
ТЕРПСИХОРА
кистэлэҥнэрэ



Терпсихо́ра —
Былыргы Греция 

мифтарыгар -
үҥкүү музата



Үҥкүү хаһан, ханна үөскээбитин ким да билбэт. Түҥ 
былыр дьон хайа хаспаҕар олорор эрдэхтэринэ, 
билигин сүтэн хаалбыт кыыллар баалларына ҮҤКҮҮ 
үөскээбит. Былыргы дьон умайан күлүбүрүүр уот
тула ҮҤКҮҮЛҮҮЛЛЭРЭ. Кинилэр ҮҤКҮҮ бааттаах
булду тосхойуо, ыарыыттан, иэдээнтэн харыстыа
диэн итэҕэйэллэрэ эбитэ буолуо.



Үйэттэн- үйэлэр ааһан испиттэр. Сир ньуура уларыйбыт. 
Онтон Сир хайа баҕарар муннугар олорор араас норуоттарга 

ҮҤКҮҮ өрүү туспа, ураты ытыктабыллаах суолталаах этэ.  
Сахалар үҥкүүлээх этибит дуо?



Оһуохай  уонна битии

Былыр былыргыттан сахалар сиэр- туом толороллоругар
үҥкүүлэрэ - оһуохай уонна битии – улахан оруоллаахтар этэ.  

Бэйэлэрин «Күн улууһун дьоно» диэн ааттыыр сахалар
айылҕаҕа, үрдүк айыыларыгар сүгүрүйэр үҥкүүлэрэ буолаллар.

Оһуохай - төгүрүччү туран таһаарааччыны үтүктэн ыллыы-
ыллыы, күнү батыһа хааман, толоруллар үҥкүү.



Битии- сиэр- туом үҥкүүтэ. Ыһыах алгыһыгар алгысчыты
арыаллаан битийэн киирэллэр.  Үрүҥ Айыы тойоҥҥо, сир 
иччилэригэр алгысчыт тыла тиийэригэр көмөлөһөллөр.  



Бүгүн  балет 
туһунан 

кэпсэтэбит



Үҥкүү уонна балет бэйэ- бэйэлэрин ситэрсэр, атын-
атын искусство көрүҥнэрэ буолаллар. Аан бастакы 
“балет”  Италияҕа үөскээбитэ. Үҥкүүгэ үөрэтээччи, 
үҥкүүнү толкуйдаан оҥорооччу – ХОРЕОГРАФ диэн 
идэ үөскээбитэ. 
Бастакы “балет” драма театрыгар спектакль 
ортотугар дьону сынньатар кэмҥэ көрдөрүллэр  
кылгас үҥкүүнэн хартыыналар этэ.



XVI үйэҕэ балет 
Италияттан атын 
дойдуларга 
тарҕаммыта. Онтон 
билиҥҥи курдук балет-
спектакль Францияҕа 
туруоруллубута. 
Францияҕа оннооҕор 
король Людовик XIV
бэйэтинэн балетка 
үҥкүүлүүр этэ.



1738 сыл ыам ыйын 4 күнүгэр ыраахтааҕы Анна Иоанновна 
ыйааҕынан Россияҕа аан маҥнайгы балетка үөрэтэр -
«Танцевальная Ея Императорского Величества школа» 
аһыллыбыт.  Оскуоланы француз  Жан Батист Ланде 
салайбыт.

Хореографическай (балетнай) станок-
үҥкүүгэ үөрэнээччилэр, идэлээх
үҥкүүһүттэр бу станога суох
табыллыбаттар.



Ким балеты 
толкуйдаан, 

айан 
таһаарарый?



Либреттист- либреттоны суруйааччы. Либретто-
сыанаҕа турар улахан музыкальнай айымньы-
опера, оперетта, оратория, балет - тиэкиһэ.

Композитор- музыкальнай айымньылары айааччы.

Хореограф- балет үҥкүүлэрин оҥорон туруорааччы.

Художник – балет көстүүмнэрин, декорациятын, 
уотун- күөһүн оҥорор.



Театр мастерскойдарыгар толкуйдаммыт 
барыта олоххо киирэрин туһугар үлэ барар



Спектакль иннинэ репетиция – бэлэмнэнии 
буолар: дирижер, режиссер музыканнары 
уонна үҥкүүһүттэри кытта үлэлииллэр



Пуанты французтуу pointe — острие диэн тылтан тахсыбыт. Билиҥҥи 
пуанта үөскүү илигинэ үҥкүүһүттэр көтө- дайа сылдьар курдук көстөөрү 
атахтарын төбөтүгэр дугунан үҥкүүлүүллэр эбит. Атахтарын таҥаһа 
сымнаҕас атлас буолар эбит, арай төбөтө түөрт муннук быһыылаах эбит. 
Дьиҥэр, оннук атах таҥаһа Европаҕа XVIII-XIX үйэлэр быысаһыыларыгар 
муодаҕа киирбит эбит. Биир муоданы айааччы Наполеон ойоҕо 
Жозефина этэ. Кини хобулуга суох, чараас тирии уллуҥнаах  атлаас
түүппүлэни лентанан бэрбээкэйин тула эрийэн кэппит. Билиҥҥи 
искусствоны үөрэтээччилэр Жозефина түүппүлэтиттэн билиҥҥи пуанта 
тахсыбыта дииллэр.



Па́чка — балерина көстүүмэ



Аан бастакы
сахалыы балет
«Сир симэҕэ»
“Биэс ынахтаах 
Бэйбэрикээн 
эмээхсин” 
норуот 
остуоруйатыгар 
олоҕуран 
оҥоһуллубута



“Сир симэҕэ” 4 оонньуулаах балет 
либреттотын суруйбута 

Суорун Омоллоон



Композитордар Марк Жирков уонна
Генрих Литинскай музыкатын

суруйбуттара



Художник 
Георгий 
Михайлович 
Туралысов
декорацияларын, 
көстүүмнэрин, 
уотун- күөһүн 
оҥорбута



1971 с.Дьокуускайга государственнай музыкальнай 
театр аһыллар. 
1991 с. Опера уонна балет театра диэн буолбута. 
2001 с. элбэх опера уонна балет либреттоларын 
ааптара Суорун Омоллоон аатын иҥэрбиттэрэ. 



Христофоров 
Иннокентий 

Дмитриевич
Сахалартан бастакы

балет солиһа, педагог, 
балетмейстер



Таатта улууһугар Баайаҕа нэһилиэгэр 
сэтинньи 12 күнүгэр 1919 сыллаахха төрөөбүтэ. 
Аҕата Дмитрий Ефимович Христофоров. Ийэтэ
Матрена Ивановна 3 саастааҕар өлөн уол
кыһалҕалаахтык улааппыта. 



1941 с. Саха театрын иһинээҕи 
музыкальнай – вокальнай 
коллективка  үөрэнэ киирбитэ. 
Учуутала Иван Каренин Большой 
театрга үҥкүүлээбит, аатырбыт 
Ваганованы кытта үлэлээбит 
балетмейстр этэ.

1942 – 1944 с.с. балет артыыһа. 

1944- 1948 с.с. – балет солиһа уонна 
музыкальнай театр- студияҕа 
хореография кылааһын учуутала. 

1948- 1955 с.с балет солиһа, 
музыкальнай – драматическай театр 
кылаабынай балетмейстера.



Иннокентий Христофоров саха маҥнайгы 
балета “Сир симэҕэр” Харахсын Бэргэн, 
“Бахчисарайский фонтан” Гирей уобарастарын 
бастакынан толорбута.



Сэрии ыар сылларыгар Кэрэҕэ 
сүгүрүйээччилэри сөхтөрөн балет  труппата 
тэриллибитэ.



Иннокентий Дмитриевич 
Христофоров – саха 
норуотун культурнай 
олоҕор “БАЛЕТ” диэн 
дьикти искусствоны 
киллэрсибит бастакы 
балет артыыһа буолар. 



Хореограф – педагог быһыытынан бэртээхэй 
артыыстары иитэн- үөрэтэн таһаарбыта.



Наталья Иннокентьевна 
Христофорова -
Новосибирскайдааҕы 
хореографическай училищеҕа 
ситиһиилээхтик үөрэммитэ. 
Саха государственнай 
музыкальнай театрын балетын 
солисткатынан үлэлээбитэ. 
Саха АССР үтүөлээх артыыһа, 
РСФСР үтүөлээх артыыһа

Иннокентий Христофоров олоҕун кыргыттара 
салҕыыллар:



Седельникова Матрена 
Иннокентьевна – Саха 
драматын театрын артыыската. 
Саха Республикатын
культуратын туйгуна



Давыдова Вера Иннокентьевна – Кыйы, 
педагог, СР үөрэҕириитин туйгуна

Дьячковская Анастасия Иннокентьевна-
Амма , медик, СР Доруобуйатын
харыстабылын туйгуна

Иванова Анна Иннокентьевна – Хатылы, 
агроном.



Тааттатааҕы “Туллукчаан”
оҕо библиотеката
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