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Pirmąsias žinias apie šį šokį pateikia L. Jucevičius 1846 m. Pagal L. Jucevičių, „Blezdingėlė“ 
buvo mišrus šokis, jį šoko vaikinai ir merginos. (J. Lingys. Sceninis lietuvių liaudies šokis. - V.: 
1975. p.80) 

Šis šokis buvo žinomas beveik visoje Žemaitijoje, labai retai kur Aukštaitijoje ir visiškai 
nežinomas Dzūkijoje bei Suvalkijoje. 

Jau seniai įprasta, kad scenoje “Blezdingėlę” šoka tik merginos, nes šokis perdėm lyriškas ir 
daugelis judesių vaikinams netinka. 

Šokiui kiekviena mergina turi po vieną (40x40 cm dydžio) baltą skarelę, kurią laiko kartais 
dešine, o kartais kaire ranka. Skarelė laikoma už vidurio visais beveik ištiestais pirštais. 
Mojuojant skarele, ranka lankstoma tik per riešą. 

„Blezdingėlės“ muzika trijų dalių. Pradžioje grojama lėto tempo 24 taktų įžanga. Pirmoji 
muzikos dalis grojama pirmą ir antrą posmą, atitinkamai 8 ir 16 taktų, jos tempas lėtas. Antroji 
muzikos dalis trunka 16 taktų, grojama gana greitu tempu. Trečioji muzikos dalis yra 32 taktų, 
jos tempas lėtas, ir ji grojama pradedant trečiuoju posmu. 

Šokis aprašytas 12 merginų, bet be jokių pakeitimų jį gali šokti ir 10 merginų. Šokant 8 
merginoms, nardymą turi pradėti ne paskutinė pora, o iš karto visos merginos, t.y. tuo pačiu metu 
antroji pora pradeda lįsti pro pirmosios, o ketvirtoji—pero trečiosios poros tarpą, ir per antrąją 
muzikos dalį merginos spėja ateiti du kartus ligi savo vietų. Šokant 16 merginų, nardymą turi 
pradėti taip pat visos merginos iš karto, ir, muzikai baigiantis, jos kaip tik spėja ateiti į savo 
vietas. 

Šokį scenai pritaikė Aldona Rūgytė, vėliau jį truputį keitė Marija Baronaitė, o po kelėtos metų 
„Blezdingėlei“ suėjimą bei skridimo ir spindulių figūras pridėjo Juozas Lingys. 

Šokio aprašymas išleistas knygoje „Kubilas“.  XV Tautinių Šokių Šventėje šokį atliks jaunimo 
grupių merginos.  Čia pateikiamas šokio aprašymas su paprastesniu suėjimu, pritaikytu šokti 
aikštėje. 

 

ŠOKIO ŽINGSNIAI 
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Blezdingėlės žingsnis 

Žingsnis dar vadinamas pritupiamuoju, jo pagrindas yra paprastasis žingsnis, tik skiriasi šokimo 
būdu. Dešinė koja visą laiką statoma nuo pirštų, t.y. žemę pirma pasiekia pirštai, ir tik po to visa 
pėda, o kairė koja visą laiką statoma tik pirštais. Dešine koja visą laiką truputį pritupiama, o 
kaire koja visą laiką pasistiebiama. 

Pradinė padėtis - normali. Abi rankos ištiestos į šonus pečių aukščiu, skarelė dešinėje rankoje 
(gali būti ir kairėje), delnai pasukti žemyn. 

„Viens“ - žengti pirmyn dešine koja, statant nuo pirštų ir palaipsniui kiek įtūpiant; abiejų rankų 
plaštakomis staigiai mostelėti žemyn, lenkiant tik per riešą; 

„ir“ - sulenktą kairę koją artinti prie dešinės vos pakeltą nuo žemės ir tiesti pirmyn; dešine koja 
dar lyg tęsti įtupimą; 

„du“ - kairę koją siauru žingsneliu statyti pirmyn ir ja stiebtis; rankų plaštakas per riešus staigiu 
judesiu pakelti aukštyn; 

„ir“ - baigti stiebtis kaire koja ir dešinę tiesti pirmyn naujam žingsniui. 

Žingsnis neskubus, pritūpiama ir stiebiamasi palaipsniui, nekampuotai, banguojančiai. Žingsniu 
galima šokti vietoje, o taip pat eiti į dešinę ir kairę. Einant į dešinę, kairė koja statoma už dešinės, 
o einant į kairę—dešinė priešais kairę, t.y. dešinė koja visada statoma prieš kairę, ja visada 
pradedamas ir „Blezdingėlės“ žingsnis. Be aprašytojo mojavimo rankas pakėlus į šonus, šokyje 
mojuojama ir į viršų pakelta dešine ranka; mojuojama taip pat, plaštaką lankstant per riešą 
pirmyn-aukštyn, kairė ranka už sijono. 

Šokyje dar reikalingi svyruojamasis ir bėgamasis žingsnis bei sukinys. 

 
ŠOKIO EIGA 

Šokiui šešios merginos sustoja kairiajame užkulisyje ir šešios—dešiniajame. Kairėje visos 
neporinės merginos, o dešinėje—porinės. Virtinių priekyje sustoja pačios aukščiausios, o už jų 
pagal ūgį vis mažesnės ir gale pačios mažiausios. Visų merginų skarelės dešinėse rankose (1 
pieš.). 

1 pieš. 

Suėjimas (24 tkt.) 

Grojama muzikos įžanga. 
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1-20 taktas 

Merginos Blezdingėlės žingsniu viena paskui kitą sueina į sceną (1 pieš.). Rankos ištiestos į 
šonus ir su kiekvienu žingsniu merginos moja plaštakomis.  

20-to takto pradžioje („viens“) merginos pasisuka į žiūrovus ir nuleidžia rankas, o skaičiuojant 
„du“ jas pakelia į šonus (2 pieš.). 

Pastaba: Priklausant nuo scenos didžio, merginos gali palaukti užkulisyje šiek tiek taktų prieš 
pradedant šokti. 

21-24 taktas 

Keturiais Blezdingėlės žingsniais merginos sueina į dvi eiles veidu į žiūrovus (2 pieš.) 24-to 
takto pradžioje merginos nuleidžia rankas ir neporinės merginos paima porinių paduodamas 
skareles kaire ranka, o dešines su skarele nuleidžia Žemyn, gi porinės kairėm rankom paima už 
sijono. Skarelę reikia paimti už kampų taip, kad vienas jos kampas būtų nusviręs žemyn (7 pieš.). 

Per visą įžangą merginos skareles laiko dešinėje rankoje ir eina Blezdingėlės žingsniu. 

2 pieš. 

 

I 

Skarelių supimąs (8 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Merginos, darydamos svyruojamuosius žingsnius, supa rankas su skarele. 1-mą taktą kelia 
įtemptą skarelę lanku į priekį ligi pečių aukščio. Porinės merginos kūno svorį perkelia ant kairės 
kojos ir liemeniu pasisuka kiek į kairę, o neporinės - ant dešinės kojos ir pasisuka į dešinę. 2-rą 
taktą, poroje pasisukdamos viena į kitą ir kūno svorį perkeldamos ant kitos kojos, merginos 
skarelę leidžia žemyn ligi juosmens ir pakelia į kitą pusę (scenos gilumos link) iki pečių aukščio.  

Merginos supa skareles švelniai ir pamažu, išnaudojamos visą taktą, ir skareles nekeldamos 
aukščiau už krutinės.  Svyravimo metu merginos žiuri į supamas skareles. Taip pakaitomis 
pirmyn-atgal jos supa skarelę aštuonis kartus ir paskutinį kartą rankas su skarele pakelia aukštyn. 

Nardymas (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 
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1-16 taktas 

Merginos, tebelaikydamos už skarelės kampų, bėgamuoju žingsniu landžioja poromis pro tarpus, 
vieną kartą pralįsdamos, o antrą praleisdamos. Pralįsti arba praleisti reikia per vieną taktą dviem 
bėgamaisiais žingsniais. Nardymą pradeda šeštoji pora (11-oji ir 12-oji mergina) iš scenos 
gilumos į žiūrovų pusę. Ji pirmiausia dviem žingsniais pralenda pro penktosios poros tarpą, 2-rą 
taktą praleidžia pralendančią ir einančią gilumon 4-ąją porą, 3-čią taktą pralenda pro trečiosios 
poros tarpą ir t.t. (8 pieš.). Išėjusi į galą penktoji pora (9-oj i ir 10-oji mergina) 2-rą taktą 
pasisuka žiūrovų link ir 3-čią taktą lenda pro ketvirtosios poros tarpą, po to praleidžia trečią porą 
ir t. Atėjusi į priekį, kiekviena pora pasisuka į gilumą ir tokiu pat būdu tai praleisdama, tai pati 
pralįsdama grįžta atgal į savo vietą. Kitos poros į nardymą įsijungia tik tada, kai šeštoji pora pro 
jų tarpą pralenda arba pati praleidžia. Gilumoje arba priekyje kiekviena pora vieną taktą du 
bėgamuosius žingsnius šoka vietoje ir po to nauja kryptimi lenda (iš gilumos), arba praleidžia (iš 
priekio). Nardyti reikia vikriai, poroje tai susiglaudžiant, tai vėl nutolstant ir nepaleidžiant 
laikomos skarelės. Šeštoji pora, atėjusi į savo vietą, nardymą baigia ir likusius kelis muzikos 
taktus supa skarelę pirmyn ir atgal. Vienu taktu vėliau į savo vietą grįžta penktoji pora, dar vėliau 
ketvirtoji ir t.t. Pirmoji pora (1-oji ir 2-oji mergina) į savo vietą sugrįžta 16-tą taktą, nes ji į 
nardymą įsijungia vėliausiai. 

 

 

II 

Skarelių supimas su apsisukimu (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Pirmuosius du taktus merginos supa skarelę kaip 1 posme (vieną kartą pirmyn, antrą—atgal), o 
per kitus du taktus daro sukinį į žiūrovų pusę. Porinės merginos sukinį pradeda kaire koja ir 
sukasi per kairį petį, o neporinės pradeda dešine koja ir sukasi per dešinį petį. Sukinio metu 
merginos skarelės nepaleidžia ir rankas su skarele perkelia per galvą.  Per sukinio pirmąjį žingsnį 
merginos šoka išorinėm kojom suartėdamos, kad gražiai pasisuktu.  Per antrąjį sukinio žingsnį 
jau nutolsta, ir per trečiąjį perkelia svori svyruojamuoju žingsniu. 

5-8 taktas 
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Merginos pakartoja 1-4 takto judesius, tik skarelę pradeda supti į kitą pusę (scenos gilumon) ir 
sukiniu apsisuka per kitą petį: porinės per dešinį, neporinės per kairį. 

9-16 taktas 

Merginos dar kartą pakartoja 1-8 takto judesius ir pabaigoje pasiruošia nardymui. 

Nardymas (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-16 taktas 

Merginos pakartoja I posmo nardymą. Nardymo pabaigoje porinės merginos paima savo skareles 
į kairę ranką, ir poroje abi merginos susikabina rankomis virš alkūnių (9 pieš.). Rankas su 
skarelėmis jos pakelia šonuose pečių aukščiu. 

 

III 

a) Atsisveikinimas voroje (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-4 laktas 

Pirmosios trys poros (1 -6 mergina) paeina keturis Blezdingėlės žingsnius kairiojo scenos krašto 
link, o antrosios trys poros—dešiniojo krašto link. Pirmoji ir šeštoji pora eina platesniais 
žingsniais, antroji ir penktoji—siauresniais, o trečioji ir ketvirtoji—beveik vietoje. Tokiu būdu 
visa merginų vora atsiduria įstrižai scenos, veidu į kairįjį priekinį scenos kampą (10 pieš.). 
Merginos skarelėmis mojuoja šonuose ištiestomis rankomis. 

 

5-8 taktas 

Pirmosios trys poros keturis Blezdingėlės žingsnius žengia dešiniojo scenos krašto link (pagal 
save į kairę), o antrosios trys-kairiojo krašto link. Dabar merginoms reikia eiti platesniu žingsniu, 
tik trečioji ir ketvirtoji pora žengia beveik vietoje. Visa vora atsiduria įstrižai scenos veidu į 
dešinįjį priekinį scenos kampą (11 pieš.). Ketvirto Blezdingėlės žingsnio metu (žengiant dešine 
koja) merginos ranką su skarele nuleidžia, ir, žengiant kaire koja, pakelia ją pro priekį aukštyn. 
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9-12 taktas 

Merginos, šiek tiek pakėlusios galvą ir lyg žvelgdamos į tolį, Blezdingėlės žingsniu šoka vietoje 
ir moja aukštai pakeltomis rankomis: porinės kaire, neporinės—dešine (11 pieš.). 

13-16 taktas 

Tebemojuodamos aukštai pakeltomis rankomis, merginos grįžta atgal į vorą priešais žiūrovus (9 
pieš.). Ketvirto Blezdingėlės žingsnio pradžioje, žengiant dešine koja, merginos abi rankas 
nuleidžia žemyn, per kairį petį pasisuka veidu į scenos gilumą ir skarelę perima į kitą ranką 
(porinės—į dešinę, neporinės—į kairę); žengdamos kaire koja vietoje, jos pakelia rankas į šonus 
(12 pieš.). 

 

b) Kampas į žiūrovus ir atsisveikinimas (16 tkt.) 

17-20 taktas 

Pasisukusios į scenos gilumą ir modamos skarelėmis į šonus pakeltomis rankomis, merginos 
pirmuoju Blezdingėlės žingsniu sueina į virtinę (neporinės užeina už porinių) ir, eidamos toliau 
ta pačia kryptimi (12 pieš.), pereina j kampą smaigaliu į scenos gilumą (13 pieš.). 12-oji mergina, 
žengusi vieną žingsnį į kairę, toliau šoka vietoj e, o visos kitos, priklausomai nuo atstumo, eina 
siauresniu ar platesniu žingsniu, kad sudarytų reikiamą kampą. Ketvirtu Blezdingėlės žingsniu, 
kaip ir anksčiau, merginos per kairį petį pasisuka į žiūrovus, akimirkai abi rankas nuleidžia 
žemyn ir vėl ištiesia jas į šonus (14 pieš.). 
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21-24 taktas 

Įstrižinėse virtinėse išlaikydamos lygiavimą ir modamos skarelėmis, merginų virtinės pasikeičia 
vietomis (14 pieš.) ir sudaro kampą veidu į žiūrovus (15 pieš.). Kampo priekyje 1-oji mergina. 
Ketvirto Blezdingėlės žingsnio metu merginos rankas nuleidžia žemyn ir pakelia aukštyn rankas 
su skarelėmis, o laisvomis rankomis paima už sijono. 

25-28 taktas 

Merginos Blezdingėlės žingsniu šoka vietoje ir atsisveikina—moja aukštyn pakeltomis 
skarelėmis (15 pieš.). 

29-32 taktas 

Tebemodamos aukštai pakeltomis skarelėmis, merginos keturiais Blezdingėlės žingsniais nueina 
į scenos kraštus: porinės į dešinįjį, neporinės į kairįjį. Ketvirto Blezdingėlės žingsnio metu, kaip 
ir kitais kartais, merginos pasisuka per kairį petį į scenos gilumą, nuleidžia ranką su skarele 
žemyn ir po to pakelia abi rankas šonuose (16 pieš.). Porinės merginos skareles tebelaiko 
dešinėje rankoje, neporinės - kairėje. 

 

Skridimas (16tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 
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Merginos, laikydamos į šonus pakeltas rankas ir mažumėlę įtūpusios, visą figūrą bėga „žąsele“ 
bėgamuoju žingsniu paskui 11-ąją ir 12-ąją, kurios veda savo virtinės merginas vingiais. 

1-4 taktas 

Aštuonis bėgamuosius žingsnius merginos bėga žiūrovų link, ir buvusios gilumoje ateina į priekį, 
o iš priekio nueina į gilumą (16 pieš.). 

5-8 taktas 

Iš scenos priekio merginos pasuka į gilumą (16 pieš.) ir aštuoniais bėgamaisiais žingsniais 
virtinės nubėga į scenos gilumą (nugara į žiūrovus). Dabar virtinė bėga arčiau virtinės. 

9-12 taktas 

Iš gilumos merginos vėl bėga žiūrovu link viena šalia kitos. 

13-16 taktas 

Atbėgusios į priekį, merginos skiriasi. Neporinės suka į dešinę, o porinės—į kairę, ir viena 
paskui kitą bėga į scenos gilumą (17 pieš.). Šešiais bėgamaisiais žingsniais jos subėga į dvi 
virtines greta viena kitos, pasisukusios į gilumą. Pirmoji ir antroji, atbėgusios į avansceną, 
nesisuka, o paskutiniais dviem žingsniais visos kitos merginos, nenuleisdamos rankų, atsisuka į 
žiūrovus: porinės per kairį petį, neporinės—per dešinį, ir atsistoja už pirmos ir antros kaip 
parodyta 9 piešinyje, tik porose nesusikabinusios. 

 

IV 

a) Kampas į gilumą ir atsisveikinimas (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Merginų virtinės keičiasi vietomis ir keturiais Blezdingėlės žingsniais sudaro kampą smaigaliu į 
žiūrovus; kampo priekyje 1 -oji mergina (kaip 15 piešinyje, tik porinės ir neporinės merginos yra 
priešingose pusėse). 

Ketvirto žingsnio metu merginos trumpam rankas nuleidžia, pasisuka per kairį petį veidu į 
gilumą ir vėl pakelia rankas į šonus. Kaip ir III posmą, visą laiką jos moja rankoje laikoma 
skarele. 

5-8 taktas 

Lygiuodamos įstrižinėse virtinėse ir modamos skarelėmis, merginų virtinės pasikeičia vietomis ir 
sudaro kampą veidu į gilumą; kampo priekyje 12-oji mergina (18 pieš.). Ketvirtu Blezdingėlės 
žingsniu merginos nuleidžia abi rankas žemyn ir vėl pakelia aukštyn ranką su skarele: porinės—
dešinę, neporinės—kairę. Laisvomis rankomis ima už sijonų. 

9-12 taktas 

Visos merginos šoka keturis Blezdingėlės žingsnius vietoje ir moja aukštyn iškeltomis skarelėmis 
(18 pieš.). 

13-16 taktas 
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Pasisukusios nugara į žiūrovus ir tebemodamos skarelėmis, merginos keturiais Blezdingėlės 
žingsniais kampą palaipsniui mažina ir sueina į dvi virtines veidu į gilumą. Ketvirtu žingsniu 
merginos ranką su skarele nuleidžia žemyn ir vėl pakelia abi rankas į šonus. Gilumoje esančios 
trys poros (7-12 merginos) pasisuka į žiūrovus (19 pieš.). 

 

 

b) Spinduliai (16 tkt.) 

17-20 taktas 

Lygiuodamos spinduliais į centrą (kiekviename spindulyje po tris merginas), merginos šoka ratu 
Blezdingėlės žingsniu. 1-oji, 3-oji ir 5-oji mergina sudaro vieną spindulį ir šoka ratu į kairę, o 
kitos trys neporinės merginos sudaro kitą spindulį ir šoka į dešinę. Panašiai daro ir porinės 
merginos. 2-oji, 4-oji ir 6-oji mergina šoka į dešinę, o kitos porinės - į kairę (19 pieš.). Keturiais 
žingsniais jos sueina į virtinę skersai scenos: porinės kairiu petimi į žiūrovus, neporinės—dešiniu 
(20 pieš.). 
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21-24 taktas 

Modamos į šonus ištiestomis rankomis merginos ir toliau eina ta pačia kryptimi (20 pieš.) ir 
keturiais žingsniais sueina į virtinę, kurioje šešios merginos pasisukusios nugara į žiūrovus, o 
kitos šešios—veidu (21 pieš.). Ketvirtu žingsniu merginos trumpam nuleidžia abi rankas žemyn 
ir tuojau pakelia aukštyn ranką su skarele: porinės—dešinę, neporinės—kairę; laisva ranka paima 
už sijono. 

25-28 taktas 

Modamos aukštai pakeltomis skarelėmis, merginos toliau šoka keturis Blezdingėlės žingsnius ta 
pačia kryptimi (21 pieš.) ir sueina į virtinę skersai scenos (22 pieš.). 

 

29-32 takias 

Tebemodamos aukštai pakeltomis skarelėmis, merginos toliau eina keturis Blezdingėlės 
žingsnius ta pačia kryptimi (22 pieš.) ir šį kartą nesustoja virtine, bet pasikeičia vietomis—grįžta 
į tas pačias vietas, iš kurių pradėjo spindulius. Ketvirto žingsnio metu visos merginos ranką su 
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skarele nuleidžia žemyn, 1 -6 mergina per kairį petį pasisuka į žiūrovus, neporinės merginos 
perima skarelę į dešinę ranką ir kaire paima porinių merginų paduodamą skarelę. Merginos 
poroje susikabina nardymui (7 pieš.). 

 

Nardymas (32 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-32 taktas 

Merginos nardo kaip ir ankstesnėse nardymo figūrose, tik dabar šeštoji pora (11-oji ir 12-oji 
mergina), grįžusi į savo vietą, nesustoja, bet vėl nardydama eina žiūrovų link, t.y. tarsi kartoja 
nardymą. Visos merginos nardo toliau. Šeštoji pora atėjusi į priekį šį kartą skiriasi, merginos 
scenos kraštais ratu bėga į gilumą ir gilumoje keičiasi vietomis, išbėgdamos į užkulisius: porinės 
į kairįjį užkulisį, neporinės—į dešinįjį. Kiekviena pora, nardydama atėjusi į priekį, išsiskiria ir 
bėga paskui prieš ją bėgančią merginą (23 pieš.). Išsiskyrusios po nardymo, merginos bėga į 
scenos kraštus, ir kai pradeda bėgti į gilumą, kiekviena mergina dešinę ranką su skarele pakelia 
aukštyn ir bėga mojuodama. Scenos gilumoje merginos bėga į priešingus kraštus ir keičiasi 
vietomis praleisdamos pro tarpus bei prabėgdamos pakaitomis (24 pieš.). 
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