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ЖЫРАУ ЖАҚСЫЛЫҚ МАМЫТҰЛЫНЫҢ ӨМІРІ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 

 
Түйін 

Жақсылық Мамытұлы Қоңырат-Мойнақ өңіріндегі жыр айту дәстүрінің дамуына үлкен үлес 

қосқан дарын иесі. Ақын-жыраулардың шығармашылығына зер салсақ, шартты түрде екі топқа 

бөліп қарастыруға болады. Біріншісі, ерте замандағы жыраулар қалыптастырған батырлар жыры, 

өсиет өлеңдер, нақыл, діни термелерді шығарумен айналысса; екіншісі, насихат термелермен 

қатар өз дәуірін, ондағы жаңашылдықты, болып жатқан өзгерістерді жыр-термелеріне қосатынын 

байқаймыз. Өмірінің соңына дейін жыр жырлап, домбырасын қолынан тастамаған Жақсылық 

жыраудың шығармашылығы алуан түрлі тақырыпты қамтиды. Жалпы жыраулар поэзиясының 

дені – толғау, дидактикалылық термеден тұратыны анық. Мақаламыздың қорытындысында 

Жақсылық Мамытұлының соңғыларға қалдырған әдеби және музыкалық мұрасын жинақтап, 

зерттеу нысанына айналдыру парызымыз екенін айтқымыз келеді. 

 

Тірек сөздер: Жақсылық Мамытұлы, жыраулық дәстүрі, өсиет өлеңдер, батырлар жыры, діни 

термелер, жыраудың заманауи тақырыптамасы. 
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ЖЫРАУ ЖАКСЫЛЫКА МАМЫТУЛЫ 

 

Аннотация  

Статья посвящена описанию жизненного и творческого пути жырау Жаксылыка Мамытулы, 

внёсшего большой вклад в развитие эпической традиций региона Конырат–Мойнақ 

Каракалпакстана. По образному содержанию творчество акына-жырау Ж. Мамытұлы можно 

условно разделить на две группы. К первой относится наследие прошлого, включающее 

героический эпос, песни-назидания,  наставления, религиозные терме; ко второй – наряду с терме-

назиданиями жыры-терме, в которых высказывается отклик на события современности. 

Творчество жырау Жаксылыка, до конца своих дней сказывавшего жыры, не выпускавшего из рук 

домбры, чрезвычайно разнообразно по тематике. Многогранное по жанровому составу наследие 

Жаксылыка Мамытұлы надостаточно изучено и ждет своих исследователей.  

 

Ключевые слова: Жаксылык Мамытулы,  эпическая традиция, песни-назидание, героический эпос, 

терме религиозного содержания, современная тематика жырау. 
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LIFE AND CREATIVITY OF ZHYRAU ZHAKSYLYK MAMYTULY 

 

Abstract 
The article is devoted to the description of the life and creativity of zhyrau Zhaksylyk Mamytuly, 

who made a great contribution to the development of the epic traditions of the Konyrat-Moynak region of 

Karakalpakstan. According to the figurative content, the creativity of akyn-zhyrau Zh. Mamytuly can be 

divided into two groups. The first includes the legacy of the past, including the heroic epic, songs of 

edification, instruction, religious terme; to the second along with terme-edifications includes zhyr-termes, 
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in which a response to the events of modernity is expressed. Creativity of zhyrau Zhaksylyk, who told 

zhyrs until the end of his days and played dombra, is extremely diverse in subject. The multifaceted 

legacy of Zhaksylyk Mamytuly is poorly studied and awaits for interested researchers. 

 

Key words: Zhaksylyk Mamytuli, epic tradition, songs-edification, heroic epic, religious terme, modern 

themes of zhyrau. 

 

 

Қарақалпақ жеріндегі қазақтар арасына арнайы экспедициямен барған зерттеуші 

Т. Бекхожина қазақтың 200 әні атты жинағында ол өңірдегі жыршылық дәстүр туралы 

айта келіп: «Дәстүр бойынша ол жерде қоғамдық және үй-ішілік той-думан ешуақытта 

жыраусыз өтпейді» [1, 6] деп жазған болатын. Бесқала аймағында жырауға, жырға деген 

құрметтің өзгеше екендігін өзге де ғалымдар мен зерттеушілердің айтқаны мәлім.  

Бесқала аймағында жыршылығымен аты шыққан Жақсылық есімді екі жыраудың 

өмір сүргенін білеміз. Біріншісі – Жақсылық Төлепов болса, екіншісі – Жақсылық 

Мамытұлы болатын. Сондықтан халық есімдерін атағанда әр жырауға руын қосып, 

Ж.Төлеповті «шекті Жақсылық» десе, Ж.Мамытұлын «жоли Жақсылық» деп атаған. Біз 

бұл мақаламызда Жақсылық Мамытұлы жөнінде әңгіме өрбітпекпіз.  

Оның өмірі мен шығармашылығына қатысты деректерді белгілі ғалым Қаржаубай 

Жұмажанов «Қарақалпақ аймағындағы қазақ әдебиеті» атты еңбегінде біршама сөз етті 

[2]. Қ.Жұмажанов дерегі бойынша, Жақсылық Шымбай маңындағы «Мардан ата» деген 

жерде дүниеге келді десе, қолжазба қорында сақталған деректерде Қоңырат ауданының 

Қарабура (кейінгі Свердлов совхозы) ауылында туған деп көрсетілген . 

Жақында Өзбекстан Ғылым академиясының Қарақалпақстан бөлімінің Н.Дәуқараев 

атындағы Тарих, тіл және әдебиет институтының қолжазбалар қорынан Жақсылық 

Мамытовтың өмірі мен шығармашылығына қатысты мәліметтер табылды [3]. Бұл 

мәліметтерді 1960 жылы арнайы экспедициямен барған Қалбай Мәмбетназаров пен 

Жолдасбай Әбдікәрімовтер Жақсылық жыраудың өз аузынан жазып алған екен. Осы 

табылған деректе жырауды 1899 жылы Қоңырат ауданының Қарабура деген жерінде 

дүниеге келген деп айтылады. Ер жете келе 1936 жылы «Есім ахұнға» көшіп келіп, 

«Ударник» колхозында жұмыс істеп, сол жылы Хожелі қаласындағы алты айлық 

бухгалтерлер дайындайтын курста оқып, есепші-бухгалтер мамандығын алады. Әр 

жылдарда әр түрлі қызметте болған жырау бірде қоймашы болса, бірде ферме бастығы, 

колхозда «халық бастығы» болып қызмет істеген. «Бүгінгі күнде 61 жасында қарттар 

қатарында үйінде отыр» делінген. 

Осы қолжазбада «Толғау-толғау сөз келді», «Менің атым Жақсылық», «Домбыра 

қолға алайын», «Жаралғалы бұл дүния», «Оқысаңдар, жолдастар», «Әуелі сөз бастайын 

бір Алладан», «Жақсылық жыраудың ескі термесі», «Тілеумағамбет Ахметов пен 

Жақсылық жыраудың жұмбақ айтысы», «Өтеш батыр мен Марқабай хақында жыр», 

«Үйім бар Қарабура Қоңыраттан», «Еркін облыс» т.б. терме-толғаулары мен жырлары 

бар. 

Жақсылық Қоңырат-Мойнақ өңіріндегі жыр айту дәстүрінің дамуына үлкен үлес 

қосқан дарын иесі. Сонымен қатар ол бірнеше ән де шығарған. Бүгінде Наурызбек 

жыраудың төл шәкірті Өсербай Сәрсенбайұлы Жақсылық Мамытұлының «Ыңғай-ау» әнін 

айтып жүрсе, Жақсылықтан тікелей тәлім алған Бағымбай Жақсымұратов ұстазының «Көк 

айна», «Ән басын» әндерін үйреніп ел ішіне таратқан. 

Жақсылық он бес жасынан бастап ән салып, өзі туып-өскен өңірдегі әнші, 

күйшілерді, жыршыларды көп тыңдаған. Оның халық арасында әнші жігіт деген аты шыға 

бастаған болашақ жырау өсе келе жыршылардан «Қобыланды», «Қыз Жібек», «Қарасай-

Қази» жырын үйренген. Жақын туысы болып келетін жыршы Дариябай Төребаев 

Жақсылықтың әнші, жырау болып қалыптасуына ықпал еткен. 
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Жиырма бес жасқа келген жас жырау Қоңырат атырабында ғана жырлаумен 

шектелмей, Шымбай, Тақтакөпір, Қараөзек, Төрткүл, Шорахан, Шаббаз, Мойнақ және 

Түркіменстан жерінде де жыр жырлай бастайды.  

Жақсылықтың даңқын шығарған 1926 жылы Шымбайдың «Жалғыз құм» деген 

жеріндегі Қосназар дегеннің тойы екен. Сол тойда қарақалпақтың бақсы-жыраулары 

Әбдірасулі, Бегмұрат көр, Ерболат жырау және қазақ жыршыларынан Әбдімұрат, 

Серімбет, Дариябайлармен қатар отырып, бір құрда жырлаған Жоли Жақсылық та ел 

көзіне түсіп, қалаулы жыршыға айналады.  

Ақын-жыраулардың шығармашылығына зер салсақ, шартты түрде екі топқа бөліп 

қарастыруға болады. Біріншісі, ерте замандағы жыраулар қалыптастырған батырлар 

жыры, өсиет өлеңдер, нақыл, діни термелерді шығарумен айналысса, екіншісі, насихат 

термелермен қатар өз дәуірін, ондағы жаңашылдықты, болып жатқан өзгерістерді жыр-

термелеріне қосатынын байқаймыз. Жақсылық жырау шығармашылығы осы айтылған екі 

бағытта да қатар дамыды.  

Сөзіміз дәлелді болу үшін «Толғау-толғау сөз келді» атты толғауынан үзінді 

келтірсек:  

 

«...Терме сөзім осындай, 

Келтірейін қошыңды-ай. 

Әйел, еркек демеңіз, 

Өнер, ғылым оқыңыз, 

Еркін қолың болсын-ай. 

Дұшпан көрме, жолдастар, 

Пайдаңды айтқан досыңды-ай [3]. – десе, 

«Жаралғалы бұл дүния» деп басталатын толғауында: 

 

«Жаралғалы бұл дүния, 

Неше ғасыр, жыл өтті. 

Неше түрлі ел өтті. 

Әуелгі өткен замандар, 

Сол күндегі адамдар, 

Табиғатқа құл болып, 

Хайуанша жасап күнелтті, – 

 

дей келе, екінші келген заманда Мұхамбет пайғамбар шығып, жолбасшылық етіп, үмбетім 

деп зар жылап, халықты игілікке шақырғанын, үшінші келген заманда Еуропаның өнер-

ғылым үйреніп, мұхитты аралап көріп, жаңа жер тауып, Американы ашқанын сөз етеді:  

 

«Қожа болып Ерупа, 

Қала салып мүлік етті. 

Оқытты надан халықты, 

Табиғатты танытты. 

Көзін ашып Ерупа, 

Сонысын көрді жарықты. 

Ғылым, өнер о баста, 

Мұсылман халықтан қалыпты. 

Ерупа халқы үйреніп, 

Өрнек етіп алыпты...» [3]. 

 

Өлеңдерінен көріп отырғанымыздай, жыраудың сөздерінен оның көзі қарақты, арғы-

бергі тарихтан хабарлар, білімді азамат болғаны байқалады. 
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...Қаншама бай болсаң да Қарымбайдай, 

Сақи боп мал жисаң да Атымтайдай. 

Патшадай Әмір Темір дін түзетіп, 

Болсаң да әйдік батыр арыстандай. 

Болсаң да тілге шешен Жиреншедей, 

Ақырда жатар орның тар лахат жай. 

Падиша болсаң Стамбул, Құддыс, Шамға-ай, 

Бұхар мен әмір етсең Үндістанда˗ай. 

Ағылшын, Қытай, Мәскеу, Үрімді алып, 

Дін түзеп әмір етсең де бұл жаһанда˗ай. 

Алсаң да жеті ғылымды бәрін тегіс, 

Жатарсың ақыры бір күні көрстанда-ай, – дейді. 

 

Өмірінің соңына дейін жыр жырлап, домбырасын қолынан тастамаған Жақсылық 

жыраудың шығармашылығы алуан түрлі тақырыпты қамтиды. Жалпы жыраулар 

поэзиясының дені – толғау, дидактикалылық термеден тұратыны анық. Жақсылық жырау 

Мамытұлының толғаулары мен термелері де жер бетіндегі өмірдің өткіншілігін, мәңгі 

еместігін тілге тиек етеді. Мақаламыздың қорытындысында Жақсылық Мамытұлының 

соңғыларға қалдырған әдеби және музыкалық мұрасын жинақтап, зерттеу нысанына 

айналдыру парызымыз екенін айтқымыз келеді.  
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