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VARŽYTUVIŲ POLKA 

Lietuvių liaudies šokis – Antrasis 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 antras šokio variantas, 
kurį atliks jauniai ir tam tikros jaunimo grupės. 

 

ŠOKIO ŽINGSNIAI 

Paprastasis, siūbuojamasis, svyruojamasis, šoninis, polkos. 

 

ŠOKIO EIGA: ANTRASIS VARIANTAS 

Šokio pradžiai visi šokėjai susėda ratu atsisukę į rato centrą; mergina sėdi savo vyrui iš dešinės. 

 

I 

1. Polka ratu (16 tkt.) 
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Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Šokėjai, susikabinę rankomis paprastai, šokėjai aštuonis polkos žingsniu šoka ratu į dešinę. 
Žingsnį visi pradeda dešine koja. 

9-16 taktas 

Nekeisdami susikabinimo, šokėjai polkos žingsniu šoka ratu į kairę ir grįžta į savo vietą. 

2. Rankų pasupimai (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Šokėjai rate susikabinę rankomis paprastai, eina keturis paprastus žingsnius į dešine (kas taktą 
vienas žingsnis). Žingsnį visi pradeda dešine koja. 

5-6 taktas 

Visi šokėjai 5-ojo takto pradžioje, sukabintas rankas pakelia aukštyn ir svyruoja į dešine. Per 6-
ąjį taktą jie leidžia rankas žemyn ir svyruoja į kaire. 

7-8 taktas 

Šokėjai kartoja 5-6 takto rankų judesius.  8-ojo takto gale šokėjai pritraukia dešinę koją prie 
kairės. 

9-12 taktas 

Šokėjai rate susikabinę rankomis paprastai, eina keturis paprastus žingsnius į kaire. Žingsnį visi 
pradeda kaire koja. 

13-16 taktas 

Šokėjai kartoja 5-8 takto judesius, tik pirma svyruoja į kaire.  

3. Porų krepšelis (8 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Šokėjų poros, susikabinusios krepšeliu pro priekį (vyro dešinė ranka iš viršaus), šoka du polkos 
žingsnius į rato centrą. Vyras žingsnį pradeda dešine koja, mergina—kaire. 

3-4 taktas 

Nepaleisdami rankų ir perkeldami jas per galvą, šokėjai šoka du siūbuojamuosius žingsnius 
(vyras—į dešinę, mergina—į kairę). Pasikeičia vietomis ir antruoju žingsniu grįžta atgal. 

5-8 taktas 

Kartojami 1-4 takto judesiai, tik dabar šokėjai polkos žingsnį šoka atbuli ir grįžta atgal į savo 
vietą ir pasisuka ratu kairėn, dar tebesusikabinę porose krepšeliu. 

4. Polka su pabėgėjimu (16 tkt.) 

Grojama ketvirtoji muzikos dalis. 



3    VARŽYTUVIŲ POLKA 2 

1-8 taktas 

Šokėjų poros, susikabinusios krepšeliu pro priekį, šoka aštuonis polkos žingsnius ratu į kairę. 

9-16 taktas 

Kartojami 1-8 takto judesiai, tik šokėjai šoka ratu į dešinę ir turi užbaigti bendrame rate, pasisukę 
veidu į rato centrą. 

 

II 

1. Polka ratu (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

Visi kartoja I posmo 1-osios figūros judesius. 

2. Rankų pasupimai (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

Visi kartoja I posmo 2-osios figūros judesius. 

3.  Šaudyklė ratu (8 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Susikabinusios šaudykle (vyrai iš vidaus, merginos išorėje) poros šoka keturis šoninius žingsnius 
ratu į dešine, ir dvejais polkos žingsniais merginos apsisuka po vaikino iškelta kaire ranka du 
kartus per dešinį petį. 

5-8 taktas 

Poros kartoja 1-4 takto judesius priešinga kryptimi—šoka šaukle ratu kairėn, ir mėginos sukasi 
per kairį petį.  Merginoms besisukant vaikinai apšoka per 8-ajį taktą vienu polkos žingsniu į 
išore, ir takto pabaigoje poros susikabina krepšeliu pro priekį. 

4. Polka su pabėgėjimu (16 tkt.) 

Grojama ketvirtoji muzikos dalis. 

Visi kartoja I posmo 4-osios figūros judesius. 

 

III 

1. Polka ratu (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

Visi kartoja I posmo 1-osios figūros judesius. 

2. Rankų pasupimai (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

Visi kartoja I posmo 2-osios figūros judesius. 
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3. Polka su priklaupimu (8 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Poros, susikabinusios valsui, vietoje šoka du polkos žingsnius į dešinę (poros apsisuka viena 
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 viena ratą vilkeliu. 

5-8 taktas 

Kartojami 1-4 takto judesiai. 

4. Polka su pabėgėjimu (16 tkt.) 

Grojama ketvirtoji muzikos dalis. 

Visi kartoja I posmo 4-osios figūros judesius. 

 

IV 

1. Polka ratu (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

Visi kartoja 1 posmo 1-osios figūros judesius. 

2. Merginos renkasi vaikiną (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1 taktas 

Merginos 2 dvigubaisiais žingsniais pasisuka per dešinį petį ketvirtadalio rato ir lieka kairiu 
petimi į rato centrą. Kiekviena ištraukia skarele plačiu mostu ir ją pakėlusius laiko aukštai 
dešinėje rankoje. 

Vyrai deda rankas ant juosmens, žengia žingsnį atgal į rato centrą ir priklaupia ant dešinio kelio. 

2-6 taktas 

Merginos 4 dvigubuosius žingsnius šoka ratu į dešinę, 2 dvigubaisiais žingsniais pasisuka pusę 
rato per dešinį petį ir 4 dvigubaisiais žingsniais grįžta atgal (ratu į kairę).  Grįždamos atgal rodo 
skareles vyrams. 

Vyrai priklaupę seka merginas. 

7 taktas 

Vyrai atsistoja. Merginos sustoja prieš savo vyrą ir, laikydamos skarelę už priešinių kampų, 
uždeda ją vyrui ant kairio peties. 



5    VARŽYTUVIŲ POLKA 2 

8 taktas 

Vyrai skarelę paima kaire ranka (iki šokio pabaigos jie turi skarelę kairėje rankoje). 

Vyrai susikabina su mergina valsui (vyras stovi nugara į rato centrą. 

9-16 taktas 

Poros šoka polkos žingsniu vietoje, sukdamosi per dešinį petį.  16 takto pabaigoje visi susikabina 
bendrame rate, merginos vaikinui iš dešinės. 

Pastaba: Šis posmas gal bus šokamas šventėje be skarelių.  Tuo atveju, visi kartoja 1 posmo 2-
osios figūros judesius. 

3. Polka (8 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Visi šokėjai šoka polkos žingsni poromis, ratu į kairę. 

4. Sukimasis už parankių (16 tkt.) 

Grojama ketvirtoji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Visos poros, susikabina už dešinių parankių ir polkos žingsniu sukasi vietoje. Merginos laiko 
skareles dešinėje rankoje. 

9-16 taktas 

Visos poros sukasi polkos žingsniu už kairių parankių. Merginos laiko skarele dešinėje rankoje, 
ir ranka ištiesia aukštai į šoną. 

Šokėjai šokį baigia bendru ratu atsisukę į išorę ir susikabinę aukštai pakeltomis rankomis. 

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