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(120 жылдыгына карата)
Илимий макала манасчы С.Каралаевдин айтуусундагы «Манас» эпосунун айрым бир
ёзгёчёлщктёрщнё, манасчылык ёнёрдщн сырына арналган. С.Каралаев жёнщндё айрым
эскерщщлёр камтылган.

«Манас» эпосу – дщйнёлщк маданияттын жана адабияттын кайталангыс,
уникалдуу, сейрек учураган монументалдуу, классикалык баатырдык эпостун
щлгщсщн тщзгён улуу кёркём эстелик. Академик В.В.Радлов адилеттщщ
белгилегендей, «кыргыз эли эпикалык чыгармалардын ар кандай бай щлгщлёрщн,
бётёнчё, тщрк тилдщщ элдердин ичинде баатырдык эпосту, «Манас» эпосундай
энциклопедиялык мщнёздёгщ окуяларга бай, кёркём дщйнёсщ
бийик
монументалдуу, кёлёмщ жагынан теъдешсиз улуу эстеликти жаратып, эпикалык
доордо жашап жатат» - деп ётё жогору баалап, баса кёрсётёт.
«Манас» эпосун илимий иликтёё ишинин башаты XIX кылымда
Ч.Валиханов жана В.В.Радловдун ысымдары менен байланыштуу экендиги
жалпыга белгилщщ. Мына ошондон бери эки кылымга жакын убакыт ёттщ.
«Манастаануу» деген илим жаралып, калыптанып ёнщгщщдё. Бул мезгилдин
ичинде «Манас» эпосунун кёптёгён маанилщщ, актуалдуу маселелери илимий
изилдёёнщн объектиси болду. Бирок «Манас» ёъдщщ океан сымал улуу эстеликтин
али кёптёгён проблемалары кеъири, фундаменталдуу, атайын системалуу тщрдё
изилдене
электиги − ёкщнщчтщщ кёрщнщш. «Манас» эпосун жараткан,
калыптандырган, ёркщндётщп, мазмунун байытып, поэтикасын бщгщнкщ кёз
кайкыган бийиктикке жеткирген айтуучулардын, манасчылардын, улуу
таланттардын ролу зор. «Манас» эпосуна арналып жазылган илимий эмгектерде
манасчылардын чыгармачылыгы жёнщн-дё кёп эле сёз болуп, баалуу, маанилщщ
ой - толгоолор, пикирлер айтылып келщщдё. Бирок, тилекке каршы, Сагымбай
Орозбаков, Саякбай Каралаев ёъдщщ улуу таланттардын чыгармачылыгы атайын
кеъири, системалуу изилдёёнщн объектиси боло элек десек, аша чапкандык
болбос.
Быйылкы жылы алп манасчы, чоъ талант, XX кылымдын Гомери деген
даъктуу атка конгон Саякбай Каралаевдин 120 жылдыгын коомчулук кеъири
белгилёёгё даярданып жаткан учур. Мына ушул маанилщщ окуяга байланыштуу
улуу манасчынын ёмщр жолуна, чыгармачылыгындагы айрым мщнёздщщ
ёзгёчёлщктёргё учкай токтолуп кетщщнщ туура кёрдщк.
Саякбай Каралаев 1894-жылы азыркы Тоъ районуна караштуу Ак-Ё лёъ
айылында жарык дщйнёгё келген. Балалык, ёспщрщм мезгили кыйын-катаал
турмуштук жагдайда ёткён. 1916-жылы улуу щркщндё Кытайга качып, эл менен
бирге башына тщшкён трагедиянын кщбёсщ болгон. 1918-жылдан тарта кызыл
гвардиянын катарында кызмат ётёп, кийин айыл советинде жетекчи болуп
иштейт. Манасчылык ёнёргё болгон кызыгуусу эрте ойгонуп,
бардык
манасчылар щчщн бекем салтка айланган аян тщштщ Саякбай да башынан ёткёрёт.
Кереметтщщ тщш − манасчылык ёнёрдщн маанилщщ кёрщнщшщнщн бири. «Манас»
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эпосуна кызыгууда, манасчынын ёнёрщнщн калыптанып ёнщгщшщндё мааниси чоъ.
Бирок манасчылык ёнёрдщ жалгыз эле тщш-аян менен тщшщндщрщщ илимий
жагынан туура болбос. Кийинки мезгилде манасчылык ёнёрдщ ёздёштщрщщдё
тщштщн маанисин бир беткей эле баса кёрсётщп, чечщщчщ фактор катары карап,
ёзгёчё керемет, касиетке айландырып жибергендей таасир калтырат. Манасчылык
ёнёрдё салт, айтуучу-манасчынын шыгы, таланты да ёзгёчё кёъщл бура турган
олуттуу фактор экендигин эстен чыгарбасак. Белгилщщ манасчылардын дээрлик
бардыгы «Манас» эпосун бала кезинен угуп, ага кызыгып, манасчыларды ээрчип
таалим алып, чоъ таасирленгенин ёзщлёрщ да жашырбайт. Саякбайдын устаты
чоъ манасчы Чоюке болгонун, Сакеъ аны бийик туу тутуп, зор урмат-сый
менен кёп эскергенин ёз кулагым менен уккан жайым бар. Кёлдщн белгилщщ
манасчылары Акылбек, Назар ёъдщщ залкар таланттардан таасир алып,
манасчылык ёнёрдщн татаал сырын щйрёнгён. Биздин жеке пикирибизде,
манасчылык ёнёрдщн негизги щч олуттуу фактору бар: кереметтщщ тщш, щйрёнщщ
салты, шык-талант, бул негизги факторлор – бардык манасчыларга мщнёздщ
кёрщнщш. Сагымбайдын устаты кыргыз журтуна кеъири белгилщщ чоъ талант
Тыныбек болсо, «Манас» эпосунун щч бёлщгщн толук билген белгилщщ манасчы
Мамбет Чокморовдун устаты чоъ манасчы, бир тууган таякеси Дёъщзбай болгон.
Кыскасы, манасчылар шыктуу, таланттуу адамдар болгонун эстен чыгарбасак.
«Манас» бир кылымдын, бир эле доордун кёркём мурасы эмес. Эпос –
кыргыз элинин байыркы мезгилдеги мифтик, фантастикалык кёз карашынан
тартып, элдин башынан ёткёргён кёптёгён олуттуу реалдуу, тарыхый окуяларын
кеъири энциклопедиялык мазмунда кёркём чагылдырган кёп катмарлуу, кёп
баскычтуу, ёнщгщщнщн кёп стадиялуу процессин басып ёткён ёзгёчё улуу
баатырдык эпос. Биз «Манас» эпосу дегенде эле элдин урмат-сыйына тереъ
сщйщщсщнё, бийик кадыр-баркына татыктуу болгон Саякбай ёъдщщ зор талант
эсибизге тщшёт. Анткени Сакеъ − «Манас» эпосунун беш бёлщгщн толук, жогорку
кёркёмдщктё аткарган чоъ таланттын бири. Саякбай башка манасчылардай эле
элдик оозеки адабияттын кёптёгён щлгщлёрщ менен таанышып, алгач элдик
кщйгён, секетбай ырларын да ёздёштщргён экен.
Саякбай Каралаевдин «Манас» эпосунун бешилтигинен башка да
чыгармалары арбын. Алардын ичинен «Эр Тёштщк» эпосун ёзгёчё бёлщп
кёрсётщщгё толук негиз бар. Анткени Тёштщк жёнщндёгщ эпикалык баян башка
тщрк тилдщщ элдерде кеъири белгилщщ, негизинен, кереметтщщ жёё жомок тщрщндё
тараган. С.Каралаев болсо «Эр Тёштщк» жомогун толук баатырдык эпостун
деъгээлине жеткирген жалгыз чоъ эпик. «Эр Тёштщк» эпосун кыргыз элинин
кенже баатырдык эпосторуна кошуп, баатырдык эпос деп эле айтып жщрёбщз.
Чынында, «Эр Тёштщктщ» мифтик-баатырдык эпос деп атоого толук негиз
бар. Эпос менен кеъири таанышканда, эпосто мифтик сюжеттер, мифтик
каармандар, окуя ёткён жай
жана башка ёзгёчёлщктёрщ жагынан мифтикбаатырдык эпостордун катарына кирери талашсыз чындык. Бекеринен,
ЮНЕСКОнун чечими менен француз тилине которулуп, ёзщнчё китеп болуп
чыкпагандыр. Анткени «Эр Тёштщк» эпосу – дщйнёлщк адабияттын тарыхында
сейрек учураган оргиналдуу кёркём эстелик. Академик В.Радлов адилеттщщ
белгилегендей, кыргыздарда эпикалык традиция, салт ётё кщчтщщ болгон.
С.Каралаев ёъдщщ алп манасчы кереметтщщ жёё жомокту баатырдык эпостун
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деъгээлине жеткирип, мифтик− баатырдык эпос деп коркпой-щркпёй эле айтсак
болот.
М.Ауэзов биринчилерден болуп «Манас» эпосу жёнщндё кёлёмдщщ,
мазмундуу илимий монография жазып, манасчылар, эпостун сюжети, образдар
системасы, кёркём дщйнёсщ, жаралган
доору жёнщндё баалуу пикирлерин
айткан. Мына ошол эмгегинде манасчылардын Нарын жана Каракол мектеби
бар деп, илимий жагынан далилдщщ аргументтерге таянып, Сагымбай менен
Саякбай ошол эки мектептин типтщщ, кёрщнщктщщ ёкщлдёрщ деп кёрсёткён.
«Манас» эпосунун кёптёгён ар кыл мщнёздёгщ, кёркёмдщктёгщ варианттары бар
экендиги белгилщщ. Ар бир манасчы ёзщнщн шыгына, талантына, кёз карашына,
ишине, стилине жараша жалпыга белгилщщ эпостун салттык сюжетин бекем
сактап, айрым бир анча мааниге ээ болбогон сюжеттик ёзгёчёлщктёрщ менен
ёзщлёрщнщн варианттарын тщзёт эмеспи. Ал эми Сагымбай, Саякбай ёъдщщ жалпы
журтка таанымал, элдин бийик кадыр-баркына ээ болгон чоъ таланттар
эпостун
салттык ёзёк окуяларын бекем сактоо
менен бирге, башка
айтуучулардан ёзгёчёлёнщп, эпостун мазмунун жаъы, кеъири сюжеттщщ окуялар
менен байытып, кёркёмдщгщн арттырып, жеке мщнёзгё ээ болгон ёзщлёрщнщн
варианттарын жаратышкан. Сагымбай кёз карашы, диний, тарыхый,
географиялык тщшщнщгщ, окуяларды кёркём сщрёттёё жагы боюнча да Саякбайдан
бир кыйла ёзгёчёлёнщп турганы ал жараткан вариантта ачык кёрщнщп турат. Ал
эми Саякбай болсо улуу устаты Чоюкенин салтын бекем сактап, устатынын
салттык вариантына жаъы окуяларды, тарыхый, геогра-фиялык тщшщнщктёрдщ
кёп кошпойт. Эки улуу манасчынын кёркём дщйнёсщнё келсек, бул жагынан да
олуттуу мщнёздёгщ ёзгёчёлщктёрщ бар экендигин кёрёбщз. Сагымбай элдин жай
турмушун бийик кёркёмдщктё сщрёттёсё, Саякбай согуштук окуяларды чебер,
таасирдщщ баяндайт деген пикирлердин негизи бар.
Сагымбай – улуу устаты чоъ талант Тыныбектин салтын улантып, акындык
ёнёрдщ манасчылык ёнёр менен айкалыштырып, эки тизгин бир чылбырды
бекем кармап жщргён чоъ талант. Мындай ёзгёчёлщгщн ырастаган негиздщщ
далилдщщ мисалдар ётё арбын. Бир-эки гана мисал келтирип кёрёлщ. Сагымбай
Шабдан ёлгёндё анын ёмщр жолун, элге кылган кызматын даъазалап бир кщнщ
кечке чейин ырдаган деген элге кеъири тараган маалымат бар. Ленин ёлгёндё
поэмага тете кёлёмдщщ кошок чыгарган. Сагымбайдын варианты менен таанышкан
ар бир окурман анын жеке турмушун баяндаган толгон лирикалык чегинщщлёргё
кщбё болот.
Саякбай «Манас» эпосунун салттык сюжетин бекем сактоо менен бирге
айрым ёзёктщщ, маанилщщ окуяларын аткаруу жагынан Сагымбайдан кескин
айырмаланат. Мисалы, «Манас» бёлщгщндёгщ «Алмамбеттин арманын»,
«Семетейдеги» Каныкейдин «Тайторуну чапканын», «Каныкейдин жомогун» ётё
муъдуу, кайгылуу маанайда, динамикалуу, тереъ психологизм
менен,
угуучулардын жан дщйнёсщнё бщлщк салып, бийик кёркёмдщктё сщрёттёйт.
Мындай ёзгёчёлщк устаты Чоюкенин айтканына да, деги эле кёлдщк манасчыларга
мщнёздщщ кёрщнщш деген негиздщщ, далилдщщ пикир бар. Ошентип, Сагымбай
менен Саякбай нарындык, караколдук мектептин типтщщ ёкщлдёрщ деген
пикирдин толук негизги бар деген бщтщмгё келебиз. Ч.Валиханов жазып алып
кагазга тщшщргён «Кёкётёйдщн ашы» кёлдщн белгилщщ манасчысы
Назарга
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таандык деген божомолдун чындыгы бардай. «Жээрде аттан башка малым жок.
Манастан башка жаным жок» - деп айткан Назар жёнщндё ар кандай уламышболумуштар арбын.
Саякбайдын эл аралап, элге таанылып, айтуучу катары белгилщщ боло
баштаганы 1921-1931-жылдарга туура келет: мына ушул жылдары белгилщщ
окумуштуу Х.Карасаев эл кыдырып, эл оозунан элдик чыгармалардын щлгщлёрщн
жыйноого ётё активдщщ катышкан. Манасчы
С.Каралаевди элге таанытып,
Фрунзе шаарына алып келген да Х.Карасаев болгон. Хусейин ата Саякбай
жёнщндё кызыктуу аъгемесин узун сабакка айландырып, кёркём баяндап
бергенин кёп уккан жайым бар. С.Каралаевдин тагдырында кандай чечщщчщ роль
ойногонун мындай айтар эле: «Мени 1931-жылы Карасаев Кусейин
Наркомпростон келип алып кетти», - деп ёмщр баянына жазыптыр, ыраматылык»,
- деп аъгемесин баштаар эле. Андан ары аъгемесин улантып айтат. Ошол кездеги
Караколдогу райкомдун биринчи катчысы Абдылда Айылчы уулунун жардамы
менен куткарып алып, Бишкекке ээрчитип келишкен. ГПУнун гана эмес, ошол
кездеги контрабанданын башчысы Карамурун деген Саякбайды Кытайга байлап
алып кетмекчи да болгонун уккамын. Бул асыл адамдын тагдыры мени менен
тыгыз байланыштуу. Ошол кезде камакка же Кытайга кетип калса, кыргыз
элинин улуу дастаны «Манас» жазылбай калмак». Х.Карасаевдин айтуусу
боюнча, Сакеъ ёкмёткё каршы ыр чыгарып, ырдап жщргён имиш. ГПУга ал кабар
жетип, Сакеъди камамак болгондо, ал Карамурундун жардамы менен Кытайга
качмак тура.
Жазуучу Жекшен Ашуубаев да Сакеъдин Фрунзеге барышына кёмёкчщ
болгон деген маалымат бар. С.Каралаевден «Манас» эпосун жазып алуу иши
1935-жылы башталып, 1937-жылы «Манас» бёлщгщ толук жазылып бщтёт. Бул
баалуу, олуттуу ишке чоъ эмгек сарп кылган, белгилщщ фольклорист, «Манас»
щчилтигин толук билген, «Жаъыл Мырза» эпосун жазып калтырган, элдик оозеки
адабиятты жыйноо ишине ат кётёргщс эмгек сиъирген Ыбрайым Абдрахманов
болгон. Кийин «Семетей», «Сейтек», уландысы «Кенен», «Алымсарык»,
«Кулансарык» бщт кагазга тщшщрщп, жалпы кёлёмщ жарым миллиондон ашык ыр
сабын тщзгён. Ошентип, С.Каралаевден жазылып алынган «Манас» эпосунун
тексти − эъ кёлёмдщщ, сейрек учураган, баа жеткис байлык, зор кенч.
Ё ткён кылымдын 60-жылдарында белгилщщ окумуштуу Самар Мусаев
экёёбщз Сакеъден «Манас» эпосунун бешилтигин, башка чыгармаларын, айткан
аъыз-болумуш сёздёрщн бщт магнитофондук пленкага тщшщрдщк. Белгилщщ
окумуштуу, академик Б.М.Юнусалиев «Манас» эпосун илимий иликтёёгё,
текстин басмадан чыгаруу ишине «Манас» редколлегиясынын башкы редактору
катары чоъ эмгек кылган. С.Каралаевден жазылып алынган «Манас» эпосунун
вариантынын ёзгёчёлщгщн, баа-баркын, маани-маъызын ётё жогору баалап,
мындай адилет пикирин билдирген: «Сакемден башка эч бир манасчыдан эпостун
щч бёлщгщ толук жазылып алынган эмес. Ошондуктан ал вариант – уникалдык,
жападан жалгыз вариант. Ё з элине, бщткщл адамзатка калтырган баа жеткис чоъ
тартуусу деп билиш керек».
Менин илимий жетекчим, казак элинин белгилщщ окумуштуусу, кёп
тармактуу таланттуу илимпоз, Казак мамлекетинин Илимдер академиясынын
академиги К.Жумалиев «Семетей» эпосунун кёлёмдщщ бёлщктёрщн казак тилине
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которуп, бётёнчё, «Каныкейди Тайторуну чапкан» бёлщгщн жатка айтып, ёзгёчё
толкунданып, кёзщнён жаш алган учурларына кщбё болдум эле. «-Ой, Сапар,
Сакеъ керемет гой, мындай инсан дщйнёдё жок кой», - деп башын мыкчып отуруп
ётё толкунданып айтар эле. «Манас» эпосуна, алп манасчы Сакеъе берген ёзгёчё
баасынан бир щзщндщ келтирип койбосом, арбагы ыраазы болбос.
«Бир калктын нечен кылымдар бою башынан кечирген турмушун, эрдик
салтын, арманы менен муъун, патриоттук улуу идеясын, ынаным-ишенимин,
этикалык тщшщнщгщн толук камтыган жарым миллион жол элдик ырдын чыныгы
мурасчысы болгон, биздерге жеткирген жомокчу Саякбай Каралаевге таъ
калбаска, ага чын жщрёктён алкыш айтып, аны чын кёъщлдён термеле сщйбёскё
да мщмкщн эмес. «Колдо бар алтындын баркы жок» деген эл сёзщнщн мааниси
зор. Саякбай дщйнё жщзщндё бир гана адам. Эч жер, эч элден жарым миллион
жолдон турган 30 томдук асыл казынаны жатка айта турган экинчи Саякбай жок.
Ал − феномен. Ал − эзелки Гомерден берки эл ырчысынын тирщщ айгагы, эъ улуу
ёкщлщ. Саякбай – кыргыз элинин таланттуулугунун айкын далили».
Кыргыз тилин билбеген, бирок «Манас» эпосун алгач биринчи уккан айрым
маданий, коомдук ишмерлер Саякбайдын айтканын угуп, таъ калып, суктанып
ёзщлёрщнщн ыразычылыгын, чоъ ырахат алганын айтып, чын жщрёгщнён чыккан
жылуу сезимин билдиргендер арбын. Мына ушундай адамдын бири Алжирдин
маданият министри, жазуучу мындай пикирин айткан: «Силер жазуу адабиятыбыз
болгон эмес, китептерибиз болгон эмес дейсиъер, мынакей, силердин улуттук
китепканаъар − ушул абышка».
Сакеъ чоъ талант манасчы гана эмес, таланттуу, чебер, элди ёзщнё тарта
билген, кыймыл-аракети, окуянын жщрщшщнё жараша щнщн ёзгёртщп,
угуучуларды бирде кубантып, сщйщнтщп, бирде капалантып, кайгыртып, ал
тургай, кёздёрщнён жаш алдырып, ыйлаткан кайталангыс артист эле. Ё згёчё,
«Каныкейдин Тайторуну чапканын» айтканда ёзщ да ыйлап, элди да ыйлатканын
ёз кёзщм менен кёп кёргём. Каныкейди атасы Темиркан, иниси Ысмайыл
Семетейге «Эжеъ карыганда карган атын чаап, эр издеп, бизди эл-журтка уят
кылып жатат, аты артта келсе, башын кесип алып кел, алдыга келсе, «Манастап»
ураан чакырып сщрёп кел» - дейт. Каныкей «Ай караъгы болгондо, тщн эмине
болуучу, артка калса Тайтору, кщнщ эмине болуучу» - деп боздоп ыйлап тёлгё
кылып, Манастан калган тулпарын байгеге чабат. Манастан калган чоъ дщрбщнщ
алып кёз чаптырып кёрсё, Тайтору 643 аттын чаъында, артта келе жатканын
кёрщп «арам ёлгён Тайтору, эми кайдан жщгщрсщн», - деп ак тинтесин койнунан
алып, жщрёгщнё малганы даярданат. Мына ушундай Каныкейдин тагдыры кыл
учунда турганда Сакеъ кадимкидей щнщ каргылданып, кёзщнё жаш алар эле. Аны
кёргён элдин баары кошо кёз жашын тёгёёр эле. Ошондо Каныкей эми бир ирет
дщрбщ салып кёрёйщн, артта калса, ажалдан мурун ёлёйщн деп, дагы бир ирет
дщрбщ салат. Ошондо Сакеъдин щнщ ый менен кошо зор кубаныч, сщйщнщчтщ
билдирип, «Айланайын, Тайторум башын жерге салыптыр. Башкача чуркап
алыптыр. Бщгщн мага кудай берет ко, бщгщн Тайторум чыгып келет ко» дегенде,
угуп отурган эл-журт сщйщнгёнщнён кайра кёз жашын куюлтар эле. Саякбайдын
айткан «Манасы» жандуу, элестщщ, динамикалуу, аткаруу чеберчилиги ётё бийик
болгондуктан, эл сщрёттёлщп жаткан окуяга баатырлар менен бирге катышып,
кайгы, муъду, кубаныч, сщйщнщчтщ теъ бёлщшкёндёй ёзгёчё таасир калтырар эле.
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Академик Козин Саякбай Каралаевдин айткан «Манасын» угуп, кыргыз
тилин билбесе да, улуу таланттын аткаруу чеберчилигине таъ калып, анын
жандуу кыймылынан, щнщнщн кубулуп, ёзгёрщп турушунан окуянын жщрщшщн
сезип, билип ёзгёчё суктанып, чоъ ырахат алганын мындай билдирет: «Мен кёп
элдин жомокчусу, ырчылары, артисттеринин эпос аткарганын уккамын. Бирок
С.Каралаев сыяктуу укмуштай таланттуу аткаруучуну кёргён эмесмин. Мунун
азыркы аткарган «Манасына» тил билбеген да тщшщнщп катуу таасирлендик».
С.Каралаевдин айтуусунда «Манас» щчилтиги окуяларга бай, бардык
варианттардан кёлёмдщщ, жалпыга белгилщщ салттык ёзёк окуялар бекем
сакталып, кёркёмдщщлщгщнщн бийиктиги менен кескин айырмаланып турат. Ырас,
башка манасчыларда учурабаган жеке сюжеттщщ, кёлёмдщщ окуялар бар. Бирок ал
окуялар – «Манас» эпосунун щчилтигинин сюжетин байытып, кёркёмдщгщн
арттырган окуялар. С.Каралаевдин айтуусунда эпостун бщт оъ, терс
каармандарынын портреттик сщрёттёёлёрщ, минген аты, жоо кийимине чейин
кеъири, кёркём сщрёттёлщп, мщнёздёмё берилгени менен ёзгёчёлёнщп турат.
С.Каралаевдин айткан «Манасынын» ёзгёчёлщгщн, кёркёмдщщлщгщн, бийиктигин
баса белгилеп, Ч.Айтматов: «Манас» эпосунун мазмундук жана кёркёмдщк
гармониясын манасчынын аткарып жаткан процессинде, айрыкча, унутулгус
Саякбай сыяктуу улуу манасчы аткарып жатканда сезесиз», - дейт.
Саякбай Каралаев «Манас» бешилтигинен башка да элдик оозеки
адабияттын ар кандай темадагы щлгщлёрщн жараткан. Алар - «Бакытай», «Делдеш
баатыр», «Канаттуу куштар», «Кара Молдо», «Томор мерген», «Унутулгус
кщндёр», «Эрдик таъында», «Бщркщттёр» ёъдщщ мазмуну кызыктуу, кёркёмдщгщ
бир кыйла жогору турган чыгармалар. Улуу манасчы, кыргыз журтунун
таланттуу кулуну, дщйнё элдерине белгилщщ инсан, элдин зор сщймёнчщлщгщнё,
бийик урмат-сыйына татыктуу болгон, дщйнёгё бир келип кеткен алп манасчы
Саякбай Каралаев 1971-жылы 7-майда бул жарык дщйнё менен коштошуп,
Чыъгыз айткандай, «Айкёл Сакеъ келбес сапарына кетип, жайнаган кёзщ
жумулуп, ёрт жщрёгщ токтоду».
Бирок Сакеъдин улуу «Манасы», бай, ар кыл мазмундагы кёёнёрбёс рухий
мурасы кагаз бетине тщшщп, тщбёлщктщщ жазма эстеликке айланды. Жеке эле
кыргыз элинин маданий-эстетикалык кёркём дщйнёсщ болбостон, жалпы
адамзаттын ёлбёс-ёчпёс бийик баалуу эстелиги болуп калды. «Манас» - «Манас»
болуп турганда, Саякбай Каралаевдин аты ёчпёйт, эмгеги унутулбайт»
(Ч.Айтматов).
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