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МАНАСЧЫЛЫК ӨНӨРДҮН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ 

 

Байыркы жана атактуу манасчылар, манасчылык өнөрдүн өзгөчөлүгү, «Манас» жана 

анын варианттары жөнүндө маалымат берилет. 
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Ancient and famous narrators,  feature of the telling Manas, Manas and it provides 

information about its options. 
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         Манасчылар жөнүндөгү алгачкы маалыматтар эпостун текстин кагаз бетине 

биринчилерден болуп түшүргөн окумуштууларга таандык. Мисалы, «Манасты» айткан 

адамды илимде биринчи болуп Ч.Валиханов эскерет. Ал 1856-жылдын 26-майында 

«Манасты» билген кыргыз ырчысына жолукканын жазат. Ч.Валиханов өзүнүн «Жунгария 

очерктери» аттуу белгилүү эмгегинде ага «Көкөтайдын ашын» айтып берип жаздырган 

адамды «кыргыз рапсоду» деп атайт. Эгер окумуштуу калтырган маалыматтарды мазмун, 

форма жактан кандай болсо ошол түрүндө толук маанисинде кабыл алып, жыйынтыкка 

келсек муну көрөбүз: Ч.Валиханов кыргыз жерине келген учурда «Манас» айткан адам 

«ырчы»  деп аталган, ал жеке эле эпос айтуу менен гана чектелбестен, өзүнчө өз 

чыгармаларын да жараткан. Окумуштуу күндөлүгүнө кыргыз ырчысына жолуктум, ал 

«Манасты» билет деп жазганына караганда Ч.Валихановдун информаторунун негизги жана 

башка кесиби «Манас» айтуу эмес, ырчылык болгон, ал эпостун айрым үзүндүлөрүн 

аткарууга гана жарайт. 

        Аны изилдөөчү «кыргыз  рапсоду» деп атоого да ушул жоромолду ырастайт. 

        Манасчылардын өмүр баяны жөнүндөгү маалыматтарды чогултуу, чыгармачылык 

өзгөчөлүктөрү боюнча атайын изилдөөлөр жүргүзүү иштери Октябрь революциясынан 

кийин гана колго алынды. Бул маселелерге арналган биринчи атайын эмгек кыргыздын 

белгилүү окумуштуусу К.Рахматулиндин «Манасчылар»  аттуу чакан китеби. Анда 

окумуштуунун манасчылык өнөрдүн мүнөзү, атайын белгилери жөнүндөгү теориялык 

корутундулары, айрым илимий жоромолдорунан башка да, «Манас» жөнүндөгү илим, 

айрыкча анын айтуучуларынын чыгармачылыгын талдоодо эбегейсиз зор мааниге ээ боло 

турган фактылык материалдар топтолгон. Манасчылар, алардын чыгармачылыгына 

мүнөздүү белгилер жөнүндөгү илимий пикирлерин М.Ауезов, В.М.Жирмунскийлер да 

өздөрүнүн эпоско арналган эмгектеринде айтышкан. Жогоруда эскертилген советтик 

учурдагы көрүнүктүү үч окумуштуунун эмгектериндеги бул маселеге байланыштуу болгон 

мүнөздүү белги «Манасты» жараткан, айтып эл арасында келген өзүнчө топ өнөр ээлеринин 

бар экендигин айкындап, манасчыларды ырчылардан бөлүп карагандыгы. 

      «Манасчы» өзү кыргыздар арасында кийин пайда болгон жаңы термин. Өткөн 

кылымдарда бул термин колдонулганы белгисиз. Эл арасында оозеки сакталган 
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маалыматтар боюнча Октябрь революциясына чейин көркөм сөз чеберлерине карата 

«ырчы», «жомокчу» кееде «акын» деген терминдер колдонулган экен. Азыр биз манасчы 

деген ат менен аталган адамдар жомокчулардын катарына киришкен. Муну биз эл арасында 

бизге жеткен оозеки маалыматтардан көрүүгө мүмкүн. 

            М: Жомокчулар койбосо 

            Уйкаштырып ырды айтып… 

        Ошентип, манасчылык өнөр өзүнчө кесип катары кыргыздарда өткөн кылымда эле 

белгилүү болгон жана чыгармачылык мүнөзү жактан манасчылар өзүнө башкалардан жакын 

турган  топ ырчылардан айырмаланышкан. 

        Манасчылардын чыгармачылыгына таандык өзгөчөлүктөрүнүн эң башкыларынын бири 

алар негизинен «Манас» эпосун гана аткарышат. Көркөмдүк шыгы бар өнөр ээси 

катарындагы алардын турмуштагы кесиби манасчылык. 

Түпкү мазмуну, касиети жактан бири-бирине жакын турганы менен акын-ырчы жана 

манасчы бир эмес, ар бири өзүнчө касиет. Аларды жакындаштырып турган белги экөөнүн 

тең чыгармачыл жөндөмгө, болгондо да ыр түрүндөгү чыгармалар жаратуу жөндөмүнө ээ 

экендиги. Бирок ошол жөндөмдүн да негизги мүнөзү экөөндө такыр дээрлик эки башка: 

негизинен лирикалык жанрга жата турган ырлар жаратуучу акын ырчылардан айырмаланып, 

манасчылар зор машстабдуу, көптөгөн окуяларды ичине камтыган, ондогон каармандар 

катышып, татаал сюжеттик өнүгүшкө ээ болгон чоң көлөмдүү эпикалык чыгарманы түзүү, 

өнүктүрүү, сактоо жөндөмүнө ээ. Демек булардын чыгармачылыгындагы өзгөчөлүк 

масштабдуулук, эпиктик. 

Манасчы жаңы чыгарма жаратууга милдеттүү эмес, тескерисинче даяр сюжеттин 

үстүндө иштеп, ошол мурдатан келе жаткан салттык материалды бузбай, так сактоого 

тийиш. Ал гана турсун анын өнөр ээси катарындагы кадыр-баркы, талантынын күчү ошол 

салттык белгилери канчалык деңгээлде терең өздөштүрүп, ыгы менен өз ордунда так бере 

алгандыгына жараша бааланат. 

Манасчылык кесипти үйрөнүүнүн таалим алуунун зор мааниге ээ экендигине 

карабастан, адатта манасчылар өнөргө ээ болууда башкалардан үйрөнгөнүн эскеришпейт, 

эпосту айтып калууну арбак колдоп, касиеттүү күч даруунун натыйжасы деп түшүндүрүшөт. 

Кыргыздар арасында кеңири жайылган легенда боюнча «Манасты» биринчи баштап 

айткан адам кырк чоронун бири Ырчы уул. Анын чоролордун арасындагы өнөрү ырчылык. 

Бул эпосто кесипке жакын мааниде айтылат. Анткени, төлгө салуу, далы көрүү ж.б. сыяктуу 

өнөр ээлери менен катар коюлат. Ошол Ырчы уул Манас баатыр өлгөндө анын тирүүсүндө 

иштеген эрдиктерин кошок кылып кошкон экен. Ошол кошок түрүндөгү айтылып жүргөн 

ырларды кийин легендада Толубай сынчы менен бирге айтылуучу Токтогул ырчы 

бириктирип, бир чыгарма «Манасты» чыгарыптыр. Легенданын турмуш чындыгында 

канчалык туура келерине кепил болуу кыйын. Ошентсе да маалыматтын негизи реалдуу 

турмуш көрүнүштөрү менен байланыштуу экендигине талаш жок. Анткени эл ичиндеги бул 

же тигил көрүнүктүү адамдын көзү өткөндө анын тирүүсүндө иштеген иштери өлгөнгө 

арналган кошоктордо чагылып мурдатан кеңири маалым  салттык көрүнүш. Ошондой эле 

кошок түрүндөгү майда ырларды кандайдыр бир таланттуу ырчы бир сюжеттик линияга баш 

ийдирип, өзүнчө чыгармага айланышы да толук ыктымал нерсе. Бирок мындан «Манас» 

сөзсүз ушул түрдө пайда болгон деген корутунду чыкпайт. Анткени легенданын маалыматы 

топтолгон факт эмес, жалпылаштырылган көркөм ой толгоо гана. Анын үстүнө «Манас» 

алгач жаралганда эл ушул азыр бизге белгилүү көлөмдөгү сюжеттик түзүлүштөгү чыгарма 

болгон деш кыйын. Адегенде алда канча чакан чыгарма улам кийинки муундагы 

айтуучулардын толуктоолору менен мазмунун кеңейип, байып, сюжети татаалдашып 

отуруп, бүгүнкү күндөгү деңгээлге келгендигинде күмөн жок. Эпостун В.В.Радлов жазып 

алган 1885-жылы жарыяланган тексттериндеги ар бир эпизод бүгүн бизге белгилүү 

манасчылар айткан варианттардагы ошол эле темадагы эпизоддордон көлөм жагынан алда 

канча кичине.  
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Бул иште Ырчы уулбу, Токтогулбу ушул ишти баштаган адамдардан тартып, 

манасчылардын ар бир муунун, ар бир жеке айтуучунун мааниси эбегейсиз зор. 

«Манас» илиминде биринчи манасчы ким болгон деген суроону койгон жана ушул 

маселе боюнча өзүнүн жоромолун айткан окумуштуу М.О.Ауезов болгон. Ал 

С.Орозбаковдун вариантында «Жалаң үйдүн порумун жарым күнү ырдаган» Жайсаң ырчы 

деген эскерилерин айтып, Манастын алгачкы ырларын болжол менен ушул акын түзгөн 

болушу мүмкүн деген жоромолун берет. Бул пикирде айрым так эместиктер да бар. 

М.Ауезов биринчиден, эпостун сюжетин туура эмес түшүнүп калган. Анткени Жайсаң 

окумуштуу көрсөткөндөй, Манастын чоросу – «дружинник» эмес Кайып кандын адамы  б.а. 

калмак. Бул ысым ырчы маанисинде эпосто жалгыз С.Орозбаковдун вариантында бир гана 

жерде эскерилет, өзү согушта жеңилгенден кийин калмак ханы Кайып кызы Карабөрктү 

Манаска аялдыкка берет. Ошондогу Кайыптын кызына тигип берген үйүнүн жасалга 

байлыгын Жайсаң ырчы жарым күнү ырдаган экен: 

                               

                    Салтанатын көргөндө 

                                Жайсаң ырчы дегени 

                                Жалаң үйдүн порумун 

                                Жарым күнү ырдаган. 

Келтирилген тексттен даана көрүнүп тургандай, сөздүн негизги мааниси ырчынын 

талантынын күчүн белгилөөдө эмес. Кайыптын кызын узаткандагы салтанатты, анын берген 

себинин байлыгын атайы көңүл буруп көрсөтүү. Демек, эпосто Жайсаңдын легендарлуу 

ырчы экендиги жөнүндө эч сөз жок. Ырас эпосто атайын ырчы катары көрсөтүлгөн жана 

өнөрү бааланган, анын үстүнө Манастын өз чөйрөсүндө жүрүп анын негизги иштерине 

активдүү катышкан адам бар. Ал кырк чоронун бири, болгондо да көрүнүктүүлөрүнүн 

катарындагысы болгон Ырчы уул. 

         19-20-кылымдарда жашаган атактуу таланттар жана чоң манасчылар төмөнкүлөр: 

Келдибек Көрбөз уулу (1800-1880), Балык (Бекмурат) Кумар уулу (1799-1887), Музооке 

(1800-1878), Чоңду (1862-1912), Акылбек (1840), Тыныбек Жаны уулу, Найманбай Балык 

уулу (1847-1913), Кенжекара Калча уулу (1859-1920), Дыйканбай (1873-1923), Багыш Сазан 

уулу (1878-1958), Чоюке Өмүр уулу (1880-1925), Тоголок Молдо (1860-1942), Шапак 

Рысменди уулу (1863-1956), Куйручук (1866-1940), Сагымбай Орозбак уулу (1867-1930), 

Сагымбай Карала уулу (1894-1971), Жаңыбай Кажек уулу (1869-1942), Жакшылык Сарык 

уулу (1890-1934), Молодобасан Мусулманкул уулу (1883-1961), Мамбет Чокмор уулу (1896-

1973), Дункана Кочуке уулу (1886-1981), Ыбрайым Абдракман уулу (1888-1967), Акмант 

Рысменди уулу (1891-1966), Жусуп Мамай (1918). 

Азыркы манасчылар: Сейдене Молдоке кызы, Шаабай Азизов, Кааба Атабеков, Уркаш 

Мамбетанов, Сеиидрахманов Назаркул ж.б. 

Ошолордун бири Акылбек чоң манасчы. Колдо болгон маалыматтар боюнча Акылбек 

бугу уруусунун кытай уругунан, качан, кайда туулганы, ал эле турмак атасынын аты да 

илимге белгисиз. Айрым жоромолдорго карап болжол менен 1840-жылдардын айланасында 

туулган делип жүрөт. Өлгөн жылы так эмес, чоң манасчы С.Каралаевдин жаш кезинде 85-86 

жаштарга барып калган Акылбекти, анын «Манас» айтканын көргөнмүн деген эскерүүсүнө 

караганда Акылбек өткөн кылымдын 20-жылдарынын ичин көргөн адам. Акылбектин 

талантын, манасчылык өнөрүнүн деңгээлин Сагымбай аттары легендага айланган улуу 

инсандар Назар, Нармантай ( Чоңбаш), Келдибек, Балык, Тыныбектен да жогору коет. 

Калк арасындагы атак-даңкы айрым билгендердин ага берген баасы боюнча 

Акылбектен кем калбаган чоң манасчы Чоңбаш-Нармантай. Тыныбек жаш чагында 

манасчылык өнөрдү үйрөнүү үчүн атайын Нармантайды издеп барып, үйүндө жүрүп таалим 

алган экен. Бүт өмүрүндө Тыныбек Нармантайды катуу урматтап, андан өткөн манасчы жок 

деп эсептеп жүрүптүр. Нармантайды, Сагымбай да жогору баалап, бала кезинде айылына 

келген Нармантайдын «Манасын» угуп, катуу таасирленгендиктен аны ээрчип кошо кетмек 

да болуптур. 
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Аты, атак-даңкы бизге жетип, бирок айткан варианты ошондой эле өмүр жолуна, 

чыгармачылыгынын мүнөзүнө тиешелүү маалыматтар илимге белгисиз калган чоң 

манасчынын бири Чоодон. 

Чоодон түштүк кыргыздар арасынан чыккан, чоң манасчы катары атагы түндүк 

кыргыздарга да кеңири тараган инсан. Айтылган легендалык кабар маалыматтарга караганда 

Чоодон Балык манасчы ырчы менен замандаш болуп, чыгармачылык карым-катышы бар 

экен. 

Келдибек Барыбос уулу. XIX кылымдын баш ченинде жашап өткөн улуу манасчы 

Келдибектин өмүрү жөнүндө так маалымат жок. Айрым кабарлар боюнча Чүй өрөөнүндөгү 

Жел-Арык деген жерде XVIII- кылымдын аяк ченинде туулган. Кийин өзүнүн уруусу 

асыктар турган Ат-Башыга көчүп барып, андагы Баткак деген жерде 1880-жылдардын 

тушунда 80 жаштан өткөндө дүйнөдөн  кайтат. 

Көпчүлүк манасчылардай эле Келдибек «Манас» айтып калуусун түш көрүү менен 

байланыштырат. Келдибекти көрүп калган карыялардын айтымында талаада кой кайтарып 

жүрүп уктап кетсе түшүндө Манас чоролору менен кирип: «Биз сеникине түнөп өтөбүз, 

сенден кийин Сагымбай деген болот, аныкына түштөнүп өтөбүз. Дагы Тыныбек деген болот, 

ага жолдон гана жолугуп өтөбүз. Дагы түштөнүүгө Кожомгелдиге токтойбуз, бирок анын 

өмүрү кыска болот. Сен бизди кадыр-барк менен тосуп алууга тийишсиң» дешет. Келдибек 

үйүнө келгенде атасына бул жөнүндө айтат. Атасы мындан ары муну эч кимге айтпагын деп 

буйрат. Ошол түнү Келдибектин атасына конок келип конуп калат.Ошол түнү Келдибек 

«Манас» айтат. Андан бир нече күн өткөндөн кийин анын түшүнө Манас чоролору менен 

кайрадан кирип, үч жылдан кийин анын Таластагы күмбөзүнө келип курмандык чалып 

кайтуусун айтат. Эгер антпесе Келдибек тукумсуз өтөөрүн эскертет. Ушундан тартып 

Келдибек «Манасты» толук айтып, атагы алыска тарайт. Бирок Манастын күмбөзүнө төрт 

жылдан кийин барып, Манас тапшырган убактан кеч калган үчүн туяксыз өткөн. Келдибек 

күмбөзгө тайынганы барганда Манас чоролору менен кайрадан түшүнө кирип: «Биз буга 

чейин сенин түшүңдө гана көрүнүп жүрдүк, эми өңүңдө көрөсүң». Палдажан тоосуна Чүй 

дарыясынын күн тийген тарабынан жалгыз кел дешет. Келдибек айтылган жерге келип, 

түшүндө көрүп жүргөн кишилерди көрүп тааныйт. Ал алар менен саламдашат. Манас: «Эгер 

сенин чыгармачылыгың укум-тукумуңа мурас болуп калса, биз сенин өңүңдө көрүнбөйт 

элек. Сенин чыгармачылыгың өзүң менен кошо кетет».-дейт. 

Ушундан соң чоролор Келдибектин астынан каскатар чубалып өтүшөт, санаса 42 экен. 

Келдибек аларды ээрчип кетмек болот, бирок Манас токтотуп: «Сен кайт, биз менен жүрө 

албайсың»-дейт. Ошондон кийин алар көздөн кайым болушат. «Өзүнүн таанылуусун бул 

сыяктуу түшүндүрүүнү шамандардан жолуктурабыз, алардын түшүнө духтар кирип, шаман 

болууну талап кылат»-деп жазат К.Рахматуллин. Мындай тандоочулукту этнограф, 

прфессор Л.Я.Штеринберг төмөнкүчө түшүндүргөн: «Бул идея негизинен алгачкы 

адамдардын дүйнө таануусуна негизделген, ушул байланыш аркылуу тандалган киши 

табияттан тышкаркы күчтөргө ээ болот, адамдар менен кудайдын ортосундагы арачага жана 

акыр аягында анын эркинин окуусунун жана буйругунун жарчысына айланат». 

Келдибекти көрүп калгандар анын талантына аябай зор баа берип, кеп кылышкан. 

Алардын эскерүүлөрүндө бир эле эпизоду- «Көзкамандардын окуясын» жети күнү айткан. 

В.В.Радлов жазып алып жарыялаган «Көзкамандар окуясы» Келдибектин варианты боюнча 

деп эсептөөгө негиз бар. В.В.Радлов «Манасты» сарыбагыш, солто урууларынын арасынан 

жазып алганын эскерет. Ал сарыбагыштардын ичинен орустар менен алгачкы алакаларды 

түзгөн алардын башчысы Шабдандыкына келип токтогон. Муну ошол В.В.Радлов өзү 

келерден мурдараак каза болгон Шабдандын атасы Жантай жөнүндөгү жападан-жалгыз 

кошокту жазып алышы далилдеп турат. Ошол маалда Келдибек Шабдан менен канатташ 

жашаган. Демек, Шабданга такай катнашып турган чоң манасчы Келдибекке В.В.Радлов 

көңүл бурбай койбойт эле. Анын айткан «Манасынан» шек жок жазып алган. 



Известия ОшТУ, 2012 №2                                 106 

 

Чоң жомокчу, гениалдуу манасчы Сагымбай Орозбак уулу Ысык-Көлдүн күнгөй 

тарабындагы Кабырга деген жерде коен жылы жарыкчылыкка келиптир. Түпкү теги 

Жумгалдык саяктардан. 

Сагымбайдын туулган жылы 1867-жылы деп жүрөт. Бирок бул такталган, өз учурунда 

кандайдыр мыйзамдык күбөлүк менен бекемделген дата эмес. Манасчы өлөр жылы быйыл 

63 жаштамын дечү экен. 1930-жылдан 63 жылды алып салу менен Сагымбай 1867-жылы 

туулган катары эсептеп жүрүшөт. 

Сагымбай «Манас» айтууга 15-16 жашынан тартып киришиптир. Бирок көркөм сөз 

өнөнрүнө жөндөмдүүлүк шыгы ага чейин эле билинет. Сагымбайдан манасчылык өнөрдүн 

таалимин алган, жакын мамиледе болуп, узак жылдар катташып жүргөн белгилүү 

манасчылардын бири Шапактын айткандарына Караганда Сагымбай жашынан эле 

жамактатып сүйлөп, лирикалык, тамашалуу ырлар чыгаруу менен айыл арасында оозго 

алынган экен. 

Жомокчунун аялы Мариянын эскерүүсүнө караганда Сагымбай жети жашар кезинде 

эле аны дайым ээрчип жүрө турган бир элес пайда болуп, ошондон тартып ага акырындык 

менен шык жаралганын айтуучу экен. 

Болочок манасчынын өмүр жолундагы негизги кесибинин багыты ошол бала кезинде 

эле айгинелениптир. Анткени ал көркөм сөз өнөрүнө жөндөмдүүлүк табигый шыгын 

«Манас» айтуу ишине багыштап, эпосту үйрөнүүгө өзгөчө дилгирленип жүрөт. 

Сагымбай өзү манасчылык өнөргө ээ болуусун арбк колдоо, түш көрүү, аян берүү 

менен түшүндүрүп, алгач көргөн түшүн, андан кийинки эки жолку арбактардын аян 

берүүсүн айтып, «Мурда жомокту айтпай жүрүп эле, ошол түш көргөндөн тартып айта 

баштадым. Чыгарманы өркүндөтүп айтууга кийинки аян берүүлөр демөөр болуп, шыгым 

артып» дечү экен. 

Сагымбай айткан варианттан китепчп түрүндө басмадан чыккан биринчи текст 1940-

жылы «Манастын балалык чагы» - деген ат менен жарык көргөн эпостун башталыш 

эпизодду. Басмага Ы.Абдрахманов даярдаган. Ошого удаа эле ушул варианттан элге кеңири 

белгилүү эпизоддор «Алоокекан» ( 1941), «Макел дөө» (1941), «Алгачкы айкаш» (1942), 

«Биринчи казат» (1944) ар бири өзүнчө китеп түрүндө жарык көрүшөт. 

1946-жылы Москвада орус тилинде жарык көргөн. «Чоң казат» аттуу китепте да 

эпостун кеңири белгилүү эпизоддорунун бири «Чоң казат» жети темага бөлүнүп, алардын 

алтоо Сагымбайдын варианты боюнча даярдалган. 

Элибиздин чексиз сүйгөн кадырлаган эпосту улам жаңылап, улам толуктап, улам 

көркүнө көрк кошуп, кылымдан-кылымга айтып келе жатышкан таланттардын калк ичинде 

канчалык кадыр-баркы бар экенин өзүнөн-өзү белгилүү. Эл ошол укмуштуу баатырлар 

жөнүндөгү жомокту айтуучуларга жөн гана талант катары суктанышпастан, андан алда 

канча бийик касиетке ээ инсан катары эсептешкен да, алар жөнүнүдө толгон легендаларды 

чыгарышкан. Ошол Эл ичинде зор кадырга ээ, кереметтүү таланттардын бири XX 

кылымдын Гомери аталган улуу манасчы С.Каралаев. ( 1894-1971) Ал Ысык-Көлдүн Ак-

Өлөңүнүн Семиз-Белинде күзгө маал жарык дүйнөгө келген. С.Каралаевдин талантынын 

эртелеп ойгонушуна чоң энеси Дакиш түрткү болот. Ал киши элдик оозеки 

чыгармачылыктын, анын ичинде Манастын бал шекер даамын кичинекей небересине 

такандырып, алтын шилекейин чачыратып отурчу экен. Суранчы сыяктуу чоң 

манасчылардан уккан «Манастын» эсте калган ыр саптарын небересинин кулагына куя 

берет. С.Каралаев «Манастын» кара сөз түрүндө баяндалган сюжетин да ошол чоң энесинен 

уккан. Ал эл көзүнө манасчы катары толук таанылганга чейин элдик сүйүүгө байланыштуу 

күйгөн ырлардын үлгүлөрүндөгү лирикаларды чыгарып, эл арасына аракеттенген. 

Бизге белгилүү манасчылардын эч кими мен «Манасты» баланчадан үйрөнүп алып 

айтып жүрөм дебейт. В.В.Радловго жолуккан манасчы айткан «Мен бир да ырымды 

бирөөлөрдөн үйрөнүп алып айтып жүрөм деп айтпайм. Анын баары менин ичимден өзүнөн-

өзү куюлуп чыгып турат », дегендей жоопту дээрлик баарынан угууга болот. Чындыгында 

алардын минтип айтууга укугу бар. «Манасты» айтууда алар жеке эле үйрөнүп айтпастан, 
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ошону менен бирге өзүнүн ички талантына да милдеттүү. Ошол ички зор таланты гана 

көркөмү жагынан да, көлөмү жагынан да дүйнөгө теңдеши жок алп эпос. «Манастын» эл 

ичинде мурунтан калыптанган зор казынасын өзүнчө толук өздөштүрүп айтууга 

мүмкүнчүлүк ачат. Бул ишеним көбүнчө түш көрүү менен, Манастын өзүнүн колдоосу жана 

жакындарынын даарышы менен байланыштырат. 

Жогоруда эскергенибиздей С.Каралаев да өзүнүн манасчылык талантынын ачылышын 

түш көрүү менен байланыштырат. 1916-жылдары жашаган жери Семиз-Белден Орто-

Токойго жумуштап барып келе жатып баштагы чоң кара таштын ордуна ак боз үй тигилип 

турганын көрүп таң калып эси ооп жатып калат. Ошондо үйгө кирип Каныкейдин колунан 

даам алат. /йдөн чыкканда: 

                Кылымдын бары козголуп,  

                Кырк –элүү түмөн кол болуп… 

Бээжинге кетип бара жаттык эле кол алдынан кезикениң жакшы болду. Караңгыда көз 

тапкан, капилетте сөз тапкан Бакай деген менмин. Манас батыр сага бере өт деген гүл 

азыгын берейин, «Оозуңду ач дейт». Анан Манас, Алманбет, Чубак, Сыргактарды бир-

бирден сыпаттап айтып тааныштырып чыгат. Ошол түш көргөнүнөн көп өтпөстөн 1916-

жылкы элдин көтөрүлүшү чыгат. Көтөрүлүштүн трагедиялуу аякталышынын каардуу 

капшабы С.Каралаевге да тиет. 1918-жылы кулакта малай болуп жүргөн жеринен 

Шихабутинов деген большевик жетекчилик кылган Кызыл армиянын бөлүгүнө кошулуп 

Совет бийлигинин душмандарына каршы аттанып чыгат. С.Каралаев ушул мезгилдерде 

«Манаска» кызыгуусун уланткан, согуштан эс алуу мезгилинде жолдошторуна айрым 

үзүндүлөрдү айткан. 

1921-1931-жылдары эллине кайтып келип селолук советтин төрагалык милдетин 

аткарат. Ушул жылдардан баштап анын мансчылык өнөрү өнүгүүгө катуу бет алат. Эл 

алдына тынымсыз чыгып Манас айтат. Айрыкча өз мезгилинде көл айланасындагы 

манасчылардын эң күчтүүсү Чоюке Өмүров менен 1924-жылы таанышып чыгармачылыгына 

зор таасир тийгизет. 

С.Каралаев 1930-жылы Фрунзе шаарына манасчы катары чакырылып, коомчулук 

тарабынан таланты жогору бааланат. Анын Фрунзе шаарына келип коомчулук менен 

таанышышына жазуучу Жекшен Ашуубаев, белгилүү илимпоз Хусеин Карасаевдер көмөкчү 

болгон. Ал манасты эл алдында толук түрүндө 1925-жылдан тартып айта баштаган. 1935-

1954-жылдары филормонияда артист болуп иштеп, негизги репертуарын «Манас» айтуу 

түзгөн. 

1935-жылдан баштап белгилүү манасчы катары «Манастын» тексти жазылып, 1937-

жылы трилогиянын биринчи бөлүмү жазылып бүтөт. Тексттин көпчүлүк бөлүгүн кыргыз 

фольклоруна, айрыкча «Манасты» көп жылдар бою элден жыйноого катышып, зор эмгек 

сиңирген Ыбрай Абдырахманов кагаз бетине түшүргөн. Андан башка да жазуу ишине 

К.Жумаев, Р.Кыдырбаевалар катышкан. С.Каралаевден жазылып алынган «Манас» 

бөлүгүнүн тексти жазылып, 1937-жылы трилогиянын биринчи бөлүмү жазылып бүтөт. 

Тексттин көпчүлүк бөлүгүн кыргыз фольклоруна, айрыкча «Манасты» көп жылдар бою 

элден жыйноого катышып, зор эмгек сиңирген Ыбрай Абдырахманов кагаз бетине 

түшүргөн. Андан башка да жазуу ишине К.Жумаев, Р.Кыдырбаевалар катышкан. 

С.Каралаевден жазылып алынган «Манас» бөлүгүнүн тексти 84830 ыр жолун түзөт. Мындан 

башка да «Семетей», «Сейтек» бөлүмдөрү, алардын уландысы катары Кенендин, анын 

уулдары Алымсарык, Кунансарыктын окуялары да толук жазылып алынган. С.Каралаевден 

жазылып алынган «Манастын» бардыгы 500553 ыр жолун түзөт да колдо бар варианттардын 

эң көлөмдүүсү болуп эсептелет. Б.а. «Манас» дүйнөдөгү белгилүү эпостордун эң 

көлөмдүүсү болсо,С.Каралаевдин варианты ошол «Манастын»эң көлөмдүү варианты болуп 

саналат. С.Каралаевдин айтуусунда «Манас» эпосу 60-жылдардын ичинде бир нече жолу 

магнитафондук пленкага жазылып алынган. Ал «Манасты» айтып жаткан учурда бир нече 

сапар киного тартылып алынган. Бул уникалдуу материалдардын «Манасты» изилдөөчү 

кийинки муундар үчүн мааниси зор. Бул жөнүндө «Манас» боюнча чоң адис проф. 
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Б.М.Юнусалиев мындай деп белгиленген эле: «Сакемден башка эч бир манасчыдан эпостун 

үч бөлүгү толук жазылып алынган эмес. Ошондуктан ал вариант уникалдык, жападан 

жалгыз вариант. Муну Саякбай карыянын өз элине, бүткүл адамзатка калтырган баа жеткис 

чоң тартуусу деп билиш керек». 

Саякбай Каралаевден жазылып алынган «Манастын» жеке кыргыз адабиятында эмес, 

жалпы элдик адамзат маданияты үчүн зор мааниси бар экенин кыргыз окумуштууларынан 

башка, калыс пикирдеги изилдөөчүлөр да бир нече жолу белгилешкен. 

С.Каралаев «Манас» айтууда аткаруучулук чеберчилик боюнча да классикалык 

деңгээлге жетишкен.                      
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