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VARŽYTUVIŲ POLKA 

Lietuvių liaudies šokis – Pirmasis variantas 

 

Aldonos Ivanauskienės choreografija 

Vinco Masionio muzika 

 

PAKEITIMAI 

2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 

2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų 

 

Varžytuvių polka—linksmas, judrus, žaismingas šokis, kurį šoka 9 poros (gali šokti ir 7 arba 5 
poros). Turintis skarelę šokėjas šoka viduryje. Kiekvienas šokėjas nori atimti, sugauti skarelę, 
nes ją turėdamas gali pasirinkti sau porą. 

Muzika—keturių dalių; pirmoji, antroji ir ketvirtoji dalis kartojama, o trečioji grojama vieną 
kartą. 

Šokio metu kiekviena mergina turi paslėpusi už liemenės skarelę. Skarelė uždedama tokiu būdu: 
paimama už priešinių kampų ir uždedama vyrui ant kairio peties. Tokiu pat būdu vyras uždeda 
skarelę merginai. 

Varžytuvių polką pirmą kartą šoko Šiaulių miesto kultūros namų dainų ir šokių liaudies 
ansamblis 1964 metais. 

Sceninis šokio variantas išleistas knygoje „Kas rutelę skynė“, ir aikštės priešokis išleistas 
knygoje „Pasodinom liepelę III“.  XV Tautinių Šokių Šventėje šokį atliks jaunių ir jaunimo 
grupės.  Pagrindinį variantą šoks kai kurios grupės devyniom porom, o visos kitos šoks antrą 
variantą, kuris pritaikytas 8-iom porom, bet kurį gali šokti bet koks skaičius porų.  Antro 
varianto grupės bus jungiamos į įvairių didžių figūras. Čia aprašomas pagrindinis šokio 
variantas. 

 

ŠOKIO ŽINGSNIAI 

Paprastasis, siūbuojamasis, svyruojamasis, šoninis, polkos. 

 

ŠOKIO EIGA 

Šokio pradžiai merginos išeina iš dešinio užkulisio, o vyrai iš kairio ir susigrupuoja ratukais: 
vyrai—kairėje pusėje, merginos—dešinėje. Vienas vyras pribėga prie merginų ratuko paklausyti, 
ką jos kalbasi, ir skelbia:  „Varžytuvių polka!“ Vyrų ratelis išsitiesia į eilę. Merginų ratelis irgi 
išsitiesia į eilę scenos krašte. 1-asis vyras išsirenka 1-ąją merginą. Ji užsikabina vyrui už 
parankės, ir abu ateina į scenos centrą. Vyras uždeda skarelę merginai ant kairio peties ir 
susikabina polkai. 
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Muzika pradeda groti su pirmuoju šios poros žingsniu (vyras pradeda polką kaire koja). 

 

I 

1. a) Pirmosios poros šokis (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

1-oji pora šoka vidury (du taktai—sukasi dvejais polkos žingsniais vietoje ir du taktai—mergina 
sukasi po pakelta vyro ranka), o kiti stovi kraštuose eilėmis ir žiūri. 

b) Vyrų ratukas apie merginą 

9-16 taktas 

1-oji mergina šoka vidury su skarele (du taktai—du siūbuojamieji žingsniai, skarelė iškelta, ir du 
taktai—sukimasis polkos žingsniu vietoje), o vyrai, eilėje susikabinę rankomis žemai, smagiai 
suka polkos žingsniu ratuką į dešinę apie merginą. 1-asis vyras įsijungia į ratuką (1 pieš.). 
Keturios merginos (6-oji-9-oji, vedamos 9-osios) polkos žingsniu pereina į kairę scenos pusę, o 
kitos tuo metu šoka siūbuojamąjį žingsnį vietoje į dešinę ir į kairę. 

   

2. a) Landžiojimas (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Vyrai pakėlę rankas aukštyn, paprastu žingsniu suka ratuką į dešinę (vienas žingsnis—vienas 
taktas). 1-oji mergina pro bet kuriuos tarpus landžioja paprastuoju žingsniu į išorę ir į centrą (2 
pieš.). 

b) Skarelės gaudymas  

9-12 taktas 

1-oji mergina svyruoja į dešinę, į kairę (skarelė iškelta) ir sukasi vietoje polkos žingsniu per 
dešinį petį. Vyrai tuo metu eina paprastuoju žingsniu (vienas žingsnis—vienas taktas).  į dešinę 
pusę ir kartu paeina į centrą, sumažindami ratuką. 
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13-16 taktas 

1-oji mergina meta skarelę į viršų. Visi vyrai puola prie 1-osios merginos ir stengiasi pagauti 
skarelę. Ją pagauna 2-asis vyras.  

Per 1-16 taktus, merginos, susikabinusios rankomis žemai, sueina 8 paprastaisiais žingsniais į 
gilumą ir 8 paprastaisiais žingsniais grįžta atgal į scenos šonus (2 pieš.). 

Pabaigoje (15 ir 16 taktas) vyrai laisvai pribėga prie savo merginų, porose susikabina krepšeliu 
pro priekį. Mergina stovi vyrui iš dešinės, vyro dešinė ranka ant viršaus. Muzikos pabaigoje 2-
asis vyras uždeda skarelę 1-ajai merginai ant kairio peties, o 1-asis eina prie 2-osios merginos (3 
pieš.). 

3. Krepšeliu ei1ėmis (8 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

1-oji mergina ir 2-asis vyras šoka vidury, o kiti, susikabinę krepšeliu pro priekį, šoka eilėmis 
kraštuose du polkos žingsnius pirmyn.  Vyras žingsnį pradeda dešine koja, mergina—kaire (3 
pieš.). 

3-4 taktas 

Nepaleisdami rankų ir perkeldami jas per galvą, šokėjai šoka du siūbuojamuosius žingsnius 
(vyrai į dešinę ir tada į kairę, o merginos į kairę ir tada į dešinę), pasikeisdami vietomis pirmuoju 
žingsniu ir grįždami atgal antruoju. 

5-8 taktas 

Kartojami 1-4 takto judesiai, tik dabar šokėjai polkos žingsni šoka atbuli ir grįžta atgal į savo 
vietą. 

4. Polka su pabėgėjimu (16 tkt.) 

Grojama ketvirtoji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Viduryje esanti pora susikabina dešinėm rankom per liemenį ir sukasi vietoje polkos žingsniu. 
Kitos šokėjų poros, susikabinusios krepšeliu pro priekį (vyrai iš viršaus), šoka du polkos 
žingsnius ratu į dešinę, po to susikabina polkai ir ta pačia kryptimi šoka polką 6 taktus (4 pieš.). 
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9-16 taktas 

Kartojami 1-8 takto judesiai, tik šokėjai šoka priešine kryptimi (5 pieš.) ir turi užbaigti savo 
vietose, sustodami į eiles, kaip parodyta 6 piešinyje. Pabaigoje 1-oji mergina uždeda skarelę 2-
ajam vyrui ant kairio peties. 

 

II 

1. a) Vyrų ir merginų landžiojimai (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

1-oji mergina su 2-uoju vyru sukasi viduryje polkos žingsniu. 

Tuo metu kiti šokėjai paprastuoju žingsniu (vienas taktas—vienas žingsnis) landžioja pro 
vartelius. Pirmiausia vyrai keturiais žingsniais pralenda pro pakeltas merginų rankas, o merginos 
traukiasi keturis žingsnius atbulos atgal (6 pieš.). Per sekančius keturis žingsnius vyrai sudaro 
vartelius ir traukiasi atbuli, o merginos lenda. 

 

b) Merginų ratukas apie vyrą  

9-16 taktas 

2-asis vyras, laikydamas skarelę dešinėje rankoje ir erzindamas merginas, šoka ratuko viduryje. 

Merginos sudaro ratuką apie vyrą ir polkos žingsniu suka jį į dešinę (7 pieš.). Pabaigoje 9-oji 
mergina visas kitas merginas veda į vieną eilę scenos gilumoje. Atsisukusios į žiūrovus, 
merginos susikabina rankomis paprastai aukštai (8 pieš.). Vyrai tuo metu siūbuoja šonuose. 
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2. Vyro 1andžiojimas (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-12 taktas 

Merginos eina priekin ir atgal po du paprastuosius žingsnius (vienas taktas—vienas žingsnis). 2-
asis vyras su skarele landžioja pro merginų vartelius (8 pieš.).  

Pabaigoje 2-asis vyras ateina į scenos vidurį. 

13-16 taktas 

2-asis vyras meta skarelę į viršų. Visos merginos bėga prie 2-ojo vyro, ir kiekviena stengiasi 
pagauti skarelę. 2-oji mergina pagauna skarelę.  

Per 1-16 taktus, vyrai, susikabinę grandinėle, per keturis taktus keturiais paprastaisiais žingsniais 
sueina į gilumą ir taip pat per keturis taktus grįžta atgal, ir pakartoja (8 pieš.). 

Pabaigoje, merginos pabaigoje prieina prie savo vyrų ir porose susikabina šaudykle (9 pieš.). 

 

 

 

3.  Šaudyklė į gilumą ir atgal (8 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

2-oji pora, susikabinusi šaudykle, šoka keturis žingsnius žiūrovų link, ir abu šokėjai keturiais 
dvigubaisiais žingsniais apsisuka du kartus vietoje: mergina—per dešinį petį, o vyras—per kairį. 
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Susikabinusios šaudykle (vyrai išorėje, merginos iš vidaus) poros šoka keturis šoninius žingsnius 
į gilumą, sueina į vieną eilę scenos gilumoje ir dvejais polkos žingsniais merginos apsisuka du 
ratus po vaikinų pakeltomis rankomis: 4 merginos—6-oji, 7-oji, 8-oji ir 9-oji sukasi kairėn po 
vaikino dešine ranka, o kitos—atvirkščiai. 

5-8 taktas 

Kartodamos 1-4 takto judesius, poros grįžta atgal į savo vietas ir sukasi per kitą petį (10 pieš.). 

Viduryje esanti 2-oji pora kartoja 1-4 takto judesius į gilumą. 

 

4. Polka su pabėgėjimu (16 tkt.) 

Grojama ketvirtoji muzikos dalis. 

1-16 taktas 

Visi šokėjai kartoja I posmo 4-osios figūros („Polka su pabėgėjimu“) judesius. 

Pabaigoje šokėjai sustoja į dvi eiles ir eilėse susikabina krepšeliu pro priekį (11 pieš.). 

 

 

III 

1. Tvorelės (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-16 taktas 

Tvorelės eina (kas taktas) po keturis paprastuosius žingsnius pirmyn ir atgal (11 pieš.). 

Viduryje 2-oji pora smagiai sukasi aštuonis taktus už parankių ir aštuonis į kairę. 
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Pabaigoje (per 15 ir 16 taktą) vyrai susikabina rankomis paprastai aukštai ir sudaro vartelius 
kampuose. Merginos lieka šonuose, tik susikabina krepšeliu pro priekį (12 pieš.). 

 

2. Vyrų varteliai (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-12 taktas 

Vyrai keturiais lėtais paprastaisiais žingsniais eina į centrą, atsisuka vienas į kitą, susikabina 
aukštai ir grįžta atgal. Po to dar kartą eina į centrą. 

Tuo metu merginos, šoka siūbuojamuoju žingsniu vietoje. Kartu su jomis siūbuoja ir 2-asis 
vyras, esantis šalia 1-osios merginos. 

2-oji mergina laisvai eina per tarpus tarp 8-ojo ir 9-ojo vyro; eidama pro 2-ąjį vyrą (12 pieš.), 
paerzina jį su skarele, ir eina per tarpą tarp 3-ojo ir 1-ojo vyro į centrą. 

13-16 taktas 

2-oji mergina, eidama atbula į centrą, meta skarelę 3-ajam vyrui. Šis ją pagauna, prieina prie 2-
osios merginos ir uždeda skarelę jai ant kairio peties. Kiti vyrai pabaigoje prieina prie savo 
merginų (ir 2-as vyras prie 3-ios merginos) ir susikabina kaip valsui. 

3. Polka su priklaupimu (8 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Poros vietoje šoka du polkos žingsnius į dešinę, apsisukdamos vieną ratą. Vyrai lieka iš vidaus. 

3 taktas 

Vyrai staigiai priklaupia ant dešinio kelio ir tuojau pat keliasi. Merginos stovi vietoje. 

4 taktas 

Vyrai stovi vietoje, o merginos po ranka apsisuka du ratus vilkeliu. 

5-8 taktas 

Kartojami 1-4 takto judesiai. 

4. Polka su pabėgėjimu (16 tkt.) 

Grojama ketvirtoji muzikos dalis. 
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Visi kartoja I posmo 4-osios figūros  („Polka su pabėgėjimu“) judesius. 

Pabaigoje 2-oji mergina uždeda skarelę 3-iajam vyrui. 

 

IV 

1. a) Skarelės atėmimas (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

3-iasis vyras, pakėlęs ranką su skarele į viršų, eina į priekį. Po to rankas susideda už nugaros. 

Merginos sėlina paskui 3-iąjį vyrą, ir 8-oji mergina ištraukia skarelę jam iš rankos. Visos 
merginos, susikabinusios krepšeliu už nugaros, sustoja į vieną eilę scenos gilumoje (13 pieš.). 
Skarelę už nugaros laiko 8-oji mergina. 

Vyrai tuo metu sueina į scenos gilumą ir grįžta atgal, šokdami paprastuoju žingsniu. 

b) Merginų sparnai  

9-16 taktas 

Merginų eilė polkos žingsniu sukasi į dešinę ir apsisuka vieną kartą. Polkos žingsniu šoka 3-iasis 
vyras. Jis nori atimti skarelę (13 pieš.). 

Tuo metu vyrai paprastuoju žingsniu sueina į vieną eilę scenos gilumoje (13 pieš.). 

Pabaigoje merginos pasisuka per dešinį petį nugara į žiūrovus. Jų rankos už nugaros (14 pieš.). 

  

2. Skarelės ieškojimas (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-12 taktas 

8-oji mergina perduoda skarelę greta stovinčiai 7-ajai merginai. Taip skarelė perduodama vis 
tolyn iki 1-osios merginos. 

3-iasis vyras, ieškodamas skarelės, apsuka 9-ąją merginą per 1-taktą, 8-ają merginą per 3-taktą, ir 
t.t. iki 4-ojos merginos per 11-taktą. Kai 3-iasis vyras apsuka merginą, ji pradeda kas taktą suktis 
po pusę rato per dešinį petį pritūpiamuoju žingsniu. 
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Tuo metu kiti vyrai, stovi vietoje vienoje eilėje.  

13-14 taktas 

Visos merginos išsitraukia savo skareles (dabar 1-oji, 2-oji, ir 3-oji irgi prisijuntia) ir sukasi po 
pusę rato per dešinį petį pritūpiamuoju žingsniu, pirma į žiūrovou ir tada į savo vyrus, 
rodydamos iškeltas skareles. 

3-iasis vyras grįžta į savo vietą eilėje. 

15-16 taktas 

Vyrai keturiais paprastaisiais žingsniais (du žingsniai—1 taktas) prieina prie savo poros.  

15-takto metu merginos uždeda skarele savo vyrui ant kairio peties. 

Pabaigoje visi susikabina polkai. 

3. Polka (8 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Visi šokėjai šoka polką poromis ratu į dešinę ir pabaigia bendram rate.  

4. Sukimasis už parankių (16 tkt.) 

Grojama ketvirtoji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Visos poros sukasi vietoje už dešinių parankių polkos žingsniu. 

9-16 taktas 

Visos poros sukasi už kairių parankių polkos žingsniu. Mergaites laiko skarele dešinei rankoj, ir 
aukštai pakele. Pabaigoje visi nušoka bendrame rate, ir susikabina paprastai žemai. 

Pastaba: Šokių kursuose buvo nufilmuota kad šioje dalyje šokama dvigubuoju žingsniu.  Poros 
turėtu suktis polkos žingsniu, taip, kaip aprašyta. 
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