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2015/11/13 Pakeitimai padaryti po šokių kursų 

 

Saulės kultas liaudyje gyvavo visais laikais. Stabmeldžiai ją garbino, jai meldėsi. Net saulės 
zuikutis turėjo magišką reikšmę. Tautosakoje apdainuojama kaip saulutė teka. kaip ji leidžiasi, 
kaip kovodavo su tamsiomis jėgomis kad vėl sušvistų ir atneštų žmonėms laimę. 

Šokį šia kompozicija pirmą kartą atliko Vilniaus Gedimino technikos universiteto šokių 
ansamblis „Vingis“ 2002 metų gruodžio mėnesį. 

Šokio muzika—šešių dalių. Įžanga yra 16 taktų, metras—2/4, grojama vidutiniškai maršo tempu; 
1A—4 taktų, metras 4/4, grojama iškilmingai neskubant; 1B—6 taktų, metras 4/4; antroji—16 
taktą, metras 3/4, grojama taip pat neskubant; trečioji—17 taktų, metras 6/8 yra meilės temos, 
grojama lyriškai lėtai; coda—6 taktų, metras 4/4, grojama kaip ir pirmo dalies su suretinimu 
paskutinio takto metu. 

Šokyje reikalingi du skrabalai su liežuvėliais viduje ir rankena, kad galima būtų laikyti rankoje. 

XV Tautinių Šokių Šventėje šokį atliks suaugusiųjų grupės.  Čia pateikiama šokio kompozicija 
pritaikyta šokti aikštėje aštuoniom porom, su tam tikrais pakeitimais. 

 

ŠOKIO ŽINGSNIAI 

Pirmasis žingsnis 

Pirmasis žingsnis nebus naudojamas šventėje. 

Antrasis žingsnis 

Žingsnis šokamas grojant 1A muzikos dalį, susideda iš dviejų paprastųjų ir vieno trigubojo ir 
trunka vieną taktą. Sekantis žingsnis šokamas kaire koja. Metras 4/4. 

Trečiasis žingsnis 

Šokamas grojant 1B muzikos dalį. Metras 4/4. 

„Viens“ - dešine koja užkeisti priekyje kairės ir statyti puspirščiais; 

„ir“ - žengti vietoje kaire koja; 

„du-ir“ - lengvas krisnis dešine koja užkeltus priekyje kairės; 
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„trys-ir“ - žengti vietoje kaire koja; 

„keturi“ - žengti dešine koja dešinėn; 

„ir“ - pauzė. 

Ketvirtasis žingsnis 

Šokis susideda iš trijų paprastųjų ir vieno trigubojo žingsnių. 

Šokamas grojant 1B muzikos dalį ir trunka vieną taktą. Metras 4/4. 

 

ŠOKIO EIGA 

Šaukliu atėjimas (16 tkt.)  

Grojama muzikos įžanga. 

1-16 taktas 

Muzikai grojant visi šokėjai stovi užkulisiuose. 

Vyrai vidine ranka apkabina merginą per liemenį. Laisva ranka už nugaros. Merginos abiem 
rankom priekyje paima už žiursto ir pakelia iki juosmens, alkūnės šiek tiek nuleistos žemyn. 

Suėjimas (4 tkt.) 

Grojama 1A muzikos dalis. 

1-4 laktas 

Šokėjų poros, antruoju žingsniu iš užkulisių sueina į sceną (3 pieš.) ir sudaro išverstą pusratį. 
Merginos vyrų priekyje, visi veidu į žiūrovus. 6-asis ir 7-asis vyrai, atidavę skrabalus 
atsarginiams šokėjams arba padėję užkulisyje prisijungia prie savo poros (4 pieš.). 

Pirmasis apsižvalgymas (6 tkt.) 

Grojama 1B muzikos dalis. 

1 taktas 

Merginos, keturiais paprastaisiais žingsniais, apeina mažą ratelį sukdamos į dešinę. 

Vyrai šoka keturis paprastuosius žingsnius atbuli (5 pieš.). 

2 taktas 

Merginos, keturiais paprastaisiais žingsniais, truputį pasilenkusios, šoka atbulos. Vyrai, pakėlę 
aukštai sukabintas rankas šoka keturis paprastuosius žingsnius pirmyn, merginas praleisdami 
dešinėje pusėje (6 pieš.). 

3 taktas 

Merginos, keturiais paprastaisiais žingsniais, pakėlusios aukštai sukabintas rankas, šoka į priekį. 
Vyrai, šiek tiek pasilenkę, keturis paprastuosius žingsnius šoka atbuli. Tarpai nesikaičia. 

4 taktas 

Merginos trečiuoju žingsniu šoka dešinėn ir pradeda kaire koja. Vyrai šoka keturis paprastuosius 
žingsnius atbuli. 
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5 taktas 

Merginos trečiuoju žingsniu šoka kairėn ir pradeda dešine koja. Vyrai toliau šoka dar keturis 
paprastuosius žingsnius atbuli. 

6 taktas 

1-6 merginos, keturiais paprastaisiais žingsniais apsisuka 3/4 rato, o 7-12—1¼  rato per dešinį 
petį (lieka pasisukusios viena į kitą). Vyrai šoka keturis paprastuosius žingsnius pirmyn ir 
apkabina 1-4 merginas dešine, o 5-8—kaire ranka per liemenį. Merginos, kaip šokio pradžioje, 
laiko žiurstą priekyje (7 pieš.). 

Pastaba: Video kursuose 5-8 merginos nufilmuotos neteisingai, turi būti vyro kairėje pusėje.  

Suėjimas į antra puslanki (4 tkt.) 

Grojama 1A muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Šokėjai, keturiais antraisiais žingsniais, vedami 1-os ir 12-os porų, sueina į pusratį, mergina vyro 
priekyje veidu į žiūrovus (8 pieš.). 

Antrasis apsižvalgymas (6 tkt.) 

Grojama 1B muzikos dalis. 

1-3 taktas 

Kartojami pirmojo apsižvalgymo judesiai tik 1-4 merginos sukasi per dešinį, o 5-8—per kairį 
petį. 

Pastaba: Video kursuose  nufilmuota neteisingai.  

4 taktas 

1-4 merginos ir 5-8vyrai šoka trečiuoju žingsniu dešinėn, o 6-8 merginos ir 1-4 vyrai kairėn. 

Pastaba: Video kursuose  nufilmuota neteisingai.  

5 taktas 

Šokėjai trečiuoju žingsniu grįžta atgal (8 pieš.). 

6 taktas 

Vyrai, keturiais paprastaisiais žingsniais sueina į koloną (9 pieš.) ir vidinėmis rankomis 
susikabina aukštai paprastai, laisvos už nugaros. 1-4 merginos per dešinį, o 5-8—per kairį petį 
apsisuka pilną ratą. 

Takas į saule (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Merginos šešiais paprastaisiais žingsniais įeina į vyrų tarpus. 

3 taktas 

Po dvi merginas, esančias vyrų varteliuose, pradėdamos vidinėmis kojomis šoka du 
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paprastuosius žingsnius pirmyn ir krisnį vidine koja. 

4 taktas 

Merginos keturiais smulkiais žingsneliais šoka atbulos. 

5-6 taktas 

Merginos trimis smulkiais kubilo žingsneliais ir trimis paprastais žingsniais šoka apie savo vyrus 
ir paduoda jiems ranką (10 pieš.). 

7 taktas 

Merginos apsisuka pilną ratą po pakelta vyro ranka: 1-4 per dešinį, o 5-8 per kairį patį (11 pieš.). 

8 taktas 

Šokėjai trimis paprastaisiais žingsniais sueina į 12 piešinyje nurodytas vietas. 3 ir 5, 1 ir 7 vyrai 
paprastai sukabintas rankas laiko žemai. Kitos rankos sukabintos paprastai ir pakeltos aukštai. 

9 taktas 

Merginos, trimis paprastaisiais žingsniais, dešiniais pečiais pasikeičia vietomis (12 pieš.), ir 
pasisuka veidu į vyrus. 

10 taktas 

Merginos, trimis paprastaisiais žingsniais priartėja iki vyrų sudarytų vartelių (13 pieš.). 

11 taktas 

Merginos, porose susikabinusios dešinėmis rankomis paprastai, pasikeičia vietomis pralįsdamos 
pro sudarytus vartelius ir pasisukdamos per dešinį petį (14 pieš.). Po pasikeitimo visos atsiranda 
pasisukusios veidu į mažą ašinę liniją. 

12 taktas 

Merginos trimis paprastaisiais žingsniais (15 pieš.) sudaro ratelius po keturias (16 pieš.) ir 
susikabina rankomis paprastai žemai. Vyrai trimis paprastaisiais žingsniais eina atbuli, rankas 
nuleisdami žemyn (15 pieš.). 

13-14 taktas 

Merginos, rateliuose, trečiuoju žingsniu šoka dešinėn ir atgal kairėn. Vyrai, pamažu šešiais 
paprastaisiais žingsniais eina atbuli, palaipsniui keldami rankas į viršų laikydami jas plačiai. 

15-16 taktas 

Šokėjai artimiausiu keliu 4 paprastaisiais žingsniais sueina į poras, nusilenkdami vienas kitam 
truputį pritūpdami ir lengvai palenkdami galvas (17 pieš.). 

Spinduliai (4 tkt.) 

Grojama 1A muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Kartu su muzikinės frazės pradžia šokėjai porose susikabina: dešinėmis rankomis aukštai virš 
galvos, kairėmis rankomis krūtinės aukštyje, mergina vyrui iš dešinės. 

Keturiais antraisiais žingsniais poros šoka ratu pasauliui ir sueina į įstrižainę (18 pieš.). 
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Ratai ir spinduliai (6 tkt.) 

Grojama 1B muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Poros dviem trečiaisiais žingsniais šoka įstrižainėse (spinduliuose) (18a pieš.).   

Šokėjai tebėra susikabinę dešinėmis rankomis aukštai, kairėmis rankos krūtinės aukštyje. 
Mergina pradeda dešine koja į kairę, vyras kaire į dešinę.  Pirmojo žingsnio metu leidžia dešines 
rankas žemyn ir kelia kaires rankas aukštyn, ir pasikeisdami vietomis pasižiūri viens į kitą. Per 
antrą taktą tą patį kartoja į kitą pusę kitomis kojomis ir rankos grįžta į pradinę poziciją.  

3 taktas 

Merginos lėtai apsisuka 4 paprastais žingsniais vieną ratą per dešinį petį, paleisdamos kaires 
rankas ir laikydamos dešines sukabintas aukštai.  Takto pabaigoje šokėjai vėl susikabina kaip 
pradžioje: dešinės aukštai, kairės krūtinės aukštyje. (19 pieš.) 

4-6 taktas 

Poros toliau šoka 12 paprastųjų žingsnių (19a pieš) ir sueina į dvi eiles, o merginos pabaigoje, 
nuleisdamos žemyn dešinę atsisuka vyrų priekyje veidu į žiūrovus (20 pieš.). 

Pastaba: Video šis posmas nufilmuotas skirtingai, reikia sekti aprašymą. 

Meilės posmas (17 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1 taktas 

Visos merginos šoka: 

„Viens“ - tūpteli ant dešinės kojos, kairė laisva; 

„ir“ - žengti kaire koja, atsitiesti ir pasisukti pusę rato per dešinį petį; 

„du-ir“ - kartojami „viens-ir“ judesiai; 

„trys-keturi“ - paprastais žingsniais apsisukti pilną ratą per dešinį petį. Vyrai tuo metu stovi 
vietoje, rankos nuleistos palei liemenį. 

2 taktas 

Vyras neskubėdamas trimis paprastaisiais žingsniais prieina prie merginos iš nugaros. Tuo metu 
šokėjai lėtai, pro šonus, kelia rankas į viršų ir susikabina paprastai aukštai. Dešinės rankos 
sukabintos aukštai, o kairės pečių aukštyje. 

3 taktas 

Mergina šešiais smulkiais žingsneliais apeina apie vyrą pro jo nugarą visą laiką rankas laikydami 
sukabintas ir būdama kairiu pečiu į vyrą. Šokėjai baigia stovėdami šonu į žiūrovus ir sukabintas 
kryžiuotas rankas nuleidę žemyn. Mergina stovi dešiniu, vyras—kairiu pečiu į žiūrovus. 

4 taktas 

Vyras, stovėdamas vietoje, apsuka merginą pilną ratą per kairį petį, o sukryžiuotas, paprastai 
sukabintas rankas perkelia per galvą. 
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5 taktas 

Šokėjai žengdami dešine koja atgal atsilošia vienas nuo kito per ištiestas kryžiuotas rankas ir vėl 
korpusu priartėja, kryžiuotas rankas laikant krūtines aukštyje, alkūnės nuleistos žemyn. 

6-7 taktas 

Šokėjai porose, šešiais paprastaisiais žingsniais apsuka pilną ratą prieš saulę, šonuose sukabintas 
rankas keldami į viršų ir nuleisdami ties liemeniu. 

8-9 taktas 

Kartojami 6-7 takto judesiai. 

10-11 taktas 

Vyrai, stovėdami veidu į žiūrovus, paprastai sukabintas rankas pakelia aukštai. Merginos 
pasisukdamos per dešinį petį penkiais paprastaisiais žingsniais praeina pro vyro nugarą, atsiduria 
jo kairėje pusėje ir šešto žingsnio metu šoka krisnį ant kairės kojos. 

12-13 taktas 

Merginos, tokiu pat būdu, būdamos veidu į žiūrovus, šešiais paprastaisiais žingsniais grįžta atgal 
ir atsiranda vyrui iš dešinės. Vyrai stovi vietoje. 

14 taktas 

Merginos sukiniu per kairį petį atsiranda vyro priekyje nugara į jį ir susikabina rankomis 
paprastai: kairėmis aukštai ir dešinėmis pečių aukštyje. Vyrai stovi vietoje. 

15-16 taktas 

Šešiais paprastaisiais žingsniais pora apsisuka pilną ratą pagal saulę. 

17 taktas 

Mergina žengia platų žingsnį dešinėn, o vyras kairėn ir nusilenkia vieni kitiems lengvai 
palenkdami galvą. Dešinės rankos sukabintos aukštai, kairės—pečių aukštyje. Mergina—vyrui iš 
dešinės. 

Užvedimas į puslanki (4 tkt.) 

Grojama 1A muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Šokėjai, antruoju žingsniu, vedami 1-osios ir 3-čios porų, sueina į pusratį (21 pieš.), pabaigoje 
merginos užeina vyrų priekyje (22 pieš.). 

Saulės pasveikinimas (6 tkt.) 

Grojama 1B muzikos dalis. 

1 taktas 

Merginos, keturiais paprastaisiais žingsniais, apeina mažą ratelį sukdamosios į dešinę. Vyrai šoka 
keturis paprastuosius žingsnius atbuli. 

2 taktas 

Merginos, truputį pasilenkusios šoka keturis paprastuosius žingsnius atbulos. Vyrai, pakėlę 
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aukštai sukabintas rankas šoka keturis paprastuosius žingsnius pirmyn. 

3 taktas 

Merginos, keturiais paprastaisiais žingsniais, pakėlusios aukštai sukabintas rankas šoka į priekį. 
Vyrai, šiek tiek pasilenkę, keturis paprastuosius žingsnius šoka atbuli. Tarpai nesikeičia. 

4 taktas 

Merginos trečiuoju žingsniu šoka dešinėn, vyrai—kairėn. 

5 taktas 

Merginos trečiuoju žingsnius šoka kairėn, vyrai—dešinėn. 

6 taktas 

Vyrai pakelia paprastai sukabintas rankas aukštyn, o merginos kaire ranka paima už vyro kairės 
rankos ir trimis žingsniais apsisuka per kairį petį. 

Saulės vartai (6 tkt.) 

Grojama muzikos Coda. 

1-2 taktas 

Merginos aštuoniais paprastaisiais žingsniais, laikydamosios dešiniu pečiu į vyrus, pro užnugarį 
pereina iš dešinės vyro pusės į kairę. 

3 taktas 

Merginos pakelia sukabintas rankas į viršų ir keturiais paprastaisiais žingsniais šoka atbulos. 
Vyrai, truputį pasilenkę keturiais paprastaisiais žingsniais pro merginų tarpus šoka pirmyn. 

4 taktas 

Vyrai pakelia sukabintas rankas į viršų ir keturiais paprastaisiais žingsniais šoka atbuli. 
Merginos, truputį pasilenkusios, pro vyrų tarpus keturis žingsnius šoka pirmyn. 

5 taktas 

Kartojami 3 takto judesiai. 

6 taktas 

Kartojami 4 takto judesiai. Muzika lėtėja. Vyrai su pakeltomis sukabintomis rankomis pasilieka 
užnugaryje, o merginos dviejų paskutiniųjų žingsnių metu nusilenkia. 
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