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independent class of nonequivalent vocabulary, «which has its own characteristics and methods of 
transmission in translation, of course, often coinciding with the methods of» translation «of realia» [6, 67]. 
For the most part, they are also related by a bright connotative meaning that determines the ability to convey 
national and / or historical colors, which makes a number of authors classify them as realia [6, 89]. 

Thus, realia are a very interesting and unusual layer of language vocabulary. The semantization of these 
words is extremely important for students of a foreign language, because they usually cause difficulties in 
understanding.  

Being words with a pronounced national specificity, realia are very difficult to transfer. The study of 
realia is of great interest in connection with their role in a literary work. The national-cultural semantics of 
such language units found in the work allows one to penetrate into the culture of native speakers, into their 
background knowledge, which are necessarily present in the minds of the participants in communication and 
to a large extent determine the meaning of the utterance. 
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Түйін сөздер: Абай жолы, М. Ауезов, жастар тəрбиесі. 
 
 «Абай жолының» көркемдік идеясының басты қырларының бірі- жастардың бейнеленуі. Мұнда 

Абайдың өз үрпағы, Əбдірахман, Мағаш бейнелері бір желіні құраса, екінші желіде Дəрмен, Ербол, 
Баймағамбет, Мəкен тəрізді Абай жанынан жиі табылатын, ақылын алып, өнеге-тəлімін бойға 
дарытуға ниетті, өнер-білімге ынтық, ынталы, ықыласты топ. Эпопеяның кең тынысты мазмұндау 
əлемінде жастар мəселесі жиі қозғалады. Суреткер жастарды қоғамның беталысын байқайтын, елінің 
хал-ахуалын жүрегімен сезіп, соны қалай жақсартуды ойлайтын, елдің өмірі мен тұрмысын түзетудің 
амалдарын қарастырып, үнемі ойланып-толғанып жүрген жігерлі, үмітті жастар шоғырына басымдық 
береді. Сонымен бірге байлық пен мансапты ғана ойлап, бір күндік дүниенің қызығына алданып 
жүрген Нығмет, Жəлел т.б. жастарды да жанамалай бейнелейді. Абайды жастар арасында жиі көрсету 
де олардың ақылшы ағасы, ұлағатты ұстазы сипатында ғана емес, талант тəлімгеріəрі ақыл-ойларына 
ізгілік отын жағушы, өмірдің мəнін, қоғамның бағыт-бағдарын түсіндіріп, ел ертеңін алаңдап, соларға 
үміт артушы, қамқор, баскөз тұлға сипатында ерекшеленеді. Абай тəлімі тəрбиесі, өнегесі өсиет 
сөзімен ғана жеткен жоқ, үлгілі істерімен, асыл қасиеттерімен де жастар жүрегіне алау жақты. Ол 
жастар жанына өнердің, білімнің жарығын шашты. Адам баласына бауырмалдық пен туыстықты 
таныта білу жақсылық пен қайырымдылық жасауы жүректегі имандылықпен келетінін ұғындырды. 
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Ұлағатты ұядан ұшқан ұрпақ ұлылықтан қуат, бағыт алады. Дəрменнің, Иіс кемпірдің жетімдері Асан 
мен Үсенді бауырына басып тəрбиелеуі, Семейге апарып оқытуы-үлкен адамгершілік белгісі. Бұл – 
Абай жанында жүріп, ақылын, өнегелі өсиет сөздерін тыңдап, өжет, өр істерін көріп, асыл 
қасиеттерінен тəлім алуының да көрінісі. Ізгіліктің ұрпақтан ұрпаққа ұласқан ұлағаты.  

Романның алғашқы кітабында Абайдың Семейге оқуға барып, демалыста елге келу шағындағы 
эпизодтарда қаншама адамгершілік қарым қатынас мəселелері қамтылған. Қалашылардың Құнанбай 
ауылына жақындауынан бастап, Абайдың қалай үйге түскені, алдымен анасы Ұлжанға қарай бет-
тегенде, анасының əкесіне сəлем беруге жөн сілтегені баяндалады. Ал Əбдірахманның Петербургтен 
жазғы демалыста елге келуі де авторлық баяндаудағы өте əсерлі эпизод. 

 «Шымы тұтас жазықта дүрілдетіп шапқан көп аттар, барлық ағындағы тобымен Барлыбай 
өзенінің жағасындағы Абай ауылына келіп те қалды. 

Қазір бұл ауылдың үстінде, бұрынғы барлық əбігер біткен де, енді қалың жиын, Абай мен 
Əйгерімнің үлкен үйінің сыртында, үнсіз қадалып, тосып тұр екен. Абай жиынның тап ортасында 
тұр. Үстінде ұзын, ақ сарғыш қытайы жібек бешпеті бар. Жазғы жеңіл киім бұл күнде толған денесін 
аса айқын көрсетіп тұр. Күрең барқыт желетке мен ақ көйлек, кең бешпет өзінше бір келісті көрнек, 
жарастық бергендей. Самай, маңдай шаштары кейіңдеп, бурыл тартқан Абайдың бұл күндегі үлкен, 
кесек жүзі, ойлы, келбетті адамның жүзіндей ашыла түскен. Кең жазық маңдайында ажым аз. 
Жіңішке ұзын қастары əлі де қап-қара. Бетіңде де ажым тіпті аз ғана. Селдірлеу боп жайыла біткен 
сақалы ұзара түскен, соңғы жылдар білінген буырыл талдар бар. 

Абайдың айналасы қазір, көбінше, əйелдерге толы. Дəл қасында екі көзі жасаурап, өңі ақ 
сұрланып Əйгерім тұр. Көп келіндер, жұмысшы, сауыншы, жылқышы, биешілер сияқты жұпыны 
жүзді, көрші-қолаң да көп. Үлкендерден қартаң шал көршілер болмаса, басқа бөгде адам аз» [1. 106.]. 

 Алдымен Барлыбай өзенінің жағасына тақап қалған, жазықта дүрілдете шапқан аттылар, жинал-
ған көпшіліктің ортасында тұрған Абай суреттеледі. Автор оның жаздық үлгідегі бойға қонымды, 
жарасымды киімдеріне тоқталады. Портреттік сипаттау жасайды. Самай маңдай шаштарының 
буырыл тартуы, кең жазық маңдайы мен бетіндегі ажымының аздығы, селдіреу жайылған сақалының 
ұзара түсуі, буырыл талдар араласуы да – Абайдың қазіргі жас шамасын емес, көрген бейнетінен 
хабар береді. Əйгерімнің екі көзі жасаурауы, өңінің ақ сұрлануы сағыныш сезім сипаты. Автор 
Абайдың айналасындағы жиынның көбісі əйелдер, жұмысшы, сауыншы, жылқышы, биешілер жəне 
жұпыныжүзді көрші қолақ екенін де хабарлай кетеді. Абай ды халықтың сыйлы адамы ретінде 
көрсетеді. Осы тұста салт аттыларды тоқтатып, Əбіштің күймесін алға шығаруынан Дəрменнің 
парасаттылығы көрінеді. Ауылға атшабар, стражниктер сияқты қоқаңдап бармауды, тізгінді тартып 
алға Əбішті шығаруын бұйырады. Бұдан əрі Əбіштің келуі əсерлі суреттеледі. 

 «Баймағамбет ауылдың іргесіне жеткенше нар құла атты басын ірікпестен, сар желдіріп əкелді. 
Күйме тоқтамастан, Абай бастаған жиын қарсы алдынан өздеріне қарай қозғалғанда, Əбіш тағы да 
тоқтап болмаған күймеден ытқып, секіріп түсіп, əкесіне қарай құшағын жайып, асыға жүгірді.  

Абай да мол құшағын кең жайып, Əбішті бауырына алды. Соншалық қатты қысып, құшып тұрып, 
құлағынан, бетінен көзінен сүйіп, ұзақ уақытқа шейін өз бауырынан босатпады. Əке мен бала 
екеуінде, осындай сағынышты құшақтан басқа бір ауыз сөз болған жоқ. Əбішті көп уақыт жүрегіне 
басып тұрып, босатқандв Абайдың қара сұр жүзі аппақ сұр боп, өзгеше оңып өзгергендей. 

Айнала дүнені біраз уақыт аңғара алмай, есеңгіреп қалған жайы бар. Əбіш бұл кезде бала халінде 
болатын. Ақ гимнастеркаға жезді түйме таққан Əбіштің юнкер формасындағы погондары, қазіргі 
сəтте кезек-кезек құшақтаған аналар, жеңгелер, кемпір-шал көршілер арасында еміс-еміс көрінеді. 
Кокардасы бар картузын Əбіш бұл уақытта қолына алған. Сұйықтау қызыл қоңыр шашы жылтырай, 
жабыса таралған екен. Ертерек қасқа бола бастаған кең, биік маңдайы ашық көрінеді. Əбіштің бойы 
сұңғақ. Көрнекті, қырлы мұрны байқалады. Жұқа ерін, қызғылт жүзді, сəнді киінген жас жігіт өзгеше 
сұлу көрінеді. Көп қауышу, жылап амандасу арасында шешелер мен жеңгелерінің тілеулестігі 
айтылады. Балажан көрші, кемпір, шалдардың Əбішке айтып жатқан үзік-үзік мейір, шапағат сөздері 
естіледі» [ 2. 106.]. 

Дəрменнің сөзінен кейін Баймағанбеттің күйме жегілген пар құла атты сар желдіріп əкелуі де 
жастардың жаңа заманның ағымын түсіне бастағаны, парасаттылық, озық мəдениетке бет бұруы 
ұғымында. Əбіш күймеденсекіріп түсіп, Абайға құшағын жая асыға жүгірген əрекетінде əке мен бала 
сағынышын білдіреді. Абай мен Əбіштің кездесудегі жандүниесі, сезімін жазушы соншалықты əсерлі 
бейнелеген. Əке мен баланың сағынышты құшақта қауышуы да оқырманды селт еткізеді. 
Жазушының суреткерлік кереметтілігі де осынау эпизодта айқын көрінеді. Əбішті көп уақыт 
жүрегіне басып тұрып босатқан Абайдың қара сұр жүзі аппақ сұр боп өзгеше оңып өзгеруі де 
сағыныштың дидардағы жарқын белгілері. Əйгерімнің өңінің ақсұрлануы да іштей ана махабатының 
айрықша сипаты. Абайдың айнала дүниені аңғара алмай, біраз есеңгіреуі де сүйікті перзентіне деген 
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əкелік мейірімінің, махаббаттың жүрегінен сəулеленіп шыққанын сездіреді. Автор алдымен Əбіштің 
əскери киім үлгісін, содан соң келбет, көркін сипаттайды. Осынау портреттік сипаттауда Əбіштің 
кокардасы бар кортузын қолға алуы да өзгеше бір тəрбие алғанын байқатады. Көрнекті қызғылт 
жүзді, сəнді киінген жігіттің сұлулығын айтуымен бірге, айтушы оның ішкі жандүниесінің 
сұлулығын да əсерлі сипаттайды. Əдетте, алыстан атамекенін аңсап келген ұлдың тілеулесі де, 
тілектесі де – көпшілік. Алдымен əке құшағымен қауышып, сағыныш мауқын басқан перзенті 
Əйгерімнен бұрын қаумалап алған елдің мерейлі лебіздерін ағытуы да Əбіштің де алыс жерден білім 
алуына құрмет əрі ел қамқорына айналар деген үміт те бар. Мұны тілеулес тілектер толқыны да 
аңғартады. 

– Жаным, есен жеттің бе? 
– Сəулем, ұзағынан сүйіндірсін!? 
– Көп сағындырдың ғой қуатым! – 
– Айналайын, күнім!..– 
– Ата-анаңды ұзағынан сүйсіңдірсін сапарың!  
– Сапарың құтты болсын, қарағым!  

– Қош келіпсің, Əбішжан! – деген, сан тілеулес жүректерден шыққан ыстық сөздер, Əбіш үйге 
кіргенше барлық жиын атаулының тұла бойын шымырлатқандай.  

 «Жаным, сəулем, қуатым, айналайын күнім, қарағым» деген қаратпа сөздерде оған деген елдің 
ыстық сағынышы, аңсар тілегі ерекшеленеді. Солардың «Қош келіпсің, Əбішжан» деген сөзбен 
аяқталуы» да жаңа заманның оқып тоқыған азаматтарының көңілінен шыққан тілеулестік тілек бəрі 
де шын жұректен, сағынышты сезіммен айтылған жан-жүректің мейірлі шуағы секілденеді. 

Абайдың асыл мұраты – қазақ жастарының оқып-білім алуы. Білім алғанда, сол замандағы бас 
пайдасына қажетті тілмаш не адвокат мамандығын емес елдің игілігіне жарайтын, қараңғы халықтың 
сауатын ашып, өзге өркениетті елдерден білім, ғылым, жарығына ұмтылатын білім, Əбішпен арадағы 
əңгімеде өрбиді. 

– Əуелі бір нəрсенің басын аша сөйлейік, аға. Жаңағы сіз санаған көп жерде оқыған, көп қазақ 
жасы азғантай ғана оқып, ерте тоқтап қалып жүр... 

– Рас... Рас,– деп, Абай Əбдірахманның сөзін бөле берді де: – тоқтап қалып жүрген жоқ. Тоқтап 
барып тілмаш, песір болып жүр. Көбі жəне песір де бола алмай, кесір боп жүр. «Қазақ жаманы орыс 
бола алмайды да, орыс жаманы қазақ бола алмайды» дегенді біздің халық соларды көріп айтқан. Бұл 
не деген сөз? Менің ұғуымша, терең сын. Яғни, əуелі жақсы қазақ болып алмай, жақсы орыс та бола 
алмайсың, яки, əуелі жақсы азамат болып, өз ортаңа, халқыңа адамшылық танытпасаң, өзге елдің 
адамы болып та жарытпайсың деген сөз. Ал біздің көп шала оқығандар жетістірген күнде, тəуір 
чиновник болады екен. Салтыков-Щедрин мен Толстой масқаралап, əшкерелеген қу-құрдым төрешік 
болғанша, болмай-ақ қал, деп ойлаймын. 

– Білемін. Сіздің «Интернатта оқып жүр» деген өлеңіңізді маған Петербург пен Омскіде жатқа 
оқып беріп, қатты мақұлдаған жастар болған-ды. 

– Мақұлдаса, оларың ойлы жас екен. Сын көтерер қымбатты болғаны ғой. Ал енді сол жастарың 
бар, өзің бар, жаңағы сөзіме не жауап айтар едіңдер?  

– Жауабы əзірше біреу-ақ па деймін, аға... – деп, Əбіш ойланып, іркіліп сөйледі. – Жауабы: «оқу 
бітіреміз де, қызмет етеміз! Елге сол қызмет бабында пайдалы боламыз» дейді ғой [2. 107.].  

Диалогта Əбдірахманның қазақтың көп жасы аз ғана білімге қанағаттанып əрі қарай оқуға 
тереңдете алмаған алаңдаушылығына Абай өз жауабын береді. Абайдың жастардың тілмаш, писарь 
болғанына қарсылығы емес, «песір бола алмай кесір болып жүр» дегені көбінесе ұлықтардың 
ыңғайына жығылып, қарапайым халықты алдап, арбап, дұрыс ісін бұрмалап жүргеніне қапалы. 
Сондықтан да ол «əуелі жақсы азамат болып, өз ортаңа, халқыңа адамшылық танытпасаң, өзге елдің 
адамы болып та жарытпайсың» деген көкейдегі ойын жеткізеді. Ақын Салтыков-Щедрин мен 
Толстой, масқаралап, əжуалап, шенеп, мінеп жазған мансапқұмар болғаннан гөрі, елге титімдей де 
болса пайдасын тигізетін азамат болғанын қалайды. Ақын жырларының ойы да, мұраты да осы. 
«Интернатта оқып жүр» өлеңін Петербург, Омбы жастарынан қызу қолдау тапқанын Əбдірахман 
Абайға айтқан кезде, ақын оларды ойлы жас екен деп, өлеңнің мəн-мағынасын түсінгеніне іштей 
ризашылық білдіреді. Абай сол жастар атынан жəне тікелей Əбішке оқудағы мақсатының түпкі 
сырын ашпақ ниетін байқатқанда, парасатты, перзент «оқу бітіреміз де, қызмет етеміз! Елге сол 
қызмет бабында пайдалы боламыз!» деген көкейдегі ізгі мақсатын білдіреді. Бұл – жалғыз 
Əбдірахманның ғана емес, оқыған жастардың кесімді тілегі, жарқын мұраты. Абай мен 
Əбдірахманның əңгімесі əке мен баланың заман, жастар, халық келешегі жайлы өрбігенімен, бұл екі 
парасатты тұлғаның, екі уақыт өкілінің өткен мен бүгінді саралап сараптап, ертеңге ой тастауы 
тəрізденеді. 
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– Қызмет бабы жандаралдың, ояздың соттың алды ма? Оңдайларды көріп те жүрміз. Жаңа жол, 
өзге өріс тауып соны халқына, тобына таратып іс ету қайда? Немесе, орыс даналарындай халық 
қамын ойлап, өсиет таратып жүрген бар ма? 

– Əй, ондай əлі жоқ қой... Ондайлық білімі толып, өнері асқан жоқ қой... 
– Бəсе, сондай қазақ оқығанын көрмей жүрміз... Мен осыны тосқан əкенің, ағаның бірі едім!.. – деп 

Абай бұл əңгімеге қанағаттана алмай, үндемей қалды.  
Əбіштің есіне енді бір жаңа нəрсе түсіп еді.  
– Қазіргі оқығаннан сіз ойлаған адамды таппадым. Бірақ осындай көрнекті өріске қадам басқан 

бір-екі кісі қазақ оқығандарында болған екен. Естімесеңіз соларды айтайын. 
– Олар кім?  
– Бұның бірі – осыдан жиырма бес жылдар бұрын, жастай қайтыс болған Шоқан Уəлиханов деседі. 

Екіншісі – Орынбор маңынан шыққан Ыбырай Алтынсарин! – деді. Абай Алтынсарин атын естіген, 
оны жақсы біледі екен Шоқанды білмеді.  

Əбіш солар жайын бірталай таратып, жақсы бейілмен айтып шықты. Шоқан турасында Сібірдің 
көп ірі адамынан қатты мақтаған сөз естігенін айтты [2. 107.]. 

Қызмет жайындағы сөзді жалғаған Абай қазақтың көп оқығаны генерал, ояз, сот бола 
алмайтынын, тек солардың билігіндегі, қол астындағы қызметкерлікке жарайтындығын айтады. Ол 
жастардың білім алып халыққа жаңа жол, өзге өріс табу қажеттілігін ұсынады. Бұл арқылы халықтың 
басын құрап, ортақ билікке бағындыру жаңа бағыт, бағдарға бастау мұраты көзделген. Орыс 
даналарындай халық қамын ойлап, өсиет-өнеге таратқан ағартушы ғалымдар жайлы сұрағанда, 
Əбіштің қазақ жерін біршама шарлап шыққанын, қазақ оқымыстыларының арасында көрнекті өріске 
қадам басқандар қатарында Ыбырай Алтынсарин мен Шоқан Уəлихановтың аталуы да шығарманың 
көркемдік-идеялық бал емшісінесəйкеседі. Абай Ыбырай атын естіп, оны жақсы білгенімен Шоқан 
мен таныс еместігін айтқанда Əбіш ол жайлы Сібірдің атақты ғалымдарынан, зиялы қауымынан 
естігендігін жеткізеді.  

Əке мен баланың сұқбаттасуы болашаққа алаңдаған қалтқысыз көңілден шыққан шынайы 
ықыласты сөздер Абай Əбдірахманның жақсы азамат болып өсіп келе жатқанын осыдан-ақ байыптап, 
пайымдайды. Əбдірахманға кейде қаталдау, кесек сауал тастағанда, елдің жай-күйіне, келешегіне 
алаңдаған шерлі, зарлы көңіл-күйді байқатып қалады. Əбдірахман да Шоқан жайлы ой-толғамын 
қазақ халқының қамын ойлаған, көптеген өнегелі сөздер, ел əдебиеті, тарихы, тұрмыс-салты, діні, тілі 
туралы үлкен еңбектер жазып қалдырғанын естуі де заманның шығармадағы шынайы көрнісі. Əрине, 
Шоқан, Ыбырай туралы естіп білген-білмеген жөнінде деректер бар ма, жоқ па, ол жағы белгісіз. 
Немесе, Ыбырай мен Шоқанның Абай жайлы жазғанын ешкім біле бермейді. Егерде осы екі ұлы 
тұлға жайлы Абай бағалап пікір білдірсе, романның көркемдік шындығы көмескі тартар еді.  

– Жалғыз-ақ, кітабына, қалдырған жазуларына кездеспедім. Өзі қазақ халқының қамын ойлауда 
көп ірі сөздер сөйлеп, жазып өткен кісі дегенді оны білген екінің бірі айтады! – деді. 

Абай да, Əбіш те ол адамның əрі жастай кетіп, əрі жазғаны жоғалғанын өкініш етті. 
– Ал Алтынсарин русско-киргизская школа ашқан. Өз білімін қазақ жасын оқытуға жұмсаған. Көп 

жерде школдар салдырып. Артына шəкірт қалдырған. Халық үшін іс те, өсиет те қалдырған, анық 
жемісті еңбекке берілген сол адам екен! – деді Əбіш. 

Абай Алтынсаринді есіне алды. Орысша интернатты, школдарды қазақ үшін ашуда анық үлкен 
еңбек етіп келген қамқор азамат сол екенін айтты. Сөз аяғында Əбішке қарап: 

– Ал осы Алтынсариндей еңбек етсе олқы бола ма? Бір үлгі осы болмас па еді? Бұған не айтар 
едіңдер? – деді. 

Дəркембайға соңғы кездескелі Əбіштің өз ойында жүрген бір ниет бар-ды. Қазір əкесіне соны 
айтты. Бағанадан бергі Абай қозғаған сөзге өз басының əзіргі жауабы осы болатындай етіп, сенімді 
сөйледі: 

 – Əрине, бұл үлкен үлгі. Егер бар оқыған, жақсы білім алған қазақ жастары, тіпті өзді-өз еліне, 
оязына барып, сонда Алтынсарин ашқандай бір-бір орыс школын ашса, бүгінге, əзірге үлкен істің 
басы сол емес пе? 

– Бəсе... Бар мұқтажды бұл шешпес! Бірақ көп жоқшылығымыздың əзірге ең ауыры – жарық 
жоқтығы, білім өнерден қақас қалған қараңғылығымыз ғой! 

– Ендеше, тағы айтайын, аға, менің өз басымның алдағы күнге арналған байлауы осы! – дегенде, 
Абай үндемей, Əбішті белінен құшақтап, бейілденіп тыңдай бастады [2. 109.]. 

Алтынсариннің орыс-қазақ мектептерін ашып, балалар оқытқанын, оларға арнап кітап, өлеңдер 
жазғанын, халық үшін қаншама қайырымды істер жасап, артына өнегелі өсиет сөздерін қалдырғанын 
қысқаша тұжырымдайды. Əбіштің русско-киргизская школа деп орысшалауы да сол уақыттың 
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оқығандарының тілінде қалыптасқан тіркес болғандықтан, автор кейіпкерді сөзінің шынайылығын 
сақтауда əдеті қалдырған. Ыбырай жайлы кең мағлұмат алған Абай Алтынсариннен үлгі алуға 
шақырады, оның елге жасаған игілігін бағалап, өнегелейді. Мұны Əбіш те қолдайды. Үлкен үлгі деп 
Абай ойына қосылады. Дəркембайға білдірген бір ниеті – жақсы білген алып, терең оқыған 
азаматтардың Алтынсарин ашқандай бір-бір орыс мектебін ашса деген ізгі мақсаты. Мұны Абай да 
жəн-тəнімен қуаттап қостайды. «Көп жоқшылығымыздың əзірге ең ауыры» ретінде елде қазақ 
балаларын оқытатын мектептердің жоқтығын, білім, өнерден мақұрым халықтың сол қараңғылықты 
білім жарығымен сейіле ме деген көкейдегі жарқын тілегін қозғайды. Əбдірахманның алдағы күнге 
арналған бұл байлауына Абай да əкелік ыкыласпен тіл қатады. 

Жазушы роман-эпопеясында жастардың жаңа заманға лайық болуын, білім, ғылымға тартылуын, 
халықтың тала-тілегіне сай мамандықтарды игеруін, Абайдың осы бағыттағы сан-салалы істерін 
тарихи шындық негізінде суреттейді.  

 
Əдебиеттер тізімі 

1. Əуезов М. Абай жолы: роман-эпопея. Бірінші кітап. Абай. Алматы: Жазушы, 2003 -368 б. 
2. Əуезов М. Абай жолы: роман-эпопея. Екінші кітап Абай – Алматы; Жазушы, 2003-432 б. 

 
 

РУССКИЕ ИЗДАНИЯ РОМАНА Ч.ДИККЕНСА «ПОСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ 
ПИКВИКСКОГО КЛУБА» (ИЗ ИСТОРИИ АНГЛО-РУССКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ)  

 
Г.А. Таирова 

 докторант 2 курса специальности «6D021000-Иностранная филология»  
КазУМОиМЯ имени Абылай хана, 

 Алматы, Казахстан  
 

Ключевые слова: Чарльз Диккенс, «Посмертные записки Пиквикского клуба», русские издания 
романа, дореволюционные издания, советские издания, современные издания, литература 

 
Чарльз Диккенс (Charles Dickens) выдающийсяанглийский писатель XIX века, сатирик и юморист, 

публицист и издатель, вошел в историю мировой литературы, прежде всего, благодаря своим 
остросюжетным социальным романам. Самый ранний из них – «Посмертные записки Пиквикского 
клуба» («The Posthumous Papers of the Pickwick Club»).  

Как подчеркивает исследователь [1], Чарльз Диккенс приобрел широкую известность и прижиз-
ненное признание произведениями, осуждающими аморальность английского общества, изображаю-
щими лиц, покалеченных буржуазным воспитанием и призывающими их к сохранению нравственной 
чистоты, разоблачающими бесчеловечность американского «хозяйственного человека» - бизнесмена, 
его губительную сущность соотношением ко всему на свете как торговой сделке». Его произведения, 
злободневные в дореволюционные и советские времена, сохраняют свою актуальность на 
сегодняшний день.  

Сочинения Ч.Диккенса, как правило, по мере их публикования на родине писателя, становились, 
благодаря усердию издателей и стараниям переводчиков, достоянием русских читателей. Роман – 
«Посмертные записки Пиквиского клуба» стал известен в многочисленных переводах сразу после 
своего появления на свет. Каковы особенности русских изданий романа? 

Ч.Диккенс в 16 лет стал газетным репортером (то была одна из востребованнейших в то время 
профессий). Диккеновские репортажи перерастали в беллетрические зарисовки из жизни Лондона – о 
судьях и адвокатах, о парламентариях и политиках; ироничная и живая манера сообщения вскоре 
сделали молодого репортера известным в ведущих лондонских изданиях. Издатели «Ежемесячного 
журнала» («Monthly Magazine») предложили ему печатать юмористические очерки, иллюстрирован-
ные карикатурами. эти очерки, публиковавшиеся с марта 1936 года по ноябрь1937 года, легли в 
основу «Посмертных записок Пиквиского клуба», получивших шумный успех.  

Вот как описывает этот период жизни и творчества писателя его сверстник и друг, сотрудник 
популярного в ту пору газеты «Экзаменатор» ( «Examiner») Джон Форстер (John Forster,1812-1876) – 
советчик Ч.Диккенса по литературным делам и его первый биограф [2]:  

Ч.Диккенсу было 24 года, он уже работал в качестве журналиста и к тому времени опубликовал 
коллекцию иллюстраций о жизни города под названия «Очерки Боза» (SketchesbyBoz). Эти очерки 
послужили началом в карьере писателя – привлекли к нему внимание издателей Чапмэна и Холла 
(ChapmanandHall), которые на тот момент искали какого-нибудь малоизвестного литератора для 
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