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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. 
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Қарақалпақ жеріндегі қазақтар арасына арнайы экспедициямен барған зерттеуші 

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

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

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

құрметтің ӛзгеше екендігін ӛзге де ғалымдар мен зерттеушілердің айтқаны мәлім.  

Бесқала аймағында жыршылығымен аты шыққан Жақсылық есімді екі жыраудың 

ӛмір сүргенін білеміз. Біріншісі – Жақсылық Тӛлепов болса, екіншісі – Жақсылық 

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

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

бұл мақаламызда Жақсылық Мамытұлы жӛнінде әңгіме ӛрбітпекпіз.  

Оның ӛмірі мен шығармашылығына қатысты деректерді белгілі ғалым Қаржаубай 

Жұмажанов «Қарақалпақ аймағындағы қазақ әдебиеті» атты еңбегінде біршама сӛз 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 кӛрсетілген . 

Жақында Ӛзбекстан Ғылым академиясының Қарақалпақстан бӛлімінің Н.Дәуқараев 

атындағы Тарих, тіл және әдебиет институтының қолжазбалар қорынан Жақсылық 

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

мәліметтерді 1960 жылы арнайы экспедициямен барған Қалбай Мәмбетназаров пен 

Жолдасбай Әбдікәрімовтер Жақсылық жыраудың ӛз 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» кӛшіп 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 сӛз келді», «Менің атым Жақсылық», «Домбыра 

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

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

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

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

бар. 

Жақсылық Қоңырат-Мойнақ ӛңіріндегі жыр айту дәстүрінің дамуына үлкен үлес 

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

жыраудың тӛл шәкірті Ӛсербай Сәрсенбайұлы Жақсылық Мамытұлының «Ыңғай-ау» әнін 

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

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

Жақсылық он бес жасынан бастап ән салып, ӛзі туып-ӛскен ӛңірдегі әнші, 

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

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

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

Жақсылықтың әнші, жырау болып қалыптасуына ықпал еткен. 


