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Polkos gimtinė—Čekija. 

Vieni autoriai sako, kad apie polką, kaip apie balinį šokį, užsimenama dar 1825 m.,1 kiti—kad 
viena Bohemijos valstietė ją pašoko tik 1830 m. pradžioje.2 Kai kurie šaltiniai nurodo ir tos 
valstietės pavardę. Tai buvusi Ana Slezakova 3  Ne visi polkos istorijos tyrinėtojai šiems 
patikslinimams pritaria.4 Tačiau visi aukščiau minėtų knygų autoriai sako, kad polka 1835 m. 
pasiekė Prahą, 1839 m.—Vieną, o 1840 m.—Paryžių, ir netrukus ji paplito visoje Vakarų 
Europoje. 

Į Lietuvos kaimą polka atėjo XIX a. viduryje ar antrojoje pusėje, per carinę Rusiją, per miestus, 
dvarus, kurie vaikėsi visokių madų, taip pat ir madingų šokių. Galėjo ją parvežti ir studentai, 
besimoką didesniuose carinės Rusijos miestuose—Maskvoje, Peterburge, Varšuvoje, Rygoje, nors 
tų studentų anais laikais buvo ne kažkiek. 

Turimieji šaltiniai rodo, kad pirmiausia (apie 1850-1855 m., o gal ir kiek vėliau) polka pasirodė 
Dzūkijoje. Tautosakos rinkėjas H. Gegužinskis, 1866 m. lankęsis Alytaus, Seirijų, Merkinės ir 
Ratnyčios apylinkėse, užrašė septynis to krašto lietuvių liaudies šokius, kurių labai paviršutiniškus 
aprašymus išspausdino tuometinėje periodikoje.5 Straipsnio pradžioje rašoma: 

„...Dar prieš trisdešimt metų jie [senieji lietuviškieji šokiai.—J. L.] klestėte klestėj—ir tik vėliau 
kai kurie pradėjo užleisti vietą iš pradžių valsams, o vėliau ir polkoms dabar kasdien 
šokamoms...“6 

Kiek vėliau (gal apie 1855—1860 m.) polka pasirodė Kapsuose ir Zanavykuose, 7  o dar 
vėliau—šiaurės rytų Aukštaitijoje. Suomių tautosakininkas, kruopštus lietuvių tautosakos rinkėjas 
A. R. Niemis (1869-1931) bei mūsų tautosakininkas  A. Sabaliauskas (1873-1950) bendrame 

                                            
1 M. Bасилъева – Рождественская. Историко-бытовой танец. M., 1963, стр. 200. 
2 Curt Sachs. Eine Weltgescbichte dės Tanzes. Berlin, 1933, p. 293. 
3 Dictionaire de danse par Jaques Baril. Seuil, 1964, p. 43. 
4 Prahos konservatorijos prof. F. Bonušo laiškas autoriui. 
5 H. G. Zokolic Merecza.—„Tygodnik Illustrowany“, 1867, Nr. 400, p. 247-248. 
6 Ten pat, p. 247. 
7 Autoriaus surinkta medžiaga. 
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darbe, kalbėdami apie aukštaičių dainas ir muzikos instrumentus, pateikia kiek tikslesnę datą: 

„...Tiesa, ir šokių, dabar šokamų, kaip va polka, valsas, visai nebuvo. Pirmąją pradėjo vartoti 
sodžiuose (biržėnuošė) polką apie 1867 metus.“8 

Manoma, kad žemaičiai polką pradėjo šokti dar vėliau—XIX a. paskutiniame ketvirtyje, nes nė 
vienas iš senųjų žemaičių tautosakos rinkėjų (S. Daukantas, L. A. Jucevičius, M. Valančius, A. 
Kašarauskas, L. Ivinskis) savo užrašuose polkos nemini, o valsas jiems buvo žinomas. Polką 
randame tik P. Višinskio (1875-1906) šokių sąraše, kurį jis sudarė 1897 m.9 

Taigi praėjo ne mažiau kaip trisdešimt metų, kol polka paplito visoje Lietuvoje. 

XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje polka tapo vienu iš populiariausių šokių mūsų liaudies 
pasilinksminimuose. Ji prilygo suktiniui, klumpakojui, „Noriu miego“, aguonėlei, žilvičiui. Kai 
kur ir kai kuriais atvejais polka tapo netgi apeiginiu šokiu, matyt, pakeitusi ankstesnius apeiginius, 
kurių neliko nė pavadinimų. Pavyzdžiui, per vestuves pagal tos vietovės papročius šokius turėdavo 
pradėti jaunieji arba jų tėvai. Kai kada tam tikru vestuvių momentu tekdavo pašokti piršliui, 
svočiai ar kuriam nors pabroliui. Panašiomis progomis dažnai būdavo šokama kokia nors polka. 

Nėra išlikę žinių, koks buvo pirmasis polkos variantas Alytaus, Merkinės, Ratnyčios, Seirijų 
vietovėse. Yra nepilnų ir neaiškių aprašymų iš daug vėlesnių laikų—iš XX a. pirmosios pusės. Iš 
šių labai kuklių aprašymų matyti, kad jau Pirmojo pasaulinio karo metais įvairiose Lietuvos 
vietovėse buvo šokama daug skirtingų polkų. Vieni jų pavadinimai (bėgtinė, žingsninė, retoji, 
tankioji, tūptinė, pasiutpolkė, valspolkė ir pan.) nusako polkų pobūdį, kiti (pintuvių polka, piršlio 
polka, išpirktuvių polka ir kt.)—jų ryšį su apeigomis, paskirtį, svarbiausius atlikėjus. 

Čia pateikiamoji Šventinė polka nėra kurio nors krašto ar kokia nors apeiginė polka. Jos pagrindu 
yra paimtas vienas vienkojės polkos variantas, paįvairintas populiariausiomis polkos figūromis: 
merginų pakėlimu, vilkeliu, rateliais, tvorelėmis, grandinėlėmis ir pan. Linksma, džiaugsminga 
nuotaika per visą šokį ir skrybėlių saliutas šokio pabaigoje polkai suteikia šventiškumo, todėl ji 
taip ir pavadinta. 

Muzika—E. Pilypaičio. Jos forma ir tempas—kaip ir visų polkų. 

Šokio aprašymas pateikiamas aštuonioms poroms šokėjų ir aštuonioms poroms dainininkų, kurie į 
šokį įsijungia gerokai vėliau ir atneša visas skrybėles. Vietoj dainininkų gali šokti tik šokėjai, jei jų 
pakankamai yra. Kai yra daugiau atlikėjų, gali šokti dvylika porų šokėjų ir tiek pat dainininkų. 

Šokėjų drabužiai—tautiniai, kuo puošnesni, nesvarbu, kurio Lietuvos krašto. Šokėjų merginų 
sijonai—pusilgiai, dainininkių—geriau ilgi, nesvarbu kokių spalvų. 

Šventinė polka sukurta, ruošiantis Vilniaus miesto 650-ųjų metinių minėjimui, ir „Lietuvos“ 
ansamblis ją pirmą kartą atliko 1973 m. birželio 29 d. Vilniuje. 

Sceninis šokio variantas išleistas knygoje „Lietuviškų šokių pynė II“, ir aikštės kompozicijos 
knygoje „Pašokdinsiu vidury ratelio I.“  XV Tautinių Šokių Šventėje šokį atliks jaunimo grupės. 
Čia pateikiamos dvi šokio kompozicijos pritaikytos aikštei, remiantis minėtų aprašymų, su tam 
tikrais palengvinimais. Pirmasis variantas bus šokamas mažesniais ratais, o antrasis—didesniais 
ratais arba pusračiais. 

                                            
8 Lietuvių dainos ir giesmės šiaurrytinėje Lietuvoje, A. R. Niemi ir A. Sabaliausko surinktos. Ryga, 1912, p. V. 
9 P. Višinskis. Raštai. V., 1964, p. 233. 
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ŠOKIO ŽINGSNIAI 

Antram variantui, visi žingsniai (dvigubasis, šoninis, siūbuojamasis, virvutė, „Kubilo“ žingsnis, 
polkos žingsnis ir polka) yra daugeliui labai gerai žinomi, todėl smulkiau neaprašomi; paminimi 
tik jų pavadinimai. 

 

ŠOKIO EIGA: ANTRAS VARIANTAS 

Šokio pradžiai visos aštuonios poros sustoja užkulisiuose. Mergina stovi vaikinui iš dešinės. 
Poroje vaikinai susikabina paprastai: vaikinas dešine ranka paima merginą už kairės rankos, ir jie 
pakelia sukabintas rankas į priekį iki pečių aukščio. Kairė vaikino ranka—ant klubo, o dešinė 
merginos ranka—už sijono. 

Grojant įžangą, visos poros subėga į sceną, sustoja rate, ir susikabina polkai (1 pieš.) 

Pastaba: Šventėje antras variantas šokamas pusratyje (žiūrėti į aikštės brėžinius pakeitimams). 

 

I 

1. Polka ratu (16 tkt). 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-2 taktai 

Visos poros šoka paprastą polką ratu viena paskui kitą. Vaikinai pradeda kaire koja, 
merginos—dešine, per du taktus kiekviena pora apsisuka po vieną kartą (1 pieš.). 

1 pieš. 2 pieš. 

3-4 taktai 

Visos poros šoka paprastą polką vietoje ir apsisuka į tą pačią pusę po pusantro karto. 4-o takto 
pabaigoje merginos atsiranda iš vidaus, o vaikinai—išorėje. 

5-6 taktai 

Visos poros šoka paprastą polką. Jos sukasi į tą pačią pusę, tačiau pusračiu šoka priešinga (saulės) 
kryptimi. Per du taktus visos poros apsisuka po vieną kartą (2 pieš.). 

7-8 taktai 
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Vaikinai pakelia merginas (šios, pasirėmusios vaikinams ant pečių, pašoka, kad būtų lengviau 
pakelti) ir pasisuka pusę rato į dešinę. Merginos, būdamos ore, pritraukia abi kojas po savimi. 
Paskutinio takto pabaigoje („du“) merginos jau turi būti ant žemės rato išorinėje pusėje. 

Taigi po pakėlimo vaikinai stovi nugara į pusračio centrą, o merginos—į išorę. 

9-16 taktai 

Visa tai, kas buvo daroma per 1-8 taktus, šokėjai pakartoja.  Per paskutinius du taktus vaikinai taip 
pat pakelia merginas, paskui visi sustoja rate ir susikabina rankomis virš alkūnių. 

2. Pirmieji plojimai ratu (16 tkt.). 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1 taktas 

Visi šokėjai šoka šoniniu žingsniu į dešinę (3 pieš.). 

2-4 taktai 

Visi šokėjai toliau šoka šoniniu žingsniu į dešinę, kiekvieno žingsnio metu ( „du“) visi suploja 
vieną kartą aukštai pakeltomis rankomis. 

5-8 taktai 

Visi šokėjai kartoja 1-4 takto judesius, 8 takto pabaigoje atliekant nuošokį. 

9-16 taktai 

Visa tai, kas buvo daroma per 1-8 taktus, šokėjai pakartoja, tik šoką ratu į kairę.  

3 pieš.  4 pieš. 

3. Pirmasis rato mažinimas ir didinimas (8 tkt.). 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-2 taktai 

Visi šokėjai, susikabinę bendru ratu rankomis paprastai žemai, šoka 4 dvigubuosius žingsnius 
pirmyn, sumažindami ratą, ir iškeldami rankas pirmyn iki pečių aukštumos (4 pieš.). 

3-4 taktai 

Šokėjai šoka 4 dvigubuosius žingsnius atgal, padidindami ratą. 

5-8 taktai 
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Visi pakartoja 1-4 takto judesius, ir 8-ojo takto gale susikabina bendrame rate virš alkūnių (5 
pieš.). 

4.  Pirmasis bendras ratas (16 tkt.). 

Grojama ketvirtoji muzikos dalis. 

1-8 taktai 

Šoniniais žingsniais šokėjai šoka ratu dešinėn (5 pieš.). Paskutinio takto pabaigoje visi nušoka 
abiem kojom ir pasiruošia šokti tuo pačiu keliu atgal. 

26 pieš. 

9-16 taktai 

Kartojami 1-8 taktų judesiai, tik šokama ratu kairėn, ir 8 takto pabaigoje žingsniais sudaro keturis 
ratelius po dvi poras kiekviename. Rateliuose susikabina rankomis virš alkūnių, mergina stovi 
savo vaikinui iš dešinės. 

 

II 

1. Keturi rateliai ir merginų pakėlimas (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-2 taktai 

Visi keturi rateliai smagiai sukasi „Kubilo“ žingsniu į dešinę (7a pieš.). Keturiais „Kubilo“ 
žingsniais kiekvienas ratelis apsisuka maždaug po vieną kartą. 
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7a pieš. 7b pieš. 

3-4 taktai 

Merginos uždeda dešinę ranką iš dešinės stovinčiam vaikinui ant kairio peties, o kairę—iš kairės 
stovinčiam vaikinui ant dešinio peties ir, stipriai pasiremdamos, pašoka aukštyn. Vaikinai, tvirtai 
stovėdami vietoje, padeda merginoms pašokti, prilaikydami jas ir pakeldami už pažastų. 
Pašokusios į orą merginos turi būti pasisukusios į šonu į rato centrą (viena—kairiu, kita—dešiniu), 
o jų kojos pritrauktos po savimi (7b pieš.).  

5-12 taktai 

Visa tai, kas buvo daroma per 1-4 taktus, šokėjai pakartoja dar du kartus, taigi apsuka ratelius po 
vieną kartą, kilsteli merginas, vėl apsuka ir vėl kilsteli. 

13-16 taktai 

Visi rateliai sukasi į dešinę polkos žingsniu, tačiau vaikinai merginų jau nebekelia. Poros dviem 
polkos žingsniais atbėga į bendrą ratą ir susikabina virš alkūnių (8 pieš.) 

2. Antrieji plojimai ratu (16 tkt.). 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-12 taktai 

Visi šokėjai kartojo I posmo antros muzikos 1-12 taktų judesius.   

13-16 taktai 

Aštuoniais dvigubaisiais žingsniais vaikinai, susikabinę su merginom paprastai žemai, jas apveda 
tris ketvirtadalius rato į rato išorę.  Pastaba: Šventėje, į pusračio išorę. 

Per paskutinį taktą visos poros išsiskiria. Vaikinai pasisuka į rato išorę, ištiesia rankas paprastai 
žemai ir priklaupia („du“) ant dešinio kelio. Kiekviena mergina atsistoja priešais savo vaikiną, 
rankos už sijono. Jos pasiruošia švidreliui (9 pieš.). 
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8 pieš. 9 pieš. 

 

3. Merginų sukimasis ir pakėlimai (8 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-6 taktas 

Merginos sukasi švidreliu vietoje į dešinę (9 pieš.). Kiekviena mergina apsisuka bent po šešis 
kartus ir pabaigoje atsigręžia į savo porininką. 

Tuo metu vaikinai yra priklaupę ant dešinės kojos ir grožisi besisukančiomis merginomis. 

7-8 taktas 

Vaikinai atsistoja, porininkai susikabina kaip polkai, vaikinai po vieną kartą kuo aukščiau pakelia 
savo merginas (7 takto „viens“), apsisukdami vietoje į dešinę pusę po ketvirtadalį rato ir vėl jas 
pastatydami ant žemės (8 takto „du“).  8 takto pabaigoje poros bendrame rate paprastai žemai (11 
pieš.) 

4. Siūbavimas rate (16 tkt.). 

Grojama ketvirtoji muzikos dalis. 

1-7 taktas 

Visi siūbuojamuoju žingsni palaipsniniu sumažina ratą, rankas supdami kas taktą tai aukštyn lyg 
pečių, tai žemyn (11 pieš.). 

11 pieš.  12 pieš. 
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8 taktas 

Šokėjai apsisuka siūbuojamuoju žingsniu pavieniui per dešinį petį ir vėl susikabina paprastai 
žemai (12 pieš.)  

9-12 taktas 

Visi kartoja 1-4 takto judesius, padidindami ratą (12 pieš.). 

13-16 taktas 

Visi šokėjai šoka 4 polkos žingsniu pirmyn, padidindami ratą.  Pabaigoje visi šokėjai susikabina 
polkiškai. Vaikinai stovi iš pasisukę kairu petim į rato centrą , o merginos—dešiniu. 

 

III 

1. Polka į centrą ir į išorę (16 tkt.). 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-2 taktai 

Visos poros šoka paprastą polką į rato centrą ir ratą sumažina (16 pieš.). Vaikinai pradeda kaire 
koja, o merginos—dešine, per du taktus kiekviena porą apsisuka i dešine po viena karta. 

16 pieš.  

3-4 taktai 

Poros šoka polką vietoje ir apsisuka po pusantro karto į tą pačią pusę.  

5-6 taktai 

Visi šoka polką iš centro į išorę ir ratą padidina (17 pieš.). Vaikinai pradeda vėl kaire, o merginos 
dešine koja, poros apsisuka į dešinę po vieną kartą. 

 



 

9  ŠVENTINĖ POLKA 

17 pieš. 

7-8 taktai 

Vaikinai kilsteli merginas aukštyn ir apsisuka tiek, kad poros būtų vėl tokioje padėtyje, kaip 1-o 
takto pradžioje. 

9-16 taktai 

Visa tai, kas buvo daroma per 1-8 taktus, šokėjai pakartoja dar kartą, ir pabaigoje visi susikabina 
bendrame rate (18 pieš.) 

  

18 pieš.       19 pieš. 

15-16 taktai 

Visos poros iš vienos įstrižainės peršoka į dvi (19 pieš.), į 16-ojo takto pabaigoje susikabina 
dešinėmis parankėmis (20 pieš.) 
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20 pieš.       21 pieš. 

 

3. Sukimasis parankėmis (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Visos aštuonios poros dešinėmis parankėmis sukasi vietoje polkos žingsniu (21 pieš.). Kiekviena 
pora kas dviem polkos žingsniais apsisuka po vieną kartą.  

9-12 taktas 

Šokėjų poros susikabina kairėmis parankėmis ir sukasi vietoje dvigubuoju žingsniu į kitą, 
pusę—prieš saulę. Per vieną taktą dviem dvigubaisiais žingsniais apsisuka po pusę rato. 

13-14 taktas 

Šokėjai paleidžia rankas, visi atsigręžia veidu į kvadrato centrą, susikabina paprastai žemai ir 
smarkiai trepsėdami šoka aštuonis mažus smulkiuosius žingsniukus pirmyn, vėl sudarydami 
bendrą įstrižainę (22 pieš.). 

   
22 pieš.     23 pieš. 

 

Pauzė (1 taktas) 
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Šokėjai staigiai pasisuką į oreantacijos tašką, suplodami virš galvos („viens-du“), ir vėl susikabina 
paprastai žemai (23 pieš.). 

15-16 taktas 

Visi šokėjai smagiai šoka 2 dvigubuosius žingsnius ir nuošokį vietoje (24 pieš.).  Sukabintas 
rankas per dvigubuosius žingsnius supa pirmyn ir atgal, ir nuošokio metu visi šokėjai iškelia 
rankas paprastai aukštai. 

 
24 pieš 

 

 

Pastaba. Sukantis parankėmis, galima dainuoti du kartus šiuos žodžius: 

Lai neša laisvas vėjas  
Dainą tėviškės laukais, 
O jaunystė mūsų—skrieja  
Nenuilstamais sparnais. 
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