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Po carinę Rusiją išsiblaškę lietuviai pačioje XIX a. pabaigoje pradėjo rengti lietuviškus vakarus.
Ypač jų pagausėjo XX a. pradžioje. Daug vakarų buvo surengta Petrapilyje, Maskvoje, Rygoje,
Varšuvoje ir daugelyje kitų miestų, kur tik buvo susispietę šiek tiek daugiau lietuvių.1 Nemaža jų
buvo ir Lomžoje.2 Kaip visur, taip ir čia vakaro meninės programos atlikėjai ką nors
suvaidindavo, padainuodavo, deklamuodavo, smuikuodavo ar skambindavo fortepijonu. Na, o po
meninės programos visi linksmindavosi—šokdavo tuo metu populiarius lietuviškus šokius:
„Suktinį“, „Noriu miego“, „Klumpakojį“, „Aguonėlę“ ir kitus.
Jau minėtame Lomžos mieste vienas iš mėgstamų šokių lietuviškuose vakaruose buvo
„Džigūnas“. Apie tai rašoma net keliuose „Vilniaus žinių“ numeriuose.
„Pagaliau (po vakaro programos—JL) paprašėme namų šeimininko, kad leistų mums truputį
pašokti. Gražiai šoko skaisčios mergelės ir vyrai, bet kai užgriežė mums p. Bevensevičius
„Džigūną“, tai jau ir mes seni neišsėdėjome ant vietų ir smarkiai šokom savo „Džigūną“.3
Iš kitų dviejų korespondencijų suvokiame, kad „Džigūnas“ tada Lomžoje buvo tapęs lyg ir
tradiciniu pasilinksminimų pradžios šokiu.
„...Šokiai prasidėjo nuo tautiško ‚Džigūno‘,— rašo K. S. ‚Vilniaus žiniose‘“.'4
Ir dar viena ištrauka iš kitos to paties autoriaus korespondencijos apie vakarą, įvykusį Lomžos
priemiestyje, Piotnicoje:
„...Vakaras užsibaigė šokiais. Šoko pirmiaus „Džigūną“, paskiau ,,Ascylos skersuotinį“„
„Balanėlę“ ir kitus. Vakaras užsibaigė apie 2 va;. nakties.“5
Nelabai aišku, kas tada „Džigūną“ šokdavo: vienos moterys, vieni vyrai ar mišriai. Jei
„Džigūnas“ buvo tradicinis pasilinksminimo pradžios šokis, tai veikiausiai jį turėjo šokti mišrios
poros.
1

J. Gaudrimas. Iš lietuvių muzikinės kultūros istorijos, I. V., 1958, p. 96—118.
Lomža—miestas Lenkijos Liaudies Respublikoje, tarp Varšuvos ir Suvalkų.
3
„Vilniaus žinios“, 1906 vasario 19 (kovo 4).
4
„Vilniaus žinios“, 1906 balandžio 11 (24), K. S.—poetas Ksaveras Sakalauskas (1863-1938), žinomas Vanagėlio slapyvardžiu,
gimęs netoli Simno, mokęsis Veiverių mokytojų seminarijoje, keletą metų mokytojavęs Pajevonyje (Vilkaviškio raj.).
Vėliau gyvenęs Lomžoje ir Varšuvoje. Ten ir mirė.
5
„Vilniaus žinios", 1906 gegužės 30 (birželio 12).
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Tačiau tai ne pačios pirmosios žinios apie šį šokį. Jis kur kas anksčiau yra paminėtas „Aušros“
laikraštyje. J. Bs.,6 reikšdamas nuomonę apie prieš keletą metų pasirodžiusią knygą „Vaizdingoji
Rusija“, rašo:
„...Sakiau sau, ten toje knygoje bus išreikšta, kaip bobutės „Džigūną“ šoka ir trepsi diedai, kaip
vaikai „Tankačiką“ lieja...“7
Iš šio sakinio suvokiame, kad XIX a. antroje pusėje „Džigūną“ šokdavo ir vienos moterys, ir
mišriai. Kadangi J. Basanavičius yra gimęs ir augęs dabartiniame Vilkaviškio rajone, mokęsis
Marijampolėje (dab. Kapsukas) ir iš Lietuvos į Maskvą išvykęs būdamas jau 22 metų (pradžioje
istorijos-filologijos, o vėliau medicinos studijuoti), tai reikia manyti, jog jis minėtoje knygoje
pirmiausia pasigedo tų savo krašto šokių, kurie jam dar vaikystėje buvo gerai žinomi. Būdamas
30 su viršum metų, jis jau galėjo spręsti ir apie šokių lietuviškumą. Be to, iš J. Basanavičiaus
žodžių galima manyti, kad „Džigūnas“ buvo šokamas Užnemunėje.
Gerokai vėliau V. Pietaris (1850-1902) paskutiniais savo gyvenimo metais rašytoje istorinėje
apysakoje „Algimantas“ yra užsiminęs ir apie „Džigūną“:
„Pabaigus „Blezdingą“, merginos užsimanė „Džigūną“ paskambinti.“8
Vadinasi, „Džigūnas“ V. Pietariui buvo žinomas. Apie „Blezdingėlę“ jis galėjo sužinoti iš L.
Jucevičiaus „Lietuvos“ ar iš kurio nors kito šaltinio, o „Džigūną“ ir pats galėjo mokėti šokti arba
bent matyti šokant, nes tai jo krašto ir jo laikų šokis. Kaip žinome, V. Pietaris yra kilimo
užnemunietis, gimęs ir augęs dabartiniame Vilkaviškio rajone, mokęsis Marijampolėje ir tik
vėliau, būdamas daugiau kaip dvidešimties metų, studijavo Maskvoje.
Visi šie XIX a. pabaigos-XX a. pradžios šaltiniai labai mažai ką pasako apie „Džigūną“.
Nepakankamai žinių pateikia ir Lietuvių tautosakos rankraštynas. Čia tėra vos vienas kitas gana
kuklus šokio paminėjimas.
Apie Garliavą ir Prienus jį šokdavo mišriai. Daug jaunimo sustodavo ratu, o į rato vidurį įeidavo
viena pora, kuri, treptelėjusi ir pašokusi aukštyn, sukdavosi į vieną ir į kitą pusę. Po jos į rato
vidurį eidavo šokti kita pora.9
Apie Barzdus (dab. Sakių raj.) ir Skriaudžius (dab. Prienų raj.) „Džigūną“ šokdavo vieni vyrai.
Jie sustodavo ratu, visaip šokinėdavo ir spardydavosi kaip žirgai. Šokdami dainuodavo ir dainelę
apie tai, kaip jie joja pas mergelę. Nei šokio judesių, nei dainos žodžių pateikėja, gimusi apie
1857 metus, neprisiminė.10
Visa turimoji medžiaga rodo, kad „Džigūnas“—užnemuniečių šokis. Jo atsiradimo ir gyvavimo
vietos—dabartiniai Prienų, Vilkaviškio, Kapsuko, Šakių ir Kauno rajonai.
Tiesa, viename Lietuvių tautosakos rankraštyno rinkinyje11 yra paminėta, kad „Džigūnas“ buvęs
šokamas Žemaitijoje apie Kaltinėnus (dab. Šilalės raj.), tačiau daugiau paliudijimų neteko rasti,
todėl abejojama, ar jis tame krašte tikrai buvo.

6

J. Bs.—Jonas Basanavičius (1851-1027).
„Aušra“, 1884, Nr. 4, p. 138.
8
V. Pietaris. Algimantas, arba lietuviai XIII šimtmetyje. Shenandoah 1904, p. 7.
9
LTR 650 (64).
10
Autoriaus 1948 m. surinkta medžiaga.
11
LTR 1167 (646 a).
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Remiantis anksčiau minėta labai menka liaudiškąja medžiaga LTSR valstybiniame dainų ir šokių
liaudies ansamblyje buvo sukurtas sceninis „Džigūnas“ vyrams. Muziką harmonizavo J. Švedas,
choreografija—J. Lingio. Šis „Džigūnas“—tai taurus lietuvio bernelio, jojančio ant gražaus risto
žirgo pas mylimą mergelę, šokis. Premjera įvyko 1947 m. gegužės 2 d. Vilniuje.
Prieš tai (apie 1938-1945) buvo šokamas merginų „Džigūnas“.12
Per trisdešimtį sceninio gyvavimo metų vyrų šokamas „Džigūnas" buvo keletą kartų
perredaguotas. Kai kurios redakcijos yra išspausdintos.13 Čia yra pateikiama antra14 šokio
redakcija masiniam atlikimui, kuri yra labai artima trečiajai sceninei redakcijai.
XV Tautinių Šokių Šventėje šokį atliks jaunimo grupių vaikinai.
ŠOKIO ŽINGSNIAI
1. Džigūno žingsnis
Jis susideda iš vieno šoksnio (anksčiau šis judesys buvo vadinamas mišriu pašokamuoju
žingsniu), dviejų aukštų bėgamųjų ir dviejų dvigubųjų žingsnių ir užtrunka du pirmosios
muzikos dalies taktus. Metras—2/4.
Pradinė kojų padėtis—normali. Rankos sunertos priekyje ant krūtinės, alkūnės pakeltos beveik
iki pečių.
1 taktas - vienas šoksnis ir du aukšti bėgamieji žingsniai pirmyn:
„viens“ - prieštaktyje truputį pašokus, kristi žemėn ant abiejų suglaustų kojų (nestipriai
treptelint), palenkiant galvą žemyn, ir abiem kojom atsispyrus vėl tuojau pat truputį pašokti
aukštyn;
„ir“ - kristi žemėn ant kairės kojos, ištiesti palenktą galvą o dešinę, sulenktą per kelį, palikti
pakeltą taip, kad jos ištiesta pėda būtų prie kairės kojos blauzdos;
„du“ - aukštas bėgamasis žingsnis pirmyn dešine koja;
„ir" - aukštas bėgamasis žingsnis pirmyn kaire koja.
2 taktas - du dvigubieji žingsniai:
„viens“ - dvigubasis žingsnis pirmyn dešine koja;
„du“ - dvigubasis žingsnis pirmyn kaire koja.
Per sekančius šešis pirmosios muzikos dalies taktus atliekami dar trys tokie pat Džigūno
žingsniai.
Po keturių Džigūno žingsnių šokyje paprastai būna atliekama Džigūno virvutė, kurią šokėjai
kartais pradeda dešine koja, o kartais—kaire. Jei ją tenka pradėti dešine koja, tai paskutinis
Džigūno žingsnis atliekamas taip, kaip čia aprašyta, o jei reikės pradėti kaire, tai tada vietoj

12

J. Lingys. Sceninis lietuvių liaudies šokis, II. V., 1977, p. 20—24. 42
Pirmoji sceninė redakcija yra išspausdinta knygoje: Ю Линтис, З Славюнас, В Якелайтис. Литовские народные танцы. B.,
1955, c. 217-250. Antroji sceninė redakcija knygoje: J. Lingys, Lietuvių liaudies šokiai, III. 1959, p. 64-87. Trečioji
redakcija (1967)—nespausdinta.
14
Pirmoji redakcija masiniam atlikimui yra išspausdinta knygoje „Dainų šventės šokiai ir žaidimai“. V., 1955, p. 106-126.
13
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dvigubojo žingsnio kaire koja reikia atlikti šuoliuką nuo kairės ant dešinės:
„du“ - nedidelis žingsnis pirmyn kaire koja, pasisukant šiek tiek kairėn;
„ir“ - nedidelis šuoliukas nuo kairės kojos ant dešinės, o kairę, pakeltą ir sulenktą per kelį,
kryžiuoti už dešinės, ruošiantis Džigūno virvutei kaire koja.
Sekantis Džigūno žingsnis yra atliekamas šokant jau priešine kryptimi, tačiau apsisukti ir
pasisukti reikia tuo pačiu metu ir į tas pačias puses: pirma dešinėn, o paskui kairėn. Kadangi
žingsnis atliekamas susikabinus vienoje eilėje rankomis virš alkūnių, tai apsisukant rankos
trumpam suneriamos priekyje ant krūtinės ir tuojau pat vėl ištiesiamos į šonus.

2. Džigūno žingsnis su pasisukimu
Šokio pabaigoje Džigūno žingsnis yra atliekamas apsisukant ir pasisukant čia į vieną, čia į kitą
pusę. Jis taip pat susideda iš vieno šoksnio, dviejų bėgamųjų ir dviejų dvigubųjų žingsnių ir
užtrunka du pirmosios muzikos dalies taktus. Beveik žingsnio pradžioje, po šoksnio, dviem
bėgamaisiais žingsniais („du-ir“) reikia apsisukti vieną kartą į dešinę pusę, o žingsnio pabaigoje
paskutiniu dvigubuoju žingsniu, kuris atliekamas kaire koja (taip pat „du-ir“), pasisukti pusę rato
į kairę. Metras—2/4.
Pradinė kojų padėtis—normali. Rankos sunertos priekyje ant krūtinės, alkūnės pakeltos beveik
iki pečių.
1 taktas - vienas šoksnis ir du bėgamieji žingsniai pirmyn:
„viens“ - prieštaktyje truputį pašokus, kristi žemėn ant abiejų suglaustų kojų (nestipriai
treptelint) ir abiem kojom atsispyrus vėl tuojau pat truputį pašokti aukštyn;
„ir“ - kristi žemėn ant kairės kojos, o dešinę, sulenktą per kelį, palikti pakeltą taip, kad jos
ištiesta pėda būtų prie kairės kojos blauzdos;
„du“ - bėgamasis žingsnis pirmyn dešine koja, sukantis dešinėn pusę rato;
„ir" - bėgamasis žingsnis kaire koja, toliau sukantis dar pusę rato dešinėn.
2 taktas - du dvigubieji žingsniai:
„viens“ - dvigubasis žingsnis pirmyn dešine koja;
„du“ - dvigubasis žingsnis pirmyn kaire koja, pasisukant pusę rato kairėn.
Sekantis žingsnis kartojamas iš pradžių, tik dabar šokamas į priešingą pusę.
3. Džigūno virvutė
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Šis žingsnių junginys yra atliekamas, grojant antrąją muzikos dalį. Jis susideda iš dviejų greitųjų
virvučių, vieno kryžminio žingsnio, vėl dviejų tokių pat virvučių ir vienos eglutės. Visa tai
užtrunka keturis taktus. Metras—2/4.
Pradinė kojų padėtis—normali. Vaikinai susikabina virš alkūnių vienoje eilėje arba rateliu.
Prieštaktyje—pakelti dešinę koją apie 30° kampu į šoną ir visu kūnu šiek tiek pasisukti kairėn.
1 taktas - greitoji virvutė:
„viens“ - žengti dvigubąjį žingsnį dešine koja į kairę, kryžiuojant ją už kairės, o kairę perkelti į
šoną taip, kaip anksčiau dešinę; tuo pat metu pasukti galvą kairėn ir atsitiesti iš pasvirimo;
„du“ - žengti dvigubąjį žingsnį kaire koja dešinėn, kryžiuojant ją už dešinės, ir pasukti galvą
dešinėn.
2 taktas - kryžminis žingsnis:
„viens“ - žengti dešine koja kairėn, kryžiuojant ją už kairės, ir pasukti galvą kairėn;
„ir“ - žengti kaire koja kairėn ir kojas atkryžiuoti;
„du“ - žengti dešine koja pro kairės priekį į kairę ir kojas vėl sukryžiuoti;
„ir“ - platoku šuoliuku peršokti nuo dešinės kojos ant kairės, šokant į kairę, ir kojas atkryžiuoti.
3 taktas - greitoji virvutė kaip per pirmą taktą:
„viens“ - žengti dvigubąjį žingsnį dešine koja kairėn, kryžiuojant už kairės;
„du“ - žengti dvigubąjį žingsnį kaire koja, kryžiuojant ją už dešinės, ir pasukti galvą dešinėn.
4 taktas - eglutė dešine koja:
„viens“ - žengti dešine koja kairėn, kryžiuojant ją už kairės, ir pasukti galvą kairėn;
„ir“ - žengti kaire koja kairėn ir kojas atkryžiuoti, o galvą šiek tiek palenkti žemyn;
„du“ - žengti dešine koja kairėn su akcentu (treptelėjimu ir galvos kilstelėjimu), kryžiuojant ją
pro kairės priekį, o sulenktą kairę pakelti nuo žemės ir sulaikyti ją šiek tiek užkryžiuotą už
dešinės.
Sekanti Džigūno virvutė pradedama kaire koja, ir vaikinai, šokdami į dešinę, grįžta tuo pačiu
keliu atgal.
Kryžminis žingsnis yra bėgimo charakterio ir skiriasi nuo bendrinio kryžminio žingsnio, kuris
yra kituose lietuvių liaudies šokiuose. Šokėjas nė trupučio nestovi ant abiejų kojų. Jis—arba ore,
arba žemę liečia viena kuria nors koja. Pradžioje nereikia daryti tūpsnio, pabaigoje—šuoliukas į
šoną.
Šokyje dažniau pasitaiko, kad pirmoji Džigūno virvutė pradedama kaire koja, taigi, užbaigiant
ketvirtą Džigūno žingsnį, dažniau reikės peršokti nuo kairės ant dešinės, kaip buvo nurodyta.
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4. Ristūno šuolis
Tai anksčiau buvęs šuolinis žingsnis. Juo šokėjai šuoliuoja, grojant trečiąją muzikos dalį. Visą
laiką reikia atsispirti viena kuria nors koja („viens“ arba „du“), pašokti kuo aukščiau („ir“) ir
sulenktas kojas vieną po kitos patraukti po savim. Atsispyrus dešine, po pašokimo reikia kristi
ant kairės, paskui vėl žengti dešine ir pasispirti naujam šuoliui. Per vieną 2/4 taktą atliekami du
ristūno šuoliai. Vaikinai šoka arba pavieniui, sunėrę rankas priekyje ant krūtinės, arba susikibę
eilėje rankomis virš alkūnių. Keletas ristūno šuolių dažnai užbaigiami treptelėjimu ta koja, kuria
atsispiriama (šioje šokio redakcijoje dešine koja). Šuoliuojant reikia stengtis į viršų pašokti kuo
aukščiau. Aukštesniems šuoliams—lėtesnė muzika, žemesniems—greitesnė.

5. Kapstymo žingsnis
Jį sudaro du kapstymai, keturi bėgamieji žingsniai, du dvigubieji, dar du bėgamieji ir
treptelėjimas. Visa tai atliekama, grojant ketvirtąją muzikos dalį, ir užtrunka keturis taktus.
Metras—2/4, tempas ne per greitas.
Pradinė kojų padėtis—normali. Rankos sunertos priekyje ant krūtinės. Prieštaktyje reikia pakelti
per keltį ištiestą dešinę koją po savimi iki pusės blauzdos ir per liemenį truputį pasilenkti į priekį.
1 taktas - kapstymas:
„viens“ - tvirtai stovint ant kairės kojos, braukti per žemę dešinės kojos pirštais iš priekio atgal;
„ir“ - pakelti dešinę koją į tą pačią padėtį kaip prieštaktyje;
„du“ - dar kartą braukti—kapstyti dešine koja, kaip anksčiau;
„ir“ - pakelti dešinę koją į tokią pat padėtį, kaip prieštaktyje.
Šiais kapstymo judesiais dešine koja yra apibrėžiami du dideli ratai.
6
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2 taktas - keturi bėgamieji žingsniai:
„viens“ - aukštas bėgamasis žingsnis į priekį dešine koja, kartu atsitiesiant ir galvą pakeliant;
„ir“ - aukštas bėgamasis žingsnis į priekį kaire koja;
„du“ - aukštas bėgamasis žingsnis į priekį dešine koja;
„ir“ - aukštas bėgamasis žingsnis į priekį kaire koja.
Visi šie keturi žingsniai—lengvas veržlus bėgimas pirmyn.
3 taktas - du dvigubieji žingsniai:
„viens“ - dvigubasis žingsnis pirmyn dešine koja, išmetant į priekį sulenktą kairę koją (kairės
kojos kulnas arti dešinės kojos kelio) ir visu kūnu atsilošiant atgal;
„du“ - dvigubasis žingsnis atgal kaire koja, pakeliant po savimi sulenktą dešinę koją (šiuo metu
dešinės kojos kulnas prie kairės kojos kelio) ir truputį pasilenkiant į priekį.
4 taktas - du veržlūs ir aukšti bėgamieji žingsniai ir treptelėjimas;
„viens“ - bėgamasis žingsnis pirmyn dešine koja;
„ir“ - bėgamasis žingsnis pirmyn kaire koja;
„du“ - žengti pirmyn bėgamąjį žingsnį dešine koja, kartu treptelint ir kilsteliant galvą aukštyn.
Sekantis kapstymo žingsnis pradedamas kaire koja ir yra atliekamas lygiai taip pat, tačiau dar
prieštaktyje reikia pasisukti per kairį petį į priešinę pusę ir šokti tuo pačiu keliu atgal.
Kartais šokėjai pasisuka į priešinę pusę žymiai anksčiau—kapstymo žingsnio viduryje (antru
dvigubuoju žingsniu atgal, trečio takto antrasis „ir“), o kartais, kaip jau minėta, tik pačioje
pabaigoje, po paskutinio treptelėjimo.
Keičiant šokio kryptį žingsnio viduryje, reikia suktis per tą petį, kuri koja pakelta. Jei pradžioje
kapstoma dešine koja, tai antro dvigubojo žingsnio metu bus pakelta dešinė, vadinasi, suktis
reikės per dešinį petį, o jei kapstoma kaire koja, tai—per kairį.
Keičiant kryptį, vieną kapstymo žingsnį užbaigus, reikia suktis per tą petį, kuria koja bus
pradedama kapstyti.
ŠOKIO EIGA
Šokiui visi aštuoni vaikinai sustoja dešiniame užkulisyje vienas už kito, į vieną virtinę.
Priekyje—1-asis, o gale—8-asis. Visi suneria rankas ant krūtinės.
Grojant įžangą (2 tkt.), vaikinai ramiai stovi. Šokant aikštėje, vaikinai stovi ramiai tik per pirmą
įžangos taktą, o per antrą—jie, galvas gerokai palenkę priekin, veržliai pakapsto porą kartų
(„viens“, „du“) dešine koja, kairė—stovi tvirtai.
I
1. Vaikinų atėjimas (8 tkt)
Grojama pirmoji muzikos dalis.
7
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Visi aštuoni vaikinai šoka vienas paskui kitą priekin keturis Džigūno žingsnius ir suka ratu prieš
saulę (1 pieš.). Ketvirto žingsnio pabaigoje (aštunto takto „du-ir“) visi vaikinai peršoka nuo
kairės kojos ant dešinės, pasisuka į ratuko centrą ir susikabina rateliu rankomis virš alkūnių (2
pieš.).

1 pieš.

2. Ratukas (8 tkt.)
Grojama antroji muzikos dalis.
1-4 taktas
Visi vaikinai, pradėdami kaire koja, suka ratelį Džigūno virvute į dešinę. Virvučių metu, kaip
minėta, reikia pasukalioti galvą į kairę ir į dešinę. Žingsnio pabaigoje—trepteldami—ryžtingai
kilsteli galvas aukštyn.

2 pieš.

3 pieš.

5-8 taktas
Vaikinai, pradėdami dešine koja, suka ratelį Džigūno virvute į kairę. Trepteldami, jie paleidžia
vienas kito rankas, suneria jas priekyje ant krūtines ir kilsteli galvą.
3. Šuoliavimas ratu (8 tkt.)
Grojama trečioji muzikos dalis.
1-4 taktas
Vaikinai, staiga pasisukę per dešinę petį pusę rato, šoka du ristūno šuolius iš centro į išorę (3
pieš.), paskui pasisuka dar ketvirti rato dešinėn (atsiranda dešiniu petim į centrą) ir šoka tokius
pat keturis ristūno šuolius dideliu ratu vienas paskui kitą pasauliui (2-3 taktas). Jie nušoka po
pusę rato, taigi atsiranda priešinėse scenos pusėse. Per 4-tą taktą jie, pasisukę į ratuko centrą,
šoka po vieną dideli ristūno šuoli vieni artyn kilų ir vėl sudaro mažą ratuką. Ristūno šuoliai visą
laiką žengiami dešine koja, o nukrintama ant kairės.
Ketvirto takto pabaigoje („du“) visi trepteli dešine koja, kilsteldami galvą aukštyn ir rankas
tebelaikydami sunertas ant krūtinės.
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5-8 taktas
Vaikinai pakartoja tai, ką darė per 1-4 taktą: pasisuka per dešinį petį į išorę, šuoliuoja iš centro
tolyn, paskui vėl šoka ratu vienas paskui kitą pasauliui.
Pabaigoje visi sušoka į dvi eiles, atsigręžę į žiūrovus. Pirmoje eilėje 4 vaikinai (1-4), o už jų—58 (4 pieš.).

4 pieš.

5 pieš.

4. Kapstymas dviejose eilėse (8 tkt.)
Grojama ketvirtoji muzikos dalis.
1-4 taktas
Priekyje esantieji (1-4) vaikinai, staiga susikabinę vienoje eilėje rankomis virš alkūnių, šoka
vieną kapstymo žingsnį žiūrovų link. Žingsnio viduryje, šokdami antrą dvigubąjį žingsnį (trečio
takto „du“), pasisuka per dešinį petį pusę rato ir likusią dalį šoka į scenos gilumą. Jie prasilenkia
dešiniu petim su antrojo ketvertuko vaikinais ir atsiranda už jų (5 pieš.).
Tuo metu antrojo ketvertuko (5-8) vaikinai atlieka vieną kapstymo žingsnį žiūrovų link, žingsnio
viduryje nesisuka, prasilenkia dešiniu petim su pirmojo ketvertuko vaikinais ir atsiranda arčiau
žiūrovų. Pasisuka per kairį petį į scenos gilumą tik žingsnio pabaigoje, po treptelėjimo (ketvirto
takto paskutinis „ir“).
5-8 taktas
Vaikinai pakartoja dar kartą tai, ką darė per 1-4 taktą, taigi jie atlieka tokius pačius kapstymo
žingsnius, šokdami į gilumą. Pirmojo ketvertuko vaikinai (1-4) nuo pusės kapstymo žingsnio
grįžta atgal (sukasi per kairį petį), o kiti keturi (5-8) tik pačioje žingsnio pabaigoje atsigręžia į
žiūrovus per dešinį petį.
Pabaigoje visi vaikinai sudaro dvi eiles dešiniu pečiu į žiūrovus, ir susikabina dviese virš
alkūnių. Pirmoje eilėje 4 vaikinai (1-4), o už jų—5-8 (6 pieš.).
II
1. Džigūnas kvadratu (8 tkt.)
Grojama pirmoji muzikos dalis
1-2 taktas
Visi vaikinai, dviese šoka Džigūno žingsnį į dešinę scenos pusę. 2-ojo takto pabaigoje per
paskutinį dvigubąjį žingsnį visi vaikinai pasisuka ketvirtadalį rato kairėn, ir susikabina rankomis
virš alkūnių (7 pieš.).
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6 pieš.

7 pieš.

3-4 taktas
Visi vaikinai šoka Džigūno žingsnį pirmyn į scenos gilumą. Pabaigoje visi vaikinai vėl pasisuka
ketvirtadalį rato kairėn, ir susikabina dviese virš alkūnių (8 pieš.).
5-8 taktas
Visi vaikinai kartoja 1-4 takto judesius, šokdami toliau kvadratu (8 pieš. ir 9 pieš.). Per 5-6 taktus
šoka į scenos kairę pusę ir atšoka iki scenos centro, o per 7-8 taktą šoka scenos centre pirmyn į
žiūrovus. 8-ojo takto pabaigoje vaikinai nesisuka ir lieka susikabinę virš alkūnių (10 pieš.).

8 pieš

9 pieš.

Pastaba: Yra galimybė kad šventėje visi aštuoni vaikinai 8-ojo takto pabaigoje susikabina į
vieną eilę rankomis virš alkūnių.
2. Grandinė1ių keitimasis (8 tkt.)
Grojama antroji muzikos dalis.
1-4 taktas
Vaikinų ketvertukai šoką vieną Džigūno virvute į šonus. Pirmoje eilėje esantieji vaikinai (1-4)
pradeda kaire koja ir šoka dešinėn į kairį scenos kraštą, o anroje eilėje esantieji pradeda dešine ir
šoka karinėn į dešinį kraštą (10 pieš.).

10 pieš.

5-8 taktas
Vaikinai, pradėdami kita koja, viena Džigūno virvute vėl pasikečia pusėmis.
Pabaigoje dešiniame krašte esantieji keturi vaikinai (1-4) paleidžia rankas, pasisuka per kairį petį
į gilumą ir vėl visi keturi susikabina rankomis virš alkūnių. Į parankę susikabina 4-asis su 8-uoju
vaikinu, tokiu būdu susijungia abu vaikinų ketvertukai ir sudaro dvisparni (11 pieš.)
Pastaba: Kaip buvo minėta, yra galimybė kad šventėje, bus viena ilga eilė, kuri Džigūno virvute
šoks į vieną ir į kitą pusę, o pabaigoje vieną didelį dvisparnį sudarys dvi grupės, po šešiolika
kiekviename sparne.
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3. Dvisparnis (8 tkt.)
Grojama trečioji muzikos dalis.
Dvisparnis sukasi vietoje ratu prieš saulę (11 pieš.). Visi aštuoni vaikinai šoka ristūno šuoliais ir
dvisparnį apsuka ratą su puse. Šuoliuoja žengdami dešine koja ir nukrisdami ant kairės.
Pabaigoje visi vaikinai sustoja į dvi eiles priešingose scenos šonuose, iš kurių pradėjo sukti
dvisparnį, tačiau atsigręžę į scenos vidurį, vieni į kitus. Muzikos pabaigoje—treptelėjimas dešine
koja jau išsiskyrus į atskirus ketvertukus.

11 pieš.

4. Kapstymas dviejose eilėse (8 tkt.)
Grojama ketvirtoji muzikos dalis.
1-4 taktas
Visi vaikinai šoka po vieną kapstymo žingsnį (pasisukimas pabaigoje) vieni prieš kitus ir
pasikeičia vietomis. Scenos viduryje susitikę, visi trumpam paleidžia sukabintas rankas,
sunerdami jas ant krūtinės priešais save, ir prasilenkia kairiais pečiais (12 pieš.), o prasilenkę vėl.
susikabina eilėse virš alkūnių.

12 pieš.

Pabaigoje (paskutinis „ir“) vaikinai vėl paleidžia rankas ir pasisuka per kairį petį į priešinę pusę.
5-8 taktas
Vaikinai šoka dar po vieną kapstymo žingsnį, scenos viduryje vėl prasilenkia, pabaigoje sušoka į
vieną eilę ir atsigręžia į žiūrovus. Visi susikabina rankomis virš alkūnių.
5. Pabaiga (12 tkt.)
Grojama penktoji muzikos dalis (coda).
1-2 taktas
Visi vaikinai šoka vieną Džigūno žingsnį su pasisukimais į žiūrovus, bėgamaisiais žingsniais
apsisukdami po vieną kartą per dešinį petį, o per antrą dvigubąjį žingsnį pasisukdami pusę rato
per kairį petį ir nusigręždami į giluma (13 pieš.).
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13 pieš.

3-8 taktas
Vaikinai kartoja tai, ką darė per 1-2 taktą, ir šoka vieną Džigūno žingsnį į gilumą, kitą vėl į
žiūrovus, ir paskutinį vėl į gilumą.
Kas kartą į scenos gilumą reikia šokti mažesniais žingsniais, o į žiūrovus—didesniais.
Apsisukant visą ratą ir pasisukant pusę rato, reikia trumpam sunerti rankas ant krūtinės pečių
aukštyje.
Po paskutinio Džigūno žingsnio vaikinai lieka atsigręžę į žiūrovus ir susikabinę rankomis virš
alkūnių.
9-10 taktas
Vaikinai šoka keturis ristūno šuolius pirmyn, žiūrovų link ir tvirtai sustoja ant kairės kojos.
11 taktas
Vaikinai atlieką kapstymo žingsnio pirmojo takto judesius ir du kartus dešine koja kapsto.
12 taktas
Vaikinai smarkiai trepteli du kartus dešine koja („viens-du“), per antrą treptelėjimą tvirtai
atsistodami dešine koja, o kairę palikdami ištiestą atgal ir pastatytą puspirščiais ant žemės, ir
kilteldami galvą aukštyn.
Kiek pastovėję, paleidžia rankas, nusilenkia žiūrovams ir išbėga į užkulisius.

12

DŽIGŪNAS

13

DŽIGŪNAS

14

DŽIGŪNAS

15

DŽIGŪNAS

16

DŽIGŪNAS

