
            Аталы  сөздің құны қанша?

Жақсы мінез, ізгі іс бірін-бірі көтеріп Алланың құзырына жеткізеді.
Құран-Кәрімнен

Шешендік,  шешендік өнер дегеніміз  не? Шешендіктің мәні,  мақсат-
міндеттері туралы не айтуға болар? Ең алдымен шешендік – адам көркі.
Шешендік – дидарласушымыздың жүрегі мен ақыл-ойын баурап алуға, оны
не  нәрсеге  болса  да  сендіруге,  иландыруға  септесетін  бізге  берілген  сый.
Шешендік – дарындылық, ол – тілі ғана емес, ойы да жүйрік кісілерге, тілдік
сезімі  күшті  адамдарға  тән  қасиет.  Шешендік  –  сөйлеген  сөзге
тыңдаушылардың  ешбір  қиналыссыз  құлақ  қоюы  ғана  емес,  сондай-ақ,
айтылған мәселеге ерекше ынта-ықылас танытып, тақырып байыбына терең
бойлауға ұмтылысының оянуына түрткі боларлықтай сөз екшей білу өнері.
Шешендік  дегеніміз  – кез-келген нақтылы зат  туралы шебер сөйлеу өнері
және сонысымен өзгелерді өз ойына ойыстыра білу де. Шешендік дегеніміз –
тыңдаушылардың  жан-сезім  әлемін  сөзінің  әдемілігімен,  образдарының
жарқындылығымен,  нақыл,  ғибрат  сөздердің  ұшқырлығымен  толқытатын,
баурайтын  өнер,  өзгеше  қабілет-қарым,  тума  қасиет,  сондай-ақ,  өскен
ортаның,  үлгілі  жандардың,  ұлағатты  кітаптардың  тағылым-тәрбиесі,  өз
дүние-танымыңның  нәтижесі.  Шешендік  –  сөзбен  жүзеге  асырылатын  әрі
сөзбен барша жетістіктерге жеткізетін өнер саласы. Бұл ретте ол барлығының
тізгінін өз қолына алған, күллі өнердің қасиет-күшін өз бойына жинақтаған
ілім саласы деуге әбден сыйымды. Демек, шешендік – тіл өнері мен сөйлеу
мәдениетінің  ең  жоғарғы  сатысы.  Сондай-ақ,  шешендік  сөз  дегеніміз  –
белгілі  бір  мәселені  ауызша  талқылау,  белгілі  бір  ойдың  ақиқаттылығын
түсіндіру  де.  Шешендік  өнер  –  ауызша  түрдегі  әдеби  шығармашылық.
Ақиқаты  –  шешендіктің  біліктілік  пен  білімнен,  қуатты  түйсік  пен  терең
сезімнен,  санадағы  саңылақтық  пен  ұшқыр  қиялдан,  тер  төгу  мен  ой
тербелісінен туатындығы. Бұған қоса айтылар мәселе – шешендіктің мәні тек
шешенде ғана емес, қалыптасқан жағдайға да байланыстылығы. Шешендік
сөздің  әкесі  –  шешен,  анасы  –  аудитория,  тек  аудитория  ғана  қалыпқа
келтіріп, жан бітірмек.

Шешендік өнер – көрген-білгенді көкейге тоқып кеп үйренуді тілейтін,
үнемі  айтыс-тартысқа түсіп,  жалықпай жаттығу  арқылы қол жететін өнер.
Шешендік өнер – қай заманда, қандай қоғамда болса да, қауымға, көпшілікке
үлкен  әсер  ететін,  оның  санасын,  сезімін  баурап,  күш-жігерін  тасытатын
қуатты  құрал,  күні  бүгінге  дейін  құдіретін,  қасиетін  жоймаған  өнер.
Шешендік өнер – халықтың рухани-мәдени өміріндегі ең бір аяулы, ең бір
ардақты өнердің бірі. Шешендік сөз – халық даналығы, ақыл-ойдың құймасы,
әдеби  тілдің  бастауы.  Дәстүрлі  шешендік  сөздер  –  белгілі  бір  мәселеге
байланысты тапқыр ой, көркем тілмен айтылған және халық қабылдап, жиі
қолданып, сөйлемдік құрамы қалыптасқан жүйелі, үлгілі сөздер. Шешендік
сөз – оқыс айтылған ойларға қисынды әрі жедел жауап қайтару. Көп ойлану,
найқалу шешендікке жараспайды. Шешендік сөз суырып салма ақындықпен



туыстас.  Десек  те,  жалпы  шешендік  өнер  тек  шартты  түрде  ғана  өнер
делінеді, ал шын мәнісінде, бұл бойында бұған қатысты аса қажетті белгілері
жоқ болса да, әрбір адам игере алатын басым дәрежедегі шығармашылық іс-
әрекет те. Әрбір сауатты адам үздіксіз де қажырлы, мақсатты да ұмтылысты
еңбектің  нәтижесінде  шешендік  өнер  негіздерін,  яғни,  аудитория  алдында
түсінікті де қызғылықты және иланымды сөз сөйлеу білігін әбден меңгере
алады.

Ғұламаларға  сүйене  ой  түйер  болсақ,  Платон  пікірінше,  шешендік  –
сендірудің  шебері,  оның  бар  мәні  де,  міндеті  де  осында.  Ал  Аристотель
риторика міндетіне сендіру емес, әрбір нақты жағдайларға сәйкесті сендіру
амалдарын  таба  білу  енетіндігін  айтады.  Ғұлама  Әбунәсір  әл-Фарабидің
пайымдауынша, егер де диалектика тек шынайы білімге негізделген қисынды
дәлелдер  арқылы  тұжырымдалатын  ой  қорыту  тәсілі  болса,  риторика
шешендік  қисынға,  ой-пікір  жүйелігіне,  ұғымдар  үйлесіміне  негізделеді.
Ахмет Байтұрсынұлының түйіндеуінше, шешен сөз мақсаты – негізгі пікірді
баяндап, түрлі дәлелдермен сипаттап түсіндірумен қоймай, пікірге нандыру,
сендіру, ұйыту, балқыту, иман келтіру. М.Сперанскийше, шешендіктің негізі
құштарлықта,  сезімділік  мәнісінде.  Шешендіктің  басты  қағидалары  –
жүрекке әсер етіп, ақылды бағындыру. Ф.Честерфильдше, шешендіктің түп
мақсаты –  адамдарды иландыру.  Біздіңше,  шешендікке  қатысты жоғарыда
жасалған тезисті тұжырымдардың түйіні – шешендік сөздің көпшілік құлақ
қояр,  назар  аударар  аталы  сөз  екендігі.  Демек,  шешендік  сөз  –  ділмар
адамдардың  әр  кезде  түрлі  жағдаяттарға  байланысты  тауып  айтқан,
нысанасына да дөп тиіп жататын ұтымды, өткір, ақылды да ғибратты өсиет
сөздері.

Қашан  да  аталы  кеңес  -  даналық  көзі.   Түркі  әлемінде  де,  еуропа
төрінде  де   бірегей  даналардың  дуалы  аузынан  шығып,  ұрпағына  рухани
мирас  болып  қалған  құнды  ойлардың  баршасы  сөз  құдіреті   арқылы
берілетіні мәлім. Халық даналығы  - ұлттық сана межесі,  ой-өріс тұнбасы.
Халық даналығы – тілінде. Егер де тіл мүмкіндігі шектеліп, сөз байлығы мен
көркемдігі,  оралымдығы  жетіспей  жатса,  даналық  ой-пікір  де  шарықтап
дамымақ  емес.  Даналықты  білдіретін  түйін-тұжырымдар,  ұғым-түсініктер
сапына аталы сөз, мақал-мәтел, қанатты сөз (афоризм), нақыл сөз, шешен сөз,
өсиет сөздерді қосатынымыз содан. Бұлар – даналық пен парасаттылықтан
туындаған  терең  ой,  логикалық  тұжырым,  философиялық  толғаныс,
дүниетаным,  өмір  тәжірибесі,  тағылым-тәлім  көріністері,  көркем  сөзбен
көмкерілген тұрақты қалыптасқан  тіркес, шағын мәтін, қысқа да нұсқа ой
үзіктері.

 «Жақсы  сөз  –  жарым  ырыс». Жақсы  сөз  айту – жоқтан  барды
құрастыру,  тыңдаушының  құлағына  әйтеуір  бір  жағымды  сөз  тауып  айту
емес,  тыңдаушының  тағатсыздана  тосқан  асыл  арманына  сәйкес,  діттеген
ойына сай, мақсат-мүддесін дәл тауып, тап басатын, көңілін көтеріп, сезімін
сергітетін,   құпия сырдың кілтін тауып айта білу.  Халқымызда жақсы сөз
естісе,  «аузыңа – май,  астыңа – тай!» деп жатуы тегін емес.  Зерттеулерге
сүйене  ой  өрсек,  мақал-мәтел  –  көркем  сөз  өнерінің  көрнекті  өрнегі,  ұлт
рухының құдіретті күші. Асыл сөз – көненің көзіндей сирек айтылатын, ащы



да  болса  шынайы  шындықты  баяндайтын,  мағына-мәні  терең,  ақыл-
парасатпен  өрілген  өнегелі  сөз.  Билер  сөзі –  қуатты да  қанатты,  ақыл  да
нақыл сөздер. Нақыл сөз – өнеге, өсиет ретінде айтылатын аталы сөз. Аталы
сөз –  түркі әлемінде мақал-мәтел мағынасында ең алғаш қолданылған және
халық даналығының қорлана қалыптасуына ұйытқы болған байырғы атаулар.
Қанатты  сөз –  қоғамдағы  әлеуметтік,  саяси,  мәдени,  тарихи  жағдайларға
байланысты айтылған  және сол сәтте  жұртшылық құлақтанып,  қарапайым
халық арасына тез тарап, елдің рухын көтеріп, ұлтжандылық сезімін оятатын
ұтымды да әсерлі қалыптағы жалынды сөздер. Өсиет сөз – өмірде көп жасап,
көпті  көрген,  алған  тәлімі  мен  тәжірибесі,  тағылымы  мол  қазыналы
қарттардың  кейінгі  жас  ұрпаққа  арнап  айтқан  мәнді  де  мағыналы  ақыл-
кеңестері. Көсем сөз – ойшыл да дана, білгір де білікті, парасатты да ақылман
адамдардың,  сөз  бастаған  шешендер  мен  топ  бастаған  көсемдердің  дуалы
аузынан туындап, қалың жұртшылық арасына кең тарап, санасына сіңіп жиі
айтылып жүретін ақыл-нақыл, бағдарлы да мақсатты ой түйіндері. Тәмсіл –
мақалға  да,  мәтелге  де  жақын  әрі  ұқсас,  бірақ  екеуінен  де  өзіндік
айырмашылығы  бар  кіші  жанрға  тән  тұрақты  тіркестердің  бірі.  Қысқасы,
бұлар  –  халық даналығының алтын қоры,  рухани байлығымыздың қайнар
көзі. Олай болса, дана Абайдың естілердің сөзін ескеріп жүрген адамның өзі
де есті болады деуі қандай ақиқат.

Сөзге  ой  түрткі.  Ой - тамызық. Ой -  адам  рухының тұғыры,  адамзат
өркениетінің  қозғаушы күші. Сөз - құдірет. Көне Шығыс ғұламалары  бұны
айқын сезінген. Асылы, ат тұяғынан жаратылған қазақ үшін  сөзден қуатты,
сөзден  асыл  ештеңе  жоқ.  Бір  ғажабы,  бабаларымыз  жығылғанды  сөзбен
көтерген,  жылағанды сөзбен  жұбатқан,  дұшпанды сөзбен тоқтатқан.  Қазақ
халқының ұлттық менталитетінде сөз дертке дәрмен  болар ем, жасқа ұлағат
болар  тәрбие,  келешекке  аманат  қылып  қалдырар  асыл  мұра  тұрғысында
ұғынылған.  Демек,   сөз  өнері  –  қазақтың  қанына  сіңген  таусылмайтын
байлық. Ал жастайынан тамыры тереңде жатқан түгесілмейтін қазақ ойының
қазанынан  сусындай  білген  ұрпағымыз  сөзді  түстеп  те,  салмақтап  та,
астарлап та білуі тиіс. Себебі сөз қасиетін таныған ұрпақтың ары да, жігері
де,  намысы  да  таза  болары  даусыз.   Сөз - сиқыр.  Сөз  -  ойды   ұрпақтар
игілігіне  айналдырушы  асыл  айна,  зерен  зерде.  Сөз  де,  ой  да  -  халық
болмысын, рухы мен дүниетанымын  танытушы адамдық қос құдірет. 

Ал  афоризм  -  сөзге  айналған  ойдың,  оймен  нұрланған  сөздің  сән-
салтанатын  паш  ететін  бірегей  тұжырымды  түйін.  Афоризм  –  ойдың
материалдық  көрінісі.  Үзік  ой,  оқыс  пікір,  оқшау  сөз,  ақыли  тұжырым!
Афоризм - шағын көлемге кең мағына сыйғызып, ой айтудың тиімді де әсерлі
тәсілі. Афоризмнің адам жанын баурап, жүрегін жаулап алатын сиқыры бұл
саланың өнермен, эстетика табиғатымен туыстас, бауырластығын  аңғартады.
Демек,  афоризм  –  тағылымы  терең  ақыл  көзі.  Ғұлама  Әбіш  Кекілбайұлы
айтпай ма, «қазір қайсымызға да ақша да, басқа да қат болғанымен, ең басты
қат нәрсе – ақыл. Жанашыр достың ақылы. Көргені көп кемелдің, жеткені
көп  беделдің  немесе  солардың тереңіне  бойлай  білген  зерде  мен  зейіннің
айтатындары» деп.



«Афоризм»  («aphorismos»)  сөзі  көне  грек  тілінде  «шағын  үзінді»,
«бүтіннің бөлшегі», «үзік», «фрагмет», «қысқаша анықтама»  ұғымдарына
сай. Бұл терминді қазақ ғалымдарының арасынан тұңғыш қолданған Шоқан
Уәлиханов:   «Қазақтардың  ұшан-теңіз  өлең  жырлары,  әлдебір  дәуірлерде
ақылды  бабалары шығарған мәтелдері мен афоризмдері бар»,- деп жазады.
Әйгілі  ғалым  терминнің  мағыналық,  құрылымдық  және  ұғымдық
ерекшеліктерін  дөп  баса   отырып,  екі  мәселеге  ерекше  маңыз  берген.
Біріншісі, афоризмнің белгілі бір авторға телініп және ақыл-кеңес сипатында
болатындығы, екіншісі – оның жеке жанр екендігі.
      Афоризм табиғаты таңғажайып. Тиісінше афоризм туралы пікірлер де
сан алуан. Афоризм – аталы сөздің озық үлгісі. Неміс философы, мәдениет
теоретигі Иоганн Гердердің айтқаны бар-ды, «данышпан ғұламалардың озық
ойларымен  танысу  –  таңғажайып  ой  жаттығуы  іспетті.  Ақылды
құнарландырып,  ойды  сындарлы  етеді.  Жасқа  да,  жасамысқа  да  қажетсіз
болуы мүмкін емес» деп. Ал қазақ афоризмдерінің асыл арнасы  сақ-скиф
дәуіріндегі  ойшылдар  сөздерінен,  көне  түркі  жазбаларынан  бастау  алады.
Яғни,  қазақ  афоризмдерінің  бастау  көзі  арғы  қазақ  арналарынан  тарата
айтқанда б.з.д.V-VII ғ. бағзы мәдениет бұлақтарынан саналады. Бұған біздің
дәуірімізге  дейінгі  шамамен  555  жыл  бұрынғы  атақты  Анахаристің
«Жақсылық  та  -  тілден,  жамандық  та  –  тілден»,  «Бақытты  шаңырақ
дегеніміз  –  жылтылдаған  сәнді  сарай  емес,  жан  жарыңның,  жақын-
жораларың  мен  сүйкімді  балаларыңның  сыңғырлаған  күлкісі,  ырысы  мен
ынтымағы», «Үй дегеніміз – балташылар  мен  тас  қалаушылардың
еңбегінің ғана емес, үй ішінде тұрып  жатқан  адамдардың  өзара қарым-
қатынасының   да  жемісі», Тоқсарының (Токсарид)  «Достық туралы көп
сөзден достық  пейілді бір іс артық», «Құдалық та - достықтың дәнекері»,
Тоныкөктің  (Тоң-ұқық)  «Ақыл  иесі  -  сөз  иесі»,  «Қағаны батыр,  ақылгөйі
кемеңгер елдің бағы жанады», Білгенің (Мерген) «Дарақылық үмітіңді үзіп,
қанатыңды қияды», «Түркі жұртының тоқмейілсуден асқан дұшпаны жоқ»,
Күлтегіннің «Ағасын танымаған іні азар,атасын  танымаған  ұл азар»,«Ке-
тіскеннен кектескен жаман» деп   тұжыруы   айқын дәлел.  Демек, қазақ афо-
ризмдері – сан    ғасырлық тіршілік тағылымынан нәр алған даналық ақыл-
ой тұнбасы. Афоризмдер - көшпелілер мен олардың ұрпақтарының өмір сүру
тәжірибесін  паш  ететін  ұлттық  санамызда,   ел  зердесінде  ерекше  із
қалдырған ұлы тұлғалар мен ұшқыр ойлы замандастарымыздың ұлағатты сөз
тәмсілдері.  Интеллектуалдық  қазына  қалпындағы  афоризмдер  -  адам,
адамзат тағдыры туралы тұжырымдар. Афоризмдер - қысқа да нұсқа ойнақы
ой  мен  сиқыр  сөзден  өрілген  тарих,  Ұлт  тағдырын  ұрпақтар  сөзінің
сабақтастығымен айғақтайтын рухани желі, уақыт тынысын, заман,  қоғам
мінезін  танытар  таңғажайып  куәлік.  Афоризмдер  –  халық  сөзінің  небір
жауһарлары, сұлу сөздің қадірін білетін, шешен сөйлеуді өнерге балайтындар
үшін  шеберлік  шыңдау  мектебі.  Ендеше,  бұл  –  ой  мұхиты,  сөз  дариясы
іспетті өзгеше бір бөлек әлем, шексіз шалқыған кеңістік. 
           Әрине, афоризм – абсолютті айқын шындық, дайын рецепт не әлдебір
даяр  нұсқаулық  та  емес.  Олай  болса,   қазақ  афоризмдеріне  қазақ
философиясының  төл  табиғатын  ашар,  тақырыбы  мен  тәсілін  тануға  жол



сілтер  ғылыми  көркем  жүйе  ретінде  қарау  дұрыс. Қысқасы,  афоризм  –
адамзат  өркениеті  мен  мәдениетіндегі  рухани  сабақтастықты  қамтамасыз
ететін  шағын  пәлсапалық  ой,  тәжірибелік  түйін,  логикалық  қисын,
әлеуметтік-саяси,  моральдік-этикалық  және  эстетикалық  көзқарас,
туындыгерлік  тұжырым түріндегі  қысқа да  нұсқа көркем туынды,  бейнелі
кестеленген  нақыл  сөз. Басты  шарттары  –  өмірлік  құбылыстар  мен
адамдардың  іс-қимылына,  мінезіне  орайлас  көзқарастағы  анықтық,  ой
шындығына адалдық, пікір жинақтап қорыту мен түйін жасаудағы логикалық
жүйелілік және ойды жеткізудегі дәлдік пен қысқалық. Афористік туындыда
әр ой өзінше өзгеше өрнектелген  бөлек бітімге ие.
    Зерделеушілердің  бірқатары  афористиканы  сөз  өнерінің  бір  түріне
жатқызады. Мәселен,  данышпан  Абай  сөз  өнерін  өлең  сөз,  қара  сөз  және
ғақлия сөз  (афористика)  тұрғысында  таразылайды.  Демек,  афоризм –  өмір
тәжірибесін барынша ықшам  әрі өте жинақы  кескіндеу құралы. Бұл жүйеде
образдан гөрі ойға көбірек салмақ салынады, суреттеуден гөрі салыстыруға,
өрнектеуден гөрі ойласуға басымдық беріледі. Логикалық-ғылыми тұрғыдағы
тезистердегі  талдау тазалығы мен дәлел жүйелілігінен гөрі ақиқатын ойша
дәлелдеп  емес,  бастан  өткізу  арқылы  ғана  танып-білуге  болатын  бірегей
рухани тәжірибеге сүйенілмек. Мәселен,  афористика жанрында туындылар
қалдырған  жазба  ақын-жазушылар  сапында  дана  Абай  шығармаларының
шоқтығы айрықша. Абай - афоризмнің кең көлемді классикалық талаптарын
терең  білген,  меңгерген  және  осы  үлгідегі  ой  жауһарларын  жасаған  әлем
ақыл-ой алыптары  деңгейіндегі ғұлама ойшыл. Бұған қоса айтсақ, Шәкәрім
Құдайбердіұлы («Өмірдің басы -бала,ортасы - адам», «Орынсыз ұмтылудан
сақтайтын алты түрлі  ноқта бар:  олар -  ынсап, рақым,  ар,  ұят, сабыр,
сақтық. Ең  әділі  -  ынсап,   өзгелердің  тізгіні  сонда  болуға  тиіс»,  «Анық
байлық  -  бойға  біткен  өнерің»),  Ғабит Мүсірепов («Есті  сөзді  естігісі
келмеген  адам  –  саңырауға  тең,  «Оқыс сөз, одыраң мінез -үлгісі  жоқ
ұлдың, кер кеткен қыздың белгісі»), Бауыржан Момышұлы  («Қайрат    етер
кезіңде  -  жүк  көтерер  нардай  бол,  ақыл  айтар  кезіңде  -  жүз  жасаған
шалдай бол», «Әдіссіздік – әлсіздік»),  Мұзафар Әлімбаев («Ақиқатты тек
ақылды көздермен ғана  көруге болады», «Әркім өз ескерткішін өзінің көзі
тірісінде өз қолымен қалайды», «Ұстаз ұқтыра алмағанды өмір ұқтырады»,
«Ұлтын білгің  келсе,  ғұрпын біл»),  Қадыр Мырза  Әлі («Мақсаты кішіден
үлкендік  шықпайды»,  «Адамдарды  тоқтықпен  де  жазалауға  болады»,
«Қайғының  кішкентайы  болмайды»,  «Әкені  ұлы  жеңгенде  немересімен
жеңеді»), Әбіш Кекілбаев («Қандай заманда да өз бақыты жолында күресе
білмейтін  адамның  өз  өмірін  мазмұнды,  мағыналы  ете  алуы  еш  мүмкін
емес»,  «Жаманның  құтын  қашырудың  жалғыз  жолы-  жақсының  нұрын
тасыту», «Кісілік деген – өнер емес, ғылым», «Құймақұлақ әрі жұқа  жүрек
шәкірт  бола  білген  адам  ғана  өнегесі  мол  кісілікті  ұстаз  бола  алады»,
«Заманауи мінез: қазір орынсыз момын болуға да, орынсыз пысық болуға да,
орынсыз ақылды болуға да болмайды») афоризмдерінен де тұңғиық тереңдік
пен тектілік айқын  аңғарылады. 
  Бүгінде  афористиканың  жанрлық  жіктелуі  ұғымдық  және  терминдік
тұрғыдан әлі жан-жақты терең зерттеліп, ғылыми қалыпта жүйелене қойған



жоқ. Бұл оның негізгі жанры  афоризмге де  қатысты. Қолданбалық мәніне
молырақ  назар  аударылатын  өсиетнамалық  афористикалық  шығармалар
өсиет,  кеңес,  нақыл  түрінде  айдарлануда.  Сондай-ақ,  афористиканың
қанатты сөз, гнома,  апофтегма, хрия,   максима  секілді  жанрлары  да
бар. Мәселен,  «гнома»  (грекше  gпоте  –  пікір,  түйін) – ықшамды  түрде
ұйқастырып айтылған екі немесе төрт тармақты өлеңмен келетін нақышты
сөз.  Араб,  парсы,  үнді  әдебиеттерінде   жиі  кездеседі.  Ежелгі  грек,  Рим
поэзиясында  да  қолданылған.  Кейін  еуропа  әдебиетінде  де  өткір
философиялық  ой-тұжырымды  қысқа  қайырып  айту  үшін  осы  үлгі
қолданылған.  Біздіңше,  афористиканың  өміршеңдігі  оның  танымдық
ерекшеліктеріне  байланысты.  Афористика  –  өткен  ұрпақтардың  өмір
тәжірибесін,  мәдени  және  өркениеттік  ой  қазынасын  жоғалтып  алмай,
жаңғырта отырып, келер ұрпақ кәдесіне жаратуға мүмкіндік беретін бірегей
тиімді тәсіл, ақыл-ой диалектикасының алтын көпірлерінің озығы. Адамзат
тәжірибесінің  жүйеленген  афоризмдерін  ақпараттық  тұрғыдан  қабылдап,
өңдеуге жеңіл әрі  қолайлы көркем қазынасының жаңа ұрпақтардың ыстық
ықыласына ие болуы – саф алтын түйіршігі іспетті көне сөз өнерінің жарқын
өміршеңдігінің  айқын белгісі.
           Жинақтай айтсақ,  афористика – даналық тұнбасы. Ұшқыр ойды
көркем образға айналдыру өнері. Даналықтың тылсым құпиясы осы өнерде.
Даналық тұнбасының мөп-мөлдір бұлағынан нәр алу, астарлы да ажарлы ой
құнарынан  нұр  алу  қашан  да  жан  байытар,  жігер  жандырар,  өміри
көзқарасыңды  қалыптастырар,  күрмеуі  көп  тіршілік  құпияларын  танытар
қастерлі дәстүр. Ата-бабамыздың, адамзат баласының  жер бетінде өмір сүру
тәжірибесінің  қыр-сырларын  көңіл  көзінен  өткізгенге  не  жетсін. Тарих
төріндегі  талай  марқасқа  бабалардың  ғана  емес,  заманы  бір  толымды
заңғарлардың ойына ортақтасудың өзі қандай! Демек, бүгінгі ұрпақ өкілін,
ертеңгі ел тұтқасын, Абай данышпан айтқандай, «табанының топырағы көзге
сүртерлік  қасиетті  адам»  ретінде баулуда  осынау  ұлы  мұраның,  даналық
ойлардың орны орасан. Ендеше, афоризм – тілсіз тәлімгер, шынайы шипагер
емші.  Аталы сөздің атан түйеге татитындығы да осында.  Олай болса,  бұл
іспетті алтын қағидалы ой тұжырымдарын туындатқан күллі әлемге белгілі
қоғам  қайраткерлерінің,  нар  тұлғалы  азаматтардың  өмірдің  ащы-тұщысын
көргендігі, тәжірибесінің молдығы, көңілге түйгенінің тереңдігі, одан алған
тағылым-тәжірибесінің  ұланғайырлығы  алдыңғы  ата-бабалардың  даналық
қазынасына  құлақ  қоюынан,  әлемдік  өркениет-мәдениет  тұңғиығына  зер
салуынан, замандас әріптестерінің елең еткізер ойларына сыни көзқараспен
қарай алуынан деп білеміз. Ел үшін тер төгуде, тіпті күнделікті тірлікте сәтті
ой өруде,  онсыз да жетпей жататын уақыт шіркінді үнемдеуде,   тұйықтан
шығарар  жол  көрсетуде  мол  жәрдем  етер  осыншама  асыл  рухани  мұра
үзіктерін,  алтынның жарқылдарын ерінбей-жалықпай топтастыру,  келешек
жастарға үлгі ете ұсыну қолдарлық іс.
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