца» в виде зазубрин
Vertically organized composition consisting of figures
of three mountain goats. At the central figure the case
is shown as a rectangle, and on horns «annual rings»
are distinguished

Вопросы синхронизации материалов петроглифических, погребальнопоминальных и поселенческих комплексов. Перспективным направлением
петроглифоведения является разработка
вопросов синхронизации наскальных изображений с открытыми археологическими
комплексами (Самашев, 2009, с. 119–120).
Археологический контекст петроглифических комплексов, особенно крупных и
разновременных, часто бывает обширным,
поэтому раскопки поселений, погребально-поминальных объектов рядом с ними
необходимы не только для синхронизации

25. Мүйізі ерекше үлкен мөлшерде иірілініп салынған
архардың немесе таутекенің жанында екі ешкі
бейнеленген
Изображение архара со спирально закрученными
гипертрофированными рогами и двух горных козлов
Images of argali with spiral twisty hypertrophied
horns and two mountain goats

этносаяси құбылыстардың толық бейнесін
қалыптастыру үшін бүкіл кешенді толық
зерттеу қажет. Мұндай қажеттілікті жартас
бетіндегі бейнелеу өнері ескерткіштерін
зерттеп жүрген мамандардың барлығы
мойындайды және қазірдің өзінде осы
мәселеге қатысты әртүрлі көзқарастар бар
(Молодин, Ефремова, 2008, с. 67–78).
Сыртқы сипаттарына қарап анықтау,
тіркеу, картаға түсіру, егжей-тегжейлі
құжаттау және хронологиялық атрибуцияның
ғылымда эмпирикалық түрде қалыптасқан
өзге де әдістерін негізге ала отырып, жартас бетіндегі суреттерге жақын орналасқан
қола, ерте темір дәуірі, көне түркі дәуіріне

их с различными пластами рисунков (что
является всего лишь первичной задачей),
но и для выяснения полной картины этносоциокультурных, хозяйственных и этнополитических явлений на разных уровнях.
Такая необходимость осознается всеми
специалистами, занимающимися изучением памятников наскального изобразительного искусства, и уже существуют разные
подходы к решению проблемы (Молодин,
Ефремова, 2008, с. 67–78).
На основе опыта визуального определения по внешним признакам, фиксации,
картографирования, тщательной документации и других эмпирически сложившихся
в науке методов хронологической атрибуции нетрудно выделить погребально-поминальные и иные памятники бронзового,
раннего железного веков, древнетюркского
времени и этнографические объекты, расположенные в непосредственной близости
с наскальными изображениями, без проведения археологических раскопок. Аналогичная исследовательская процедура осуществляется и с комплексом наскальных
изображений, что в итоге может рассматриваться как реализация начального этапа
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жататын қорым-зиярат ету орындары және
өзге де ескерткіштер мен этнографиялық
нысандарды
археологиялық
қазба
жұмыстарын жүргізбей-ақ анықтауға болады. Осыған ұқсас зерттеу әрекеттері
жартас бетіндегі суреттер кешеніне де
жүргізіледі, нәтижесінде ол археологиялық
ескерткіштердің екі түрін сәйкестендірудің
бастапқы сатысының жүзеге асырылуы
ретінде қарастырылуы мүмкін.
Әрине, мұндай жолмен алынған
нәтиже археологиялық ескерткіштердің
этникалық атрибуциясы мәселелерінің
асқан күрделілігін айтпағанда, сәйкестендіру мәселелерін шешу үшін де
дереккөзінің толықтығы мен сенімділігіне
кепілдік бола алмайды (Савинов, 1990,
с. 5–8). Сондықтан объективті және
алуан түрлі мағлұмат алу мақсатымен
сәйкестендірілетін ескерткіштер санатын

синхронизации двух видов археологических памятников.
Разумеется, полученный таким образом результат еще не гарантирует полноты
и достоверности источника для решения
вопросов синхронизации, не говоря о наивысшей сложности проблем этнической
атрибуции археологических памятников
как финальной стадии в их интерпретации
(Савинов, 1990, с. 5–8). Поэтому необходим
переход к следующему уровню исследования, который предполагает углубленный и
детальный анализ синхронизируемых категорий памятников с целью получения объективной и разноплановой информации:
археологические раскопки погребальнопоминальных сооружений и документация;
фотосъемка и графическая фиксация, типология, классификация и другая археологическая процедура, связанная с изучением
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27. Мүйізі жіптің көмегімен байланысқан
ешкілер және түйе
Изображение животных, рога которых соединены с помощью веревки
Images of the animals the horns of which are joined
with help of a rope

тереңдей және егжей-тегжейлі саралауды көздейтін зерттеудің келесі деңгейіне
өту қажет: жерлеу-зиярат ету орындары құрылыстарына археологиялық қазба
жұмыстарын жүргізу және графикалықсызбалық тіркеу, суретке түсіру, кейіннен
ғылыми топтама жасау, жіктеу және бейнелеу өнері ескерткіштерін зерттеумен байла-

памятников изобразительного искусства.
На базе этих данных можно уже выделить
ранний, развитой, завершающий (поздний)
и переходный этапы в процессе культурно-исторических явлений в рамках одной
исторической эпохи, которые отражаются
соответствующим образом как в петроглифических комплексах, так и в поселенческих либо погребально-поминальных или

28. Тігінен орналасқан тастың бетінде таутекенің
үлкен суреті салынып оны алдыңғы жағынан
жаяу аңшы садақпен атып, артынан ит қуып келе
жатқан көрініс қашалған. Айналасында бірнеше
басқа фигуралар бейнеленген
В центре вертикально организованной композиции изображены пеший охотник, стреляющий в
горного козла, позади – собака и несколько других
фигур
In the center of vertically organized composition the
pedestrian hunter shooting a mountain goat, behind
him there is a dog and some other figures are represented

29. Жаяу садақшы мен қарусыз адам көптеген
иттерді жұмылдырып таутекелерді қаумалай аулау сәті бейнеленген
Сцена облавной охоты на горных козлов с участием лучника и человека без оружия, а также с применением большого количества загонных собак
A scene of hunting mountain goats with participation
of the archer and the person without the weapon, and
also with many pound dogs

нысты басқа да археологиялық тиісілі шаралар жасау. Осы мәліметтерді негізге ала
отырып, петроглифтік кешендер сияқты
сонымен қатар қоныстар мен көне зираттар немесе өзге де ескерткіштерде көрініс
табатын және тарихи диахрониядағы
мәдени зиярат ету орындары мәдени даму
процесіне салыстырмалы талдау жасау
үшін объективті ақпарат алу мүмкіндігін
арттыра түсетін бір тарихи кезең аясындағы
ерте, дамыған, кейінгі және аралық сатыларды бөліп қарастыруға болады.
Петроглиф кешендерінің этномәдени
атрибуцияларын
жартас
бетіндегі
суреттердің
түрлі
хронологиялық

иных памятниках и которые во многом повышают возможность получения объективной, достоверной информации для сравнительного анализа процесса культурогенеза
в исторической диахронии.
Этнокультурная атрибуция петроглифических комплексов теоретически
возможна при условии выделения по стилистическим, техническим и другим параметрам различных хронологических
пластов наскальных рисунков и полном
совпадении их в первую очередь с материалами, полученными из синхронных
погребальных памятников, составляющих
в совокупности с ними единый культурноисторический ландшафт.
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қабаттарын стилистикалық, техникалық
және өзге де өлшемдер бойынша бөліп
қараған жағдайда және ең алдымен, олармен біртұтас мәдени-тарихи ландшафт
құрайтын
жерлеу
ескерткіштерінен
алынған материалдармен толық сәйкес
келген жағдайда ғана мүмкін болмақ.
Қола дәуірінің андрон, қималық,
беғазы-дәндібай,
қарасу
және
т.б.
археологиялық мәдениеттермен сипатталатын неғұрлым жарқын ескерткіштерінде
стильдік тұрғыда жартас бетіндегі суреттермен сәйкес келетін бейнелеу
өнерінің әртүрлі нұсқалары немесе петроглифтерде көрініс тапқан мәдени
тұрмыстық бұйымдары (арбалар, қаружарақ бұйымдары, т.б.) кездесуі мүмкін.
Олардың көмегімен тек тарихи даму сатыларын, кезеңдерін біршама дұрыс жіктеп
қана қоймай, этномәдени сәйкестендіруді
жүзеге асыруға талпыныс жасауға болады.
Бұл тұрғыдан, мысалы, Еуразиядағы
қола дәуірінің металлургтары мен тау
кеншілері жасаған сейма-турба феноменінің
маңыздылығын ерекше атаған жөн, себебі
ондағы бейнелеу өнері ескерткіштері ерекше мәнерде жасалған және қарастырылып
отырған тарихи кезеңдегі Орталық
Азияның жартас бетіндегі суреттермен
таңқаларлық толық стильдік сәйкестігі бар
жылқылар мен өзге де жануарлардың мүсін
бейнелері түрінде көрсетілген.
Қола дәуірінің кейінгі кезеңі мен ерте
темір дәуірінің бастапқы кезеңі өнерінің
дәл осындай ерекше құбылысты бейнелеу
дәстүріне ғалымдардың нақты этномәдени
топтардың –
Орталық Азияның ішкі
аймақтарынан батысқа қарай үдіріс жасау

Наиболее яркие памятники бронзового века, характеризующиеся такими культурами, как андроновская, срубная, бегазыдандыбаевская, карасукская и другими,
могут содержать образцы изобразительного искусства, стилистически совпадающие
с наскальными рисунками, или предметы
материальной культуры, получившие отражение в петроглифах (колесницы, предметы вооружения и др.), с помощью которых можно не только достаточно корректно
выделить этапы, периоды развития, но и
попытаться осуществить этнокультурную
идентификацию.

30. Шоқтығы ерекше биік, төрт сирақты, қос мүйізді жабайы бұқа. Сәл көтерілген ұзын құйрығының
ұшында қыл шашағы көрсетілген. Жабайы Бұқаға ит шауып және жаяу аңшы садақ тартып тұрған
көрініс. Төменіректе кейін салынған таутекенің суреті орналасқан
Фигура быка с необычно высокой холкой, четырьмя короткими ножками. Длинный хвост заканчивается
круглой кистью. В дикого быка стреляет пеший лучник и нападает собака. В нижней части – изображение горного козла, появившееся позднее
A figure of a bull with unusually high withers and four short legs. The long tail comes to an end with a round
cluster. The pedestrian archer shooting a wild bull and a dog attack. In the lower part – the drawing of the
mountain goat which appeared later
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31. Қос мүйізі ерекше мәнерде салынған таутеке. Бастапқы кейпі жыртқыш аң болуы мүмкін,
ал кейін мүйізі мен басқа элементтері қосылған.
Жоғарырақ беймәлім зооморфты фигура мен адам
бейнесі салынған
Изображение рогатого животного с особой трактовкой фигуры. Возможно, что рога и некоторые
другие элементы пририсованы к начальному образу
(хищника?) позже. Выше расположены человек и
неопределенная зооморфная фигура
The image of a horned animal with special treatment
of a figure. Probably horns and some other elements
were added to an initial image (a predator? ) later. A
person and an uncertain zoomorphic figure are shown
above

мәселелерін зерттеу барысында кеңінен
тараған «бұғытастар» стилінде жартас
беттеріне салынған құс тұмсықты бұғы
бейнелері де жатады (89 сур.).
Қола дәуіріне жататын, бетіне сурет салынған жұқа тас тақталар, мысалы,
Жетісудағы Таңбалы сайында зерттелген,
сол дәуірге жататын, мәдени ландшафтың
бір аймағында орналасқан жерлеу камераларына құрылыс материалы ретінде
қолданылуы,
бейнелі
ескерткіштерді
хронологиялық және этномәдени атрибуциялау мәселелерін шешіп зерттеу үшін

В этом плане трудно переоценить значение, например, созданного металлургами
и горняками бронзового века сейминскотурбинского феномена, изобразительные памятники которого представлены
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таптырмас мүмкіндік береді. Мұндай
жағдайлар сирек кездеседі: мысалы,
Алтайдағы Қарақөл, Тывадағы Аржан
обалары; Хакасиядағы Хара-хая, Борсық
сай; алайда олар бір тарихи дәуір аясында болған құбылыс болса да, ерте кездегі
сакральды бейнелерге деген көзқарас
пен
әлеуметтік идеологиялық немесе
дүниетанымдық өзгерістердің нақтылы
қалыптасуы үшін бірқатар уақыт өзгерісі
болуының қажет екенін ескеру керек.
Ерте
темір
дәуіріне
жататын
ескерткіштер үшін көп сатылы хронология қолданылады, оның әлі шешілмеген
даулы тұстары негізінен Еуразиядағы
скиф-сақ мәдениетінің қалыптасуының
бастапқы сатысының абсолюттік уақытын
және оның пайда болу орталықтарын
анықтауға қатысты. Сонымен қатар,
археологиялық ескерткіштерді этностық
тұрғыдан сәйкестендіруге деген салмақты
тарихнамалық дәстүрі қалыптасқан талпыныс та бар. Бірқатар жағдайларда
ежелгі көшпенділер қоғамының этникалық
дамуының нақты сатыларына сәйкес
келетін петроглифтердің ерте сақ, дамыған
кезеңдегі және кейінгі сақ кезеңдері нақты
бөліп қарастырылған жөн.
Ғалымдар жазба дерек көздерін
пайдалана отырып, мысалы, Украина
аумағындағы кейбір үлкен обаларды нақты
тұлғалардың, солардың ішінде скиф патшасы Атейдің қорғаны екенін анықтаған
сирек жағдайлар да бар. Еуропалық Скифия тарихынан алынған мысал біз үшін
осы тұрғыдан шынайы мүмкіндіктері мен
әлеуетін баса көрсететін жазба куәліктерді,
археологиялық ескерткіштерді этникалық
атрибуциялау үшін қолдану саласында
қызықты болмақ.
Этникалық сәйкестендірудің едәуір сенімді
нәтижелеріне жартас бетіндегі суреттерге Оңтүстік
Сібір, Моңғолия мен Қырғызстандағы кейбір
ортағасырлық орындардағы руна жазбаларының
ілесе жүретін жағдайларда қол жеткізуге болады.

скульптурными изображениями лошадей и
других животных, выполненными в особой
манере и имеющими поразительно точные
стилистические соответствия в произведениях наскального изобразительного искусства Центральной Азии рассматриваемого
исторического периода.
К такому же феномену искусства финальной бронзы и начального этапа раннего железного века относятся изображения
на скалах фигур клювастых птицеподобных оленей в стиле оленных камней, широко используемые исследователями при
изучении проблем миграции конкретного
этнокультурного массива – носителя данной изобразительной традиции из глубины
Центральноазиатского региона на запад
(рис. 89).
Случаи, когда плиты с нанесенными
рисунками эпохи бронзы используются в
качестве строительного материала для погребальных камер этого же периода, расположенных в единой зоне культурного
ландшафта, как, например, в Тамгалы,
дают редкую возможность для разработки
проблем хронологической и этнокультурной атрибуции изобразительных памятников. Такие случаи редки, в частности,
Каракол на Алтае, курганы Аржан 1 и 2 в
Тыве; Хара-хая, Барсучий лог в Хакасии.
Но необходимо учитывать, что может существовать некоторый временной разрыв
между ними, правда, в рамках одной исторической эпохи, но вполне достаточный,
чтобы изменилось отношение к ранним
сакральным изображениям и произошло
идеологическое или мировоззренческое
переориентирование социума.
Для памятников раннего железного века существует дробная хронология,
спорные моменты которой касаются в
основном определения абсолютной даты
начального этапа и центров формирования
скифо-сакских культур Евразии, а также
имеющая солидную историографическую
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32. Текше тастың үсті мен қырында көп фигуралы композиция салынған. Қырында үлкен көлемде түрлі
жануарлар мен бірнеше антропоморфты фигуралар бар. Тастың тегіс емес жоғарғы бетінде таутекелер мен бұғы бейнеленген. Солардың ішінде үш мүйізді ешкі де бар
На двух плоскостях большого каменного блока высечены многофигурные композиции. На торце имеется
большое количество зарисовок различных животных и несколько антропоморфных фигур. На верхней неровной поверхности блока изображены горные козлы и олень
On two planes of the big stone block multifigured compositions are cut. At an end face there is a large number of
sketches of various animals and some anthropomorphous figures. On the top rough surface of the block mountain
goats and a deer are represented
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Петроглифтерде де, жерлеу нысаны
немесе қоныстану кешенінде де, сәйкес
бейнелі материалдар не болмаса жазба
үлгілері болғаны ең кемел нұсқа саналады. Алайда, ондай жағдайлар ғылымда әлі
белгісіз.
Өкінішке орай, осы тектес мәдени
кешендердің барлық құрамдас бөліктерін бір
мезгілде зерттеу міндеттерін жүзеге асыру
әркез мүмкін болмай жатады. Әйтсе де, ендігі
жерде А.Н. Марьяшев пен А.А. Горячевтің
Жетісуда жүргізген жұмыс тәжірибесін,
олардың алдын ала жасаған жарияланымдары негізінде келтіре кетейік.
Баянжүрек тауының петроглифтік
кешеніне жақын маңда өзен табандарында кейінгі қола дәуіріне жататын бірнеше
қоныс орны орналасқан, олардың бірі –
мәдени қабатының қуаты 230 см жететін
Тасбас I (Марьяшев, 2002, с. 23–30). Бұл
осы шағын ауданда кешенді шаруашылық
әрекеті бар халық тұрақты мекендегенін,
ол жерде шаруашылық әрекетінің негізгі

традицию в вопросе этнической идентификации археологических памятников. В ряде
случаев достаточно корректно выделяются
раннесакские, развитого периода и позднесакские пласты петроглифов, соответствующие конкретным этапам этнического
развития общества древних номадов.
Есть редкие примеры, когда ученым
удавалось, применяя письменные источники, идентифицировать некоторые большие
курганы на территории Украины как усыпальницы конкретных персон, например,
скифского царя Атея. Этот факт из истории
европейской Скифии интересен нам как
образец использования письменных свидетельств для этнической атрибуции археологических памятников, подчеркивающих
реальные возможности и перспективы такого подхода. Более достоверные результаты этнической идентификации возможны в
тех случаях, когда наскальное полотно сопровождается, как в некоторых средневековых местонахождениях Южной Сибири,

33. Тастың үлкен тік жазықтығының ортасында өскін-сәулелі доға мүйізді таутеке бейнеленген. Сол
жағында таутекені қуған жыртқыш, ал оң жағында неше түрлі басқа жануарлар бейнеленген. Тастың
патинасы өте қою, суреттер қоңырлау
Большая вертикальная плоскость. В центре – изображение горного козла (?) с рогами в виде дуги с лучами-отростками. В верхнем левом углу показана сцена преследования хищником горного козла. В правой
части камня нарисованы животные
A big vertical plane. In the center there is an image of a mountain goat (?) with horns in the form of an arch with
beam shoots. In the top left corner the scene of driving a mountain goat by a predator is shown. In the right part
of a stone animals are drawn

бағыты – мал бағу мен жер өңдеуден
басқа, тау-кен ісі, металлургия, қолөнерін
дамытуға да қолайлы табиғи-климаттық
жағдайлар болғанын білдіреді. Ал біздің
зерттеу нысанымызға қатысты айтар
болсақ, нақты әлеуметтік тіршілік етуінің
рухани саласымен байланысты бейнелеу
ескерткіштерді (петроглифтер, ою-өрнек,
майда пластиканы) атауға да болады.
Қоныс орнынан табылған материалдар арасынан түбінде шұңқырлары
бар крест тәрізді белгі ойылып салынған
кішкентай ғана тас келсап-түйгіш қызықты
болып отыр, ол белгі бұл заттың ғұрыптық
та қызмет атқарғанын болжауға және сол
Баянжүректегі жартас бетіндегі суреттер
арасындағы осы тектес күн бейнеленген
суреттермен сәйкестендіруге мүмкіндік
береді.
Баянжүрек тауындағы петроглифтер шоғырланған орынның қарсысында
орналасқан Мұзбұлақ I–V қонысы мен
тау-кен және металлургиялық кешені ерек-

Монголии и Кыргызстана, руническими
надписями.
Идеальный вариант – это если бы и
петроглифы, и погребальный объект или
поселенческий комплекс содержали синхронные изобразительные материалы или
образцы письменности. Однако такие случаи еще неизвестны.
К сожалению, не всегда удается реализовать задачи одновременного изучения
всех компонентов подобного рода культурных комплексов. Тем не менее отметим
опыт работы А.Н. Марьяшева и А.А. Горячева в Жетысу на уровне их предварительной публикации.
В непосредственной близости от петроглифического комплекса горы Баянжурек, на речных террасах расположено
несколько поселений эпохи (поздней?)
бронзы, одно из них – Тасбас I, мощность
его культурного слоя достигает 230 см (Марьяшев, 2002, с. 23–30), что свидетельствует о стационарном проживании населения
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34. Жеке құлап жатқан тастың бетінде мінген атынан аяғы салбырап тұрған салт атты. Төменде–
аттың құйрығымен арнаулы жалғастырылған таутеке, жоғарыда – түйе мен басқа жануарлар
Всадник на лошади, ступни его ног направлены вперед. Ниже – фигура горного козла, хвост которого
соединяется с хвостом коня
The rider on a horse, his feet are directed forward. Below there is the figure of the mountain goat the tail of which
is connected to the tail of the horse

ше назар аударуға тұрарлық. Мұзбұлақ-I,
II қоныстарынан қазып алынған үйлердің
мәдени қабатының төменгі қатпарларының
қалыңдығы 0,8–1,25 м дейін барады және
қыш ыдыстардың сынықтарына қарағанда
ескерткіш кейінгі (соңғы) қола дәуіріне
жататын сияқты. Жоғарғы құрылыс
қабатының қатпарларында (бір тұсында
сыланған едені бар) ерте темір дәуіріне,
соның ішінде біздің заманның басына жататын материалдар да (жұқа қабырғалы,
боялған, күйдірілген және басқа да қыш
ыдыстар) кездеседі (Марьяшев, 2003, с.
20–34).
Осы археологиялық кешеннің тау-кен
және металлургиялық құрамдас бөлігі тау
жыныстарынан темір рудасын балқытуға

с комплексным укладом хозяйственной
деятельности в микрорайоне, где имелись
благоприятные природно-климатические
условия для развития (кроме основных направлений хозяйственной деятельности –
пастушеского скотоводства и земледелия)
горного дела, металлургии, ремесленного
производства, а в контексте предмета наших исследований можно указать и на изобразительные памятники (петроглифы, орнаментальное искусство, мелкая пластика
и др.), которые связаны с духовной сферой
функционирования конкретного социума.
Среди материалов поселения интерес представляет миниатюрный каменный
«пест», на рабочей части которого высечен крестообразный знак с лункообразны-

арналған күл қалдықтары бар пештерден,
крицадан, ағаш көмірінен, сонымен қатар
шеберханалардан, кен байыту орындарынан және т.б. құралған. Мұзбұлақ қоныс
орындарындағы темір рудасын өндіру мен
темір құю өндірісінің қалдықтары, мәдени
қабаттың бар болуы және Баянжүректегі
ежелгі түркі дәуіріне жататын петроглифтер, әрине осы шағын ауданда ұзақ уақыт
бойы өндірістік орталық болғанын ғана
емес, Батыс түрік қағанаты дәуірінде ірі
этномәдени топтың осы жерде тұрақты
өмір сүргенін де көрсетеді.
Қола дәуірінің басынан бастап ежелгі
түркі дәуірін қоса (табылған жебе ұшы)
тіршілік еткен екі қоныс орны кешеніндегі
көптеген
үйлер
мен
шаруашылық
құрылыстарының қалдықтары (алпыстан
астам), өндірістік және ғұрыптық нысандар (шұңқырлар, шұңқырлы қабырға
тастар), адамдардың тіршілік етуіне
қолайлы табиғи жағдайлар, осы шағын
ауданда б.з.д. II мыңжылдықтың екінші
жартысынан бастап, ортағасырға дейінгі
аралықта өзінің шаруашылық тұрмысы
мен діни-дүниетанымдық бағдарларын
ішкі, сыртқы және табиғи сипаттағы жаңа,
өзгеріп отыратын факторларға біртіндеп
бейімделген тұрақты халықтар тіршілік
еткенін болжауға мүмкіндік береді. Дәл
сол халықтар ғасырлар бойы Баянжүрек
тауындағы
жартас
бетіндегі
сурет
жауһарларын тудырып отырған.
Баянжүрек тауының айналасындағы
көлемді аумақта (15х6 км) қыраттың негізгі
жартастарының шығысында қола дәуіріне
жататын 16 қоныс орны мен 5 қорым,
сондай-ақ сақ, үйсін және ортағасырлық
уақытқа жататын бірнеше отырықшылық
ескерткіші орналасқан. Тау беткейлерінде
ерте темір ғасыры мен орта ғасырдың
қорғандары
орналасқан. Тау етегінде
қазақ мазарлары салынған. Осылайша, Банжүректің археологиялық ортасы
осы аймақты мыңдаған жылдар бойында

ми углублениями на концах, что позволяет
предполагать и культовую функцию этого
предмета, а также провести параллели с подобными солярными изображениями среди
наскальных зарисовок того же Баянжурека.
Особого внимания заслуживают поселенческий и горно-металлургический
комплексы Музбулак I–V, расположенные
напротив скопления петроглифов на горе
Баянжурек. Нижние пласты культурных
слоев жилищ, раскопанных на поселениях Музбулак I и II, имеют мощность до
0,8–1,25 м и датируются по обломкам керамики эпохой поздней (финальной) бронзы.
Слои верхнего строительного горизонта (в
одном случае – с обмазанным полом) содержат материалы раннего железного века
(тонкостенная, красноглиняная, лощеная,
гончарная и прочая керамика), в том числе начала нашей эры (Марьяшев, 2003, с.
20–34).
Горно-металлургический компонент
этого археологического комплекса состоит из горных выработок, печей для плавки
железной руды с остатками шлаков, крицы,
древесного угля, а также из мастерских,
мест для обогащения руды и т.д. Следы добычи железной руды и железолитейного
производства, наличие культурного слоя
на зафиксированных поселениях Музбулак
и петроглифы древнетюркского времени
на Баянжуреке, естественно, свидетельствуют не только о фунционировании в
этом микрорайоне долговременного производственного центра, но и о проживании
устойчивого этнокультурного массива в
эпоху Западнотюркского каганата. Неслучайно даже в мифе о происхождении древних тюрков добыча железа представлена
как их основное занятие.
Многочисленные остатки жилищных и хозяйственных строений только на
двух поселенческих комплексах (более 60),
функционировавших с начала бронзового
века, включая древнетюркское время (на-
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алынған фауналық кешен (ұсақ тұяқты
мал, мүйізді ірі қара, жылқы) көрші
ескерткіштердің (Тасбас I, Мұзбұлақ,
Түрген II, Асы I және т.б.) материалдарымен астаса отырып, Баянжүрек тауындағы
петроглифтердегі жануарлар бейнесінің
түр құрамына салыстырмалы талдау
жасауға мүмкіндік береді.
Жерлеу-ғұрыптық орындарында зерттелген құрылыстарда шеңбер пішіні басым, бұл осы халықтың бейнелеу өнерінде
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35. Құлап жатқан тастың бетінде геометриялық
стильде орындалған екі аттың суреті сақталған,
біреуі
жартылай
бүлінген.
Жануарлардың
әрқайсысы төрт аяқпен бейнеленген, біреуі айғыр.
Құйрықтары жіңішке және ұзын
На отдельном блоке камня показаны фигуры двух
лошадей, выполненные в геометрическом стиле. У
животных по четыре ноги. Хвосты узкие и длинные. Верхняя фигура повреждена
On the separate block of a stone the figures of two
horses executed in geometrical style are shown. Animals
have up to four feet. Tails are narrow and long. The top
figure is damaged

36. Ұзын мойыны аздап иілген, басы кішкене, денесі
тікбұрышты ат. Орындау техникасы мен стилі
алдыңғы екі тастағыларға сәйкес. Патинасы әлсіз
Лошадь с прямоугольным корпусом, со слегка изогнутой длинной шеей и маленькой головой. Стиль
и техника исполнения аналогичны предыдущим рисункам. Патина слабая
A horse with the rectangular case with slightly curved
long neck and a little head. Style and technque of
execution are similar to the previous drawings. The
patina is weak

адамдар қалай қоныстанғанының жарқын
көрінісі болып табылады.
Бірнеше тас қоршауларына
қазба
жұмыстары жүргізілген және
шағын
қазбалар, Баянжүрекке таяу орналасқан
тағы екі ескерткіш – соңғы қола дәуіріне жататын Қалақай 1 қонысы мен жерлеу орнын
(Горячев, 2007, с. 21–41) петроглифтердің
кейінгі қабаттарымен сәйкестендіруге болады.
Жарық көрген еңбектерге қарасақ,
Қалақай I қонысы орнындағы үйлерде
біршама көлемді мәдени қабат (кейбір
тұстарда 160 сантиметрден 250 сантиметрге жететін) пен мықты тас дуалдардың
негізі бар (ені 50 см дейін), бұл қола
дәуіріне жататын халықтың осы ауданды
ұзақ уақыт бойы мекендегенін ғана емес,
өндіріс және азық-түлік, сонымен қатар
еңбек құралдарының қалдықтарымен бірге
шаруашылық әрекетін, мәдени бейнесін
мен дүниетанымын да көрсетеді.
Қалақай I қонысынан қазылып

ходка наконечника стрелы), производственные и культовые объекты (лунки, стелы с
лунками), благоприятные для жизнедеятельности людей природно-ландшафтные
условия, а также некрополи рядом с местонахождением петроглифов позволяют
предположить, что в данном микрорайоне
со второй половины II тыс. до н.э. и вплоть
до развитого средневековья проживало
устойчивое население, постепенно приспосабливавшее хозяйственный уклад и религиозно-мировоззренческие ориентиры к
новым изменяющимся факторам внутреннего, внешнего и природного характера.
Именно это население создавало на протяжении веков шедевры наскального изобразительного искусства на горе Баянжурек.
На обширной территории (15х6 км) в
окружении гор Баянжурек, у выхода основных каньонов хребта разместилось около
шестнадцати поселений и пять могильников бронзового века, а также несколько памятников оседлости сакского, усуньского и

средневекового времени. На склонах предгорий расположены курганы раннего железного века и средневековья. У подножий
гор сооружены также казахские мазары.
Таким образом, археологическое окружение Баянжурека является яркой иллюстрацией заселенности данного региона на протяжении тысячелетий.
Еще два памятника, расположенных
вблизи от Баянжурека, – поселение и могильник Калакай I финальной бронзы, где
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37. Тастың тік жазықтығында бір композиция
ішінде адам, бастары бір-біріне қарсы тұрған
жылқы, сондай-ақ бұғы, таутеке басқа да
жануарлардың бейнесі енгізілген
На вертикальной плоскости камня высечены лошади, олень, горные козлы и другие животные;
изображения объединены в одну композицию
On the vertical plane of a stone a horse, a deer,
mountain goats and images of other animals are united
in one composition

38. Тастың төменгі бөлігінде бірінің үстіне бірі
сатылай орналасқан кішігірім зооморфты бейнелер орналастырылған. Жоғарғысында тау ешкісін
қуған ит және қос қолын көкке көтеріп құлшылық
етіп жатқан адам бейнеленген
В нижней части камня друг над другом расположены небольшие зооморфные изображения. Выше
– горные козлы и антропоморфная фигура
In the lower part of a stone one above the other small
zoomorphic images are located. Mountain goats and
an anthropomorphous figure are above
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39. Баянжүректегі ең бір жарқын нысаналардың
бірі. Сәл шалқая орналасқан тас бетіне
геометриялық стильдегі он аттың әртүрлі фигурасы қашалып салынған. Бұл жануарлардың арасына
екі адамның бейнесі қосылған. Төменінде бітпеген,
денесі созыңқы текше контурмен берілген зооморфты фигура. Тастың бетіндегі патина әртүрлі
На слегка наклонной плоскости камня изображены десять разновеликих фигур лошади, выполненных в геометрическом стиле. Среди животных
помещены две антропоморфные фигуры. Ниже
– контурное изображение, вернее, корпус незаконченной зооморфной фигуры
On slightly inclined plane of a stone ten differentsized figures of the horse made in geometrical style are
represented. Among animals two anthropomorphous
figures are placed. Below – an outline drawing of an
incomplete zoomorphic figure

көрініс тапқан ғарыштық түсініктермен
байланысып жатыр.
Өкінішке орай, аймақта ерте темір
ғасырына, әсіресе ежелгі түрік дәуіріне
жататын ескерткіштер аз зерттелген, бұл
археологиялық деректердің алуан түрлерін
әр дәуірдегі петроглиф кешендерімен
неғұрлым нақтырақ салыстырып, сәйкестендіруге кедергі жасайды.
Сараланып отырған мәселеге қатысты
А.Н. Марьяшев пен А.А. Горячев әртүрлі

производились разведочные шурфы и раскопки нескольких каменных оград (Горячев, 2007, с. 21–41), могут быть синхронизированы с поздним пластом петроглифов.
Жилища поселения Калакай I имели, судя по публикации Горячева, довольно внушительный культурный слой (достигающий местами от 160 до 250 см) и
мощную основу каменных стен (шириной
до 50 см), что свидетельствует не только о
длительном обживании населением бронзового века данного микрорайона, но и – в
совокупности с остатками производства и
продуктов питания, а также орудий труда –
о направлениях хозяйственной деятельности, культурном облике и мировоззрении.
Фаунистический комплекс Калакая I
(мелкие копытные, крупный рогатый скот,
лошадь), перекликающийся с материалами
соседних памятников (Тасбас I, Музбулак,
Тургень II, Асы I и др.), также позволяет
провести сравнительный анализ видового
состава изображений животных в петроглифах горы Баянжурек.
В конструкциях раскопанных погребально-культовых сооружений превалирует круг (или концентрический круг), это
естественно увязывается с астрально-космогоническими представлениями, которые
получили отражение и в петроглифическом
искусстве этого населения.
К сожалению, памятники раннего железного века и особенно древнетюркской
эпохи в регионе изучены слабо, что не позволяет более объективно сопоставлять и
синхронизировать разные типы археологических данных с разновременными петроглифическими комплексами.
В контексте анализируемой проблемы несомненный интерес представляет также археологический комплекс ОйЖайлау в Жетысу, где А.Н. Марьяшевым
и А.А. Горячевым исследованы в разные
годы петроглифы и приуроченные к ним
погребальные памятники бронзового века.
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40. Жеке тастың бетіне денелерін текше және
қос үшбұрышты геометиялық фигуралар тәрізді
салған мүйізді немесе мүйізсіз бірнеше бұқа, жылқы
және басқа малдардан тұратын үлкен композиция
Многофигурная композиция с вертикальной экспозицией, которая состоит из нескольких фигур с
прямоугольными и битреугольными корпусами, с
рогами и без рогов, а также из неопределенных зооморфных изображений
A multifigured composition with a vertical exposition
which consists of several figures with rectangular and
bitriangle cases with horns and without horns, and also
of uncertain zoomorphic images

жылдарда зерттеген петроглифтер мен
оларға қатыстырылған қола дәуіріне жататын жерлеу орындарының ескерткіштері
орналасқан Ой-Жайлау археологиялық
кешені де өте қызықты болып отыр. Жасы
мен жыныстары әртүрлі топтағы еуропа нәсілді адамдар тас жәшікке салынып
(оның ішінде қосарланғандары да бар),
кейде жай қазылған көрге жерленген және
өртенген адам қалдықтары бар қорымдар,
А.А. Горячевтің пікірінше, алакөл және федоров сипаттарына ие және саз балшықтан
жасалған ыдыстармен, қола орама тәрізді

41 Тастың тік жазықтығында бірінің үстіне бірі
орналасқан бірнеше жыртқыштың ұсақ фигуралары
На верикальной плоскости камня расположены
друг над другом миниатюрные фигуры нескольких
хищников
On the vertical plane of a stone tiny figures of several
predators are located one over the other

білезіктер, бір жағының керігі бар сырғалар
мен алқалардың ұқсастығы негізінде, б.з.д.
XIV–XIII және XII–X ғасырларға жатады.
Жетісудағы Ой-Жайлау III, VII, IX
сияқты қорым ескерткіштерінің аймақта
пайда болуын аталмыш автор алдымен
орталық, кейіннен шығыс қазақстандық
тайпалардың ықпалы болды деп түсіндіреді
(Горячев, 2008, с. 44–59).
Қорым құрылыстарының аталған
түрлерінен басқа, мұнда ол туралы
ақпарат әлі ғылыми айналымға енбеген тас
мүсіндері бар ежелгі түрік қоршаулары да
тіркелген. Ежелгі түрік дәуіріне жататын
тас мүсіндер бұл арадан өткен ғасырдың
80-жылдарында толық ғылыми тіркеуге
ілінбей тұрып алынып кеткені белгілі.
А.Н. Марьяшев пен А.А. Горячев жарым-жартылай жария еткен ОйЖайлаудың петроглифтік материалын
негізгі хронологиялық көрсеткіштері мен
планиграфиялық сипаттары бойынша
аталған зиярат ету-қорым ескерткіштерін
жасаушылардың көркемдік әрекетімен
байланыстыруға болады. Аталған авторлардың пайымдауынша, қола дәуіріне және сақ
заманынан алдыңғы уақытқа жататын жартас бетіндегі суреттері бар Ой-Жайлау ІХ
қорымы ерте темір ғасырының қоныс орындарын, қорымдары мен петроглифтерін
қоса байланыстыруға болатын біртұтас
хронологиялық кешен құрайды (Марьяшев, Горячев, 2008, с. 108).
Алайда, бүгінгі таңда Жетісуда қазба
жұмыстары толықтай аяқталған және есептеме құжаттары толыққанды жасалған
қола дәуіріне жататын қоныс кешендері
өте аз екенін айта кету керек. Бұл олардың
ақпараттық деңгейін сөзсіз төмендетеді.
Аймақтағы түрлі кезеңдерге жататын сурет шоғырларына жасалған сараптамалар олардың құрамында қола дәуірінің
петроглифтерінің басым екенін көрсетеді.
Бұл жартас бетіне салынған бейнелер
сол уақытта өмір сүрген халықтың бей-

Последние, представленные погребениями
разных половозрастных групп населения
европеоидного облика и кремированными
останками как в ящиках (в том числе спаренных), так и в грунтовых ямах, по мнению А.А. Горячева, имеют алакульские и
федоровские признаки и на основании аналогии с глиняными сосудами, бронзовыми
браслетами со спиралевидными окончаниями, серьгами с раструбами, подвесками и
другими изделиями датируются в пределах
XIV–XIII и XII–X вв. до н.э.
Происхождения
погребальнопоминальных памятников типа Ой-Жайлау
III, VII, IX названный автор объясняет влиянием сначала центральноказахстанских,
а позже – восточноказахстанских племен
(Горячев, 2008, с. 44–59). Кроме названных
типов погребальных сооружений здесь зафиксированы древнетюркские ограды с
каменными изваяниями, информация о которых еще не введена в научный оборот.
Известно, что отсюда каменные статуи
древнетюркского времени были вывезены
в начале 80-х гг. прошлого века без полной
научной фиксации.
Петроглифический материал ОйЖайлау, частично опубликованный А.Н.
Марьяшевым и А.А. Горячевым, по основным хронологическим показателям и
планиграфической характеристике можно
связывать с художественной деятельностью создателей вышеперечисленных погребально-поминальных памятников. По
заключению указанных авторов, могильник Ой-Жайлау IX с наскальными рисунками эпохи бронзы и предсакского времени
составляет единый хронологический комплекс, к которому можно присовокупить и
поселения, некрополи и петроглифы раннего железного века (Марьяшев, Горячев,
2008, с. 108).
Однако нужно констатировать, что в
Жетысу на сегодняшний день очень мало
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43. Шоқтығы мен жаясы
ерекше көтеріңкі
көрсетіліп салынған таутеке. Жануардың мүйізінің
кертіктері салынып, құйрығы жоғары көтерілген
Фигура горного козла с подчеркнутыми холкой и
изгибом крупа выполнена мелкоточечной техникой.
Хвост поднят кверху
The figure of a mountain goat with underlined withers
and a bend of a cruper is executed by punctuated
technique. The tail is raised up

44
42. Жартастың тік бетіне әр кезеңдерде салынған суреттер. Олардың арасында қола дәуірінің бұқасы,
ерте сақ стиліндегі қабан және басқа аңдар салынған
Разновременные рисунки нанесены на поверхность вертикального выхода скалы. Среди них горный козел
с геометрическим корпусом, высеченный, вероятно, в бронзовом веке, и фигура кабана, выполненная в
раннесакском стиле
Drawings occurring at different times are put on a surface of a vertical exposure of the rock. Among them a
mountain goat with the geometrical case cut probably in the Bronze Age, and the figure of a boar executed in the
early sak style

нелеу өнеріндегі жетекші бағыт ретінде
болғандығын танытады.
Дегенмен де, Жетісуда ашылған және
жартылай зерттелген қола дәуіріне жататын ондаған қоныс орны мен қорымдардың
материалдары, сөзсіз, сол замандағы
мәдени-тарихи жағдайдың жалпы көрінісін
қалыптастырады (Карабаспакова, 2011; Горячев, 2001, c. 45–62; 2006; 2007, с. 21–41;
Горячев, Чернов, 2007, с. 106–119.; Марьяшев, Горячев, 1993, с. 5–20; Марьяшев, Горячев, 1999, с.
44–56; 2001, с. 112–123; Марьяшев, 2002, с. 23–30;
Мотов, 2007, с. 80–87 және басқалар), сонда да,
олардың кейбіреулерінің петроглифтік кешендермен құрылымдық-кеңістіктік, топографиялық-

поселенческих комплексов эпохи бронзы с
полным завершением цикла раскопочных
работ, на которые имелся бы соответствующий пакет архивированной отчетной документации. Это значительно снижает их
информационный уровень. Анализ крупных разновременных местонахождений региона показывает явное превалирование в
их составе петроглифов эпохи бронзы, что,
возможно, определяет наскальное изобразительное искусство как ведущее направление творческой деятельности населения
того времени.
Тем не менее немногие из открытых и частично исследованных в Жетысу

ландшафттық, мәдени-хронологиялық және
семантикалық тікелей байланысының бар екені
көрінеді.
Сөйте тұра, жартас бетіндегі суреттердің
уақытын анықтау факторларының бірі ретіндегі
археологиялық ортаны зерттеудің маңызы зор
болғанымен, жартас бетіне қашалған және
салынған суреттер мен көріністерді жариялау
ғылымның ең өзекті міндеті болғанын және болып
қала беретінін ескеруіміз керек.
Петроглифтерді
зерттеудің кейбір
әдістері. Қазақстандық петроглификаның даму
тарихында жартас бетіндегі суреттердің салыстырмалы хронологиясын анықтау кезінде тас
беті дақтарынының (патинаның) деңгейін
есепке алу және тіркеу ерекше орын алады. Дәл сол, патинаны зерттеуге байланысты мәселелерді қарастыруда қазақстандық
ескерткіштер петроглифтану тарихында
үш рет негізгі тәжірибе нысанына айналған
болатын.
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44. Денесі тікбұрыш түрінде, ал төрт аяғы тік
және жіңішке,сондай-ақ ұзын құйрығы кесу техникасында орындалған таутеке. Төменде және сол
жағында тағы екі таутекенің суреті салынған
Фигура горного козла, туловище которого выполнено техникой сплошной выбивки в виде прямоугольника, а четыре прямые и узкие ноги и длинный
хвост – техникой резьбы с последующей прошлифовкой. Ниже и левее изображены еще две фигуры
горного козла
The figure of the mountain goat the trunk of which
is made by four straight lines and narrow feet and a
long tail by carving technique with the subsequent propolishing. Lower and on the left two more figures of a
mountain goat are represented

45. Композицияның бір бөлігі. Жоғарғы бөлігінде
ат пен адам, төменгі жағындағы аттың басына кейінірек бұқаның мүйізі жалғастырылып
салынған
Фрагмент композиции. В верхней части – человек
и лошадь, внизу – фигура лошади с пририсованными
бычьими рогами (маска?)
A composition fragment. In the top part – a person and
a horse, below – a figure of a horse with the added bull
horns (a mask? )
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Алғаш рет бұл мәселе В.А. Городцовтың жоғарыда аталған мақаласында сөз
болған. 1926 жылы Торғай даласынан
Мәскеудегі Мемлекеттік тарихи музейге
әкелінген петроглифтер салынған тасты
өзі зерттеп шыққаннан кейін жазылған
мақалада ғалым суреттердің салыстырмалы хронологиясын анықтауда олардың таттану деңгейін ескеру қажеттігін атап өтіп,
олардың қалыптасу табиғатын саралауға
талпыныс жасаған (Городцов, 1926, с. 37–
69).
Екінші рет бұл мәселені 1977
жылы М.К. Кадырбаев пен А.Н. Марьяшев көтерді. Олар Қаратау жотасының
петроглифтерімен жұмыс істеу барысында олардың салыстырмалы жасын
анықтауда патинаның, шұңқыр суреттері
мен жартас бетінің түстері қатынасының
маңыздылығын ескере отырып, бес балдық
индекстеу жүйесін жасап шығарып,
суреттерді сипаттау барысында оны тәжірибе
жүзінде қолданды.
А.Н. Марьяшевтың бұдан кейінгі
жұмыстарында патинаны мұндай негізде
зерттеу мәселелері қарастырылған жоқ. Тек

десятков поселений и некрополей эпохи
бронзы, материалы которых cоздают, безусловно, необходимый общий фон культурно-исторической ситуации того времени (Карабаспакова, 2011; Горячев, 2001, c.
45–62; 2006; 2007, с. 21–41; Горячев, Чернов, 2007, с. 106–119.; Марьяшев, Горячев,
1993, с. 5–20; Марьяшев, Горячев, 1999, с.
44–56; 2001, с. 112–123; Марьяшев, 2002,
с. 23–30; Мотов, 2007, с. 80–87 и др.), обнаруживают непосредственные структурно-пространственные, тополандшафтные,
культурно-хронологические и семантические связи с петроглифическими комплексами.
В то же время следует иметь в виду,
что при всей важности изучения археологического окружения как одного из общепризнанных датирующих факторов наскальных рисунков публикация выбитых и
рисованных на скалах образов и сцен была
и остается актуальнейшей задачей науки.
Некоторые методы изучения петроглифов Баянжурека. В развитии казахстанской петроглифики учет и фиксация степени пустынного загара при
определении относительной хронологии
наскальных рисунков занимает особое место. Именно в разработке вопросов, связанных с изучением патины, казахстанские
памятники трижды в истории петроглифоведения становились основными экспериментальными объектами.
Первый раз эта проблема затрагивалась в статье В.А. Городцова, написанной
в 1926 г. на основе личного осмотра привезенного в ГИМ из Тургайской степи камня
с петроглифами, в которой ученый указал
на необходимость учета степени патинизации рисунков при определении относительной хронологии и пытался разобраться
в природе ее образования (Городцов, 1926,
с. 37–69).
Второй раз проблему подняли в 1977
г. М.К. Кадырбаев и А.Н. Марьяшев, когда
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46 Ерекше бас киім мен шашақты шалбар киіп зікір ойнап тұрған бақсының тұлғасы
көлденең жатқан жылтыр тастың бетінде бейнеленген. Жанында таутекенің суреті бар
Одна из ярких антропоморфных фигур в особом
«шаманском» костюме
One of bright anthropomorphous figures in a special
«shaman» suit

Таңбалы петроглифтері туралы ұжымдық
альбомда ғана авторлар шөл даланың күнге
күю тығыздығы деңгейін анықтаудың осы
тәсілін қолданған (Максимова, Ермолаева,
Марьяшев, 1985, с. 124–140). М.К. Кадырбаев пен А.Н. Марьяшев тау жыныстары
геологиясы саласындағы сол заман үшін
ең жаңа зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, патинаның қалыптасу механизмдерін
түсіндіруге алғаш талпыныс жасады (Кадырбаев, Марьяшев, 1977, с. 11, 153).
Үшінші рет бұл мәселе біздің
ЮНЕСКО
жобасын
жүзеге
асыру
шеңберінде 1993–1996 жылдары Баянжүрек
тауындағы
петроглифтермен
жұмыс
істеуімізге байланысты қозғалды.

они в процессе работы над петроглифами
хребта Каратау, учитывая важность соотношения цвета патины, выбоин изображений
и поверхности самой скалы при определении их относительного возраста, разрабо-
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Орналасқан жерінің топографиялық
ерекшеліктеріне байланысты, Баянжүректегі кейбір суретті жартас беттері
қорғанның орта жағдайына, макро- және
микробиологияляқ процестерге едәуір
сезімтал болып шықты.
Мыңдаған жылдар бойы жартас
беттері мен петроглифтердің өздерінде
қалыптасқан
патина,
геохимия-лық,
геомикробиологиялық және басқа да сараптамалар деректеріне сәйкес, микроорганизмдердің,
түрлі бактериялардың және басқа да
элементтердің қатпарлануынан құралады
және ол ертедегі палеоклимат, сондайақ, ылғалдану және қуаңдану кезеңдері,
ғаламдық және аймақтық өзгерістер,
қоршаған органикалық дүние, микрофлора және т.б. туралы алуан түрлі керекті
ақпараттар бере алады.
Патинаның қалыптасу механизмдерін
зерттеу, жартас бетіне оның жасын анықтау
мақсатымен жүргізілген геохимиялық
зерттеулер нәтижелерін петроглифтерді
хронологиялық атрибуциялаудың классикалық

тали пятибалльную шкалу индексации и на
практике использовали ее в описании гравировок.
В последующих работах А.Н. Марьяшева вопросы изучения патины в таком
ключе не рассматривались. Исключение составляет коллективный альбом о петроглифах Тамгалы, где авторы использовали этот
способ определения плотности пустынного загара (Максимова, Ермолаева, Марьяшев, 1985, с. 124–140). М.К. Кадырбаев и
А.Н. Марьяшев впервые предприняли попытку объяснения механизма образования
пустынного загара, опираясь на новейшие
для того времени результаты исследований
в области геологии горных пород (Кадырбаев, Марьяшев, 1977, с. 11, 153).
Третий момент связан с нашими работами над петроглифами горы Баянжурек
в рамках реализации проекта ЮНЕСКО в
1993–1996 гг.
В силу особого топографического
расположения некоторые скальные поверхности с рисунками Баянжурека оказались

әдістерімен алынған нәтижелермен салыстырып
түзету мен оларды жақын маңда орналасқан,
кей ретте С14 бойынша сенімді датасы
бар, біртұтас тарихи-мәдени кешеннің
бөлшектері болып табылатын жерлеу, үйшаруашылық, ғұрыптық және басқа да
ескерткіштермен сәйкестендіру – қазіргі
петроглифтанудың ең маңызды зерттеу бағыттарының бірі екенін жоғарыда
айттық.
Франциядан келген маман А. Немлагидің
Баянжүректегі суретті жартас беттерінің өзгеру
және биотүрлену процестеріне жүргізген
микробиологиялық зерттеулердің кейбір
нәтижелері
қазір бізге мәлім болды,
солардың кейбірін келтіре кетейік. Алдымен, осы тектес зерттеу жұмыстары
кейіннен Сібірде, белгілі Тобыл және
Шишкин бояу суреттері, сондай-ақ Саган-Заба және басқалары негізінде
жүргізілгенін айта кетейік (Агеева, 2005,
с. 17–20; Лобзова, Кочанович, 2005, с. 165–
167). Патиналардың қалыптасу механизмін
зерттеу петроглификадағы келешегі зор
бағытқа айналып келеді (Ребрикова, 2005,
с. 203–205).
Жартас бетіндегі суреттердің патиналарын, олардың археоэкологиялық
контекстінде зерттеу бізге әртүрлі жағынан
қызықты. Ең алдымен – метеорология
процестерінің механизмдерін, шөгінді
қабаттардың механикалық, химиялық, макро- және микробиологиялық эрозиясын
білу үшін, содан кейін ежелгі замандағы
да, қазіргі кездегі микроөзгерістердің ең алдымен биоклиматтық себептерін анықтау
үшін маңызды.
Баянжүректе жүргізілген жұмыстар
жартас беттеріндегі патиналар негізі-нен
әртүрлі микроорганизмдердің шөгінділерінен қалыптасқанын көрсетті (Nemlaghi,
1998). Қазіргі таңда олардың қалыптасуы
өте баяу жүрген болып көрінеді, ал эрозия
болса, біраз белсенді жүрген.
Беткі қабатттың үгіліп түсуі, ал

более чувствительными к состоянию окружающей среды, макро- и микробиологическим процессам. Патина, образующаяся
тысячелетиями на поверхности скал и на
самих петроглифах, по данным геохимических, геомикробиологических и других
анализов, состоит из напластований микроорганизмов, колоний различных бактерий и других элементов и содержит разнообразную информацию о палеоклимате:
о периодах увлажнения и аридизации, глобальных и региональных изменениях, об
окружающем органическом мире, о микрофлоре и т.д.
Изучение механизмов образования
патины, корреляция данных геохимических
исследований поверхности скал на предмет
датировки с результатами, полученными
классическими методами хронологической
атрибуции петроглифов, и синхронизация
их (в возможных случаях) с расположенными вблизи погребальными, жилищнохозяйственными, культовыми и иными
памятниками, имеющими в ряде случаев
надежные даты по С14, являющимися элементами единого историко-культурного
комплекса, – одно из важнейших направлений исследований современного петроглифоведения.
Некоторые результаты геомикробиологических исследований А. Немлаги процессов изменения и биообразования на поверхностях скал Баянжурека с рисунками
уже известны, ниже излагаем некоторые
из них. Прежде заметим, что аналогичные исследования позже были проведены
в Сибири на базе известных Томских и
Шишкинских писаниц, а также Саган-Заба
и других (Агеева, 2005, с. 17–20; Лобзова,
Кочанович, 2005, с. 165–167). Исследование механизмов образования патины уже
становится перспективным направлением
в петроглифике (Ребрикова, 2005, с. 203–
205).
Изучение патин наскальных гравюр в
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47. Баянжүректегі екінші «бақсы» суреті.
Бақсы жеті мүйізді немесе сәулелі бас киім
мен шашақты шалбар киіп тізелерін бүге билеу
сәтінде бейнеленген
Второй антропоморфный персонаж в «шаманском» костюме
A second anthropomorphous character in a
«shaman» suit

кей тұстарда қабыршақтана қабаттанып
бөліну термогидрокластия әсерімен біртұтас
түрлену үрдісінің тікелей салдары болып табылады. Патиналарға қарағанда, карбонаттық
шөгінділердің көбісі, біздің заманда да,
оншалықты жылдам болмаса да, біраз белсенді
болып отыр. Карбонатты қақтар мен металды
патиналардың түзілуіндегі жауын-шашынның
физикалық және химиялық қатысын ескере отырып, және микроорганизмдердің үнемі
әсер етуін негізге ала отырып, мамандар зерттеу барысында биологиялық шөгінділік және
әлдеқандай бактерия тасымалдаушы сипат туралы қорытынды жасады.

их археоэкологическом контексте интересно во многих аспектах. Прежде всего – в
плане знания механизмов метеорологических процессов, механических, химических, макро- и микробиологических эрозий
осадочных слоев, и затем – определения
причин этих микроизменений, в основном
биоклиматических, как древних, так и современных.
Работы на Баянжуреке показали, что
патины на поверхностях скал имеют осадочное происхождение (Nemlaghi, 1998). В
настоящее время их образование представляется очень замедлившимся, тогда как их
эрозия относительно активна.
«Отшелушивание», а на некоторых
поверхностях – чешуйчатое отслоение (микрошелушение), является прямым следствием единого процесса метаморфизации
под воздействием термогидрокластии. В
противоположность патинам большинство
карбонатных отложений все еще активно и
в наши дни. Не сбрасывая со счетов физикохимическое участие осадков в образовании
карбонатных отложений и металлоносных
патин – основных экоформ наскальных поверхностей с изображениями и исходя из
постоянного присутствия микроорганизмов, специалистами в ходе исследований
был сделан вывод о биологической осадочности и некой бактерионосной природе.
Природные образцы из местонахождений Баянжурек, обследованные
электронным микроскопом, выявили множество полностью минерализованных
тел бактерий, ответственных за эти поверхностные образования. Химический
анализ электронным микрозондом, направленный на уточнение природы и минеральное происхождение наскальных
образований, выявил очевидность ярко выраженного марганцевого характера черных
марганцево-железистых патин. Что касается химического состава оранжевых железомарганцевых патин, то анализ выявил
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48. Жерге құлаған текше тастың екіге бөлінген жылтырақ бетінде жеке дара екі композиция бейнеленген. Сол жағында екі адамның суреті орналасқан. Бірі, құйрықты аң терісінен жасалған арнаулы ғұрыптық киім киген тәрізді. Оның тым қысқа қолдары жоғары көтерілген, аяқтары жан-жаққа
бағыттылған. Екінші адам садақ тартып жатқан кейіпінде бейнеленген. Олардан жоғары аңдар мен
садақшы бейнеленген.
Осы тастың басқа жазықтығының ортасында эротикалық жағдайда екі адам бейнеленген. Оның бірі
қолына сырыққа ұқсаған ұзын зат ұстаған. Бұлардан жоғары адорант, төменде аяғы көктен келген
кейіптегі адам көрсетілген. Композицияның ең төмен жағында ешкіге артынан шауып тұрған адам
бейнеленген. Тас пен суреттердің патинасы өте қою
Два человека изображены на сильно патинизированной гладкой поверхности камня. Один, видимо, в костюме ряженого. Его чрезмерно короткие руки подняты вверх, ступни длинных ног направлены в разные
стороны. Другой персонаж показан в позе пешего лучника.
На другой плоскости этого же камня запечатлена вертикально организованная композиция, в центре
которой изображены два человека в эротической позе. Один из них держит в руке длинный предмет.
Выше этой сцены показан адорант, внизу – персонаж в перевернутом виде. Завершают композицию нарисованные снизу человек и горный козел. Патина камня и рисунков интенсивная
Two people are represented on strongly patinated smooth surface of a stone. One is probably in a suit of the
disguised. His excessively short hands are raised up, feet of long legs are in different directions. Other character
is shown in a pose of the pedestrian archer.
On other plane of the same stone vertically organized composition in the center of which two people in an erotic
pose are represented . One of them is holding a long subject in his hand. Above this scene the odorant, below
the character in the upside down position. The composition is completed by drawn from below the person and a
mountain goat. Patina of a stone and drawings is intensive

Баянжүректен
алынған
табиғи
үлгілерді
электронды
микроскоппен
зерттеу кезінде осы беткі түзілімдердің
пайда болуына әсер етуші, толықтай
минералданған көптеген бактерия денелері
анықталды. Жартас бетіндегі суреттердің
табиғаты мен минералдың шығу тегін зерттеуге бағытталған электронды микрозондпен химиялық талдау жасау нәтижесінде
қара түсті марганец-темір патиналарының
жақсы көрінетін марганецтік сипаты
айқын екені анықталды. Ал қызыл-сары
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түсті темір-марганецті патиналарға келер болсақ, сараптама нәтижесінде
олардың құрамының жартас түзілімдері
өзгерістеріне және сумен келген заттарға,
әсіресе ол тозаңдарына байланысты екі
жақты шығу тегі анықталды.
Париж-VI университетінің зертханасында Қазақстаннан апарылған төрт үлгі
зерттелді.
Солардың бір үлгісін (БЖ-Б) электронды микроскоппен сканерлеу әдісімен
зерттеу түрлі қалыңдықтағы ауқымды
патинаның бар екенін көрсетті. Патина
бетіне жасалған микробиологиялық сараптама сондай-ақ жұқа пластиналар түрінде
қалыптасқан
органикалық-минералды
страттардың (қабаттар) да бар екенін
анықтады.
Жартас бетіндегі табиғат нысандарын зерттеуде микроскоптық техниканы
қолдану микроорганизмдердің биоминералдану процестеріне қатыстылығы және оның
патиналардың микроморфологиясы мен карбонатты түзілімдеріне тигізетін ықпалына қатысты
кейбір күмәндардың бетін ашуға мүмкіндік берді.

двойную природу происхождения их составляющих, зависящих одновременно от
изменений скального образования и от экзогенных привнесений водами, а особенно
– эоловыми пылинками.
В лаборатории университета ПарижVI были изучены четыре образца из Казахстана.
Исследование методом сканирования
электронным микроскопом пробы БЖ-Б
показало наличие обширной патины различной толщины. Микробиологический
анализ поверхности патины обнаруживает
также органоминеральные страты (пласты), которые формообразуются в виде
тонких пластинок.
Применение микроскопической техники в изучении наскальных экоформ позволило развеять некоторые сомнения
относительно причастности микроорганизмов к процессам биоминерализации и
ее влиянии на микроморфологию патин и
карбонатные образования.
Ясно, что большинство изученных
слоев имеют в своем составе богатую органическую минерализованную ткань, представленную в виде водорослей, грибов и
бактерий. Даже если не исключать гипотезу физико-химического процесса в образовании поверхностных слоев, представляется немыслимым, что эти микроорганизмы,
столь «плотные» и разнообразные, не должны быть «замешаны» в генезисе этих поверхностных слоев. Химические анализы
и геомикробиологические опыты должны
будут внести ясность в данный вопрос.
Помимо своей причастности к процессу биоминерализации микроорганизмы оказывают значительное влияние на
микроструктуру поверхностных образований. В том случае, когда образцы различной микроморфологии наслаиваются один
на другой, они становятся «индикаторами»
палеоклиматических изменений.

Зерттелген қабаттардың көбінің
құрамында балдырлар, зеңдер мен бактериялар түрінде көрініс табатын бай
органикалық минералданған ұлпа бар
екені анық. Беткі қабаттардың түзілуіндегі
физикалық-химиялық процес жүргені туралы болжамды жоққа шығармаған күннің
өзінде, соншалықты «тығыз» әрі алуан
түрлі бұл микроорганизмдердің сол беткі
қабаттардың генезисіне «араласпауы»
керек екенін ойлау мүмкін емес болып
көрінеді. Химиялық сараптамалар мен
геомикробиологиялық тәжірибелер осы
мәселені түсінуге септігін тигізеді.
Биоминералдану үрдісіне қатыстылығынан бөлек, микроорганизмдер беткі
түзілімдердің микроқұрылымына үлкен әсер
етеді. Түрлі микроморфология үлгілері бірбірінің үстіне қабаттасқан жағдайда олар
палеоклиматтық өзгерістердің «индикаторына» айналады.
Патинаның микроқұрылымы мен
палеоклимат өзара тығыз байланысты,
сондай-ақ, тақталы және біртүрлі патиналар гапераридті кезеңге, ал тығыз
құрылымды патиналар – ылғалдылық пен
қуаңшылықтың кезектесуімен сипатталатын аридтіліктің әлсіреген кезеңіне сәйкес
келеді деген болжам бар.
Суреттер салынған жартас беттері
аспан астында уақыт өте келе өзгерістерге
ұшырайды. Ол өзгерістер не эрозиялық
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Предполагается, что существует тесная взаимосвязь между микроструктурой
патины и палеоклиматом и что пластинчатые и однотипные патины соответствуют
гипераридному периоду, а патины уплотненной структуры – периоду ослабленной
аридности, характеризующемуся чередованием влажности и засухи.
Поверхности с наскальными изображениями на открытом воздухе с течением
времени подвергаются изменениям. Изменения эти могут быть либо эрозивными (посредством «сноса» вещества), либо
биоосадочными. Следовательно, каждое
местоположение должно стать предметом изучения и описания многообразных
взаимодействий физической, химической
и биологической эволюции окружающей
среды и поверхностей.
В данной геоклиматической среде
типы изменений, их воздействие на окру-
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49. Тастың қатты күнге күйген бетінде эротикалық сипаттағы екі көрініс бейнеленген. Жоғарыда үш
адамның екеуінің арнаулы бас киімдері бар, үшіншісі қос қолын көкке көтерген, ал төменгі екеуі бір-біріне
қарсы қолдарын сілтеп билеу әрекетін жасау сәтінде көрсетілген
На сильно патинизированной поверхности наклонного камня изображены две взаимоперпендикулярные
сцены эротического характера
On strongly patinated surface of an inclined stone two co-perpendicular scenes of erotic character are represented

сипаттағы (заттың ұшырылып әкетуі) немесе биошөгінді түрінде болуы мүмкін.
Соған сәйкес, әрбір орын жартас беттерінің
қоршаған ортаның физикалық, химиялық
және биологиялық эволюциясымен алуан
түрлі өзара әрекеттесулерін зерттеу және
сипаттау нысанына айналуы тиіс.
Осы геоклиматтық ортада өзгерістердің
түрлері, олардың қоршаған орта мен
жартас бөліктеріне тигізетін ықпалы
көптеген
факторларға:
топографияға,
петрографиялық және минералогиялық
сипаттарға, механикалық қарсыласуға,
жартастағы жарықтар мен сынықтардың
пайда болуына және жауын суының айналымына тәуелді.
Сканерлеу әдісімен тексеру биоминералдану үрдісін саралап, жақсырақ түсінуге
мүмкіндік берді. Кейбір микроорганизмдер тіршілік ету үшін жартас затының

жающую среду и на скальные участки зависят от многих факторов: топографии,
петрографической и минералогической
природы, механической сопротивляемости, образования трещин и разломов, ансамблей и, следовательно, циркуляции дождевых вод.
Осмотр методом сканирования позволил проанализировать и лучше уяснить процесс биоминерализации. Для того
чтобы жить, некоторые микроорганизмы
извлекают химические элементы, содержащиеся в составе скального вещества:
железо, марганец и кальций, которые, будучи уже использованными этими микроорганизмами, накапливаются в их мембранах
или вне, образуя разнообразную кристаллизацию.
Наконец, проведение количественных и качественных анализов химических

құрамындағы химиялық элементтерді
шығарып алады: осы микроорганизмдер
бір рет пайдаланған темір, марганец пен
кальций олардың мембранасында немесе
одан тыс жинақталып, алуан түрлі кристалдар түзеді.
Ақырында, химиялық элементтерге
жүргізілген сандық және сапалық сараптама беткі шөгінді қабаттың түзілуі барысында заттардың пайда болуы жөнінде
көптеген деректер береді. Бұл сараптамалар суреттер салынған беттерді жауып
жатқан карбонатты және/немесе металды
шөгінді қабаттардың болжамды жасын
қарастыруға мүмкіндік береді.
Сәйкесінше, кей кездері кешенді
археология-лық зерттеулермен (үлгі, петроглифтердің салыну техникасы, хрономәдени
қатынастар және т.б.) байланысты қарау және
саралау адам мен табиғаттың өзара қатынасын
жақынырақ түсіну үшін маңызды болмақ.
Баянжүректен алынған үлгілерге
жүргізілген геомикробиологиялық зерттеулер карбонатты және металды түзінділерді
биошөгінді ретінде түсіндіруге және
олардың шығу тегінің классикалық сызбаларын қайта қарастыруға мүмкіндік берді.
Сонда патинада бактериялар тек
бар болып қана қоймай, осы шөгінді
қабаттарды құрастыруда негізгі, белсенді
роль атқаратындығы да анықталды. Түрлі
карбонатты немесе металды түзінділерден
шоғырланған бактериялардан тұратын
ауқымды түзілімдер қоректік ортаның
құрамына қарай жылдам немесе баяу кальций және марганец тотығы қабатын жамылады. Алынған микроқұрылымдардың
сан алуан түрлері ортаның физикалықхимиялық сипаттары – иондардың концентрациясы, темпаратураға тәуелді болғаны
сияқты, бактериялар колонияларының
әртүрлілігі мен өзара әрекеттесу тәсіліне
де тәуелді.
Металды бактериялардың экологиялық
«қажеттіліктері»
олардың

элементов дает множество сведений о происхождении веществ в процессе образования поверхностного осадочного слоя. Эти
анализы позволяют в равной степени рассмотреть приблизительную датировку карбонатных и/или металлоносных осадочных
слоев, перекрывающих поверхности с изображениями.
Следовательно, осмотр и анализ, порой связанные с комплексными археологическими исследованиями (образец, техника выполнения петроглифов, наскальный
хроностиль, хронокультурные соотношения и т.д.), привносят важные элементы
для лучшего понимания взаимоотношений
человека с природой.
Проведенные
геомикробиологические исследования образцов из Баянжурека позволили предложить биоосадочную
интерпретацию карбонатных и металлоносных образований и пересмотреть классические схемы их генезиса.
Выяснилось, что в патине бактерии
не только существуют, но и играют основную, активную роль в «возведении» этих
осадочных слоев. Обширные образования,
состоящие из бактерий, экстрагированных
из различных карбонатных или металлоносных образований, более или менее быстро покрываются кальцием и/или окисью
марганца, в зависимости от состава питательной среды. Разнообразие полученных
микроструктур зависит от разновидности
и способа взаимодействия зачатков колоний бактерий так же, как и от физикохимических характеристик среды – концентрации ионов, температуры и т.д.
Знания об экологических «потребностях» металлоносных бактерий, их физиологической характеристике необходимы
для изучения динамики осадков у металлоносных патин.
Марганцево-железистая патина свидетельствует о генезисе двух времен. С
одной стороны, осадочный слой из на-
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50. Құлаған тастың жоғарғы бөлігінде тікбұрыш іспетті денелері бірігіп кеткен екі адам бейнеленген. Оң жағындағы адамның шынтақтары бүгілген екі қолы жоғарыға көтерілген. Сол жақта және осы
көріністен төмен таутеке мен адамның суреттері салынған
В верхней части справа изображены два человека со слившимися, прямоугольно трактованными корпусами. У одного из них руки согнуты в локтях и подняты вверх. Левее и ниже этой сцены – горные козлы
и человеческая фигура
In the top part two persons with the treated cases who have merged rectangularly on the right are represented.
The hands of one of them are bent in elbows and lifted up. On the left of and below this scene there are mountain
goats and a human figure

физиологиялық
сипаттамалары
туралы білімдер, металды патиналардағы
шөгінділер қозғалысын зерттеу үшін қажет.
Марганецті-темірлі патина екі заманның генезисіне куә. Бір жағынан жел
ұшырып әкелген марганец пен темірге бай
алогенді тозаң бөлшектерінен құралған
шөгінді қабат, екінші жағынан – олардың
жартас бетінде екі кезекті механизмнің
«қорғауымен» бекітілуі (жиналуы): олардың
бірі – ерітіндіде эолды заттың саз балшықты
«бөлшектерімен» байланысқан марганец
пен темірдің қостотығын босатып шығаруға
қабілетті физикалық-химиялық
немесе биологиялық механизм және екіншісі
– темір мен марганецтің тотығуы арқылы
темір мен марганец оксидтерінің шөгуіне
ықпал ететін биологиялық механизм.

носимых ветром аллогенных пыльных
частиц, богатых железом и марганцем, с
другой стороны – их фиксация (скопление)
на скале под «защитой» двух последовательных механизмов: один механизм – физико-химический и/или биологический,
способный высвободить в растворе ионы
двуокиси марганца и железа, связанные с
глинистыми «частицами» эолистого вещества; и другой, биологический, способствующий осаждению оксидов железа и марганца путем окисления железа и марганца.
Полученные результаты проливают свет на фундаментальную роль биоседиментологии и позволяют очертить
палеоклиматическую историю образования «на месте» различных поверхностных
осадков. Стратиграфическое напластова-

Алынған нәтижелер биоседиментоло
-гияның іргетасын қалаушы рөліне анық
әсер етеді және түрлі беткі шөгінділер
түзілуінің палеоклиматтық тарихын сипаттауға мүмкіндік береді. Суреттері бар жартас беттерін де басым болып отырған бір
темір (қызыл түсті) көлденең қабат пен
маргенецті-темірлі (қара түсті) көлденең
қабаттың стратиграфиялық қатпарлануы
экологиялық ахуалдың өзгеру дәуірін
меңзейді.
Осылайша, қызыл түсті көлденең қабат
сирек өсімдікті, қалың тозаңды гипераридті
кезеңді
сипаттаса,
марганецті-темірлі
көлденең қабат біраз мөлшерде темір мен
марганец шөгінділерін қалыптастыра алатын микробтардың белсенді әрекетімен сипатталатын аридтіліктің әлсіреген кезеңіне
сәйкес келеді. Әр кезде осы климаттық
өзгерістер қарапайым биошөгінді процестерінің қайта бағдарлануы арқылы жүреді.
Биоқұрылыстар
мен
өзгерістер
үрдістеріндегі бактериялардың айрықша
ролін анықтау үшін келешек зерттеулерге генетика техникасы мен биотехника
жетістіктерін кіріктіру қызықты болмақ.
Бұл техника жартас бетіндегі суреттері
бар орындарды консервациялау үшін
қолданылуы мүмкін.
Сурет салынған немесе салынбаған,
«шимайланған» немесе қол тимеген
жартас беттеріндегі микроэрозия немесе «қабыршақтану» көріністері термогидрокластия үрдісінің, яғни темпера-

ние одного железистого (красного) горизонта и марганцево-железистого (черного)
горизонта, которые преобладают в основной поверхностной части с наскальными
изображениями, указывает на эпоху эволюции экологических условий.
Таким образом, красный горизонт характеризует гипераридный период – с редкой растительностью и наносами обильной
пыли, тогда как марганцево-железистый
соответствует периоду ослабленной аридности, отмеченному активной деятельностью микробов, способных образовывать
в значительном количестве осаждение
железа и марганца. Всякий раз эти климатические эволюции переходят через реориентацию элементарных биоосадочных
процессов.
Чтобы выяснить специфическую роль
бактерий в процессах биопостроений и изменений, будет интересно интегрировать
в будущие изыскания технику генетики и
биотехнические достижения. Эта техника
в перспективе может быть применена для
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51 Тік орналасқан тастың бетінде бірнеше сюжеттер көрініс тапқан. Жоғарғы сол жақ бұрышында
бір-бірімен қатарласқан антропоморфты фигураның екі жұбы бейнеленген. Жоғарғы фигураның бірі
адорация кейпінде, екіншісі ұзын шашта немесе ұзын бас киімде көрсетілген. Бейненің екеуі де кейін
жаңаланған.
Төменгі бөліктегі сюжетте екі ер адам қолдарында шоқпар ұстап, шошақ бас киім киіп ғұрыптық
әрекет жасап тұрған сәтте бейнеленген. Жазықтықтың төменгі сол жақ бұрышында бір адам таутеке және басқа екі антропоморфтық фигуралармен арқан арқылы байланыста екені бейнеленген. Тастың
жоғарғы оң жақ бұрышында үш адамның ғұрыптық-жоралғы іс-әрекеттерімен байланысты көрініс
бейнеленген. Жоғарғы бөліктегі композицяда қолын жоғары көтерген адам, ал төмендегі екеуінің басы
мен қолдары түйіскен, аяқтары қарама-қарсы жаққа бағытталған. Төртінші адам сол жақта біраз
шеткерірек тұр
На вертикальной плоскости камня запечатлены несколько самостоятельных сцен. В верхнем левом углу
плоскости изображены друг над другом две парные антропоморфные фигуры. Одна из верхних фигур
показана в позе адорации, другая – с длинными волосами или в длинном головном уборе. Обе зарисовки
подновлены.
Мужчины, изображенные в нижней части сцены, вооружены палицами, одеты в островерхие головные уборы. В левом нижнем углу плоскости представлена сцена, в центре которой находится человек,
связанный с зоо- и антропоморфными фигурами горных козлов посредством коротких линий (веревка?).
В правом верхнем углу этого же камня изображены три антропоморфные фигуры, которые образуют
сюжет, связанный с культово-ритуальными действиями. Человек в верхней части композиции показан с
поднятыми вверх руками, а два нижних персонажа – как бы в проекции: оба соприкасаются головами, согнутые в локтях руки направлены навстречу, а ноги – в противоположные стороны
On the vertical plane of a stone some independent scenes are imprinted. In the top left corner of the plane two
pairs of anthropomorphous figures are represented one over the other. One of the top figures is shown in an
adoration pose, another – with long hair or in a long headdress. Both sketches are renewed.
The men represented in the lower part of a scene are armed with clubs and dressed in peaked headdresses. In
the left bottom corner of the plane the scene in the center of which there is a person connected with zoo - and
anthropomorphous figures of mountain goats by means of short lines (a rope) is presented . In the right top
corner of the same stone three anthropomorphous figures which form a plot connected with cult and ritual actions
are represented. The person in the top part of composition is shown with the hands raised up, and two bottom
characters – as though in a projection: both adjoin each other by their heads, the hands bent in elbows are also
sent towards each other, and feet – to the opposite sides

тура өзгерістерінің құрама ықпалының
(мұздау-еру процестерінің кезектесуі және
ылғалдылық) нәтижесі болып табылады.
Макробиологиялық өзгерістер тасқа
біткен қыналардың басымдығымен сипатталады. Микробиологиялық өзгерістер
микроорганикалық сипаты бар беткі
үлдірлі шөгінділер («метал» түрлі қара
түсті патина) түрінде көрініс тапқан.
Жартас беттері екі басты экоформа: карбонатты түзілімдер мен металды
патиналардың дамуымен сипатталатын
геомикробиологиялық түрдегі өзгерістер
алаңы болып табылады. Карбонатты қатты
түзілімдер палеоэкологиялық тұрғыда
климаттың біраз уақыт бұрынғы, айталық,
атмосферада тұман түзілуіне себепкер болуы мүмкін ылғалдылық пен салқындық
деңгейі бар ылғалды сатыларын сипаттайды.
Кейбір суретті жартас беттеріндегі
қабыршақтану, пияз қабығы сияқты
құрғап ажырау процестері патинаның
қазіргі кезде термогидрокластия әсерінен
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консервации местоположений с наскальными изображениями.
Внешнее проявление микроэрозий или
«шелушения» на некоторых поверхностях с
рисунками или без них, на «разрисованных»
или нетронутых плоскостях является результатом процесса термогидрокластии, т.е.
комбинированного
воздействия температурных колебаний (чередование процессов
замораживания, оттаивания и влажности).

62

52. Мүйізді баскиім киген үш адорант культтікжоралғы әрекетін орындауда. Біреуінің денесінің
төменгі бөлігінде құс қанатына ұқсас бұйым
көрсетілген. Жазықтық пен суреттердің патинасы қою
Фрагмент композиции. Три адоранта в рогатых
головных уборах совершают культово-обрядовые
действия. В нижней части корпуса одного из них
показан предмет наподобие птичьих крыльев. Патина плоскости и рисунков плотная
Three odorants in horned headdresses are officiating.
In the lower part of the case one of them the subject
similar to bird's wings is shown. The patina of the plane
and drawings are dense. A composition fragment

53. Қолдарымен екі таутекені мүйіздерінен ұстаған
адам бейнесі.Адамның денесін төменде орналасқан
таутекенің мүйізін кесіп өтеді. Суреттердің патиналары өте тығыз
Изображение человека, держащего обеими руками за рога двух горных козлов. Нижнюю часть
корпуса человека пересекают рога горного козла,
расположенного ниже. Патина рисунков плотная
The image of the person, holding horns of two mountain
goats by both hands. The lower part of the corpus of the
person is crossed by horns of the mountain goat located
below. The patina of drawings is dense

қарқынды бұзылу сатысында екенін
көрсетеді.
Ең маңызды айғақ – қызыл сары түсті
төменгі қабаттарда марганецтің болмауы. Бұл
қызыл сары түсті көлденең бөліктерді қара
түсті беткі қабаттардан ажыратып тұратын
марганецтің жетіспейтіндігін білдіреді.
Осы жұмыс барысында жартас
бетіндегі шөгінді қабаттардың пайда
болуындағы бактериялар колонияларының
негізгі түзуші рөлі анықталды. Шын
мәнінде әңгіме осы жеке-дара немесе өзара
байланысты микроорганизмдер өздерінің
тіршілік ету жағдайлары оңтайлы, не болмаса кем дегенде қанағаттандырарлық
болғанға дейін өндіретін органикалықминералдық түзілістер туралы болып отыр.
Сәйкесінше, бұл биоминералданудың жылдамдауына немесе баяулауында климаттың
негізгі рөль атқаратынын білдіреді: аптап ыстық немесе аяз, ылғалдылық немесе қуаңшылық, оттегіне бай не болмаса аз қаныққан, тұз ерітінділеріне жақсы
қаныққан, не қанықпаған қышқыл, бейта-

Макробиологические изменения характеризуются преобладанием вросших
лишайников. Микробиологические изменения представлены в виде поверхностных
пленочных отложений микроорганической
природы (черная патина «металлического»
вида).
Наскальные поверхности являются
«плацдармом» изменений геомикробиологического типа, характеризующегося развитием двух главных экоформ: карбонатных образований и металлоносных патин.
Карбонатные отвердевания в палеоэкологическом плане характеризуют недавние
влажные стадии климата, по всей очевидности, холодного, с той степенью влажности и холода, которая может повлечь, к
примеру, явление образования тумана в атмосфере.
Процессы шелушения наподобие луковой
шелухи, видимые на некоторых поверхностях с
рисунками, показывают, что патина в настоящее
время пребывает в стадии прогрессирующего
разрушения под действием термогидрокластии.
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54. Екі адам, біреуінің қолында жебелі садақ, екіншісінде – шоқпар (?)
Две разновеликие антропоморфные фигуры. У одной из них в руках лук со стрелой, у другой – палица (?)
Two different-sized anthropomorphous figures. One of them is holding a bow with an arrow in his hands the
other – a club (?)

рап немесе сілті су – микробтардың өсуін
не болмаса ұйқыға кетуін жылдамдататын
факторлар. Бұл микробтық шығу тегі бар
климаттық-шөгінді қабаттар табиғи палеоэкология жөніндегі нағыз «жадыны»
қалпына келтіретіні анық.
Химиялық сараптама – патиналардың
табиғатын анықтап, түзілу процесін
түсіндіру үшін қажетті құрал. Ол палеоэкология туралы маңызды ақпаратты анықтап,
радиометриялық
әдіске
негізделген
цифрлік мерзімдеудің жаңа мүмкіндіктерін
ашуға көмектеседі. Орталық Азияда қара
түсті патинаның ең көп таралуы сурет
салынған жартас беттерінен байқалады.
Тәжірибе көрсетіп отырғандай, қара түсті
патиналарда марганец көбірек, ал қызыл
сары түсті патиналардың құрамында темір

Наиболее примечательный факт – отсутствие в оранжевых нижележащих слоях
марганца. Это доказывает, что марганца,
который дифференцирует оранжевые горизонты от черных поверхностных, не хватает.
В ходе данной работы определилась
основополагающая роль колоний бактерий в образовании наскальных осадочных
слоев. В действительности речь идет об
органоминеральных образованиях, вырабатываемых этими микроорганизмами –
одиночными либо взаимосвязанными – до
тех пор, пока условия их жизнедеятельности не становятся оптимальными или
попросту остаточными (удовлетворительными). Следовательно, под этим понимается то, что в ускорении или замедлении
биоминерализации климат играет основ-
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ную роль: жара или холод, влажность или
засушливость, кислые, нейтральные или
щелочные воды, богатые либо бедные кислородом, незначительно или сильно насыщенные растворами солей – факторы
усиления роста массы микробов или их
перехода в состояние спячки. Ясно, что эти
климатоосадочные слои микробного происхождения и восстанавливают подлинную
«память» о природной палеоэкологии.
Химический анализ – необходимый
инструмент для уточнения природы и объяснения процесса образования патин. Он
позволяет выявить важную информацию
55. Сандықтастың бір қабырғасындағы суреттерде қолдарын жоғары көтерген үш ер адамның екеуі
аң киімін киіп билеп жүр, екеуінің ортасында сойған малдың терісіне ұқсайтын бір зат ғұрыптық
әрекеттер орындауда қолданылатын болса керек. Тастың бетіне қосымша таутеке мен аттың бейнесі
салынған
Отдельный блок, на гладкой плоскости которого передана сцена с участием трех фаллофоров с поднятыми вверх руками. Между двумя танцующими ряжеными изображен прямоугольно вытянутый, с заостренными углами предмет, возможно, используемый при совершении каких-то обрядовых действий.
Рядом со сценой помещены фигуры горного козла и лошади
The separate block on smooth plane of which the scene with participation of three fallofor with the hands raised
up is transferred. Between two dancing disguised men the rectangular stretched subject with the pointed corners,
probably, used during some rituals. Near a scene figures of a mountain goat and a horse are seen

басым. Тым күңгірт түсті, салыстырмалы
түрде қалың патиналардың бетіне салынған
суреттердің бетін недәуір ашық түсті және
азырақ дамыған жаңа «буын» патиналары
жауып қалған (Nemlaghi, 1998, с. 110–120).
Осылайша, геомикробиологиялық зерттеулердің кейбір нәтижелері осы бағыттағы
іздеу жұмыстарының келешегі бар екеніне
үміт береді, сөйте тұра әзірше жартас
бетіндегі бейнелеу өнері ескерткіштерін
зерттеудің негізгі мәселелерінің өзектілігі
жойылмайды.
Түрлі «буын» патиналарының стратиграфиялық қабаттануын ескерсек, патина
құрамын сараптау көмегімен суреттердің
салыстырмалы хронологиясын анықтауға
болады.
Алғашқы тікелей радиокөмірсутектік
мерзімдер Орал тауларындағы Игнатий
үңгіріндегі қабырғаға салынған суреттер
үшін де анықталған (Широков и др., 2003,
с. 67–72). Сөйте тұра, жаңа мүмкіндіктер
үңгір көркем суретінің дүниеге келу
уақытын анықтауда одан да көп мәселелер
туғызды.
Жаратылыстану ғылымдары әдістерімен алынған мерзімдер тұрақталып
қалған стильдік мерзімдермен кереғар
келіп жататыны жиі кездеседі. Тіпті, сурет
салуға қолданылатын көмір суреттердің
салынған уақытынан да көнерек болуы
мүмкін деген болжамдар да айтылады.
Осылайша, жартас бетіндегі бейнелеу
өнерінің уақытын анықтау бүгінде пәнаралық
мәселеге айналып бара жатқанын мойындау керек.Ежелгіөнерескерткіштерінкезеңдергебөліп,
уақытын анықтаудың этномәдени, сюжеттік,
стильдік, стратиграфиялық, тарихи-техникалық,
аймақтық-топографиялық сияқты ондаған жылдар бойында жасалған ұстанымдарымен қатар,
жаратылыстану ғылымдары әдістерін пайдалану жолдарын іздестіру де өзекті болып қала
бермек.
Баянжүрек петроглифтерін хронологиялық тұрғыдан атрибуциялау кезінде біз ең

о палеоэкологии и открыть новые возможности цифровых датировок, основанных
на радиометрическом методе. Наибольшее
повсеместное распространение черной патины в Центральной Азии наблюдается на
поверхностях с наскальными изображениями. Черные патины содержат, как показывает лабораторный опыт, гораздо больше
марганца, тогда как железо преобладает в
оранжевых патинах. Петроглифы, выполненные на очень темных и относительно
толстых патинах, часто перекрыты патиной
нового «поколения», более светлой и менее
развитой (Nemlaghi, 1998, с. 110–120).
Таким образом, некоторые результаты геомикробиологических исследований
патин петроглифов Баянжурека дают возможность надеяться на перспективность
поисков в этом направлении, но пока не
снимают актуальности основных проблем
изучения памятников наскального искусства.
С помощью анализа состава патины
может быть определена относительная хронология рисунков, если принимать в расчет
стратиграфическое напластование патин
различных «поколений».
Первые прямые радиоуглеродные
даты существуют и для настенных рисунков
Игнатиевской пещеры на Урале (Широков
и др., 2003, с. 67–72). При этом новые возможности породили еще больше проблем в
вопросе временного определения создания
пещерной живописи.
Даты, полученные естественнонаучными методами, нередко вступают в противоречие с устоявшимися уже стилистическими
датировками. Высказываются также предположения, что используемый для рисования
уголь мог быть намного древнее времени
создания изображений.
Таким образом, необходимо признать, что
датировка наскального искусства становится
сегодня все более интердисциплинарной. Наряду с такими выработанными на протяжении
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алдымен осы орынның бейнелеу материалдарына сүйендік және суреттердің стильдік
және
иконографиялық
ерекшеліктері,
палимпсестердің болуы, кейіпкерлер мен
көріністер жинағы, археологиялық материалмен ұқсастығы, ескерткіштің археологиялық
ортасы және тағы басқалар сияқты
ескерткіштің жергілікті сипаттарын негізге
алдық.
Көшпенді дала мен отырықшы мекендер тоғысындағы Жетісу мәдениеттерін
қарқынды археологиялық зерттеу осы
аймақтардың аралық (немесе «буферлік»)
табиғатын анықтап берді. Осы тоғысу
аймақтарының ежелгі дәуірлердегі көшіқон үрдістерін айқындау үшін үлкен
мәні бар. Өз кезегінде, осы өтпелілікті
жүзеге асырған халықтар сонымен қатар
мәдени дәстүрлердің, сәнді ағымдардың,
көркем
бейнелердің
тасымалдаушысы да болған. Осы өзара әрекеттесудің
барлық мәдениеттанушылық сипаттары
– ықпал ету мен кірігу, көшіріп алу мен
еліктеу – түрлі мәдени дәстүрлердің араласуын көрсететін Жетісу ежелгі өнерінің
ескерткіштерінде де көрініс тапқан.

десятилетий принципами периодизации и хронологии памятников древнего искусства, как
этнокультурный, сюжетный, стилевой, стратиграфический, историко-технический, сравнительно-исторический, регионально-топографический, остается актуальным поиск применения
естественнонаучных методик.
При хронологической атрибуции петроглифов Баянжурека мы опирались прежде
всего на изобразительный материал данного
местонахождения и исходили из локальных
характеристик памятника: стилистических и
иконографических особенностей изображенного, наличия палимпсестов, репертуара персонажей и сцен, аналогий с археологическим
материалом, археологического окружения памятника и многого другого.
Интенсивное археологическое изучение
культур Жетысу, находящихся на стыке кочевой степи и земледельческих оазисов, определило транзитную (или «буферную») природу
этих регионов. Именно эти контактные зоны
имеют огромное значение для выявления миграционных процессов в древности. В свою
очередь народы, осуществлявшие этот транзит, одновременно являлись «трансляторами»
культурных традиций, модных течений, художественных образов. Все культурологические
аспекты данного взаимодействия – влияние и
интеграция, заимствование и подражание – отмечаются и в памятниках древнего искусства
Жетысу, которые демонстрируют смешение разных культурных традиций.

Б

аянжүрек суреттерін
сараптау және олардың ішкі
мазмұнын түсіндіру мәселелері

В

опросы анализа и интерпретации
петроглифов Баянжурека
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Жартас суреттерін талдау
Петроглифтанудағы іргелі, бірақ
біршама даулы мәселе – бұл мәденитарихи ортаның контекстін қоса алғандағы
белгілі бір жануар және адам тас бейнелерде, символдар мен белгілер арқылы
берілетін күрделі ақпаратты тасымалдайтын бейнелеу өнері ескерткіштерінің
ішкі мазмұнын түсіндіру. Бұл ғылымның
белгілі бір парадигмалары аясында нақты
тарихи дәуірдің әлеуметтік-мәдени ортасында белгілі болған айрықша бейнелі
мәтіндер, құрастыру ерекшеліктері, тіл
және бүгінде жоғалған сырын ашушы

Проблемы интерпретации
петроглифов
Фундаментальная, но наиболее дискуссионная проблема петроглифоведения
– это интерпретация внутреннего содержания изобразительных памятников, несущих
сложнейшую информацию, закодированную в определенных зооантропоморфных
образах, символах и знаках, включая контекст культурно-исторического ландшафта. Это предполагает выявление в рамках
определенной парадигматики науки неких
архетипических структур и кодифицированных явлений, составлявших особые
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56. Текше тастың негізгі жазық бетіне екі
антропоморфтық фигуралар жұбы бейнеленген. Екеуінің қолдары жоғары көтерілген және
жұдырық сияқты қолдары домалақ затпен
безендірілген. Төмендегі адамдардың біреуі үлкен,
біреуі ұсақ. Айналасында басқа да малдар салынған
Фрагмент многофигурной композиции, где изображены две пары антропоморфных фигур. В верхней
части – мужчины, у которых концы их поднятых
вверх рук оформлены в виде округлого предмета.
Ниже расположены миниатюрные фигуры двух
человек в эротической позе
A fragment of multifigured composition where two
pairs of anthropomorphous figures are represented. In
the top part – men whose hand ends are raised up and
in the form of a roundish subject. Below tiny figures of
two people in an erotic pose are located

кілттерді құрайтын әлдеқандай архетиптік
құрылымдар мен кодталған құбылыстарды
анықтауды көздейді.
Жартас бетіндегі бейнелеу өнерінің
ескерткіштері
ең
алдымен
ежелгі

изобразительные тексты, принципы построения, язык и утраченные ныне дешифровочные ключи, которые были известны
только в среде определенной социокультурной общности конкретной исторической эпохи.
Памятники наскального изобразительного искусства связаны, прежде всего, с духовной сферой жизнедеятельности
древних народов, их мировоззрением и
мифоритуальным комплексом, сложными
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халықтардың тіршілігінің рухани саласымен, олардың дүниеге көзқарасымен
және
мифтік-ғұрыптық
кешенімен,
адамның қоршаған орта туралы күрделі
түсініктерімен байланысты, сондай-ақ
олар уақыт және кеңістікке бір-бірімен
жанасқан түрлі қоғамдық жүйелердегі
материалдық мәдениеттің дамуының,
шаруашылық құрылымның, этномәдени
келбетінің, өмір салтының өзгеру динамикасын да көрсетеді. Сондықтан да осы
феноменнің тарихи диахрониядағы негізгі
аспектілерін саралау және петроглифтердің
белгі-коммуникативті қызметін анықтау,
толыққанды ақпарат алу үшін өзге
де маңызды қасиеттері мен жасырын
мағынасын ашу – қашан да зерттеулердің
ең маңызды міндеті болып табылады. Бұл
күрделі міндет. Оны орындау үшін түрлі
ғылыми мектептердің өкілдері бірқатар
жүйелерді, сараптау үлгілері мен әдістерін,
мысалы этнография, шамандық, фольклор,

57. Билеп жүрген үш адамның бейнесі. Біреуінің
қолдарында саусақтары көрсетілген
Три человека, двое из них показаны с согнутыми
в локтевом суставе и раскинутыми в стороны
руками с растопыренными пальцами
Three people two from whom are shown with bent in
an elbow joint spread hands and with thumbs up

представлениями человека об окружающем
мире; они также отражают динамику развития материальной культуры, изменения
хозяйственного уклада, этнокультурного
облика, образа жизни и жизнеобеспечения
в различных общественных системах, соприкасавшихся в пространстве и времени.
Поэтому анализ ключевых аспектов данного феномена в исторической диахронии и
выявление, в частности, знаково-коммуникативной функции петроглифов и раскрытие других важнейших свойств и скрытого
смысла для получения максимально полной информации всегда составляют одну из
главных задач исследований. Это сложная
проблема. Для ее решения представители
различных научных школ используют ряд
образных систем, моделей и методов анализа, например сравнительно-исторический, с широким привлечением данных по
этнографии, шаманству, фольклору, мифологии аборигенных, индоевропейских (индоиранских), тюрко-монгольских народов.
В последние годы интерпретаторы стали
обращать больше внимания на анализ изобразительного и культурного контекста и
на структурно-семиотический подход к
изобразительному тексту.
Конечно, и традиционный сравнительно-исторический подход, и новации
со смещением акцентов на философскометодологические принципы, заимствованные в большей степени у семиотики,
структурализма, имеют различные достоинства и недостатки, которые будут совершенствоваться и преодолеваться по мере
появления других ориентиров постижения
истины.
Сложность проблемы интерпретации обусловлена недостаточностью наших знаний о духовной жизни древних
людей, а также тем, что попытка реконструировать те или иные стороны мировоззрения и идеологии древних народов по
наскальным изображениям предполагает в

байырғы халықтардың, үндіеуропа, түркімоңғол халықтарының мифологиясын
кеңінен қатыстыра отырып салыстырмалытарихи талдау жүргізу әдісін қолданады.
Соңғы жылдары мамандар мәдени және
бейнелеу өнері контекстін сараптауға
және бейнелі мәтінді құрылымдықсемиотикалық
тұрғыдан
қарастыруға
көбірек мән бере бастады.
Әрине, дәстүрлі салыстырмалытарихи зерттеулердің де, семиотика және
структурализмнен алынған философиялықметодологиялық ұстанымдарға көбірек мән
берілетін жаңа замандағы әдістердің де
түрлі артықшылықтары мен кемшіліктері
бар, оларды шындыққа жетудің өзге
бағдарлары пайда болған сайын мамандар
бірін жетілдіріп, бірін меңгеріп отырады.
Интерпретациялау мәселесінің күрделілігі біздің ежелгі адамдардың рухани өмірі
туралы білімдеріміздің жеткіліксіздігіне,
сонымен қатар жартас бетіндегі суреттерге қарап ежелгі халықтардың
дүниетанымы мен идеологиясының қандай
да бір қырларын қайта қалпына келтіру
бірінші кезекте «көзге көрінетін бейнелер
жүйесінен сөздік хабарламалар жүйесіне
аударуды» көздейтіндігіне байланысты
(Шер, 1980, с. 257–258), ал ол әркезде тура
бола бермеуі мүмкін. Мұндай «код ауыстыру» кезінде «бейнелі мәтінде (берілген
бастапқы ұғымдар (образдар, метафоралар)
мен осы мәтінді түрлі гуманитарлық пәндер
мен ғылыми бағыттардың өкілдері болып
табылатын зерттеушілердің субъективті
түрде қабылдауы арасында сәйкессіздіктер
болып жатады.
Хронологиясы бойынша бір-бірінен
алшақ жатқан бейнелі мәтіндердің өзінің
семиотикалық тұрғыдан әртектілігі тіпті
қазіргі таңда біртұтас әмбебап әдістемелік
ұстаным бола тұра, оның мағыналық
салмағын ашудың түрлі тәсілдерін
көздейді.

58. Басы шеңбер пішінінде көрсетілген адамның
қарапайым бейнесі
Схематичное изображение человека, голова которого показана в виде кольца
A schematical image of a person whose head is shown
in the form of a ring

первую очередь «перевод с языка зрительных образов на язык словесных сообщений» (Шер, 1980, с. 257–258), что не всегда
может быть адекватно. При такой «перекодировке» происходит «разночтение» между исходными понятиями (образами, метафорами), заложенными в изобразительном
тексте, и субъективным восприятием этого
текста исследователями, представляющими различные гуманитарные дисциплины
и научные направления, а также в зависимости от характера и сложности решаемых
ими задач.
Семиотическая неоднородность самих изобразительных текстов, к тому же
разбросанных по хронологии, предполагает, естественно, использование различных
приемов расшифровки его смысловой нагрузки даже при существовании внешне
целостного универсального принципа методологического подхода.
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59. Саусақты қолдарын екі жағына кең жайған
күйдегі адам
Человек, у которого раскинутые в стороны руки
заканчиваются растопыренными пальцами
A person whose hands spread into two direction and
coming to an end with thumbs up

60. Еңкейген күйде салынған адамның қолдары алға
жайылған, тізелері бүгілген және беліне қайқыбас
асатаяқ сияқты зат ілінген тәрізді
Человек показан в полусогнутом положении
A person is shown in a halfbent condition

Алайда, зерттеушілер жазбаларға
олардың бейнелі қатарынан көрінбейтін
шешімдер мен түсіндірмелерді апарып
таңудан абай болу керек екенін ескертеді
(Подольский, 1998, с. 70).
Жартас бетіндегі бейнелеу өнерінің
мәтінін түсіндіру мәселесінің әзірге нақты
қалыпқа келген талаптары мен әдістемелік
ұстанымдары жоқ, бірақ белгілі бір
мүмкіндіктері бар екені анық. Суреттерді
жартас бетінде орналастырудың логикалық
жүйесі (синтагматикалық деңгейде) мен
белгілі бір реті бар, сол себептен де белгілі
бір ережелерді ұстана отырып олардың
ішкі мағынасын түсіндіруге болады деген
идея жаңа пайда болған жоқ. Оны француз ғалымы А. Леруа-Гуран сонау 1960
жылдардың ортасында-ақ көрсеткен болатын. Жартас бетіндегі бейнелеу өнері
коммуникативтік жүйе болып табылатыны,
тас бетіндегі суреттер олардың «грамматикасына» сәйкес ережелер бойынша салынады және осы заңдылықтарды анықтап,

Исследователи предостерегают, однако, что при этом не следует навязывать
писаницам концептуальных расшифровок,
интерпретаций и реконструкций, не вытекающих из их изобразительного строя (Подольский, 1998, с. 70).
Проблема текстуальной интерпретации наскального искусства пока еще не
имеет четко оформленных критериев и
методологических принципов, но за ней
словно проглядывается определенная перспектива. Идея о том, что существует логическая система (на синтагматическом уровне) и определенный порядок в размещении
рисунков на скальной плоскости, следовательно, можно объяснить (прочитать) их
внутренний смысл, руководствуясь определенными правилами (например, бинарной оппозиции), не нова. На это указывал
А. Леруа-Гуран еще в середине 1960-х гг.
Мнение о том, что наскальное искусство
является коммуникативной системой, что
рисунки на камнях создаются по правилам,
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61. Бөлек жатқан тастың тегіс бетіне көптеген жануарлар арасында, қолдарын жоғары көтерген
адам және басқа жағдайларда әрекет жасап жүрген адамдар орналастырылған көпфигуралы
композиция
Многофигурная композиция, где среди зооморфных фигур находится человек с поднятыми вверх руками. Другой фрагмент этой же композиции включает также антропоморфную фигуру, расположенную
посреди животных
A multifigured composition where among zoomorphic figures there is a person with his hands raised up. Other
fragment of the same composition includes anthropomorphous figure located in the among the animals
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62. Жартастың тік бетінде әртүрлі кезеңдерде салынған сюжеттер сақталынған. Жоғарыда сол
жақта қола дәуірінің ең ежелгі суреттері орналасқан. Бірнеше иттер мен жаяу садақшының бұғыны
қаумалап аулау сәттері көрсетілген. Тас бетінің әр тұстарында өсіп-өну культінің, әскери немесе
аңшылыққа байланысты түрлі көріністері басылған. Төменгі бөлігі мен оң жағында, кейіннен, шамамен
ерте темір дәуірінде, жабайы аңдарды қуған иттер мен салт атты садақшы бейнеленген
На вертикальной плоскости зафиксированы разновременные сюжеты. Наиболее древние рисунки бронзового века расположены в левом верхнем углу плоскости. Выделяется сцена облавной охоты на оленя с
участием пешего лучника и нескольких собак. Справа, слева и снизу запечатлены различные сцены, связанные с охотой, баталией, а также с культом плодородия. В нижнюю часть плоскости и правее позже,
предположительно в раннем железном веке, добавили изображение конного лучника и сцены преследования собаками диких животных
On the vertical plane plots occurring at different times are recorded. The most ancient drawings of the Bronze
Age are located in the left top corner of the plane. The scene of hunting a deer with participation of the
pedestrian archer and several dogs is allocated. On the right, left and from below the various scenes connected
with hunting, fight, and also with a fertility cult are imprinted. In the lower part of the plane later allegedly in the
early Iron Age images of the horse archer and a scene of driving wild animals by dogs were added

түсіну «жартас бетіндегі мәтіндердегі»
кодталған ақпаратты оқудың кілтін береді деген ой К. Леви-Стросстың структуралистік
әдістемесінің ұстанымдарымен сәйкес келеді.
Осылайша, «мәтін» концепциясының
басты мәселесі деп әрбір суреттің (мүсін
немесе таңба) белгілі бір сигнификасы

соответствующим их «грамматике», и что
установление и освоение этих закономерностей даст ключ к прочтению закодированной в «наскальных текстах» информации, соотносится также с принципами
структурной методологии К. Леви-Стросса.

болғанымен, оның нағыз мағынасы жартас бетіндегі, сондай-ақ тұтас мәдени
ортадағы барлық суреттер арасындағы
өзара байланыстардың қатынастар мен
қисындарын анықтаған кезде ғана ашылуы
мүмкін деген түсінікті есептеуге болады
(Самашев, 2011, с. 59).
Бұл тұжырымдаманың болашағы бар
екенін түйсінуімізге қарамастан, біздің
суреттердің ішкі мазмұнын түсіндіруге деген талпыныстарымызда әлі күнге дейін
нақты сарын немесе бейнеге талдау жасау
әдісі үстемдік құрып тұр; хронологиялық
атрибуция және әрі қарайғы ғылыми
жаңғыртулар үшін қажетті барлық салыстыратын немесе сәйкестендіретін кестелер мен сызбалар дәл осы жолмен жасалады. Мұндай ескерткішке қатысты сыртқы
ақпаратты кірістірмей, «іштей» талдау
әдісі Д.С. Раевскийдің пікірінше оның
ақпараттық мүмкіндіктерін еш шектемейді
(Раевский, 1999, с. 118). Сөйте тұра, бұл
көптеген жағдайларда біз жекелеген жануарлар, символдық таңбалар немесе
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Следовательно, краеугольным камнем концепции «текста» можно считать
представление о том, что каждый рисунок
(фигура или знак) хотя и обладает определенной сигнификой, но его истинный
смысл может быть раскрыт только при выяснении соотношений и логики взаимосвязей (т.е. намеренного порядка) между всеми изображениями на скальной плоскости
и в контексте объектов всего местонахождения, а также культурного ландшафта в
целом (Самашев, 2011, с. 59).
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адамтектес фигуралар бейнелерімен істес
болатынымызбен байланысты, ал олар
өздігінен-ақ үлкен ақпараттық әлеуетке
ие. Бұл әдіс тарихи тұрғыдан өзін-өзі
ақтайды және даму болашағы бар, алайда
абсолюттік дәлділік пен әмбебаптыққа таласа алмайды.
Бұл тұрғыда жартас бетіне салынған
ескерткіштердің мағыналық салмағын
мәтіндік тұрғыдан түсіндіру – жаңа
мүмкіндіктер іздеуге деген талпыныс болып табылады. Алайда, бұл әдісті қолдану
синтаксистің-лингвистикалық
тәсілдері
мазмұны символизммен сипатталатын
бейнелі ескерткіштердің «көзбе-көз хабарламасын» оқып, сипаттау үшін толық
қолдануға болады дегенді білдірмейді.
«Бейнелік мәтінде», әсіресе петроглифтану дамуының осы кезеңінде, қандай да
бір заңдылықтарды бөліп шығару немесе суретердің көрінетін хабарламаларын
жасайтын грамматиканы анықтау туралы
айту қиын.
«Мәтіндік» тұрғыдан түсіндіру талпынысына М.Л. Подольский ұсынған, петроглифтердің құрылымы мен композияциялық
ерекшеліктерін анықтап, егжей-тегжейлі
талдауға негізделген әдіс біраз жақындау
(Подольский, 2004, с. 13–16).
Ежелгі
адамның
өзіне
таныс образдар мен стильдік тәсілдер
көмегімен қос өлшемді жартас бетінде
көркемдік кеңістік жасау процесінің
психологиялық астарын зерттеу идеясы да арнайы зерттеуді қажет етеді.
Мифопоэтикалық ойлау жүйесінде
көркем образдар тудыру актінің өзі –
Жарату актіне теңестірілген, яғни жалпы ғарыштық жүйенің өзіне кірген, ал
ежелгі суретшінің өзі демиургиялық
процестің қатысушысына айналған.
Сондықтан
қасиетті білімдер мен
дағдыларға ие болғандығы
үшін
суретшілер (ұсталар мен қыш ыдыс
жасаушылармен қатар) ерекше кастаға

63. Тастың жылтыр бетінде таутекелерді иттің
көмегімен қаумалап аулап жүрген аңшылардың
әрекетінен көрініс бейнеленген
В нижнем углу сильно патинизированного камня
изображена сцена загонной охоты на горных козлов с помощью собак
In a bottom corner of strongly patinated stone the scene
of hunting mountain goats with dogs is represented

Несмотря на осознание перспективности этой концепции, в наших попытках
интерпретации до сих пор превалирует
метод анализа конкретного мотива или
образа; все сравнительные или синхронизационные таблицы и схемы, необходимые для хронологической атрибуции и
дальнейших научных реконструкций, создаются именно этим путем. Такой метод
«изнутри», без привлечения внешнего по
отношению к интерпретируемому памятнику, по мнению Д.С. Раевского, несколько ограничивает его информационные
возможности (Раевский, 1999, с. 118). Тем
не менее это связано с тем, что во многих
случаях мы имеем дело с отдельными изображениями животных, символических
знаков либо антропоморфных фигур, которые сами по себе обладают повышенным информационным потенциалом.

77

64. Жартастың тік бетіне салынған көп суреттерден тұратын композициялар. Оң жақтан жоғары
қарай екі аттың шылбырын ұстап тұрған адам бейнеленген. Жанында – құйрығының ұшы оралған
ірі иттің фигурасы. Осы көріністен төмен – бұқа, ешкі мен жыртқыштың қоршауындағы екі адам.
Олардың біреуі қолдарын көкке көтерген, екіншісі– төменге түсірген. Жазықтықтың сол бөлігінде
көптеген таутеке, жыртқыш пен атты жауынгердің фигуралары салынған
Многокомпонентная композиция на вертикальной плоскости. Справа вверху изображен человек, держащий на поводу двух лошадей (с ездоками?). Рядом справа – крупная фигура собаки с закрученным хвостом.
Ниже этого сюжета – два антропорфных персонажа (один с воздетыми к небу, другой – с опущенными
вниз руками) в окружении быка, козла и хищника (собаки?). В левой части плоскости запечатлены многочисленные фигуры горных козлов, хищник и конник
A multicomponent composition on the vertical plane. On the right the person keeping in leading strings of
two horses (riders? ) . Nearby on the right – a large figure of a dog with the twisty tail. Below this plot – two
antroporphic characters (one with hands upraised to the sky, another – with the hands lowered down) surrounded
by a goat and a predator (a dog?). In the left part of the plane numerous figures of mountain goats, a predator
and a cavalryman are imprinted
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жатқызылуы әбден мүмкін (Байбурин,
1993, с. 3). Осы себептен де, Ф.Р. Балонов бұл суреттерді арнайы үйретілген
және даярланған адамдар (шартты түрде
айтқанда «суретші-абыздар) салды ма,
әлде өтпелі ғұрыптың қатысушылары мен
«себепшілері» өздері салды ма деген орынды сұраққа жауап іздеген. Суреттерді салу
актінің өзі, оның пайымдауынша, ерекше
қасиеті бар шара болып табылады (Балонов, 2000, с. 50).
Кең түрдегі танымдық жүйенің
әлдеқандай «бейнелі қатарын», мәтіндер
тізбегін түзетін петроглифтердің мазмұнын
талдап түсіндірудің маңызды шарттарының
бірі олардың абсолюттік синхрондығы,
яғни бір кезде салынғандығы болып табылады. Бейнелі қатар немесе мәтіннің
құрамына мейлінше ертеректегі суреттер
кіретін жағдайларда біз олардың мазмұнын
қайта түсінумен және ежелгі бейнелерді
техникалық тәсілдермен (жаңарту, жаңа
элементтер қосу) жаңа код жасау ісіне
жұмылдырғанын байқаймыз.
Сондай-ақ, Д.С. Раевский атап
өткендей, бір ғана бейнелі таңбалар мүлде
басқа түрлі кодтар жүйесін жасырып тұруы
мүмкін және де, бір-біріне сырттай ұқсас
бейнелі мәтіндер түрлі мазмұнға ие болуы
мүмкін (Раевский, 1999, с. 121).
Әйтседе,
ғылымда
бейнелі
ескерткіштердің семантикалық аспектілерін зертеуде үлкен табыстарға қол
жеткізілді. Жартас бетіндегі суреттер бойынша нақты материал көлемінің жылдам

Данный метод исторически оправдан и
имеет перспективу развития, но не может
претендовать на абсолютную непогрешимость и универсальность.
В этом плане текстуальная интерпретация смысловой нагрузки памятников
наскального искусства представляет собой попытку поиска новых возможностей.
Однако использование указанного метода
вовсе не означает, что принципы лингвистического синтаксиса полностью применимы к описанию и чтению «визуального
сообщения» изобразительных памятников,
у которых содержание в большей степени характеризуется символизмом, нежели
подчинением какой-либо жесткой «грамматической» структуре, принятой в «лингвистической концепции текста». В «тексте» изобразительного искусства крайне
сложно говорить, особенно на этом этапе
развития петроглифоведения, о выявлении
каких-либо закономерностей или об определении грамматики, генерирующей визуальное сообщение рисунков.
К текстуальной расшифровке близок
метод, предлагаемый М.Л. Подольским, в
основе которого – выявление и детальный
анализ структуры и принципов композиционного построения петроглифов (Подольский, 2004, с. 13–16).
Специальной разработки требует
идея (правда, не новая) изучения специфики психологических аспектов самого акта
создания древним человеком с помощью
знакомых ему образов и стилистических
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65. Ұзын құйрығы, мойыны иілген, басы мен құлақтары әдемі салынған атты шылбырмен ұстап тұрған
адам композицияның орталық көрінісі болып табылады. Жоғары мен оң жақта жыртқыштар, аттар
мен таутекелер көрсетілген
Многофигурная композиция. Центральной является сцена, где человек держит на поводу коня с мощной
изогнутой шеей и длинным хвостом. Выше и правее показаны хищники, лошади и горные козлы
A scene where the person keeping in leading strings with a powerful curved neck horse and a long tail is central.
Above also predators, horses and mountain goats are shown on the right

көбеюі қазіргі таңда оны қайта түсінуге
және
петроглифтанудың
теориялықәдістемелігі мен әдіснамалық мәселелерін
зерттеуге негіз бола алады.
Кейбір зерттеушілер азиялық петроглифтер семантикасының қандай да бір
әмбебап шифр ашатын кілттері бар де-

(технических) приемов многомерного художественного пространства (трехмерного геометрического и четырехмерного,
включая понятие «время») практически
на двумерной скальной поверхности. В
мифопоэтическом мышлении сам акт создания художественных образов на пустой
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66. Жерге құлаған текше тастың қыры мен қабырғасына әртүрлі кезеңдегі суреттер сақталынған.
Үстіңгі жағында ежелгі түркі заманының ту ұстаған салт аттысы, ал қырында – ат пен үш адамның
әрекеттеріне байланысты қола дәуірінің сюжеті қашап салынған
На плоскости каменного блока, упавшего сверху, в разные периоды выбита фигура древнетюркского конного знаменосца, а на торцевой части камня – сюжет, связанный с тремя людьми и лошадьми
On two planes (fallen from above) the stone block during the different periods a figure of the ancient turkic horse
standard-bearer, and on face part of a stone – a plot connected with three people and horses are cut out

67. Тастың жоғарғы бөлігінде бір қолымен аттың, екінші қолымен – таутекені арқанның көмегімен
ұстаған адам бейнеленген. Үстінде екі ит, төменірек төрт дөңгелек ойық пен бітпеген беймәлім суреттер бейнеленген
В верхней части плоскости изображен человек, держащий одной рукой коня на поводу, а другой с помощью веревки – горного козла. Выше изображены две собаки, ниже, за трещиной, – четыре точки-лунки
и неопределенные рисунки
In the top part of the plane the person keeping by one hand strings and by another a mountain goat is represented.
Higher two dogs, below, behind a crack four holes and uncertain drawings are represented

ген болжам жасауда (Тиваненко, 2005, с.
247–249). Сонымен қатар, архаикалық
бейнелердің мазмұнын, олардың өзара байланыс жүйелерін зерттейтін тарихи семантика таңбалардың қоғам өміріндегі мәнін,
мәдениет құбылыстарын мәтін ретінде
зерттеуді көздейтін семиотикаға қарсы
тұрады деп есептейтін И.В. Калининаның
да пікірін ескеру қажет. Ол образды талдау
бірлігі ретінде бөліп қарастырып, бейнелер мен түсініктердің тарихи қатынасына
мәселе қойып, жүйе қалыптастырушы
негіздеріндегі олардың айырмашылығын
көрсеткен кезде онымен келісуге болады. Оның пікірінше, «түсінік» заттың,
құбылыстың белгілері бойынша сипаттамасын қамтиды, ал бейнелер – затты,
құбылысты әрекет бойынша сипаттайды.

Бейнелерді сипаттау үшін ол семантикалық
функция түсінігін қолдануды ұсынады,
оған сәйкес бейнелердің бірнеше типін:
тотемдер, тотемнен жоғары бейнелер
және бейнелердің басқаларын бөліп
қарастырады. Н.Я. Марр сияқты ол аспанмен байланысты белгілеу үшін «құдай»
терминін
қолданған
этимологиялық
жағынан дұрыс деп ойлайды (Калинина,
1999, с. 207–208). Бейнелі ескерткіштерде
көрініс тапқан бір ғана құбылыстардың
түрлі табиғатын ашатын семиотика мен
тарихи семантиканы қарсы қоюды заңды
деп есептейтін С.В. Студзицкаяның пікірі
де орынды болуы мүмкін (Студзицкая,
2004, с. 245). Ежелгі өнер ескерткіштерін
түсіндіруде алуан түрлі, кейде ғылымда
бар ағымдарды (мысалы, англосакондық

вначале поверхности приравнивался к акту
творения, т.е. входил в общую космологическую систему, а сам древний художник
становился соучастником демиургического процесса. Поэтому вполне возможно,
что художников за обладание сакральными знаниями и навыками (наравне, например, с кузнецами, гончарами) причисляли
к особой касте (Байбурин, 1993, с. 3). По
такому поводу резонно задался вопросом
Ф.Р. Балонов: выполнялись ли эти изображения специально обученными и подготовленными людьми (говоря условно,
«жрецами-художниками») или самими
участниками и «виновниками» обряда перехода? Сам акт выполнения изображения,
по его мнению, является актом сакрального
свойства (Балонов, 2000, с. 50).

Одним из важных условий толкования смыслового содержания петроглифов,
создающих некий изобразительный ряд,
текст или подтекст более широкой познавательной системы, является их абсолютная синхронность. В ряде случаев, когда
изобразительный ряд или текст включает
в свою структуру более ранние изображения, мы имеем дело с переосмыслением содержания и перекодировкой древних образов различными техническими способами
(подновление, добавление новых элементов).
Также нужно иметь в виду, что, как
отмечал Д.С. Раевский, за одними и теми
же изобразительными знаками и их сочетаниями могут скрываться совершенно
разные системы кодов, и, соответственно,
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әлемдегі
пост-процессуалды мектептер, лингвистикалық, рәміздік, жүйелілік,
семиологиялық және б.) әйгілі француз
теоретигі Ж.-К. Гарден қолдайды (Гарден,
1999, с. 8–695; 2006, с. 3350).
Өткен 1980 жылдары ежелгі
дүниені зерттеушілер арасында Е.М.
Мелетинский, В.В. Иванов, В.Н. Топоров, Д.С. Раевский еңбектерінің
ықпалымен үндіеуропа мифологиясына
және космогонияға қызығу-шылық таныту белең алды. Ол кез келген қызықты
археологиялық фактінің ішкі мазмұнын
ашуға қандай да бір талпыныс жасалғанда
кез келген материалдан макро- және микрокосмос көріністерін көру, әсіресе,
аң стиліндегі өнер туындыларының
ішкі мазмұнын түсіндіру олардан әлдеқандай ұқсастықтар мен сәйкестіктер
іздеуді білдіреді. Ал, 1990 жылдары бұл
тақырыпқа деген қызығушылық біраз
әлсіреді, қазір, осы тұрғыда «сауат ашу»
кезеңі артта қалған кезде, семиотикалық
мектебінің көрнекті өкілдері: К. ЛевиСтросс, В.В. Иванов, Ю.М. Лотман,
В.Н. Топоров, П.А. Флоренский, М.М.
Бахтин, Тарту университеті өкілдерінің
еңбектерінің ықпалымен, фактілерді
құрылымдық семиотика тұрғысынан тал-

68. Айғыр мінген салт атты. Алдында және
жоғарысында – жыртқыштар, олардың үстіңгі
біреуі тау барысы сияқты
Всадник на коне. Спереди и выше – хищники, верхний из них, вероятно, барс
A rider on a horse. In front of him are predators and
on the top is probably a leopard

сходные внешне изобразительные тексты
могут передавать разное содержание (Раевский, 1999, с. 121).
Тем не менее в науке достигнуты большие успехи в исследовании семантических аспектов изобразительных
памятников. Резкое увеличение объема
фактического материала по наскальным
изображениям позволяет сейчас более обоснованно перейти к его осмыслению и разработке теоретико-методологических и методических проблем петроглифоведения.
Некоторые исследователи предлагают некие универсальные дешифровочные
ключи семантики азиатских петроглифов
(Тиваненко, 2005, с. 247–249). Необходимо также учесть мнение И.В. Калининой,
полагающей, что историческая семантика,
изучающая смысловое содержание архаических образов, системы их взаимосвязей,

83

69. Адам, оның оң жағында көптеген таутекелер
бейнеленген
Человек, справа от него изображены горные козлы
A person to the right of him mountain goats are
represented

70. Қола дәуірдегі петроглифтердің кең тараған сюжеті–екі аттың арасында тұрған адам. Композицияға
жыланның ұсақ малды шағып жатқан сәті қосылған
Широко распространенный в петроглифах бронзового века сюжет – человек, стоящий между двух коней. В композицию включена сцена нападения змеи на животного
A plot showing a person standing between two horses is widespread among the petroglyphs of the Bronze Age.
The scene of attack of a snake on an animal is included into the composition
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71. Тастың тік бетінде адамдар мен жануарлар арасындағы байланысқа қатысты бірнеше сюжеттер
бейнеленген. Оң жақта, қолына екі таутекені аяқтарына арқан байлап ұстаған, үстіне ғұрыптық аң
терісінен киім жамылған адам көрсетілген. Тастың басқа бұрышына қашалған екінші сюжет осыған
ұқсас, бірақ бір айырмашылығы – еңкейген қалыптағы басына қалпақ киген адам бейнесі. Сол жағынан
оны салт атты садақшының атуы. Алайда, суреттер түсінің айырмашылығы мен орындалу техникасы
оларды әр тарихи кезеңдерде салынуы мүмкін деген болжамға, яғни палимпсестке сілтейді. Адамның
садағы мен аттың фигурасы кейіннен пайда болғандай. Композицияда басқа да жануарлар көрініс алған
На большой вертикальной плоскости камня изображено несколько сцен, связанных с отношением людей
к животным. Справа показан ряженый человек, держащий на привязи двух горных козлов. Аналогичный
сюжет запечатлен в правом верхнем углу плоскости, но с той разницей, что человек изображен в наклонном положении и в него стреляет конный лучник, находящийся слева. Однако различие в цвете патины
рисунков и в технике исполнения указывает на палимпсест. Возможно, лук у человека и фигура коня
появились позже
On the big vertical plane of a stone some scenes connected with the relations between people and animals
are represented. On the right the disguised person leashing two mountain goats is shown. The similar plot is
imprinted in the right top corner of the plane, but with the difference that the person is represented in inclined
position and the horse archer being at the left is shooting it. However distinction in color and execution technique
indicates palimpsest as patinas of drawings. Probably bows and a horse appeared later

дау өзімен өзі жүріп жатыр, және оның
қарсыластары да, жақтаушылары да бар.
Жартас
бетіндегі
бейнелердің
ақпараттық мүмкіндіктерін ашу әрине,
олардың мазмұнын түсіндірумен шектелмейді. Ол ескерткіштің табиғаттағы
мазмұнымен дұрыс таныспау, жарияланған
көшірмелерге негізделген түрлі ғылыми
түзілімдер кей кездері тіпті, кейбір белгілі
зерттеушілердің
өздерін
әдіснамалық
сипаттағы қате пайымдауларға әкеліп
соқтырады.
Еуразияның жартас бетіндегі бейнелеу өнерін зерттеушілердің алдыңғы
буыны мен біздің қазіргі замандас
әріптестеріміздің семантикалық түсіндіру
ісіндегі оң тәжірибелерді ескере отырып,
сонымен қатар үндіеуропа, үнді-иран және
түркі-моңғол халықтарының мифологиясы, этнографиясы және бақсылық туралы
қолжетімді материалдарды пайдалана отырып, біз Қазақстанның түрлі өңірлерінен
табылған сакральды бейнелердің бірқатар
негізгі
сарындары,
сюжеттері
мен
композициясының мағынасы мен мазмұнын
ашуға талпыныс жасадық. Қазақстандағы
петроглифтер түрлі тарихи дәуірлерге жатады, сондықтан біз метериалды талдауда археология ғылымында қабылданған
хронологиялық бірізділік тұрғысынан келу
дәстүрін сақтадық.
Ғылыми ізденіс нысаны ретінде
петроглиф кешендері қиын да күрделі

противостоит семиотике, предполагающей
изучение знаков и текстов в жизни общества как явлений культуры. С ней можно
согласиться, когда она выделяет образ в
качестве единицы анализа, ставит вопрос
об историческом соотношении образов и
понятий и указывает на их различия в системообразующих основах. По ее мнению,
«понятие» заключает характеристику предмета, явления со стороны признаков, а образ характеризует предмет, явление со сто-
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72. Құлаған тастың тегіс
бетіне
жаяу
садақшының,
аттың басына тұтасқан қос
сақина пішіндегі белгінің және
басқа жануарлардың суреттері
салынған
Миниатюрная фигура пешего
лучника, два кольцевидных знака,
примыкающих к голове лошади (?),
и другие животные изображены
на плоскости отдельного блока
The tiny figure of the pedestrian
archer, two ring-shaped signs
adjoining to the head of a horse (?),
and other animals are represented on
the plane of the separate block
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археологиялық
қазба
жұмыстары
нәтижесінде алынатын материалдарға
қарағанда ашық әрі қолжетімді (Столяр,
1994, c. 85). Сондықтан да, тіпті өз зерттеу тақырыбынан алыс және зерттеу нысаны мен пәні туралы түсініктері әлсіз
кейбір зерттеушілер тарапынан бейнелі
мәтіннің мазмұнын жылдам және тікелей
аша салуға деген девианттық жағымсыз
құбылыстар да кейде байқалып қалады
(Кореняко, 2004, c. 36–47).
Археология қойнауында туындаған
петроглифтану қазіргі таңда пәнаралық
деңгейде (палеоэтнологиямен, өнертанумен, құрылымдық семиотикамен, мифологиямен және басқа да білім салаларымен
тоғыса, кіріге отырып) қарқынды дамып
келе жатыр және өзінің қалыптасуы мен
зерттеудің теориялық деңгейіне өту барысында өзіндік іргелі ұғымдары мен
түсініктерін, терминологиялық базасын,
талдаулар мен ғылыми түзілімдердің
әдістемелік-әдіснамалық ұстанымдарын
қалыптастырып келеді.
Әрбір археологиялық дәуір бейнелеу өнерінде бір орынның шегінде белгілі
бір архитектоникасы бар түрлі беттерде
салынған көп деңгейлі композицияларға
ұйымдасқан белгілі бір сарындар, бейнелер
мен сюжеттердің басым болуымен сипатталады, ал олардың жиынтығы мен бірізділігі

роны действия. Для описания образов она
предлагает использовать понятие «семантическая функция», в соответствии с которой
выделяет несколько типов образов: тотемы, надтотемы и т.д. Для обозначения образов, связанных с небом, этимологически
оправданным считает, вслед за Н.Я. Марром, термин «божества» (Калинина, 1999,
с. 207–208). Очевидно, права С.В. Студзицкая, считающая неправомерным противопоставление семиотики и исторической
семантики при интерпретации, поскольку
они раскрывают разные природы одних и
тех же явлений, отраженных в образах изобразительных памятников (Студзицкая,
2004, с. 245). За использование в интерпретации памятников древнего искусства
самых разнообразных, иногда сосуществующих в науке течений (например, постпроцессуальной школы англосаксонского
мира, лингвистической, символической,
структуралистической, семиологической и
др.) ратует известный французский теоретик Ж.-К. Гарден (Гарден, 1999, с. 86–95;
2006, с. 33–50).
В 1980-е гг. в среде исследователей
древностей наблюдалось увлечение индоевропейской и индоиранской мифологией и космогонией под влиянием работ
Е.М. Мелетинского, В.В. Иванова, В.Н. Топорова, Д.С. Раевского. При всякой попытке

көбінесе архаикалық мифтік-поэтикалық
ұғымдар мен архетиптерге негізделген
біртұтас баяндау жүйесін құрайды.
Ежелгі
дәуірлерден
бастап,
ортағасырлық түркілердің прокламативтік
сюжеттері мен қазақтың этнографиялық
сызбаларына дейінгі көптеген символдық
таңбалар « бейнелік іс-әрекет» феноменімен
байланысты (Шер, Вишняцкий, Бледнова,
2004). Жартас бетіндегі бейнелеу өнерінің
шындық, қиял-ғажайыптық және заттық
бейнелердің пайда болуы мен дамуы белгілі
бір деңгейде психологиялық факторлармен және ойлау ерекшеліктерімен, бірақ
көбінесе – жекелеген тұлғалар мен тұтас
әлеуметтік-мәдени
қауымдастықтардың
өмірлік және танымдық тәжірибесінің
деңгейімен, сонымен қатар белгілі бір ортада жинақталған білімді сақтап, келер
ұрпаққа жеткізу қажеттілігімен байланысты. Мұндай тұрғыдан жартас бетіндегі
сурет ескерткіштері әсіресе жазуға дейінгі
кезеңдердің тарихы мен мәдениеті бойынша баға жетпес дерек көзі қызметін
атқарады.
Жартас бетіндегі суреттер – асқан
ақпараттық қасиеттері бар және археология, мәдениет тарихы, өнертану, семотика, мәдениеттану, тіл білімі мен этнология бойынша әмбебап зерттеулерде
қолданылатын адамның бейнелеу
әрекетінің
айрықша
өнімі.
Петроглифтанудың
негізгі ұғымдары, әдіснамалық
ұстанымдары мен әдістемелік
73. Екі жаяу садақшының, шеңбер
пішінді қос мүйізді және тікбұрышты
денесі текше геометриялық фигура
сияқты салынған таутекені атып
жатқан сәті бейнеленген
Два пеших лучника стреляют в горного козла, изображенного крупномасштабно, с прямоугольным корпусом и
двумя параллельно расположенными
кольцевидными рогами
Two pedestrian archers shoot the
mountain goat represented widely with
the rectangular case and two in parallel
located ring-shaped horns

раскрытия внутреннего содержания любых
интересных археологических фактов старались видеть проявление макро- и микрокосма, особенно при интерпретации произведений искусства звериного стиля или
артефактов со сложной структурой с ведическими текстами, и искать в них некие
сходства или совпадения. В 1990-е гг. интерес к этой тематике несколько ослаб. Сейчас, когда этап ликбеза уже позади, анализ
фактов с позиций структурной семиотики под влиянием работ К. Леви-Стросса,
В.В. Иванова, Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, П.А. Флоренского, М.М. Бахтина, ярких
представителей Тартуской семиотической
школы идет как бы по инерции, находя как
сторонников, так и скептиков.
Раскрытие информационного потенциала памятников наскального изобразительного искусства, конечно, не ограничивается интерпретацией их смыслового
содержания. Слабое знакомство с содержанием и окружением этого памятника, различного рода научные построения, основанные на опубликованных копиях, иногда
приводят к неверным умозаключениям методологического характера даже маститых
исследователей.
Петроглифические комплексы как
объект научного поиска более доступны
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74. Жаяу садақшының ит қосып
таутеке мен бұғыларды аулау
сәті бейнеленген
Пеший лучник охотится с
помощью собак на горных козлов
и оленя
The pedestrian archer hunting
mountain goats and a deer with
dogs
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тұрғылары эмпирикалық түрде, түрлі
пәндердің тоғысында, идеялар трансляциясы деңгейінде қалыптасады (Гражданников, Холюшкин, 1990), бұл ғылымтануда
археологиядағы оң сипатты құбылыс
ретінде мойындалады (Щапова, 1998, с.
379).
Орталық
Азияның
бейнелеу
өнері ескерткіштерін зерттеудің ХХ
ғасырдың екінші жартысында басталған
белсенді кезеңі тек қазір ғана белгілі
бір деңгейге жетті, сондықтан да
петроглифтанудағы
әдістемелік
және
әдіснамалық ұстанымдарды, сондай-ақ
дереккөздерін талдау критерийлерінің
кеңеюі мен нақтылануын болжай беруге болады. Бұл – жүйелі талдау олардың
негізінде ретті даму заңдылықтарын
(мәдениеттің даму ырғағындағы стагнация мен катаклизмдерді ескере отырып)
және көркемдік құбылыстардың (сарындар, бейнелер, сюжеттер, стильдер және
бейнелеу әрекетінің басқа да көрініс табу
формаларының) уақыт пен кеңістіктегі
өзгерістерін, сонымен қатар ең алдымен
адам болмысындағы руханилықпен байланысты процестерді қалыптастыратын түрлі
этномәдени түзілімдердің көп деңгейлі байланыстары мен араласуына негізделген
өзара қатынастарын бөліп қарастыру.

и открыты по сравнению с
материалами, которые добываются в результате трудоемких археологических раскопок (Столяр, 1994, c. 85).
Отсюда велик соблазн – быстро и напрямую раскрыть
смысл и значение изобразительного текста
даже у специалистов, далеких по тематике
своих научных интересов и слабо представляющих предмет и объект исследования. И
это, в свою очередь, порождает «девиантное поведение в науке» (Кореняко, 2004, c.
36–47) во всех его проявлениях.
Петроглифоведение, зародившееся в
недрах археологии, в современных условиях динамично развивается на междисциплинарном уровне (на стыке с палеоэтнологией, искусствознанием, структурной
семиотикой, культурологией, мифологией,
также интегрируясь с другими отраслями
знаний), вырабатывая в процессе своего
становления и перехода на теоретический
уровень исследования собственные фундаментальные понятия, терминологическую
базу, методико-методологические принципы анализа и научных построений.
Каждая археологическая эпоха характеризуется доминированием в изобразительном искусстве определенных мотивов, образов и сюжетов, организованных
в многоуровневые композиции, запечатленные на разных плоскостях с определенной архитектоникой и взаимосвязью в
пределах одного местонахождения, а их совокупность и последовательность нередко
составляют изобразительный ряд – целост-

75. Жаяу садақшының
таутекелерді аулау сәті. Үлкен
композицияның бір бөлігі
Фрагмент композиции. Здесь
запечатлен пеший лучник, охотящийся на горных козлов
A composition fragment; here
the pedestrian archer hunting
mountain goats is depicted

Аймақтардың физикалық-географиялық (негізінен,
орфографиялық жүйе мен
литологиялық құрылымдарды)
ескере отырып, біз жартас бетіндегі бейнелеу өнері
таралуының бірнеше деңгейлік
айма-ғын бөліп қарастырамыз:
I. Орал-Каспий аймағы; II. Қазақ ұсақ шоқылары
(Сарыарқа); III. Қазақ Алтайы; IV. Жетісу; IV.
Оңтүстік Қазақстан (Самашев, 2010, с. 10).
Қазақстанның жартас бетіндегі өнер
ескерткіштерінің қандай да бір дәуірге
жататын бейнелер мен сюжеттердің
шоғырлануы жағынан, сондай-ақ қандай
да бір орынның «бейнесін» анықтайтын
техникалық-стильдік және басқа да сипаттары бойынша кейбір аймақтық
ерекшеліктері бар.
Талдау жасауға ыңғайлы болуы
үшін біз Баянжүректен табылған бүкіл
материалды мынадай негізгі санаттарға
бөлдік: аң (зооморфты), антропоморфты және бұйымдар (мысалы, арбалар,
күймелер) және символды таңбалар (Самашев, 2009, с. 74–85).
Ескерткіштің бетінде барлығы
екі жарым мыңнан астам түрлі уақыт
аралығына жататын сурет бейнеленген. Олар жартас беттерінде ретсіз
орналасқан – жекелеген суреттермен
қатар көп фигуралы композициялар да
кездеседі.
Сурет салынған тастардың кеңістікте
орналасуында қандай да бір заңдылық
болады, бірақ көбінде ірі жартастардың
топографиясына байланысты біркелкі

ную повествовательную систему, базирующуюся на архаических мифопоэтических
представлениях и архетипах.
Многочисленные
символические
знаки – начиная с древнейших эпох и завершаясь прокламативными сюжетами
древних тюрков и казахскими граффити –
связаны с феноменом «знакового поведения» (Шер, Вишняцкий, Бледнова, 2004).
Образы наскального искусства – реалистические, ирреально-фантастические или
предметные, их появление и развитие в известной мере связаны с психологическими
факторами и особенностями мышления, но
в большей степени – с жизненным опытом,
уровнем познавательной практики отдельных индивидов и социокультурных сообществ в целом, а также с необходимостью
обозначения (семиотическая функция),
хранения и передачи накопленных в определенной среде знаний (коммуникативная
функция). В таком контексте памятники
наскального изобразительного искусства
служат ценнейшим источником по истории
и культуре, особенно дописьменных периодов.
Наскальные изображения – специфический продукт изобразительной деятельности человека, обладающий повышенными
информационными свойствами и использующийся в универсальных разработках по
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орналаспаған.
Баянжүректегі суреттерді салудың
техникалық тәсілдері арасында соққы
іздерінің ұсақ түрі көбірек кездеседі, орта
және ірі, контурлық салу тәсілдері сирек.
Кейбір суреттердің салынуында
нақыштау, қырнау және аралас техника кездеседі. Өте ірі суреттер де, мүлдем
шағындары да бар.
Жабайы аңдар бейнесі. Баянжүректе,
Қазақстанның өзге өңірлеріндегі тасқа
салынған суреттер сияқты, басым орынды
жануарлардың бейнелері иеленеді. Мүйізді
жануарлар үштігі – бұқа, бұғы және тау
ешкісі/арқар – барлық дәуірлердің, әсіресе

археологии, истории культуры, искусствознанию, семиотике, культурологии, языкознанию и этнологии. Базовые понятия,
методологические принципы и методические подходы петроглифоведения складываются эмпирически, на стыке различных
дисциплин, не исключая заимствований,
на уровне трансляции идей (Гражданников,
Холюшкин, 1990), что признается науковедением как закономерное и позитивное явление в археологии (Щапова, 1998, с. 379).
Активная фаза изучения памятников
наскального изобразительного искусства
Центральной Азии, начавшаяся во второй
половине XX в., только сейчас достигла
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76. Тастың қою патиналанған бетінде иттердің көмегімен қаумалап аң аулаудың бір-екі көріністері
бейнеленген
На сильно патинизированной поверхности камня изображена сцена облавной охоты с использованием
собак
On strongly patinated surface of a stone the scene of hunting with use of dogs is represented

77 . Қаумалап аң аулаудың көрінісі
Сцена загонной охоты
A scene of hunting
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қола ғасырының бейнелеу өнеріндегі жанжануар бейнесінің негізі болып табылады
(18–45 сур.).
Қола дәуірі тайпаларының аң
бейнелері құрамына сондай-ақ өзге де
түрлі тұяқты (шөпқоректі) жануарлар,
жабайы аңдар мен құстар кіреді, бұлар
сол заманның жартас бетіндегі бейнелеу өнері репертуарын барынша кеңейте
түседі. Ондағы қайбір бейненің басым болуы себептерін, бірінші кезекте Еуразияның
нақты географиялық аймақтарының табиғиэкологиялық ерекшеліктеріне бейімделген
халықтардың тіршілік етуі мен шаруашылық
қамдау жүйесіне байланысты болған
жануарлар дүниесіндегі қандай да бір
популяциялардың мекендеу ортасынан
іздеу керек.
Бұқа бейнесі.
Бұқаның суреті –
Баянжүрек тауындағы петроглифтердегі жиі
кездесетін сарындардың бірі. Оның бейнесі
ежелгі адамдардың дүниетанымымен және
күнделікті тіршілігімен байланысты алуан
түрлі сюжеттерге арқау болған.
Мүйізді ірі қара ерте темір ғасырының
өзінде-ақ дене салмағының ауырлығы
мен жылдам жүгіре алмайтындығының
арқасында ең бір өнімді аңшылық
нысандарының біріне айналған. Бұл жануар (бұқа ғана емес, сиыр да) тас ғасырының
соңында қолға үйретіліп, қола дәуірінде

определенного уровня, поэтому можно
прогнозировать расширение и конкретизацию методологических и методических
принципов, а также критериев анализа источников в петроглифоведении. Это – выявление на основе системного анализа общих
закономерностей последовательного развития (с учетом стагнации и катаклизмов
в ритме культурогенеза) и изменения во
времени и пространстве художественных
явлений (мотивов, образов, сюжетов, стилей и других категорий и форм проявления
изобразительной деятельности), а также их
взаимосвязей, обусловленных многоуровневыми контактами и диффузиями различных этнокультурных образований, которые
моделируют процессы, связанные прежде
всего со структурой духовного в бытии человека.
С учетом специфики физикогеографических условий регионов (в частности, орографической системы и литологических строений и др.) мы выделяем
несколько условных зон распространения
наскального изобразительного искусства:
1) Урало-Каспийский регион; 2) Казахский
мелкосопочник (Сарыарка); 3) Казахский
Алтай; 4) Жетысу; 5) Южный Казахстан
(Самашев, 2010, с. 10).
Памятники наскального искусства
Казахстана имеют некоторые региональные и специфические различия по концентрации образов и сюжетов той или иной
эпохи и их трактовки, а также по техникостилевым и другим особенностям, определяющим «лицо» того или иного местонахождения.
Для удобства анализа мы разделили
весь изобразительный материал из Баянжурека на такие основные категории, как
звериные (зооморфные), антропоморфные
с внутренними классификациями, а также
на предметы (например, повозки, колесницы) и символические знаки (Самашев,
2009, с. 74–85).

танымалдығы арта түседі, ал көптеген
пайдалы сипаттары бойынша ежелгі малшылар мен металлургтар қоғамының
шаруашылық- мәдени өмірінде алдыңғы
қатарларға шыға бастады. Сүйретпе,
шана, дөңгелек және
арбаның ойлап
шығарылуы, адамдардың тек қашырдың
ғана емес, қолға үйретілген бұқаның да
жегілу қабілеттерін табуымен байланысты
(кейіннен негізгі жегін малы және мініс
көлігіне айналған жылқы Ботай мекенінің
материалдарына сенсек, біраз кейінірек,
б.з.д. III мыңжылдықтың басында, дала
мен орманды даланың тоғысында қолға
үйретілген).
Оның мал өнімдері – терісі, сүйегі мен
мүйізі – бұйымдар өндірісінде шикізат ретінде
кеңінен қолданылған. Сүт және қандай да
бір сүт өнімдері тағам ретінде және түрлі
ғұрыптық салттарда қолданылуы мүмкін.

Всего на памятнике зафиксировано
более двух с половиной тысяч разновременных рисунков. Размещены они на плоскостях хаотично – наряду с одиночными
встречаются многофигурные композиции.
В ориентации плит присутствует некая закономерность: большинство из них
имеют юго-восточную ориентацию, горизонтальную и наклонную плоскости. Петроглифы на горе размещены неравномерно, в зависимости от топографии выхода
скальных массивов и удаленности от древних речных русел.
Среди технических приемов нанесения рисунков преобладает мелкоточечная
выбивка, реже встречаются среднеточечная, крупноточечная, контурная. В исполнении некоторых рисунков присутствуют
гравировка, прошлифовка и комбинированная техника. Отмечаются как очень крупные изображения, так и миниатюрные.

78. Садақшының таутекелерді аулауынан бір көрініс
Охота на горных козлов
Hunting mountain goats
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79. Ортасына нүкте белгісі бар «күн» шеңбері
Круг с точкой в середине
A circle with a point in the middle

Осылайша,
қола
ғасырындағы
адамдардың тіршілігін қамтудағы ірі
қараның ерекше рөлі оның бейнесінің
мәдени
құндылықтар
жүйесі
мен
дүниетанымдық құрылымдардағы орнын

Звериные образы. В местонахождении Баянжурек доминирующее положение,
как и среди других наскальных рисунков
Казахстана, занимают изображения животных. Триада рогатых животных – бык,
олень и горный козел/архар – составляет
основу звериного образа наскального изобразительного искусства всех эпох, особенно бронзового века (рис. 18–45).
В бестиарий племен эпохи бронзы
входят также и различные другие копытные (травоядные) животные, хищные звери
и птицы, которые существенно расширяют репертуар наскального изобразительного искусства этого времени. Причины
превалирования определенного образа в
нем следует искать в первую очередь в
ареале тех или иных популяций животного мира, с которым были тесно связаны
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82. Ортасы нүктемен белгіленген шеңбер және
оған қосылып жатқан тік жолақ
Круг с точкой в середине и примыкающей прямой
линией
A circle with a point in the middle and an adjoining
straight line

80. Үлкен сандықтастың бір қырында шеңбер мен оған қосылып жатқан сызықшаның
салынған
Круг с примыкающей прямой линией изображен наискось на торце каменного блока
The circle with an adjoining straight line is represented obliquely at an end face of the stone block

суреттері

жизнедеятельность и система жизнеобеспечения народов, адаптированных к особенностям природно-экологической ниши
конкретных географических зон Евразии.
Образ быка. Изображение быка –
один из излюбленных мотивов в петрогли81. Құлаған сопақ тастың бетінде шеңбер мен оған фах горы Баянжурек. Его образ включен в
қосылып жатқан сызық бейнеленген. Шеңбердің
самые разнообразные сюжеты, связанные
ортасы нүктемен белгіленген
На отдельном брусковидном блоке изображен с мировоззрением и повседневной формой
круг с примыкающей прямой линией
On the separate sparry block the circle with an жизнедеятельности древних людей.
Крупный рогатый скот еще в древнеadjoining straight line is represented
да анықтап, бұқаға табыну ғұрпының, каменном веке становится одним из наионымен байланысты, ең алдымен береке, более продуктивных объектов охоты благомал басының көбеюі идеясын көрсететін даря большой массе тела и относительно
жоралғылардың туындап, қалыптасуына небольшой скорости бега. Это животное
ықпал етті. Молшылық идеясымен тығыз (не только бык, но и корова), одомашненбайланысты осы жануарға табыну ғұрпы ное еще в конце каменного века, в эпоху
кейіннен жалпы, күн-аспан түсініктерімен бронзы умножает свою популярность, а
немесе оның ғаламдық және нақты (мыса- по многим положительным характеристи-
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83. Жерде құлап жатқан тастың тегіс бетінде бірі үлкен, бірі кіші екі шеңбер, төмен орналасқан жануармен (атпен?) өзара қос сызықшалар арқылы қосылған. Үлкен шеңбердің ішінде таутекенің шағын
бейнесі орналасқан
На отдельном блоке камня изображены два солярных круга (большой и малый), соединенных прямыми
линиями между собой и животным (лошадь?), находящимся ниже. Внутри большого круга расположена
фигура горного козла
On the separate block of a stone two solar circles (big and small), connected with each other by straight lines and
bellow with an animal (a horse are represented? ). In a big circle the figure of a mountain goat is located

лы, құрбандық) функцияларымен астасты.
Қола дәуіріне жататын бұқа суреттерін топтастыру мен стилистикалық сараптау бар болғаны ішкі, салыстырмалы
хронологияны анықтап, оларды ерекшеленген археологиялық мәдениеттерге телу
талпынысы үшін ғана қажет, өйткені, жалпы дәуір бойынша олар барынша нақты
ерекшеленіп тұр.
Қазақстан аумағындағы бүгінгі таңда
белгілі болып отырған бұқа бейнелерінің
арасында бірқатар өлшемдері бойынша
бір-бірінен стильдік және иконографиялық
ерекшеліктерін де, қола ғасыры аясында
жасалу уақыты бойынша да ерекшеленетін
бірнеше топты бөліп көрсетуге болады.
Шартты түрде белгілі бір көркемдік
элементтер жиынтығы бар бұқа бейнелері
тобын бөліп алуға болады. Бұл топтың ең
көрнекі үлгілері Саймалы-Таш, Тамғалы,
Терса, Қарасай және Ферғана жотасының,
Талас Алатауының, Қырғыз жотасының,

кам выдвигается на передовые позиции в
хозяйственно-культурной жизни общества
древних скотоводов и металлургов. Изобретение волокуши, саней, колеса, повозки
напрямую связано с обнаружением человеком тягловых возможностей не только
эквида-полуосла, но и домашнего быка
(лошадь, ставшая впоследствии основным
упряжным животным и средством верховой езды, была доместицирована, судя по
материалам поселения Ботай, на стыке степи и лесостепи несколько позже – в начале
III тыс. до н.э.). Его животная продукция
– шкура, кость, рог – широко используется как сырье в ремесленном производстве.
Молоко и какие-то молочные продукты,
возможно, употреблялись в пищу и использовались при проведении установленных
обычаем действий, в которых воплощались
религиозные представления или бытовые
традиции.

Шу-Іле тауларының, Қаратау мен Жетісу
Алатауының өзге де орындарындағы петроглифтерде көрініс тапқан, яғни, Жетісу
мен Оңтүстік Қазақстанның аумағынан тыс
шықпайды және Орталық Қазақстандағы
белгілі петроглифтер арасында бірен-саран
ұқсастықтары бола тұра, солтүстік-шығыс
Жетісу мен Балқаш маңы бойынан ары таралмайды. Бұл суреттер тобын шартты түрде
саймалыташ-тамғалы дәстүріне жатқызуға
болады. Мұнда геометриялық стильде,
яғни жануардың тұлғасы үшбұрыш, шаршы
және тіктөртбұрыш пішінінде салынған,
алдына қаратылған параллель орналасқан
шиыршықты мүйіздері бар бұқа суреттері
жатады. Бұл тұрғыдан алғанда мүйіздердің
пішіні, мөлшер қатынасы және орналасу
мәнері мен олардың осы жануардың бейнесін
қалыптастыратын өзге де «көркемдік элементтермен» – құйрығымен, жалымен,
денесімен үйлесімділігі өте көрнекі болып
отыр.
Композияцияның сюжеттік желісінің
бағытына байланысты, жартас беттерінде
жабайы турлар немесе қолға үйретілген
бұқалар салынған, мұны тіпті бір
петроглифтік кешен аясында байқауға болады.
Баянжүректегі бұқа бейнелерінің
көрнекі тобын тіктөртбұрышты тұлғалы
бұқалар құрайды (19, 40 сур.). Жетісуда
бұл жануардың түрлі оюлы, «шақпақты»,
шеңберлі, нүктелі, көлденеңінен де
тігінен де орналасқан толқынды сызықтар
салынған бейнесі танымал. Бұқалардың
денесін мұндай «оюлармен» безендіруде
әзірше қандай да бір жүйелілік немесе
сандық сипаттама байқалмады, сондықтан
әрбір боялған сурет өзінің қайталанбас
даралығымен ерекшеленеді. Боялған және
қарапайым бұқа суреттерінің арасында
мерзімдік айырмашылық та жоқ, көбінесе
олар бірге кездеседі, сондықтан да жануарлар денесін безендірудің мұндай тәсілін
ежелгі адамдардың діни көзқарастары
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84. Түрлі жануарлар арасында свастиканы тәрізді
белгі салынған
Изображение, напоминающее свастику, расположено посередине зарисовок различных животных
The image reminding swastika is located in the middle
of sketches of various animals

Таким образом, особая роль крупного рогатого скота в жизнеобеспечении
людей бронзового века предопределила
значение его образа и в системе культурных ценностей, и в мировоззренческих
построениях, способствовала зарождению
и формированию культа быка и связанных с ним различных ритуалов и обрядовых действий, которые отражали в первую
очередь идею благополучия, увеличения
поголовья стада. Культ этого животного,
теснейшим образом связанный с идеей
плодородия, впоследствии переплетается с универсальными представлениями,
солярно-космогоническими или иными
глобальными и конкретными (например,
жертвенными) его функциями.

тұрғысынан және семантикалық құбылыс
ретінде қарастырған жөн болар.
Мұндай безендіруге қатысты түрлі
көзқарастар бар: құрбандық малды
мүшелеу идеясы, оның түсін сипаттауға
деген талпыныс, тағы басқалары.
Семантикалық тұрғыдан бұқа бейнесі
құрбан шалу идеясымен тығыз байланысты.
Айта кетерлік жайт, құрбандық шалудың өзі
мәдени универсалий ретінде бірнеше қызмет
атқарады, адамдар дүниесі мен құдайлар
дүниесі арасындағы ара қашықтықты
белгілейді, сонымен қатар әртүрлі әлемдер
арасындағы байланыстың қажеттілігін өзекті
етіп, түрлі жоралғылардың қалыптасуына
жол береді (Зданович, 1995, с. 50 )

Типология и стилистический анализ
изображений быков эпохи бронзы необходимы лишь для определения внутренней,
относительной хронологии и попытки привязать ее к выделенным археологическим
культурам, т.к. в целом по эпохе они оттенены достаточно корректно.
По ряду параметров среди известных на сегодняшний день изображений
быков эпохи бронзы на территории Казахстана можно выделить несколько групп,
которые отличаются между собой как
по стилистическим и иконографическим
особенностям, так и по времени создания в
пределах бронзового века.
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86. Тастың бетіне қос ат жегілген қос аяқты әскери арба және арбакештің бейнелері салынған. Жегілген
аттар екі аяғынан шідерленген тәрізді. Кейіннен, ежелгі түркі кезеңінде арбаға қолына қамшы ұстаған
түйеге сал мінген адамның суреті салынған.
Изображение пароконной дышловой колесницы с перекладиной и круглой платформой, на краю которой
стоит возничий, держащий в руках вожжи, отходящие от двух животных, показанных «в плане» –
спинами друг к другу. У тягловых жеребцов привязаны по две ноги. Позже, в древнетюркское время, к
колеснице был пририсован всадник на верблюде с плетью в руке. Патина фигуры всадника на верблюде
более светлая, чем на зарисовке колесницы
The image of a two-horse pole
chariot with a crossbeam and a round
platform on the edge of which there
is a charioteer holding reins coming
from two animals shown «in the plan»
– with their backs to each other. The
draught stallions are attached up to
two feet. Later, in ancient Turkic time
a rider on a camel with a lash in a
hand was added to the chariot . The
patina of rider’s figure on a camel is
much lighter, than on a chariot sketch
85. Тас бетіне қашалып салынған көптеген дөңгелек ойықтар адамдардың қоршаған әлем туралы түсінігі
және мифтік-ғұрыптық әрекеттердің кейбір көріністерімен байланысты болуы мүмкін
Многочисленные лунки-углубления связаны, видимо, с некоторыми представлениями людей об окружающем мире и с мифоритуальными действиями
Numerous holes are connected, probably, with some ideas of people of world around and mythic and ritual actions
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87. Келбеті жылқыға келетін (басқа да суреттердегі жылқылар секілді, көрініс мәнмәтіне кіреді) жануар жегілген ежелгі түркі дәуірінің жеңіл арбасы бейнеленген. Көліктің жолаушылар отыратын бөлігінің
құрылымы анық берілген. Күймеден төмен қолдарына бір-бір аттан ұстаған, кең балақты шалбар киген екі адам қатарласып тұр. Одан төмен кең балақты шалбар киген үшінші адам екі аяғы көктен
келген жағдайда бейнеленген. Сол жақта қатар тұрған, тағы екі адам бейнеленген. Композицияның оң
жағында, жарықшақтан соң кең шалбарлы тағы төрт адамның бейнесі салынған
Изображение экипажа древнетюркской эпохи, запряженного, скорее, лошадью, нежели быком, так как
уши животного (так же как и у других лошадей, включенных в контекст сюжета) имеют следы подновления и изменения. Достаточно четко передана конструкция пассажирской кабины. Ниже экипажа
четко различимы два человека в широких шароварах, держащие пару лошадей, еще ниже в перевернутом
положении показан третий человек, одетый также в свободные штаны. Левее изображены еще два человека, стоящие рядом. Справа, за трещиной, показаны четверо мужчин в широких шароварах, совершающих рукопашные действия
The image of crew of the ancient Turkic era harnessed more probably by a horse than a bull as ears of an animal
(as well as of the horses included in a context) have been renewed and changed. The design of a passenger cabin
is accurately transferred. Below the crew two persons in the wide trousers holding bridle-reins of two horses are
easily distinguishable, below in the turned over position the third person dressed also in free trousers is shown.
On the left there are two more persons who are standing nearby . On the right, behind a crack four men in the wide
trousers making any hand-to-hand actions are shown

Ежелгі үндіеуропалықтардың мифологиясындағы құрбандық жануарлардың
сатылы жіктелуі бойынша, жылқыдан
кейінгі екінші орында ірі қара тұрған.
Бұқа бейнесі бүкіл Еуразиядағы қола
дәуіріне жататын петроглифтердегі ең
көп кездесетіні. Жоғарғы палеолитте ғана
емес, одан кейінгі замандарда да бұқаға
аңшылық құру адамның бүкіл күш-жігерін

Условно можно выделить круг изображений быков с определенным набором
выразительных элементов, наиболее репрезентативные образцы которых представлены петроглифами Саймалы-Таша,
Тамгалы, Терса, Карасая и других местонахождений Ферганского хребта, Таласского
Алатау, Кыргызского хребта, Шу-Илийских
гор, Каратау и Жетысуского Алатау, т.е. не

жұмылдыруын ғана емес, қапысыз айлатәсілдерді қолдануын да талап ететін
қауіпті іс болып саналатын.
Ол кездері бұқа жабайы аң болатын.
Ірі қара малды қолға үйрету біраз кейінірек
басталды. Сондықтан аңшының бұқаны
жеңуі, олжаның өзінен бөлек, оның күшін,
жігерін, ептілігі мен аңшылық шеберлігін
көрсететін еді. Тіпті ересек аңшылар
қауымдастығына кіруге үмітті әрбір бозбала осындай сынақтан өтуі керек болуы
да мүмкін. Бұл жағдайда, мұндай сынақ
– қатарға қосылу жоралғысына айналып,
басқа да жоралғы сияқты түрлі символдық
әрекеттерге толады.
Ғалымдардың пайымдауынша, бұқамен
күрес жоралғысы тек дала аңшыларына ғана
белгілі болған жоқ: оны ежелгі дихандар да
білген; Анатолиядағы Чатал-Гуюкта табылған
ғибадатхана жасауының қалдықтары – бұқаны
айнала әлдеқандай әрекеттер жасап жатқан
адамдар сипатталған фрескалар, сондайақ, бұқаның бассүйектері мен түрлі әрекет
үстіндегі адамдардың бедерлі суреттерінен
құралған күрделі композиция – соған
куә. Әйгілі Кносс сарайының «қолға
үйретілген бұқалармен акробатикалық
ойындар» деп жорамалданған фрескаларын Я.А. Шер – түп тамыры палеолит тереңдерінде жатқан, өзіндік
коррида іспеттес, құрбандыққа шалынатын бұқамен ғұрыптық айқас ретінде
түсіндіруді ұсынады. Уақыт өте келе
дихандар мен малшылар үшін аңшылық
тіршілік салтынан гөрі, жоралғыға айналып, ал түрлі ескерткіштерде ізі
кездесетін бұқаны құрбандыққа шалу
салты тек күш-жігер мен ептілікті
көрсету амалы болды: Агиа Триада және
Вафио құмыраларындағы және палеолит дәурінен осы күнге дейінгі осындай сюжеттердің ондаған мысалы соған
дәлел (Шер, 1992, с. 36–37).
Этнографиялық
мысал
ретінде
шаманизмдегі таңдамалылық
идеясы-

выходят за пределы Жетысу и Южного Казахстана, а также имеют единичные аналогии среди известных петроглифов Центрального Казахстана, не распространяясь
севернее линии северо-восточного Жетысу
и Прибалхашья. Этот круг изображений
условно можно отнести к саймалыташскотамгалинской традиции. Сюда относится
значительная часть изображений быков,
выполненных в геометрическом стиле, т.е.
с трактовкой корпуса животного в виде битреугольных, квадратных и прямоугольных
фигур, с параллельными извилистыми рогами, направленными вперед, и т.д. В этом
отношении очень показательны формы,
соотношение размеров и манера посадки
рогов и их сочетание с другими «содержательными элементами», создающими изобразительный образ этого животного, – с
хвостом, холкой, туловищем и т.д.
В зависимости от направленности
сюжетной линии композиций на скалах
изображали диких туров или домашних
быков, что можно наблюдать даже в пределах одного петроглифического комплекса.
Репрезентативную группу изображений быков из Баянжурека составляют те,
у которых корпуса прямоугольные, геометрические (рис. 19, 40). В Жетысу популярны изображения этого животного
с туловом, разрисованным различными
узорами, «клетками», кругами, точками,
волнистыми и зигзагообразными линиями,
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мен байланысты, өткен ғасырдың басында 1758 жылы ойраттар ойрандалғаннан
кейін Іле өзенінің жоғарғы жағына және
Тарбағатайдың етегіне манчжурлар күштеп
қоныс аудартқан сибо халқында байқалған
архаикалық жоралғы элементтері бар
бұқаны құрбандыққа шалу ғұрпын атап
өтуге болады. Бақсы лауазымына үміткер
адам сынақтың қорытынды кезеңінде
көктегі қамқоршы рухтармен тілдесу
үшін екі сырық пен көлденең қойылған
қылыштардан жасалған сатымен жоғары
көтеріліп, содан кейін төменге түсіп, ақ
бұқаны найзамен шаншып өлтіріп, жарасынан жануардың ыстық қанын ішуге
тиіс болған (Кротков, 1912, с. 122). Еуразия
халықтарының
этнографиялық
қабаттарында сақталып қалған құрбандық
шалу идеясы қола дәуіріне жататын бұқалы
сюжеттердің негізі болуы әбден мүмкін.
Осындай бір сюжет Шығыс Қазақстандағы
Зевакино деген жерде табылған суреттердің
арасында да кездеседі (Самашев, 1992,
153–155 сур.).
Бұғы бейнесі. Қола ғасырының
суретшілері Баянжүрек жартастарында бейнелеген тағы бір мүйізді жануар –
бұғы. Ол заманға жататын петроглифтерді
хронологиялық
атрибуциялауда
бұғы
бейнесі тек қола ғасырына жататындығына
зерттеушілер еш күмән келтірмейтін көп
фигуралы композициялардың құрамында
кездесетін жағдайлар болмаса, олардың басым көпшілігінің жасын анықтау оңай емес.
Оларға ең алдымен, денесі геометриялық
пішінде салынған сызылған фигуралар жатады. Ол кездері бұғылардың мүйізі ағаш
тәрізді, не бұқалардікі сияқты, бірақ ішке
де, сыртқа да қараған өсінділері бар, кейде
шеңбер түрінде салынған. Кейбір үлгілердің
аса тарамдалған мүйізі бар. Бірақ, көбінесе
мүйіздері жоғары қаратылған. Тұрысы
негізінен қимылсыз, тек нобайы ғана, бірақ
сирек те болса, параллельді төрт аяғы барлары да кездеседі.

расположенными как вертикально, так и
горизонтально. В декорировании подобными узорами туловища быков пока не улавливается какая-либо система или числовая
характеристика, поэтому каждая разрисованная фигура отличается своей индивидуальностью и неповторимостью. Нет
хронологического разрыва и между такими
и обычными фигурами быков; они чаще
встречаются вместе, поэтому данный способ оформления корпуса животных нужно
рассматривать, видимо, с точки зрения религиозных воззрений древних людей и как
семантическое явление.
Существуют разные версии относительно подобного декорирования: идея
расчлененности жертвенных животных,
попытка передачи цвета, масти и т.д.
В семантическом плане образ быка
тесно связан с идеей жертвоприношения.
Заметим, что понятие и сам акт жертвоприношения как культурный универсалий
имеет несколько функций, устанавливает
дистанцию между миром богов и миром
людей и в то же время актуализирует необходимость контактов между мирами и,
конечно же, допускает множество интерпретаций (Зданович, 1995, с. 50).
По иерархии жертвенных животных,
существовавшей в мифологии древних индоевропейцев, второе место после лошади
занимал бык.
Образ быка – один из самых популярных в петроглифах бронзового века всей
Евразии. Охота на быка не только в верхнем палеолите, но и в более поздние времена всегда была очень опасным делом,
требующим не только полной мобилизации
физических сил охотника, его ловкости,
молниеносной реакции, но и тщательно отработанного приема.
В то время всякий бык был диким зверем. Приручение крупного рогатого скота
началось много позднее. Поэтому победа
охотника над быком, кроме факта самой
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Жетісудағы бұғы бейнелері топтамасы бейнелі ескерткіштердің даму
мәселелеріне қатысты жаңа шаруашылықмәдени түрге өту процесі және сыртқы
қозғаушы күштер – Орталық Азия далаларынан тігінен орнатылатын бағана –
бұғытастарға осы жануардың бейнесін
құстұмсықты етіп салу дәстүрін қамтыған
этникалық топтардың батысқа қарай
көшуімен байланысты қоғамдағы негізгі
мәдениет стереотиптері ауысқан біртұтас
уақыт аралығы деп қарастыруға болатын
кезеңді (соңғы қола дәуірі – аралық – ерте
сақ кезеңі) алып жатыр. Баянжүректегі
петроглифтерде бұғытастардағы сияқты
үлкен мүйізі жоқ, құсбасты бұғылардың
суреттері келтірілген, ал басқа жағынан
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добычи, становилась еще и олицетворением силы, мужества, ловкости и охотничьего
мастерства. Не исключено, что такое испытание должен был пройти каждый юноша,
вступающий в сообщество взрослых охотников. В таком случае это уже превращалось в ритуал посвящения, и, как всякий
ритуал, он наполнялся различными символическими действиями.
Ритуал единоборства с быком, как
полагают ученые, был известен не только
степным охотникам: его знали и древнейшие земледельцы, о чем свидетельствуют
находки и остатки интерьера храма из Чатал-Гуюка в Анатолии – фрески с
изображениями быков, вокруг которых люди
совершают какие-то действия, а также

алғанда олар классикалық Орталық Азия
образдарын қайталайды (89 сур.).
Баянжүректегі құсбасты бұғы суретін
бұғытастардағы суреттермен әсіресе иконография тұрғысынан салыстыруға болады
(Самашев, 1984, с. 62–63).
Бұғытастар жауынгерлердің мүсіндері деген болжам бар (Волков, 1981, с.
96). Біз бұғытастарда жай ғана қару-жарақ
асынған сарбаздың емес, бақсы немесе абыз
қызметін атқаратын жауынгер бейнеленген деген ойға жол береміз. Бұл тұрғыдан
бұғытастардың безендірілуін символикасы мен семантикасы жағынан сібір
бақсыларының киімдерімен салыстыруға
болады. Е.Д. Прокофьева бақсылық идеологиясы дамуының белгілі бір кезеңінде
оның киіміндегі басты көрінгені – көктегі
жоғарғы әлем түсінігінің дамуымен бір
мезгілде пайда болған құс бейнесі екенін
атап өтеді. Аралық елші – шаман аспанға,
күнге жақын жүретін құс бейнесіне енетін.
Кейбір Сібір халықтарының бұғы терісінен
тігілген киімі безендірілуі жағынан құсқа
ұқсатылатын. Нганасан киімі болса құстың
да, еркек бұғының да символы болатын. Кет
шаманының киімі тұтастай бұғы бейнесін
танытып, сонымен қатар құс сипаттарына

сложносоставная композиция из бычьих
черепов и рельефных человеческих изображений. Фрески Кносского дворца, интерпретируемые как «акробатическая игра
с дрессированными быками», Я.А. Шер
предлагает объяснить как сцены ритуальной борьбы с жертвенным быком, которая
была одновременно и общественным зрелищем, т.е. своеобразной корридой, истоки
которой теряются в глубине палеолита. Со
временем у земледельцев и пастухов охота
стала больше ритуалом, чем средством существования, а жертвоприношение быка,
зарисовки которого постоянно встречаются в разных памятниках, одновременно
представляло собой демонстрацию мужества, силы и ловкости: это изображения на
кубках из Агиа Триада и Вафио и многие
десятки примеров таких сюжетов, относящихся ко времени от палеолита до современности (Шер, 1992, с. 36–37).
В качестве этнографического примера отметим интересный ритуал жертвоприношения быка с архаическими элементами
обрядности, связанный с идеей избранничества в шаманизме. Он зафиксирован в
начале прошлого века у народа сибо, переселенного маньчжурами после разгрома в
1758 г. ойратов в верховья р. Или и
в предгорья Тарбагатая. Претендент
на роль шамана на завершающей
стадии испытания должен был подняться вверх по лестнице, возведенной из двух шестов и мечей-перекладин, для общения с небесными
духами-покровителями, затем, спустившись вниз, убить копьем белого быка и, припав к его ране, пить
теплую кровь животного (Кротков,
1912, с. 122). Сохранившаяся в этнографических пластах евразийских народов идея жертвоприношения могла иметь место в основе
некоторых сюжетов с быками эпохи
бронзы.
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да ие болған (Прокофьева, 1971, с. 8, 13–
16, 21; Самашев, 1998, рис.7).
Осылайша, бұғытастардағы бұғының синкретикалық образын жай ғана
киім сәнінің бір бөлігі немесе денеге
салынған сурет ретінде емес (Волков,
1981, с. 96), жоғарғы әлемге ұшу кезінде
орнитоморфтық бейнеге енуге қабілетті,
көмекші-рухтар,
бақсының
желепжебеушілері ретінде қарастырған дұрыс.
Күн символдарының, айналардың, қаружарақ бұйымдарының болуы да өлең тастарды жауынгерлік қызметті қоса атқарған
шаманның киімі ретінде түсіндіруге бөгет
емес.
Шығыс
Қазақстанда
–
осы
ескерткіштердің таралу ортасына жақын
орналасқан аймақта құстұмсықты бұғы
бейнелерінің табылуы заңдылық болса,
Жетісу, Қаратау және Ақсу-Жабағылыдағы
бұғы бейнелері осы бейнелеу дәстүрін та-

Образ оленя. Следующее рогатое
животное, которое рисовали художники
бронзового века на скалах Баянжурека, –
олень. Для хронологической атрибуции
петроглифов этого времени изображение
оленя почти не наблюдается, за исключением тех случаев, когда оно встречается в
составе многофигурных композиций, принадлежность которых к бронзовому веку
не вызывает у исследователей никаких
сомнений. К ним относятся прежде всего
контурные фигуры с геометрически трактованными туловищами. Рога оленей в то
время изображали древовидными или как
у быков – в виде круга, но с отростками как
во внутреннюю, так и во внешнюю сторону. Некоторые образцы отличаются очень
роскошными ветвистыми рогами. Но в
большинстве случаев рога отходят вверх.
Позы в основном статичные, силуэтные, но
изредка встречаются зарисовки животных

ратушы белгілі бір этникалық топтардың
б.з.д. I мыңжылдықтың басында Орталық
Азия далаларынан батысқа қарай үдіріп
қоныс аударғанын көрсетеді.
Ерте темір ғасырындағы бұғы
бейнесіне келер болсақ, сол кездегі
адамның айналасындағы барлық жануарлардың арасынан әлдеқандай ерекше
тазалық және бекзаттық сипаттарының
арқасында алдыңғы қатарға көшпенді
қауымдастықтар дамуының түрлі сатыларында өзінің негізгі мазмұндық
элементтерін сақтай отырып, түрлі бейнелерде көрініс табатын тәкаппар бұғы
бейнесі шыққанға ұқсайды. Бұғы мүйізіне
айрықша символдық мән берілетін; олармен дін қызметкерлерінің бас киімдері,
билеушілердің жұрт алдына мініп шығатын
және бірге жерленетін аттарының маскалары және сакральды мәні бар нысандар
безендірілетін.
Зерттеушілер
оның тотемдік маңызына бұрыннан мән
беріп, «saka» этнонимі көне иран тілінің
диалектісінде бұғы дегенді білдіретінін
атап өткен.
Пазырық өнерінің ескерткіштерінде
мысықтектес жануардың, жыртқыш құстың, қарақұстың, таутекенің және басқа
бейнелердің мазмұндық элементтерін
біртұтас біріктіріп, басты орынды
асылтекті бұғы бейнесіне бере отырып
кемел фантастикалық тіршілік иесін
жасауға деген талпыныс неғұрлым анық
байқалады. Жартас бетіне салынған
суретті ескерткіштер арасынан бізге
осындай фантастикалық тіршілік иесін
бейнелеудің бірі,
Енисейдегі Тепсей
тауының үлгісі ғана белгілі (Советова,
2005, с. 61).
Енисейдегі
бұғы
бейнелерінен
тұратын бір жартас көрінісін сараптай келе,
Н.А. Боковенко осы композицияда скиф
суретшісі осы жануарды құрбандыққа
шалудың киелі жануарға аңшылық
жоралғысы, оны ұстау, құрбандыққа

с четырьмя параллельными ногами.
Серия изображений оленей из Жетысу охватывает период (финальная бронза
– переходный этап – раннесакское время),
который применительно к проблемам развития изобразительных памятников можно было бы рассматривать как единый и
целостный промежуток времени, когда
происходит смена базовых стереотипов
культуры в обществе, вызванная внутренним процессом перехода к новому хозяйственно-культурному типу и внешними
импульсами – миграцией из глубин центральноазиатских степей носителей традиции изображения оленей с клювовидными
мордами, особенно на оленных камнях.
В петроглифах Баянжурека представлены
типы птицеголовых оленей без пышных
рогов, как на оленных камнях, а во всем
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88. Кабинасының төбесі дөңгеленіп келген, түйе жегілген күйме. Жегілген жануарды шылбырмен салт
атты алға жетелеп келеді. Көлікке арт жағынан бос түйе байланған
Экипаж, кабина которого имеет округлый верх, запряжен верблюдом. Упряжного животного ведет на
поводу всадник на коне. К транспорту позади привязан еще один верблюд
The crew the cabin of which has roundish top is harnessed by a camel. Draught animal is lead by a rider. One
more camel is attached behind to the transport

шалуға дайындау кезеңдерінен бастап,
сол әрекеттің өзін орындауға дейінгі түрлі
сатыларын бейнелеуі мүмкін деген пікір
айтқан болатын (Боковенко, 2000, с.16–17).
Жартас беттеріндегі және металдан
жасалған көркем бұйымдардағы бұғының
«жатқан», «ұшып бара жатқан» және
тұяғының ұшымен тұрған сансыз суреттерін
бірқатар зерттеушілер құрбандыққа шалуға
дайындық деп түсіндіреді, бірақ осының
барлығы тек образдың көрнекілігін

остальном они повторяют классические
Центрально-Азиатские образцы (рис. 89).
Птицеголовое изображение оленя из
Баянжурека сопоставимо, особенно в плане иконографии, с рисунками на оленных
камнях (Самашев, 1984, с. 62–63). Предполагается, что оленные камни являются
изваяниями воинов (Волков, 1981, с. 96).
Мы допускаем, что на оленных камнях изображен не просто вооруженный человек, а
воин, наделенный функциями шамана или

күшейтетін тәсілдер, көркемдік аллегориялар екенін де назардан тыс қалдыруға болмайды, дейді кейбіреулер (Паульс, 2000, с.
176–177).
Қаратаудағы Арпаөзен, Сауысқандықтағы мүсіндерде көрініс тапқан «тұяғының
ұшымен тұрған» бұғының сансыз бейнелері
пантеон
құдайларына
құрбандықтан
тиесілі үлесті білдіруі мүмкін. Алайда,
мұндай суреттер сырыққа ілініп аяғы
салбырап тұрған жануар терісін білдіруі де
ғажап емес.
Ерте темір дәуірінде асылтекті бұғы
бейнесі скиф-сақ көшпелі қоғамының эмблемасы тектес болған және дүниетанымның басқа да элементтерімен тығыз
астасып жататын күнге, ата-баба рухына табынумен, «әлем бәйтерегі» туралы
мифопоэтикалық түсініктермен байланысты болған.
Бірқатар жартас бетіндегі бұғы
суреттері топтамалары, әсіресе б.з.д. I
мыңжылдықтың екінші жартысы мен
аяғына жататындары үшін жануар денесінің түрлі бөліктерін орама, шиыршық
сияқты белгілермен таңбалау тән, бұл оларды аспан шырақтарына ұқсастырылған
ғарыштық жануарлар ретінде түсіндіруге
себеп болды.
Әрине, бұғы суретінің мазмұнын
ашудың кез келген нұсқасында осы жануар бейнесі мазмұнының қандай да бір
ғарыштық негізі жоққа шығарылмайды.

жреца. В этом смысле оформление оленных камней сопоставимо со сложными по
своей символике и семантике костюмами
сибирского шаманства. В основе символики шаманского костюма лежит образ «светлых» зверей и птиц, духов-помощников и
покровителей шамана. Е.Д. Прокофьева
отмечает, что на определенном этапе развития идеологии шаманства основным,
отраженным в костюме, стал образ птицы,
появившийся одновременно с развитием
представлений о небесном верхнем мире.
Шаман-медиатор принимал образ птицы,
близкой к небу, солнцу. Шаманский костюм
энцев, выполненный из шкуры оленя, по
своему оформлению представлял птицу.
Нганасанский наряд одновременно являлся
символом птицы и оленя-самца. Облачение
кетского шамана в целом воссоздавало образ оленя и вместе с тем имело черты птицы (Прокофьева, 1971, с. 8, 13–16, 21).
Таким образом, синкретический рисунок оленя на оленных камнях следует рассматривать не просто как декор костюма или
татуировку (Волков, 1981, с. 96), а как воспроизведение главных духов-помощников,
покровителей шамана, способных принимать
орнитоморфный облик во время полета в
верхний мир. Наличие изображений солярных символов, зеркал, предметов вооружения тоже не противоречит трактовке оленных
камней как костюма шамана или жреца, совмещающего воинские функции.
89.
Орталық
Азияның
монументалды ескерткішерінің бірі
– бұғытастарда, қола дәуірдің
соңы мен
ерте сақ кезеңінің
петроглифтерінде
көп таралған
құсбасты бұғы бейнесі
Изображение птицеголового оленя, характерное для специфических
монументальных памятников Центральной Азии – оленных камней,
распространенных в конце эпохи
бронзы и в раннесакское время
The image of a bird-headed deer which
is common for specific monuments of
Central Asia – the deer stones that are
widespread in the end of the Bronze Age
period and in early sak times

109

90. Ерте сақ стиліндегі салынған қабан бейнесі.
Көпфигуралы композицияның (42 сур.) ішіне кіріп
кеткен сурет
Зарисовка кабана в раннесакском стиле. Фрагмент многофигурной композиции (рис. 42)
A sketch of a boar in the early sak style. A fragment
of multifigured composition ( fig. 42)
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Осындай белгілермен таңбалау бұл
жануарлардың құрбандық екенін және
ен салынғанын баса көрсетеді деген болжам да бар, оған сібір халықтарының
этнографиялық деректері куә (Дэвлет, Дэвлет, 2004, с. 418–421). Алайда, осы бұғы
және өзге жануарлардың суреттері топтамасын жоғарыда аталған, әртүрлі асыл тастармен безендіру және аппликация өнері
гүлденіп, мәдениеттің түрлі салаларына
тереңдей еніп, бейнелеу өнеріне өзіндік
ақпалын тигізген уақыт аралығындағы
қолөнер туындыларымен салыстырып
көрген қызықты болар еді. Сол себептен
де, сараланып отырған жартас бетіндегі суреттер топтамасы, кейбір зерттеушілердің,
соның ішінде С.И. Руденконың пікіріне
қайшы, қолөнердің осы бағытының
әсерімен жасалуы мүмкін деп пайымдауға
негіз бар. Қайткен күнде де, солай бо-

Если находки изображений оленей с
клювовидными мордами в Восточном Казахстане – регионе, расположенном близко
к основному ареалу этих памятников, закономерны, то жетысуские, каратауские и
аксу-жабаглинские оленные изображения
указывают на более южное направление в
продвижении определенных этнических
групп – носителей данной изобразительной традиции из глубин центральноазиатских степей в начале I тыс. до н.э.
Что касается изображений оленя в
раннем железном веке, то, видимо, из всех
окружавших человека того времени животных благодаря каким-то особым качествам
красоты и величественности на первый
план выходит образ благородного оленя,
который на разных этапах развития кочевнических сообществ выступает в различных ипостасях, неизменно сохраняя при
этом свои основные содержательные элементы. Особенное символическое значение
придавалось необычным оленьим рогам;
ими украшали головные уборы священнослужителей (шаманов, жрецов и др.), венчали маски парадных и погребальных коней
правителей и сакральные объекты. Исследователи давно обратили внимание на его
тотемическую сущность, так как этноним
«saka» на диалекте древнеиранского языка
обозначает оленя.
В памятниках пазырыкского искусства наиболее ярко проявляется попытка
создания идеального фантастического существа с помощью слияния воедино содержательных элементов изображений
91. Ерте сақ стиліндегі қабан мен таутекенің контурлы бейнесі
Контурные изображения кабана и горного козла в
раннесакском стиле
Outline drawings of a boar and mountain goat in the
early sak style

92. Бұғы аулап жүрген жаяу аңшы
Олень, в которого стреляет из лука пеший охотник
Deer at which a pedestrian hunter is shooting

луы мүмкін екенін жоққа шығара алмаймыз. Бірқатар жағдайларда жануарлардың
денесінде скиф-сақ аң стилінде жасалған
алтын салпыншақтарды орнатуға арналған
тамшы тәрізді немесе дөңгелек ұяшықтарға
қатты ұқсайтын қосымша элементтер
бейнеленгенін байқауға болады.
Таутеке/арқар
бейнесі.
Мүйізді
жануарлар арасынан жұптұяқты жануар, әсіресе таутеке (арқар) сарыны қола
дәуірінің жартас бетіне салынған суреттер репертуарында басым болып келеді
де, орта ғасырда сиреп, этнографиялық заман суреттерінің арасында мүлде азайып
кетеді. Әйткенмен де, осы жануардың жекелеген суреттерін немесе сурет топтарын
стильдік немесе өзге де белгілері бойынша
бөліп алып, оларды қандай да бір дәуірге
жатқызуға мүмкін болатын жағдайларда
болмаса, таутеке суреттерінің негізгі тобын
хронологиялық атрибуциялау қиын.
Кей кездері таутеке суреттері
ғұрыптық мағынасы еш күмән тудырмайтын композицияларда кездеседі. Оларға
сандаған бейнелер арасында екі таутекені
байлап ұстап тұрған екі адам тектес
фигура бар көрініс жатады (71 сур.). Адам
мүсіндері экспрессивті қалыпта бейнеленген, жыныс белгілері баса көрсетілген,

животного из семейства кошачьих, хищной
птицы, коня, грифона, горного козла и других, где верховенство принадлежит, естественно, образу благородного оленя. Среди
памятников наскального искусства нам известен только один случай воссоздания такого фантастического существа – на Тепсее
(Советова, 2005, с. 61).
Анализируя одну наскальную сцену на Енисее, которая состоит из фигур
оленей, Н.А. Боковенко высказал мнение
о том, что в данной композиции скифский
художник мог зафиксировать различные
этапы жертвоприношения этого зверя, начиная с ритуальной охоты на священного животного, поимки, приготовления к
жертвоприношению и завершая моментом
реализации этого акта (Боковенко, 2000, с.
16–17).
Многочисленные изображения оленей на скалах и на художественных изделиях из металла в «лежащей», «летящей» или
«стоящей на кончиках копыт» («пуантах»)
позе объясняются рядом исследователей
как зарисовки особей, подготовленных к
жертвоприношению, хотя нельзя не принимать во внимание и мнение о том, что все
это – не более чем изобразительные аллегории, приемы, усиливающие выразитель-
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құйрығы бар, біреуінің белбеуінде чекан салынған және үшбұрышты қалпаққа
ұқсайтын баскиімі бар.
Теке Диониске табынуда, оргиялық
тойлар мен вакханалияларда маңызды
роль атқарған. Сонымен қатар мифтерде және солардан бастау алатын дәстүрлі
көзқарастарда текенің ұрпақ бермейтіні
және түкке жарамайтыны көрсетіледі.
Жылқы бейнесі. Энеолитте қолға
үйретілген жылқы қола дәуірінде-ақ, Еуразия даласын мекендеген халықтардың
шаруашылық тіршілігіндегі әлеуеті артуымен, табына қастерелеу нысанына айналды,
сол себептен оның бейнесі көп салалы бейнелеу қызметінде – майда пластикада, жартас бетіндегі бейнелеу өнерінде, торевтикада, жылжымалы мүсін ескерткіштерінде
қарқынды түрде игеріле бастайды.
Сондықтан да, түрлі аймақтарда қандай да

ность образа (Паульс, 2000, с. 176–177).
Разнообразные рисунки «стоящих на
кончиках копыт» оленей (равно как и лошадей, горных козлов и др.), наиболее яркие
классические образцы которых представлены фигурами в Арпаузене, Сауыскандыке на Каратау, возможно, символизируют
жертвенные доли божеств пантеона. Однако не исключено, что на самом деле такая
поза может обозначать висящую на шестах
шкуру животного с конечностями.
В эпоху раннего железа образ благородного оленя являлся своего рода эмблемой скифо-сакского мобильного общества
и был связан с культом солнца, предков,
мифологическими представлениями о мировом древе, которые тесно переплетались
с другими элементами мировосприятия.
Для серии наскальных изображений
оленей, особенно относящейся ко второй
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94. Жартастың қара –көк бетінде архардың секірген қалыптағы контурлы фигурасы салынған. Алдыңғы
аяғы алға қарай, ал артқысы – қатты қайырылған секірме буыны жануарға ерекше экспрессия береді.
Артында үшбұрышты етіп салған садағын жоғары бағыттаған адам бар. Оның сол жағында ат бейнеленген
На иссиня-темной поверхности скалы с вертикальной экспозицией запечатлена изящная контурная фигура архара в профиль и в момент прыжка. Его передняя нога выброшена вперед, а задняя сильно согнута
в скакательном суставе, что придает фигуре особую динамику и экспрессию. Позади находится человек с
необычным треугольным луком, направленным вверх. Левее от лучника изображена лошадь
On the dark surface of the rock with a vertical exposition the graceful planimetric figure of argali in a profile
and at the time of a jump is imprinted. His forward foot is thrown out forward, and back is strongly bent in heel
that gives to a figure special dynamics and expression. There is a person with the unusual triangular bows directed
up behind. On the left from the archer there is a horse

93. Ұзын құйрығының ұшы имекше біткен азулы ірі жыртқыштың бейнесі. Жыртқыштың екі аяғы
арасындағы түйе мінген адам мен екі садақшының суреттері ежелгі түркі дәуірінде салынуы мүмкін
Крупное изображение хищника с оскаленной пастью и длинным, заканчивающимся крючком хвостом.
Фигуры ездока на верблюде и двух пеших стрелков из лука, расположенных между ногами дикого животного и позади него, возможно, относятся к древнетюркскому времени
The large image of a predator with grin mouth and a long forming a hook tail. The figures of the camel rider
and two pedestrian bow shooters, located between the feet of a wild animal and behind it, probably, belong to the
ancient nomad time

бір мәдени феноменнің қалыптастып қалған
бейнесін бүркемей, жалпы сипатын бұзбай,
сөйте тұра оған ерекше қасиет дарытатын
кейбір жергілікті айрықша элементтермен
байытылған көркемдік дәстүрлердің нақты
белгіленген аймақтарының қалыптасуын
пайымдау орынды болмақ. Белгілі деңгейде
бұл «минуса» немесе «ангар», «саймалыташтаңбалы» сияқты түрлі бейнелеу стильдерінің
дәстүрлерінің пайда болуы мен дамуының
заңды үрдісі және қола дәуірінің түрлі
кезеңдеріндегі бейнелі ескерткіштердегі
жылқының иконографиялық бейнесін сипаттап, ерекшеліктерін анықтау үшін толықтай
қолданыла алады.

половине – концу I тыс. до н.э., характерны
маркировка различных частей тела значками типа спиралей, завитков и другими символами, что послужило поводом для тривиальной интерпретации их как космических
солнечных животных, уподобленных небесным светилам.
Конечно, при любом варианте расшифровки смысла изображений оленя не
исключается некая небесная сущность
семантики образа этого животного. Полагают, что маркировка такого рода символами подчеркивает жертвенную сущность
и «отмеченность» этих животных, что
подтверждается некоторыми этнографи-
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Баянжүрек петроглифтеріндегі «сейма-турба дәстүрінде» салынған және
Орталық Азияның көптеген аймақтарында
оңай танылатын тұрақты иконографиялық
келбеті бар жылқы суреттерінің тұтас
бір қабаты бір кездері пышақтар мен
қанжарлардың сабындағы мүсіндермен
және түрлі аймақтардан табылған тас

95. Аң стилі дәстүрінде тасқа қашап салынған
таутекенің бейнесі. Қуатты мойыны жоғары
көтерілген. Жануардың жинақы денесі мен
қысқа құйрығы және
құлағы көрнекті етіп
көрсетілген. Аталмыш суреттің айналасында
бірнеше таутекенің фигурасы орналасқан. Орындалу техникасы мен сұйық патинасына қарай
ерекшеленетін бірнеше
жануарлардың бейнесі
ортағасырларға жатады
Изображение горного козла, выполненное в традиционной для скифо-сибирского звериного стиля манере. Мощная шея круто поднята вверх. У животного поджарое тело, подчеркнуты ухо и короткий
хвост. Выше и правее расположены еще несколько
фигур горных козлов. На плоскости камня имеются
также средневековые изображения горных козлов,
которые отличаются как по технике исполнения,
так и по светлой патине
The image of a mountain goat executed in traditional
manner for the Scythian-Siberian animal style. The
powerful neck is sharply raised up. The animal has
a lean body, its ear and a short tail are emphasized.
Above there are some more figures of mountain goats.
On the plane of a stone there are also medieval images
of mountain goats which differ both on execution
technique and on light patina

ческими данными у сибирских народов
(Дэвлет, Дэвлет, 2004, с. 418–421). Однако было бы весьма интересно сопоставить
данную серию изображений оленей и других животных с произведениями декоративно-прикладного искусства указанного

асалардың мүсінді саптарымен стильдік
сәйкестігі негізінде бөліп алынған болатын
(Пяткин, Миклашевич, 1990, с. 146–153;
Новоженов, 2002, с. 37–42; Ковтун, 2006,
с. 65–72). Сондықтан бұл суреттерді кең
территориялық негізде қарастырайық (61,
64-67 сур.).
Өз заманы үшін жоғары технологиялы кеншілер, металлургтар мен
қолөнер шеберлері, сондай-ақ жауынгер
жылқышылар мен малшылар қоғамының
палеоэкономикасымен байланысты сейматурба феномені олардың бейнелеу өнерінің
де жоғары деңгейін сипаттайды. Е.Н. Черных пен С.В. Кузьминых «олардың қаружарақтары мен әскери ұйымдасуының
б.з.д. II мыңжылдықтың ортасына қарай
кемеліне келгені соншалық, ол адамдар өте
қысқа уақыт аралығында жорық-көшпен
Батыс Сібір орманды далалары мен сазды
Тайганың мыңдаған шақырым кеңістігін
басып өтіп, Орал тауларынан асып, Шығыс
Еуропаның орманды жазықтарына шыға
алды» деп жазады (Черных, Кузьминых,
1989, с. 5). Бұл авторлардың ойынша, металл қару сейма-турба популяцияларының
өзіндік «этностық белгісі» болған, бірақ
Б.Н. Пяткин пен Е.А. Миклашевич, сондайақ В.А. Новоженов бұл пікірмен келіспейді
(Новоженов, 2002, с. 41).
Б.Н. Пяткин мен Е.А. Миклашевич объективті тұрғыдан жартас бетіндегі
суреттер этностық индикатор болуы
мүмкін деп ойлаған (Пяткин, Миклашевич, 1990, с. 151). Алайда, Е.Н. Черных
пен С.В. Кузьминых бұл түсініктерді
дәуір мәдениетін сипаттау үшін метафора
ретінде пайдаланған, ал петроглифтердің,
әсіресе, ерте кездегілердің этнос жіктеуші
әлеуеті бар болса да, ғылымда әлі сипатталып, жүйеленбеген. Оның үстіне,
сейма-турба дәстүріне қатысты В.А.
Новоженов ұсынғандай, тіпті мәденитарихи ортақтастықтар деңгейінде де,
әлдеқандай этностық құрамдас бөлікті

выше отрезка времени, когда процветавшая многообразная техника инкрустации
и аппликации проникала во всевозможные
сферы культуры и оказывала обратное воздействие на изобразительное искусство.
Следовательно, есть основание полагать,
что анализируемая серия наскальных рисунков могла быть создана, вопреки мнению некоторых исследователей, в том числе и С.И. Руденко, под влиянием данного
направления декоративно-прикладного искусства. Во всяком случае, нельзя отрицать
такую возможность. В ряде случаев можно уловить изображения дополнительных
элементов на туловищах животных, очень
напоминающие каплевидные или круглые
ячейки для цветных вставок золотых бляшек, выполненных в скифо-сибирском зверином стиле.
Образ горного козла/архара. Из числа
рогатых мотив парнокопытного животного, особенно горного козла/архара, составляет подавляющее большинство в наскальном изобразительном искусстве, начиная с
эпохи бронзы, и становится редким только
в средневековье, а еще реже встречается
среди гравюр этнографического времени.
Тем не менее хронологическая атрибуция

96. Ширатылған жыртқыштың таутекені қуып
жетіп артынан тістеп жатқан сәті өте тартымды көрсетілген
Сцена преследования хищником горного козла. Звери
изображены в состоянии чрезвычайной экспрессии
A scene of driving a mountain goat by a predator.
Animals are represented in a state of an extraordinary
expression
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97. Тастың
тегіс бетінде
жыртқыштың таутекені қуып
жетіп тістеп жатқан көрінісі
бейнеленген
На вертикальной гладкой поверхности камня изображена сцена преследования хищником горного козла
On a vertical smooth surface of a
stone the scene of driving a mountain
goat by a predator is represented
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іздеудің қажеті жоқ, қайта оны металл
өндірісінің жоғары технологиясы тағы
сол негізде технологиялық жетістіктері
және әскери қуатының бірлігі мен деңгейі
заттық кешендердің белгілі санатымен
таңбалана
алатын
әскерилендірілген
ұтқыр қауымдастықтар құруы арқасында
таралған ерекше мәдениеттен, этностан
жоғары және ешқандай аумаққа жатпайтын феномен ретінде қарастырған дұрыс.
Бұл феномен кей кездері мәдениетаралық
деп те аталады. Шындығында, Сейма
мен Турбино сияқты орындар негізінен
Алтайдағы, Батыс Саяндардағы және Орал
тауларындағы бай кен орындарына жақын
шоғырланатынын мойындай отыра, Г. Парцингер, осы «мәдениетаралық» феномен
– оның қазіргі түсіндірілуінде жасанды
конструкция деген болжам айтады (Парцингер, 2000, с. 68).
Осы кескіндегі қола бұйымдардың,
майда пластиканың, сондай-ақ сүйектен,
тастан жасалған айрықша бұйымдардың таралу аясында қыш ыдыстардың типтерінде,
халықтың антропологиялық бейнесінде
ұқсастықтар іздеу міндетті емес.
Ю.И. Михайловтың айтуынша: «Қарудың
күші мен сакральды дәстүрдің беделі – сеймин-турбин мәдени феноменінің басты
құрамдас бөліктерінің бірі» жылқы басты
саптары бар асаларды сараптау кезінде
әлеуметтік-саяси және діни құрылымдар

основной массы изображений
горных козлов затруднена, за
исключением тех случаев, когда по стилистическим и иным
признакам безошибочно можно вычленить единичные образцы или группы рисунков этого животного и датировать их той или иной эпохой.
Иногда фигуры горных козлов присутствуют в композициях, ритуальный
контекст которых не вызывает сомнений.
К таковым относится сцена, в которой
среди многочисленных персонажей присутствуют две антропоморфные фигуры,
держащие за ноги двух горных козлов,
находящихся на привязи (рис. 71). Человеческие фигуры запечатлены в экспрессивных позах, с подчеркнутыми признаками пола, с хвостами (?), на поясе одной
из них висит чекан (?), а также изображен головной убор, напоминающий треуголку.
Козлу отводилась исключительно
важная роль в дионисийских культах,
оргиастических празднествах и вакханалиях. Вместе с тем в мифах, особенно в
восходящих к ним традиционных представлениях, показана бесплодность и непригодность козла.
Образ коня. Конь, одомашненный в
энеолите, уже в бронзовом веке по мере возрастания его потенциала в системе хозяйственной жизни народов степной Евразии
становится одним из ключевых объектов
культового почитания, и, как следствие, его
образ интенсивно разрабатывается в многоплановой изобразительной деятельности: в мелкой пластике, наскальном искус-

қатарына жатады да, гүлдену кезеңіндегі
қоғамның жай-күйі мен құрылымын толық
сипаттайды (Михайлов, 2002, с. 109).
Сейма-турба
қоласының
металлургиялық өндірісінің бастапқы ауданы
деп Е.Н. Черных пен С.В. Кузьминых
бай мыс кендері болған Кенді Алтай мен
Жоғарғы Ертісті және бастысы, ежелгі заманда бүкіл Шығыс Еуропаны қалайымен
қамтамасыз етіп отырған Қалба-Нарын
жүйесіндегі кассетерит орындарын атайды, ал біздің Делбегетей массивіндегі
Асқаралыда жүргізген зерттеулеріміздің
барысында алынған соңғы деректер бойынша – Мессопотамияға дейін, сонау
Окунев дәуірінің өзінде кенді Алтайдың
қалайысымен
қосылған
балқымалар
тіркелген Минуса ойпатына дейін жетеді
(Берденов, Гарнер, Горелик, Кущ, Мерц,
Самашев, Черных, 2007, с. 122–123;
Берденов, 2008, с. 48–52). Осы жерде
Қалба тауларының кен орындарының
бірі – Қалайы тапқанның материалының
радиокөміртегілік мерзімі – б.з.д. 1462–
1210 жылдары екенін айта кету керек.
Алайда, Е.Н. Черных болжамының
қарсыластары да болған. Атап айтар болсақ,
В.И. Матющенко Ертістің орта ағысында
да турба-сейма қоласын өндіретін дер-

стве, в торевтике, мобильных статуарных
памятниках. Поэтому вполне естественно формирование в различных регионах
очерченной территории художественных
традиций, стилей, обогащенных некоторыми местными специфическими элементами, которые, не заслоняя сформировавшийся облик того или иного
культурного феномена и не нарушая общую канву, в то же время придают ему
особый колорит. Это в известной степени закономерный процесс возникновения
и развития различных изобразительных
стилей – «минусинский» или «ангарский»,
традиций – «саймалыташско-тамгалинская
традиция», он в полной мере применим для
характеристики и определения специфики
формирования иконографического облика
коня в изобразительных памятниках различных периодов эпохи бронзы.
Целый пласт изображений лошадей
в петроглифах Баянжурека, выполненных
в так называемой сейминско-турбинской
традиции и имеющих устойчивый, легко
распознаваемый во многих регионах Центральной Азии иконографический облик,
был выделен в свое время на основе стилистической идентификации с фигурами на
навершиях ножей и кинжалов, а также со
скульптурными навершиями каменных жезлов из разных регионов (Пяткин, Миклашевич, 1990, с. 146–153;
Новоженов, 2002, с. 37–42; Ковтун,
2006, с. 65–72). Поэтому рассмотрим
эти рисунки на широком территориальном фоне (рис. 61, 64–67).
98. Мүйізі шиыршықша иірілген таутекенің
қырынан қарағандағы бейнесі. Үстіңгі
жағында шолақ құйрықты және
ұзын
мүйізді бұғының фигурасы орналасқан
Силуэтное изображение горного козла со
спирально закрученным рогом. Выше и правее расположена фигура оленя с древовидными рогами и коротким хвостиком
The silhouette image of a mountain goat with
spiral twisty horns. The figure of a deer with
treelike horns and a short tail is higher and on
the right part
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бес орталық болуы мүмкін екенін кезінде
айтқан (Матющенко, Синицына, 1988, с.
120).
Металл бұйымдардың сол кездегі
көрнектілері
– келт-балталар, найза
ұштары, пышақтар мен қанжарлар, сондайақ осы бұйымдарды құюға арналған
қалыптар Шығыс Қазақстаннан көптеп
табылған (Черных, Кузьминых, 1989, с.
248).
Алайда, бұл авторлар ол кезде сейматурба феноменінің маңызды құрамдас
бөлігі болып табылатын және оны басқа
қырынан
сипаттайтын
петроглифтік
материалдың ақпараттық мүмкіндіктерін
ескермеген. Бірақ, олар қой және жылқы
пішінінде жасалған қанжар, пышақ саптарына ерекше назар аударып, ежелгі
жылқышылықпен байланысты мәселелерді
де қарастырып, ол бұйымдарда үй жануарлары бейнеленген деген жорамал жасап,
олардың экстерьерін қазақы жабы тектес
тұрқы аласа дала жылқысымен салыстырып, оларды қырғыз не моңғол жылқылары
деп те атаған (Черных, Кузьминых, 1989,
с. 249).
Бұл
жылқылардың
тұрақты
иконографиялық сипаттары бар: кейде

Сейминско-турбинский
феномен,
связанный с высокотехнологичной для своего времени палеоэкономикой общества
горняков, металлургов, искусных мастеров-ремесленников, воинственных скотоводов-коневодов, пастухов, характеризует
и высокий уровень их изобразительной деятельности. Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых
пишут, что «характер их оружия и военной
организации оказался в середине II тыс.
до н.э. столь совершенным, что эти люди
смогли в очень короткий отрезок времени преодолеть в своих походах-миграциях
многотысячекилометровые пространства
западносибирских лесостепей и тяжелой
заболоченной тайги, перевалить Уральские
горы и выйти на лесные равнины Восточной Европы» (Черных, Кузьминых, 1989,
с. 5). Металлическое оружие, по мнению
этих авторов, явилось своего рода «этническим знаком» сейминско-турбинских популяций. С их точкой зрения не согласились
Б.Н. Пяткин и Е.А. Миклашевич, а также
В.А. Новоженов (2002, с. 41).
Пяткин Б.Н. и Миклашевич Е.А. полагали, что объективно наскальные рисунки могут являться этническим индикатором (Пяткин, Миклашевич, 1990, с.
99. Қабанның ірі фигурасы мен оның айналасында
жүгіріп жүрген таутекелер, оның бірін жаяу
садақшы аулауда
Крупная фигура кабана, вокруг него – бегущие
горные козлы, на одного
из которых охотится
пеший лучник
The large figure of a
boar with mountain goats
running round him, on one
of which the pedestrian
archer is hunting
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100. Таутекелерді қуып жүрген иттердің тобы
бейнеленген үшбұрышты тастың тегіс беті.
Иттердің ырылдап ашқан ауыздары мен қысқа
қайырылған құйрықтары көрсетілген. Тек оң
жақ төменгі бұрыштағы жыртқыштың ұзын
құйрығының ұшы аздап қана қайырылған.
Плоскость треугольной формы, на которой изображена целая стая собак, преследующих горных
козлов. Псы изображены с открытой пастью и с
закрученными короткими хвостами. Только у одного хищника (правый нижний угол плоскости) кончик
длинного хвоста слегка загнут
The plane of a triangular form on which the whole
pack of the dogs driving mountain goats is represented.
Dogs are represented with an open mouth and with
twisty short tails. Only one predator (the right bottom
corner of the plane)has the tip of a long tail slightly
bent
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алдына ұмсынған немесе төмен қараған
үлкен бас, айрықша тәсілмен суреттелген
жалы, әсіресе кекілі бар, тұрқы үлкен, кей
тұстарда қарны салбыраған, бірақ жараулары да бар, басты сипаты – қысқа сирақ.
Классикалық нұсқалар Ока және
Волга өзендерінің тоғысқан тұсында
орналасқан сейма қорымынан табылған
сейма пышағында (Бадер, 1971, с. 98–103),
Омбы маңындағы Ростовка ауылының
маңындағы қорымнан табылған
қола
пышақта (Матющенко, Синицына, 1988)
және Шығыс Қазақстандағы Шемонаихадан табылған қанжарда бейнеленген
көлемді жылқы бейнелерінен (Самашев,
Ермолаева, Кущ, 2008, с. 54–57), сондай-ақ
Алтайдағы Усть-Муты мен Елунинодағы
жайпақ бейнелерде көрініс тапқан (Ковтун,
2006, с. 65–72; 2008, с. 139–143).
Осы феноменнің қалыптасуының
шеткі аймағы болып табылатын Орталық
Азияның
көптеген мамандардың осы
типтегі
металлургия
қалыптасуының
негізгі ауданы санайтын Қазақ Алтайын-

151). Однако Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых использовали это понятие в качестве
метафоры, как это видно из контекста, для
характеристики культуры эпохи, а этнодифференцирующий потенциал петроглифов,
особенно ранних, если даже он и существует, в науке еще не описан и не систематизирован. Более того, относительно сейминско-турбинской традиции вообще не нужно
искать некий этнический субстрат даже на
уровне культурно-исторических общностей
(срубно-андроновской, синташтинско-петровской), как это предлагал В.А. Новоженов, а следует рассматривать его как особый
надкультурный, надэтнический и экстерриториальный феномен, распространившийся
благодаря высокой технологии металлургического производства, и создать на этой базе
милитаризованные мобильные сообщества,
единство, уровень технологического достижения и военной мощи которых могут
маркироваться определенной категорией
вещевых комплексов. Этот феномен иногда
называют транскультурным. Правда, Г. Парцингер, признавая, что находки типа Сеймы
и Турбино концентрируются в основном
вблизи богатых рудных месторождений
меди и олова на Алтае, в Западных Саянах и
на Урале, полагает, что этот «транскультурный феномен» – искусственная конструкция, во всяком случае, в его нынешней трактовке (Парцингер, 2000, с. 68).

да да, оған оңтүстіктен іргелес жатқан
Жетісуды да, Ферғананың біраз жерлерін
де қамтитын ауқымды аймағынан табылған
петроглифтік материалды, сонымен қатар
осы өнердің недәуір жарқын үлгілері
көрініс тапқан Сарыарқадағы – Теректі
әулие, Байқоңырды да қарастырайық (Винник, Кузьмина, 1981, с. 50).
Қазіргі кезде белгілі болып отырған
Ертістің жоғарғы бөлігіндегі қола дәуіріне
жататын жылқы бейнелерін осы тарихи кезең аясында хронологиялық
айырмашылықтары болуы да мүмкін
бірнеше шартты топқа бөлуге болады.
Олардың ертеректері өте қысқа екі
аяғы бар, арқасы бүкір, жатаған, семіз
жылқы түрінде суреттелген. Көбісінің
қарны салбыраған. Бастары төмен иілген,
бірақ тұмсығы алға қаратылған. Жалы
мен кекілі бірігіп кеткен. Көптеген
суреттердің құлақтары көрінбейді. Ұзын
құйрығы төмен қаратылған. Бұл суреттер
осы аталған сипаттарды Шемонаихада
табылған көрсетілген жартас бетіндегі суреттермен аймақтық және хронологиялық
жақындығы
бар
жылқы
мүсінімен
жақындастырады.
Стильдік
ерекшеліктері
бойынша бұлардан ерекшеленетін өзге жылқы
суреттері аралық кезеңге жататын болса
керек.
Шығыс Қазақстаннан сейма-турба бейнелеу дәстүрнің классикалық
нұсқасында жасалған жылқы басы
пішінінде жасалған сабы бар екі тас аса

В пределах распространения бронзовых изделий данного вида, мелкой пластики, а также специфических предметов из
кости, камня не обязательно искать близкое совпадение в типах керамической посуды (и сравнивать ее то с окуневской, то с
синташтинско-петровской) в антропологическом облике населения.
Высказывание Ю.И. Михайлова:
«Сила оружия, помноженная на авторитет
сакральной традиции, – вот одна из главных составляющих сейминско-турбинского
культурного феномена» при анализе жезлов с конеголовыми навершиями относится уже к области социально-политических
и религиозных структур и достаточно емко
характеризует состояние и структуру общества в период расцвета (Михайлов, 2002, с.
109).
Исходным районом металлургического производства сейминско-турбинской
бронзы Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых считают Рудный Алтай и Верхний Иртыш, где
имелись богатые залежи меди и, главное,
кассетерита в Калба-Нарымском массиве,
откуда в древности снабжали оловом Восточную Европу, а по последним данным,
полученным нами в ходе исследований на
Аскаралы в Делбегетейском массиве, – общности вплоть до Месопотамии, на востоке –
до Минусинской котловины, где у окуневцев
зафиксированы сплавы с оловом из Рудного Алтая (Берденов,Гарнер, Горелик, Кущ,
Мерц, Самашев, Черны, 2007, с. 122–123;
Берденов, 2008, с. 48–52). Отметим здесь,
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101. Жазықтың үстіңгі бөлігінде таутекелерді бір топ қасқырлар қаумалап аулап жүргенінің көрінісі.
Жыртқыштардың денесі ширақы, ауыздары арандай ашылған, ұзын құйрықтары иіріліп өте ұтымды
көрсетілген. Төмен жағында түйе мен таутекенің жаңартылған суреті
В верхней части плоскости изображена сцена облавной охоты хищников (волки?) на горных козлов.
Фигуры хищников показаны поджарыми, пасти открыты, хвосты длинные. В нижней части плоскости
изображен верблюд, рядом находится подновленная или выбитая позже фигура горного козла
In the top part of the plane the scene of hunting mountain goats by predators (wolves ) is presented. Figures of
predators are shown lean with open mouths and long tails. In the lower part of the plane the camel is represented,
nearby there is a figure of a mountain goat renewed or cut out later

таяқ табылған және біз оларды эталон
үлгілер ретінде қарастырып отырмыз
(Самашев, Ермолаева, Кущ, 2008, с. 50,
51, 53). Осыған ұқсас дүниелер Алтайда
(Шипуново-V) және бір данасы Омбыда
табылған (Кирюшин,1991, с. 66–70; Кирюшин, Иванов, 2001, с. 43–52; Ковтун,
2002, с. 67–73; Ченченкова, 2004, с. 130).
Оңтүстік Оралда Чека деп аталатын жерде аттың басы бейнеленген кішкентай
тас мүсін табылған, оның жасы шығыс
қазақстандық асаның сабындағы аттыкі
сияқты салынғанымен, бастың мүсінделуі
біраз бөлек мәнерде жасалған (Ченченкова,
2004, с. 282, рис. 137).
Осы мүсіндерге недәуір жақын
иконографиялық және бейнелеу үлгілерін

что радиоуглеродная дата материалов одного из рудников Калбинских гор – Калайы
тапкан – 1462–1210 гг. до н.э.
Однако были и противники гипотезы
Е.Н. Черныха. В частности, В.И. Матющенко допускал, что на среднем Иртыше
тоже мог существовать самостоятельный
центр производства сейминско-турбинской
бронзы (Матющенко, Синицына, 1988, с.
120). Именно из Восточного Казахстана
происходят основные категории металлических изделий – кельты, наконечники копий, ножи и кинжалы, а также литейные
формы для отливки этих изделий (Черных,
Кузьминых, 1989, с. 248).
Эти авторы тогда не учитывали информационные возможности наиболее
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102. Әртүрлі уақытта және түрлі техникамен орындалған текелер мен адам бейнесі
Фигуры горных козлов, выполненные различной техникой в разное время или с элементами подновления
The figures of mountain goats executed by different technique at different times or with elements of renewal

Орталық Қазақстанның, ең алдымен
Теректі әулиедегі петроглифтер арасынан табамыз. Теректі әулиедегі жылқы
бейнелері сейма-турба стиліне жақын:
бейнесі мүсінді (қысқа әрі сәл бүгілген төрт
аяқ сирек кездеседі), тұрысы қимылсыз,
тек ауыр, түбіне қарай жуандай келетін,
доғадай иілген, маңдайына түскен кекілмен
тұтас бірігіп кеткен жалы бар мойны
ғана жануардың іштей ширыққан күйін
білдіреді. Мойнын мүсіндеудің барлық
нұсқаларында оның төменгі бөлігі кейде
ғана болмаса, өзгеріссіз, түзу болып қала
береді. Әсіресе аттың доғалдана біткен
ұшы бар сызықша сияқты танауы қызықты.
Иегінің сызығы жұмырлана салынған:
астыңғы жағы тамағымен тұтастырылған,
бұл жануардың басына әсіресе сүйкімділік
дарытып тұр. Қостанайдағы Жетіғарадан
табылған найзаның қоладан жасалған

массового петроглифического материала,
составляющего важный компонент и характеризующего сейминско-турбинский феномен с иного ракурса. Правда, они обратили особое внимание на навершия ножей и
кинжалов, изображающие лошадей и баранов; рассматривали и вопросы,
связанные с древним коневодством, полагая,
что на этих предметах были изображены
домашние животные, сравнивали их экстерьер с низкорослыми степными породами
типа казахской жабы, назвав их киргизской
или монгольской (Черных, Кузьминых,
1989, с. 249).
Эти лошади имеют устойчивые иконографические признаки: большая голова,
иногда вытянута вперед или опущена вниз,
специфическая манера изображения гривы, особенно челки, массивный корпус,
живот в ряде случаев отвислый, но есть

ұшындағы ат басының мүсіндері де осындай сипаттарға ие (Мазниченко, 1985, с.
153). Стильдік сипаттама тұрғысынан бұл
аққу-аттар, ал семантикалық жағынан
аттың құстекті бейнемен байланысы болуы
мүмкін.
Сейма-турба дәстүріне жақын стильде жасалған жылқы бейнелерінің үлкен топтамасы Орталық Қазақстандағы Байқоңыр
қазба орнынан табылды.
Сейма-турбалық дәстүрінде жасалған
жылқы бейнелері кең таралған келесі аймақ
– Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан.
Жалы жақсы сызылған, ал бастысы – маңдайына түскен кекілі бар
жылқы бейнелері Жетісудың солтүстікшығысындағы петроглифтерде көптеп
кездеседі, атап айтқанда олар Баянжүректегі
петроглифтер арасында өте көп (61, 64–67
сур.), сонымен қатар Қаратау жоталарының
екі қапталында да, көпмүсінді композициялар құрамында, кей жерлерде дөңгелекті
арбаларға жегілген түрде, кейде – тұсаулы
күйде бейнеленген суреттер кездеседі.
Бүгінгі таңда белгілі болып отырған осы

и поджарые, особый признак – короткие
ноги.
Классические варианты представлены изображениями крупных лошадок
на сейминском ноже из одноименного могильника, расположенного на слиянии рек
Оки и Волги (Бадер,1971, с. 98–103), кинжала из могильника у д. Ростовка вблизи
Омска (Матющенко, Синицына, 1988) и
кинжала из Шемонаихи в Восточном Казахстане (Самашев, Ермолаева, Кущ, 2008,
с. 54–57), а также плоскостными – из Елунино и Усть-Муты на Алтае (Ковтун, 2006,
с. 65–72; 2008, с. 139–143).
Рассмотрим петроглифический материал из обширной зоны Центрально-Азиатского региона, включающего Восточный
Казахстан, однозначно считающийся многими специалистами исходным районом
формирования металлургии данного типа,
и прилегающий к нему с юга Жетысу, в некоторой степени и Фергану (Винник, Кузьмина, 1981, с. 50), представлявших собой
периферийную зону становления этого феномена, а также Казахский мелкосопочник,
где зафиксированы наиболее яркие образцы этого искусства – Теректы Аулие,
Байконур.
Известные сейчас в верховьях
Иртыша изображения лошадей, относящиеся к эпохе бронзы, можно разделить на несколько условных групп,
которые, видимо, имеют и хронологические различия в рамках данного
исторического периода. Ранние из них
показаны приземистыми, с массивным
корпусом, с очень короткими двумя ногами и выгнутыми спинами. Брюхо у
103. Тастың тік жазығындағы тұяқты
жануарлар мен жыртқыштар
Изображение копытных животных
и хищников на вертикальной плоскости
камня
Images of hoofed animals and predators on
the vertical plane of a stone
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аталған аймақтағы қола дәуіріне жататын петроглифтер табылған орындардың
барлығында дерлік осы жануардың
бейнесі бар, бұл Жетісу мен Оңтүстік
Қазақстанды қола дәуірінің сейма-турба және саймалыташ-таңбалы бейнелеу
дәстүрлерінің тоғысқан және араласқан
аймағы деп қарастыруға мүмкіндік
береді. Бірақ, бүгінгі күнгі түсініктер
бойынша, саймалыташ-таңбалы дәстүрі
Жетісу мен Қаратаудың солтүстік жоталарынан солтүстікке қарай таралмайды, ал кейбір табылған жекелеген қола
бұйымдарға (екінші Қарақол көмбесі,
Зардачахалифада табылған түйреуіштер)
қарасақ, сейма-турба дәстүрі болса,
оңтүстікке қарай біраз тереңдей енген.
Алайда, өзге зерттеушілердің пікірінше,
бұл металлдан жасалған бұйымдар сейма
мүсіндерімен тікелей байланысты болмауы мүмкін, әрі иконографиялық тұрғыдан
да бөлектеніп тұрады (Михайлов, 2002,
с. 107). Зардчахалифа материалдарының
қызықтылығы, осы арада табылған
дөңгелек сулық пен фаллостық пішіндегі
тас балға Батыс Моңғолия, Қытайдан
табылған бұйымдармен (қойдың басы
пішініндегі сабы бар балға, қалыптар,
Яньши уезіндегі Шань-Инь дәуіріне жататын Эрлитоу қорымындағы тас келсап
(Кучера, 1977, с. 106, рис. 47) бірге тек
сейма-турба дәстүрінің көрініс табуының
түрлі бағыттары туралы ғана емес, осы
феноменнің таралу аймақтары туралы айтуға да мүмкіндік беретіндігінде.
В.А. Трифоновтың сынташта дәуірінде
шығыстан батысқа қарай (Орталық Азиядан Карпат тауларына дейін) сейма-турба феноменіне қандай да бір қатынасы
бар түрлі аң тектес бейнелі саптары бар
балғалар (және осы сияқты көптеген басқа
бұйымдар) жасау дәстүрі таралған деген
пікірін де ескеру жөн (Трифонов, 1997, с.
94–95).

них во многих случаях отвислое. Головы
опущены вниз под определенным углом,
но морда слегка направлена вперед. Грива
и челка слиты воедино. Уши у большинства животных не выделяются. Длинный
хвост опущен под углом. Эти изображения
сближают перечисленные выше признаки
с фигурой лошади на кинжале из Шемонаихи, которая имеет территориальную и
хронологическую близость с указанными
наскальными рисунками. Все остальные
зарисовки лошади, отличные от них по
своим стилистическим особенностям, занимают, скорее всего, промежуточное положение.
Из Восточного Казахстана происходят
два каменных жезла с навершиями в виде
скульптурной головы лошади, выполненных в классическом варианте сейминскотурбинской изобразительной традиции, и
которые рассматриваются нами как эталон
данного вида искусства (Самашев, Ермолаева, Кущ, 2008, с. 50–51, 53). Близкие
находки известны на Алтае (Шипуново
V), и один экземпляр происходит из Омска
(Кирюшин,1991, с. 66–70; Кирюшин, Иванов, 2001, с. 43–52; Ковтун, 2002, с. 67–73;
Ченченкова, 2004, с. 130). На Южном Урале, в местечке Чека найдена маленькая каменная скульптура с изображением головы
лошади, грива которой оформлена как у
коня на навершии восточноказахстанского
жезла, но моделировка головы выполнена в
несколько иной манере (Ченченкова, 2004,
с. 282, рис. 137).
Наиболее близкие иконографические
и изобразительные параллели этим фигуркам мы находим среди петроглифов Центрального Казахстана, в первую очередь из
Теректы Аулие. Изображения лошадей из
Теректы Аулие выполнены в стиле, близком к сейминско-турбинскому: фигура силуэтная (редко с четырьмя короткими и
слегка согнутыми ногами), поза статичная,
только массивная, расширяющаяся к осно-

127

104. Таутекелер
Горные козлы
Mountain goats
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105. Таутекелер арасындағы құйрықтары ерекше мәнерде салынған екі
жыртқыштың бейнесі.
Два хищника (собаки?) среди горных козлов. Фигуры хищников выделяются
особой манерой трактовки образа и передачи пушистого хвоста, а также
светлой патиной
Two predators (dogs? ) among mountain goats. Figures of predators are allocated
with a special manner of image treatment, fluffy tail and light patina

Сейма-турба көне жәдігерлерінің
дүниеге келген уақытын анықтауда 1980
жылдардың өзінде бірізділік болмаған, б.з.д.
XVII ғасыр мен VIII ғасырдың арасы туралы сөз болған (Черных, Кузьминых, 1989,
с. 7–8, 256–263). Жылқы және адам бейнеленген сейма пышағын б.з.д. XIII ғасырға
жатқызған (Парцингер, 2000, с. 113). Соңғы
жылдары Алтайдағы Елунино-1 және Телеутский Ввоз топырақты қорымдары үшін
анықталған радиокөсіртекті даталарды
негізге ала отырып, Ю.Ф. Кирюшин сейматурба типіне жататын қола бұйымдардың
көптеген санаттарын б.з.д. XVIII–XVII
ғасырларға жатқызады (Кирюшин, 2002, с.
79–80).
Қазіргі таңда көптеген зерттеушілер
ерте кездегі сейма-турба ескерткіштерін
Шығыс Еуропадағы далалы және орманды-далалы кеңістіктегі потапов-сынташта
ескерткіштерін сәйкестендіріп жүр және
недәуір ежелгі заманға жатқызу тенденциясын ескере отырып, корреляция негізінде
б.з.д. XXI–XVIII ғасырларға (Кузнецов,
2002, с. 81–82), ал жаңа микенді және еуропа дендрохронологиясын есепке алса
– б.з.д. XVIII–XVII ғасырларға, ал сейматурба металлургиясының қалыптасуының
бастапқы алғы шарттарын б.з.д. XVII
ғасырға жатқызуды ұсынады (Михайлов,
2002, с. 107–108). Көрші аймақтардағы осы
тектес ескерткіштердің хронологиясына
қарар болсақ, Қытайдағы Эрлитоу – б.з.д.
XVII–XVI ғасырлар, ал Зардчахалифа –
б.з.д. XVI–XV (немесе жаңа, калибрленген
мерзімі: XXI–XVII) ғасырлар (Бобомуллоев, 1993, с. 56–63).
Осылайша,
көрсетілген
даталар
қарастылып отырған бейнелеу өнері
дәстүрінің тіршілік еткен уақытының
төменгі шегін көрсетеді, ал жоғарғы
шегін, сейма-турба дәстүрінің нобайын
сақтай отырып, одан бірқатар сипаттары бойынша ерекшеленетін және едәуір
бертінгі мерзіммен, шамамен б.з.д. I

ванию и выгнутая дугой (иногда вытянутая
вперед) шея с гривой, переходящей в нависающую надо лбом клиновидную челку, подчеркивает внутреннее напряженное
состояние животного. При всех вариантах
моделировки шеи ее нижняя линия остается, за редким исключением, неизменно ровной. Особенно выразительна морда коня в
виде вытянутой (или опущенной) полоски
с закругленным, иногда слегка загнутым
кончиком. Линия подбородка порой плавно
изогнута; основание нижней челюсти образует острый угол с горлом, что придает
изображению головы животного особое
изящество. Такими характеристиками обладают скульптурные головки лошадей на
втулке бронзового наконечника копья из
Жетыгары (Мазниченко, 1985, с. 153). Эти
кони-лебеди – как стилистическая характеристика, а в семантическом отношении
также вполне возможна связь коня с орнитоморфным образом.
Большая серия изображений лошадей, выполненных в близкой к сейминскотурбинской традиции, происходит из местонахождения Байконур в Центральном
Казахстане.
Следующая зона распространения
зарисовок коней в сейминско-турбинской
традиции – Жетысу и Южный Казахстан.
Значительное количество изображений лошадей с подчеркнутой гривой
и, главное, с нависающей надо лбом заостренной челкой встречается в петроглифах северо-восточного Жетысу, в частности, их очень много среди петроглифов
Баянжурека (рис. 61, 64–67), а также на
обоих склонах хребта Каратау в составе
многофигурных композиций, на которых
иногда показаны запряженными в колесницы с колесами со множеством спиц, нередко – с привязанными ногами. Практически
во всех известных на сегодняшний день
крупных (и некрупных) местонахождениях
петроглифов эпохи бронзы указанной зоны
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106. Аяқтары тура бүгілген, мүйізі
«қарағайдай» бұғының бейнесі. Мүйізі
мен бүгілген аяқтары бұрынғы суретке
кейіннен жалғасқан тәрізді. Жанында
екі шағын таутекенің фигурасы
Изображение оленя с древовидными
рогами и несколько неестественно подогнутыми под брюхо ногами. Создается впечатение, что рога и подогнутые конечности пририсованы позже.
Рядом две небольшие фигуры горных
козлов; одна из них, видимо, подновлена
The image of a deer with treelike horns
and the feet unnaturally turned under a
belly. It is believed that horns and the
turned-in extremities were added later.
Nearby two small figures of mountain
goats; one of them is probably renewed
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мыңжылдықтың басына жуық уақытпен
белгіленетін
Алтайдағы Чесноково-I
кешенінде табылған алтын сырғадағы және
Жетісуда (Мыңшұңқыр) табылған дәл сондай сырғадағы жылқы бейнесі көрсетеді.
Мұндай көзқарасты өзге зерттеушілер де
ұстанады (Ковтун, Горяев, 2001, с. 60).
Оңтүстік
Қазақстандағы
Қаратау
тауындағы Бағаналы археологиялық кешенінде
жүргізген
зерттеулеріміздің
нәтижесінде
табылған «андрон» кейпіндегі қорым мен қоныс
орны, сондай-ақ (олармен сәйкес) маңындағы
жартастардағы классикалық нұсқадағы «сейма»
жылқыларының бейнелері (Самашев, Кариев,
Подушкин, Мургабаев, Чотбаев, Донец, Рустемов, 2011, с. 345–350) бұл феноменнің ан-

имеются изображения этого животного, что
позволяет рассматривать Жетысу и Южный
Казахстан как зону контакта и диффузий
носителей сейминско-турбинской и саймалыташско-тамгалинской изобразительных
традиций эпохи бронзы. Причем саймалыташско-тамгалинская традиция севернее
Жетысу и северных склонов хребта Каратау, по нынешним представлениям, не распространяется, а сейминско-турбинская,
судя по отдельным находкам бронзовых изделий (2-й Каракольский клад, булавки из
Зардчахалифы, недалеко от Пенджикента
и Хака, с зооморфными навершиями), проникает несколько глубже на юг. Однако эти
металлические изделия, по мнению других
исследователей, напрямую могут
быть и не связаны с сейминскими фигурками и иконографически разнятся (Михайлов, 2002, с.
107). Материалы Зардчахалифы
интересны тем, что найденные
здесь дисковидные псалии, о
которых мы скажем ниже, и каменный пест фаллической формы в совокупности с находками
107. Мүйізі шиыршықша оралған
таутекенің фигурасы
Фигура горного козла с большими
закрученными рогами
A figure of a mountain goat with the
big twisty horns

108. Төрт аяқты, әдемі мүйізді
бұғының фигурасы. Әртүрлі техникада қашалып орындалған, бұғының
айналасында таутекенің бейнесі
мен беймәлім зооморфты суреттер
орналасқан
Фигура оленя с элементами подновления. Под ногами оленя и выше просматриваются изображения горного
козла и неопределенной зооморфной
фигуры, выполненные разной техникой выбивки
A figure of a deer with renewal elements.
Under and above its feet images of
a mountain goat and the uncertain
zoomorphic figure executed by different
techniques are shown

дрон мәдени-тарихи типіне жататындығы
туралы мәселе көтеріп, қола дәуірі
мәдениетінің айрықша «сейма-турба»
қабатын бөлектеп ерекшелемейді. Бұл –
мәселені талқылау ретімен айтылып отыр.
Сібірде, Қытайда және Орталық
Азияда табылған сейма-турба дәстүріндегі
жылқы суреттері тұтас алғанда ерте сақ
заманына дейін жетеді де, аң стиліндегі
өнердің мифологиялық бейнелерімен қатар
тіршілік етеді, бұл сейма-турба металлургиясы феноменінің өмір сүрген уақыты
бейнелеу өнері дәстүрінің ұзақтығымен
сәйкес келмейтіндігін көрсетеді (Савинов,
2000, с. 179–183).
Антропоморфтық сюжеттер. Қазақ
жерінде белгілі петроглификалық кешендердегі
адам бейнесі көпқырлы және алуан түрлі болып
келеді. Бұл образ тасқа сурет салу өнеріндегі
орталық бейне ретінде соңғы жылдары

из Западной Монголии, Китая (пест с навершием в виде головы барана, литейные
формы, тигли из могильника Эрлитоу эпохи Шан-Инь в уезде Яньши (Кучера, 1977,
с. 106, рис. 47) позволяют ставить вопрос
не только о разных направлениях проявления сейминско-турбинской традиции, но и
о границах распространения этого феномена. Нельзя не учитывать мнение В.А. Трифонова о том, что в синташтинскую эпоху
с востока на запад (от Средней Азии до
Прикарпатья) распространяется традиция
изготовления пестов (и других подобных
изделий) с различными зооморфными навершиями, которые имели некоторое отношение к сейминско-турбинскому явлению
(Трифонов, 1997, с. 94–95).
Относительно датировки сейминскотурбинских древностей еще в 1980-х гг. не
было единодушия, она колебалась от XVII
до VIII в. до н.э. (Черных, Кузьминых,
1989, с. 7–8, 256–263). Сейминский нож
с лошадкой и человеком некоторые датировали XIII в. до н.э. (Парцингер, 2000, с.
113). На основе радиоуглеродных дат, полученных в последние годы для грунтовых
могильников Елунино-I и Телеутский Ввоз
на Алтае, появление многих категорий
109. Алғашқы кейпі кейін өзгерген жануар
Изображение горного козла, видимо, переделано
позже в фигуру хищника
A figure of a mountain goat is probably remade later
into predator ‘s figure
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110. Пошымы ромба тәріздес жеке жатқан тастың жылтыр бетіне белдеріне қылыш, садақ ілген екі
салт атты жауынгерлердің найзаласу сәті бейнеленген. Дулығалары үкілмен әшекейленген. Аттарының
жалы дәстүрлі үш айыр түрінде күзелген, сағақтарында қыл шашақ тар салбырап тұр. Бұл көріністен
төменде екі жаяу найзагерлердің айқасуы бейнеленген. Түркілердің суреттері көне петроглифтердің
үстіне ойылып салынған. Тастың патинасы өте тығыз, ал ортағасыр дәуірінің сызбалары қоңырқай
көмескі түсті
На отдельно лежащей плите ромбовидной формы поверх древних петроглифов изображена великолепная сцена поединка двух древнетюркских конных копейщиков с подвешенными к поясам мечами (палашами?), луками. На шлемах видны высокие плюмажи. Показаны трехзубчатая стрижка гривы боевых коней
и подшейные кисти. Ниже изображена вторая батальная сцена с участием двух пеших копейщиков, они
менее детализированы. Патина камня очень плотная, а на рисунках эпохи средневековья незначительная
On separately lying plate of a diamond-shaped form over ancient petroglyphs the magnificent scene of a duel
between two ancient horse spear with the swords and bows suspended to belts. On helmets high plumes are visible.
The thriple curved style of a mane of fighting horses and subcervical clusters are shown. Lower the second battle
scene with participation of two pedestrian spear is represented, but they are less detailed. Stone patina is very
dense, and in drawings of the Middle Ages are insignificant

ашылған ірі тарихи орындардағы барлық
дерлік баяндаушылық, мифологиялық,
соғыс және басқа да сюжеттерде өзіндік орнын алған. Жартас суреттерінің арасында
адамның басқа да іс-әрекеттерімен байланысты қарапайым көріністер мен сюжеттер
де бар. Бұл аңшылық немесе эротикалық
көріністер; бірнеше сюжет күрзі (шоқпар)
ұстаушы бейнесімен байланысады және

бронзовых изделий сейминско-турбинского типа Ю.Ф. Кирюшин относит к XVIII–
XVII вв. до н.э. (Кирюшин, 2002, с. 79–80).
Сейчас некоторые исследователи синхронизируют ранние сейминско-турбинские
и потаповско-синташтинские памятники
степного и лесостепного круга в Восточной
Европе и, принимая во внимание тенденции к удревнению на основе корреляции,

олар Жетісудағы Таңбалы шатқалындағы
белгілі сюжеттерімен үндесіп, сөзсіз
үндіеуропалық
мифологемадағы
бас
кейіпкер «Найзағай ойнатаушы» немесе «мәдени қайраткерге» байланысты
қалыптасқан түсініктер аясында өрбуі
мүмкін.
Төменде біз бірнеше жарқын сюжеттерге назарымызды аудара отырып, қола
дәуірі жартас сурет өнеріндегі көп қырлы

предлагают датировать XXI–XVIII вв. до
н.э. (Кузнецов, 2002, с. 81–82), а с учетом
новой микенской и европейской дендрохронологии – XVIII–XVII вв. до н.э., исходный импульс для формирования сейминско-турбинской металлургии – XVII в.
до н.э. (Михайлов, 2002, с. 107–108). Если
ориентироваться на хронологию подобных памятников из соседних регионов, то
Эрлитоу в Китае – XVII–XVI вв. до н.э., а
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адам бейнесінің тек кейбір тұстарын ашып
көрсетуге талпыныс жасаймыз. Мәселен,
жосын-жоралғылар тәжірбиесінің нұсқаларын суреттермен сипаттауға талпыныс жасауға және дүниетанымның
ерекшеліктерін
Баянжүректегі
ерекше костюм, бас киім және маска киген
кейіпкерлердің бірнеше суреттері арқылы
көрсетуге болады.
Ежелгі тайпалардың рухани мәдениетінің мәселелерін зерттеуде айрықша
қызығушылық тудыратын ішінде екі антропоморфты бейнесі бар жартас суреттері
Баянжүрек тауында табылды (46, 47 сур.).
Барлық археологиялық кезеңдер мен
мәдениеттердің ішінде антропоморфты
бейнелердің жекелей және түрлі көріністер
мен композициялардың құрамында ең көп
кездесуі Еуразияның қола дәуірі жартас сурет өнерінде тіркелген.
Баянжүрек петроглифтеріндегі антропоморфты бейнелер алуан түрде
кездеседі: бұл өсіп-өнудің культі, аңшылық
және соғыс көріністері, екі аяқты арба мен
арбакештер немесе тұрмыстық сюжеттер
(46–78 сур.).
Қазіргі уақытта антропоморфты
бейнелерді және жоғарыда қарастырылған

Зардчахалифа – XVII–XV (или новая калиброванная дата: XXI–XVII) вв. до н.э. (Бобомуллоев, 1993, с. 56–63).
Таким образом, указанные даты дают
нижний горизонт существования рассматриваемой изобразительной традиции, а
верхний горизонт маркируют, по-видимому,
изображения лошадей на золотой серьге из
комплекса Чесноково I на Алтае и на такой
же серьге из Жетысу (Мыншункыр), которые, отдаленно сохраняя облик сейминскотурбинской традиции, отличаются от нее
по целому ряду признаков и датируются
уже более поздним временем, близким к
началу I тыс. до н.э. Такой позиции придерживаются и другие ученые (Ковтун, Горяев, 2001, с. 60).
Наши исследования археологического комплекса Баганалы на Каратау в Южном Казахстане, в результате которых выявлены «андроновского» облика некрополь
и поселение, а также (синхронные им?)
изображения классического варианта «сейминских» лошадей на скалах вблизи памятника (Самашев, Кариев, Подушкин, Мургабаев, Чотбаев, Донец, Рустемов, 2011,
с. 345–350), позволяют ставить вопрос
об андроновской культурно-исторической
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111. Атты найзагердің жаяу садақшымен сайысуы бейнеленген. Мұнда найзаны айқаста қолдану тәсілін
көруге болады: жауынгер кеуде тұсында найзаны қос қолдап ұстап қарсыласына қарай әрекет жасайды.
Дулығаға құстың қауырсынын тағыып, белінде ұзын қылыш пен адырнасы босатылған садақ ілінген.
Жалы үш айырлы етіп қиылған, жүгеннің шашағы көрсетілген
Изображение конного копейщика, сражающегося против пешего лучника. Сцена демонстрирует способ
применения копья в бою: человек держит древко обеими руками на уровне груди. На голове воина слегка
откинутый назад плюмаж; к поясу подвешены длинный меч и лук со спущенной тетивой. Показана трехзубчатая стрижка гривы боевого коня и подшейная кисть оголовья. Против конного воина действует
пеший лучник, у которого на голове также шлем с откинутым назад плюмажем
The image of the horse spear battling against the pedestrian archer. The scene shows method of using spear
during a fight: the person holds a staff by both hands at the level of his breasts. On the head of the soldier slightly
cast away plume; a long sword and bows with the lowered bowstring are suspended to the belt. The triple curve
style of a mane of a fighting horse and subcervical clusters are shown. Opposite the horse soldier the pedestrian
archer who has a plume cast away

зооморфты суреттерді уақытнамалық
тұрғыда жалпы қола дәуірімен атрибуциялау еш қиындық тудырмайды, басты міндет қарастырылып отырған
уақыттағы суреттердің ерте, аралық және
кейінгілерін бөліп көрсету. Ерте кезеңдегі
суреттерде адам ең алдымен геометриялық
тұрқы бойынша ерекшеленеді: денелері
қосұшбұрышты, тікбұрышты болып келеді.
Бейнелердің үлкен бір тобындағы адамдар саңырауқұлақ іспетті бас киімдермен

принадлежности этого феномена и не выделять особый «сейминско-турбинский»
пласт культуры бронзового века. Это – в
порядке обсуждения проблемы.
Целая серия реалистических изображений лошадей сейминско-турбинской
традиции из Сибири, Китая и Центральной
Азии в целом доживает вплоть до раннескифского времени и сосуществует с мифологизированными образами искусства
звериного стиля, что свидетельствует о
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көрсетілген, бұл да қола дәуірінің мифтік
жоралғылар кешенімен байланысты.
Антропоморфты кейіпкерлердің белгілі
санын, композициялық және семантикалық
жағынан қола дәуірінің қос дөңгелекті әскери
және төрт дөңгелекті шаруашылық арбаларымен тығыз байланыстырады.
Қарама-қарсы тұрған антропоморфты кейіпкерлердің жұптасқан бейнелері
ерекше категорияны құрайды. Олар көп
жағдайда аяқтары тізесінен бүгілген және
қолдары бірқатарда жоғары көтерілген
күйде, көбіне ер адамдық белгілері нақты
айшықталған қалыпта көрсетілген. Жетісу
петроглифтерінде
жарқын
көріністер
арқылы бейнеленген олар, күнбасты
және басқа да зоо-антропоморфтық
кейіпкерлермен бірге жұрттардың миграциясын, нақты бір бейнелеу дәстүрін
тасымалдаушыларды
көрнекі
түрде
нақыштайды.
Антропоморфты бейнелердің бір
топтамасы өсіп-өну тақырыбымен байланысып, түрлі кейіптер арқылы эротикалық
көріністерде бейнеленген. Олар қола дәуірі
петроглифтері арасында айтарлықтай
үстемдікті иелене отырып, іс жүзінде
кеңінен кездеседі.
Жартас сурет өнерінде үздік-сыздық
және жалпылама көрсетілген қола дәуірінің
костюмі сөзсіз арнайы зерттеу нысанасына
айналуы қажет.
Ерте темір дәуіріне келер болсақ,
жартас суреттері арасында антрпоморфтық
образ өте сирек таралған.

несовпадении жизни феномена сейминскотурбинской металлургии с длительностью
изобразительной традиции (Савинов, 2000,
с. 179–183).
Антропоморфные сюжеты. Образ
человека в наскальном изобразительном
искусстве Казахстана многоплановый и
разнообразный. Он присутствует как центральный почти во всех повествовательных, мифологических, батальных и иных
сюжетах крупных местонахождений, открытых в последние годы; имеются и не
менее значимые сцены, демонстрирующие
различные действия человека (рис. 46–78).
Это охотничьи или эротические сцены;
несколько сюжетов воспроизводят образ
палиценосца, который перекликается с известными тамгалинскими и отражает тот
же круг представлений, связанных с Громовержцем или культурным Героем индоевропейского пласта мифопоэтических
представлений.
Ниже мы, акцентируя внимание на
отдельных, наиболее ярких сюжетах, попытаемся раскрыть лишь некоторые стороны многопланового образа человека в
наскальном искусстве эпохи бронзы. Например, можно попытаться проиллюстрировать варианты обрядовой практики и
показать особенности мировоззрения людей несколькими изображениями ряженых
персонажей из Баянжурека в особых костюмах, головных уборах и масках.
Наскальные изображения, среди которых имеются две антропоморфные фигу-

Ортағасырлық жартас суреттерінде
адам бейнесі серпінді соғыс өнері көріністері
мен салт атты ту ұстаушылар қатысқан сюжеттер құрамында айтарлықтай жиі кездеседі
(110–145, 162 сур.).
Бейнелердің басым бөлігін аңдар немесе құстар түріндегі бетперде(маска) киген, ерекше бас киімдері және аң терісінен
киімі мен құйрығы бар кейіпкерлер құрайды.
Бұл кейіпкерлер көп жағдайда композициялар құрамында көрсетілген және салттық
мифологиялық мазмұндағы сюжеттермен
байланысты; шоқпар (күрзі), садақ және
т.б. қару түрлерімен және де билік немесе абыздық атрибут болып табылатын аса

ры, представляющие исключительный интерес в исследовании вопросов духовной
культуры древних племен, обнаружены в
горах Баянжурек.
Из всех археологических периодов и
культур наибольшее количество антропоморфных изображений как в одиночку, так
и в составе различных сцен и композиций
зафиксировано в наскальном изобразительном искусстве эпохи бронзы Евразии. Антропоморфный образ представлен в петроглифах Баянжурека во всем разнообразии:
это сцены, отражающие культ плодородия,
батальные и охотничьи, колесничные или
бытовые сюжеты (рис. 46–78).
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112. Найзагер мен садақшының айқасы. Біріншісінің садағы бөлшектенген: жебенің жайпақ ұштығы,
бүгілген иығы мен түзу шеттері көрсетілген. Екінші жауынгердің найза ұштығынан төмен қыл шашақ
бейнеленген
Пеший лучник действует против пешего копейщика. У первого лук детализирован: заметен изгиб плечика и прямые концы, плоский наконечник стрелы. У второго воина ниже наконечника копья – кисть
A pedestrian archer fighting against a pedestrian spear. The former has the bows detailed: the bend of a shoulder
and it has direct endsand a flat tip of an arrow. The second soldier has spear head below the arrow head
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113. Атты және жаяу найзагерлердің шайқасынан көрініс
Сцена сражения пешего и конного копейщиков
A scene of battle between a pedestrian and horse spear

таяқтармен бірге жиі көрсетілген.
Мифологиялық мазмұндағы кезкелген сюжеттер мен композициялар, аңшылық және соғыс өнері
немесе эротикалық сипаттағы
көріністер антропоморфты бейнесіз жоғарыда аталғандар қатарына
жатқызылмайды.
Қола
дәуірі
адамдары
дүниетанымы мен ғұрыптық
тәжірибесінің кейбір қырларын
Баянжүректегі (46, 47 сур.)
ерекше
киінген
екі
бейне
көрсетеді. Олар палеометалл
дәуіріндегі дала тайпаларының
рухани мәдениетінің мәселелерін
зерттеуде айрықша қызығушылық танытады (Самашев, 2006, с. 170–178). Оларға
толығырақ тоқталсақ.
Тастағы бейнелердің бірі ғұрыптық
іс-әрекет өткізу барысында көрсетілген.
Оның басы жеті шашыранды сәулемен
бітіседі. Орталық тұсындағы бүлінген екі
өскін-сәуле алғашында бір-бірімен жартылай дөңгелек болып қосылып, бас киімнің
толық және үстем элементін құраған. Ал,
оның үстіне өскін-сәулелер салынған (құс
қауырсындарына ұқсату?). Осындай
жорамал бойынша бейненің толық жиынтығы
ерекше жағдайларға арналған, мәселен,
маңызды жосын-жоралғыны жүзеге асыру іс-әрекеті (би, пантомима, зікір салу
және т.б.) барысында киілетін әртүрлі нышандармен күрделендірілген айрықша бас
киімді (ғұрыптың қызметшісі, «перінің
қалаулысы» немесе «құдіретті» бейненің
сигнификасын) білдіруі мүмкін.
Аңдарға ұқсас бет перде түріндегі
бас
киімдер
еуразияның
бірқатар
халықтарының
шамандары
киетін
костюмдердің негізгі құрамдас бөлігі
болды. Оның әралуан түрлері және
«бақсы» немесе басқа да мифологиялық
тұлға костюмінің тағы бір элементтері
Қарақолдағы (Таулы Алтай) энеолит зама-
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114. Атты және жаяу найзашының шайқасы.
66-суреттегі тастың жоғарғы жазығы
Сражение конного и пешего копейщиков. Верхняя
плоскость камня на рис. 66
A battle of horse and pedestrian spear. The top plane
of a stone in fig. 66

Хронологическая атрибуция антропоморфных образов эпохи бронзы в целом, так же
как и рассмотренных выше зооморфных рисунков, сейчас не составляет особого труда. Задача
заключается лишь в выделении в рамках рассматриваемого времени ранних, промежуточных и
поздних пластов изображений. Среди ранних
зарисовок человека прежде всего выделяются
фигуры с геометрическими корпусами: битреугольными, прямоугольными.

115 . Жаяу садақшы мен атты найзагердің шайқасы. Композицияның фрагменті
Фрагмент композиции. Сражение конного копейщика с пешим лучником
A battle of a horse spear with pedestrian archer. Composition fragment
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нына жататын қабір іші тас жәшіктерінің
қабырғалары мен Сібір мен Алтайдағы
окунев, самусь және т.б. археологиялық
мәдениеттердің түрлі ескерткіштерінде
айқындалған жазбалар мен гравюрлар бойынша белгілі.
Баянжүректегі кейіпкер костюмінің
маңызды элементі ретінде жамбас буыны мен тізесі маңындағы қысқа «шашақ»
өскіндерді атап өтуге болады.
Осы жалпақ таста тау ешкі мен екі
көмескі аморфтық фигуралар бейнеленген. Айта кетерлігі, олардың бірі, шынтақ
буынының төменгі жағындағы қатпарға
қарағанда пайда болуы кейінгі уақытқа
жататыны анық (дегенмен мифологиялық
салт-жоралғылар
кешені
мән-мәтіні
бірнеше рет әдейі жаңартудың болғандығын
жоққа шығармайды).
Екінші кейіпкердің басынан (47
сур.) бұрышында жан-жаққа таралып
кететін параллельді сәулелердің екі
жұбын нақты бөліп көрсетуге болады;
оң жақтағы жұпқа жоғарғы жағын тік
жалпақ сызық қосылады. Тағы екі тура тік
өскін-сәулелер бас негізінің екі жағында
орналасқан. Өскін-сәулелердің жалпы
саны жеті, олардың бесеуі басты көмкеріп
тұрған иінмен түйісіп, бүгулі ұштары
төменгі жағынан шынтақ буынымен қысқа
сызықтар арқылы бірігеді.

Отличается большая группа изображений людей в грибовидных головных
уборах, она также относится к мифоритуальным комплексам эпохи бронзы.
Определенное количество антропоморфных персонажей композиционно и
семантически тесно связано с телегами,
повозками и колесницами указанной эпохи.
К особой категории относятся парные изображения противостоящих антропоморфных персонажей, часто показанных
с согнутыми в коленях ногами, поднятыми параллельно вверх руками, нередко
с подчеркнутыми мужскими половыми
признаками, и широко распространенные
в петроглифах Жетысу единичные, но яркие сцены, которые наиболее наглядно
маркируют наряду с солнцеголовыми и
другими зоо- и антропоморфными персонажами миграцию населения – носителей
определенной изобразительной традиции.
Серия изображений указанных персонажей связана с темой плодородия, показана различным образом в эротических сценах и имеет довольно заметный удельный
вес в петроглифах бронзового века, так как
встречается практически повсеместно.
Предметом специального исследования должен стать, без сомнения, костюм
эпохи бронзы, отраженный в наскальном
искусстве лишь отрывочно и абстрактно.

Нәтижесінде, ішіне жеті сәулесі бар
Образ человека меньше всего предкейіпкердің басы енгізілген дұрыс емес ставлен среди рисунков раннего железного
тұйық шеңбер қалыптасады. Ал сыр- века. В средневековых гравюрах антропотынан оған жоғарыда аталған өзекше морфный образ чаще всего встречается в
(белгі), екі мүйізді тау ешкі (оның сыртқы динамичных батальных сценах и в промүйізі кейіннен пайда болса керек) мен кламативных сюжетах с участием конных
анықталмаған зооморфты фигура жанаса- знаменосцев (рис. 110–145, 162).
ды. Оң жағынан, адамның қолына қарамаПредставительную серию изображеқарсы жыртқыш құстың кескініне ұқсайтын ний составляют так называемые ряженые
анық емес бейне орналасқан. «Шаман» персонажи в звериных или орнитоморфных
костюмінің тағы бір бөлшегі – салбырап масках, в особых головных уборах, в одежтұрған алты шашақтардың өскіні. Олардың де из шкур животных и с хвостами. Эти
үшеуі тізе маңында, қалғаны
жамбас буыны маңында.
Қазіргі
уақытта
Орта
және Орталық Азия, сонымен бірге оларға іргелес
аймақтарда сәулелері бар ерекше бас киімдегі, аң және құс
бейнесіндегі бет перде мен аң
терісінен костюм киген және
аңның құйрықтары, белгілер
мен заттық атрибуттары тәрізді
түрлі бөлшектері бар көптеген
антропоморфты
бейнелердің
суреттері белгілі. Осындай сюжеттер,
баянжүректегілерді
қоса алғанда, мәдени және
уақытнамалық
ерекшеліктері
мен аймақтық алшақтығына
қарамастан, мән-мазмұны және
бейнелері мен семантикалық
жағынан жақын.
Аталған өңірлерден ашылған суреттердің негізігі бөлігінің
уақытнамалық
шеңбері
б.з.д.
III мың жылдықтың аяғы және
б.з.д. II мыңжылдықтың соңымен
мерзімделеді (тіпті кейбір үлгілер
неолитке жатады). Әрине олардың
афанасьев, окунев және олармен
мерзімдес палеометал дәуіріндегі 116. Найзаны қос қолдап ұстап жауына шауып бара жатқан түркі
жауынгері. Найзаның сабына домалақ шашақ тағылған
түрлі мәдениеттерге, соны- Динамичная фигура конного копейщика в боевом положении. Копье
мен бірге оларды ауыстырған украшено округлой кистью
Dynamic figure of a horse spear in fighting situation. The spear is
Солтүстік
және
Орталық decorated
with a roundish cluster
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117. Атқа мінген найзагер
Конный воин с копьем
A horse soldier with a spear

118. Ат мінген салт атты. Қолында найзасы, белінде – адырнасы шешілген садақ және қылыш немесе
палаш. Аттың жүгеннің шашағы көрсетілген
Всадник на коне. В руках воина копье, на поясе – лук со спущенной тетивой и меч или палаш. У коня видна
пошейная кисть оголовья
A rider on a horse. The soldier is holding a spear, on his belt is a with the lowered bowstring and a sword or a
broadsword. The neck cluster of the horse is visible.

Азияның далалық аймақтарындағы (андрон, карасу беғазы дандыбай және т.б.)
мәдениеттерге жататындығы анық.
Қазақстандағы ең белгілі Таңбалы
шатқалындағы «күн басты» және жасанған
адамдардың суреттерін бүгінге дейін б.з.д.

персонажи во многих случаях показаны в
составе композиций и связаны с сюжетами
ритуально-мифологического содержания;
часто изображены с различными предметами вооружения – палицей, луком, а также с
атрибутами власти или жречества – жезла-

119. Найзалы салт атты
Конник с копьем
A cavalryman with a spear

II мыңжылдықтың екінші жартысына
жатқызып келді. Мерзімдеу петроглифтерді
уақыты бойынша салыстыру негізінде және
маңайдағы қорымдардың материалдары
бойынша жасалды. Қорымдағы кейбір
нысандардың уақыты радиокөміртек талдауы бойынша заманымызға дейінгі 3200
жылдан көне болмады. Тамғалыдағы «күн
бастыларға» қарағанда әлпеті көнелеу болып

ми. Любые темы, композиции мифологического содержания, эротического характера,
охотничьи и, разумеется, батальные сцены
не могут быть определены таковыми без
присутствия антропоморфного образа.
Некоторые стороны обрядовой практики и мировоззрения людей эпохи бронзы иллюстрируют два ряженых персонажа
Баянжурека (рис. 46, 47), представляющих
исключительный интерес для исследования вопросов духовной культуры степных
племен эпохи палеометалла (Самашев,
2006, с. 170–178). Рассмотрим их подробнее.
Один из персонажей (рис. 46) запечатлен в момент совершения ритуальнообрядового действия. Его голова увенчана семью радиально расходящимися
лучами. Возможно, поврежденные концы
двух срединных лучей-отростков изначально соединялись между собой полукругом и составляли целостный и доминантный элемент головного убора, к которому
пририсованы лучи-отростки (имитация
птичьих перьев?). При таком допущении
вся совокупность изображений может обозначать усложненный различными символами специфический головной убор (служителя культа, «избранника духа» или
сигнифика «божественного» персонажа?),
предназначенный для исключительных
случаев, например, для исполнения какогото важного ритуально-обрядового акта –
танца, пантомимы, камлания и т.д.
Головной убор в виде маски звероподобных существ служил основным компонентом костюма шаманов ряда евразийских народов. Различные его вариации и
другие элементы костюма «шамана» или
какого-либо другого мифологизированного
персонажа известны по росписям и гравюрам, зафиксированным на стенках каменных погребальных ящиков энеолитического времени из Каракола (Горный Алтай),
и разнообразным памятникам окуневской,
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120. Салт атты адам
Всадник на лошади
A horserider on a horse
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келетін Баянжүректегі жасанған бейнелерді
шамамен б.з.д. III мыңжылдан ерте және
б.з.д. II мыңжылдықтың орта шенінен кейін
емес уақытқа жатқызуға болады.
Бейнеленуі жағынан (сатылануы
жағынан да) баянжүрек суреттері мен сол
тектестер, мәселен, шыңжан петроглифтері
Таулы Алтайдағы Қарақөл бояу суреттері
мен гравюларына жақын .
Баянжүректегі бейнелердің шамамен
жасалған уақытын анықтағаннан кейін,
олардың мән-мағынасын түсіндіріп көрейік.
Екі
антропоморфтық
фигуралар
қатар орналасқан шоқылардың төбесіндегі
көлденеңінен (сәл еңкіш) қойылған беті
қатпарланған жазық тастарға терең қашау
арқылы орындалған. Төңіректегі дараланып

121. Садақ пен қылыш, найза ұстаған атты
жауынгер
Конник с копьем, луком и мечом
A cavalryman with a spear, bows and a sword

самусьской и других культур Сибири и Алтая.
Важным элементом костюма баянжурекского персонажа является бахрома в области тазобедренного сустава и колен.
На плоскости также изображены
козел и две неясные аморфные фигуры,
причем одна из них, судя по патине ниже
локтевого сустава человека, явно позднего
происхождения (хотя в контексте мифоритуальных комплексов не исключается факт
многократного преднамеренного подновления).
На голове второго персонажа (рис.
47) четко выделяются две пары параллельных лучей, которые расходятся под углом
в стороны; к правой паре сверху примыкает широкая вертикальная полоса. Еще
два ровных горизонтальных луча-отростка
расположены у основания головы с обеих
ее сторон. Общее количество лучей-отростков семь, пять из них соприкасаются с
обрамляющей голову дугой, загнутые концы которой снизу соединяются с локтевыми суставами рук посредством коротких
полосок. Это сложное головное сооружение увенчано вертикальным стержнем с
двумя дисками по сторонам. В результате
образуется неправильный замкнутый круг,
внутри которого находится голова персонажа с семью лучами, а снаружи к нему
примыкают упомянутый стержень (знак),
двурогий козел (его внешний рог, скорее
всего, появился позже) и неопределенная
зооморфная фигура. С правой стороны, напротив руки человека, расположено нечеткое изображение, напоминающее силуэт
хищной птицы. Еще одна деталь костюма
«шамана» – шесть свисающих кистей бахромы, по три в области колена и тазобедренного сустава.
В Средней и Центральной Азии и в
сопредельных с ними регионах сейчас известно большое количество изображений
антропоморфных персонажей в особых
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122. Атты найзашы
Конный копейщик
A horse spear

тұрған төбелер мен жанжағы бос кеңістікпен
қоршалған
лайықты
жазық тастардың таңдалуы
тегін
емес,
өйткені, көлденеңінен
қойылған тастағы сурет
күн ұзақ бойы кез-келген
жерден көрініп тұрады.
Жарықтың өзгеріп қозғалуына сәйкес оптикалық
әсер арқылы қашалған
суреттегі
кейіпкердің
«тірілу және жоғалу» сәтін бақылау
мүмкіндігін арнаулы
ескеріп салған;
көпшіліктің қатысуымен қасиетті маңызы
бар нысанның маңында жосын-жоралғылар
өткізуге және құрбандық шалуға болады; биік жерден, бір уақытта дәл осындай ғұрыптар өтуі мүмкін шеткерідегі

головных уборах – с лучами, в зоо- и орнитоморфных масках, в костюмах из шкур
животных, с различными аксессуарами
– звериными хвостами, символами и вещественными атрибутами (рис. 48). Подобные сюжеты, включая баянжурекские,
несмотря на культурно-хронологические
различия и территориальную удаленность,

124. Салт атты адамның мініс атының
жалы дәстүрлі үш тісті мәнермен
күзелген.
Всадник на коне. Четко обозначена
зубчатая стрижка гривы лошади
A horserider on a horse. The style of a
mane of a horse is accurately designated

123. Контурлық техникада салынған қос салт атты, бірі найзамен, екіншісі қарусыз. Аттарының
мойны иілген. Оң жағында атты жауынгерлерді садақ пен атып жатқан жаяу адам
Два всадника: один с копьем, другой без оружия, и в него стреляет спереди пеший лучник
Two horseriders: one with a spear, another without any weapon, and the pedestrian archer coming in front
of him is shooting
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петроглифтары бар төбелер мен таяудағы
аумақты байқауға болады. Сонымен қатар
орынның таңдалуы киелі тау культімен
байланысты болуы мүмкіндігін жоққа
шығара алмаймыз.
Осылайша, суреттері бар жергілікті
жердегі жағдай мінсіз назарға ілігу
көрінісіне (axis mundi-мен байланысты)
ғана емес, бірнеше ұрпақтың жосынжоралғыларды өмір бойы дағдылану
тәртібіне немесе басқада, мүмкін көп
қайталанатын күнтізбелік циклдерге, не
болмаса тұрғылықты қауымның өміріндегі
маңызды оқиғаларға сай орайластыруға
сәйкес келді. Қажетті суреттерді тасқа
қашау мен тиісті салт-жоралғыларды орындау рәсімі аяқталғаннан кейін, шамасы,
таңдалған жерге айрықша белгі беру мен
оны арнаулы игерілген кеңістік ортасына қосып рәсімдеу шаралары орындалуы
мүмкін.
Мүмкін бұл жерде осы
қасиеттендірілген шағын кеңістіктегі (рухани құндылықтардың, мифтердің, салтжоралардың білгірлері мен сақтаушылары
және т.б. – абыздар немесе құдай деп
танылған абыз-бақсылар?) мистерияның
басты қатысушыларының (бәлкім, қандай да
бір мифологиялық жүйеде кейіптелген) немесе олардың орындарын ауыстырушылардың

изофункциональны и обнаруживают иконографическую и семантическую близость.
Хронологические рамки основной
массы изображений ряженых из вышеназванных регионов – с начала III тыс. до н.э.
и до середины и конца II тыс. до н.э. (хотя
некоторые образцы относятся и к неолиту).
Они несомненно принадлежат к различным культурам эпохи палеометалла – афанасьевской, окуневской и синхронным им,
а также к некоторым сменившим их культурам (андроновская, карасукская и др.) степной зоны Северной и Центральной Азии.
Наиболее известные в Казахстане
изображения «солнцеголовых» и ряженых
людей из урочища Тамгалы до сих пор относили к середине – второй половине II тыс.
до н.э. Датировка установлена на основе
синхронизации петроглифов и материалов расположенных вблизи некрополей, некоторые объекты которых имели
некалиброванные радиоуглеродные даты
не древнее 3200 лет назад. Баянжурекских
ряженых, обладающих более архаичными
чертами, чем тамгалинские «солнцеголовые», предварительно можно отнести ко
времени не ранее конца III тыс. до н.э. и не
позднее середины II тыс. до н.э.
Иконографически (и стадиально) баянжурекские и подобные им, например

бейнелері, я болмаса салтты орындаушылармен қатар жүрген, мән-мағынасы жосынжоралғыны орындау уақыты мен себебіне
қарай жан-жақты өзектелендірілген таңба
мен нышандар салынған болуы керек.
Уақыт туралы айтқанда, космостық немесе маусымдық кезеңдерді, қыстық немесе
көктемгі мен жаздық күннің тоқырауын ғана
есепке алмай, тал түс, түн жарымы секілді
тәулік уақыттарын да ойдан шығармау керек. Өйткені осы уақытта орындалатын рәсім
мән мәтініне ауызша және оптикалық код
қосылады. Соңғысымен «көру позициясының
өзгеруі» (немесе «бұлдыр өзгеріс») сияқты
ұғым, яғни жазықтықтағы суреттердің тірілу
әсері (көз жетер жердің ауысуымен және күн
сәулелерінің түсу бұрыштарының өзгерумен,
сонымен қатар мистерия барысындағы
қуанышты күй мен қалшылдау сияқты
дене қозғалысы нәтижесінде
адамның
вестибуляторлық мүшесі ерекше қызмет
етуімен айшық-талады) жәнеде табиги
реңді, түсті қабылдау ерекшеліктерін қоса
алғанда, петроглифтерді қос өлшемді естілім
кеңістігінде көзбен қабылдаудың кейбір
прагматикалық аспектілерінің психологиясы
байланысты.
Баянжүрек фигуралары мис-териялық ісәрекеттер барысындағы орыны мен қызметіне
қарамастан, өз алдына жоғары маңыздылыққа
ие және орасан зор ақпарат береді. Кейбір

синьцзянские, петроглифы близки
к каракольским росписям и гравюрам Горного Алтая.
Определив приблизительное
время создания баянжурекских
персонажей, попробуем интерпретировать их смысловую нагрузку.
Обе фигуры выполнены глубокой выбивкой на горизонтальных (слегка наклонных) патинизированных плоскостях, расположенных
на вершинах двух соседних сопок. Выбор
господствующих на местности высот и соответствующих плоскостей, окруженных
свободным пространством (хотя неровным), видимо, не случаен, поскольку рисунок на горизонтальном камне доступен для
обозрения со всех сторон в течение светового дня. Благодаря оптическому эффекту
можно наблюдать моменты «оживления»
и «исчезновения» нарисованной фигуры
персонажа; можно совершать ритуальные
церемонии и жертвоприношения вокруг
сакрально значимого объекта с участием
большого количества людей; можно обозревать с доминантной высоты периферийные участки сопки с петроглифами и
ближайшую окрестность, где могли одновременно проходить аналогичные мистерии. В то же время выбор места мог быть
связан и с культом священной горы.
Итак, условия местности с рисунками
соответствовали не только представлениям об идеальном фокусе (связанном с axis
mundi), но и выработанному в течение жизни нескольких поколений регламенту отправления культово-обрядовых или иных,
возможно, многократных действий, приуроченных к календарным циклам или к
другим, наиболее значительным событиям
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125. Салт атты сарбаз
Вооруженный всадник на коне
An armed horserider on a horse
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ғалымдардың пікірінше
«күн басты» кейіпкерлердің барлығы бірдей
алғашқы қауымдық мистериялардың
қатысушыларын
суреттемейді;
ұштарында нүкте қойылған сәулелі «бастары» бар (басқа да нұсқаларда)
фигуралардың бір бөлігі күн
келбетіндегі құдайлардың нұр
шашуын
бейнелейді.
Ежелгі
суретшілердің
шығармашылық
қиялынан туындаған дәл осы
жосын-жоралғылық іс-әрекеттерге
түрлі «күн» бейнесіндегі қасиетті
магиялық маскалардағы (көп жағдайда аң
және құс бейнесімен немесе күн символикасымен үйлесуі) шынайы қатысушылар
сурет мәтіндеріндегі осы тәрізді сюжеттерге түптұлға болуы мүмкін. «Күн» бейнелі
бетпердедегі кейіп- керлердің көптүрлілігі
пантеонның көпдеңгейлі иерархиялық
құры- лымын; мифологиялық салттық
кешендердегі қызметтер мен «құдайлар»
бейнесінің түрлілігін; этникалық, аймақтық
және басқа да ерекшеліктерді көрсетсе керек.
Жеті сәулесі бар бас құрылымын
талдауға тоқталсақ (46, 47 сур.). Сандық
символика жалпы адам баласына тән
универсалдадық түсініктер қатарына жатады. Зерттеушілірдің ойынша 7 саны
«бүкіл әлемнің жалпы идеясы мен әлем
ағашын суреттеудегі тұрақтылықты сипаттайды». Б.А. Фроловтың пікірінше
жетілік құрылымдар палеолиттегі сурет өнері мен мифологияда-ақ болған.
Оның ойынша 7 санына байланысты
ерекше қарым-қатынастың қалыптасуы
мен орнығуына факторлардың еке тобы
әсер еткен. Біріншісіне, шынайы бар таза
көру үйлестіктері (айдың толып-кемуі,
Жеті қарақшы және т.б.), ал екіншісіне
психологиялық факторлар жатқызылады.

в жизни данного социума. После завершения процедуры выбивания нужных рисунков на камне и соответствующих ритуалов
происходит, видимо, семиотизация выбранной местности и включение ее в сферу
искусственно освоенного пространства.
Здесь запечатлены, может быть, образы главных участников мистерии (вероятно, персонифицированных в каких-то
мифологических системах) в этом сакрализованном микропространстве (знатоков
и хранителей духовных ценностей, мифов,
ритуалов – жрецов или обожествленных
шаманов?) или их изоморфы, изобразительные двойники-заместители, или же
функционировавшие параллельно с реальными отправителями культа в условиях
наивысшего напряжения знаки-символы,
смысл и значение которых могли актуализироваться в разной степени, в зависимости
от причины и времени проведения ритуала.
Говоря о времени, нужно иметь в виду не
только космические или сезонные циклы,
зимнее или весенне-летнее солнцестояние,
но и время суток – полдень, полночь, когда
в контекст церемоний включается помимо непременно вербального и оптический
код. С последним связаны так называемая
«динамика зрительной позиции» – эффект
оживления (или «иллюзорная динамика»)
рисунков на плоскости (вызывается сме-

Екіншісі бойынша 7 күн уақыттың
ұзақ аралықтарында есептесу үшін өте
қолайлы болды, яғни шұғыл назар аудару
мен жадының табиғи шекарасына сәйкес
келді (Фролов, 1976). Ол Солтүстік Азия
халықтарының этнографиясы бойынша
ауқымды материалды талдап шығып, 7
санының қасиеттелуі мен қағидалану динамикасын бақылап қана қоймай, оның
аспан әлемі мифтерімен (ең алдымен,
ай және күн), уақыт және ғарыш туралы
түсініктермен, табиғат құбылыстарымен
және қоғамның әлеуметтік құрылымымен,
шаруашылық қызметімен және т.б. байланысын анықтады.
Жеті
санының
айдың
толыпкемуінің кезектесуімен, өсіп-өну культі
және идеясымен, сонымен қатар сәйкес

щением поля зрения и изменением угла падения лучей солнца, а также своеобразным
функционированием вестибулярного аппарата при интенсивном экстатично-конвульсивном телодвижении во время мистерии)
и некоторые прагматические аспекты психологии зрительного восприятия петроглифов на двумерном перцептивном пространстве, включая особенности чувственного
восприятия цвета.
Баянжурекские фигуры независимо
от их места и функции в контексте мистериальных действий сами по себе обладают
повышенной знаковостью и несут огромную информационную нагрузку.
Некоторые ученые считают, что не
все «солнцеголовые» персонажи изображают участников первобытных мистерий;
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126. Бір жартастың екі жазығыда екі композиция салынған. Үстіңгісінде салт атты түркі заманының
жауынгері, ал көлденең жазықтықта соңынан бірнеше ит ерткен салт атты адам. Атының бауырында
ер-тоқымның текше терліктігі көрсетілген
Две плоскости одного каменного блока. На вертикальной плоскости изображена фигура конного воина, а на горизонтальной – всадник на коне, у которого ниже брюха свисает прямоугольный потник. За
всадником видны три собаки
Two planes of one stone block. On the vertical plane the figure of the horse soldier, and on horizontal a rider on a
horse whose rectangular saddlecloth is hanging down below his belly. Behind the rider three dogs are represented
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ғұрыптармен байланысы туралы көптеген
авторлар жазды. Мұндай түсініктер (түрлі
көріністерде) бақташы және отырықшы
халықтарға және олардың ата-бабаларына тән. Осы орайда қазақ халқының бір
астральды-космогониялық мифін келтіре
кетсек. Ол бойынша әлемдік бағананың
баламасы болған Темір-Қазыққа үнемі
жеті қарақшы-қасқыр (Жетіқарақшы) тарапынан қуғынға түскен Ақбозат және
Көкбозат атты екі жылқы (екі жұлдыз нышаны) байланған. Көптеген жеті сандық
құрылымдар
дүниенің
салаларымен
(жеті қабат аспан, жеті тамұқ және т.б.),
туысқандық реттеумен (жеті ата), табиғи

127. Ұзын мойны иілген атқа мінген адам
Всадник на коне
A rider on a horse with swam-curved neck

часть фигур с «головой» в виде лучей с
точками у концов (и в других вариантах)
символизирует излучающих сияние духовбожеств солнцеподобного лика. Но именно
реальные участники ритуально-обрядовых
действий в разнообразных сакрально-магических «солнечных» лицевых масках
(нередко в сочетании с зоо- и орнитоморфной или солярной символикой), созданных
творческим воображением древних художников и семиотически эквивалентных «сияющему лику» антропоморфизированного в
мифопоэтическом сознании божества, могли служить прототипами подобных сюжетов – изобразительных текстов. Поливариантность «солнечных» масок (и головных
уборов) персонажей отражает, видимо, многоуровневую иерархическую структурированность пантеона, разнообразие функций
и ипостасей «божеств» в мифоритуальных
комплексах, этнические, региональные и
прочие различия.
Обратимся к анализу семилучевого
головного сооружения (рис. 47). Известно,
что числовая символика относится к разряду общечеловеческих универсалий. Число
7, как считают исследователи, «характеризует общую идею вселенной, константу в
описании мирового дерева». Семеричные
построения присутствовали еще в изобразительном искусстве и мифологии
палеолита, полагает Б.А. Фролов. Он
допускает, что возникновению и закреплению особого отношения к числу 7
«способствовали две группы факторов:
объективно существующие чисто зрительные аналогии (фазы лунного диска, семь звезд Большой Медведицы,
семь звезд в Плеядах и т.п.) и факторы
психологические – семь дней оказались
наиболее удобными для ориентировки
в длительных промежутках времени,
т.е. соответствовали естественным границам оперативного внимания и памяти» (Фролов, 1976). Проанализировав
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129. Салт атты садақшы
Конник, стреляющий из лука
A cavalryman shooting from bows
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128. Соңына ит ерткен салт атты садақшы
Конный стрелок, за ним – собака
A horse shooter, a dog behind him

және қоғамдық құрылыстармен байланысты мифологиялық-салттық кешендер мен
дәстүрлі мәдениетте кездеседі.
Осылайша, баянжүректегі кейіпкерлердің бас киімдеріндегі 7 сәуле олардың
символикалық әлем ағашы (космостық)
мен дүниенің сандық сипатымен сөзсіз
біріктірілетіндігін көрсетіп,
«Ригведада» көрініс тапқан ежелгі индоарийлердің
мифологиясына типологиялық жағынан
жақын еуразиялық шамандық мифологиямен
байланысын
нақтылайды.
Шаманизмнің мифологиялық кешендерінің
құрылымында орталық орынды вертикаль бойынша космостық кеңістіктің үш
мүшелілігі идеясы алатындығы белгілі.
Бұл дегеніміз– оның «әлем ағашымен»
байланыстылығының көрінісі. Шаман болса бір жағынан, ауыспалы әлем ағашын бейнелесе, ал екінші жағынан мифологиялық
кеңістікте
қарым-қатынас
қызметін

обширный материал по этнографии народов Северной Азии, он сумел проследить
динамику сакрализации и канонизации
числа 7, выявить его связи с астральными
мифами (в первую очередь с лунарными и
солярными), с представлениями о Времени
и Космосе, с явлениями природы и социальной структурой общества, хозяйственной деятельностью и т.п.
О связях числа 7 с периодичностью фаз
Луны, с культом и идеей плодородия, а также с соответствующими ритуалами писали
многие авторы. Подобные представления (в
различных проявлениях) присущи как скотоводческим, так и оседло-земледельческим народам и их предкам. Приведем в этой связи
один казахский астрально-космогонический
миф, согласно которому к Темир-Казык (Полярная Звезда), эквиваленту мирового столпа, привязаны два коня (символы двух звезд)
– Акбозат и Кокбозат, постоянно преследуемые семью волками-разбойниками (Большая
Медведица). Многочисленные семеричные
построения присутствуют в мифоритуальных
комплексах и традиционной культуре, связанных со сферами мироздания (семь небес, семь
преисподней и т.д.), кровнородственными регуляциями (семь поколений), природными и
общественными явлениями и т.д.
Итак, семь лучей на головных уборах
баянжурекских персонажей указывают на

130. Салт атты мерген
Конный стрелок
A horse shooter

атқарады. Қазақстан мен Орта Азия
халықтарындағы шамандық айтылғаннан
ерекше емес. Сөйтіп, бас киімдердің
сандық және күндік(ай)-космостық символикасынан бөлек, сөзсіз өз алдына жеке
семантикаға ие адамдар фигурасының
өзі дүниенің вертикальды құрылымын
бейнелейді.
Әртүрлі діни-мифологиялық жүйеде
құрбандық малы ретінде таутеке бейнесі
ерекше орынды иеленді. Мәселен,
үндіеуропалық дәстүрде ол Жайатқыштың
атрибуты ретінде көрініс табады.
Ежелгі үндіеуропалықтардың құрбанға шалынған тау текені (қасиетті деп
белгіленген күні, қасиетті жерде) жіліктеу
және жырмалау (қазіргі уақытқа дейін
көптеген орталықазиялық халықтарда
түрлі нұсқада, әсіресе қазақтарда көкпар
түрінде сақталған) көне рәсімі болған
(Топоров, 1983, с. 11–107). «Ригведада»
бұл былай көрсетілген: «Дәл уақытында
құрбан шалынған кезде жер кіндігіндегі үш
(от) төбеде құдайларды біріктірсін» (Огибенин, 1968, с. 59).
Антропоморфты
кейіпкерлермен
бірге кейбір мейрамдарда (мүмкін ескі
жылдың жаңа жылды алмастыруы, күн
мен түннің теңесуі сияқты жыл циклдарына немесе жекелеген құбылыстарға,
ата баба культіне, т.б. орайластырылған)
молшылықтың белгісі болатын құрбанға
шалынған тау текелердің бейнелері

131. Контурлық техникамен сызылған салт атты
садақшы және таутекелер
Конный лучник (изображение выполнено контурной
техникой) и горные козлы
A horse archer (the image is made by planimetric
techniques) and mountain goats

их несомненную контаминацию с числовой
характеристикой символической вселенной и мирового (космического) дерева, а
также на связь с мифологией евразийского
шаманства, которая типологически близка
к мифологии древних индоариев, отраженной в «Ригведе».
В структуре мифологических комплексов шаманизма центральное место занимает, как известно, идея о трехчленной
организации космического пространства по
вертикали, ее соединенности с «мировым
древом». Сам шаман метафорически олицетворяет, с одной стороны, мировое дерево, с другой – выполняет в мифологическом
пространстве коммуникативную функцию.
Шаманство у народов Казахстана и Средней Азии в этом не составляет исключения.
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132.
Атпен шауып бара жатқан
жауынгер
Конный воин
A horse soldier
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кескінделуі де мүмкін. Диониске арналған
культтарда, жын ойнақтар мен вакханалияларда тау теке маңызды роль атқарған.
Тау текені құрбанға шалу көнерек
уақытта басты мейрам – жаңа жылдың
келуіне арналған адамды құрбанға
шалудың (мүшелеу арқылы) орнын басты, құрбандық кезінде абыздар тау теке
бетперделерін тағып, олардың терілерін
жамылған. Тігінен ұйымдастырылған
мифологиялық
космостың
баламасы
ретінде қабылданған адам денесін мүшелеу
– космогониялық заң актісі болды.
Осының айқын мысалы ежелгіүнді
мифологиясында дене мүшелерінен космос элементтері мен табиғат құбылыстары
жаратылған Пурушаға арналған құрбандық – пурушамедха салт жорасы (ФранкКаменецкий, с. 458–476). Адамды алмастырған құрбандыққа шалынатын тау
текені мүшелеу мен жырымдау осы салтты толығымен көрсетеді. Көптеген «тау
текелік» жасану салты (мысалы, көне
гректердегі Силен бастаған сахналық
сатирлер;
болгарлардағы
кукерлер;
византиялық брумалии және римдік сатурналии, еврейлердегі «арылу») және
т.б. үндіеуроплық, түркі-моңғол және
басқа халықтардағы тау теке культінің
дамуы мен трансформациясының түрлі
сатылары мен нұсқаларын сипаттайды.
Антропоморфты
кейіпкерлермен

Таким образом, помимо числовой
и солярно(лунарно)-космической
символики головных уборов сами
фигуры людей, обладающие, без
сомнения, самостоятельной семантикой, маркируют вертикальную структуру мироздания.
Существенную роль в качестве жертвенного животного в
различных религиозно-мифологических системах играл образ
козла. Так, в индоевропейской мифологической традиции он выступает как атрибут
Громовержца.
У древних индоевропейцев существовал архаический обряд расчленения и
раздирания (сохранившийся до настоящего времени у многих центральноазиатских
народов в разных вариантах, в частности,
у казахов в виде кокпара) принесенного в
жертву (в сакрально отмеченный момент
времени в сакрализованном месте) козла
(Топоров, 1983, с. 11–107). В «Ригведе» это
отражено так: «Когда приносят жертву в
должное время, пусть объединяют богов в
центре земли на трех (огненных) холмах»
(Огибенин, 1968, с. 59). Не исключено,
что рядом с антропоморфными персонажами изображены символы принесенных
в жертву во время каких-то празднеств
(приуроченных, возможно, к таким годовым циклам, как переход от старого года
к новому, весенне-летнее равноденствие,
или к персонифицированным явлениям, к
культу предков и т.д.) козлов, являющихся воплощением идеи плодородия. Козлу
отводилась исключительно важная роль
в дионисийских культах, оргиастических
празднествах и вакханалиях.
Жертвоприношение козла является
заменой более раннего человеческого жертвоприношения (путем расчленения), при-

133. Көптеген жануарлардың арасында жүрген
салт атты адамның бейнесі
Среди множества зооморфных изображений
расположена фигура конного лучника
Among a set of zoomorphic images the figure of the
horse archer is located

уроченного в основном к главному празднику – наступлению нового года, во время
которого жрецы культа надевали козлиные
маски и шкуры. Расчленение человеческого тела – эквивалента вертикально организованного мифологического космоса и
структуры социума – акт космогоническобірге бейнеленген басқа зооморофты го порядка. Ярким примером этого может
мүсіндер, бәлкім, кейбір құдайлардың служить ритуал пурушамедха – жертвоприқұрбандық үлесін білдіруі мүкін. Олардың ношение Пуруши в древнеиндийской микейбіреуін бас киімге тағылатын бақсының фологии, из расчлененного тела которого
көмекшісі,
рухтар мекенінін мүсіндік создаются элементы космоса и возникают
бейнесі ретінде түсіндіруге
болады, явления природы (Франк-Каменецкий, с.
алайда ол шындықтан алыстау. Екінші 458–476). Расчленение и раздирание жертБаянжүрек адамының бас киімінің Көне венного козла, заменившего впоследствии
Веда желісіндегі пантеонының ең атақты человека, адекватно отражает подобный
кейіпкері, көптеген ерліктері жаратудың ритуал. Многочисленные «козлиные» рикосмогониялық актісімен жиі байланы- туалы – ряжение (например, сценические
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стырылатын
жайатқыш құдай Индра
бейнесімен ұқсастығы бар. Әсіресе, оның
Вритра айдаһарын жеңуі көктемнің келуі
мен қыстың жеңілуінің жаңа жылдық
рәсімі мен қасиетті көрінісі ретінде
қарастырылады. «Ригведаның» бір жолдарында Индра туралы былай делінген:
«(Өзінің) ұлылығының арқасында басына аспанды киді» («Ригведа», 11.17.2).
Бұл жерде, жаңа әлемдік тәртіптің орнау үдерісі мен Индраның күн кейіпі
(оның бейнесі арқылы көп жағдайда күн
көрсетіледі) айқын байқалады. Оның
иконографиясындағы кейбір элементтердің
вербалды сипаттамасы типологиялық және
семантикалық жағынан екінші баянжүрек
кейіпкерінің киімінің элементтерімен
(басының жоғарғы жағындағы немесе басынын орнындағы күн сәулелі жұлдызды
шеңбер) толық сәйкес келеді деуге болады. Әрине, баянжүрек антропоморфты
бейнелер көне мифтердің, әртүрлі мифтік
кейіпкерлердің, әсіресе үндіирандық,
ерліктері мен әрекеттерінің
тікелей
суреттемесі емес екендігін есте ұстау керек.
Қазақстан мен көршілес территориялардағы
петроглифтердің осындай сюжеттері жалпы адамзатқа ортақ, терең тарихи тамырға
ие (праүндіеуропалық, палеоазиалық,
палеосібірлік страт және т.б.) идеялар
мен дүниеге деген көзқарастардың
ұқсастығын білдіреді. Тарихи жады
(мифологиялық
сияқты)
мыңжылдықтар
барысында әртүрлі этностық және
134. Тас бетінің оң жағында ит қуып
бара жатқан ақбөкен салынған.
Маңында салт атты және екі түйе
Справа – бегущее копытное животное с поджарым телом и высокими
рогами, как у сайгака. Его преследует
собака. Слева – всадник на коне, а за
ним – два верблюда
On the right – a running hoofed animal
with a lean body and high horns like
saigas. It is followed by a dog. On the
left – a rider on a horse, and behind him
– two camels

сатиры во главе с Силеном у древних греков; кукеры у болгар; византийский брумалий и римские сатурналии, «отпущение» у
евреев) и другие характеризуют различные
стадии и варианты развития и трансформации культа козла у индоевропейских, тюрко-монгольских и других народов. Остальные зооморфные фигуры, изображенные
рядом с антропоморфными персонажами,
символизируют, вероятно, жертвенную
долю каких-то божеств. Вариант истолкования некоторых из них как скульптурных
изображений вместилищ духов – помощников шамана, подвешиваемых к головному убору, допусти́м, но маловероятен.
Головное сооружение второго баянжурекского человека (рис. 47) вызывает
ассоциацию с образом наиболее популярного персонажа ведийского пантеона – Индры, бога-громовника, многочисленные
подвиги которого нередко связываются с
космогоническим актом творения. В частности, его победа над драконом Вритрой
квалифицируется как новогодний ритуал и
сакрализованное отражение прихода весны и поражения зимы. В одном из гимнов
«Ригведы» об Индре сказано: «Благодаря
(своему) величию надел небо себе на голову» («Ригведа», 11.17.2). Здесь очевидны
процесс некоего созидания нового миропорядка и солярная ипостась Индры (в его образе нередко персонифицируется солнце).

тілдік топтардың рухани мәдениеті
мен мәдени модельдердің феномендарын жинақтау мен ретрансляция жасау қасиетіне ие.
Олардың ішіндегі
жеңіл өзгеретін, универсалды түрлері
(архетиптер) кейбір «этнографиялық»
элементтерден
басқа,
қарқынды
миграциялық үдерістер, мәдениеттердің
араласуы мен соғыстар нәтижесінде,
барлығына болмаса да, көпшілікке
қол жетімді парадигмаларға, түсінікті
рецепцияларға айналады (өзгеше бір
койне тәрізді). К. Леви-Стросстың
сөзімен айтсақ: «Мифтер түрленеді».
Бір мифтің бір нұсқасын келесі нұсқаға,
бір мифті келесі мифке, бір мифтерді не-

Некоторые элементы вербальной характеристики его иконографии типологически и
семантически вполне сопоставимы с элементами костюма второго баянжурекского
персонажа (астральный круг с лучами внутри, на голове или вместо головы).
Разумеется, нужно иметь в виду, что
баянжурекские антропоморфные изображения не могут являться прямой иллюстрацией древних мифов, подвигов и деяний
различных мифологических персонажей,
особенно индоарийских. Такие сюжеты
петроглифов Казахстана и сопредельных
территорий могут лишь отражать сходные идеи и
мировоззрения, относящиеся к общечеловеческим
универсалиям, имеющим глубинные исторические
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135. Төрт салт атты. Аттардың дене тұрқы геометриялық фигура ретінде берілген. Жануарлар қола
дәуірінде, ал оларға мінген адамдар кейін, ортағасырларда салынуы мүмкін
Четыре всадника. Кони с геометрическими туловищами, вероятно, высечены еще в бронзовом веке, а
седоки пририсованы к ним в эпоху средневековья
Four horseriders. Horses with geometrical trunks are cut out during the Bronze Age and horsemen are added to
them during the Middle Ages
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месе әртүрлі мифтерді бір қоғамнан келесі
қоғамға ауыстыратын трансформациялар
(түрленулер) бірде мазмұнына, бірде кодына, немесе мәлімдемесіне әсер етеді, бірақ
миф жоғалмайды (Леви-Стросс, 1985, с.
77). Идеяны (мифология) түрлі бейнедегі
– реалды (заттай), акциалды (сөйлеу) және
т.б. – мәтін арқылы жеткізудің, түсінудің
және ұғынудың түрлі механизмдері бар
(Мусхелишвили, Шнейдер, 1989, с. 3, 12).
Орта және Орталық Азия қола
дәуірі петроголифтері қатарындағы кейбір
бейнелердің семантикасын түсіндіруде
мифология материалдарын тарту барысында, мысалға үндіирандық, оларды
құрастырушылардың андрон мәдениетіне
жататындығын дәлелдеу міндетті емес
(яғни үндіирандықтарға).
Антропоморфты мүсіндермен бірге
басқа мүсіндер де бейнеленген: екі кейіпкерге
тау текелердің бейнелері ілескен.
Екінші
антропоморфтың
бас
киімінінің екі жағында екі дискі бар тік
сабақты түсіндіру қиынырақ. Мүмкін
бұл екі диск тәрізді металлдан жасалған
салпыншақтың (айна?) тік сабақтағы
белгісі құрбандық бағанасының, бақсылық
әлем ағашының баламасы шығар.
Құдайға теңестірілген және ақсүйек
адамдардың (абыздар, басқалар) ілінген дискілері
бар қасиетті ағаш өрнектерімен
әшекейленгентәждеріменбаскиімдері
Орта Шығыстан (Ауғанстандағы Тилля-тепе) Оңтүстік Шығыс Азияға
(Кореядағы
Покче,
Силла
мәдениеті) дейінгі кең аймақта
табылған. Бақсы
киімінің
күрделі мәнге және тым көп
көрнекі белгілерге ие осы тектес әшекейлері кең танымал. Бір
аңызға сай, бақсы ағашының
136. Таутеке аулап жүрген аңшы
Охотник на коне, перед ним горный
козел
A hunter on a horse, and in front of him
a mountain goat

корни (праиндоевропейский, палеоазиатский, палеосибирский страты и др.). Историческая память
способна (как и мифологическая) на протяжении
тысячелетий аккумулировать и ретранслировать
феномены духовной культуры и культурных моделей различных этнических и языковых общностей.
Наиболее универсальные, легко перекодируемые
из них (архетипы) становятся в результате интенсивных миграционных процессов, культурных
диффузий и военных завоеваний общедоступными
парадигмами, понятными рецепциями, за исключением некоторых «этнографических» элементов,
если не всем, то многим (своеобразными койне).
Здесь уместно вспомнить слова К. Леви-Стросса:
«Мифы трансформируются. Трансформации, переводящие один вариант одного и того же мифа в
другой, один миф в другой миф, одни и те же или
разные мифы из одного общества в другое, воздействуют то на схему, то на код, то на сообщение,
однако миф как таковой не прекращает при этом
своего существования» (Леви-Стросс, 1985, с. 77).
Имеются различные механизмы передачи, понимания и постижения идеи (мифологии) через текст
в различном его проявлении – реальном (предметном), акциальном (речевом) и т.д. (Мусхелишвили,
Шнейдер, 1989, с. 3, 12).
Привлечение материалов по мифологии, например индоиранской, для интерпретации семантики некоторых образов петроглифов эпохи бронзы Средней и

бұтақтарында жапырақтардың орнына металлдан жасал-ған айналар өскен (Смоляк,
1991, с. 223). Бұны басқаша да түсіндіруге
болады: дискілер – бұл мифологиялық
әлемнің екі жағы (алайда, бұл ой қалайша
түсіндірсек те сақталады) немесе күн мен
ай, әлде күннің тәуліктік қозғалысының
көрінісі, яғни оның шығуы мен батуы
(«Ригведа», Х.114.3). Б.Л. Огибениннің
пікірінше күн мен ай екі құстың бейнесінде,
әлем ағашы әйел бейнесінде көрініс табады: «Өрілген төрт бұрымы бар, майлы
жылтыр бетті әшекейленген бойжеткен
құрбандыққа беріледі. Оған көктету күші
бар екі құс қонады. Құдайлар сол жерде
адам құрбандығынан өз үлестерін алды».
Бұндай үйлесім зерттеушінің пікірінше
молшыл әлемді білдіреді (Огибенин, 1968,
с. 86).
Осы элемент Орталық Азия петроглифтерінде кең тараған және зерттеушілер
тарапынан күннің (немесе айдың) аспанда қозғалу жолын білдіретін немесе арасында құдайлар-медиаторлардың жолы
жатқан мифологиялық кеңістіктің екі
нүктесін білдіретін белгілер ретінде
қарастырылатын «тесік тектес» белгілермен салыстыруға келеді.
Кейіпкерлердің ерекше мәртебесін
айқындайтын бас киімдерден бөлек

Центральной Азии не предполагает безусловного предварительного доказательства
принадлежности их создателей к носителям андроновской культуры (т.е. к предполагаемым индоиранцам).
Антропоморфным фигурам сопутствуют другие изображения: обоих персонажей сопровождают силуэты горных козлов.
Сложнее интерпретировать вертикальный стержень с двумя дисками по сторонам, венчающий головной убор второго
антропоморфа. Возможно, это символическое обозначение двух дисковидных металлических подвесок (зеркал?) на вертикальном стержне, являющемся семиотическим
эквивалентом жертвенного столпа, шаманского мирового дерева. Короны или головные уборы обожествленных и знатных
персон (с жреческими функциями), увенчанные моделями священных деревьев с
подвешенными дисками, обнаружены в
обширной зоне от Среднего Востока (Тилля-тепе в Афганистане) до Юго-Восточной
Азии (культуры Покче, Силла в Корее). Подобные украшения шаманского костюма
со сложной символикой и с повышенной
знаковой репрезентативностью широко известны. Согласно одной легенде, на ветвях
шаманского дерева вместо листьев росли
круглые металлические зеркала
(Смоляк, 1991, с. 223). Допустимы и иные трактовки: диски
– это две сферы мифологического мироздания (хотя это присутствует в любом варианте интерпретации), либо солнце и луна,
137. Ит қуып бара жатқан таутекені
аңшы үлкен садақпен атып жатқан
көрініс
Пеший охотник стреляет в горного
козла из чрезмерно большого лука. В
сцену включена нападающая на животное собака
The pedestrian hunter is shooting a
mountain goat from a really big bow.
The dog attacking an animal is included
into the scene

159

138. Таутекені жонынан атқан сумерген
Пеший охотник стреляет в спину горного козла. Патина рисунков светлая
The pedestrian hunter is shooting the
back of a mountain goat. Patina of the
drawings is light
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олардың киімдерінің сигнификативті қызметке ие маңызды
белгісі – шашақ лента. Сібір мен
Алтай халықтары бақсыларының
(XIX – XX ғ. басындағы) дәстүрлі
киімдеріне назар аударсақ (жеке
басының, этноәлеуметтік және
басқа да өзгешеліктерге қарамастан)
типтік және мәндік репликациядан
бөлек кейбір элементтердің сөзсіз
сәйкестігін көруге болады. Әртүрлі материалдан жасалған (былғары, жүн, мата, т.б.)
түрлі түсті және әрқалай өлшемдегі шашақ,
ленталар мен жгут түйіншектері бақсының
дәстүрлі киімінің түрлі жерлеріне тігіліп
(макро-, микрокосмосты білдіріп) сәйкесінше атқаратын қызметіне қарай бөлінген:
кейбіреулері құстардың қанаты мен
қауырсындарын білдірсе (бақсы мен оның
қызметімен байланысты медиум идеясын
берді), басқалары бақсының сиқырлы емдеу күшін, т.б. білдірді.
Петроглифтерде сақталған жасанған
кейіпкерлердің қатысуымен өтетін салтжоралғыларда кейіпкерлердің дене мүшелерінің
қимылдары, тұрған тұрыстары, ырғақтары, пластикалары, яғни «қимыл-қозғалыс үлгілері»,
семантика және замандастарына түсінікті
болған мәтіннің кинетикалық ерекшеліктері
маңызды орынды алғандығын атап өтеміз.
Дене қимылдарының тілі, «қолмен сөйлеу»
Н.Я. Марр атап өткендей «үш аспан жайлы
космостық дүниетаныммен байланысты»,
мысалы, Орантаның күлімсіреп отырған
қалпы күнді, жылылықты, өмірді білдірсе,
күлімсіремей отырған бейнесі айды,
суықты, қайғыны білдірді (Марр, 1934, с.
901–22).
Енді адамның іс-әрекетіне байланысты басқа да сюжеттерді қысқаша қарайық.

либо означают суточное перемещение
светила – его восход и заход. В «Ригведе»
(Х.114.3) солнце и луна иногда выступают,
по предположению Б.Л. Огибенина, в образе двух птиц, а мировое дерево – в облике
женщины: «С четырьмя туго заплетенными
косами, юная, великолепно украшенная,
с лицом, покрытым лоснящимся жиром,
она облекается в жертвоприношения. На
нее уселись две обладающие оплодотворяющей силой птицы. Боги же приняли там
от людей свою часть жертвоприношений».
Такое сочетание, как полагает исследователь, символизирует плодородную вселенную (Огибенин, 1968, с. 86).
Данная фигура, за исключением ее
«вертикальной оси», сопоставима с «очкообразными» знаками, широко распространенными в петроглифах Центральной
Азии и рассматриваемыми большинством
исследователей как символы, маркирующие пути перемещения солнца (и луны)
по небосводу или обозначающие две точки мифологического пространства, между
которыми лежат пути божеств-медиаторов.
Кроме головных уборов, подчеркивающих особый статус персонажей, существенным атрибутом их костюма, обладающим повышенной сигнификативной
функцией, является бахрома-лента. Если
обратиться к шаманскому ритуальному ко-

161
139. Тізерлей садақ тартқан сәт. Алдында адам мінген түйе. Төменде күнге қатты күйген және басқа
техникада ертеректе салынған архар мен таутеке
Лучник, стреляющий с колена. Перед ним верблюд с седоком. Ниже – архар и горный козел, выполненные
в иной технике, имеют более плотный темный загар
The archer shooting from a knee. In front of him a camel with the horseman. Below – an argali and a mountain
goat executed in other technique that have deeper color

Садақшы. Бұл образды
хронологиялық шектері Қазақстанның жартас бетіндегі суреттерінде палеометалл
дәуірінен бастау алып, этнографиялық
кезеңге дейін созылатын антропоморфты сюжеттер қатарына енгізуге болады.
Садақшы бейнесінің трансформациясы
негізінен оның иконографиясына және садақ
бөліктерінің құрылымдық өзгерістеріне
қатысты, және солар бойынша оның
уақытын да анықтауға болады.
Баянжүрек петроглифтеріндегі садақшы бейнесі сызбалы түрде бейнеленген
жеке-дара мотив түрінде де, көпфигуралы
аңшылық көріністерінде де суреттелген (73–78 сур.). Аңшылықтың нысанасы
ретінде негізінен таутеке мен бұғы көбірек

стюму народов Сибири и Алтая (XIX – начало XX в.), то можно найти (несмотря на
индивидуальные, этносоциальные и другие различия) не только типологические и
смысловые репликации, но и прямые соответствия некоторых элементов. Разноцветная и разновеликая бахрома, ленты и пучки жгута из разных материалов (кожа, мех,
ткань и др.) пришивались к различным зонам ритуального облачения шамана (маркирующего макро- и микрокосм) и соответственно функционально различались: одни
символизировали крылья и перья птиц (т.е.
кодировали идею медиума, связанную с
личностью и функцией), другие – магическую целительную силу шамана и т.д.
Наконец, отметим, что в ритуально-

162

көрініс табады. Негізінен, Баянжүрек жартас суреттерінде
жаяу және салтатты
садақшылардың бейнесі тіркелген. Кейбір
сюжеттерде аңшылыққа арналған қару
ерекше мұқият салынған. Ал садақпен
және жебемен қаруланып жекпе-жекке
шығу көріністері сирек кездеседі.
Алыстан шабуылдау қаруы ретінде
садақ орта ғасыр дәуірінде маңызды роль
ойнаған. Ол дәуірге жататын садақтар
негізінен күрделі құырылмды, сүйек жапсырмалары бар болып келеді. Олардың
жартас бетіндегі суреттерін сақ-скиф
садақтарынан айыру қиын. Осы дәуірге
жататын
садақтың
хронологиялық
таңбалаушысы ретінде даусыз түркі
сюжеттеріндегі садақшы бейнесін санауға
болады.
Б.з.д. I мыңжылдықта қола дәуіріне
жататын қарапайым садақтың құрылысы
өзгеріске ұшырады. Екі иіні иіліе жасалған
күрделі скиф садағы пайда болды. Жартас
бетіндегі өнерде садақтың құрылымдық
бөліктерінің көрініс табуы әрқашан оның
мерзімін белгілеуге негіз сипат бола
алмайды. Кейінгі садақ суреттерінің
көбісі үлкен сызбамен
ерекшеленеді.
Қарапайым садақтың суретін сонымен қатар XIX ғасырдағы тасқа немесе
мазарлардың қабырғасына салынған қазақ
граффитилерінде кезіктіруге болады.

140. Үлен садақпен таутеке атып жүрген аңшы
Охотник с чрезмерно большим луком и горный козел
A hunter with really big bows and a mountain goat

обрядовых действиях с участием ряженых
персонажей, запечатленных в петроглифах,
существенную роль играли, видимо, жесты, позы, ритмы (возможно, и мимика),
пластика, т.е. «моторно-двигательные образцы», семантика и кинетические особенности текста которых были понятны
современникам. Язык жеста, «ручная
речь» связаны, как подчеркивал Н.Я. Марр,
с «космическим мировоззрением о трех небесах», например, поза Оранты с улыбкой
на лице обозначала солнце, тепло, жизнь,
а без улыбки – луну, холод, скорбь (Марр,
1934, с. 90–122).
Рассмотрим другие примеры, связанные с образом человека.
Лучник. Изображение фигуры лучника можно отнести к сквозным антропоморфным сюжетам, хронологические
рамки которого в наскальном искусстве
Казахстана начинаются с эпохи палеометалла и заканчиваются этнографическим
временем. Трансформация данного образа
касалась в основном его иконографии и
конструктивных изменений деталей лука,
по которым и можно, собственно, его датировать (рис. 73–78).
Образ лучника в баянжурекских петроглифах представлен как схематично
изображенной одиночной фигурой, так и в
многофигурных сценах охоты. В качестве
охотничьей добычи выступают преимущественно козлы и олени. Зафиксированы
изображения пеших и конных лучников. В
некоторых сюжетах оружие для охоты прорисовано с особой тщательностью. Сцены
поединков, где оружием являются лук и
стрелы, довольно редки.
Знаменосцы эпохи средневековья.
Изобразительный материал Баянжурека представляет исключительно богатую информацию об антропоморфных изображениях эпохи средневековья (Самашев, 2008, с. 41–92).
В это время на смену схематично и
полиморфно изображенному человеку эпо-

141. Ит қосып бұғы аулаған садақшы
Лучник охотится на оленя. Спереди на животное
бросается собака
An archer hunting a deer. The dog is rushing an
animal in front

Баянжүректегі
кейбір
садақшы
суреттерінің
стилистикалық
ерекшеліктерінен олардың скиф-сақ дәуірімен
ортақтығы байқалады. Мұндай даталауға
осы композицияның құрамдас элементтері
мен кісілердің суреттерінің стилі де негіз
бола алады.
Скиф қоғамында садақ сарбаздар қауымының белгісі болса, үндіиран
дүниесінде – патша билігі атрибуттарының
бірі саналған. Уақыт өте келе скифтердің
әскери аристократиясының басты қаруы
семсер болады. Скиф өнерінің ғұрыптық-

хи палеометала, а также довольно редкому
в наскальном искусстве и подчиненному
канонам скифо-сакского стиля образу человека эпохи ранних кочевников приходит лаконичный в идейном воплощении и
богатый относительно атрибутики образ
всадника. Многообразием деталей характеризуется не только исполненная человеческая фигура, но и одежда, прическа, головной убор и символы – знамя, флаг, бунчук.
Прокламативные сюжеты данной
эпохи, объединенные в определенные жанровые композиции по принципу линейноразвернутого повествования, посвящены
главным образом прославлению тюркских
воинов, богатырей, беков, тарханов.
Аналогии тематике средневекового
наскального искусства мы находим в литературных памятниках, а также в росписях
и фресках Средней Азии и Переднего Востока.
Образ средневекового рыцаря является отражением апофеоза военного профессионализма и вбирает в себя мифологические представления предшествующих эпох.
Степной воин, неистово мчащийся на коне,
символизировал героико-сакральные ценности, связанные прежде всего с победой
над силами зла и
отвечающие социальным запросам
общества
(Кардини, 1987, с. 7;
Васютин, 2009, с.
84–88).
Воспроизведение данной идеи
можно видеть в
изображении оди142. Бұғы және басқа
жануарлар
Олень и другие животные
A deer and other
animals
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мифологиялық көріністерінде недәуір
дәстүрлі қару түрі ретінде садақпен түрлі
әрекеттер жасау басым болып келеді: мысалы, садақ ию (мысалы, Күл-обадан
табылған ыдыс), екі садақшының қарсы
бағытта жебе атуы (Күл-обадан табылған
салпыншақтар, Атей теңгелері).
Хантаудағы
Теректі
өзенінің
аңғарындағы жартастарда бейнеленген
бір тізерлеп садақ атып тұрған «амазонка» скиф мифологиясында кең тараған
әйел, сарбаз-ана бейнесін, нарт эпосында –
жаужүрек Тотрадздың анасын бейнелейді.
Бұл жерде баянжүректегі әдемі салынған
қос садақшының бейнесін ерекше атап
өтуге болады.
Скифтермен және олардың атабабасымен қатынасы болған Үндіеуропа
халықтары:
хеттер,
гректер
және
үнділердің эпосында садақ билік және неке
сарынымен астасып жатады. Скифтердің
ғұрыптық-мифологиялық санасында неке,
күрес және жеңіс семантикалық тұрғыдан
әрқашан байланысты болған, сондықтан
олардың түсінігінде жарыста жеңіске жету
тек елді ғана емес, оның құдай ана-иесін
иемденудің де белгісі болса керек (Бессонова, 1983, с. 23).
Қола дәуірінің соңы мен ерте сақ
кезеңдеріне
жататын садақ суреттері
Орталық Азиядағы бұғытастарда көптеп
салынған.
Бұл деректер қаруландыру саласындағы жаңалықтар Орталық Азияның бүкіл
аумағында недәуір жылдам таралып,
жартас бетіндегі сурет өнерінде көрініс
тапқанына куә.
Баянжүрек петроглифтерінде тек
садақты құрастыру туралы ғана емес, оны
қолданудың түрлі тәсілдері туралы аса
құнды ақпарат сақталған. Баянжүректе
бейнеленген мергендер садақты тұрып
та, тізерлеп те, ат үстінен де тартады.
Табылған археологиялық жәдігерлермен
қатар, бейнелі дерек көздері қарудың осы

143. Итті соңына ерткен салт атты садақшы
Конный лучник, позади него собака
A horse archer, behind him a dog

ночных всадников, которые к тому же наделены определенными символами (рис.
110–162).
Воин-всадник неразлучен со своим
боевым конем. Образ богатырского коня –
неотъемлемая часть эпоса и сказок. Культ
воина-всадника в кочевническом обществе
получил отражение в погребальном обряде в виде сопроводительного захоронения
коня в полном снаряжении или его части по
принципу парциальной магии – часть вместо целого.
Наскальные рисунки эпохи средневековья могут служить ярким, интересным
источником для исследования костюма,
внешнего облика населения центральноазиатских степей.
Наплечная одежда средневековых
воинов Баянжурека представляет собой
туникообразный кафтан (или халат), в основном распашного покроя (рис. 87). Кафтан (простой, стеганый с подкладкой) как
наиболее приспособленный к суровым
природно-климатическим условиям степей
вид наплечной одежды бытовал задолго до
выхода древних тюрков на историческую
арену кочевых народов. Он был широко
распространен у саков (возможно, и у протосаков), юэчжей, хуннов, а впоследствии
воспринят с различными модификациями
китайцами, кушанами, согдийцами и другими народами Центральной Азии.
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144. Таутеке атқан жаяу аңшы. Аңшының бейнесі
композицияға кейін қосылған тәрізді. «Таутеке»
бейнесі бастапқыда қандайда бір жыртқыш сипатында болған, бірақ кейіннен оған мүйіз қосылған
Пеший охотник стреляет в горного козла. Рисунок стрелка выполнен, вероятно, позже. Изображение «горного козла», по-видимому, первоначально представляло собой фигуру какого-то хищника,
но позже ей пририсовали рога
The pedestrian hunter shooting a mountain goat. The
image of the shooter is executed probably later. The
image of «a mountain goat» originally represented a
figure of any predator, but later horns were added to it

түрі ежелгі мәдениеттерде қолданылуының
тұтас қабылдануына ықпал етеді.
Ту ұстаушылар. Баянжүректің бейнелі материалы ортағасыр дәуірінің антропоморфты суреттері туралы аса бай ақпарат
береді.
Жетісудағы, әсіресе Баянжүректегі
ортағасырлық петроглифтердің осы және
басқа сюжеттерін қарастырайық (Самашев,
2008, с. 41–92).

Основной тип головного убора средневековых воинов Баянжурека – сфероконический шлем, увенчанный в ряде случаев плюмажем. Изображения шлемов
представлены также в петроглифах Тамгалы, Ой-Жайлау, Теректы и Сарыбулака.
Шлемы некоторых конных и пеших во-
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Көне түркі заманында
полиморфты түрде суреттелген палеометалл дәуірі
адамының, сондай-ақ жартас бетіндегі
өнерде өте сирек кездесетін және скиф-сақ
стилінің заңдылықтарына бағынған ежелгі
көшпенділер дәуірі адамының орнын петроглификада идеялық тұрғыда ықшам
және атрибуттар жағынан өте бай салт атты
сарбаздың бейнесі басты. Бөліктердің әр
түрлілігімен ерекшеленетін тек салынған
адам образы – киім, шаш сәні, бас киімі
ғана емес, сондай-ақ қару-жарағы, аттың
сауыты, әскери-рулық таңбалар да – байрақ,
ту, жалаулары да сомдалған.
Зерттеулер мен жарияланымдарда
ортағасырлық гравюралардың айрықша
сипаттарын анықтап, сол заманның
суретшілері ұстанған «ережені» көрсетуге
сан рет талпыныс жасалған.
Ортағасыр кезеңінде жартас бетіндегі
өнердің сюжеттері мен стилі бүкіл Еуразия аумағы бойынша біркелкі, әрі
біртектес болып кетеді. Ортағасырлық
аң
стилінің
қалыптасуын
Азия
далаларының көшпенділерінің өнерінде
арындап шауып бара жатқан аңдар мен
жануарлардың
суреттері
басым
бола
бастаған
б.з.д. I мыңжылдыққа
жатқызуға болады. Ол кезде зооморфтық сипаттағы
суреттер көбіне сызбалық
нұсқада түседі, бірақ контуры бойынша қашап салу
техникасының көркемділігі
сақталған.
Оңтүстік
Сібірдегі таштык өнерінде
осы стильдің қалыптасқан
заңдылықтары
көрінеді.
Бұл мәнерде салынған суреттер репертуары алуан
түрлі және көпфигуралы
145. Садақпен тізерлей таутекелерді қос мергеннің атып жатқан сәті. Суреттер асқан шеберлікпен
салынған
Два пеших лучника с колен стреляют из лука в горных козлов. Рисунки выполнены мастерски
Two pedestrian archers from knees shooting from bows mountain goats. Drawings are made skillfully

композицияларды, соғыс қимылдары,
аңшылық, барымта, ғұрыптық мейрамдар көріністерін, сарбаздар, салтаттылар
мен жануарлардың жекелеген образдарын
қамтиды.
Скиф-сармат дәуірінің бейнелеу
өнерінде біраз көмескіленіп қалған адам
бейнесі қайтадан күшіне еніп, жаңа сипаттармен ортағасырлық гра- вюралардың
сюжеттері арасында алдыңғы орынға
шығады.
Баянжүректе
ортағасырлық
сюжеттер біраз
бар, олар қола заманы
петроглифтерінен кейінгі екінші орында.
Баяндау принципі бойынша белгілі
бір композицияларға біріктірілген осы
дәуірге жататын прокламативтік сюжеттер негізінен түркі батырларын,
қаһармандарын, бектері мен тархандарын
мадақтауға арналған.
Ортағасырлық
жартас
бетіндегі
суреттердің сюжеттеріне ұқсас жазба
немесе иконографиялық үлгілерді Орта
Азия мен Алдыңғы Шығыстың әдебиет
ескерткіштерінен, сондай-ақ бедерлері мен
фрескаларынан табамыз.
Арындай шапқан аттың үстінде
отырған дала жауынгері ең алдымен
зұлымдық күштерін жеңумен байланысты
және қоғамның әлеуметтік талаптарына
сай келетін қаһармандық құндылықтарды
бейнелеген (Кардини, 1987, с. 7; Васютин,
2009, с. 84–88). Бұл идеяның көрініс табуын әскери-рулық белгі-таңбалары – байрақ,
ту, жалауы бар жеке салт аттылардың
суреттерінен де көруге болады (110–162
сур.). Ортағасырлық бұйымдардың хронологиясы жасалуының нашарлығы және
олардың жартас бетіндегі көрсетілуінің
сызбалылығы мен ықшамдығы олардың
недәуір
нақты
уақытын
белгілеуге
мүмкіндік бермейді.
Еуразияның
ауқымды
аймағын
мекендеген көшпенділердің салт атты
бейнесінің кейбір элементтерін дәлме-

инов из местонахождений Теректы, Тамгалы, Хантау, Жалтырык-Таш имеют «рога».
Рогатые шлемы известны с древнейших
времен и, видимо, на всем протяжении бытования совмещали защитные и иные (возможно, семантические) функции.
Непременным элементом украшения
коня являлась также фигурная стрижка гривы в виде трех и более зубцов, что нашло
отражение в тюркской изобразительной
традиции. Подобную иконографическую
особенность имеют лошади, запечатленные на гравюрах Курыканской писаницы
в северо-западной Сибири, в многочисленных петроглифах Монгольского Алтая.
Основным датирующим атрибутом,
позволяющим выделить древнетюркский
пласт наскальных изображений, является
знамя. В средневековых письменных источниках часто упоминается туг – прямоугольное полотнище, прикрепленное к шесту, – священный символ родоплеменных
объединений, воинских подразделений,
власти, полководческого ранга. Названия
«туг», «ту», «байрак» сохранились в лексике всех современных тюркоязычных народов.
В петроглифах Баянжурека знамя
воспроизведено в виде прямоугольника на
верхнем конце шеста, иногда с кистями (?)
(рис.161,162). Классические образцы таких
знамен зафиксированы в Прибайкалье среди курыканских петроглифов. Флаги, похожие на баянжурекские, отмечены в петроглифах Тамгалы. Окладников А.П. считал,
что происхождение знамени и его культ восходят к древнейшим родоплеменным штандартам, увенчанным фигурками различных
животных и божеств (Окладников, 1951, с.
143–154; Егоров, 1967, с. 250–253).
Стяг у многих народов служил символом единства, достоинства и вручался
во время военных походов верховному командующему (Ларичев, Тюрюмина, 1975,
с. 89–112). Флаги и флажки из шелка были
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дәл суреттелуімен ерекшеленетін ортағасырлық гравюралары көп жағынан біздің
қаруландыру және әскер ісі түрлі қаружарақ түрлерін меңгеру тәсілдері туралы
түсініктерімізді кеңейте түспек.
Жартас
бетіндегі
өнердегі
ортағасырлық сарбаз бейнесі әскери
кәсібиліктің шыңына жеткендігінің көрінісі
болып табылады, сонымен қатар алдыңғы
дәуірлердің мифологиялық түсініктерін де
сақтап қалған.
Салт атты жауынгер астындағы
атынан ажырамайтын біртұтас бейне.
Батырдың мінген атының бейнесі – эпостар мен ертегілердің ажырамас бөлігі.
Көшпенділер қоғамында салт атты
жауынгерге табыну культі жерлеу рәсімінде
толық жарақты жануарын – атын немесе оның орнына бір бөлік ұстанымымен
бір мүшесін қоса жерлеу түрінде көрініс
тапқан.
Ортағасыр дәуірінің жартас бетіндегі
суреттері Орталық Азияны мекендеген
халықтардың киімдерін, сырт келбетін,
қару-жарағы мен әскери ісін (соғыс
жүргізу тәсілдерін, әскери символикасын)
зерттеудің аса құнды дерек көзі бола алады.
Баянжүрек сарбаздарының сырт киімі
– негізінен алды ашық етіп пішілген туника тәрізді шекпен болған (87 сур.). Далалы
жердің қатаң табиғи-климаттық жағдайына
барынша бейімделген сырт киім ретінде
шекпен (жай шекпен, астарлы, сырмалы) ежелгі түркілердің көшпенді елдердің
тарихы сахнасына шыққанынан көп
бұрын бар болған. Ол сақтарда, юэяжей,
ғұндарда кеңінен таралған, ал кейіннен
түрлі өзгертулер енгізіп оны қытайлар,
кұшандар, соғдылықтар және Орталық
Азияның өзге халықтары көшіріп алған.
Ортағасырлық Баянжүрек сарбаздарының негізгі бас киімі – кей кездері
төбесіне үкі тағылған сәукеле пішінді
дулыға (111 сур.). Дулыға суреттері сондай-

найдены в Ноин-Улинском кургане № 6 в
Северной Монголии.
Значение знамени, бунчука как
символа власти или как «верительной
грамоты» отражено также в китайских
хрониках. Китайский император при различных сношениях с главами соседних
государств отправлял своих сановников с
бунчуками как уполномоченных, действующих от его имени. При возведении на
престол ханов, князей он жаловал их знаменами и различными титулами, подчеркивая тем самым их вассальную зависимость
от Китайской империи (Бичурин, 1950, с.
203–373; Кюнер, 1961, с. 37).
Особо важную роль знамя играло в дипломатических церемониалах,
происходивших в ставках западнотюрских
каганов (Мокрынин, 1975, с. 110–123).
Существование кочевнического общества, пребывающего в постоянном движении, будь то защита страны, кровная
месть, оборонительные или наступательные военные действия, отразилось в средневековых гравюрах, иллюстрирующих
поединки и битвы конных воинов, применявших разные виды оружия.
Восседающий на коне вооруженный
воин в сознании людей эпохи средневековья
олицетворял собой верх могущества и был
окружен общественным и религиозным
почитанием. Изображения наступательного оружия зафиксированы практически
на всем ареале обитания древнетюркских
народов, что согласуется с находками в
курганах этого времени. Кочевники средневековья героизируют воина-всадника
как главную социальную силу общества,
решающую все основные проблемы – обогащения, защиты, политики. И этот культ
нашел отражение в наскальном искусстве.
Петроглифы ярко иллюстрируют героя того времени, детали его одежды, оружие, конское снаряжение, военную символику, демонстрируя таким образом важнейшую часть мировоззрения

ақ Таңбалы, Ой Жайлау, Теректі және
Сарыбұлақ петроглифтерінде де көрініс
тапқан. Теректі, Тамғалы, Хантау, Жалтырақ
Таш орындарындағы кейбір салтатты және
жаяу сарбаздардың дулығасының «мүйізі»
бар. Мүйізді дулығалар өте ежелгі замандардан белгілі және қолданылған кезеңінің
өн бойында қорғану мен өзге (семантиалық
болуы мүмкін) қызметтерді біріктірген
болса керек.
Ат әбзелдерінің міндетті бөліктерінің
бірі – жалын үш немесе одан да көп айырлы етіп қидыру болған, бұл түркі бейнелеу дәстүрінде көрініс тапқан. Бұл сияқты
иконографиялық ерекшелік солтүстік-батыс
Сібірдегі Құрықан петроглифтерінде, Моңғол
Алтайының сансыз гравюраларында бейнеленген жылқыларға тән.

номадов Центральной Азии. Именно образ воина-всадника на протяжении столетий отражал
и пропагандировал идеологию кочевнического общества (динамика и борьба), вдохновляя
творцов и ремесленников на увековечивание его
в произведениях изобразительного искусства.
Предметные изображения. Из числа
предметных изображений в наскальном искусстве наиболее заметны средства передвижения.
Сначала рассмотрим некоторые общие вопросы, связанные с коле сным
транспортом и его изображением на скалах.
Среди наскальных зарисовок эпохи бронзы Центральной Азии колесному
транспорту (под которым подразумеваются
двухколесные повозки, четырехколесные
телеги со сплошными дисковидными колесами и собственно боевые, охотничьи или
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146. Ежелгі түркі дәуіріндегі таутекелердің таңба бейнелі классикалық нұсқасы
Классический вариант тамгообразного горного козла древнетюркской эпохи
Classical option of a tamga-shaped mountain goat of the ancient Turkic times
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Жартас бетіндегі суреттердің ежелгі
түркі дәуіріне жататын қабатын бөліп алып
қарастыруға мүмкіндік беретін негізгі
айқындаушы атрибут – жалау. Ортағасырлық
жазба дерек көздерінде ру-тайпа бірлестіктерінің, әскери бөлімшелердің, биліктің,
әскербасы деңгейінің киелі таңбасы –
сырыққа бекітілген төртбұрышты мата – туг
туралы жиі айтылады. Туг, ту, байрақ атаулары қазіргі заманғы түркі тілдес халықтардың
барлығының сөздік қорында сақталған.
Баянжүрек петроглифтерінде жалау
сырықтың жоғарғы басына байланған, кей
жерлерде шашақты, қыл шашақты немесе
төртбұрыш мата түрінде көрінген (161, 162
сур.).
Мұндай жалаулардың классикалық
үлгілері
Байкал
маңында,
кұрыкқан
петроглифтері
арасынан
тіркелген.
Баянжүректегілерге ұқсайтын жалаулар
Жетісудағы Таңбалы шатқалындағы суреттерде де байқалған.
А.П. Окладников жалаудың шығу тегі
мен оған сыйыну құбылысы түрлі жануарлар
мен құдайлардың мүсіндерімен безендірілген
ру-тайпа штандарттарынан бастау алады деп
есептеген (Окладников, 1951, с. 143– 154;
Егоров, 1967, с. 250–253).
Көптеген халықтарда байрақ бірліктің,
беделдің белгісі болып саналған және соғыс
жорықтары кезінде бас қолбасшының
қолына берілген (Ларичев,Тюрюмина, 1975,
с. 89–112). Жібектен жасалған ту, жалаулар
Солтүстік Моңғолиядағы №6 Ноин-Уул обасында табылған.
Тудың,
қылқұйрықты
шашақтың
биліктің символы немесе «сенім грамотасы»
ретіндегі мағынасы сондай-ақ қытай жазбаларында да көрініс тапқан. Қытай императоры көршілес елдердің басшыларымен түрлі қатынастар жасағанда өз атынан
әрекет ететін өкіл ретінде қылқұйрық беріп,
төрелерін жіберетін болған. Хандар таққа
отырғанда, оларға түрлі атақ-дәрежелер
мен жалаулар сыйлап, сөйтіп олардың

ритуально-церемониального назначения
двуколки-колесницы с колесами на спицах)
принадлежит особое место в силу того,
что сам объект c момента изобретения на
многие времена олицетворял передовое
для того времени техническое достижение,
с которым связаны не только прогрессивные изменения в хозяйственной жизни, но
и крупнейшие миграционные процессы,
ставшие мобильными, этнокультурные
массивы, а также различные мифоритуальные комплексы (например, использование
повозок в погребальной практике у ямников), сформированные на базе этого
новшества, что не могло не получить
отражения и в изобразительной деятельности – в мелкой пластике, мобильной
скульптуре, наскальном изобразительном
искусстве. Вследствие этого наскальные
изображения средств передвижения становятся не только фактором прогнозирующего характера, но и своего рода эмблемой изучаемой эпохи на огромном пространстве
евразийских степей.
Приблизительно в середине II тыс. до
н.э. в петроглифах восточной части Евразии появляются изображения легкой конной колесницы, созданной, на наш взгляд,
на базе повозок со сплошными дисковидными колесами. Сейчас известны сотни
изображений колесниц, происходящих
из Южного Казахстана и Жетысу, Алтая,
Монголии, Сибири, Китая. Известны погребения эпохи бронзы с колесницами и
изображения на керамике срубной культуры. Наличие повозок или колесниц в погребениях знати свидетельствует об их знаковости и престижности.
«Колесничным сюжетам» наскальных
изображений и проблеме происхождения и
распространения средств передвижения во
времени и пространстве посвящена обширная научная литература, которая тщательно
проработана в недавно вышедшей книге по
этой проблематике В. Новоженова, поэтому
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147. Түйеге мінген адам. Бір қолы тізгінде, екіншісі - қамшыда. Артында – тағы бір түйе мінген адамның бейнесі.
Суреттер патинасы нашар, жаңартылуы да мүмкін.
Всадник на верблюде. Одной рукой он управляет ездовым животным с помощью повода, идушего от его морды,
другой – держит камчу. Позади – еще одно изображение всадника на верблюде. Патина рисунков светлая. Возможно, что рисунки подновлялись
The horserider on a camel. With his one hand he rules a riding animal by means of the bridle-rein going from his muzzle
with another – holds kamcha. Behind there is one more image of the horserider on a camel. Patina of the drawings is light.
It is possible that drawings were renewed

қытай империясына тәуелді екендерін
естеріне салып отырған (Бичурин, 1950, с.
203–373; Кюнер, 1961, с. 37).
Жалаудың әсіресе маңызды ролі
батыс-түрік
қағандарының
ордасында өтетін елшілік рәсімдері барысында
көрінген (Мокрынин, 1975, с. 110–123).
Ат үстінде отырған қарулы жауынгер ортағасыр адамдарының санасында
құдыреттіліктің шыңының бейнесі болып,
әлеуметтік және діни құрметке ие болған.
Ортағасыр көшпенділері салт атты
жауынгерді негізгі мәселелердің барлығын
шешетін, қоғамды байытатын, қорғайтын,
саясатты жүзеге асыратын әлеуметтік күш
ретінде құрмет тұтады. Осы құрмет жартас бетіндегі сурет өнерінде көрініс тапқан.

нет необходимости останавливаться на них
подробно (Новоженов, 2012). Тем не менее
многие вопросы, связанные с изучением наскальных изображений колесниц, остаются
до сих пор дискуссионными. В литературе
предпринимается попытка обобщения различных концепций и методических подходов к изучению иконографии наскальных
изображений колесниц.
Слободзян М.Б. предлагает выделить
две концепции, одна из которых предполагает стадиальность в эволюции изображений, другая – наличие двух изначальных
традиций, смешение которых порождает
многообразие вариантов. Этого мнения
придерживался в свое время П.М. Кожин,
по результатам работ которого получается,
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Петроглифтер сол заманның қаһарманын,
оның кіимдерін, ат әбзелдерін, әскери символикасын егжей-тегжейлі суреттеп, сол
арқылы Орталық Азия көшпенділерінің
дүниетанымының ең маңызды бөлігін танытады. Дәл осы салт атты жауынгер
бейнесі көшпенді қоғамның идеологиясын
(қозғалыс пен күрес) көрсетіп, дәріптеп,
қолөнершілер мен жасампаздарды оны бейнелеу өнерінің туындыларында мәңгілік
сақтауға шабыттандырған.
Заттық бейнелер. Жартас бетіндегі
сурет өнеріндегі «заттық» суреттер ішінде
көлік құралдары әсіресе көзге түседі. Алдымен, дөңгелекті көлікпен және олардың
жартас бетіндегі суреттерімен байланысты кейбір жалпы мәселелерді қарастырып
алайық.
Орталық Азиядағы қола дәуіріне жататын жартас бетіндегі суреттер арасында дөңгелекті көлік (қос дөңгелекті соғыс
арбалары мен төрт дөңгелекті жүк таситын шаруашылық арбалары, аңшылық
және
рәсімдік-ғұрыптық
күймелер)
ерекше орын алады, өйткені бұл құралсайманның өзін ойлап тапқан кезеңдерден
бастап сол заман үшін алдыңғы қатарлы
техникалық жетістіктердің көрінісі іспетті
болған. Онымен тек шаруашылық өмірдегі
ілгерлетуші өзгерістер ғана емес, аса
ірі көші-қон процестері де, этномәдени
массивтердің қозғалыс жеңілдігі, сонымен қатар алуан түрлі мифтік-ғұрыптық
кешендер (мысалы, Шығыс Еуропадағы
«ям» археологиялық мәдениетін жасаған
адамдардың жерлеу тәжірибесінде арбаларды пайдалану) де байланысты болған
және ол көркем бейнелеу әрекетінде де,
майда пластикада, мүсін өнерінде, жартас
бетіндегі бейнелеу өнерінде көрініс тапты.
Осының нәтиіжесінде қатынас тасымал
құралдарының жартас бетіндегі суреттері
тек ғылыми болжаушы сипаттағы фактор
ретінде ғана емес, ұшы-қиыры жоқ еуразия
далаларындағы зерттеліп отырған дәуірдің

что этим двум концепциям соответствовали два методических подхода: в первом
случае результаты исследований одного
местонахождения экстраполировались на
весь регион, а в другом – рассматривали
всю совокупность изображений (Слободзян, 2002, с. 116). Сам автор, придерживаясь принципа тщательного изучения каждого компактного региона в отдельности и
обработав 82 изображения колесниц из местонахождений Елангаш и Калбак-таш I на
Алтае, выделил несколько иконографических особенностей изображений колесниц,
а именно: преобладание положения упряжных животных спинами к дышлу. Ученый
считает, что в Казахстане часто встречаются рисунки типа «профиль», а в Минусинской котловине последние даже составляют большинство; не характерны для Алтая
сюжеты, где возницы показаны позади
колесницы, за исключением Калбак-таша I. Им предпринята попытка выделения
сюжетов с колесницами, характерных для
Алтая и Центральной Азии в целом. Автор
подчеркивает неправомерность изучения
всей совокупности изображений колесниц
региона в отрыве от местных традиций,
поскольку каждое местонахождение имеет
своеобразие и перенос полученных данных
для одного региона на обширную территорию. Заслуживает внимания его мнение о
том, что наличие изображений разных типов колесниц на территории одного местонахождения может указать на отличия хронологического, этнического порядка или
же отражает различные мифологические
представления. Укажем также работы А.К.
Нефедкина, анализирующего технические
особенности боевых колесниц древнего
мира (Нефедкин, 2001).
В специальной статье А.-П. Франкфор и Э. Якобсон подвергли сомнению
правомерность определения изображений
колесниц в качестве боевых в силу отсутствия в ряде случаев прямых указаний или
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148. Тастың тік бетінде түйелер мен түйеге мінген адамдар әртүрлі кезеңдерде салынған
На вертикальной плоскости, разделенной трещинами на три части, выбиты изображения верблюдов
со всадниками и без них. На центральном участке расположены самые древние зарисовки, а на боковых
плоскостях без патины светлые рисунки появились, возможно, в эпоху средневековья
On the vertical plane divided by cracks into three parts, images of camels with horseriders and without them are
cut out. On the central part the most ancient sketches are located, and on the lateral planes without a patina light
drawings appeared, probably, during the Middle Ages

өзіндік белгі таңбасы деп қараймыз.
Шамамен б.з.д. II мыңжылдықтың ортасында Еуразияның шығыс бөлігіндегі петроглифтерде біздің ойымызша, тұтас диск
тәрізді дөңгелекті арба негізінде жасалған
жеңіл атты арбаның суреттері
пайда
болған. Қазіргі таңда Оңтүстік Қазақстан
мен Жетісудан, Алтайдан, Моңғолиядан,
Сібірден, Қытайдан табылған жүздеген
арба суреттері белгілі. Арбалары бар
қола дәуіріне жататын зираттарда, қима
археологиялық мәдениетіне жататын қыш
ыдыстардың бетіне салынған суреттер де
белгілі. Ақсүйектердің зираттарында арбаны бірге қою олардың беделділігінің
белгісі іспеттес болған.

намеков на такие действия (Франкфор,
Якобсон, 2004, с. 72). Против этого резонно возразил Д.В. Черемисин, отметив, что
в памятниках древнего изобразительного
искусства реализуется концептуальный,
а не «фотографический» принцип отражения действительности, т.е. для показа важных исторических событий необязательно демонстрировать весь цикл
действий, а достаточно воспользоваться
принципом «часть заменяет целое» или
же узнаваемыми в социуме мифопоэтическими формулами (Черемисин, 2005, с.
268–269).
Впрочем, если говорить о военно-охотничьих эпизодах с участием
колесничих, то среди
петроглифов

149. Түйеге мінген адамның бір қолы
қамшыда, екіншісі жануардың шылбырын ұстаған.Түйедегі адам фигурасы кейіннен салынуы мүмкін. Адамның
суретінің
патинасы
анағұрлым
ашықтау және қос аяғы жануар
денесінің үстінен салынған
Фрагмент. Всадник на верблюде, в руках у него камча и повод для управления
ездовым животным. Возможно, что
фигура человека на верблюда нарисована позже. У изображения ездока более
светлая патина, и обе ноги нарисованы поверх тела животного
A fragment. The horserider on a camel he
has kamcha and bridle-rein in his hands
to ride an animal. It is possible that the
figure of the person on a camel is drawn
later. The image of the rider has lighter
patina and both his feet are drawn over the
body of the animal
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150. Түйе мінген адамның ең оңтайлы
ықшамды суреттерінің бірі
Один из самых лаконичных рисунков всадника на верблюде. Подчеркнуты круглая голова и свисающие
ниже брюха животного прямые
ноги ездока
One of the most laconic drawings of
the rider on a camel. The round head
and hanging feet of the rider below the
belly of an animal are emphasized

Жартас бетіндегі суреттердің арасында арбаға байланысты сюжеттерге және қозғалыс құралдарының шығуы
мен олардың уақыт пен кеңістікте таралуы жөнінде алуан түрлі зерттеулер жазылды. Олар жақында жарық көрген В.
Новоженовтың осы мәселеге қатысты
кітабында егжей-тегжейлі сипатталған,
сондықтан жалпы бұл мәселеге тоқталып
жатудың біз үшін қажеті жоқ (Новоженов,
2012). Дегенмен де, күйме арбалардың
жартас бетіндегі суреттерін зерттеумен
байланысты мәселелердің көбі әлі де
шешімін таба алмай жүргенін айту қажет.

урочища Арпаузен укажем на одну, наиболее информативную во многих отношениях сцену (группа 5, плита 42), где
изображены два воина в звериных хвостатых костюмах, стреляющие из лука, стоя
на круглой и полукруглой платформах двух
пароконных колесниц с колесами на четырех спицах, показанных, как и упряжные
животные, в плане (Кадырбаев, Марьяшев,
1977, с. 122).
К нерешенным проблемам в изучении наскальных изображений колесниц
относится прежде всего определение
относительной хронологии колесниц с ко-

Әдебиетте арбалардың жартас бетіндегі
суреттерінің иконографиясын зерттеудің
түрлі тұжырымдамалары мен әдістемелік
тұрғыларын жалпыландыруға талпыныстар әлі де жалғаса береді.
М.Б. Слободзян екі тұжырымдаманы
бөліп қарастыруды ұсынады, оның бірі
суреттердің
дамуындағы
кезеңділікті
көздесе, енді бірі – бастапқы екі дәстүрдің
араласуынан сандаған нұсқалар туындаған
деген тұрғыны ұстанады. Бұл көзқарасты
кезінде П.М. Кожин де ұстанған, оның
жұмыстарының нәтижелері бойынша,
осы екі тұжырымдамаға екі әдістемелік
тұрғы сәйкес келген: бірінде бір орыннан
табылған суреттерге жасалған зерттеулер тұтас аймаққа таратылса, екіншісінде
бүкіл
суреттердің
жиынтықтары
қарастырылатын (Слободзян, 2002, с. 116).
Автордың өзі болса, әрбір ықшам аймақты
мұқият зерттеу принципін ұстана отырып
және Алтайдағы Еланғаш және Қалбақташ I орындарынан табылған 82 күйме
суретін өңдей келе, күйме суреттерінің
бірнеше иконографиялық ерекшеліктерін
бөліп шығарды, атап айтқанда: жегін
жануарлардың оқ ағашқа арқасын беріп
тұрған қалпы, Қазақстанда «қырынан»
салынған типті арбалардың суреттері жиі
кездесетіні, ал Минуса ойпатында тіпті
олар басым екендігі; Қалбақ-таш I орнынан
басқа
жерде

151. Түйеге мінген
адам
Всадник на верблюде
The horseback
rider on a camel

лесами на спицах в пределах одной эпохи.
Некоторые образцы явно связаны с синташтинско-петровским кругом
памятников, представленных реальными
реконструированными (в частности, В.Ф.
Генингом и Г.Б. Здановичем) прототипами
из погребально-поминальных сооружений, а некоторые относятся к сейминскотурбинскому типу изображений, например,
упряжные кони колесницы из окрестности с. Покровка (недалеко от г. Зайсан),
и другие памятники, имеющие все же
территориально-хронологические различия (Самашев, 2006, с. 80).
До сих пор дискуссионным остается вопрос о назначении колесниц: были
ли они боевыми? На скалах изображены
реальные или «небесные» колесницы?
Независимо от восприятия сюжета – как
мифологического или небесного символического, концептуален ли он или отражает реальную действительность – древний
мастер при создании рисунка колесницы
ориентировался на ее первоначальный образец, поэтому во многих случаях эти изображения могут служить источником для
анализа технических особенностей и конструкции как транспортного средства. В
этой связи остановимся попутно на псалиях, являющихся важнейшим элементом
колесничного комплекса эпохи бронзы и
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предназначенных для жесткого управления
лошадью, запряженной в двухколесную
дышловую колесницу.
Анализу щитковых псалиев в упомянутой работе посвятил этюд и В.А. Новоженов в контексте изучения проблем колесного транспорта в Евразии. Предложенные
им варианты запряжки, где животные показаны без нащечного ремня и способа крепления удил к планке псалиев, и другие
вопросы методического характера были
подвергнуты критике В.В. Ткачевым, который имел свой взгляд на эти проблемы, в
частности, выделил два изначально обособленных, перманентно взаимодействовавших колесничных культурных ареала – на
западе и востоке (Ткачев, 2007, c. 290–291).
Почти все псалии этого периода происходят из погребений и соотносятся, по
мнению большинства исследователей,
с колесничным комплексом. Под колесничным комплексом подразумеваются не
только особенности и структура функционировавших в то время этнополитических
образований, уровень их технико-технологических достижений, но и глобальные
этносоциокультурные изменения, вызванные разнонаправленными миграционными
процессами первой четверти II тыс. до н.э.,
охватившими значительную часть Евразии.
В гуще обозначенных явлений находились
пароконные двухколесные (со спицами) колесницы.
Пароконная колесница, эффективность управления которой достигалась с
помощью костяных (роговых) псалиев, –
грозная механизированная боевая машина
древнего мира, приводившаяся в движение
с помощью запряженной пары лошадей.
152. Түйеге мінген адам, жоғарыда – садақшы мен Она эксплуатировалась народами евратаутеке, төменде тағы бір түйенің фигурасы
зийских степей на протяжении почти 2000
Всадник на верблюде, выше – лучник и горный
козел, ниже – фигура верблюда. Патина рисунков лет, а в рассматриваемый исторический
светлая
период имела двух членов экипажа: возThe horseback rider on a camel, above – the archer ницу и лучника, которые по происхождеand a mountain goat, below – a figure of a camel.
нию и роду деятельности причислялись,
Patina of the drawings is light

Алтай аймағына тән емес арбакеш арбаның
арт жағында көрсетілген сюжеттер. Ол
бүкіл Алтай мен Орталық Азия аймағына
тән арбалы сюжеттерді бөліп қарастыруға
талпыныс жасады. Ол әрбір орынның
өзіндік ерекшеліктері бар болғандықтан,
бүтін аймақтағы күйме суреттерінің
жиынтығын жергілікті дәстүрлерден бөлек
қарастырудың және бір аймақтан алынған
деректерді үлкен аумаққа таратудың дұрыс
емес екендігін баса айтады. Оның бір
орындағы суреттер арасында түрлі күйме
түрлерінің болуы хронологиялық, этностық
реттің айырмашылықтарын немесе түрлі
мифологиялық түсініктерді танытады де-
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ген пікірі де назар аударуға лайық.
Сонымен қатар, ежелгі дүниедегі
соғыс арбаларының техникалық ерекшеліктеріне сараптама жасаған А.К. Нефедкиннің еңбектерін де атай кетейік (Нефедкин, 2001).
А.-П. Франкфор мен Э. Якобсон арнайы мақаласында суреттердегі арбаларды
соғысқа арналған деп анықтаудың дұрыс
екендігіне күмән келтіреді, өйткені бірқатар
жағдайларда ондай әрекетке тікелей не жанама көрсететін емеуріндер жоқ (Франкфор, Якобсон, 2004, с. 72). Бұған үзілдікесілді қарсы шыққан Д.В. Черемисин
ежелгі бейнелеу өнерінің ескерткіштерінде
шындықты бейнелеудің «фотографиялық»
емес, концептуалдық ұстанымы жүзеге асатынын яғни қандай да бір ерлік оқиғасын
көрсету үшін бүкіл әрекеттер шеңберін
суреттеудің қажеті жоқ, «бүтіннің орнына
бөлік» тұрғысын немесе әлеуметке танымал мифопоэтикалық формулаларды пайдаланса жеткілікті екенін атап өтеді (Черемисин, 2005, с. 268–269).
Әйтсе де, арбалар қоса суреттелген
соғыс-аңшылық көріністері туралы айтар болсақ, Арпаөзен шатқалындағы петроглифтер арасында барлық жағынан
ақпаратқа толы біреуін атап көрсетейік.
Онда құйрықты аң тектес киім киген екі
жауынгер бір-біріне тақай салынған, екі ат
жегілген төрт шабақты дөңгелектері бар екі
күйменің дөңгелек және жарты дөңгелек
платформаларында садақ тартып тұрғаны
суреттелген. Арбалар да, жегін жануарлар
тік үстінен жобалы түрде көрсетілген (Кадырбаев, Марьяшев, 1977, с. 122).
Жартас бетіндегі арба суреттерін
зерттеудегі шешілмеген мәселелердің
қатарына ең алдымен шабақты дөңгелектері
бар
соғыс құралдарының
бір дәуір
аясындағы салыстырмалы хронологиясын
анықтау жатады.
Кейбір үлгілер жерлеу құрылыстарынан қалпына келтіріліп алынған

153. Бөлек таста кесу және тегістеу әдісімен
салынған үш бұғының бейнесі
На отдельном камне изображение трех оленей,
выполненное техникой резьбы и прошлифовки
On a separate stone of the image of three deer
executed by the carving technique and pro-polishing

как полагают многие, к особо почитаемой
в обществе касте аристократов. Недаром
колесница и возничий воспеты в ведических текстах. Однако в Казахстане пока не
найдены петроглифы с изображением на
платформе одной колесницы двух воиновколесничих.
Согласно некоторым данным, в бронзовом веке экипаж боевых колесниц имел
защитный панцирь, а стрелок – метательное оружие дистанционного боя – сложный
лук и стрелы с крупными кремневыми наконечниками. Например, в культурных слоях
поселения Токсанбай на Устюрте разнотипные кремневые наконечники стрел составляют, после изделий из керамики, наиболее
репрезентативную категорию находок, что
в совокупности с фортификационными
системами свидетельствует о значительной
милитаризованности населения региона
в эпоху бронзы. В то же время эффективность применения пароконных колесниц в
боевых действиях на плато Устюрт, где рельеф характеризуется крайней пересеченностью, видимо, была невелика. Учитывая
возможные поломки, особенно деревянных
колес и спиц, скудность запасов древесины, используемой для соответствующих
ремонтных работ, дороговизну обслужи-
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154. Жартастың тік бетіне
оңға қарай жүгіріп бара жатқан
ит пен контурлы техникада бейнеленген ат. Оң жағында –таутеке, сол жақ жеке блокта –
бұтақ мүйізді бұғы фигурасы
Вертикальный выход скалы,
разделенной трещинами на четыре блока. На центральном
участке изображены в контурной технике бегущая вправо собака и лошадь. Справа – горный
козел, слева на отдельном блоке
– фигура оленя с ветвистыми
рогами
The vertical eoutburst of the
rock divided by cracks into four
blocks. On the central site the
dog running to the right and a
horse in planimetric technique
are represented. On the right – a
mountain goat, on the left on the
separate block – a figure of a deer with branchy horns
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прототиптер түрінде көрсетілген сынташта-петров мәдениеті шеңберіндегі
ескерткіштерімен байланысты болса, енді
біреулері жоғары да аталған сейма-турба суреттер тобына жатады. Мысалы,
Зайсан жақта орналасқан бұрынғы Покровка ауылының маңындағы арбаның
жегін аттарының суреті бір аумақтықхронологиялық құбылыс, бірақ оларда
жергілікті айырмашылықтар да кездесіп
қалады (Самашев, 2006, с. 80).
Әлі күнге дейін
қос дөңгелекті
арбалардың қандай мақсатқа арналғандығы
туралы даулы мәселе орын алып келеді: ол
соғыс құралы болды ма, жартас беттерінде
шынайы арба суреттелген бе, әлде «көк
аспан» күймелері ме?
Менінше, мифологиялық болсын,
көк аспан символды болсын, концептуалды болсын, шынайылықты көрсететін болсын – сюжетті қабылдау ерекшеліктеріне
тәуелсіз, ежелгі тасқа суре салған адамдар
тасымал құралы - арба сарынын жасау
кезінде оның шынайы прототипін негізге
алған, сондықтан көп жағдайларда бұл суреттер олардың көлік ретіндегі құрылымы
мен техникалық ерекшеліктеріне талдау
жасау үшін дерек көзі қызметін атқара ала-

вания и другие факторы, можно предположить малочисленность боевых колесниц в
составе воинских подразделений у населения бронзового века (Самашев, Кушербаев,
Аманшаев, Астафьев, 2007, с. 87–102).
Теперь
о зарисовках колесного
транспорта в петроглифах Баянжурека.
Изображенные колесницы типичны для
Центрально-Азиатского региона. Одна
из них показана на сильно патинизированной наклонной плоскости скалы довольно реалистично (рис. 86). Лошади в
упряжке запечатлены в профиль, спинами
к оси повозки (вид сверху). Колесница позже соединена линией с фигурой
двугорбого верблюда, между горбами которого располагается всадник со свисающими ногами. Колеса и площадка
данного перевозочного средства выполнены в виде неровных кругов с крестами внутри. Центральный круг-платформа большого диаметра. Фигура возницы показана
схематично, анфас, с разведенными в стороны и согнутыми в локтях на уровне плеч
руками, держащими поводья. Колесница
имеет дышловую конструкцию.
Совершенно иной вид колесного
транспорта представлен в средневековых
сюжетах Баянжурека. Типологически он
определяется как экипаж эпохи средневе-

ды. Осы ретте қола дәуірінің арба кешенінің
ең маңызды элементтері болып табылатын,
екі дөңгелекті дәртесінің арба жегілген
атты айдауға арналған сулықтарға тоқтала
кетейік.
В.А. Новоженов аталған еңбегінде
Еуразиядағы дөңгелекті көлік мәселелерін
зерттеу контекстінде қалқанды сулықтарды
талдауға бір тарау арнаған.
Оларға
ұсынылған
айылбастар
нұсқалары, тартпа белдіксіз көрсетілген жануарда және ауыздықтардың сулықтар планкасына бекітілген тәсілі мен басқа да сұрақтар
әдістемелік сипатта В.В. Ткачевтің сынына байланысты айтылды, яғни бұл мәселеге өзіндік
көзқарасы болды, көбіне басынан-ақ бірегей
перманентті өзара әрекет етуші дөңгелекті арба
мәдениеті ареалын 2-ге бөлді (Ткачев, 2007, c.
290–291).
Бұл кезеңдегі сулықтардың барлығы
жерлеу орындарынан табылған және көптеген
зертеушілердің пікірінше, арбалық кешенмен байланысты. Арба кешені деп сол кезде
өмір сүрген этносаяси топтардың құрылымы
мен ерекшеліктері, олардың техникалықтехнологиялық жетістіктерінің деңгейі ғана емес,
б.з.д. II мыңжылдықтың бірінші ширегінде түрлі
бағыттағы көші-қон процестерінен туындаған
және Еуразияның маңызды бөлігін қамтыған
ғаламдық этноәлеуметтік-мәдени өзгерістер де
айтылады. Аталған құбылыстар ортасында екі
ат жегілетін қос дөңгелекті шабақты арбалар
де болған.
Сүйектен (мүйізден) жасалған сулықтар
көмегімен басқарылатын қос ат жегілетін арба
– жылқы күшінің көмегімен қозғалысқа келетін
ежелгідүниеніңқуаттымеханикаландырылған
соғыс машинасы. Еуразия даласын мекендеген халықтары оны шамамен 2000
жылдай пайдаланды, ал қарастырылып
отырған кезеңде оның үстінде кейде екі
адам отыратын болатын: арбакеш пен
садақшы, бұлар шығу тегі мен қызметі
бойынша қоғамда аса қадірлі ақсүйектер
санатына жататын. Ведалық гимндерде

ковья (рис. 87, 88) и находит широкие аналогии в петроглифах Центральной Азии в
качестве элегантного транспортного средства.
Балдахин центральноазиатских экипажей, в том числе и одного из баянжурекских, натянут на высокие штанги-опоры.
Различие состоит в основном в количестве
запряженных лошадей (или волов) и в составе сопровождающей свиты. Стилистические и декоративные вариации в оформлении данного типа транспорта не только
соответствовали духу эпохи, но также отражали социальный статус перемещающихся
в них людей. Так, в Китае ранг человека
определялся формой повозки, числом запряженных лошадей, декором кареты и т.д.
Иконография кареты из Яманы Уса
(Монголия) наиболее близка к баянжурекским. Стилистическую манеру обрисовки
данных повозок некоторые связывают с таштыкской изобразительной традицией, согласно которой запряженные лошади отличаются
реалистичным воспроизведением деталей –
одна нога вытянута вперед, другая подогнута
к туловищу. Сложение данного стиля предположительно произошло в хуннской этнокультурной среде (Савинов, 1995, с. 9).
В пределах VII–VIII вв., возможно, до X в.,
датируются изображения двух крытых повозокэкипажей Баянжурека. Они различаются лишь в
деталях оформления кабины фургона: у первого она прямоугольная, у второго – сферическая,
наподобие юрты в миниатюре. Тягловым животным в одном случае является вол, в другом
– верблюд; видимо, обе повозки оглобельные, но
не дышловые (Самашев, 2011, с. 277–287).
Юртообразная форма второй телеги вызывает ассоциацию с народом хэйчэцзы – чернотележниками. Согласно
китайским источникам, чернотележники
противоборствовали киданьскому государству Ляо в X–XI вв. и слыли искусными мастерами по изготовлению юрты на телегах.
Это мастерство они заимствовали, как по-
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арба мен арбакеш жырлануы тегін емес.
Алайда Қазақстан петроглифтерінде әзірге
бір арбаның платформасында орналасқан
екі адам көрсетілген жағдайлар белгісіз.
Кейбір деректер бойынша, қола
ғасырында соғыс арбаларының экипажы
қорғаныс сауытын киген, ал садақшының
күрделі садағы мен ірі шақпақ тастан ұшы бар жебелері болған. Мысалы, Үстірттегі Тоқсанбай қонысының
мәдени қабаттарында табылған шақпақ
тастан жасалған жебе ұштары табылған
дүниелердің ең бір көрнекі санатын
құрайды, бұл қола дәуіріндегі қоғамның
біршама деңгейде милитаризацияға бой
ұрғанын көрсетеді. Сонымен қатар, жер
бедері күрделі Үстірттегі әскери әркеттер
кезінде екі ат жегілген күймелерді қолдану
тиімділігі жоғары болмайтыны белгілі.
Ағаштан жасалған дөңгелектер мен
шабақтардың сынып қалу мүмкіндігін,
оларды жөндеу қызметінің қымбаттығы мен
жөндеуге пайдаланылатын ағаш қорының
аздығын ескерсек, қола ғасырындағы
халықтардың
әскери
бөлімшелерінде
әскери күймелер аз болған деп болжауға
болады (Самашев, Кушербаев, Аманшаев,
Астафьев, 2007, с. 87–102).
Енді Баянжүрек петроглифтеріндені
дөңгелекті көлік суреттеріне тоқталайық.
Мұнда бейнеленген күймелер Орталық
Азия аймағына тән.
Арбалардың бірі жартастың қатты
тоттанған сырғыма беткейінде барынша шынайы әдемі суреттелген (87, 88
сур.). Жегіндідегі аттар қырынан, көліктің
дәртесінің екі жағында оған арқа бере суреттелген. Кейіннен ортағасырларда арбаға
суреттелген екі өркешті аяғын салбыратып
отырған адам мінген түйе суреті қосымша
жолақпен қосылған. Күйменің дөңгелектері
мен платформасы ортасында айқышы бар
тегіс емес шеңберлер түрінде суреттелген.
Орталық шеңбер-платформаның диаметрі
үлкенірек. Арбакештің денесі сызықты

155. Салт аттылар мен жүгірген аңдар
Всадник и бегущие звери
The horseback rider and running animals

лагают, у канцзюйцев (Зуев, 2002, с. 136).
Петроглифы Баянжурека помогают воссоздать комплект снаряжения коня
тюркской эпохи: седло, стремена, подхвостные ремни, уздечка, попона, подшейные кисти.
Предметы вооружения. Предметы
вооружения как один из важнейших компонентов материальной культуры народа
служат в большинстве случаев хронологическим индикатором для целого ряда
петроглифических комплексов благодаря
относительно хорошей разработанности
типологии их реальных образцов. Кроме
того, «они могут привлекаться для реконструкции комплекса вооружения, определения родов войск и тактики ведения
боя, для общей характеристики уровня
развития военного искусства» (Окладников, Худяков, 1981, с. 22).
В петроглифах Баянжурека эпохи
бронзы представлены сцены культового
характера, где основными действующими персонажами являются палиценосцы
(рис. 50, 51). Действия палиценосцев в
сюжетах наскального искусства иногда
ассоциируются с деяниями героев и божеств индоиранского пантеона.
Наиболее распространенное оружие
дистанционного боя – лук. В петроглифах
бронзового века представлен главным об-

түрде суреттелген, алдыңғы жағынан,
шынтағынан бүгіліп, екі жаққа қарай
жайылған, екі қолына делебе ұстап тұр.
Арбаның дәртесінің басындағы көлденең
мойынағаш та көрсетілген .
Баянжүректің ортағасырлық сюжеттерінде дөңгелекті көліктің мүлде басқа
түрі келтірілген. Бұл сурет типтік жағынан
ол орта ғасыр дәуірінің экипажына жатады,
яғни күймелер (87 сур.). Нағыз күймелер
дәрежелік лауазымдық көлік құралы
ретінде Орталық Азия халықтарында сол
кезде кеңінен тараған.
Орталық Азиялық, оның ішінде
Баянжүректегі де экипаждардың шымылдығы
биік сырықтарға тірелген. экипаждардың
айырмашылығы негізінен жегілген аттардың
саны мен артынан еріп жүретін нөкерлердің
құрамынан
көрінеді.
Экипаждардың
көрінісіндегі стильдік және декорациялық
нұсқалар тек дәуір сипатына сәйкес болып қана қоймай, оларға
отыратын
адамдардың әлеуметтік мәртебесін де
көрсетіп отырған. Мысалы, Қытайда
адамның деңгейі экипаждық пішінімен,
жегілген аттардың санымен, күйменің
безендірілуімен анықталған.

разом простейшим видом, изображенным в
различных охотничьих, батальных и в культовых сюжетах. Отдельно взятые изображения лука не могут служить материалом
для хронологической атрибуции, поэтому
они рассматриваются в основном в контексте конкретных сюжетов и композиций, в
составе которых встречаются рисунки, обладающие явными датирующими признаками. Размеры лука также варьируются от
маленьких до крупных рефлексирующих.
В I тыс. до н.э. так называемый
простой лук эпохи бронзы претерпевает
конструктивные изменения. Появляется
сложный скифский лук, кибить которого имеет изогнутые концы. Отображение
в наскальном искусстве конструктивных
деталей лука не всегда может служить датирующим признаком. Многие из поздних
воспроизведений лука отличаются большой схематичностью. Изображение простого лука можно также встретить в казахских граффити XIX в.
Стилистические особенности изображения некоторых лучников Баянжурека
обнаруживают их общность со скифо-сакским временем. В скифском обществе лук

156. Иттердің көмегімен таутекеге аңға шыққан жаяу садақшы мен оң жағында қос өркешті түйенің
ірі бейнесі
Сцены охоты пешими лучниками на горных козлов с помощью собаки; справа – крупная фигура бактриана
Scenes of hunting by pedestrian archers on mountain goats with dogs; on the right – a large figure of the Bactrian
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157. Тастың оң жақ бұрышында таутекені садақпен атқан, ежелгі түркі салт атты адамы бейнеленген. Оның қарулары: қылыш пен адырнасын босатқан садақ. Айналасында ешкілер орналасқан,
бірінің мүйізінің ұшы алға бағыттылған. Композицияның сол бөлігінде түрлі жануарлар мен адамдар
бейнеленген
В правом углу плоскости изображен древнетюркский всадник, стреляющий из лука в горного козла.
У него полный набор оружия: меч и колчан с запасным луком со спущенной тетивой. Вокруг него расположены фигуры козлов, у одного из них кончики рогов направлены вперед. В левой части композиции
изображены различные животные и люди
In the right corner of the plane the ancient horserider shooting a mountain goat from his bow is represented.
He has a full set of the weapon: sword and quiver with spare bows and the lowered bowstring. Round him
figures of goats are located, the horns of one of them are directed forward. In the left part of composition
various animals and people are represented

Яманы Ус (Моңғолия)
деген
жерде табылған экипаждардың иконографиясы баянжүректік суреттерге
көбірек ұқсайды. Мұндай арбалардың
суреттелуіндегі стильдік ерекшеліктерді
кейбір зерттеушілер Оңтүстік Сібірдегі
таштық мәдениеті бейнелеу дәстүрімен
байланыстырады, оның басты ерекшелігі
– жегілген аттар шынайы дәлме-дәл, бір
аяғы алға созылып, бір аяғы бүгілген
күйде суреттелген. Мұндай стильдің
қалыптасуы хундардың этномәдени ортасында жүрді (Савинов, 1995, с. 9).
Баянжүректегі екі жабық экипажарбаның суреті VII–VIII ары кетсе X
ғасырларға жатуы мүмкін деп айттық. Олар
тек күйменің безендірілу жағынан ғана
ерекшеленеді: біреуінде ол төртбұрышты,
ал біреуінде кішкентай киіз үй, немесе шошала сияқты дөңгелектеу етіліп
көрсетілген. Біреуінде арбаға жылқы, ал
екіншісінде түйе жегілген (Самашев, 2011,
с. 277–287).

являлся символом военного сословия, в
индоиранском мире – одним из атрибутов
царской власти. Со временем главным оружием скифской военной аристократии стал
меч. В ритуально-мифологических сценах
скифского искусства предпочтение отдавалось различным действиям с луком как
оружием более традиционным, а именно:
сгибание лука (сосуд из Куль-оба), стрельба двух лучников в противоположные стороны (бляшки из Куль-оба, монеты Атея).
В эпосе индоевропейских народов (в
том числе контактировавших со скифами и
их предками) – хеттов, греков, а также индийцев лук ассоциируется с мотивами власти и брака. В религиозно-мифологическом
сознании скифов брак и борьба, победа семантически во многом были связаны, поэтому не исключено, что победа в
состязании означала у них овладение не
только страной, но и ее хозяйкой-богиней
(Бессонова, 1983, с. 23).
Изображения луков предсакского и

Екінші арбаның киіз үй тәрізді пішіні
«хэйчэцзы» – қара арбалы халықты еске
түсіреді (88 сур.). Қытай дереккөздеріне
сәйкес, қара арбалылар X–XI ғасырларда
Ляо кидань мемлекетіне қарсы шыққан
және арба үстіндегі киіз үй жасау шеберлері
ретінде атақты болған. Бұл шеберлікті олар
канцзюйлықтардан алған деген болжам бар
(Зуев, 2002, с. 136).
Баянжүрек
петроглифтері
түркі
дәуіріндегі аттың ер-тұрманының толық
жиынтығын – ер-тоқым, жүген, ауыздық,
құйысқан, жабу, сағалдырық шашақтарын
қалпына келтіруге мүмкіндік береді.
Қару-жарақ бұйымдары. Кез келген
халықтың материалдық мәдениетінің ең
маңызды құрамдас бөліктерінің бірі ретінде
қару-жарақ бұйымдары олардың шынайы
прототиптерінің жақсырақ зерттелгендігі
арқасында бірқатар петроглифтік кешендер
үшін хронологиялық индикатор қызметін
атқарады. Оның үстіне, оларды «әскери
өнердің дамуы деңгейіне жалпы сипаттама беру үшін қару-жарақ кешенін қалпына
келтуріге, әскер түрлері мен соғыс жүргізу
тактикасын анықтауға пайдалануға болады» (Окладников, Худяков, 1981, с. 22).
Баянжүрек петроглифтерінде біраз
көрініс алған қару түрі – шоқпар. Олар
әртүрлі діни-рәсімдік сюжеттерде, немесе адамдардың белгілі бір әрекеттерінде
көрініс тапқан (50, 51 сур.).
Қашықтан соғысудағы ең көп тараған
қару – садақ қола дәуірінің петроглифтерінде
негізінен түрлі аңшылық, соғыс, ғұрыптық
сюжеттерде суреттелген қарапайым түрінде
көрініс тапқан. Садақ суреттерінің жекелеген үлгілері хронологиялық атрибуцияға
материал бола алмайды, сондықтан олар
құрамында нақты уақыт белгілейтін суреттер кездесетін жекелеген сюжеттер
мен
композициялардың
контекстінде
қарастырылады. Садақтардың өлшемі де
әр алуан: кішкентайы да, үлкені де бар.

раннесакского времени известны по оленным камням Центральной Азии. На оленных камнях изображались преимущественно гориты с луком.
Лук как наступательное оружие дистанционного боя играл значительную
роль в эпоху средневековья. Относящиеся
к этому времени луки в основном сложносоставные, с костяными накладками.
Наскальные их изображения, за редким
исключением, трудно отличить от скифосакских. Хронологическим маркером лука
данного времени можно считать изображе-
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158. Тастың тік бетінде мүйізді тым үлкейтіліп
салынған бұғы мен имек мүйізі артқа қайырылған
ешкі бейнеленген
На вертикальной плоскости изображены козел с
откинутыми назад волнистыми рогами и олень с
гипертрофированными рогами
On the vertical plane a goat with the wavy horns
cast back and a deer with hypertrophied horns are
represented

159. Қасқыр немесе иттің ірі бейнесі
Крупное изображение волка или собаки
A large image of a wolf or a dog
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Шабуылдаушы қару бейнелері ежелгі
түркі халықтарының барлық дерлік мекендеген жерлерінде кездеседі, бұл сол
кезеңдерге жататын обалардан табылған
заттармен жақсы үйлеседі.
Ел қорғау болсын, қандай кек болсын, жаудан қорғану не шабуылдау болсын, әйтеуір үнемі әрекет үстінде болатын
көшпенді қоғамның болмысы ортағасырлық
гравюраларында түрлі қару түрлерін
қолданатын салт атты жауынгерлердің
жекпе-жектері мен шайқастары арқылы
көрініс тапқан. Баянжүрек суреттерінде
ортағасырлық салт аттылар негізінен найза
ұстаған күйде көрсетілген (110–112 сур.).
Қарудың бұл түрі төтеден шабуылдағанда
недәуір тиімді саналатын. Алтайдағы
ортағасыр дәуіріне жататын, сондай-ақ
Пенджикенттегі сол заманның қабырға
суреттерінде сақталып қалған
шайқас
көріністерінде жауынгерлердің көбісі найза ұстаған күйде бейнеленген.
Баянжүректегі
петроглифтерде
салт атты найзагердің жаяу найзагермен
шайқасу көрінісінде үшбұрышты найза ұшы суреттелген. Бұл сияқты сюжеттер найзаны жақыннан шайқасу кезінде
қолдану тәсілдерін қалпына келтіруге
көмектеседі.
Сүңгінің
түркілерде
кеңінен
қолданылғанына осы дәуірге жататын
қорымдардан табылған бұйымдар куә.

ние лучника в сочетании с бесспорно тюркскими реалиями и сюжетами.
Петроглифы Баянжурека содержат
весьма ценную информацию не только о
моделировании лука, но и о способах его
применения – лучники Баянжурека стреляют стоя, с колена, находясь в седле.
Изобразительные источники вкупе с археологическими находками способствуют
целостному восприятию использования
данного вида оружия в древних культурах.
Средневековые гравюры номадов обширной зоны Евразии, отличающиеся тщательной детализацией облика всадника, во
многом дополняют наше представление о
способах обращения с различными видами оружия. Баянжурекские батальные сюжеты, например, демонстрируют действия
конных и пеших воинов копьем (рис. 110–
112). Данный вид вооружения считался
наиболее эффективным при таранном ударе. Немало изображений воинов с копьями
на гравированных рисунках, найденных на
Алтае, а также на средневековых росписях
Пенджикента.
Треугольный наконечник копья фигурирует в сцене сражения конного копейщика с пешим в петроглифах Баянжурека.
Подобные сюжеты помогают реконструировать способы применения копья в ближнем бою. О широком бытовании этого оружия у тюрков свидетельствуют находки в
погребениях данной эпохи. Наконечники
копий известны в Казахстане, обнаружены
в кыргызских памятниках Южной Сибири,
Алтая и Монголии. Изображения наступательного оружия зафиксированы практически на всей территории обитания древнетюркских народов, что хорошо согласуется
с находками в курганах этого времени.
Датировка найденных в погребениях
наконечников копий не выходит за пределы VI–XII вв., основная масса относится к
IX–X вв. Что касается «сулекских копейщиков» Южной Сибири, то они единодушно

Найза ұштары Қазақстанда, Оңтүстік
Сібірдегі, Алтай мен Моңғолиядағы көне
түркі, қимақ, қырғыз, ұйғыр және басқа
сол заманның ескерткіштерінде белгілі.
Жерлеу орындарынан табылған найза ұштарының уақыты VI–XII ғасырдың
шегіне шықпайды, негізгі бөлігі IX–X
ғасырларға жатады. Ал Оңтүстік Сібірдегі
Сүлек жартасына салынған найзагерлеріне
келер болсақ, оларды ғалымдар бірауыздан
қырғыз заманына (VI–XII ғ.ғ.) жатқызады,
ал Моңғолиядан табылған салт аттылар
суреттері біршама бертін кезеңдерге жатады. Баянжүрек петроглифтеріндегі салт
атты және жаяу найзагерлер бейнелері
VII–VIII немесе VII–X ғасырлар шегінде
сызылған болса керек.
Белгілер мен таңбалар. Қазаргі
ғылым бағыттарының бірі – ежелгі
мәдениеттерді
белгілер мен таңбалар
жиынтығы деп қарастыру. Олардың
қатарында
материалдық
мәдениет
бұйымдарынан,
құбылыстар
мен
оқиғалардан бөлек, алғашқы өнерде алуан
түрлі көрініс тапқан таңбалардың өздері де
кіреді.
Баянжүректегі петроглифтерде нақты
сәйкестендіру мүмкіндігі жоқ болғандықтан
күн бейнелі деп белгіленіп жүрген түрлі
белгілер мен таңбалар көп.
Олардың көнелері - айқыштар,
шеңберлер, шабақты немесе айқышты
шеңберлер, бір-бірінің ішіне салынған
шеңберлер, ойықтар, түрлі спираль тәрізді
орамалар және тағы басқалар (79–85 сур.).
Бұл сияқты күнтектес таңбалардың қола
дәуірі ішіндегі уақыт анықтау қиындау,
тек олар көп фигуралы композициялар
құрамында кездесетін жағдайларда болмаса.
Күнтектес
таңбаларды
контекстен бөліп алып жіктеу мен типтеудің
хронологиялық атрибуция үшін берері жоқ,
сондықтан оларды жалпы қола дәуіріндегі
жартас бетіне сурет салу өнеріне тән

датируются кыргызским временем (VI–XII
вв.), к более позднему периоду относятся
изображения всадников из Монголии. Видимо, в пределах VII–VIII или VII–X вв.
появились образы конных и пеших копейщиков в петроглифах Баянжурека.
Знаки и символы. Одним из научных направлений является изучение древней культуры как совокупности знаков, в
качестве которых могут выступать помимо
предметов материальной культуры, явлений, событий и собственно знаки, многообразно представленные в первобытном
искусстве.
В петроглифах Баянжурека имеется
большое количество различных символических знаков, которые ввиду невозможности точно их идентифицировать, за исключением свастики, обычно обозначаются
как солярные (рис. 79–85). Это – кресты,
круги, круги со спицами или крестами,
вписанные друг в друга кольца, лунки, различных конфигураций спиралевидные фигуры и другие. Внутренняя хронология подобного рода солярных знаков в пределах
бронзового века затруднена, не считая тех
моментов, когда они встречаются в составе
многофигурных композиций. Классификация и типология солярных знаков, взятых
отдельно, в отрыве от контекста, для хронологической атрибуции ничего не дает,
следовательно, они могут быть рассмотрены как явление, характерное для наскального искусства бронзового века в целом.
Солярные символы кроме лучей,
зигзагов, точек иногда наделяются дополнительными элементами зоо- или антропоморфного свойства и превращаются в
некие фантастические полиморфные существа.
Вероятно, уже в эпоху бронзы в силу
социальной дифференциации и существования формы общинной (или частной)
собственности на скот, землю, недра, выработки, шахты, сакральные объекты, свя-
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құбылыс ретінде қарастыруға болады.
Күн таңбаларына сәулелер, қисық
толқындардан бөлек, кей кезде қосымша
жануар не антропоморфтық
қасиетті
қосымша элементтер дарытылады да, олар
әлдеқандай қиял-ғажайып полиморфты
тіршілік иелеріне айналады.
Қола дәуірінің өзінде-ақ, әлеуметтік жіктелу мен жерге, малға, жер
қойнауларына, шахталарға, құлшылық ету
нысандарына, ғибадатханаларға (қазіргі
өлшемдер бойынша жылжымайтын және
жылжитын мүлік) қауымдық (немесе жеке)
меншіктің болуы салдарынан, таңбалар
бір әулеттің жерге, малға иелік ететінін
білдіретін, олар өздері және көршілері танитын ен-таңбалары қызметін атқаруы
мүмкін. Сондықтан да, жартас бетіне
қашалып салынған таңбалардың бір бөліігі
ру-тайпалардың жекеменшігін білдіретін
таңбалар болуы әбден мүмкін. Уақыт

тилища (по современным меркам: движимое и недвижимое имущество) люди могли
соответственно обозначать владения рода
опознавательными знаками, узнаваемыми
ими самими и соседями. Поэтому вполне
возможно, что часть отметок, высеченных
на скалах, может оказаться знаком собственности родовых подразделений или
патриархальных семей. Со временем, надеемся, удастся вычленить специфические
тамговые из массы символических знаков
эпохи бронзы, имеющихся на сосудах, металлических изделиях и на скалах.
В плане анализа смыслового содержания интерес представляют фигуры
различных животных – быков, оленей, верблюдов и других с нарисованными на них
многообразными солярными знаками и делениями.
Природа такого рода маркировок

160. Тастың бетінде таутекелерді қуған бір топ иттер бейнеленген
На плоскости камня изображена целая стая собак, преследующих горных козлов
A pack of the dogs driving mountain goats is represented on the plane of a stone

өте келе, бәлкім қола дәуіріндегі ыдыс
беттерінде, металл бұйымдарда салынған
алуан түрлі таңбалардың ішінен арнайы
ен-таңбаларды бөліп алудың реті келер.
Мағыналық
мазмұнын
талдау
тұрғысынан түрлі жануарлардың –
бұқалардың, бұғылардың, түйелердің және
басқалардың түрлі күн таңбалары мен
бөліктер салынған фигуралары жартас
суреттерінің ішкі мазмұны мен табиғатын
түсіндіруде бірден бір құнды материалдар
болып табылады.
Қола дәуірінде жануарлар суреттерін
осын
тектес
беймәлім-геометриялық
өрнектермен таңбалау сыры әлі толық
ашылмай отыр. Оларды жай ғана безендіру
элементі ретінде де, немесе жекелеген жағдайларда ежелгі шебердің ерекше көркемдік тәсілдер арқылы жануар
терісінің табиғи түстерін жеткізуге деген
талпынысы ретінде қарастыруға болады.
Мұндай суреттердің семантикасын недәуір
күрделірек түсінуде штрихтеу және өзге де
түрлі таңбалар арқылы мифтік-поэзиялық
санада түрлі құдайлардың құрбандықтан
алатын үлесі белгіленген деп қабылдауға да
болады, бұл әрине, олардың мазмұнының
ғарыштық, күн-сәулелі немесе өзге де
мәнін жоққа шығармайды (Кубарев, 2006,
с. 46).
Таңбаның түрлі мәндері, ал әрбір
мәннің – түрлі әлеуметтік, дүниетанымдық
мазмұны болатыны белгілі. Бұқаның
денесіне қашалып салынған шеңберлерді
кейбір зерттеушілер шоқжұлдыздардың,
мысалы, Орионның суреті деп түсіндіреді,
сол
арқылы
олардың
астральдықкосмогониялық түсініктермен байланысына мән беріледі (Кубарев, 2006, с. 48).
Тұлғасына сурет салынған бұқа бейнесін
В.Е. Ларичев Айдың (ай құдайының) жердегі
бейнесі деп қарастырады, ал бөліктере, оның
ойынша, бейнелі-таңбалы формада қола
дәуірінің абыздарының астрономия және
уақыт санау жөніндегі негізгі білімдері

неопределенно-геометрическими узорами
изображений животных в эпоху бронзы не
вполне понятна. Они могут быть квалифицированы как обычный декоративный
элемент или в ряде случаев как попытка древнего мастера необычным художественным приемом передать особенности
естественной окраски шерсти животных.
В более усложненном понимании семантики таких изображений допускается, что
штриховкой и различными другими знаками, в том числе солярными, обозначены
те особи, которые в мифопоэтическом сознании символизировали жертвенные доли
различных божеств (индоиранского пантеона), это не исключает и космическую,
солярно-лунарную или иную сущность их
содержания (Кубарев, 2006, с. 46).
Известно, что символ может иметь
множество значений, а каждое значение
– различный социальный мировоззренческий контекст. Круги, выбитые на туловище быка, интерпретируются некоторыми
исследователями как изображения созвездий, например Ориона, и тем самым подчеркивается их небесная сущность, связь с
астрально-космогоническими представлениями (Кубарев, 2006, с. 48).
Образ быка с разрисованным туловищем воспринимается В.Е. Ларичевым в качестве земного воплощения Луны (лунного
божества), а в делениях, по его мнению,
в образно-знаковой форме зафиксированы основополагающие знания жречества
эпохи бронзы по астрономии и системе
счисления времени (Ларичев, 2004, с. 379–
389). Мы в данном случае не подвергаем
анализу детали гипотезы исследователя
и
определенный порядок его аргументов, лишь отметим, что эти рассуждения
больше
относятся к астроархеологии,
у которой ввиду скудости эмпирических
достижений методологические принципы
интерпретации археологического материала из собственных позиций еще далеки от
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көрініс тапқан (Ларичев, 2004, с. 379–389).
Біз бұл ретте зерттеушінің болжамдары
мен оның дәлелдер жүйесін талдап жатпаймыз, тек бұл пайымдаулар археологиялық
материалдарды өз тұрғысынан түсіндіру
әдістемелері әлі кемеліне келмеген астроархеология саласына жақынырақ екенін
атап өткіміз келеді.
Бейнелі ескерткіштердің мазмұнын
тереңірек түсіну үшін біраз мүмкіндіктері
бар, бірақ әлі де зерттелмеген сала –
кейбір сюжеттер мен сарындарды нейропсихология тұрғысынан, яғни адамның
жүйке жүйесінің көру мүшелері арқылы
түрлі
жағдайларда
түрлі
образдар
қалыптастыратын ерекшеліктерін зерттеу
арқылы түсіндіру болып табылады.
А. Розвадовский мен К. Лаймер (1990
жылдардың ортасында Қазақстандағы
бірқатар петроглифтер табылған орындарда, соның ішінде Баянжүректе де, бізбен
бірге жұмыс істеген поляк және ағылшын
зерттеушілері) осы тұрғыдан Оңтүстік
Африкадағы бушмендердің жартас бетіндегі кесіндері мен графикасын зерттеген
Ж.Д. Леви-Вильямс, Т.А. Доусондардың
ізімен, мұндай сюжеттерді дәстүрлі
мәдениетінде бертінге дейін шамандық
контекст пен соған сәйкес трансқа кіріп
билеу тәжірибесі басым болған халықтарға
нейропсихология саласында жүргізілген
клиникалық зерттеулер нәтижелерін ескере отырып зерттесе, неғұрлым толығырақ
нәтижелер алуға болады деп пайымдайды
(Rozvadowski, 2004, p. 55–83; Lymtr, 1999,
s. 135–159).
Г. Клювер одан бұрын да жартас бетіндегі сурет өнерінің айрықша
сарындары – ара ұялары, өрмекші торлары, шаршы торлар, орамалар, қисық
толқындар, нүктелер өз құрылымы бойынша адамның транс кезіндегі галлюцинацияларында туындайтын көріністерге
ұқсайтынын атап өткен болатын (Kluber,
1942, p. 177). Осы аталған зерттеушілердің

совершенства.
Для глубокого понимания смыслового содержания изобразительных памятников перспективным, но еще совершенно
неразработанным направлением является
попытка объяснения происхождения некоторых мотивов и сюжетов с позиции нейропсихологии, т.е. путем изучения структурных особенностей нервной системы
человека, создающей через зрительные
органы различного рода образы при определенных обстоятельствах, в частности, в
результате изменения состояния сознания.
Розвадовский А. и Лаймер К. (польский и английский исследователи наскального искусства, работавшие с нами в середине 1990-х гг. на ряде местонахождений
петроглифов в Казахстане) вслед за Ж.Д.
Леви-Вильямсом и Т.А. Доусоном, изучавшими с этих позиций наскальную живопись и графику бушменов Южной Африки, считают, что можно достигнуть более
глубоких результатов, если рассматривать
такого рода сюжеты с учетом данных
клинических опытов в области нейропсихологии и этнографии народов, у которых в
традиционной культуре до недавнего времени превалировал шаманский контекст
и сохранилась соответствующая практика
трансового танца (Rozvadowski, 2004, рp.
55–83; Lymtr, 1999, s. 135–159).
Еще раньше Г. Клювер отмечал, что
специфические мотивы наскального искусства – соты, паутины, решетки, спирали, зигзаги, точки – по своей структуре
аналогичны видениям, которые возникают у человека при галлюцинациях во время транса (Kluber, 1942, p. 177). Согласно
данным указанных исследователей, подтвержденных лабораторными опытами,
каждая стадия транса характеризуется
определенными эффектами. На начальной
фазе человек под влиянием различных стимуляторов способен воспринимать только
геометрические формы аналогичных ти-

зертханалық тәжірибелер көмегімен дәлелденген деректеріне сәйкес, транстың әр
кезеңі белгілі бір эффектілермен сипатталады. Бастапқы кезеңінде адам түрлі
қоздырғыштардың әсерімен тек бір-біріне
ұқсас геометриляық пішіндерді ғана
қабылдай алады. Адам психикасының бұл
қасиеті энтопикалық құбылыс (entoptic
phenomena) деген атауға ие болған.
Галлюцинациялардың келесі кезеңінде
иконалық сарындар мен бейнелер пайда болады, олардың ішінде көру жадында
сақталып қалған шынайы образдар да бар.
Сәйкесінше,
қандай
да
бір
әлеуметтік-мәдени
ортаның
жекелеген адам санаттарының (шамандар, не
абыздар болуы мүмкін) көзбен көрген
әсерлері мен бейнелері соңынан бейнелі
ескерткіштерде, бірінші кезекте патроглифтерде көрініс табады деп болжауға
болады. Транс-эмоциялық күйзеліс, тері
сезгіштігінің жоғалуы, кейде – Геродот сипаттағандай, скифтер өсімдіктер
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161. Екі салт атты, оның бірі қолына ту ұстаған.
Аттың бауырында текшелеу келген тебінгі
көрініп тұр
Два всадника, один из них с развевающимся знаменем. Ниже брюха коня виден трапециевидной
формы чепрак.
Two horseriders, one of them with a fluttering banner.
Below a horse belly the shabrack of trapezoid form is
visible.

мен
саңырауқұлақтардан
жасайтын
психотроптық заттарды қабылдау салдарынан туындайды. Адам санасының
ерекшеліктеріне сәйкес жалпыға ортақ
мистерия кезінде қатысушылар (қай жерде өтіп жатқанына қарамастан) осындай күйге түсіп, рухтармен медитацияға
берілуі тиіс. Тек тәжірибелі адамдар ғана
көретін бейнелер мен осы әрекеттер жзеге асқан орынның айналасындағы жартас беттеріндегі суреттерді іздеп жүрген
мақсаттарымыздың шынайы көрініс табуы
деп қарастыру керек.
Дегенмен
нейропсихологиялық
моделді қолдану осы ежелгі бейнелеу
өнеріндегі осы тектес құбылыстарды
зертеу үшін бірқатар жаңа мүмкіндіктер
ашады, алайда ол тек жартас бетіндегі
суреттердің салынуының негізгі себебін

пов. Это свойство человеческой психики
получило название – «энтопическое явление» (entoptic phenomena). На следующей
стадии галлюцинации возникают иконические мотивы и образы, в том числе и реалистические, которые способны сохраниться
в визуальной памяти.
Следовательно, можно допустить,
что визуальное впечатление и образы определенной категории индивидуумов (возможно, шаманов или жрецов) той или иной
социокультурной среды, порожденные
многочисленными преломлениями и искажениями зрительного восприятия в состоянии измененного сознания во время транса,
впоследствии воспроизводятся в изобразительных памятниках, в первую очередь
в петроглифах. Транс может быть вызван
эмоциональным стрессом, движением
под музыку, потерей сенсорной чувствительности, нередко – употреблением психотропных веществ, обычно получаемых
на основе растений или грибов, как это
делали скифы, судя по описанию Геродота. Согласно особенностям человеческого сознания во время всеобщей мистерии
участники (независимо от места проведения) должны впадать в такое состояние,
предаваться медитации с духами. Образы,
воображаемые, видимые только опытным
индивидуумам (ассоциируемые в обыденном сознании с личностью шамана), а также запечатленные на поверхностях скал,
вокруг которых происходили эти действия,
должны восприниматься всеми как реальное воплощение искомых целей.
Конечно, использование нейропсихологической модели открывает целый ряд
новых возможностей для исследования
природы подобных явлений в древнем
изобразительном искусстве, однако она
может только указать (или определять) основную причину создания специфических
мотивов наскальных полотен, но не раскрывает их социокультурного контекста.
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162. Атқа мінген ту ұстаушының ең көрнекті бейнелерінің бірі. Тудың матасында дәстүрлі үш жолақты
таспа белгіленген. Сонымен қатар, жауынгердің беліне адырнасынан босатылған садақ ілінген
Великолепное изображение конного знаменосца. Полотнище стяга с тремя традиционными ленточными полосками. Кроме того, у воина на поясе показаны подвешенные лук со спущенной тетивой и низ
колчана для стрел
A magnificent image of a horse standard-bearer. Banner panel with three traditional tape strips. Besides, on the
soldier’s belt are shown suspended bows with the lowered bowstring and quiver bottom for arrows
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көрсетіп қана бере алады, бірақ олардың
әлеуметтік-мәдени контекстін ашпайды.
Сондықтан да, осы өнердің терең мазмұнын
ашу үшін көрсетілгендерімен қатар, ежелгі
адамдардың өздерін қоршаған дүние мен
ондағы шынайы құбылыстарды қабылдау
механизмін толығырақ түсінуге мүмкіндік
беретін тарихи да, этнографиялық та дерек
көздері қолданылады.
Жоғарыда,
Баянжүректегі
түрлі
киімдер киген кейіпкерлер туралы суреттемеде біз петроглифтерді жасау процесінің
өзі мен оларды түрлі әрекеттерді өткізу
кезінде қолданудың мифтік-ғұрыптық
маңыздылығын, саналы түрде жергілікті
топографияға байланыстылығын, яғни
тірі ландшафтық ортаға лайықтылығын
көрсетуге талпынған болатынбыз.
Сонымен қатар, талданып отырғандарына ұқсас таңбалық сюжеттер әдетте
көріп, қарауға неғұрлым ыңғайлы жартас
беттеріне салынып, көптеген жағайларда
ерекше құрметтелетін табиғат нысандары – тау шыңдары, өзен, көлге қаратылып,
қандай да бір деңгейде адамдардың
дүниетанымы мен олар өмір сүріп отырған
табиғи ортамен арадағы кері байланысты
қамтамасыз етіп отырған.
Негізінен қола ғасырының түрлі
кезеңдеріне жататын және өзге де мәденихронологиялық жазықтарда кездесетін
тор пішіндес, орама, шеңбер, ойықтар
жиынтықтарын дәстүрлі түрде астралдық
символдар қатарына жатқызып, күнге
және отқа табыну ғұрпының көрініс табуымен байланыстырамыз, бұл ойымызды үндіиран, палеоазиялық және түркімоңғол
халықтарының
мифологиясы
мен этнографиясынан алынған сансыз
ұқсастықтармен бекіте түсеміз. Алайда, мұндай тұрғының қажеттігін жоға
шығармай тұрып, жартас бетіндегі сурет
өнерінде көрсетілген сарындардың пайда болуының
себептерін түсіндірудің
өзге де, тек нейропсихологиялық гипо-

Поэтому для объяснения глубинного содержания этого искусства используются
наряду с указанными и исторические, и этнографические источники, которые позволяют глубже понять механизм восприятия
древними людьми окружающего их мира и
реальных явлений в нем.
Выше, в этюде о баянжурекских ряженых персонажах, мы попытались показать мифоритуальную значимость самого
процесса создания петроглифов и использование их во время проведения различного рода действий, осознанную привязку к
топографии местности, т.е. умение органически вписаться в живую ландшафтную
среду, которая превращается в сакрализованное пространство конкретного социума
или различных сообществ. При этом знаковые сюжеты, подобные анализируемым,
обычно наносились на наиболее удачные
для обзора и внимания скальные плоскости, во многих случаях – на особо почитаемые, господствующие природные объекты
– горные вершины, реки, озера и осуществляли в некотором роде обратную связь с
мировосприятием людей и физическим
окружением, в котором они жили.
Солидный набор изображений решетчатых фигур, спиралей, кругов, лунок, относящихся главным образом к
различным периодам бронзового века и
встречающихся также в других культурнохронологических горизонтах, мы традиционно относим к числу астральных символов и связываем с проявлением культа
солнца и огня, подкрепляя при этом свои
доводы многочисленными параллелями из
мифологии и этнографии индоиранских,
палеоазиатских и тюрко-монгольских народов. Однако, не отрицая возможность и
необходимость такого подхода, заметим,
что существуют и другие перспективные
варианты объяснения происхождения указанных мотивов в наскальном искусстве,
вытекающие не только из нейропсихологи-

тезадан шығатын ғана емес, сонымен
қатар аңшылық-кәсіпшілік немесе өзге де
ғұрыптық-діни мүдделерден туындайтын
мүмкін нұсқалары бар екенін атап өтуіміз
қажет.
Жануарлардың,
әсіресе,
денесі
штрихталған бұғылардың суреттері ерте
темір ғасырында да кездеседі, бұл бейнелеу дәстүрінің және оны туындататын
себептердің өміршеңдігін көрсетеді.
Баянжүрек суреттерінің арасында сирек кездесетін, бірақ тарихи құндылығы аса
жоғары көне түркі заманының таңбалары
кездеседі (163, 164 сур.). Олар Жетісу
өңірінде және Талас өзенінің бойында және
Монголияда біраз таралған ескерткіштер
болғандықтан ғылыми айналымға ертеден
кіре бастаған (Самашев, Базылхан, Самашев, 2010; Самашев, 2012, с. 400–419).

ческой гипотезы, но и из мифологических,
а также из охотничье-промысловых или
иных культово-религиозных побуждений.
Изображения животных, особенно
оленей с заштрихованным телом, встречаются и в раннем железном веке, что свидетельствует о живучести изобразительной
традиции и побуждающих причин.
Среди петроглифов горы Баянжурек
зафиксировано несколько разновидностей
древнетюркской тамги, маркирующей
зоны расселения различных родоплеменных подразделений средневековых тюрков, входивших в состав Западнотюркского каганата (рис. 163, 164). Тамга является
важнейшим источником по истории социально-политических отношений в древнетюркском обществе (Самашев, Базылхан,
Самашев, 2010; Самашев, 2012, с. 400–419).
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163. Таңба тәрізді сурет
Неясные изображения,
возможно, что это тамгообразный знак
Not clear images possibly
some tamga signs

164. Таңба
Тамга
Тamga
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he location of rock drawings
Bayanzhurek (from the oyrat
language «bayin dzurkh» - a generous
heart) is located in 25 km to the northeast from the
settlement Kapal of Almaty region and is included into
the mountain system of Zhetysu Ala Tau (fig. 1-3).
The archeologist Beken Nurmakhanbetov
showed me the petroglyphs on the mountain
Bayanzhurek in 1994, during excavation and search
works on UNESCO project « The case of petroglyphs of
Central Asia». Researches on fixing and the description
of petroglyphs of this location were carried out in 19951996 together with the group of French experts of
the National Center of scientific researches of France
(CNRS) members of which were A.-P. Frankfort, D.
Sacchi, P. Vidal, R. David, Zh.-P. Bozelik, F. Soleykhava
and also the researcher from Spain P. Zhardon.
As a result, some results of geomicrobiological
researches of a patina on a rock surface with the
drawings became useful and perspective for future
development. The results were received by A. Nemlagi
who got involved into our work later for studying the
mechanism of formation of the patina – centuries-old
layering of various microorganisms on a row location
of petroglyphs in Zhetysu, especially, on the mountain
Bayanzhurek.
Besides some experiments of trasological
character were carried out and considerable attention
was given to studying of mechanisms of patina
formation on the drawings.
On this monument in different years before and
after our researches some other works were carried out;
works on various level and quality of on Bayanzhurek
petroglyphs were published. The analysis and
assessment of work results of other researchers on this
monument are not included into this book; we suggest
a summary of results of own researches for 1995-2006
and 2009 (Samashev, Nurmukhanbetov, 2011, pp. 74105).
Except the above works these years we carried
out a complete description of drawings on groups, and
copying, and also photofixing of both separate drawings
and various compositions.
Some planes were exposed to more careful
studying with the purpose to reveal features of equipment
of incusing drawings; trasological experiments with use
of various tools were for this purpose.
From some most interesting plates polymeric
molds were created with the purpose of further
production of plastic copies for further laboratory
researches of tools traces by means of which petroglyphs
were made.
The standard system was used to study
petroglyphs when plates with drawings were given
regular numbers and plate orientation. The patinization
of drawings and plates, the technique of drawing were
defined and after that all drawings on it were described.
Each numbered plane with petroglyphs with a limit
accuracy was put on the general plan of group with
theodolite.
The quantity of drawings in each group
differs: their greatest concentration is observed on the
central sites. Compositions convenient for creation of
multifigured plane were mastered during the Bronze
Age. Petroglyphs of the Bronze Age of Bayanzhurek,

also as well as in many other locations, obviously
prevail over drawings of other periods by quantity and
are extremely various on specific structure and subject
of plots. Petroglyphs of the early Iron Age are bright but
not numerous. Engravings of the ancient Turkic time
are also small; they are presented by images of horse
standard-bearers and the pedestrian soldiers, battling
with different types of the medieval weapon.
Interpretation of the semantic maintenance of
plots of rock drawings of the Bronze Age and possible
ethnocultural attribution is a final task in research of
this type of a historical source.
Owing to especially favorable natural and
landscape conditions, abundance of water sources
and a variety of fauna and flora, the residential district
round the small mountain Bayanzhurek in Zhetysu was
explored quite intensively by people during different
historical periods about what a large number of various
types of archaeological monuments testify which,
in turn, make a powerful cultural and chronological
context to petroglyphic complex.
Here is a small river drying up by summer bends
around rocky exits with the drawings located directly
on its right coast. Through the left coast of the small
river pass ridges closing a through exit from a hollow.
Structural and textural characteristics of the
mountain Bayanzhurek are caused by initially strong
susceptibility to mechanical damage. Intensive aeration
and stratifying of rocky sites leads to formation of
ensemble of divided breaks in the form of dense
geometrical «links». As a result the powerful tectonic
breaks which occurred millions years ago, the huge
plates which have become a favourite material for
ancient artists rose on the surface. Falling of rocks
under the influence of weight caused ensemble
destabilization, its destruction. Mechanical crushing
of drawings sometimes amplifies emergence of steppe
vegetation along networks of the cracking, provoking
disappearance of some blocks and degradation of
petroglyphs surfaces.
Rock paintings on the mountain Bayanzhurek
are generally on the sites located at one level, on rocky
plates and sometimes on separate blocks – radical exits
of rocks. On natural borders of stones congestions with
drawings here we allocated five conditional groups
for convenience of work (fig. 4-12, 17). The first,
most numerous group of drawings is divided into four
conditional subgroups – A, B, C, D (fig. 17).
At the initial stage of work with Bayanzhurek's
petroglyphs we still used «Svem» Soviet black-andwhite film therefore later repeatedly went there to make
photos in a digital mode.
Among drawings of the last fifth group the
so-called visitors' inscription of a the ancient Turkic
era from four large signs is found. According to the
conclusion of turkologist N. Bazylkhan, there could
be two more signs in an inscription which have not
reached our days. Letters signs are similar on known
yenisei and talass. Transliteration: 1 |eR 2-|Ti | 3-| M |4-|
Q | 5-? | 6-|? |; transcription: Er atim Oq… is read «My
man's name Ok…» (fig. 14). At the same time we have
no confidence in authenticity of this inscription.
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ome general
questions of Bayanzhurek
petroglyphs studying
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General notes. Rock drawings are the major
component of ancient graphic monuments. As a
specific historical source they are actively used in
various cultural and historical reconstructions, in the
description of lifestyle, beliefs, mythological and
esthetic views of the ancient and medieval people.
This special phenomenon in sphere of development
of spiritual potential of an individual throughout
many centuries from the ancient Stone Age to the
ethnographic present. Graphic monuments fixed events,
the surrounding, stored experience and knowledge,
world outlook and other demonstrations of attitude
in images, metaphors and symbols transferred the
information and accumulated in a special way to the
subsequent generations, carrying out thereby specificfunction of sign and communicative system during the
various historical periods (Samashev, 2006, c. 31-37).
Throughout last two decades much interest
to the problems of studying of rock drawings is paid
as they are the basic components of ancient graphic
monuments all over the world and as a result, there
is an enormous expansion of recourse bases of
scientific researches and the informative approach
to this phenomenon of cultural heritage of the past.
It has caused various approaches to methodological
principles of interpretation of the semantic maintenance
of rock drawings, both among separate researchers, and
among scientific schools and centers that have received
reflection in materials of symposiums, round tables, in
particular, the international discussion organized by
Institute of archeology and ethnology of the Siberian
Branch of the Russian Academy of Science in 20042009 (Problems of studying primitive art. Discussion
materials, 2009).
In the tideway of all it there is also a process
of perfection of fixing receptions and, especially,
documenting, and in business chronological attribution
- use of new achievements of naturally-engineering
science.
Petroglyphs of Kazakhstan belong to central
Asian province of the ancient petroglyphic distribution
of fine arts which occupies as though a buffer zone in
huge Euroasian mountain-steppe space from area to
Pacific coast.
Despite system development of various aspects
of petroglyphs studying actual and not up to the end
investigated are first of all questions of chronological
attribution of monuments of the petroglyphic fine arts
not only of Central Asian region, but also of all Eurasia,
beginning from franco-kantabry area to Kamchatka.
For example, until recently the most ancient reference
samples of realistic art of the high Paleolith (about 1412 thousand years ago) were the well-known cave lists

of the Western Europe, but in 1994 were discovered
more expressive images of animals of the Ice Age in a
cave Shove in France which have a series of the most
ancient, for the south of the Western Europe of direct
radio carbon dates – 32000 years ago that, certainly,
demands considerable updating of former chronological
schemes and principles of their construction (Philippov,
2004, pp. 47-52).
On other continents, in particular, in Australia
samples of paleoart which as scientists believe, existed
during an epoch of low Paleolith, i.e. hundreds thousand
years ago. These openings, in aggregate with findings of
other forms of art, according to the Australian researcher
R. Bednarik, insistently dictate necessity of revision of
eurocentrist models of an origin of art dominating in a
science (Bednarik, 1992, pp. 8-13).
In Kazakhstan petroglyphs studying this
psychological barrier is gradually overcome in
connection with opening of the new petroglyphs,
concerning, presumably, to paleomethalic epoch.
On Bayanzhurek there are radio carbon
dates, which are necessary to correlate with existing
representations about periodization and chronology
of monuments of the petroglyphic fine arts and to state
their value in a context of development of ancient
monumental art.
Questions of synchronization petroglyphic
data, funeral and colony complexes. A perspective
direction of studying petroglyphs is working out of
questions of synchronization of rock drawings with
open archaeological complexes (Samashev, 2009,
pp. 119-120). The archaeological context of these
complexes especially of large ones is often wide
and that is the main reason of excavation works on
ancient settlements, burials is necessary not only for
synchronization with different strata of drawings
what is a primary concern, but to reveal a complete
sociocultural, ethnopolitical phenomena at different
levels. Moreover, it is necessary to study the whole
complex. Such necessity is accepted by all specialists
who deal with monuments of rock fine arts and there are
many approaches to this problem (Molodin, Efremova,
2008, pp. 67-78).
On the basis of experience of visual definition
on external signs, fixing, mapping and careful
documentation and other methods which have
empirically developed in science of chronological
attribution, it is not difficult to allocate funerals of the
Bronze Age monuments, early Iron Age, ancient Turkic
times and the ethnographic objects located in close
proximity with rock drawings without carrying out
archeological excavations. Similar research procedure
is carried out and with a complex of rock drawings that

as a result can be considered as realization of the initial
stage of synchronization of two types of archaeological
monuments. Certainly, the result received in such way
yet does not guarantee completeness and reliability of
a source for the solution of synchronization questions
without speaking about the highest complexity of
problems of ethnic attribution of archaeological
monuments as a final stage in their interpretation
(Savinov, 1990, pp. 5-8). Therefore transition to
the following level of research which assumes the
profound and detailed analysis of synchronizable
categories of monuments for the purpose of obtaining
objective and versatile information is necessary:
archeological excavations of funeral constructions and
documentation; photo and graphic fixing, typology,
classification and other archaeological procedure
connected with studying of monuments of the fine
arts. On the basis of this data it is possible to allocate
already early, developed, final (late) and transitional
stages in development of the cultural and historical
phenomena within one historical era which are reflected
as appropriate both in petroglyphic complexes, and in
funeral settlements or other monuments and which in
many respects raise possibility of receiving objectively
reliable information for the comparative analysis of
cultural genesis process in historical diachrony.
The ethnocultural attribution of petroglyphic
complexes are theoretically possible on condition of
allocation on stylistic, technical and other parameters of
various chronological layers of rock paintings and their
full coincidence, first of all, with the materials received
from synchronous funeral monuments, making in
aggregate with them a united cultural and historical
landscape.
The brightest monuments of the Bronze Age
being characterized by such cultures as andronov,
srubny, begazy-dandybayev, karasuksky, etc. can
contain the samples of the fine arts stylistically
coinciding with rock paintings or subjects of material
culture that received reflection in petroglyphs (chariots,
arms subjects, etc.) by means of which it is possible not
only to allocate rather correctly stages, the development
periods, but also to try to carry out ethnocultural
identification.
In this plan it is difficult to overestimate meanings,
for example, created by metallurgists and miners of the
Bronze Age of the seymin-turbin phenomenon graphic
monuments of which are presented by sculptural
images of horses and other animals, executed in a
special manner and having amazingly exact stylistic
compliances in works of the petroglyphic fine arts of
Central Asia of the considered historical period.

Images belong to the same phenomenon of
art of the end of the Bronze epoch and the beginning
of the early Iron Age on rocks of figures of bird with
beak like deer in style of «deer stones», widely used
by researchers in studying the migration problems of
the concrete ethnocultural massif – the carrier of this
graphic tradition from depth of the Central Asian region
to the west (fig. 89).
Cases when plates with the drawings of the
Bronze Age are used as a construction material for the
funeral cameras of the same period located in a uniform
zone of a cultural landscape, such as, in Tamgaly,
give rare opportunity for problems development of
chronological and ethnocultural attribution of graphic
monuments. Such cases are rare, for example, Karakol
in Altai, Arzhan's barrows 1 and 2 in Tyva; Hara-hays,
badger ravine in Khakassia, but it is necessary to
consider that there can be some time gap between them,
the truth within one historical era, but, quite sufficient
that the relation to early sacral images changed and
there was an ideological or world outlook reorientation
of society.
For the monuments of the early Iron Age there
is the fractional chronology disputed issues of which
concern generally definition of absolute date of the
initial stage and the centers of formation of scyfiansak cultures of Eurasia, and also an attempt of ethnic
identification of archaeological monuments having
solid historiographic tradition was made. In some cases
rather correctly allocated early, developed and late sak
layers of petroglyphs corresponding to concrete stages
of ethnic development of society ancient nomads.
There are rare examples when scientists managed
with use of written sources to identify some big barrows
in the territory of Ukraine like tombs of certain people
for example, of the Scythian tsar Atey. This example
from the European Scythia history is interesting to us in
respect of use of written certificates to ethnic attribution
of the archaeological monuments emphasizing real
opportunities and prospects of such approach.
More reliable results of ethnic identification can
be received when the petroglyphic cloth is accompanied
as in some medieval locations of Southern Siberia,
Mongolia and Kyrgyzstan, by runic inscriptions.
It is possible to consider as ideal option when
both petroglyphs and funeral object or a settlement
complex contain synchronous graphic materials
or models of writing. However such cases are still
unknown.
Unfortunately, not always it is possible to realize
problems of simultaneous studying of all components
of cultural complexes of this sort.
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Nevertheless we will note below the experience
of A.N. Maryashev and A.A. Goryachev in Zhetysu at
the level of their preliminary publication.
Close to a petroglyphic complex of the
mountain Bayanzhurek on river terraces there are some
settlements of the Bronze Age, one of them – Tasbas
1, the capacity of its occupation layer reaches 230 cm
(Maryashev, 2002, pp. 23-30) that testify to stationary
residence the of the population with complex way of
economic activity where there were favorable climatic
conditions for development, except the main direction
of economic activity cattle breeding and agriculture,
mining, metallurgy, craft production, etc., and in a
context of a subject of our researches, it is possible
to point out some graphic monuments (petroglyphs,
ornamental art, small plasticity, etc.) which are
connected with the spiritual sphere of concrete society
functioning.
Among settlement materials of great interest is a
tiny stone «stamper» on working part of the crosswise
sign with lunule deepening on the ends that allows
to assume cult function of this subject, and also to
draw parallels with similar solar images among rock
drawings of the same Bayanzhurek.
The special attention should be paid to settlement
and mining and metallurgical complex Muzbulak
1-5 located opposite to congestion of petroglyphs
on the mountain Bayanzhurek. The bottom layers of
occupation layers of the dwellings which have been dug
out on settlements Muzbulak 1 and 2, have capacity to
0,8–1,25 m and are dated according to their ceramic's
fragments to the late (final) of Bronze Age. Layers of
the top construction horizon (with the covered floor)
contain materials of the early Iron Age (thin-walled, redclayed, glossy, potters and other ceramics) including
the beginning of AD (Maryashev, 2003, pp. 20-34).
The mining and metallurgical component of
this archaeological complex consists of excavations,
furnaces for iron melting with the remains of slags,
iron ball, charcoal, and also of workshops, places for
ore enrichment, etc. Traces of iron ore production and
ironworks production, existence of occupation layer
on the recorded settlements Muzbulak and petroglyphs
of the ancient Turkic time on Bayanzhurek, naturally,
testify not only to functioning in this residential
district of the long-term production center, but also
to accommodation of the steady ethnocultural massif
at an era of the West Turkic khaganate. Not casually
even in the myth the origin of ancient Turkic people’s
production of iron appears as their main occupation.
The numerous remains of housing and economic
structures only on two settlement complexes (more than
60), functioning since the beginning of the Bronze Age

including ancient Turkic time (an arrow a tip), production
and cult objects (holes, steles with holes), favorable for
activity of people near location of petroglyphs allow
to assume natural and landscape conditions, and also
necropolises that are near them allow to assume that since
the second half of 2 millennium BC up to the developed
Middle Ages there lived the steady population which
was gradually adapting to economic and religious ways
and world outlook to new, changing factors of internal,
external and natural character. This population created
throughout centuries masterpieces of the petroglyphic
fine arts on the mountains Bayanzhurek.
In the extensive territory (15x6 km) in an
environment of Bayanzhurek mountains at an exit
of the main canyons of ridge there were about 16
settlements and 5 burial grounds of the Bronze Age, and
also some monuments of settled life of saks, usuns. On
slopes of the foothills barrows of the early Iron Age and
the Middle Ages are located. On the feet of mountains
are built also Kazakh mazars. Thus, Bayanzhurek
archaeological environment is a bright illustration of
population of this region throughout the millennia
Two more monuments located near Bayanzhurek
are the settlement and burial ground of Kalakay 1 of
the late Bronze Age, where excavations of several stone
fencings were made (Goryachev, 2007, pp. 21-41) and
they can be synchronized with late layer of petroglyphs.
Dwellings of the settlement Kalakay 1 had,
judging by the publication, quite impressive occupation
layer (reaching in some places 160 cm - 250 cm) and
a powerful basis of stone walls (up to 50 cm wide)
that testifies not only to a long settlement of the
population of the Bronze Age in this district, but also in
combination with the remains of production and food,
and also instruments of labor, etc. to the directions of
economic activity, cultural shape and outlook.
The faunistic complex Kalakaya 1 (small hoofed
animals, a horse), having something in common with
materials of the neighborhood monuments (Tasbas
1, Muzbulak, Turgen 2, Experts 1, etc.) also allows
to carry out the comparative analysis of specific
structure of images of animals in mountain petroglyphs
Bayanzhurek.
In designs of the funeral and cult constructions
the circle (or a concentric circle) prevails that, naturally,
coordinates with astral and cosmogonic representations
which received reflection as well in petroglyphic art,
probably, of the same population.
Unfortunately the monuments of the early Iron
Age, and especially of the ancient Turkic epoch, in the
region are studied poorly that does not allow to compare
and synchronize more objectively different types of
archaeological data with petroglyphic complexes

occurring at different times.
In the context of an analyzed problem the
archaeological complex Oy-Zhaylau in Zhetysu where
A.N. Maryashev and A.A. Goryachev investigated
petroglyphs and dated for them funeral monuments
of the Bronze Age in different years is of great
interest. The last, presented by burials of different
gender and age groups of the population of European
shape and the cremated remains, made both in boxes
(including coupled) and in soil holes, according to A.A.
Goryachev, have alakul and fedorov signs and on the
basis of analogy to clay vessels, bronze bracelets with
the helicoid terminations, earrings with bells and to
suspension brackets, etc. are dated within the XIV-XIII
and XII-X cc. BC.
The author explains origins of funeral
monuments like Oy-Zhaylau III, VII, IX with influence
at first center Kazakh and later - East Kazakhstan tribes
(Goryachev, 2008, pp. 44-59). Except the called types
of funeral constructions of the ancient Turkic fencings
with stone sculptures information about which is not
introduced yet into scientific circulation. It is known
that from here stone statues of the ancient Turkic time
were taken out in the early eighties of the last century
without full scientific fixing.
The Petrogliphical material of Oy-Zhaylau
which has been partially published by A.N. Maryashev
and A.A. Goryachev on the main chronological
indicators and the planigraphical characteristics can
be connected with art of founders of the specified
funeral monuments. According to the conclusion of the
specified authors, the burial ground of Oy-Dzhaylyau
– IX с with rock paintings of the Bronze Age and early
sack time that make a united chronological complex
to which it is possible to add settlements, necropolises
and petroglyphs of the early Iron Age (Maryashev,
Goryachev, 2008, p. 108).
However it should be noted that in Zhetysu
today very few settlement complexes of the Bronze Age
with full completion of a cycle of excavation works and
there would be the corresponding package of archived
reporting documentation. It obviously reduces their
information level. The analysis of large locations of the
region occurring at different times shows an obvious
prevalence in petroglyphs structure of the Bronze Age
that, probably, defines the petroglyphic fine arts as the
leading direction of graphic activity of the population
of that time.
Nevertheless, dozens of
settlements and
necropolises of the Bronze Age discovered and partially
investigated in Zhetysu and materials of which create,
certainly, a necessary general background of cultural
and historical situation of that time (Karabaspakova,

2011; Goryachev, 2001, 2006, 2007; Goryachev,
Chernov, 2007; Maryashev, 1988, 1993, 1999, 2001,
2002; Spendthrifts, 2007, etc.) though a few of them find
direct structural and spatial, topo-landscape, cultural
chronological and semantic links to petroglyphic
complexes.
At the same time it must be kept in mind
that at all importance of studying of archaeological
environment as one of the conventional dating factors
of rock paintings the publication of the drawn images
on rocks and scenes was and remains the most actual
problem of science.
Some methods of Bayanzhurek petroglyphs
studying. In the development of Kazakhstan
petroglyphs studying the account and fixing the degree
of desert suntan while defining the relative chronology
of rock paintings take a special place. In development
of the questions connected with studying the patina,
the Kazakhstan monuments three times in the history
of petroglyphs studying were the main experimental
objects.
The first time this issue was described in the
article mentioned above by V.A. Gorodtsov, written in
1926 on the basis of personal survey brought to SHM
from the Turgay steppe of a stone with petroglyphs
where the scientist indicated the need of stating the
degree of patinization of drawings while defining
relative chronology and tried to understand the nature
of their origin (Gorodtsov, 1926, pp. 37-69).
The second time a problem was discussed in
1977 by M.K. Kadyrbayev and A.N. Maryashev when
they were working on petroglyphs of the ridge Karatau,
considering the importance of a ratio of patina color,
hollows of images and surface of the rock while
defiing their relative age, developed a five-ball scale
of indexation and in practice used it in the description
of engravings.
In A.N. Maryashev's subsequent works
questions of studying patina in this way weren't
considered. The exception is a collective album about
Tamgala petroglyphs where authors used this way of
determination of desert suntan density (Maksimova,
Yermolaeva, Maryashev, 1985, pp. 124-140).
M.K. Kadyrbayev and A.N. Maryashev for
the first time tried to explain the mechanisms of
desert suntan formation relying on the results of latest
researches of that time in the field of rocks geology
(Kadyrbayev, Maryashev, 1977, pp. 11, 153).
The third moment is connected with our
works on mountain petroglyphs Bayanzhurek within
implementation of the project of UNESCO in 19931996.
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Owing to a special topographical arrangement
some rocky surfaces with Bayanzhurek drawings
were more sensitive to environment, macro- and
microbiological processes.
The patina, being formed during many centuries
on the surface of rocks and on petroglyphs, according
to geochemical, geomicrobiological and other analyses,
consists of layers of microorganisms, colonies of
various bacteria and other elements and contain
various information about paleoclimate: the periods
of moistening and aridization, global and regional
changes, surrounding organic world, microflora etc.
Studying the mechanisms of patina formation,
correlation of these geochemical researches of rock
surface about dating with the results received by
classical methods of chronological petroglyphs
attribution and their synchronization (in chances) with
the located close funeral, housing and economic, cult
and other monuments having in some cases reliable
dates on C14, being elements of a united historical and
cultural complex - one of the most important directions
of researches of a modern petroglyphs studying.
Some results of geomicrobiological researches
by A. Nemlaghi of changes and bioformations on
rock surfaces with Bayanzhurek drawings are already
known, we state some of them below. First of all we
will state that similar researches were conducted in
Siberia on the basis of known Tomsk and Shishkinsky
carving, and also Sagan-Zab and others (Ageeva, 2005,
pp. 17-20, Lobzova, Kochanovich, 2005, pp. 165-167).
The research of mechanisms of patina formation has
already become the perspective direction in petroglyphs
studying (Rebrikova, 2005, pp. 203-205).
Studying patinas of petroglyphic engravings
in their archeoecological context is interesting in
many aspects. First of all, in respect of knowledge of
meteorological processes mechanisms of mechanical,
chemical, macro- and microbiological erosion of
sedimentary layers, and then - definition of the reasons
of these microchanges, generally bioclimatic, both
ancient, and modern.
Works on Bayanzhurek showed that patinas on
rock surfaces have a sedimentary origin (Nemlaghi,
1998). Now their formation is represented in slowed
motion whereas their erosion is rather active.
«Peeling» and on some surfaces - scaly peeling
(micropeeling) are a direct consequence of united
process of metamorhyzation under the influence of
termogidroclastepy. On the contrary to patinas, majority
of carbonate deposits, though not so quickly are still
active. Without dismissing physical and chemical
participation of a precipitation in formation of carbonate
deposits and metal-bearing patinas - the main ecoforms

of petroglyphic surfaces with images, and proceeding
from continuous presence of microorganisms, experts
during research works drew a conclusion on a biological
fall-outs and a certain bacterial nature.
Natural samples from Bayanzhurek checked by
an electronic microscope revealed a set of completely
mineralized bodies of the bacteria responsible for
these superficial formations. The chemical analysis by
electronic microprobe directed on specification of the
nature and mineral origins of petroglyphic formations
revealed evidence of pronounced manganese character
of black manganese patinas. As for a chemical
composition of orange ferromanganese patinas, the
analysis revealed the double nature of the origin of their
components depending at the same time on changes of
rocky formations and exogenous additions by waters,
and, especially, - atmogenic motes.
In the university laboratory of Paris-VI were
studied four samples from Kazakhstan.
The research by a method of scanning by an
electronic microscope of a sample of BZh-B showed
existence of an extensive patina of various thickness.
The microbiological analysis of a surface of a patina
shows also organomineral level (layers), which are
created in the form of thin plates
Use of microscopic equipment in studying
petroglyphic ecoforms allowed to touch upon some
doubts relating to a question of participation of
microorganisms in processes of biomineralization
and its influence on micromorphology of patinas and
carbonate formations.
It is clear, that the majority of the studied layers
incorporate the rich organic mineralized fabric presented
in the form of algas, mushrooms and bacteria. Even if not
to exclude hypothesis of physical and chemical process
in formation of blankets, it is represented inconceivable
that these microorganisms are so «dense» and various
and should not be «involved» in genesis of these
blankets. Chemical analyses and geomicrobiological
experiences will have to clarify this question.
Besides the participation in biomineralization
process, microorganisms have a great impact on a
microstructure of superficial formations. In that case
when samples of various micromorphology accumulate
on each other they become «indicators» of paleoclimatic
changes.
It is supposed that there is a close interrelation
between a microstructure of a patina and paleoclimate,
and that lamellar and same patinas correspond to
the hyperarid period, and patinas of the condensed
structure – to the period of the weakened aridity, being
characterized by alternation of «humidity and drought».

Surfaces with rock drawings in the open air
are exposed eventually to changes. These changes
can erosive (by means of substance «demolition»), or
biosedimentary. Therefore, each location has to become
a subject of studying and the description of diverse
interactions of physical, chemical and biological
evolution of environment and surfaces.
In this geoclimatic environment types of
changes, their impact on environment and on rocky sites
depend on many factors: topography, petrographic and
mineralogical nature, mechanical resilience, formation
of cracks and breaks scalps: ensembles and therefore,
circulation of rain waters.
Scanning allowed to analyse and understand
better
biomineralization process. To live, some
microorganisms take the chemical elements contained
in structure of rocky substance: iron, manganese and
calcium, once used by these microorganisms gathered
in their membranes or outside forming various
crystallization.
At last, carrying out quantitative and qualitative
analyses of chemical elements gives a set of data on
the origin of substances in the course of formation of
a superficial sedimentary layer. These analyses allow
to consider equally approximate dating of carbonate
and/or metal-bearing sedimentary layers which block
surfaces with images.
Therefore, checking and the analysis sometimes
connected with complex archaeological researches
(sample, technique of petroglyphs, implementation,
petroglyphic chronostyle, chronocultural ratios, etc.)
introduce important elements for the best understanding
of relationship of the person with the nature.
The conducted geomicrobiological researches
of samples from Bayanzhurek allowed to offer
biosedimentary interpretation of carbonate and metalbearing formations and to revise classical schemes of
their genesis.
It became clear that in a patina bacterium
not only exists, but also plays the main, active role
in «construction» of these sedimentary layers. The
extensive formations consisting of bacteria, extracted
from various carbonate or metal-bearing formations
more or less quickly become covered with calcium and/
or manganese oxide, depending on structure of nutrient
medium. A variety of the received microstructures
depends on a version and a way of interaction of
rudiments of bacteria colonies as well as on physical
and chemical characteristics of the environment concentration of ions, temperature, etc.
Knowledge of ecological «requirements» of
metal-bearing bacteria, their physiological characteristic
is necessary for studying the dynamics of a precipitation

among metal-bearing patinas.
The manganese patina testifies to genesis of two
times. On the one hand a sedimentary layer from the
allogene dusty particles rich with iron and manganese,
on the other hand - their fixing (congestion) on the rock
under «protection» of two consecutive mechanisms: one
mechanism-physical and chemical and/or biological,
capable to release in solution ions of manganese dioxide
connected with clay «particles» of atmogenic substance;
and another, biological, promoting sedimentation of
oxides of iron and manganese by iron and manganese
oxidation.
The received results make evident a fundamental
role of a biosedimentology and allow to outline
paleoclimatic history of formation «on a place» of
various superficial precipitation. The stratigraphyc
layers of one ferruterous (red) horizon and the
mangenese (black) horizon which prevail in the main
superficial part with rock drawings, indicates an era of
evolution of ecological conditions.
Thus, the red horizon characterizes the hyper
arid period with rare vegetation and deposits of plentiful
dust whereas mangenese – corresponds to the period
of the weakened aridity noted by vigorous activity
of microbes, capable to form iron and manganese
sedimentation in a significant amount. These climatic
evolutions pass every time through the stage of
reorientation of elementary biosedimentary processes.
To find out a specific role of bacteria in processes
of bioconstructions and changes will interestingly
integrate into future researches equipment of genetics
and biotechnical achievements. This equipment could
be applicable in the long term preservation of locations
with rock drawings.
External manifestation of microerosion or
«peeling» on some surfaces with drawings or without
them the «ornamented» or untouched surfaces grow out
of termogidroclasty process, i.e. the combined impact
of temperature fluctuations (alternation of processes:
freezing thawing and humidity).
Macrobiological changes are characterized
by prevalence of the grown lichens. Microbiological
changes are presented in the form of superficial film
deposits of the microorganic nature (black patina of a
«metal» look).
Petroglyphic surfaces are «base» of changes
of the geomicrobiological type, two main ecoforms
which were characterized by development: carbonate
educations and metal-bearing patinas. Carbonate
hardening in the paleoecological plan characterize
recent humid stages of climate, on all evidence cold,
with that degree of humidity and cold which can entail,
for example, the phenomenon of fog formation in the
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atmosphere.
Peeling processes, like the onion peel seen on
some surfaces with drawings. They show that the
patina stays now in a stage of progressing destruction
under the influence of a thermogidroclastiya.
The most remarkable fact is the absence of
manganese in orange underlying layers. Manganese
which differentiates the orange horizons from black
superficial, does not suffice.
During this work the fundamental role of
bacteria colonies
in formation of petroglyphic
sedimentary layers became clear. Actually it is an
issue of the organo-mineral formations developed by
these microorganisms - single or interconnected until
conditions of their activity do not become optimum
or simply residual (satisfactory). Therefore, it is
understood as that in acceleration or biomineralization
delay the climate plays the main role: heat or cold,
humidity or dryness, acidic, neutral or alkaline waters
rich or poor by oxygen, slightly or strongly sated
with solutions of salts – factors of strengthening the
weight growth of microbes or their transitions to a
condition of hibernation. It is clear, that these climatic
and sedimentary layers of microbic origin also restore
original «memory» of a natural palaeoecology.
The chemical analysis is a necessary tool for
nature specification and an explanation of process
of patinas formation. It allows to reveal important
information on palaeoecology and to open new
opportunities of the digital datings based on a
radiometric method. The greatest universal distribution
of a black patina in Central Asia is observed on surfaces
with rock drawings. Black patinas contain as shows a
laboratory experiment, much more manganese whereas
iron prevails in orange patinas. The petroglyphs made
on very dark and rather thick patinas, are often blocked
by a patina of new «generation», lighter and less
developed (Nemlaghi, 1998, pp. 110-120).
Thus, some results of geomicrobiological
researches of petroglyphs patinas of Bayanzhurek give
the chance to prospects of searches in this direction, but
yet does not remove relevance of the main problems of
monuments studying of petroglyphic art.
With the help of the analysis of patina structure
the relative chronology drawings can be defined if
to take a stratigraphical layering of patinas of various
«generations» into consideration.
The first direct radio-carbon dates that exist for
wall drawings of the Ignateva Cave in Urals (Shirokov,
etc., 2003, pp. 67-72). Thus new opportunities generated
even more problems in a question of temporary
definition of creation of cave painting.
The dates received by natural-science methods,

quite often conflict to already settled stylistic datings.
Assumptions are made that coal was used for drawing
could be more ancient than time of drawings creation.
Thus, it is necessary to recognize that
dating of petroglyphic art becomes more and more
interdistsiplinarny today. Along with the principles
of periodization developed throughout decades
and chronology of ancient art monuments such, as:
ethnocultural, subject, style, stratigraphical, historical
and technical, comparative-historical, regional and
topographical, application of natural-science techniques
is still actual.
At chronological attribution of Bayanzhurek
petroglyphs we base our research first of all on
graphic material of this location and proceeded from
local characteristics of a monument: stylistic and
iconographic features of the represented, existence
of palimpsests, repertoire of characters and scenes,
analogies to an archaeological material, archaeological
environment of a monument and many other.
Intensive archaeological studying of Zhetysu
cultures being at the interface of the nomadic steppe
and agricultural oases defined transit (or «buffer»)
nature of these regions. These contact zones have huge
value for identification of migratory processes in the
ancient time. In turn, the people who were carrying
out this transit, at the same time were «translators» of
cultural traditions, orders of the day, artistic images.
All culturological aspects of this interaction – influence
and integration, loan and imitation are noted and in
monuments of ancient art of Zhetysu which show
mixture of different cultural traditions.

A

nalysis questions
and interpretation
of Bayanzhurek rock drawings

205

206

Problems of petroglyphs interpretation.
Fundamental, but the most argumentative problem of
petroglyph studying is an interpretation of the internal
maintenance of the graphic monuments conveying
the most difficult information, coded in certain zooanthropomorphous images, symbols and signs,
including a context of cultural and historical landscape.
It assumes identification within a certain paradigmatics
of science of certain archetypical structures and coded
phenomena making special graphic texts, principles
of construction, language and the coding keys lost
nowadays which were known only in the environment
of a certain sociocultural community of the concrete
historical era.
Monuments of the petroglyphic fine arts are
connected first of all with the spiritual sphere of the
ancient people, their outlook and mytho-ritual complex,
difficult ideas of the person about surrounding
world; they also reflect dynamics of material culture
development, change of economic way, ethnocultural
shape, a way of life and life support in the various
public systems adjoining in space and time. Therefore
the analysis of key aspects of this phenomenon in a
historical diachrony and identification, in particular,
sign and communicative function of petroglyphs and
disclosure of other major properties and the hidden
sense for obtaining the fullest information - always make
the major research problem. It is a complex challenge.
For the solution of this problem representatives of
various schools of sciences use a number of figurative
systems, models and analysis methods, for example,
comparative-historical involving data on ethnography,
shamanism, folklore, mythology of the native, IndoEuropean (Indo-Iranian), Turkic and Mongolian people.
In recent years interpreters began to pay more attention
to the analysis of graphic and cultural context and to
structural and semiotic approach to the graphic text.
Certainly, traditional comparative-historical
approach and innovations with shift of emphases on the
philosophical and methodological principles borrowed
from semiotics, structuralism, etc., have various merits
and demerits which will be improved and overcome
in process of emergence of other reference points of
achieving the truth .
The difficulty of a problem of interpretation
is caused by insufficiency of our knowledge about
spiritual life of ancient people, and also that attempt
to reconstruct these or those parties of outlook and
ideology of the ancient people on rock drawings
assumes first of all «the translation from language of
visions on language of verbal messages» (Cher, 1980,
pp. 257-258) that not always can be adequate. At
such «code conversion», certainly, there is «different

interpretation» between initial concepts (images,
metaphors), put in «the graphic text», and subjective
perception of this text the researchers representing
various humanitarian disciplines and the scientific
directions, and also depending on character and
complexity of tasks solved by them.
Semiotics heterogeneity of graphic texts, besides
scattered on chronology, assumes, naturally, the use
of various receptions of interpretation of its semantic
meanings, even at existence of externally complete
universal principle of methodological approach.
However researchers warn that thus carving
of conceptual interpretations shouldn't be imposed
interpretation and reconstruction which are not followed
from their graphic system (Podolskiy, 1998, p. 70).
The problem of textual interpretation of
petroglyphic art for the present has no accurately
issued criteria and the methodological principles but
there is a certain prospect. The idea of the logical
system (at syntagmatic level) and a certain order in
placement of drawings on the rocky plane, therefore,
it is possible to explain (to read) their inner meaning,
being guided by certain rules (for example, binary
opposition) is not new. A. Lerua-Guran pointed to it in
the middle of 1960s. The opinion that petroglyphic art
is a communicative system that drawings on stones are
created by the rules corresponding to them «grammar»
and that establishment and development of these
regularities will furnish the clue to the reading of coded
in «petroglyphic texts» information, corresponds also
to the principles of structural methodology of K. LеviStrauss.
Therefore, it is possible to consider as gist of
the concept of «text» representation that each drawing
(figure or sign), though possesses certain significancy ,
but its true sense can be opened only at clarification of
ratios and logic of interrelations (i.e. an intended order)
between all images on the rocky plane and in a context
of objects location, and also a cultural landscape as a
whole (Samashev, 2011, p. 59).
Despite awareness of prospects of this concept
in our attempts of interpretation, the method of the
analysis of concrete motive or image still prevails;
all comparative or synchronizing tables and schemes
necessary for chronological attribution and further
scientific reconstruction are created by this way. Such
method «form inside», without involving external
in relation to an interpreted monument, according to
D.S. Rayevskiy limits its information opportunities
(Rayevskiy, 1999, p. 118) a little. Nevertheless, it
is connected with that in many cases we deal with
separate images of animal, symbolical signs, or
anthropomorphous figures which themselves possess

the increased information potential. This method is
historically justified and has development prospect, but
cannot claim for absolute infallibility and universality.
In this plan textual interpretation of semantic
meaning of the monuments of petroglyphic art
represents attempt of search of new opportunities.
However, use of this method does not mean that the
principles of linguistic syntax are completely applicable
to the description and reading «visual message»
graphic monuments at which the contents is more
characterized by symbolism, than submission to any
rigid «grammatical» structure accepted in «linguistic
concept of the text». In «text» of the fine arts it is
extremely difficult to speak, especially, at this stage of
development of petroglyphs studying about detection of
any regularities or the grammar definition, generating
the visual message of drawings.
The method offered by M.L. Podolskiy is close
to attempt of textual interpretation, at the heart of which
is identification and the detailed analysis of structure
and the principles of composite creation of petroglyphs
(Podolskiy, 2004, pp. 13-16).
Special development is required for the idea (not
new one) of studying the specifics of psychological
aspects of the act of creation by the ancient person
with the help of familiar to it images and stylistic
(technical) means, multidimensional art space (the
three-dimensional geometrical - and four-dimensional,
including the concept of time), practically on twodimensional rocky surface. In mythopoetical thinking
the act of creation of artistic images on empty surfaces
was equated in the Creation Act, i.e. was a part of the
general cosmological system, and the ancient artist
became the accomplice of demiurgichecal process.
Therefore, it is quite possible that artists, for possessing
sacral knowledge and skills (on an equal basis, for
example, with smiths, potters), ranked as a special caste
(Bayburin, 1993, p. 3). In such occasion reasonably F.R.
Balonov asked a question: whether these images by
done by specially trained and prepared people (speaking
conditionally, «priests-artists») or by the participants
and «responsible» for a transition ceremony? The act of
creating the image, in his opinion, is the act of sacral
property (Balonov, 2000, p. 50).
One of important conditions of semantic contents
interpretation of the petroglyphs are creating a certain
graphic row, the text or implication of wider informative
system, their absolute synchronism. In some cases,
when a graphic row or the text includes earlier images
in the structure, we deal with reconsideration of the
contents and code conversion of ancient images by
various technical ways (renewal, addition of new
elements).

It is also necessary to mean that as D.S.
Rayevskiy noted behind the same graphic signs and
their combinations can hide absolutely different
systems of codes, and, respectively, similar externally
graphic texts can retell the different matter (Rayevskiy,
1999, p.121).
Nevertheless, in science big success in research
of semantic aspects of graphic monuments are achieved.
The sharp increase in volume of the actual material on
rock drawings allows now to pass to its judgment
and development of theoretical, methodological and
methodical problems of petroglyphs studying.
Some researchers offer certain universal decoding
keys of Asian petroglyphs semantics (Tivanenko, 2005,
pp. 247-249). It is necessary to consider the opinion of
I.V. Kalinina who considers that the historical semantics
studying the semantic maintenance of archaic images,
systems of their interrelations, resists to the semiotics
assuming studying of signs in life of society, studying
the culture phenomena as texts. It is possible to agree
with her when she distinguishes an image as unit of
the analysis and raises a question of historical ratio
of images and concepts and points to their distinctions
in bases. In her opinion «concept» concludes the
characteristic of a subject, the phenomenon from signs,
and an image characterizes a subject, the phenomenon
from action. To describe images she suggests to use
the concept of semantic function according to which
some types of images are distingushed: totems and
etc. For designation of the images connected with the
sky, etymologically justified version she considers after
N.Ya. Marr is the term «deities» (Kalinina, 1999, pp.
207-208). Obviously, S.V. Studzitskaya who considers
illegal opposition of semiotics and historical semantics
at interpretation as they open different nature of
the same phenomena reflected in images of graphic
monuments (Studzitskaya, 2004, p. 245) is right. For
the use in interpretation of monuments of ancient art
of the most various sometimes coexisting in science
of currents (for example, post-procedural school
of the Anglo-Saxon world, linguistic, symbolical,
structuralistic, semiological and etc.) the known French
theorist Zh.-K. Garden (Garden, 1999, pp. 86-95; 2006,
pp. 33-50).
In 1980 among researchers of antiquities the
hobby for Indo-European and Indo-Iranian mythology
and cosmogony under the influence of E.M. Meletinski,
V.V. Ivanov, V.N. Toporov, D.S. Rayevski’s works.
In any attempt to disclose the internal content of any
interesting archaeological facts to see in any material
manifestation macro- and microcosm, especially, at
interpretation of works of art of animal style or artifacts
with difficult structure with Vedic texts and to look for
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certain similarities or coincidence in them. In 1990
interest to this subject weakened, now the analysis of
the facts from positions of structural semiotics under the
influence K. Levi-Strauss, V.V. Ivanov, Yu.M. Lotman,
V.N. Toporov, P.A. Florenskiy, M.M. Bakhtin's works
and a bright representatives of Tartusky semiotics school
move as though by inertia, finding both supporters and
sceptics.
Disclosure of information potential of
monuments of the petroglyphic fine arts, of course, is
not limited to interpretation of their semantic contents.
Weak awareness with the contents and the nature
of this monument, different scientific constructions
based on published copies, sometimes lead to incorrect
conclusions of methodological character even
experienced researchers.
Considering positive experience in business
of the semantic interpretation, saved up by previous
generation of researchers of the Eurasia petroglyphic
fine arts and our modern colleagues, and also using
available materials on mythology, ethnography, the epos
and shamanism of the Indo-European, Indo-Iranian and
Turkic-Mongolian people, in two subsequent sections
of dissertation work, we made an attempt to open the
meaning and purpose of a number of key motives,
plots and compositions of the rock drawings coming
from different regions of Kazakhstan. They belong
to different historical eras therefore kept traditional
approach to the material analysis on the chronological
sequence accepted in archaeological science.
Petroglyphs complexes as an object of scientific
search are more available and open in comparison
with materials which are received as a result of laborconsuming archeological excavations (Stolyar, 1994, p.
85). From here the temptation – to open the meaning
quickly and directly and value of the graphic text even
by the experts who are far from the subject of the
scientific interests both poorly representing a subject
and an object of research. And it, in turn, generates
«deviant behavior in science» (Korenyako, 2004, with.
36-47) in all its manifestations.
Petroglyphs studying
got its origin in
archeology. In modern times it dynamically develops at
interdisciplinary level (on a joint with a palaeethnology,
Art Studies, structural semiotics, cultural science,
mythology, also being integrated with other branches
of scienec) and developing in the course of the
formation and transition to theoretical level of research
own fundamental concepts, terminology database,
the methodical and methodological principles of the
analysis and scientific constructions.
Each archaeological era is characterized by
domination in the fine arts of certain motives, images

and plots, organized in the multilevel compositions
imprinted on the different planes with certain very
tectonics and interrelation within one location, and
their set and sequence quite often makes a graphic row
– complete narrative system which is based on archaic
mythopepical representations and archetypes.
Numerous symbolical signs - since the most
ancient eras and finishing with proclamative plots
of ancient Turkic people and the Kazakh graffiti are
connected with a phenomenon of «sign behavior»
(Cher, Vishnyatskiy, Blednova, 2004). Images of
petroglyphic art – realistic, unreal and fantastic or
subject, origin and the development of which to a
certain extent is connected with psychological factors
and features of thinking, but more with life experience,
level of informative practice of certain individuals and
sociocultural communities as a whole, and also need of
designation (semiotics function), storage and transfer
which has been saved up in the certain environment,
knowledge (communicative function). In such context
monuments of the petroglyphic fine arts are the most
valuable sources on history and culture of, especially,
preliterate periods.
Rock drawings represent a specific product
of graphic activity of the person, possessing the
increased information properties and being used in
universal development on archeology, cultural history,
Art Studies, semiotics, cultural science, linguistics
and ethnology. Basic concepts, the methodological
principles and methodical approaches of petroglyphs
studying develop empirically, on a joint of various
disciplines, without excluding borrowings at the level
of translation of ideas (Grazhdannikov, Holyushkin,
1990) that is accepted in science as the natural and
positive phenomenon in archeology (Shchapova, 1998,
p. 379).
The active phase of studying monuments
of Central Asia petroglyphic fine arts which has
begun in the second half of the XX century, just now
reached a certain level therefore it is possible to predict
expansion and specification of the methodological and
methodical principles, and also criteria of the analysis
of sources in petroglyphs studying. It is identification,
on the basis of the system analysis of the general
regularities of consecutive development (taking into
account stagnation and cataclysms in culturegenesis)
both changes in time and space of the art phenomena
(motives, images, plots, styles and other categories
and forms of manifestation of graphic activity), and
also their interrelations caused by multilevel contacts
and diffusions of various ethnocultural formations
which model the processes connected, first of all, with
structure of the spiritual person in life.

Taking into account specifics of physiographic
conditions of regions (in particular, orographical system
and lithological structures, etc.), we distinguish some
conditional zones of distribution of the petroglyphic
fine arts: I. Ural-Caspian region; II. Kazakh hummocky
topography (Sary Arka); III. Kazakh Altai; IV. Zhetysu;
IV. Southern Kazakhstan (Samashev, 2010, p. 10).
The monuments of petroglyphic art of
Kazakhstan have some regional and specific distinctions
on concentration of images and plots of this or that
era and their handling, technical and style and other
features defining «face» of this or that location.
For convenience of the analysis we divided all
graphic material from Bayanzhurek into such main
categories, as animal, anthropomorphous with internal
classifications, and also into subjects (for example,
vehicles, chariots) and symbolical signs (Samashev,
2009, p.p. 74-85).
In total there are more than two and a half
thousand drawings occurring at different times
recorded on the monument. They are placed on the
planes chaotically – along with single multifigured
compositions.
In orientation of plates there is a certain
regularity: the majority of them have YV orientation,
horizontal and inclined planes. The petroglyphs on
the mountain are placed unevenly, depending on
topography of an exit of rocky massifs and remoteness
from ancient river corridor.
Among techniques of making drawings prevail
punctuated shake-out, more rare – middlepunctuated,
big-punctuated and planimetric. There are engravings,
pro-polishing and the combined technique in some
drawings. Both very large and tiny images are noted.
Animal images. In location Bayanzhurek, as
well as among other rock paintings of Kazakhstan, the
dominant position is occupied by images of animals.
The triad of horned animals - bull, deer and mountain
goat / ram makes a basis of an animal image of the
petroglyphic fine arts of all eras and especially of the
Bronze Age (fig. 18-45).
A bestiary of tribes of the Bronze Age include
other various hoofed (herbivorous) animals , wild
animals and birds which significantly expand repertoire
of the petroglyphic fine arts of this time. The reasons of
prevalence of this or that image should be explained,
first of all, in an area of these or those populations of
fauna with which activity and a life support system
of the people adapted for features of a natural and
ecological niche of concrete geographical zones of
Eurasia were closely connected.
The image of a bull. Images of a bull are favourite
motives in mountain petroglyphs of Bayanzhurek. The

image is included into the various plots connected with
outlook and daily form of activity of ancient people.
Cattle in the Stone Age becomes one of the
most productive objects of hunting thanks to the big
mass of a body and rather small speed of running.
This animal (not only the bull, but also a cow) was
domisticated at the end of the Stone Age, during the
Bronze Age it gets the popularity, and according to
many positive characteristics moves forward on the
advanced positions in economic and cultural life of
society of ancient cattle-farmers and metallurgists. The
invention of a drag harrow, sledge, wheels, vehicles
are directly connected with detection by the person of
draft opportunities not only an equid donkeys, but also
a house bull (horse which has become subsequently
the main draft animal and means of riding. It was
domesticated judging by the settlement Botay materials
on the steppe and forest-steppe joint, a bit later - in the
head of 3 thousand BC).
Its animal production - skin, bones, horns – are
widely used as raw materials in craft production. Milk
and any dairy products, probably were used in food and
in various rituals.
Thus, the special role of cattle in life support of
people of the Bronze Age predetermined value of its
image and in system of cultural values and in world
outlook constructions, promoted origin and formation
of a cult of a bull and various related rituals and
ceremonial actions which reflected, first of all, idea
of wellbeing bases namely on livestock number. The
cult of this animal is closely connected with the idea
of fertility, intertwines subsequently with universal
representations, solar and cosmogonic or others, global
and concrete (for example, sacrificial) functions.
Typology and the stylistic analysis of bulls
images of the Bronze Age are necessary only for
definition of internal, relative chronology and attempt
to tie them to the allocated archaeological cultures
since as a whole on the era they are distingushed rather
correctly
On a number of parameters on territories of
Kazakhstan it is possible to distinguish some groups
which differ among themselves both on stylistic and
iconographic features, and on creation time within the
Bronze Age from images of bulls of that era known
today.
It is conditionally possible to distinguish a
circle of images of bulls with a certain set of the
expressive elements most representative samples of
which are presented by petroglyphs Saymaly-Tasha,
Tamgaly, Tersa, Karasaya and other locations of the
Fergana ridge, Talass Ala Tau, the Kyrgyz ridge, ShuIli mountains, Karatau and Zhetysu Ala Tau, i.e. does
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not go beyond Zhetysu and South Kazakhstan, and
also has single analogies among known petroglyphs
of the Central Kazakhstan, without extending to the
north of northeast of Zhetysu line and Balkhash area.
This circle of images can conditionally be referred to
saymalytash-tamgaly tradition. Here the considerable
part of images of the bulls are executed in geometrical
style, i.e. animal in the form of bitriangular, square
and rectangular figures, with the parallel twisting horns
directed forward, etc. Forms, ratio of the sizes and
manner of horns placement and their combination to
others «substantial elements», creating a graphic image
of this animal – a tail, withers, trunk, etc. in this regard
are very indicative.
Depending on an orientation subject lines of
compositions on rocks represented wild European bulls
and domesticated bulls that it is possible to observe
even within one petroglyphic complex.
The representative group of images of
Bayanzhurek bulls are made by those whose bodies
were rectangular geometrical (fig. 19, 40). In Zhetysu
images of this animal were ornamented with various
patterns, «cages», circles, points, the wavy and zigzag
lines located both vertically and horizontally. In
dressing by similar «patterns» the body of bulls no
system or numerical characteristic is caught therefore
each ornamented figure has peculiar to it identity and
originality. There is no chronological gap and between
such and usual figures of bulls; they are often found
together therefore such way of animals body decoration
needs to be considered, probably, from the point of view
of religious views of ancient people and the semantic
phenomenon.
There are the different versions on the issue
of similar dressing: idea of compartmentalization of
sacrificial animals, attempt of color transfer and etc.
In the semantic plan an image of a bull is
closely connected with idea of sacrifice. Let's notice
that the concept and the act of sacrifice as cultural
universal has some functions, establishes a distance
between the world of gods and the world of people and
at the same time staticizes need of contacts between the
worlds, and, certainly allows a set of interpretations
(Zdanovich, 1995, p. 50).
On the hierarchy of sacrificial animals existing
in mythology of ancient Indo-Europeans, the second
place after a horse was taken by a bull.
The image of a bull is one of the most popular in
petroglyphs of the Bronze Age of all Eurasia. Hunting a
bull not only in the top paleolith, but also in later times
was always a very dangerous activity demanding not
only full mobilization of physical forces of the hunter,
his dexterity, quick reaction, but also good technique.

At that time any bull was a wild animal. The
domestication of cattle began much later. Therefore the
victory of the hunter over a bull, except the bag, became
also an embodiment of force, courage, dexterity and
hunting skill. It is not excluded that such test there had
to be passed by each young man entering the circle
of adult hunters. In that case it already turned into
dedication ritual and as any ritual it was filled with
various symbolical actions.
The ritual of a single combat with a bull as
scientists believe, was known not only to steppe hunters:
it was known also by the most ancient farmers what is
proved by findings of the remains of an interior of the
temple from Chatal-Guyuk in Anatoly – frescos with
images of bulls around which people are doing some
actions, and also a composition from bull skulls and
relief images of people in certain actions. The frescos
of the Knossky palace mentioned above are interpreted
as «acrobatic game with the trained bulls». Ya.A.
Cher suggests to explain them as a scene of ritual fight
against a sacrificial bull which was at the same time
and a public show, i.e. the peculiar bullfight origins
of which are lost in the depth of paleolith. Over time
hunting became more ritual than means of life among
farmers and shepherds and sacrifice of the bull the traces
of which are constantly found in different monuments,
at the same time represented demonstration of courage,
force and dexterity: images on cups from Agia the
Triad and Vafio and many other examples of such plots
relating from a paleolith to the present (Cher, 1992, pp.
36-37).
As an ethnographic example we will note
interesting ritual of bull sacrifice with archaic elements
of the ceremonialism, connected with idea of peculiarity
in shamanism that was recorded in the beginning
of the last century among the people sibo, moved by
Manchurians after defeat of oyrats in 1758 , in upper
courses of the river Illi on the foothills Tarbagatay. The
applicant for a role of the shaman on a closing stage
of test had to rise up on a ladder constructed from two
poles and swords crossbeams for communication with
heavenly spirits patrons, then, having gone down to
kill with a spear and getting close to his wound drink
the warm blood of the animal (Krotkov, 1912, p. 122).
Remained in ethnographic layers of the Euroasian
people the idea of sacrifice could take place at the heart
of some plots of the Bonze Age with bulls.
The image of deer. The following horned
animal which was represented by artists of the Bronze
Age on Bayanzhurek rocks is deer. For chronological
attribution of petroglyphs of that time the image of deer
almost was not widely spread unless the cases when
it was a part of multifigured compositions, belonging

of which the Bronze Age does not raise any doubts
among researchers. They include planimetric figures
with geometrically treated trunks first of all. Horns of
deer represented at this time treelike or as for bulls their
horns are in the form of a circle but with shoots both
internally and externally. Some samples differ by very
magnificent branchy horns. But in most cases horns go
up. Poses are generally static, silhouette, but seldom
can be met four parallelled feet.
A series of deer images ofrom Zhetysu covers
the period (final bronze - transitional – period of early
sack time) which in relation to problems of graphic
monuments development could be considered as united
and completed period when there is a change of basic
stereotypes of culture in the society caused by internal
process of transition to type new economic and cultural
type and mixed impulses – migration from depths of
Central Asian steppes of tradition bearers of the deer
image of with beak-sheped muzzles, especially, on
deer stones. Types of bird-headed deer are presented in
Bayanzhurek petroglyphs without magnificent horns as
on deer stones, and in all the rest they repeat classical
Central Asian samples (fig. 89).
The bird-headed image of a deer from
Bayanzhurek is comparable especially in respect of
iconography, with images on deer stones (Samashev,
1984, pp. 62-63).
It is supposed that deer stones are sculptures of
soldiers (Volkov, 1981, p. 96). We assume that at the
heart of deer stones lies the image of not simply armed
soldier but of the soldier allocated with functions of
the shaman or the priest. In this sense registration of
deer stones comparably with difficult on the symbolics
and semantics suits of the Siberian shamanism. At the
heart of symbolics of a shaman suit the image of «light»
animals and birds, spirits assistants and patrons of the
shaman lies. E.D. Prokofieva notes that at a certain stage
of shamanism ideology development of the bird image
which appeared at the same time with the development
of ideas of the heavenly top world became the basic
reflected in a suit. The shaman mediator accepted the
bird image as close to the sky, the suit of the Enets was
made from a skin of a deer, on its decor represented a
bird. The Nganasan suit at the same time was a symbol
of a bird and a deer male. The suit of the Ket shaman
as a whole recreated an image of a deer and at the same
time bore lines of a bird (Prokofieva, 1971, pp. 8, 1316, 21).
Thus, syncretic drawing of a deer on deer stones
should be considered not simply as a decor of a suit or a
tattoo (Volkov, 1981, p. 96), and as reproduction of the
main spirits assistants, patrons of the shaman, capable
to accept ornithomorphic shape during flight to the

top world. The existence of images of solar symbols,
mirrors, armament tools does not contradict to the
definition of deer stones as suit of the shaman or the
priest combining military functions.
The indings of deer images with beak-shaped
muzzles in East Kazakhstan – region located close to the
main area of these monuments are natural then Zhetysu,
Karatau and Aksu-Zhabagly deer images indicate more
southern direction in advance of any ethnic groups
bearers of this graphic tradition, from depths of Central
Asian steppes at the beginning of 1 thousand BC.
As for an image of a deer in the early Iron Age,
probably, from all surrounding the person of that time
of animals, thanks to any special qualities of purity and
nobility on the forefront there is an image of a red deer
which at different stages of development of nomad
communities, acts in different forms, steadily keeping
the basic substantial elements. Special symbolical
significance was attached to unusual deer horns; with
the help of them headdresses of priests (shamans etc.),
were decorated crowned masks of smart and funeral
horses of governors and sacral objects. Researchers paid
long ago attention to its totem essence that ethnonym
«saka» designates a dialect of ancient Iranian language
of a deer.
In monuments of pazyryk art an attempt of
creation of an ideal fantastic creature by means of merge
of substantial elements of images cat, bird of prey, a
horse, a griffin, a mountain goat, etc. where supremacy
belongs, naturally, to an image of a red deer is most
brightly shown. Among monuments of petroglyphic art
to us only one case of the image of such fantastic being,
on Tepsey (Sovetova, 2005, p. 61) is known.
Analyzing one petroglyphic scene on Yenisei
which consists of figures of deer by N.A. Bokovenko
who expressed opinion that in this composition the
Scythian artist could record various stages of animal
sacrifice since ritual hunting on a sacred animal,
captures, preparations for sacrifice and finishing the
moment of implementation of this act (Bokovenko,
2000, pp. 16-17).
Numerous images of deer on rocks and on
metal art wares in «lying», «flying» or “standing” on
tips of hoofs («pointes»), are explained by a number of
researchers as ready for sacrifice though, it is necessary
to take into account the opinion that all this no more
than graphic allegories, techniques strengthening
expressiveness of an image (Pauls, 2000, pp.176-177).
Many images of «hoofs standing on tips» deer
(as well as horses, mountain goats, etc.), the brightest
which classical samples are presented by figures
of Arpauzenya, Sauyskandyk on Karatau which
symbolize, probably, sacrificial shares of pantheon
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deities. However, it is not excluded that actually such
pose can designate trailing (on poles) a skin of an
animal with extremities.
During the early Iron Age the image of a red
deer was some kind of emblem of Scythian and Sack
mobile society and was connected with cult of the sun,
ancestors, mythological ideas of a world tree, etc. which
closely interwined with other elements of world view.
A series of rock drawings of the deer, especially
relating to the second half – the end of 1 thousand BC
marking are characterized by various parts of a body
by badges like spirals, curls and other symbols that
gave rise to their trivial interpretation as the space solar
animals assimilated to heavenly bodies.
Certainly, at any option the interpretation of
deer images of certain heavenly essence of semantics
of this animal image is not excluded. It is believed
that marking by such symbols emphasizes sacrificial
essence and well-formedness of these animals that
is confirmed by some ethnographic data among the
Siberian people (Devlet, Devlet, 2004, pp. 418-421).
However, it would be very interesting to compare this
series of deer images and images of other animals
with works of arts and crafts of the interval time stated
above when the equipment of incrustation prospering
in variety and application got into all possible spheres
of culture and made the return impact on the fine arts.
Therefore, there is a basis to believe that analyzed
series of rock paintings could be created contrary to
opinion of some researchers, including S.I. Rudenko,
under the influence of this direction of arts and crafts.
In any case it is impossible to deny such opportunity. In
some cases it is possible to catch images of additional
elements on the case of the animals, close reminding
tear-shaped or round cells for color inserts of the gold
plaques executed in the Scythe-Siberian animal style.
The image of a mountain goat, argali. Among
horned, the motive of artiodactyl animal, especially,
mountain goat (and argali) makes the vast majority
in repertoire of the petroglyphic fine arts since of the
Bronze Age and becomes rare only in the Middle Ages,
and it is even less - among engravings of ethnographic
time. Nevertheless, the chronological attribution of
bulk of mountain goats images is complicated except
for stylistic and other signs without effort it is possible
to isolate single samples or groups of drawings of this
animal and to date them to certain era.
Sometimes figures of mountain goats are
presented in compositions the ritual context of which
does not raise doubts. The scene where among
numerous images there are two anthropomorphous
figures as though leashing, for the feet, two mountain
goats (fig. 71) relates to that. Human figures are

imprinted in expressional poses, with underlined signs
of gender, tails (?), on a belt of one of figures a chat is
shown and the headdress reminding a cocked hat.
The extremely important part in dionisiy cults,
orgiastic festivals and orgies were assigned to a goat. At
the same time in myths, and traditional representations
especially going back to them, futility and unfitness of
a goat appears.
The image of a horse. The horse domesticated
in eneolith already in the Bronze Age, in process of
increase of its potential in system of economic life of
the Eurasian steppe people becomes one of key objects
of cult honoring and, as a result, its image is intensively
developed in multidimensional graphic activity – in
small plasticity, in petroglyphic art, in mobile statue
monuments. Therefore it is possible to allow formation
of art traditions in various regions of the outlined
territory, the styles enriched with some local specific
elements without which covering the created shape of
this or that cultural phenomenon and without breaking
the general outline, at the same time give it some
peculiarity. It is, to a certain extent, a natural process of
emergence and development of various graphic styles,
traditions, for example, as «Minusinsk» or «Angarsk»,
«saymalytash-tamgly tradition» also is fully applicable
for the characteristic and determination of specifics of
iconographic shape formation of a horse in graphic
monuments of the various periods of the Bronze Age.
The whole layer of horse images in Bayanzhurek
which was made in so-called the petroglyphs of
«Seyminsko-turbin tradition» and having steady
easily distinguished in many regions of Central Asia
iconographic shape, was emitted in due time on the
basis of stylistic identification with figures on knives
and daggers finial and also with sculptural finial of stone
staffs from different regions (Pyatkin, Miklashevich,
1990, pp. 146-153; Novozhenov, 2002, pp.37-42;
Kovtun, 2006, pp. 65-72). Therefore we will consider
these drawings on a wide territorial background (fig.
61, 64-67).
Seymin-turbin phenomenon connected with
hi-tech for the time of paleoeconomic societies of
miners, metallurgists and skillful handicraftsmen, and
also aggressive farmers, horse breeders, shepherds
characterizes also high level of their graphic activity.
E.N. Chernykh and S.V. Kuzminykh write that
«character of their weapon and the military organization
which appeared in 2 thousand BC was so perfect that
these people could overcome in very short interval of
time in the campaigns migrations thousand kilometer
of the West Siberian forest-steppes and a heavy boggy
taiga, pass the Ural Mountains and come to forest
plains of Eastern Europe» (Black, Kuzminykh, 1989,

p. 5). The metal weapon, according to these authors,
was some kind of «an ethnic sign» of seymin-turbin
populations with which disagreed B.N. Pyatkin
and E.A. Miklashevich, and also V.A. Novozhenov
(Novozhenov, 2002, page 41).
B.N. Pyatkin and E.A. Miklashevich believed
that objectively rock paintings can be the ethnic
indicators (Pyatkin, Miklashevich, 1990, p. 151).
However E.N. Chernykh and S.V. Kuzminykh used this
concept of quality of a metaphor as it is visible from
a context, for the characteristic of culture of the era,
and the ethnodifferentiating potential of petroglyphs,
especially early ones even if this date exists in science
it is not described and systematized yet. Moreover,
rather seymin-turbin tradition does not need not to
look for a certain ethnic substratum even at the level
of cultural and historical communities (srubnoandronov, sintashtinsko-petrovsky) as it was offered
by V.A. Novozhenov to consider it as the special
cultural, supra-ethnic and exterritorial phenomenon
which has extended, thanks to high technology of
metallurgical production and creation on this base of
the militarized mobile communities, the unity and level
of technological achievement and which military power
can be marked by a certain category of ware complexes.
This phenomenon sometimes is called transcultural.
However, G. Partsinger, recognizing that findings like
Diets and Turbino concentrate generally near rich ore
fields of copper and tin in Altai, in the Western Sayan
Mountains and in the Urals, believes that this «a
transcultural phenomenon» - an artificial design, in any
case, in its present meaning (Partsinger, 2000, p. 68).
Within distribution areas of bronze products of
this shape, small plasticity, and also specific subjects
made of bones, stones, it is not obligatory to look for
close coincidence in types of ceramic ware (and to
compare it, with okunev, with sintashtins-petrovsky), in
anthropological shape of the population.
Yu.I. Mikhaylov's statement: «Force of the
weapon multiplied by authority of sacral tradition is
one of the main components of seymin-turbin cultural
phenomenon» in the analysis of staffs with the heads
of horses topping, belongs already to the area of sociopolitical and religious structures and rather capaciously
characterizes a condition and society structure during
blossoming (Mikhaylov, 2002, p. 109).
Initial area of metallurgical production of
the seymin-turbin bronze E.N Chernykh and S.V.
Kuzminykh consider Ore Altai and the Upper Irtysh
where there were rich deposits of copper and, the main
thing, cassiterite in the Kalba-Narym massif from
where in the ancient time supplied Eastern Europe with
tin, and according to recent data, received by us during

researches on Askarala in the Delbegetey massif up
to Mesopotamia, in the east – to Minusin Depression
where at alloys with tin from Ore Altai (Berdenov,
Garner, Gorelik, Kushch, Mertz, Samashev, Chernykh,
2007, pp. 122-123; Berdenov, 2008, p. 48-52). Let's
note here that radio-carbon date of materials of one
of mines of Kalbinsky mountains is Kalayy tapkan in
1462-1210 BC.
However there were also opponents of
E.N. Chernykh’s hypothesis. In particular, V.I.
Matyushchenko assumed that on Central Irtysh could
be an independent center of production turbin-seymin
bronze (Matyushchenko, Sinitsyn, 1988, p. 120).
From East Kazakhstan main categories of metal
products take their origins - socketed axe, knives and
daggers, and also casting molds for casting of these
products (Chernykh, Kuzminykh, 1989, p. 248).
However these authors then did not consider
information opportunities of the most mass
petroglyphical material making an important component
and characterizing seymin-turbin phenomenon from
other foreshortening. However they paid special
attention on topping of knives and daggers in the form
of horses and rams, considered also the questions
connected with ancient horse breeding, believing that
on these subjects pets were represented, compared their
exterior to undersized steppe breeds like the Kazakh
toad, having called them Kyrgyz or Mongolian (Black,
Kuzminykh, 1989, p. 249).
These horses have steady iconographic signs:
a big head, sometimes is extended forward or lowered
down, specific manner of mane transfer, especially,
bangs, massive case, a stomach in some cases really
loose-hanging, but also lean, a special sign - short feet.
Classical variants are presented by volume horses
of a seymin knife from the burial ground of the same
name located on interflowing of Oka and Volga rivers
(Bader, 1971, pp. 98-103), a dagger from a burial ground
in the village Rostovka near Omsk (Matyushchenko,
Sinitsyn, 1988) and a dagger from Shemonaikhi in East
Kazakhstan (Samashev, Yermolaev, Kushch, 2008, pp.
54-57), and also plane - from Elunino and Ust-Muta in
Altai (Kovtun, 2006, pp. 65-72; 2008, pp. 139-143).
Let's consider a pethroglyphical material from
an extensive zone of the Central Asian region including
East Kazakhstan which is unambiguously considered
by many experts as the initial area of metallurgy
formation of this type and adjacent to it from the south
part of Zhetysu and Fergana in some extent (Vinnik,
Kuzmina, 1981, p. 50), representing a peripheral zone
of this phenomenon formation and also the Kazakh
hummocky tipography where the brightest models of
this art – Terekta Auliye, Baikonur are recorded.
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Known now in upper courses of Irtysh the
images of the horses relating to the Bronze Age, it is
possible to divide into some conditional groups which,
probably, have also chronological distinctions within
this historical period.
Early from them are represented as stocky, with
massive cases, with very short two feet and the curved
backs. Their belly in many cases is loose-hanging.
The heads are hung down under a certain corner, but
the muzzle is slightly directed forward. The mane
and bang are merged together. Ears at the majority of
images are not allocated. The long tail is lowered at an
angle. These images pull together the listed above signs
with a figure of a horse on a dagger from Shemonaikhi
which has territorial and chronological proximity with
the specified rock paintings.
All other drawings of a horse different from them
on the stylistic features, hold most likely intermediate
position.
From East Kazakhstan there are two stone
staffs with toppings in the form of the sculptural head
the horses made in classical option of seymin-turbin
graphic tradition and which are considered by us as
reference samples (Samashev, Yermolaev, Kushch,
2008, pp. 50-51, 53). Close findings are known in
Altai (Shipunovo-5) and 1 copy comes from Omsk
(Kiryushin, 1991, pp. 66-70; Kiryushin, Ivanov, 2001,
pp. 43-52; Kovtun, 2002, pp. 67-73; Chenchenkova,
2004, p. 130). In South Ural the small stone sculpture
is found in the town of the Check with the image of
the head of the horse the mane of which is issued as
at a horse on topping of the East Kazakhstan staff, but
the modeling of the head is executed in a bit different
manner (Chenchenkova, 2004, p. 282, fig. 137).
All other drawings of a horse, other than them
on the stylistic features hold most likely intermediate
position.
We find the closest iconographic and graphic
parallels among petroglyphs of the Central Kazakhstan
to these figures, first of all, from Terekty Auliye.
Images of horses from Terekty Auliye created in the
style close to the seymin-turbin: silhouette figure (rare
with four short and slightly bent feet), a static pose,
only massive, extending to the basis and curved by an
arch (sometimes extended forward) the neck with a
mane passing in hanging wedge-shaped bang, over a
forehead emphasize an internal tension of an animal. At
all options of neck modeling, its bottom line remains,
with rare exception, permanently equal. The muzzle of
a horse in the form of extended (or lowered) strips with
rounded off, sometimes slightly bent tip is especially
expressive. The chin line is occasionally smoothly bent;
the basis of the bottom jaw forms an acute angle with a

throat that gives to the image of the head of an animal
special grace. The heads of horses possess on the plug of
a bronze tip of a spear from Zhetygara (Maznichenko,
1985, p. 153). These are horses- swans in respect of the
stylistic characteristic, and in the semantic relation a
horse with ornitomoph image.
A big series of images of the horses, executed
in close to seymin-turbins tradition come from location
Baikonur in the Central Kazakhstan.
The following zone of distribution of horse
images in seymin -turbin tradition – Zhetysu and the
Southern Kazakhstan.
A significant amount of horse images with a
mane and, the main thing, with hanging over a forehead
the pointed topping that are met among northeast
Zhetysu petroglyphs, in particular, Bayanzhurek (fig.
61, 64-67) petroglyphs and also on both slopes of
Karatau ridge as a part of multifigured compositions
and sometimes harnessed in chariots with many spoke
wheels, frequently – with the attached feet. Practically
in all known today large (and medium-sized) locations
of petroglyphs of the Bronze Age of the specified zone
there are images of this animal that allow to consider
Zhetysu and the Southern Kazakhstan as a zone of
contact and diffusions of carriers of seymin-turbins and
saymalytash-tamgaly graphic traditions of the Bronze
Age.
The saymalytash-tamgaly tradition does not
extend to the north of Zhetysu and northern slopes
of the ridge Karatau and seymin-turbin judging by
separate findings made of bronze (the 2nd Karakolsky
treasure, pins from Zardchakhalif, near Pyandzhikent
and Haka with zoomorphic elements) gets more deeply
to the south. However, these metal products, according
to other researchers, are not directly connected with
seymin figures and differ iconographically (Mikhaylov,
2002, p. 107). The materials of Zardchakhalif are
interesting because of the disk psalium found there
about which we will tell below, and stone of phalic
form which in aggregate with findings from the Western
Mongolia, China (tamper with finial in the form of the
head of a ram, casting molds, crucibles from Erlitou
burial ground Shang-Yin in Yansha district – (Kuchera,
1977, fig. 47) allows to raise a question not only of
the different directions of manifestation of seyminturbin tradition, but also of distribution borders of this
phenomenon. It is necessary to consider opinion of V.A.
Trifonov that during a sintashtin era from the East to
the west (from Central Asia to Prikarpatye) extends
tradition of production tampers (and other similar
products) with various zoomorphic finial which had
something similar to a seymin-turbin phenomenon.
(Trifonov, 1997, pp. 94-95).

Concerning dating of seyminsk and turbinsk
antiquities in 1980 there was no unanimity, fluctuation
went from 17 to 8 centuries BC (Chernyh, Kuzminykh,
1989, pp. 7-8, 256-263). A Seymin knife with a horse
and person is dated to 13 c. BC (Partsinger, 2000, p.
113). On the basis of the radio-carbon dates received
in recent years for soil burial grounds of Elunino-1 and
the Teleut Import in Altai, origin of many categories of
bronze products of seymin-turbin type, Yu.F. Kiryushin
accepts as ones belonging to 18-17 centuries BC
(Kiryushin, 2002, pp. 79-80).
Now some researchers synchronize early
seyminsk and turbinsk and potapov and sintashtin
monuments of the steppe and forest-steppe circle in
Eastern Europe and taking into account a tendency
to doubling on the basis of correlation suggest to
date 21-18 cc. BC (Kuznetsov, 2002, pp. 81-82), and
taking into account new Mycenaean and European
dendrochronology – 18-17 centuries BC, an initial
impulse for formation of metallurgy – 17 century BC
(Mikhaylov, 2002, pp. 107-108). If to be guided by
chronology of similar monuments from the neighboring
regions, Erlitou in China – 17-16 centuries BC, and
Zardchakhalif – 17-15 (or the new, calibrated date: 2117) for centuries BC (Bobomulloyev, 1993, pp. 56-63).
Thus, the specified dates give the bottom horizon
of existence of considered graphic tradition, and mark
the top horizon, apparently, images of horses on a gold
earring from the Chesnokovo-1 complex in Altai and
on the same earring from Zhetysu (Mynshunkyr) which
remotely keep the shape of seyminsk and turbinsk
tradition differ from it on a number of signs and are
dated already by later time close to the beginning of
1 thousand BC. Other researchers agree with such
position as well (Kovtun, Goryaev, 2001, p. 60).
Our researches of an archaeological complex
Baganala on Karatau in the Southern Kazakhstan as a
result of which the necropolis and the settlement, and also
(synchronous are revealed by it «andronovsky» shape?
) images of classical seymin option of horses on rocks
near the monument (Samashev, Kariyev, Podushkin,
Murgabayev, Chotbayev, Donets, Rustemov, 2011, pp.
345-350) allow to raise a question of andronov cultural
and historical accessory of this phenomenon and not to
emit special «seymin-turbin» layer of the Bronze Age
culture.
The whole series of realistic images of horses
of seymin and turbin tradition from Siberia, China and
Central Asia as a whole lived up to early Scythian time
and coexisted with the mythologized images of art of
animal style that testifies to discrepancy of life of a
phenomenon of the metallurgy with duration of graphic
tradition (Savinov, 2000, pp. 179-183).

Anthropomorphous plots. The image of the
person in the petroglyphic fine arts of Kazakhstan is
multidimensional and various. It is represent as a central
one almost in all narrative, mythological, battle and
other plots of the large locations discovered in recent
years. However, there are available not less significant
scenes and plots connected with various actions of the
person (fig. 46-78). These are hunting or erotic scenes;
some plots are connected with image of a warrior which
have something in common with known tamgaly and
reflect, certainly, the same circle of the representations
connected with the Thunderer or the cultural Hero of
Indo-European layer of mythoepitical representations.
Below, we focus our attention on several
brightest plots. We will try to open only some
features of a multidimensional image of the person
in petroglyphic art of the Bronze Age. For example,
it is possible to try to illustrate options of ceremonial
practice and to show features of outlook several images
of «bright» characters from Bayanzhurek in special
suits, headdresses and masks.
Rock drawings among which there are two
anthropomorphous figures representing exclusive
interest in research of spiritual culture questions of
ancient tribes are found in mountains the Bayan Zhurek
From all archaeological periods and the cultures,
the greatest number of anthropomorphous images alone
and as a part of various scenes and compositions is
recorded in the petroglyphic fine arts of the Bronze Age
of Eurasia.
The anthropomorphous image is presented in
Bayanzhurek petroglyphs in great variety: these are
the scenes reflecting fertility cult, battle and hunting,
charioteer or household plots (fig. 46-78).
The chronological attribution of anthropomorphous images as a whole of the Bronze Age,
also as well as in considered above zoomorphological
drawings now does not require special work. The task
consists only in allocation within considered time of
early, intermediate and late layers of images. From
early drawings of the person first of all samples of
geometrical cases distinguished: bitriangle, rectangular.
The big group of images of people is shown
in fungous headdresses that is also connected with
mythoritual complexes of the Bronze Age.
A certain number of anthropomorphous
characters is made by compositionally and semantically
connected with carts, vehicles and chariots of the
Bronze Age.
A special category is made by pair images of
resisting anthropomorphous characters which are often
shown with the bent knees and hands parallelly raised
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up and frequently with highlighted male features and
widespread in Zhetysu petroglyphs single, but bright
scenes, most visually mark, along with sun-headed and
others zoo - anthropomorphous characters population
shift, carriers of a certain graphic tradition.
A series of images of anthropomorphous
characters is connected with a fertility subject and
shown variously in eroticized scenes and occupies quite
noticeable specific place in petroglyphs of the Bronze
Age and practically is met everywhere.
Subject of special research is undoubtedly, a suit
of the Bronze Age, reflected in petroglyphic art only
sketchy and generally.
The image of the person is presented among
drawings of the early Iron Age. In medieval engravings
the anthropomorphous image is often met in dynamic
battle scenes and in proclamated scenes with the
participation of spire carrier (fig. 110-145,161).
A representative series of images are made by
so-called “red” characters in animal or ornithomorphic
masks, in special headdresses, in clothes from skin of
animals and with tails. These characters in many cases
are shown as a part of compositions and connected with
plots of the ritual and mythological contents; are often
shown with various subjects of arms – a club, bow, etc.,
and also with attributes of the power or priesthood –
rod. Any plots and compositions of the mythological
contents, hunting scenes and, certainly, battle or
erotic character can't be defined without presence of
anthropomorphous image.
Some parties of ceremonies and outlook of
people of the Bronze Age are illustrated by two «red»
characters of Bayanzhurek (fig.) representing exclusive
interest for research of questions of spiritual culture of
steppe tribes of the Paleometal age (Samashev, 2006,
pp. 170-178). Let's consider them in details.
One of characters is depicted at the time of
officiating ritual and ceremonial action. His head is
topped by radial rayings. Probably, the damaged ends
of two median beam shoots were initially connected
among themselves in a semicircle and made a complete
and prepotent element of a headdress to which beam
shoots were attached (imitation of bird's feathers are
added?) . At such assumption all set of images can
designate the specific headdress complicated by various
symbols (the attendant of a cult, «the elect of spirit»
or denotation of the «divine» character?) intended
for exceptional cases, for example, for officiating
any important ritual and ceremonial actions – dance,
pantomime, shamanic rituals and etc.
The headdress in the form of a mask of beast
like beings served as the main component of of
shamans suit of a number of the Euroasian people. Its

variations and other elements «shaman» suit or any
other mythologized character are known on lists and the
engravings recorded on walls of stone funeral boxes of
eneolithical time from Karakol (Mountain Altai), and
various monuments of okun, samus and other cultures
of Siberia and Altai.
An important element of a suit of the
Bayanzhurek character is «fringe» – short shoots in a
coxofemoral joint and knees.
On the plane are also represented a goat and
two not clear, amorphous figures, and one of them,
judging by patina, below an elbow joint of a human
being, obviously of late origin (though in a context of
mythoritual complexes the fact of repeated deliberate
renewal is not excluded).
On the head of the second character (fig. 47) it is
possible to distinguish accurately two pairs of parallel
beams which disperse at an angle into two directions;
the right one is adjoined from above by a wide vertical
strip. Two more equal horizontal shoot beams are located
in the head from both of its sides. The total of number of
beams is seven, five of them adjoin to an arch framing
the head bent ends of which are connected to elbow
joints of hands by means of short strips. This difficult
head construction is topped with a vertical core with
two disks on both sides. As a result the wrong vicious
circle in which the head of the character is concluded
with seven beams is as though formed, and outside it
is adjoined by the mentioned core (sign), a two-horned
goat (his external horn, most likely, appeared later)
and an uncertain zoomorph figure. On the right side,
opposite to a hand of the person, the indistinct image
reminding a silhouette of a bird of prey is located. One
more detail of a “shaman» suit is six hanging-down
shoots of a fringe, three in a knee and coxofemoral
joints.
In Central and Central Asia, and also in
adjacent with them regions a large number of images
of anthropomorphous characters in special headdresses
– with beams, in zoo - and ornitomorph masks, in
suits from a skin of animals, with various accessories
– animal tails, symbols and material attributes (fig.
48) are known. Similar plots, including Bayanzhurek
despite cultural and chronological distinctions and
territorial remoteness are changeable and also possess
iconographic and semantic proximity.
Chronological framework of bulk of “red”images
from the above-named regions – since the beginning of
3 thousand BC to the end of 2 thousand BC (though
some samples belong and to the Neolith period).
Undoubtedly, they belong to various cultures of the
Paleometal era – afanasyev, okunev and synchronous
to them and also to some cultures which have replaced

them (andronov, karasuks, etc.) the steppe zone of
Northern and Central Asia
The most known images in Kazakhstan «sunheaded» and red people from Tamgaly natural boundary,
still refer to 2nd part of 2 thousand BC. Dating is made
on the basis of synchronization of petroglyphs and
materials located near the necropolises. Some objects
had not calibrated radio-carbon dates not more older
than 3200 years ago. Bayanzhurek red possessing more
archaic lines, than tamgaly «sun-headed», previously it
is possible to refer them to the time not earlier than
the end of 3 thousand BC and not later the middle of 2
thousand BC.
Iconographic (and stadial) bayanzhurek and
similar to them, for example Xinjiang petroglyphs are
close to karakol lists and engravings of Mountain Altai.
Having defined approximate time of creation of
Bayanzhurek characters, we will try to interpret their
semantic meaning.
Both figures are executed by deep knockout
on the horizontal (slightly inclined) patinized planes
located at tops of two neighboring hills. The choice of
heights dominating on the district and the corresponding
planes surrounded by free spaces (though rough) is
probably not casual as drawing on a horizontal stone
whic is available to a review from all directions during
the day. It is possible to observe, thanks to optical
effect, the moments «revival and disappearance» the
drawn figure of the character; it is also possible to
make ritual ceremonies and sacrifices round sacrally
significant object with participation of a large number
of people; it is possible to survey from prepotent height
peripheral sites of a hill with petroglyphs and the next
vicinity where similar mysteries could take place at the
same time. At the same time the choice of a place could
be connected and with a cult of the sacred mountain.
So, district conditions with drawings
corresponded not only to ideas of ideal focus
(connected with axis mundi), but also developed during
life of several generations to regulations of departure
cult and rituals, probably, repeated actions dated for
calendar cycles or to other, most considerable events
in life of this society. After completion of knockingout procedure of the necessary drawings on a stone
and the corresponding rituals, probably, semiotization
of the chosen district and its inclusion to the sphere of
artificially mastered space takes place.
Here images of the main participants of mystery
(probably, personified in any mythological systems) in
this sacral microspace (experts and keepers of cultural
wealth, myths, rituals, etc. – priests or the idolized
shamans are imprinted?) or their isomorphs, graphic
deputies, or functioning in parallel with real cult senders

in the conditions of the highest tension signs symbols,
meaning and value of which could be staticized in
different degree, depending on the reason and time of
carrying out ritual. Speaking about time, it must be
kept in mind not only space or seasonal cycles, winter
or spring and summer solstice, but also time of day –
midday, midnight when in a context of ceremonies joins
verbal and optical code. With the last are connected socalled «dynamics of visual position» – effect of revival
(or «illusory dynamics») of the drawings on the plane
(is caused by shift of a field of vision and change of a
hade of the sun ray, and also a peculiar functioning of
a vestibular mechanism at intensive ecstatic-convulsive
gesture during a mystery) and some pragmatical aspects
of psychology of visual perception of petroglyphs on
two-dimensional perceptual space, including features
of sensual perception of color.
Bayanzhurek figures irrespective of their
place and function in a context of mistrial actions in
itself possess the raised significance and bear huge
informative meaning.
Some scientists consider, what not all «sunheaded» characters represent participants of primitive
mysteries; the part of figures «with the head» in the form
of beams with points at the ends (and in other options)
symbolize spirits deities of a sunlike face radiating
light. But real participants of ritual and ceremonial
actions in various sacral and magic «solar» front masks
(it is frequent in a combination in zoo-ornitomorfnoy
or solar symbolics), the ancient artists created creative
imagination and semiotic equivalent to «a shining
face» antropomorphysed deity in mythoepitical
consciousness and could serve as prototypes of similar
plots – graphic texts. The polyalternativeness of «solar»
masks (headdresses) characters reflects, probably,
multilevel hierarchical structure of pantheon; a variety
of functions and forms of «deities» in mythoritual
complexes; ethnic, regional and other distinctions.
Let's address to the analysis of a seven-beam head
construction (fig. 47). It is known that the numerical
symbolics belongs to the category of universal. Number
7 as researchers consider, «characterizes the general idea
of the Universe, a constant in the description of a world
tree». B.A. Frolov believes that Zhetysu constructions
were presented at the fine arts and paleolith mythology.
He assumes that emergence and fixing of the special
relation to number 7 «were promoted by 2 groups of
factors: objectively existing purely visual analogies
(phases of a lunar disk, 7 stars of the Big Dipper, 7
stars in Galaxies, etc.) and psychological factors –
were 7 days the most convenient for orientation in long
periods, i.e. corresponded to the borders of operational
attention and memory» (Frolov, 1976).
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Having analyzed extensive material on
ethnography of the people of Northern Asia, he managed
to track dynamics of a sacralization and canonization
of the number 7, to reveal its connections with astral
myths (first of all, with lunar and solar), with ideas of
Time and Space, with natural phenomena and social
structure of society, economic activity, etc.
Many authors wrote about connections of number
7 with frequency of moon phases, with the cult and idea
of fertility, and also with the corresponding rituals.
Similar representations (in various manifestations)
are common for both cattle breeding and settled and
agricultural people and their ancestors. Let's provide
in this regard one Kazakh astral and cosmogonic myth
according to which to Temir-Kazyk (Pole star) – an
equivalent of a world pillar two horses (symbols of
two stars) – Akbozat and Kokbozat are attached,
constantly pursued by seven wolves robbers (Big
Dipper). Numerous Zhetysu constructions are present
at mytho-ritual complexes and the traditional culture,
connected with universe spheres (seven heavens,
seven underworlds, etc.), of blood regulation (seven
generations), the natural and public phenomena, etc.
So, 7 rays on headdresses of Bayanzhurek
characters indicate their undoubted contamination
with the numerical characteristic of the symbolical
Universe and a world (space) tree, and also connection
with mythology of the Euroasian shamanism which is
typologically close to mythology ancient Indo-Aryans,
reflected in «Rigveda».
In structure of mythological complexes of
shamanizm the central place is taken, as we know,
by idea about the tripartite organization of a space
, its connection with «a world tree». The shaman
metaphorically personifies, on the one hand, a world
tree, with another – carries out communicative function
in mythological space. Shamanism of Kazakhstan and
Central Asian people is not an exception. Thus, besides
numerical also it is solar (lunar) - space symbolics
of headdresses figures the people who undoubtedly
possess independent semantics, mark vertical structure
of a universe.
The essential role as a sacrificial animal in various
religious and mythological systems was played by an
image of a goat. So, in Indo-European mythological
tradition it acts as attribute of the Thunderer.
Ancient Indo-Europeans had an archaic
ceremony of partition and laceration (remained so far in
Central Asian people in different options, in particular,
Kazakhs as kokpar) sacrificed (sacrally noted time point
in a sacral place) a goat (Toporov, 1983, pp. 11-107). In
«Rigveda» it is reflected in the following way: «When
a sacrifice is made in appropriate time, let unite gods

in the earth center on three (fiery) hills» (Ogibenin,
1968, p. 59). It isn't excluded that anthropomorphous
characters symbols of the sacrificed are represented
during any festivals (dated, probably, to such annual
cycles, as transition of old year to new, a spring and
summer equinox, or to the personified phenomena; to a
cult of ancestors, etc.) the goats being an embodiment
of idea of fertility. The extremely important part in
dionysiacs cults, orgiastic festivals and orgies was
assigned to a goat. Goat sacrifice is a replacement of
earlier human sacrifice (by partition), dated generally
by the main holiday –new year during which cult priests
put on goat masks and skins. Partition of a human body
is an equivalent of vertically organized mythological
space and society structure – the act of a cosmogonic
order. Purushamedha ritual is a bright sample of
Purusha sacrifice in Old Indian mythology from which
dismembered body elements of space are created and
there are natural phenomena (Frank-Kamenetskiy, pp.
458-476). The partition and laceration of the sacrificial
goat which has replaced subsequently the person,
adequately reflects this ritual. Numerous «goat»
rituals like rayzheniye (for example, ancient Greek
scenic satires led by Silen; Bulgarian kuker; Byzantine
brumaliya and the Roman Saturnalia, Jew «remission»)
and others characterize various stages and options of
development and transformation of a cult of a goat
among Indo-European,Turkic-Mongolian and other
people. Other zoomorphic figures represented near
anthropomorphous characters, symbolize probably
a sacrificial share of any deities. The option of an
explanation of some of them as sculptural images of
spirits receptacles — the shaman assistants suspended
to a headdress is assumable, but improbable. The head
construction of the second Bayanzhurek person (fig.
47) causes associations with image of the most popular
character of a Verdic pantheon – Indra, a thunder-bearer
whose numerous feats quite often contacted with the
cosmogonic act of creation. In particular, his victory
over a dragon is qualified by Vritra as New Year ritual
and sacral reflection of spring
Here process of a certain creation of a new
world order and Indra's solar form (in its image the
sun is quite often personified) is obvious. Some
elements of the verbal characteristic of its iconography
typologically and semantically are quite comparable
to elements of a suit of the second Bayanzhurek
character (an astral circle with beams inside, on the
head or instead of the head). Certainly, it must be kept
in mind that Bayanzhurek anthropomorphous images
cannot be a direct illustration of ancient myths, feats
and acts of various mythological characters, especially
Indo-Aryan. Such plots of petroglyphs of Kazakhstan

and adjacent territories can reflect only similar ideas
and the outlooks relating to universal having deep
historical roots (a Proto-Indo-European, Paleoasiatic,
Paleosiberian level, etc.). Historical memory is capable
(as well as mythological) throughout the millennia to
accumulate and relay phenomena of spiritual culture
and cultural models of various ethnic and linguistic
communities. Most universal (archetypes) are easily
recoded from them become as a result of intensive
migratory processes, cultural diffusions and military
gains the public paradigms, clear receptions, except for
some «ethnographic» elements, if not in everything,
but in much (peculiar койне). Here it is pertinently
to remember K. Levi-Strauss's words: «Myths are
transformed. The transformations translating one
version of the same myth into other, one myth into other
myth, the same or different myths from one society into
another, influence the scheme, code, message, however
the myth does not stop its existence» (Levi-Strauss,
1985, p. 77). There are various mechanisms of transfer,
understanding and comprehension of idea (mythology)
through the text in its various manifestation – real
(subject), pseudo (speech), etc. (Muskhelishvili,
Schneider, 1989, pp. 3, 12).
Using materials on mythology, for example IndoIranian, for semantic interpretation of some images of
petroglyphs of the Bronze Age of Central and Central
Asia does not assume the unconditional preliminary
proof their belonging to the founders andronov culture
(i.e. supposed Indo-Iranians).
Anthropomorphous figures are accompanied by
other images: both characters accompany silhouettes of
mountain goats.
It is more difficult to interpret a vertical core
with two disks on both sides, a crowning headdress of
the second anthropomorph. Probably, this symbolical
designation of two disk metal suspension brackets
(mirrors?) on the vertical core being a semiotics
equivalent of a sacrificial pillar, a shaman world tree.
Crowns or headdresses of the idolized and notable
persons (with priestly functions), topped with models
of sacred trees with the suspended disks, are found
in an extensive zone from the Middle East (Tillyatep in Afghanistan) to South East Asia (Pokche, Silla
cultures in Korea). Similar jewelry of a shaman suit
with difficult symbolics and with the raised sign of
representativeness is widely known. According to one
legend, on a shaman tree, on its branches instead of
leaves grew round metal mirrors (Smolyak, 1991, p.
223). Other handlings are admissible as well: disks are
two spheres of a mythological universe (though it is
present at any option of interpretation) or the sun and
the moon, or they mean daily movement of a star – its

rising and setting. In «Rigveda» (X.114.3) the sun and
the moon sometimes act, according to the assumption of
B.L. Ogibenin as an image of two birds, and a world tree
in the shape of the woman: «With four braids, young,
perfectly decorated, with the face covered with shining
fat, she is clothed to sacrifice. Two birds possessing
by the impregnating force are on her shoulders. Gods
accepted from people the part of sacrifices there». Such
combination as the researcher believes symbolizes the
fertile Universe (Ogibenin, 1968, p. 86).
This present figure, except for its «a vertical
axis» is comparable to «round» signs, widespread
in petroglyphs of Central Asia and considered by the
majority of researchers as the symbols marking ways
of sun movement (and the moon) on firmament or
designating two points of mythological space between
which ways of deities mediators lie.
Except the headdresses emphasizing the special
status of characters, the essential attribute of their suit
possessing increased significant function is the fringe
tape. If to address to a shaman ritual suit of the people
of Siberia and Altai (19 – the beg. of 20 century), it
is possible to find (despite individual, ethnosocial and
other distinctions) not only typological and semantic
replications, but also direct compliances of some
elements. Multi-colored and different-sized fringe,
tapes and plait bunches from different materials (skin,
fur, fabric, etc.) were sewn to different zones of ritual
vestments of the shaman (marking macro- a microcosm)
and, respectively, functionally differed: one symbolized
wings and feathers of birds (i.e. coded the idea of the
medium connected with the personality and function),
others – the magic salutary strength of the shaman, etc.
At last, we will note that in ritual and ceremonial
actions with participation of the “red” characters
depicted in petroglyphs an essential role was probably
played by gestures, poses, rhythms (probably, and a
mimicry), plasticity, i.e. «motor and motive samples»,
semantics and kinetic features of the text which were
understandable for contemporaries. The language of
gestures «manual speech» are connected as N.Ya. Marr
emphasized, with «space outlook about three heavens»,
for example, Oranta's pose with a smile upon the face
designated the sun, heat, life, and without a smile – the
moon, cold, grief (Marr, 1934, pp. 90-122).
Archer. The image of the archer can be
refered to the through anthropomorphous plots which
chronological framework in petroglyphic art of
Kazakhstan that begins with Paleometal era and come
to an end with ethnographic time. Transformation of
this image concerned generally its iconography and
constructive changes of arrows details on which and it
is actually possible to date it.
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The image of the archer is presented in
bayanzhurek petroglyphs by schematically represented
single figures, and in multifigured scenes of hunting.
Goats and deer act generally as hunting production.
Images of pedestrian and horse archers are recorded. In
some plots, the weapon for hunting is made with special
care. Scenes of duels where the weapon are bows and
arrows are quite rare.
Bows as an offensive weapon of remote fight
played a significant role in Middle Ages. Bows relating
to this time are generally converged with bone slips.
With rare exception, it is difficult to distinguish their
rock drawings from the Scythian and Sak. It is possible
to consider as a chronological marker of bows of this
time the image of the archer in combination with
undoubtedly Turkic realities and plots
In 1 thousand BC so-called simple bows of
the Bronze Age undergo constructive changes. There
are difficult Scythian bows the kibit of which has the
curved ends. Showing constructive details of bows in
petroglyphic always can be a dating sign. Many of late
samples of bows differ by their big sketchiness. The
image of simple bows can be met also in the Kazakh
graffiti of the 19th century (fig. 72-78).
Stylistic features of some archers image of
Bayanzhurek find their closeness to Scythian and Sak
time. In favor of this dating tells also style of the image
of an anthropomorphous figure and components of this
composition.
In Scythian society bows were a symbol of
military estate, in the Indo-Iranian world – one of
attributes of the imperial power. Over time the sword
became the main weapon of the Scythian military
aristocracy. The preference to various actions with
bows was given in ritual and mythological scenes of
Scythian art as to more traditional weapon like: bow
bending (a vessel from Kul-Oba), firing of two archers
to the opposite sides (plaques from the Sack-both,
Atey's coins).
Standing on one knee and shooting from bows
the amazon imprinted on rocks of a valley of Terekty
river of Hantau represents widespread in Scythian
mythology an image of the woman, Spartan mother, in
the nartov epos – aggressive Totradz's mother.
In the epos of the Indo-European people,
including contacting to Scythians and their ancestors:
hittites, Greeks, and also Indians – the bow is associated
with motives of the power and marriage. In religious
and mythological consciousness of Scythians marriage
and fight, a victory semantically were in many respects
connected therefore it is not excluded that the victory in
competition meant mastering not only the country, but
also its hostess goddess (Bessonov, 1983, p. 23).

Bow images of Proto sak and early sak times
are known also in the basin of Upper Irtysh and on
deer stones. The early sak time undoubtedly includes
the scene of battle of pedestrian soldiers from location
Sagyr in East Kazakhstan (Samashev, 2006, p. 105).
The soldiers had bows at their belts of Scythian type,
with strongly curved ends and broad shoulders. The
iconographic parallels closest to them are available on
deer stones of Mountain Altai and northwest Mongolia.
And nomads of Mountain Altai in Scythian time used
also quivers, and горитами. On olenny stones of
Mongolia were represented mainly gorytos.
These facts testify that armament innovations
quickly extended in all territory of Central Asia and
found the reflection in petroglyphic art.
Bayanzhurek petroglyphs contain very valuable
information not only on bows modeling, but also on
ways of its usage – Bayanzhurek archers shoot standing,
from a knee, in a saddl. Graphic sources together with
archeological findings promote complete perception of
use of this type of weapon in ancient cultures.
Horse standard-bearers of the Middle Ages.
Bayanzhurek graphic material submits exclusively rich
information on anthropomorphous images of the Middle
Ages. Let's consider these and other plots of medieval
petroglyphs of Zhetysu, in particular, Bayanzhurek
(Samashev, 2008, pp. 41-92).
At this time schematically and polymorphous
represented person of the Paleometal period and also
quite rare in petroglyphic art and an image of the
person of early nomads time subordinated to canons
of Scythian and Sak style is replaced by laconic in an
ideological embodiment and an image of the horserider
rich with attributes. Not only the executed human figure
– clothes, hairstyle, headdress, but also armament,
horse armor, military and patrimonial symbols – a
banner, flag, horsetail are characterized by a variety
of details.
In researches and publications attempts to
allocate distinctive features of medieval engravings, to
plan «rule» which artists of that time used repeatedly
were made .
In the period of the Middle Ages plots and
style of petroglyphic art become identical and quite
monotonous on all territory of Eurasia. Formation of
medieval animal style can be referred to 1 thousand AD
when in the nomad art of Asian steppes the image of
animals in promptly galloping poses dominated. By this
time drawings of zoomorphic character became more
schematical, but expressiveness of carving equipment
on a contour remains. In tashtyk art of Southern Siberia
the developed canons of this style are already visible.
The repertoire of the drawings executed in this manner

is various and includes multifigured compositions,
scenes of military operations, stalking, stealing of cattle,
ritual holidays, separate figures of soldiers, horseriders
and animals.
Temporarily inactive in the petroglyphic fine
arts of Scythian-Sarmatian era the image of the person
revives and already with new accents comes to the
central place among plots of medieval engravings.
Bayanzhurek medieval scenes are laconic and
in total have no more than 4-5 characters.
Proclamative plots of this era united in
certain genre compositions by the principle linearly
- the developed narration and are devoted mainly to
glorification of Turkic soldiers, athletes, bekhs and
tarhans.
We find analogies in literary monuments to the
plots of medieval petroglyphic art, and also in lists and
frescos of Central Asia and the East.
The steppe soldier who is always rushing
on a horse symbolized the heroic and sacral values
connected first of all with victory over evil forces and
corresponding to social inquiries of society (Kardini,
1987, p. 7). Reproduction of this idea would be possible
to see in the image of single horseriders who possess
military and patrimonial symbolics – flags, banners,
horsetaols (fig. 110-145). The weak readiness of
chronology of medieval attributes, and also sketchiness
and laconicism of their display in petroglyphic art do
not allow to state the date of their origin.
Medieval nomad engravings of an extensive
zone of Eurasia, differing by careful specification of
shape of the horsebrider, in many respects can add our
idea of armament and military science, ways of the
using different types of the weapon.
The image of the medieval knight in petroglyphic
art is reflection of deification of military professionalism
and incorporates mythological representations of
previous eras.
The soldier-horserider is unseparable with the
fighting horse. The image of a powerful horse is an
integral part of the epos and fairy tales.
The cult of the soldier-horserider in nomad
society received reflection in a funeral ceremony in the
form of accompanying burial of a horse in full rigging
or its part by the principle of partial magic – part instead
of the whole.
Rock paintings of the Middle Ages can be
bright and they are an interesting source for the research
of suit, appearance, armament and military science
(ways of conducting fight, military symbolic) of the
population of Central Asian steppes.
The shoulder clothes of Bayanzhurek medieval
soldiers is represented by tunic-shaped loose caftan (or

a dressing gown) (fig. 87). The caftan (simple, quilted
lined) as the most adapted for severe climatic conditions
of the steppes is a type of shoulder clothes that appeared
long before the ancient tyurok on the historical arena
of the nomadic people. It was widespread among
saks (probably, and protosaks), yuechzhy, hunns,
and subsequently was apprehended with various
modifications by Chinese, kushanami, sogdiyets and
other people of Central Asia.
The main type of a headdress of medieval
soldiers of Bayanzhurek is the conic helmet topped
in some cases with a plume. Images of helmets are
presented in Tamgaly petroglyphs, Oy-Zhaylau, Terekty
and Sarybulak. Helmets of some horse and pedestrian
soldiers from Terekty, Tamgaly, Hantau, ZhaltyrykTash's locations have «horns». Horned helmets are
known since the most ancient times and, probably,
throughout an existing combined protective and others
(probably, semantic) functions.
Bayanzhurek petroglyphs help to recreate a
set of fighting equipment of a horse of a Turkic era
– a saddle, stirrups, belts, bridles, body clothes,
subcervical brushes).
Indispensable element of horse decoration was
figured style of the mane in the form of three and more
teeth that was reflected in Turkic graphic tradition. The
horses depicted on engravings of the Kurykan carving
in northwest Siberia, in numerous petroglyphs of the
Mongolian Altai have similar iconographic feature.
The main dating attribute, allowing to emit
ancient Turkic layer of rock drawings is the flag.
In medieval written sources tug is often mentioned
which is the rectangular panel attached to a pole, a
sacred symbol of tribe associations, military divisions,
authorities, a rank of a military leader. The manes
tug,tu, bairak have remained in lexicon of all modern
Turkic people.
In Bayanzhurek petroglyphs the banner is
shown in the form of a rectangle on the top end of a
pole, sometimes with brushes (?) (fig. 161, 162).
Classical samples of such flags are recorded in
the Baikal region among kurykan petroglyphs. Flags
similar to Bayanzhurek ones are noted in Tamgaly
petroglyphs. A.P. Okladnikov considered that the origin
of a flag and its cult go back to the most ancient tribal
standards topped with figures of various animals and
deities (Okladnikov, 1951, pp. 143-154; Egorov, 1967,
pp. 250-253).
The flag in many cultures served as a symbol of unity,
advantage and was handed over during military campaigns
to the Supreme commander (Larichev, Tyuryumina, 1975,
pp. 89-112). Flags and tags from silk were found in a noinuli barrow No. 6 in Northern Mongolia.
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The value of a flag, horsetail as symbol of the
power or as «accrediting diploma» are reflected also
in the Chinese chronicles. The Chinese emperor at the
various intercourses with heads of neighboring states
sent the dignitaries with horsetails as the representatives
acting from his name. While elevating khans, princes
to the throne he favored them a flag and various titles,
emphasizing their vassal dependence on the Chinese
empire (Bichurin, 1950, pp. 203-373; Kyuner, 1961,
p. 37).
The flag played especially important role in
the diplomatic ceremonials taking place in rates West
Turkic khaganate (Mokrynin, 1975, pp. 110-123).
Existence of the nomad always roaming society
whether it is the matter of country protection, blood
feud, defensive and offensive military operations
reflected in medieval engravings through duels and
fights of the horse soldiers applying different types of
the weapon.
In
Bayanzhurek
engravings
medieval
horseriders are shown generally with a spear (fig. 110136). This type of armament was considered as the
most effective at ram attack. Together with copies the
majority of soldiers of the Middle Ages in Altai, and
also in the scenes of battle reproduced in medieval lists
Pendzhikent are imprinted.
The triangular tip of a spear appears in a scene of
battle of a lance knight with pedestrian in Bayanzhurek
petroglyphs. Similar plots help to reconstruct spear
methods of application in close battle. Findings testify
to wide existing of this weapon at Turkic peoples
in burials of this era. Tips of copies are known in
Kazakhstan, in the Kyrgyz monuments of Southern
Siberia, Altai and Mongolia.
Dating of the tips of copies found in burials do
not go beyond 6-12 centuries, the bulk mainly belongs
to 9-10 centuries. As for «sulek lance knight» of
Southern Siberia, they are unanimously dated as the
Kyrgyz time (6-12 centuries), images of horse riders
belong to later period from Mongolia. Probably, within
7-8 or 7-10 centuries there were images of horse and
pedestrian lance knight in Bayanzhurek petroglyphs.
The armed soldier riding a horse personified top
of power in people’s consciousness of the Middle Ages
and was surrounded with social and religious honoring.
Images of the offensive weapon are recorded practically
in all an area of dwelling of the ancient Turkic people
that will well be coordinated with findings in barrows
of this time.
Nomads of the Middle Ages heroize the soldierrider as the main social force of society solving all
main problems – enrichment, protection, policy.
And this cult found reflection in petroglyphic art.

Petroglyphs brightly illustrate the hero of that time,
details of his clothes, the weapon, horse regimentals,
military symbolics, showing thus the most important
part of outlook of Central Asian nomads. The image
of the soldier-rider throughout centuries reflected and
propagandized ideology of nomad society (dynamics
and fight), inspiring creators and handicraftsmen on its
perpetuation in the works of the fine arts.
Subject images. Among «subject» images in
petroglyphic art means of transportation are the most
noticeable. At first we will consider some general
questions connected with wheel transport and their
images on the rocks.
Among rock drawings of the Bronze Age of
Central Asia wheel transport (two-wheeled vehicles
and four-wheel carts with continuous disk wheels and
carts used for fighting, hunting or ritual and ceremonial
purpose, two-wheeled cart - a chariot with wheels on
spokes) possesses a special place since the invention
moment for many years represented advanced technical
achievement with which are connected not only
progressive changes in economic life, but also the largest
migratory processes that become mobile ethnocultural
massifs, and also various mytho-ritual complexes (for
exmple, use of vehicles in funeral practice at yamchik),
created on the basis of this innovation that could not
have reflections and in graphic activity – in small
plasticity, mobile sculpture, petroglyphic fine arts.
Thereof rock drawings of vehicles become not only
a factor of predicting character, but also some kind
of emblem of the studied era on huge space of the
Euroasian steppes.
Approximately in mid 2 thousand BC in
petroglyphs of east part of Eurasia appeared images
of the easy horse chariot created, in our opinion, on
the basis of vehicles with continuous disk wheels.
Hundreds images of the chariots coming from south
Kazakhstan and Zhetysu, Altai, Mongolia, Siberia,
China are now known. Burials of the Bronze Age with
chariots and images on ceramics of srubna culture are
known. Existence of vehicles or chariots in burials
of the nobility testifies to their significance and
prestigiousness.
The plot of rock drawings and a problem of an origin
and distribution of vehicles in time and space are described
in extensive scientific literature which is carefully worked
out in recently published book on this problem by V.
Novozhenov therefore there is no need to stop on them in
details (Novozhenov, 2012). Nevertheless many questions
connected with studying of rock drawings of chariots still
remain debatable. In literature an attempt of synthesis of
various concepts and methodical approaches to studying of
iconography of rock drawings of chariots is made.

M. B. Slobodzyan suggests two possible concepts
one of which assumes stages in evolution of images,
another – existence of two initial traditions, the mixture
of which generate variety of options. By the results of
P. M. Kozhin’s works it turns out that two methodical
approaches corresponded to two concepts : in one case
results of location researches were extrapolated on all
region, and in other considered all the set of images
(Slobodzyan, 2002, p. 116). The author, adhering to the
principle of careful studying of each compact region
separately and having processed 82 images of chariots
from locations Elangash and Kalbak-tash I in Altai
marked out some iconographic features of chariots
images, namely: prevalence of position of draft animals
backs to tongue that in Kazakhstan «profile» drawings
are quite common and in Minusinsk Hollow the last
even make the majority; plots where drivers are shown
behind a chariot with an exception of Kalbak-tasha I
are not characteristic for Altai. He made an attempt to
allocate plots with chariots, characteristic for Altai and
Central Asia as a whole. He emphasizes illegality of
studying of all set of images of chariots of the region
in a separation from local traditions as each location
has originality and transfers the obtained data for one
region, on the extensive territory. His opinion that
existence of different types of chariots in images of the
same location can indicate distinction of chronological
and ethnic orders deserves interest or reflects various
mythological representations. Let's mention also A.K
Nefedkin’s work which analyzes technical features of
fighting chariots of the ancient world (Nefedkin, 2001).
A.-P. Frankfor and E. Yakobson in special
doubted the legitimacy question of chariot images
definition as fighting ones owing to absence in some
cases direct instructions or hints on such actions
(Frankfor, Yakobson, 2004, p. 72). D.V. Cheremisin
reasonably objected to it, having noted that in
monuments of the ancient fine arts conceptual, instead
of the «photographic» principle of reality reflection is
realized, i.e. to show any heroic event is not obligatory
to include all cycle of actions, and was enough to use
the principle «part replaces whole» or mythoepitical
formulas recognized in society (Cheremisin, 2005, pp.
268-269)
However, if to speak about military and
hunting episodes with charioteer participation among
petroglyphs of the natural boundary Arpauzen we
will point to scene the most informative one in many
respects a (group 5, a plate 42) where on two chariots
represented closely two soldiers in animal suits having
a tail which shoot from arrows standing on round and
semicircular platforms of two-horse chariots with
wheels on four spokes shown, as well as draft animals

in the plan (Kadyrbayev, Maryashev, 1977, p. 122).
Not solved problems in studying of rock
drawings are first of all definitions of relative chronology
of chariots.
Some samples are obviously connected with
a circle of monuments of a sintashtin-petrov circle of
the monuments presented by real reconstructed (in
particular, V.F. Gening and G.B. Zdanovich) prototypes
from funeral constructions, and some relate to seyminturbin type of images, for example, draft horses of a
chariot from of the village of Pokrovka neighborhood,
near Zaisan and other monuments which have
nevertheless territorial and chronological distinctions
(Samashev, 2006, p. 80).
Still debatable is the question of chariots
purpose: whether they were fighting; on rocks real or
«heavenly» chariots are represented. Irrespective of plot
perception - as mythological or heavenly symbolical; it
is conceptual or the ancient master reflects reality, etc.
at creation of chariot motive was guided by its real
prototype therefore in many cases these images can
be a source for the analysis of technical features and a
design as a vehicle. In this regard we will stop on the
psalium being the major elements of complex of the
Bronze Age, intended for rigid management of horse
harnessed in a two-wheeled chariot.
The etude of V.A. Novozhenov was devoted
to the analysis of scutiform psalium in a context of
studying of problems of wheel transport in Eurasia.
The options of a team offered by him where
animals are shown without a check band and a way
of fastening of a bit to the psalium level and other
questions of methodical character were subjected to the
criticism of V.V. Tkachev who had the views on these
problems, in particular, allocated 2 initially isolated,
permanently interacting cultural areas – in the West and
the East (Tkachev, 2007, pp. 290-291).
Almost all psalium of this period come from
burials and correspond, according to the majority
of researchers, to chariot complex. By a chariot
complex are meant not only features and structure of
ethnopolitical formations functioning at that time, level
of their technical and technological achievements, but
also the global ethnosociocultural changes which were
caused by multidirectional migratory processes of
the first quarter of 2 thousand BC and have captured
considerable part of Eurasia. During the designated
phenomena two-horse two-wheeled (with spokes)
chariots were found.
The two-horse chariot, the running efficiency of
which was reached by means of bone (horn) psalium –
the terrible mechanized fighting vehicle of the ancient
world set in motion by means of horsepower. It was
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exploited by the people of the Euroasian steppes for
almost 2000, and during the considered historical
period had two crew members: driver and archer who
by origin and type of activity were ranked as believe
many, to caste of aristocrats especially esteemed in the
society. Not without any reason a chariot and charioteer
are sung in the Vedic texts. However in petroglyphs
of Kazakhstan while cases when on a platform of one
chariot two soldiers-charioteer are shown are unknown.
According to some data, in the Bronze Age
the protective armor and the shooter - the throwing
weapon of remote fight - difficult arrows with large
silicon tips had crew of fighting chariots. For example,
in the layers of the settlement Toksanbay on Ustyurt
polytypic silicon tips of arrows make, after products of
ceramics, the most representative category of findings
that in aggregate with fortification systems testifies
to considerable militarization of the population of
the region during the Bronze Age. At the same time
efficiency of using two-horse chariots in operations
on a plateau Ustyurt where the relief is characterized
by extreme ruggedness, probably, was insignificant.
Considering possible breakages, especially wooden
wheels and spokes, scarcity of wood stocks used for
the corresponding repair work, high cost of service and
other factors, it is possible to assume small number of
fighting chariots as a part of military divisions among the
population of the Bronze Age (Samashev, Kusherbayev,
Amanshayev, Astafyev, 2007, pp. 87-102).
Now about images of wheel transport in
Bayanzhurek petroglyphs. The represented chariots are
typical for the Central Asian region. One of chariots is
shown on strongly patinated inclined plane of the rock
is quite realistic (fig. 86. Horses in a team are depicted
in a profile with their backs to a vehicle axis (top view).
The chariot is connected by the line to a figure of a twohumped camel between humps of which the horserider
with hanging-down feet settles down. Wheels and a
platform of a chariot are executed in the form of rough
circles with crosses inside. The central circle platform
has bigger diameter. The figure of the driver is shown
schematically, fullface with divided into two parts
and bent in elbows at the level of shoulders the hands
holding reins. The chariot has a box design (fig. 87, 88).
Absolutely other type of wheel transport
is presented in medieval plots of Bayanzhurek.
Typologically it is defined as «crew» of an era of the
Middle Ages and finds broad analogies in petroglyphs
of Central Asia as a type of elegant vehicle.
Canopy of Central Asian crews including
Bayanzhurek is based on high bars support. Distinction
features of crews consists generally in a number
of the harnessed horses (or oxen) and structure of

accompanying retinue. Stylistic and decorative
variations in display of crews not only corresponded
the spirit of an era, but also reflected the social status of
people using them. So, in China the rank of the person
was defined by a crew form, number of the harnessed
horses, a carriage decor, etc.
The iconography of crews from Yamana Usa
(Mongolia) is closest to the Bayanzhurek. Some connect
a stylistic manner of the image of these vehicles with
tashtyk graphic tradition where the harnessed horses
differ realistic reproduction of details – one foot is
extended forward, another is turned in to a trunk. This
style was formed in the Hun ethnocultural environment
(Savinov, 1995, p. 9).
Within 7-8 centuries, probably, till 10 century,
images of two Bayanzhurek carry-all vehicles crews are
dated. They differ only in details of cabin decor: the
first has got rectangular form, the second – spherical,
like a yurt in a miniature. Draught animal in one case is
the ox, in other – a camel; probably, both vehicles shaft,
but not box (Samashev, 2011, pp. 277-287).
The Yurt form of the second cart causes
association with the people «Heychetsy» – black
wainwright. According to the Chinese sources, black
wainwright confronted to the kidan state Liao in 10-11
centuries and had a reputation for skillful masters on
yurt production on carts. They borrowed this skill as it
is believed from kantszui people (Zuyev, 2002, p. 136).
Armament supplies. Armament supplies as one
of the most important components of material culture
of the people serve in most cases as the chronological
indicator for a number of petroglyphic complexes
thanking concerning to the best readiness of typology
of their real prototypes. Besides, «they can be involved
for reconstruction of armament complex, definition of
types of military forces and tactics of conducting fight,
for a general characteristic of a level of development
of military art» (Okladnikov, Khudyakov, 1981, p. 22).
The most widespread weapon of remote fight is
an arrow. It is presented in petroglyphs of the Bronze
Age, mainly, by the elementary look represented in
various hunting, battle and cult plots. Separately
taken samples of images of arrows cannot serve as a
material for chronological attribution therefore they are
considered generally in a context of concrete plots and
compositions as a part of which the drawings possessing
obvious dating signs are met. The sizes of arrows also
vary from small to the large reflexing.
Signs and symbols. One of the scientific
directions is studying ancient culture as sets of signs
besides which subjects of material culture, phenomena,
events and signs presented diversely in primitive art.

A large number of various symbolical signs are
available among Bayanzhurek petroglyphs which on
impossibility to identify precisely, except for swastika
are usually designated as solar (fig. 79-85). These are
crosses, circles, circles with spokes or the crosses, the
rings, holes, various configurations helicoid figures
and others. Internal chronology of solar signs of this
sort within the Bronze Age is complicated, except
for those moments when they are met as a part of
multifigured compositions. Classification and typology
of solar signs taken separately from a context for
chronological attribution gives nothing, therefore, they
can be considered as the phenomenon, characteristic for
petroglyphic art of the Bronze Age as a whole.
Solar symbols, except beams, zigzags, points are
sometimes allocated with additional elements of zooor anthropomorphous characteristic and turn in certain
fantastic polymorphic beings.
Possibly, already during the Bronze Age owing to
social differentiation and existence of a form communal
(or private) property on cattle, land, subsoil, diggings,
mines, sacral objects, sanctuaries (according to modern
measures: personal and real estate) and, respectively,
could designate land and cattle possession obviously,
being the identification marks recognized by them and
neighbors. Therefore, it is quite possible that the part of
the signs cut on rocks can appear signs of property of
patrimonial divisions or patriarchal families. Over time,
probably, it will be possible to isolate from the weight
of symbolical signs bronze on vessels, metal products,
on the rocks, the specific tamga.
As for analysis of the semantic contents figures
of various animals like bulls, as well as deer represent,
camels and others with the ornamented various solar
signs and divisions are of great interest.
The nature of such markings by uncertain and
geometrical patterns of animals images during the
Bronze Age is not quite clear. They can be qualified as a
usual decorative element or in some cases as an attempt
of the ancient master by unusual artistic technique
to transfer features of natural color of animals’ hair.
In more complicated understanding of semantics
of such images it is assumed that shading and other
various signs, including solar, designated ones that
in mytoepitical consciousness symbolized sacrificial
shares of various deities (the Indo-Iranian pantheon)
that does not exclude space, solar, moon or other
essence of their contents (Kubarev, 2006, p. 46).
It is known that the symbol can have a set of
values, and each value – various social, world outlook
context. The circles which have knocked out on a trunk
of a bull are interpreted by some researchers as images
of constellations, for example, Orion and by that their

heavenly essence, communication with astral and
cosmogonic representations (Kubarev, 2006, p. 48) is
emphasized.
The image of a bull with the ornamented trunk is
perceived by V.E. Larichev as a terrestrial embodiment
of the Moon (a lunar deity), and in divisions, in his
opinion, in a figurative and sign form fundamental
knowledge of the priesthood of the Bronze Age of
astronomy and time calculation (Larichev, 2004, pp.
379-389) is recorded. We in this case do not subject to
the analysis of a detail of hypothesis of the researcher
and system of his arguments. We will note that these
reasonings belong to astroarcheology at which in view of
scarcity of empirical achievements, the methodological
principles of interpretation of archaeological material
from own positions are still far from perfect.
For deep understanding of the semantic
maintenance of graphic monuments, but still absolutely
undeveloped direction attempt of an explanation
of an origin of some motives and plots from a
neuropsychology position, i.e. by studying of structural
features of nervous system of the person, creating,
through visual bodies, different images is perspective
under certain circumstances, in particular, as a result of
change of a condition of consciousness.
For deep understanding of the semantic context
of graphic monuments, still absolutely undeveloped
direction attempt of origin explanation of some motives
and plots from a neuropsychology position, i.e. studying
structural features of nervous system of the person,
creating, through visual bodies, different images is
perspective under certain circumstances, in particular,
as a result of change of consciousness condition.
A. Rozvadovskiy and K. Laymer (Polish and
English researchers of petroglyphic art worked with
us in the middle of 1990 at a number of petroglyphs
locations in Kazakhstan), after
Zh.D. LeviWilliams, T.A. Dawson studying from these positions
petroglyphic painting and graphics of Bushmen of
South Africa consider that it is possible to reach deeper
results if to study such plots taking into account these
clinical experiences in area of neuropsychology and
ethnography of the people at which in traditional
culture the shaman context until recently prevailed and
remained, the corresponding practice of trance dance
(Rozvadowskiy, 2004, pp. 55-83; Lymtr, 1999, pp. 135159).
G. Klyuver noted even earlier that specific
motives of petroglyphic art - honeycombs, webs,
lattices, spirals, zigzags, points, on the structure are
similar to visions which a person has in hallucinations
during a trance (Klyuver, 1942, p. 177). According to
the data of the specified researchers confirmed with
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laboratory trials, each stage of trance is characterized
by certain effects. At the initial phase people under the
influence of various stimulators are capable to perceive
only geometrical forms of similar types. This property
of human mentality received the name as the entopical
phenomenon (entoptic phenomena). On the following
stage of a hallucination there are iconical motives
and images, including realistic which were capable to
remain in visual memory.
Therefore, it is possible to assume that the
visual impression and images of a certain category of
individuals (probably, shamans or priests) of this or
that sociocultural environment generated by numerous
deflections and distortions of visual perception in a
condition of the changed consciousness during trance
are reproduced subsequently in graphic monuments,
first of all, in petroglyphs. The trance can be caused by
emotional stress, movement to music, loss of touch, loss
of sensitivity, the use of the psychotropic substances
which are usually received on the basis of plants or
mushrooms as it was done by Scythians, judging by
Herodotus' description. According to features of human
consciousness during a general mystery of participants
(irrespective of the venue) have to be in such condition,
indulge meditations with spirits. The images seen
by only skilled individuals (associated in ordinary
consciousness with the identity of the shaman), and
also imprinted on surfaces of rocks round which there
were these actions, have to be perceived by all as a real
embodiment of the required purposes.
Certainly the use of neuropsychological model
opens a number of new opportunities for research of the
nature of the similar phenomena in the ancient fine arts,
however it can specify only (or define) the main reason
for creating specific motives of petroglyphic cloths, but
does not open their sociocultural context. Therefore for
disclosure of the deep content of this art along with
specified both historical and ethnographic sources
were used which allow to understand more stoutly the
perception mechanism of the ancient people, the world
surrounding them and the real phenomena in it.
Above, in the etude about Bayanzhurek “red”
characters we tried to show the mythoritual importance
of the process of petroglyphs creation and their use
during different actions, conscious confidences to
district topography, i.e. organic flexibility to alive
landscape environment which turns into sacral space
of concrete society or various communities. Thus
sign plots as analyzed ones were usually put on the
most successful for the review and attention rocky
planes, directed in many cases to especially esteemed
dominating natural objects – the mountain top, the river,
the lake and had in some way feedback with attitude

of people and the physical environment in which they
lived.
A big set of images of trellised figures, spirals,
circles, holes which belong, mainly, to the various
periods of the Bronze Age and are met also in other
cultural and chronological horizons, we traditionally
include into the number of astral symbols and connect
with manifestation of a cult of the sun and fire,
supporting the arguments with numerous parallels
from mythology and ethnography of the Indo-Iranian,
Paleoasian and Turkic and Mongolian people. However,
without denying opportunity and need of such approach,
we will notice that there are also other perspective
options of origin explanation of the specified motives
in the petroglyphic art, following not only from
neuropsychological hypothesis, but also mythological,
hunting or other cult and religious motives.
Images of animals, especially, deer with the
shaded body are common in the early Iron Age that
testify to survivability of graphic tradition and the
compelling reasons.

Short results of excavation and analytical
researches of the author which were conducted
in different years, since 1994 of rock drawings
on the mountain Bayanzhurek in Zhetysu are
given in the present book. More than two
thousand petroglyphs which are divided into
five conditional groups were revealed.
The archaeological context of the
monument is various: there are a large number
of barrow groups occurring at different times,
settlements of the Bronze Age (Tasbas-1,
Muzbulak, etc.) a necropolis and the settlement
Kalakay-1 of the Bronze Age, barrows of the
early Iron Age and an era of Great Turkic
khaganates.
The main part of petroglyphs refer to the
Bronze Age, the early Iron Age and the Middle
Ages. Human figures, pedestrian, horseriders,
groups of people, and also images of various
animals, vehicles and chariots, ritual, hunting
plots are allocated. An attempt of the analysis
of the internal content of some most interesting
motives and plots was made. The questions of
their semantics are considered.
Dating of images has an extensive
temporary framework. Single samples (for
example, some figures of bulls) according to
their stylistic signs, execution technique more
gravitate to the early Bronze Age, probably,
even by the beginning of II thousand BC.
The semantics of these images reflects
an extensive mythological complex, but the
majority of images can be accumulated round
the most ancient world outlook cults and
systems – fertility and universe, heroized
progenitor, etc.
About powerful surge in graphity
blossoming of economical and cultural
life of Zhetysu region
population since
the Bronze Age till the early Middle Ages
numerous settlements of the Bronze Age with
a powerful stratigraphy which, along with
necropolises make an important component of
the inner archaeological circle of petroglyphic

complexes, and also barrow complexes of the
early Iron Age and ancient Turkic peoples
testify.
In the filed of fine arts of the population
which has left these monuments prevails,
naturally, an image of various wild and
domestic animals which lived in a united
natural and ecological niche and became
objects of hunting, cult honoring and sacrifices
to various deities.
The anthropomorphous character of the
Bronze Age, in all the iconographic and other
manifestations, was the main character of cult
plots, a graphic evidence of the most ancient
religious views reflecting, probably, the ideas
of the shamanizm which have absorbed, in
turn, a lot of things from mythology of archaic
eras.
In turn, petroglyphs of the early Iron
Age are allocated with the special brightness
of style, elitism, coding of mythological
plots of zoomorphic images. Later they give
the way to more mobile, public, accurately
reflecting socio-political situation in society
to proclamative art medieval nomads the
central figure of which is the armed, steppe
knight chained in an armor on a fighting horse
and with a flag in his hand. Engravings of
horse standard-bearers and lance knights , and
also anthropomorphous characters in wide
trousers and peaked headdresses in aggregate
with images of mobile vehicles – vehicles and
prestigious crews, characterize aggressive
spirit and dynamism of historical time of
functioning of the West Turkic khaganate.
Popularity of this plot testifies to the
transformation of an overall picture of the
world connected with historical and political
and cultural and religious changes in society.
Bayanzhurek petroglyphs are among
Zhetysu monuments illustrating the different
sides of activity of the population of this
region during the various historical periods
especially.
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Қорытынды

Заключение

Кітапта автордың 1994 жылдан бастап әртүрлі жылдары Жетісу өңіріндегі
Баянжүрек жартас бетіндегі суреттерге
жүргізген іздеу-сараптау жұмыстарының
нәтижелері қысқаша келтірілген. Таудың
суреттер орналасқан
жерлері
алты
шартты топқа бөлінген, онда екі мыңға
жуық петроглифтер әр жылдары тіркеліп
зерттелінді.
Ескерткіштің археологиялық контексті алуан түрлі: жақын арада қола
дәуіріне жататын оба топтары, қоныс
орындары (Тасбас-1, Мұзбұлақ және
басқалары), кейнгі қола дәуірінің жерлеу
орындары мен қоныс орны Қалақай-1, ерте
темір ғасыры мен Ұлы түркі қағанаттары
заманының обалары сақталған.
Петроглифтердің негізгі бөлігі қола
дәуіріне, ерте темір ғасырына және орта
ғасырларға жатқызылған. Адам бейнесі,
соның ішінде – жаяу адамдар, салт аттылар, топтасқан адамдар, ал негізгі бөлігі
– түрлі жануарлардың, күймелер мен
арбалардың суреттері, ғұрыптық және
аңшылық сюжеттері бөліп қарастырылды.
Кейбір ең қызықты деген сарындар мен
сюжеттердің ішкі мазмұнын талдауға талпыныс жасалып, семантика мәселелері
қарастырылып жатыр.
Суреттердің мерзімдері ауқымды
уақыт шеңберіне жатқызылып жүр. Жекелеген үлгілер, (мысалы, бірнеше бұқа
мүсіні) стильдік сипаттары, салыну техникасы бойынша ерте қола дәуіріне, тіпті б.з.д.
ІІ мыңжылдықтың басына жатқызылуы
мүмкін.
Осы
бейнелердің
семантикасы ауқымды мифтік-ғұрыптық кешенді
көрсетеді, алайда образдың көпшілігін көне
дүниетанымдық культтар мен жүйелердің
– береке мен дүние құрылымы, қаһарман

В книге приведены краткие результаты поисково-аналитических исследований
автора наскальных изображений на горе
Баянжурек в Жетысу, которые проводились
в разные годы начиная с 1994-го. Здесь
было выявлено более двух тысяч петроглифов, разделенных на пять условных групп.
Археологический контекст памятника
разнообразен: вблизи находится большое
количество разновременных курганных
групп, поселения эпохи бронзы (Тасбас-1,
Музбулак и др.), некрополь и поселение
эпохи поздней бронзы Калакай-1, курганы
раннего железного века и эпохи Великих
тюркских каганатов.
Основная часть петроглифов отнесена к эпохам бронзы, раннего железного
века и средневековья. Выделены человеческие фигуры, пешие, всадники, группы людей, а также изображения различных животных, повозок и колесниц, ритуальные,
охотничьи сюжеты. Предпринята попытка
анализа внутреннего содержания некоторых наиболее интересных мотивов и сюжетов, рассматриваются вопросы семантики.
Датировка изображений имеет обширные временные рамки. Единичные
образцы (например, несколько фигур быков) по стилистическим признакам, технике исполнения более тяготеют к ранней
бронзе, возможно, даже к началу II тыс. до
н.э. Семантика данных образов отражает
обширный мифоритуальный комплекс, но
большинство персонажей можно аккумулировать вокруг древнейших мировоззренческих культов и систем – плодородия и
мироздания, героизированного первопредка и т.д.
О мощном всплеске изобразительной деятельности, о расцвете экономики и
культурной жизни населения региона Же-
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бастапқы адам-ата түсініктерінің айналасында топтастыруға болады.
Жетісу
аймағын
мекендеген
халықтардың қола дәуірінен бастап, ерте
орта ғасырларға дейінгі бейнелеу өнерінің
қуатты серпіні, экономикамы мен мәдени
өмірінің гүлденуіне қуатты стратиграфиясы
бар қола ғасырына жататын көптеген қоныс
орындары куә, олар қорымдармен қатар
петроглиф кешендерінің археологиялық
ортасының маңызды құрамдас бөлігін
құрайды.
Осы ескерткіштерді қалдырып кеткен халықтың бейнелеу өнерінде, әрине,
біртұтас табиғи-экологиялық ортада мекендеп, аңшылық, табыну және түрлі
құдайларға құрбан шалу нысандарына
айналған жабайы және қолға үйретілген
жануарлар бейнелері басым болып келеді.
Қола дәуірінің антропоморфтық
кейіпкері өзінің барлық иконографиялық
және өзге де көріністерінде ғұрыптық табыну сюжеттерінің басты кейіпкеріне,
өз кезегінде архаикалық дәуірлер мифологиясынан көп дүниені сіңірген шаманизм идеяларын көрсететін ежелгі
діни көзқарастардың куәгеріне айналып
отырған.
Өз кезегінде, ерте темір ғасырының
петроглифтері стиль жарқындығымен,
сырбаздығымен, мифологиялық сюжеттердің зооморфтық образдармен кодталуымен ерекшеленеді.
Кейіннен олар біршама ұтқыр,
жалпыға
қолжетімді,
қоғамдағы
әлеуметтік-саяси
жағдайды
дәл
көрсететін ортағасырлық көшпенділердің
прокламативтік өнеріне орын босатты, ал онда орталық фигура ретінде сауыт асынған, жорық атына мініп, қолына
ту ұстаған дала батыры көрінеді. Салт

тысу, начиная с эпохи бронзы и заканчивая
ранним средневековьем, свидетельствуют
многочисленные поселения бронзового
века с мощной стратиграфией, которые
наряду с некрополями составляют важный компонент близкого археологического
окружения петроглифических памятников,
а также курганные комплексы раннежелезного века и древних тюрков.
В изобразительном искусстве населения, оставившего эти памятники, превалируют, естественно, образы различных
диких и домашних животных, которые
обитали в единой природно-экологической
нише и становились объектами охоты,
культового почитания и жертвоприношений различным божествам.
Антропоморфный персонаж эпохи
бронзы во всех своих иконографических
и иных проявлениях являлся главным действующим лицом культовых сюжетов, ярким свидетельством древнейших религиозных воззрений, отражающих, возможно,
идеи шаманизма, впитавшие, в свою очередь, многое из мифологии архаических
эпох.
Петроглифы раннежелезного века
выделяются особой яркостью стиля, элитарностью, закодированностью мифологических сюжетов зооморфными образами.
Позже они уступают место более мобильному, общедоступному, четко отражающему социально-политическую ситуацию
в обществе прокламативному искусству
средневековых номадов, центральной фигурой которого становится вооруженный,
закованный в доспехи степной рыцарь на
боевом коне и со знаменем в руке. Гравюры
конных знаменосцов и копейщиков, а также антропоморфные персонажи в широких
шароварах и остроконечных головных убо-

атты найзагерлер мен ту ұстаушылардың
суреттері, сондай-ақ кең шалбар және
шошақ төбелі бөрік киген антропоморфтық
кейіпкерлер көлік құралдары – арбалар мен
салтанатты күймелердің суреттерімен бірге
Батыс Түркі қағанаты әрекет еткен тарихи
дәуірдің әскери рухы мен қозғалысын сипаттайды. Бұл сюжеттің кең таралғандығы
қоғамдағы тарихи-саяси және мәдени-діни
өзгерістермен байланысты жалпы дүние
бейнесінің өзгеріске ұшырауын көрсетеді.
Баянжүрек
петроглифтері
осы
аймақта қоныстанған халықтың әртүрлі
тарихи кезеңдердегі тұрмыс-тіршілігінің
түрлі қырларын бейнелейтін аса құнды
және күрделі ескерткіштер қатарына жатады. Оларды зерттеу әлі жалғасады.

рах в совокупности с изображениями мобильных транспортных средств – повозок и
престижных экипажей – характеризуют воинственный дух и динамизм исторического
времени функционирования Западнотюркского каганата. Популярность данного
сюжета свидетельствует о трансформации
общей картины мира, связанной с историко-политическими и культурно-религиозными изменениями в обществе.
Петроглифы Баянжурека относятся к
числу особо интересных памятников Жетысу, иллюстрирующих разные стороны
жизнедеятельности населения этого региона в различные исторические периоды. Исследование данного памятника еще не завершено.
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