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Šokis sukurtas remiantis folklorine medžiaga. Tai smagus, nuotaikingas šokis skirtas jaunesnio 
amžiaus mergaitėms—jaunutėms ir jaunėms. Šokio žingsnius reikia atlikti vikriai ir itin lengvai. 
Visą šokį mergaitės laisvas rankas, suspaudusios į kumštelius, laiko ant juosmens. Šokio muzika 
dviejų dalių. Pirmoji muzikos dalis—8 taktų ir lydima dainuojamojo teksto, antroji—16. 
Metras—2/4. Tempas greitas. 

XV Tautinių Šokių Šventėje šokį atliks vaikų grupių mergaitės. 

  

ŠOKIO ŽINGSNIAI 

Barborytės pagrindinis žingsnis 

Šokamas poromis. 

Pradinė padėtis—šokėjos stovi po dvi viena priešais kitą, rankas uždėjusios kumščiais ant 
juosmens.  

Žingsnis trunka aštuonis taktus ir šokamas grojant pirmąją muzikos dalį. 

1 taktas 

Strikt strakt,... 

„Viens“ - šoktelėti kaire koja o dešinę, ištiestą per kelį, pastatyti kulnu ant žemės pusiau į šoną 
dešinėn. Kairę ranką, suspaustą kumšteliu ir sulenktą per alkūnę, pakelti horizontaliai priešais 
save sulig krūtine, o dešinę alkūnę uždėti ant kairės rankos kumščio ir dešinės rankos rodomuoju 
pirštu paliesti dešinę ausį. 

„du“ - dar kartą šoktelėti kaire koja, o dešinės kojos pėdą pritraukti prie kairės kojos kulkšnies. 
Rankų padėties nekeisti. 

2 taktas 

Barboryte,... 

„Viens-ir-du“ - pradedant dešine koja, sutrepsėti tris kartus vietoje; rankas kumščiais uždėti ant 
juosmens, galvą palenkti žemyn. 
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3 taktas 

kodėl tujen...  

Pakartoti 1 takto judesius, tik pradėti kita koja, o rankų judesius sukeisti atvirkščiai.  

4 taktas 

mažutytė?  

Pakartoti 2 takto sutrepsėjimą, tik pradėti kaire koja. 

5 -7 taktas 

Kas kad ašen mažutytė,  
man vardelis... 

Mergaičių porai, susikabinus dešinėmis parankėmis, šokti dvylika liaunų bėgamųjų žingsnelių ir 
apsisukti vietoje vieną ratuką dešinėn.  

8 taktas (lyg skanduojant) 

Bar-bo-ry-tė. 

„Viens“ - stovint suglaustomis kojomis ir gerokai pasilenkus per juosmenį pirmyn, pavieniui 
suploti rankomis, ištiestomis į priekį kiek kairėje; 

„ir“ - taip pat suploti tiesiai priešais save; 

„du“ - taip pat suploti kiek dešiniau; 

„ir“ - užsimojus  plačiu mostu per viršų, dešinės rankos rodomuoju pirštu „parodyti į save“. 
Kairę ranką kumšteliu laikyti ant juosmens. 

Barborytės bėgamasis žingsnis 

Pradinė padėtis—normali stovėsena. Rankos uždėtos kumščiais ant juosmens.  

Žingsnis trunka vieną taktą ir šokamas grojant antrąją muzikos dalį.  

Prieštaktyje kiek pritūpti kaire koja, o dešinę pakelti į liauno žingsnio padėtį. 

1 taktas 

„Viens“ - pašokus kaire koja, nušokti ant dešinės kojos puspirsčių tuo pat metu kairę koją pakelti 
į liauną padėtį; 

„ir-du“ - pradedant kaire koja, šokti du bėgamuosius žingsnelius pirmyn; 

Toliau žingsnį pakartoti nuo pradžių, pradedant kita koja.  

Pastaba: Šokyje Barborytės bėgamasis žingsnis šokamas pirmyn, vietoje arba sukantis. 

 

ŠOKIO EIGA 

Šokio pradžiai 1-oji-4-oji mergaitė sustoja kairiame scenos gilumos užkulisyje, o 5-oji-8-oji 
dešiniame. Šokėjos tarpusavyje susikabinusios paprastai žemai, eilės kraštinių mergaičių laisvos 
rankos—kumštukais ant juosmens (1 brėž.). 
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Suėjimas (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Merginos stovi užkulisiuose. 

    
1 brėž.        2 brėž. 

9-14 taktas 

Šokėjos šoka šešis Barborytės bėgamuosius žingsnius ir suveda į dvi eiles avanscenoje (1, 2 
brėž.).  

15-16 taktas 

Mergaitės, paleidusios sukabintas rankas ir pasisukusios į žiūrovus, šoka kiekviena atskirai du 
Barborytės bėgamuosius žingsnius vietoje. 

 

I 

Pirmasis Barborytės pasišokimas (8 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-3 taktas 

Šokėjos, pasisukusios į žiūrovus, šoka vietoje Barborytės  pagrindinio žingsnio 1-3 takto judesius 
(2 brėž.). 

4 taktas 

Mergaitės sutrepsėdamos (Barborytės  pagrindinio žingsnio 4 takto judesiai)  pasisuka poromis 
viena į kitą, kaip parodyta 3 brėžinyje. 

   
3 brėž.       4 brėž. 
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5-7 taktas 

Šokėjos šoka Barborytės  pagrindinio žingsnio 5-7 takto judesius (4 brėž.). 

8 taktas (sulėtinti) 

Visos mergaitės pasisuka į žiūrovus ir tris kartus suploja ir „rodo į save“, t. y. atlieka Barborytės 
pagrindinio žingsnio 8 takto judesius (2 brėž.). 

Ratukai (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-6 taktas 

Merginos susikabina diejuose ratukuose: 1-oji, 2-oji, 7-ioji, ir 8-oji mergaitė sudaro ratuką 
dešinėje, o 3-ioji, 4-oji, 5-oji, ir 6-oji kairėje.  Susikabina rankomis paprastai žemai ir šešiais 
Barborytės  bėgamaisiais žingsniais apsuka ratus du kartus dešinėn (5 brėž.)  

7-8 taktas 

Toliau šokdamos Barborytės bėgamaisiais žingsniai, 7-oji ir 3-ioji mergina suveda visas į bendrą 
ratą (6 brėž.). 

   
5 brėž.           6 brėž. 

8-12 taktas 

Mergaitės Barborytės bėgamuoju žingsniu apsuka ratą vieną kartą dešinėn (7 brėž.). 

13-16 taktas 

Mergaitės, poromis susikabinusios abiem ištiestomis rankomis, šoka Barborytės  bėgamuoju 
žingsniu ir, sukdamosi kairėn, apsisuka vietoje ir sudaro ratą, kaip parodyta 9 brėžinyje. 

   
7 brėž.       8 brėž. 
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II 

Antrasis Barborytės  pasišokimas (8 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1 taktas 

Mergaitės rate šoka poromis Barborytės  pagrindinio žingsnio 1 takto judesius.  

2 taktas 

Sutrepsėdamos mergaitės pasisuka vietoje pusę rato dešinėn ir atsisuka į kitą šokėja (9 brėž.). 

      
9 brėž.           10 brėž. 

3 taktas 

Visos mergaitės šoka Barborytės pagrindinio žingsnio 3 takto judesius, tik šoka sudariusios kitas 
poras. 

4 taktas 

Mergaitės šoka Barborytės pagrindinio žingsnio 4 takto judesius, ir atsisuka į savo poras kairiais 
pečiais (10 brėž.). 

5-7 taktas 

Mergaitės, susikabinusios dešinėmis parankėmis, šoka dvylika liaunų bėgamųjų žingsnelių ir 
apsisuka vietoje dešinėn (11 brėž.). Baigia sudariusios išvirkščią ratą.  

8 taktas (sulėtinti) 

Mergaitės šoka Barborytės  pagrindinio žingsnio 8 takto judesius (12 brėž.). 

 

11 brėž.     12 brėž.     13 brėž. 
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Žvaigždutė ir ratas (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Nelyginės mergaitės scenos centre sudaro žvaigždutę (susikabina dešinėmis rankomis) ir 
susikabina su lyginėmis mergaitėmis už nugaros.  Aštuoniais Barborytės  bėgamaisiais žingsniais 
pasuka žvaigždutę vieną kartą kairėn (13 brėž.). 

9-12 taktas 

Centre esančios nelyginės mergaitės sudaro kuo didesnį ratuką ir, susikabinusios rankomis 
paprastai žemai, šoka keturis Barborytės  bėgamuosius žingsnius vietoje.  

Lyginės mergaitės tuo pačiu žingsniu sukasi vietoje kampuose per dešinį petį ir apsisuka keturis 
ratukus (14 brėž.). 

13-16 taktas 

Mergaitės pavieniui šoka keturis Barborytės bėgamuosius žingsnius ir suveda į dvi eiles 
avanscenoje (15, 16 brėž.). 

   
14 brėž.      15 brėž. 

 

III 

Trečiasis Barborytės  pasišokimas (8 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Šokėjos šoka Barborytės  pagrindinį žingsnį eilėse (16, 17 brėž.). 

    
16 brėž.      17 brėž. 
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Pasikeitimas eilėmis (16 tkt.)  

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Lyginės mergaitės šoka keturis Barborytės  bėgamuosius žingsnius pirmyn avanscenos link. 
Nelyginės šoka tuo pačiu žingsniu ir pro scenos kraštus užveda į antrą eilę, t. y. užeina už lyginių 
(18, 19 brėž.). 

   
18 brėž.       19 brėž. 

5-8 taktas 

Lyginės mergaitės, staiga pasisukusios per dešinį petį ir susikabinusios abiem ištiestomis 
rankomis su antroje eilėje esančiomis nelyginėmis mergaitėmis, šoka keturis Barborytės  
bėgamuosius žingsnius; pirmuoju žingsniu mergaitės pasisuka viena į kitą kairiu šonu, 
antruoju—dešiniu ir taip pakartoja du kartus. Sukantis sukabintas rankas laiko sulig krūtine, 
galvą pasuka viena į kitą (20, 21 brėž.). 

 

20 brėž.      21 brėž. 

9 taktas 

Poros šokėjos, paleidusios sukabintas rankas ir pasisukusios viena į kitą dešiniu petimi, vienu 
Barborytės  bėgamuoju žingsniu pasikeičia vietomis; lyginės šoka į scenos gilumą, nelyginės—į 
avansceną (22 brėž.). 

10 taktas 

Visos šokėjos vienu Barborytės bėgamuoju žingsniu apsisuka visą ratuką vietoje per dešinį petį 
(23 pieš.). 
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22 brėž.       23 brėž. 

11 taktas 

Šokėjos pakartoja 9 takto judesius, tik dabar eilėmis keičiasi pasisukusios viena į kitą kairiu 
petimi; lyginės šoka avanscenos link, nelyginės—į scenos gilumą (24 brėž.). 

 
24 brėž.       25 brėž. 

12 taktas 

Mergaitės pakartoja 10 takto judesius, tik sukasi per kairį petį. 

13 taktas 

Visos šokėjos pakartoja 9 takto judesius. 

14 taktas 

Mergaitės, pasisukusios į žiūrovus, šoka vieną Barborytės bėgamąjį žingsnį vietoje. 

15-16 taktas 

Visos šokėjos šoka du Barborytės bėgamuosius žingsnius ir sudaro vieną eilę: pirmoje eilėje 
esančios šokėjos šoka vietoje, o antrosios eilės šokėjos sueina į pirmoje eilėje šokančiųjų tarpus 
(25, 26 brėž.). 

Muzikai nutilus, mergaitės skanduoja „Bar-bo-ry-tė“ ir tuo pat metu tris kartus ploja kaip 
Barborytės  pagrindinio žingsnio 8 taktą.  

Per ketvirtą skiemenį “tė“ mergaitės abi rankas akcentuotai ištiesia žemyn į šalis, ištiesti delnai 
pasukti į viršų. 

 
26 brėž. 
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