Шешендік өнер
Шешендік – қазақ елінің кӛнеден келе жатқан дәстүрлі тіл ӛнері. Шешендік – сирек
ұшырасатын қасиет-дарын. Шешендік сӛз терең ойға, ұтқыр шешімге, тапқыр қисынға
құрылады.
Шешендік ӛнерге ерте замандардан-ақ, үлкен мән берілген. Ежелгі грек, рим
елдерінде шешендік ӛнерді «риторика» деген атпен жеке пән ретінде оқыған. Дүние
жүзіне әйгілі ерте заман шешендері Пратогор, Демоссфен, Цицерон, Квинтилиан сияқты
ӛз заманының мемлекет қайраткерлері, ел аузына қараған ойшылдары болған. «Риторика»
ғылымы ӛнердің падишасы ретінде ерекше бағаланған. М.В.Ломоносовтың 1748 жылы
басылып шыққан «Шешендікке қысқаша басшылық» атты еңбегі бұл ӛнердің Ресейде
дамып, қалыптасуына түрткі болды.
Қазақтың шешендік сӛз тарихы Майқы би мен Аяз билерден басталып (XII-XIII ғғ.),
Жиренше шешен, Асан қайғы (XIV-XV ғғ.) есімдерімен қатысты калыптасып, ӛркендей
түсті.
Шешендік сӛздердің алғашқы үлгілерін халық ауыз әдебиеті туындыларынан, ертегі,
аңыз әңгімелерден, ӛлең-жыр, дастандардан кездестіреміз. Осы сӛз ӛнерінің кең қанат
жайып, орнығып дамуында тапқырлық пен шешендіктің тамаша нұсқалары – жыраулар
толғаулары, айтыстар мен мақал-мәтелдердің орны ерекше.
Қазақтың шешендік сӛздерін ӛзге жұрттың атақты адамдары, ғалымдары жоғары
бағалады. Шешендік сӛздер нұсқаларын академик В.В.Радлов (XIX ғ.) зерттеп жинаған
болатын. Ол: «Қазақтар… мүдірмей, кідірмей, ерекше екпінмен сӛйлейді. Ойын дәл,
айқын ұғындырады. Ауыз екі сӛйлеп отырғанның ӛзінде сӛйлеген сӛздер ұйқаспен,
ырғақпен келетіндігі соншалық, бейне бір ӛлең екен деп таң қаласын», – деп кӛрсете
отырып, әсіресе қазақ тілінің тазалығы мен табиғилығын дұрыс аңғарып, қазақтардың
сӛзге тапқырлығы мен шешендігі ӛзіне ерекше әсер еткенін жазған.
Қазақ халқының шешендік, тапқырлық, нақыл сӛздерін жинап жариялағандардың
бірі – Ыбырай Алтынсарин. Ол халық даналығының жас ӛспірімдерді тапқырлыққа,
ӛткірлікке, адамгершілікке баулитын тәрбие құралы екенін жете танып, ӛз еңбектеріне
орнымен енгізіп, пайдалана білді.
Шешендік сӛздерді алғаш зерттеушілердің бірі – Мұхтар Әуезов. «Қазақ әдебиеті
тарихы» (1927 ж.) еңбегінде «Билер айтысы» деген арнаулы тақырыппен шешендік
сӛздердің кейбір түрлеріне мысалдар келтіреді. Ауыз әдебиетінде алатын орны мен
халықтық сипатына дәлелді ғылыми тұжырымдама береді. Ауыз әдебиеті мұраларын
зерттеп, жинап, ерекше еңбек сіңірген ғалым-лингвист А.Байтұрсынов шешендік ӛнерді
жеке алып қарастырып, құнды пікірлер білдірді (1926 ж.). Шешен сӛз, кӛсемсӛз, дарынды
сӛз деп үш топқа бӛліп, әрқайсысын қолданыс орнына қарай (саясатқа қатысты, сотта
сӛйлеу, қошемет сӛздер, ғалымдардың ғылыми тақырыптағы сӛзі, діни уағыз сӛздер)
іштей тағы беске бӛліп, әрқайсысына қысқаша түсініктер, тың анықтамалар берген.
Шешендік сӛздерге тән ерекшеліктер. Біріншіден, қазақ шешендерінің сӛздері
жазбаша емес, ауызша айтылып дүниеге келеді де, одан кейін бірден-бірге жатталып,
ұрпақтан-ұрпаққа жетеді. Екіншіден, айтыла келе бастапқы нұсқа қалып ӛзгертіліп
отыруы мүмкін. Үшіншіден, шешеңдік сӛздер кейінгі айтушылар тарапынан қажетіне
қарай ӛзгеріп қолданылып отырған.
(Интернет беттерінен)
Тапсырма
1. Берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
- Шешендік ӛнер дегеніміз не?
- Дүниежүзіне әйгілі сӛзге шешен тұлғаларды атаңыз.
- Шешендік ӛнердің ерекшеліктерін атаңыздар.

2. Берілген қысқаша әңгімелерді оқып, шешендік сӛздердің мағынасына, құрылымына
назар аударыңыз.
Байдалы шешен
Атағы кӛп елге тараған Байдалы шешен кедейлікпен ӛмір сүріпті.
Бір жылы құрбан шалатын малы болмай, ол үйінде отырып қалыпты. Дӛңмұрын деген
сол ауылдың молдасы:
– Биім-ау, мұның қалай? Ӛзіңді болмаса, бай ағайының бар, малды балаң бар.
Солардан бір мал алып, құрбан шалмадыңыз? – деп ақыл үйреткен екен.
Сонда Байдалы былай депті:
– «Сӛйлемесе, сӛздің атасы ӛледі?» - деген бар. Айтпаса, естімейтін саңырау бар.
Ашпаса, кӛрмейтін соқыр бар. Ағайындағы мал – аспандағы мал. Інідегі мал – індегі мал.
Баладағы мал – даладағы мал. Сұраған адам – қайыршы, ал ұрлаған адам – қарақшы. Ұяты
жоқ адамнан алып борышты болғанша, алмай құдайдың ӛзіне-ақ борышты болайын деп
құрбан шалмағаным рас, – деген екен.
құрбан шалу – жертвоприношение
саңырау – глухой
ін – нора
қарақшы – вор
3. Сӛйлемдерді аяқтаңыз

ұят болады – стыдно
соқыр – слепой
қайыршы – нищий
борыш –долг

а) Қазақ халқының ұлттық ерекшеліктерінің бірі – ...
ә) Шешендік ӛнер ӛзгелерге психологиялық жағынан әсер етудің ...
б) Шешендік ӛнер дарыған кісі ...
в) Шешен сӛйлей білу

