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PAKEITIMAI 

2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 

2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų 

 

Vidiniams išgyvenimams perteikti itin svarbi lietuvių liaudies dainų simbolika. Jose mirgėte 
mirga „lelijėlės,“ „dobilėliai,“ „dziemedėliai,“ „ąžuolėliai,“ „liepelės“ ir t.t., rašo L. Sauka 
„Lietuvių tautosakoje.“ Simboliniais gamtos įvaizdžiais poetizuojami veikėjai. Jų jausmai tampa 
ne tik grožio šviesos nutvieksti, bet ir turintys gilią, iki galo nesuprastą reikšmę. Viena iš 
populiariausių ir veiksmingiausių mūsų dainų poetinės išraiškos priemonių yra paralelizmai. Yra 
labai paplitusių nusistovėjusių paralelizmų, įgijusių tam tikrą simbolinę prasmę, pavyzdžiui: 
rūtelės žaliavimas suponuoja mergelės jaunystę, laimingą gyvenimą (Lietuvių tautosakos 
apybraiža, V. 1963). 

„Saulala, kelk“ lyrinis, turintis poetinę dvasią merginų šokis. Tai lyg malda, kad saulelė savo 
stebuklinga galia suteiktų gyvybę liepelei, paukšteliui, rūtelei, mergelei. Choreografiniame tekste 
susipina merginų - paukščių šokis. 

Šokis sukurtas dvylikai merginų. Jį šokti tiktų istoriniais keturioliktojo-šešioliktojo šimtmečio 
kostiumais. Galvos danga—žalvariu puošta kepurėlė su skimbčiojančiais spurgeliais, įvijinis 
apgalvis arba grandinėlė su įsegtais kabučiais. Kostiumo spalva santūri, kontrastuojanti su skara. 
Kiekviena mergina turi turėti po trikampiu sulenktą skarą (160x160). Skaros kampuose turi būti 
įsiūtos kilpos abiejų rankų smiliams įkišti. 

Šokio muziką sukūrė kompozitorė Zita Bružaitė. Metras—3/4. Ją sudaro 20 taktų įžanga, po to iš 
eilės grojama pirmoji, antroji, trečioji ir ketvirtoji muzikos dalys po 16 taktų, penktoji—8 taktai, 
o šeštoji, septintoji, aštuntoji ir devintoji—vėl po 16 taktų. 

Šokį pirmą kartą pašoko Kauno Vytauto Didžiojo universiteto šokių ansamblis „Žilvitis“ 1999 m. 
Kaune. 

Sceninis šokio variantas išleistas knygoje „Rytagonė“.  XV Tautinių Šokių Šventėje šokį atliks 
jaunimo grupių merginos.  Čia pateikiama šokio kompozicija pritaikyta šokti aikštėje, su tam 
tikrais pakeitimais. 

 

ŠOKIO ŽINGSNIAI 

Šokyje skara laikoma keliais būdais: 

Ant pečių 
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Skara gaubia pečius, rankos su skaros kampais nuleistos žemyn, bet nepriglaustos prie šonų. 

Apsigaubus 

Panašiai kaip ir ant pečių, tik rankos ne nuleistos žemyn, o kartu su skaros kampais sukryžiuotos 
ant juosmens. 

Aukštai 

Abi rankos su skaros kampais pakeltos įstrižai aukštyn ir kiek atgal, įtemptų riešų delnai pasukti į 
išorę. 

Kėlimo žingsnis 

Pradinė padėtis—normali stovėsena. Skara apsigaubus. Žingsnis trunka aštuonis taktus, grojant 
pirmąją, trečiąją, šeštąją, aštuntąją muzikos dalį. 

Prieštaktyje pasispyrus, žengti pirmyn dešine koja. 

1 taktas 

„Viens“ - kairę koją pristatyti prie dešinės šeštąja pozicija tūptelint; rankas su skaros kampais 
atskleisti priešais save kiek žemiau nei pirmąja pozicija, o riešą, apdengtą skara, kiek kilstelėti; 

„du-trys“ - tęsti tūpsnį, rankas laikant toje pačioje padėtyje, tik riešą nuleisti žemyn; 

„ir“ - tiesiantis iš pritūpimo, žengti pirmyn dešine koja. 

2-3 taktas 

Kartoti 1 takto judesius dar du kartus, kiekvienąkart vis aukštėliau keliant rankas, bet ne aukščiau 
nei pirmoji pozicija. 

4 taktas 

„Viens-du“ - stovint šeštąja pozicija, pasistiebti ir abi rankas su skaros kampais pakelti į antrąją 
poziciją; 

„trys“ - nusileisti iš pasistiebimo į tūpsnį, nekeičiant rankų padėties. 

5 taktas 

„Viens-du“ - žengti atgal kaire koja, keliantis iš pritūpimo, įtemptą per kelį ir keltį dešinę tiesti 
pirmyn priešais save, rankas nuo riešų kiek praskleisti, kad jų padėtis būtų įstrižai aukštyn; 

„trys“ - nekeičiant rankų padėties, pristatyti dešinę koją šeštąja pozicija ir kiek tuptelti. 

6-7 taktas 

5 takto judesius pakartoti du kartus. 

8 taktas 

Stovint šeštąja pozicija, tęsti tūpsnį, o rankas su skaros kampais leisti žemyn riešu į apačią. 

Junginys kartojamas nuo pradžios, judesį šokyje kai kurios merginos turės pradėti nuo 5 takto. 

Skridimo žingsnis 

Tai pritūpiamasis žingsnis (per vieną taktą šokami trys žingsniai), judant pirmyn arba sukantis 
vietoje. Rankos „skrendant“ yra laikomos žemai arba aukštai (tai bus pažymėta šokio eigoje). 
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ŠOKIO EIGA 

Merginos sustoja scenos kairiame gilumos užkulisyje. 
 

 

Suėjimas (20 tkt.) 

Grojama įžanga. 

1-20 taktas 

Visos merginos 20 lėtais paprastaisiais žingsniais į sceną įeina (3 brėž.); skara laikoma 
apsigaubus. 

 

Pirmasis kėlimas (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

1-oji, 2-oji, 6-oji, 7-oji, 11-oji ir 12-oji mergina šoka kėlimo žingsnio 5-8 takto judesius, o 
likusios—1-4 takto judesius; judėdamos vienos pirmyn, kitos atgal, tarpusavyje prasikeičia (4 
brėž.). 
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5-8 taktas 

1-oji, 2-oji, 6-oji, 7-oji, 11-oji ir 12-oji mergina šoka kėlimo žingsnio 1-4 takto judesius, o 
likusios-atvirkščiai, 5-8 takto. 

9-16 taktas 

Visos pakartoja 1-8 takto judesius. 

Pastaba: Šventėje merginos sueis ir pirmąjį kėlimą šoks atsisukusios ne į dešinę scenos kampą, o 
į aikštės centrą. 

Pirmasis skridimas (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Visos merginos sukasi skridimo žingsniu vietoje per dešinį petį (trimis pritūpiamaisiais 
žingsniais reikia apsisukti vieną ratą), laikydamos rankas nuleistas žemyn (5 brėž.). 

 

5-8 taktas 

Tuo pačiu žingsniu šokėjos toliau sukasi vietoje, tik visos merginos sparnus pakelia.   

9-12 taktas 

Šokdamos pritūpiamuoju žingsniu kaire koja, visos juda pirmyn, sudarydamos ratelius po tris (6 
brėž.), ir viena paskui kitą suka ratelį dešinėn; visų rankos žemai. 
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13-16 taktas 

Laikydamos rankas apsigaubus, merginos pavieniui keturiais paprastaisiais žingsniais pereina į 7 
brėžinyje nurodytas vietas. 

 

Antrasis kėlimas (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Viduryje esančios 4-oji, 6-oji, 7-oji ir 9-oji mergina šoka kėlimo žingsnio 5-8 takto judesius ir 
atbulos traukiasi atgal, o likusios Šoka to paties žingsnio 1-4 takto judesius ir juda centro link (7 
brėž.). 

5-8 taktas 

Tuo pačiu kėlimo žingsniu merginos šoka toliau, tik dabar keičiasi partijomis: tos, kurios judėjo 
pirmyn, juda atgal (5-8 junginio taktas), o kitos, atvirkščiai, šoka 1-4 junginio taktus. 
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9-16 taktas 

Šokėjos pakartoja 1-8 takto judesius. 

Antrasis skridimas (I6tkt.) 

Grojama ketvirtoji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Staigiai pasisukusios dešinėn ketvirtį rato, visos šoka skridimo žingsniu ratu dešinėn, 
sudarydamos trejetukus, kurių priekyje yra viduriniame ratuke buvusios; 4-oji, 6-oji, 7-oji ir 9-oji 
mergina (8 brėž.). Visų rankos nuleistos. 

 

3-4 taktas 

Merginos skridimo žingsniu sukasi vietoje per dešini petį, nekeisdamos rankų padėties (9 brėž.). 

 

5-8 taktas 

Visos pakartoja 1-4 takto judesius, t.y. juda ratu toliau, tik dabar visos pakelia šoka pakeltomis 
rankas, ir sukasi vietoje pakeltomis rankomis. 

9-16 taktas 
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Visos kartoja 1-8 takto judesius. 

Perėjimas (8 tkt.) 

Grojama penktoji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Merginos aštuoniais paprastaisiais žingsniais rankas apsigaubus pereina į 12 brėž. nurodytas 
vietas. 

 

Trečiasis kėlimas (16 tkt.) 

Grojama šeštoji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Visos merginos šoka kėlimo žingsnį pirmyn (12 brėž.). 

12 brėžinys 
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9-16 taktas 

Šokėjos pakartoja 1-8 takto judesius. 

Trečiasis skridimas (16 tkt.) 

Grojama septintoji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Merginos šoka skridimo žingsnį į žiūrovus, nuleistomis rankomis (13 brėž.). 

13 brėžinys 

3-4 taktas 

Merginos skridimo žingsniu sukasi pusantro rato vietoje dešinėn pakeltomis rankomis (14 brėž.). 

14 brėžinys 

5-6 taktas 

Merginos šoka skridimo žingsnį į gilumą nuleistomis rankomis (15 brėž.) 
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15 brėžinys 

7-8 taktas 

Merginos skridimo žingsniu sukasi vietoje dešinėn pakeltomis rankomis. 

9-12 taktas 

Merginos kartoja 1-4 takto judesius. 

13-16 taktas 

Merginos skridimo žingsniu šoka į žiūrovus nuleistomis rankomis, ir per 15-16 taktus 
persigrupuoja, kaip nurodyta 16 brėžinyje. 

Ketvirtasis kėlimas (16 tkt.) 

Grojama aštuntoji muzikos dalis. 

1-16 taktas 

Visos šokėjos, kaip nurodyta 16 brėžinyje, šoka du kartus kėlimo žingsnį. 

16 brėžinys 
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Atsisveikinimas su saule (16tkt.) 

Grojama devintoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Apsigaubusios skara ir nekeisdamos piešinio, merginos eina (pradeda dešine koja) keturis 
paprastuosius žingsnius pirmyn.  

5-8 taktas 

Staigiai pasisukusios pusę ratuko per dešinį petį ir nekeisdamos rankų padėties, merginos eina 
keturis paprastuosius žingsnius į scenos gilumą. 

9-10 taktas 

Nuleidusios rankas žemyn, visos šešiais pritūpiamaisiais žingsniais sukasi vietoje dešinėn vieną 
ratuką. 

11-12 taktas 

Apsigaubusios skara šokėjos eina du paprastuosius žingsnius į gilumą. 

13-14 taktas 

Visos pakartoja 9-10 takto judesius. 

15 taktas 

Merginos žengia vieną paprastąjį žingsnį dešine koja pirmyn į scenos gilumą. 

16 taktas 

Staigiai atsisukusios per kairį petį pusę ratuko į žiūrovus, šokėjos perkelia svorį ant kairės kojos, 
o rankas su skaros kampais pakelia aukštyn. 

Kiek pastovėjusios, merginos ramiai išeina iš scenos. 
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