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ĮVADAS 

Atskirų muzikos ir šokio elementų struktūrinė analizė yra plačiai naudojama 

etnochoreologiniuose tyrimuose, tačiau tokiai analizei tinkamai atlikti yra reikalinga tam tikras 

santykių tarp šokėjų ir muzikantų suvokimas. Šiandieniniuose Lietuvos etnochoreologijos 

tyrimuose gan detaliai yra nagrinėjamas muzikos ir šokio santykis, tačiau muzikantų ir šokėjų 

santykio tema beveik visai netyrinėta. Nors įvairiuose etnoinstrumentologų bei etnochoreologų 

tyrimuose yra pabrėžiama glaudaus muzikantų ir šokėjų tarpusavio santykio svarba, tik retais 

atvejais gilinamasi į muzikantų ir šokėjų santykio socio-kultūrinį kontekstą. Lietuvoje detalesnių 

tyrimų šioje srityje beveik nėra. 

Šio darbo autorė pati yra šokėja bei muzikantė, kuriai yra tekę susidurti su daugybe 

muzikantų ir šokėjų bei jų santykių pavyzdžių, kurie atrodydavo nenatūralūs. Autorės šeimoje yra 

muzikuojama, tačiau pastarasis santykis stipriai skiriasi nuo tradicinių šokių klubuose aptinkamo 

santykio: yra artimesnis, labiau betarpiškas, nebijoma sakyti pastabas. Dėl šios priežasties pradėta 

detaliau gilintis į anksčiau egzistavusį XX a. vidurio gyvosios šokių tradicijos muzikantų ir 

šokėjų santykį ir pastebėta, jog pastarasis santykis labai panašus į autorės šeimoje esantį santykį. 

Vėliau pradėta XX a. vidurio kaimo šokių tradiciją lyginti su XXI a. Tradicinių šokių klubų 

(TŠK) muzikantų ir šokėjų santykiu. Pastebėta, jog šiais dviem laikotarpiais muzikantų ir šokėjų 

ryšys stipriai skiriasi. Panašiai ir Ieva Ivanauskaitė (2011), aptardama Vilniaus TŠK, pastebi, jog 

šiandien muzikantų ir šokėjų santykis yra pakitęs ir šiek tiek nenatūralus, tačiau detaliau į tai 

nesigilina. 

Iš užsienio etnochoreologų galima išskirti Anką Džiurčesku (Anca Giurchescu) ir Lizbetą 

Torp (Lisbet Torp) (1994: 143), nurodytas šokėjų ir muzikantų tarpusavio ryšių tyrimų kryptis, 

kurias jos suskirstė į tris kategorijas: psichofizinės individo charakteristikos (individo įpročiai, 

pomėgiai, charakterio bruožai ir t.t.), objektyvios šokio atlikimo metu egzistuojančios sąlygos 

(nuovargis, girtumas, apranga ir t.t.), bei socialinis-kultūrinis šokėjų ir muzikantų kontekstas. 

Šiame darbe bus gilinamasi į 3-ąją A. Džiurčesku ir L. Torp išskirtą kategoriją – socialinį-

kultūrinį šokio ir muzikos kontekstą.  

Atkreipus dėmesį į gausų skirtumų kiekį tarp išskirtų dviejų laikotarpių, mažą tyrimų 

apimtį šioje reikšmingoje srityje bei pasiremiant A. Nachačevskio teorija (kuri bus pristatyta 

vėliau), šių laikotarpių tradicijos buvo išskirtos kaip dvi skirtingos gyvojo (socialinio) šokio 

tradicijos ir analizuojamos šiame darbe. Darbe yra keliama muzikantų ir šokėjų santykio 
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problema, priežastys analizuojamos iš emic antropologinės perspektyvos (t.y. remiantis pačių 

pateikėjų terminologija bei suvokimu). 

Tyrimo objektas – gyvoji šokio tradicija, jos istorinis kitimas, muzikantų ir šokėjų 

tarpusavio ryšio kaita, kuri nustatoma lyginant XX a. vidurio kaimo šokių („pirminę“) ir XXI a. 

tradicinių šokių klubų („antrinę“)  tradicijas. 

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti šokėjų ir muzikantų tarpusavio ryšio gyvojoje šokių tradicijoje 

ypatumus ir pokyčius.  

Tyrimo uždaviniai: pristatyti XX a. vidurio kaimo šokių tradiciją, nustatyti regioninius 

šokio tradicijos ypatumus, išskirti muzikantų ir šokėjų ryšio apraiškas. Šiuo darbu taip pat 

siekiama skatinti tradicinių šokių klubų bendruomenes sekti bei labiau domėtis (ne)nutrūkusia 

XX a. vidurio kaimo šokių tradicija, joje gyvuojančiu muzikantų ir šokėjų santykiu. 

Naudoti terminai: gyvoji tradicija, pirminė ir antrinė šokio egzistencija, socialinis šokis, 

dalyvaujamieji (angl. participatory) ir parodomieji (angl. presentational) šokiai. 

Naudoti metodai: pusiau struktūruoto interviu metodu buvo apklausti 36 asmenys (29 

„pirminės“ tradicijos šokėjai ir muzikantai bei 7 „antrinės“ tradicijos muzikantai). Anketavimo 

metodu buvo ištirti 45 respondentai, atsakę į internetinę anketą („antrinės“ tradicijos šokėjai). 

Siekiant detaliai apibūdinti XX a. vidurio bei XXI a. TŠK tradicijas, panaudotas aprašomasis 

metodas. Galiausiai lyginamosios analizės metodu buvo analizuojamos dvi skirtingos šokių 

tradicijos, gilinamasi į šių skirtumų priežastinius ryšius. 

1-oji hipotezė: „pirminės“ ir „antrinės“ tradicijų muzikantų ir šokėjų santykis reikšmingai 

skiriasi šiais aspektais: šokių organizavimas, šokių repertuaras ir eiga, gero šokėjo samprata, gero 

muzikanto samprata, ir šokio bei muzikavimo santykis.  

2-oji hipotezė: „pirminės“ ir „antrinės“ tradicijų muzikantų ir šokėjų santykio skirtumai yra 

nulemiami skirtingų socio-kultūrinių santykių modelių ir kontekstų: individualistinio („antrinė“ 

tradicija), bei bendruomeninio („pirminė“ tradicija). 

Darbą sudaro 3 pagrindinės dalys: 1 skyriuje pristatomos įvairios tradicinio šokio 

klasifikacijos bei skirtingos socialinio šokio sąvokos, naudojamos pasaulyje ir Lietuvoje. 2 

skyriuje aptariami kai kurie liaudies šokėjų ir muzikantų tarpusavio ryšių tyrimai pasaulyje bei 

Lietuvoje. 3 skyriuje pateikiamas šokėjų ir muzikantų tarpusavio ryšio gyvojoje šokio tradicijoje 

kaitos tyrimas, remiantis „pirminės“ bei „antrinės“ šokio tradicijų analize ir palyginimu. Darbe 

panaudota 15 diagramų, 2 lentelės ir 5 schemos. 
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1. „PIRMINĖ“ IR „ANTRINĖ“ ŠOKIO TRADICIJA: 

SĄVOKŲ ĮVAIROVĖ IR RAIDA 

Dauguma šokių istorikų iki XX a., paveikti romantizmo idėjų, ilgą laiką manė, jog liaudies 

šokis laikui bėgant nesikeičia. Jų supratimu, toks nekintantis nuo pat užgimimo šokis gyvavo 

valstiečių bendruomenėse ir jame glūdi tikroji liaudies dvasia. Vėliau toks šokio suvokimas kito. 

Tam įtakos turėjo šokio panaudojimas ne tik jo autentiškoje aplinkoje (valstiečių kasdienybėje) 

bet ir miestuose, jį pradėjus naudoti kaip laisvalaikio leidimo priemonę.  

Apie folklorizmą kaip „antrinį folklorą“ bene pirmieji pradėjo kalbėti folkloro tyrinėtojai 

Hansas Mozeris (Hans Moser) ir Hermanas Bausingeris (Hermann Bausinger)1, paskelbę savo 

tyrinėjimus šia tema XX a. 7-ajame dešimtmetyje. Anot H. Bausingerio, „antrinis folkloras yra 

situacija, kai kultūrinis palikimas, nutrūkus tradicijai, perduodamas ir išreiškiamas ne pačių 

folkloro kūrėjų, o jau atgamintojų, tam tikri liaudies kultūros reiškiniai, išimti iš pirmykštės 

natūralios jų gyvavimo aplinkos, yra įvertinami ir naudojami naujiems tikslams“. 2  

Feliksas Herburgeris (Felix Hoerburger) pirmasis analizavo folklorizmo apraiškas liaudies 

šokio srityje. 1968 m. paskelbęs liaudies šokio pirmosios egzistencijos ir antrosios egzistencijos 

koncepciją. Pagal šią koncepciją, šokis tam tikromis istorinėmis aplinkybėmis keičiasi. „Pirminė 

egzistencija“ yra apibūdinama kaip natūrali, įvairiomis formomis savojoje aplinkoje gyvuojanti, 

niekieno neformuojama (šokių nemokoma, neatrenkami išsaugotini šokiai, jų variantai), savaime 

socialinėje aplinkoje išmokstama šokio tradicija. „Antrinė egzistencija“ – tai dirbtinai sukurtoje 

aplinkoje mokytojų diegiama tradicija; repertuaras yra kuriamas, didelį dėmesį teikiant šokio 

estetikai, vertingumui (archajiškumui) ar kitiems šokio elementams. Šią koncepciją atspindi 1 

schema. Joje linija A žymi šokio užfiksavimą, kuriuo remiantis yra rekonstruojama (ne)išnykusi 

šokio tradicija. Taigi A žymi „pirminės“ bei „antrinės“ šokio egzistencijos ribas. 

                                                 
1 Žr. Moser, 1962; Moser, 1964; Bausinger, 1966. 
2 Paimta iš Kelmickaitė, 1985: 4. 
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Pagal F. Herburgerį, pagrindiniai skirtingų liaudies šokio egzistencijų požymių skirtumai 

yra šie: 

Lentelė 1. F. Herburgerio „pirminės“ ir „antrinės“ egzistencijų skirtumai. 

Pirminė egzistencija Antrinė egzistencija 

Liaudies šokis natūraliai integruotas 

bendruomenėje. 

Liaudies šokis nebėra integrali 

bendruomenės gyvenimo dalis, šoka tik keli 

suinteresuoti asmenys – „specialistai“ 

Šokiai nepasižymi griežta fiksuota 

forma, kiekvienas atlikimas pagrįstas 

improvizacija 

Įsitvirtina aiškios fiksuotos formos 

šokiai, kurie turi nustatytas figūras ir judesius, 

mažai varijuoja 

Šokiai išmokstami natūraliu būdu, 

nesąmoningai, šokiuose kiekvienas dalyvauja nuo 

gyvenimo pradžios 

Šokti mokomasi, moko šokių mokytojai 

ar draugijų, klubų vadovai 

Liaudies šokis natūraliai gyvuoja 

gyvojoje tradicijoje, nededant specialių pastangų 

dėl jo vienokių ar kitokių formų išsaugojimo, 

nesiekiant išlaikyti senesnius pavidalus, juos 

suvokiant kaip vertingesnius. Šokis natūraliai 

kinta, įgaudamas vis kitas naujas formas 

Liaudies šokis sąmoningai 

propaguojamas, gaivinamas (angl. revival), ypač 

senesnės jo formos 

 

Kanados ukrainietis etnochoreologas Andrejus Nachačevskis (Andriy Nahachewsky) aptarė 

ir papildė F. Herburgerio teoriją (2001). Tyrinėdamas Ukrainos išeivių Kanadoje šokamą šokį 

kolomyika, A. Nachačevskis susidūrė su problema, kad jau vien šio stiliaus šokio tyrimų 

rezultatai „netelpa“ į Herburgerio teoriją: kolomyika kaip stilizuotas liaudies šokis didžiąja dalimi 

buvo sukurtas antrosios egzistencijos atlikėjų, tačiau vėliau įsitvirtino Kanados Amerikos 

integralus bendruomenėje 

nefiskuota forma 

išmokstamas natūraliai 

[gyvuoja be sąmoningų 
pastangų] 

      [yra išlikęs] 

specialistų tema  

dažniausiai fiksuota forma 

išmokstamas formaliai 

sąmoningai puoselėjamas 

yra atgaivintas 

1 schema. Fokloro šokių laiko juosta (Herburgeris). 

A 
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ukrainiečių vestuvių, šokių vakarėlių kontekste kaip dalyvaujamasis (angl. participatory) šokis. 

Tokiomis aplinkybėmis šokdami šokėjai improvizuoja (nėra nustatytos tvarkos, kas atsidurs rato 

viduryje, patekusieji į vidurį stengiasi atlikti vis kitokius judesius), nebesvarbūs tampa sceninio, 

pristatomojo (angl. presentational) šokio elementai. Toks šokis įgauna naujovišką, unikalų 

socialinį kontekstą, todėl A. Nachačevskis iškėlė klausimą: ar tai jau šokio „tretinė“ egzistencija, 

o gal iš antrosios išaugusi pirminė egzistencija?  

Abejones dėl F. Herburgerio pirminės ir antrinės egzistencijos koncepcijos A. 

Nachačevskiui sukėlė ir JAV kadrilinių šokių (angl. square dancing) tyrimai, kadangi jų antrinė 

egzistencija išsiskyrė į dvi šakas – socialinį ir sceninį šokį – kurios iškilo vienu metu ir gyvuoja 

bei vystosi lygiagrečiai (2 schema). Tai leidžia teigti, kad F. Herburgerio pirminės ir antrinės 

egzistencijos perskyra turi būti papildyta naujomis galimomis variacijomis. 

 

 

 

Analizuodamas anglų šokio Morris kilmę ir raidą, autorius dar labiau išplėtė „pirminės“ ir 

„antrinės“ šokio egzistencijos koncepciją. Šis šokis perėjo daugybę įvairių fazių iki tol, kol XX a. 

pradžioje jį išpopuliarino Sesilis Šarpas (Cecil Sharp). Tačiau, kaip paaiškėjo, šis šokis turėjo 

daug „antrosios egzistencijos“ bruožų dar iki XX a.: net ankstyviausiuose aprašymuose Morris 

atlikdavo tik kai kurie bendruomenės nariai, kurie buvo laikomi šokio specialistais. Jie šokį 

repetuodavo, sąmoningai siekdami palaikyti tradiciją. Taigi sąmoningas šokio atlikimas iki S. 

Šarpo ir po jo mažai kuo skiriasi. Morris šokio tradicija niekada nebuvo nutrūkusi, tačiau kito, 

todėl čia tenka ieškoti ribų ne tarp „pirminės“ ir „antrinės“ šokio egzistencijų, o tarp „aštuntos“ ar 

2 schema. Fokloro šokių laiko juosta (lygiagrečios tradicijos). 

A 

Pirminė 

Antrinė 

A 
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„devintos“ egzistencijų, arba „(n+1)“ egzistencijos. Morris šokio gyvavimą A. Nachačevskis 

pavaizdavo schemoje (3 schema), išskaidydamas jo raidą į atskirus istorinius etapus3. 

 

 

Taigi Nachačevskis pildė ir tobulino Herburgerio teoriją, nes matė, jog negalima visų šokių 

skirstyti vien pagal socialinio arba sceninio šokio skiriamuosius bruožus. Jis norėjo įrodyti, jog 

ribos tarp šių dviejų grupių yra mažiau aiškios nei manyta, dinamiškos. 

Kituose savo tyrimuose A. Nachačevskis plėtojo dalyvaujamojo ir pristatomojo šokio 

terminus bei pačią koncepciją (1995). Dalyvaujamuosiuose šokiuose svarbus yra šokio procesas, 

dėmesys sutelkiamas į tai, kaip jaučiasi pats šokėjas, šokdamas šį šokį. Pristatomasis šokis 

traktuojamas kaip produktas ir yra visų pirma vertinamas pagal tai, kaip jis atrodo iš šono 

(scenoje). Pristatomasis šokis dažnai atliekamas scenoje ar kitose aplinkose, kur fizinė ir 

kultūrinė atskirtis tarp šokėjų ir auditorijos yra didelė. Nachačevskis parodė, kad jau anksčiau 

Roderikas Langė (Roderyk Lange), analizuodamas kaimo bei miesto šokių dichotomiją, naudojo 

terminus, atspindinčius dalyvaujamojo ir pristatomojo šokių perskyrą: „šokių grupės 

pasirodymas būtinai yra orientuojamas į žiūrovą, paverčiant tai lyg teatro pasirodymu. Tuo 

tarpu kaimo aplinkoje būdavo vien dalyviai, šokantys dėl paties šokimo.“ (Lange, 1974: 50, cf. 

Nahachewsky, 1995).  

                                                 
3
 Vieni autoriai tvirtina, kad Morris šokio pirmoji fazė buvo vaisingumo ritualai; antroji – Šarpo laikais, kai 

vaisingumo funkcijos nebeliko, buvo šokama dėl pasilinksminimo, lokalinio pasididžiavimo, asmeninio statuso arba 

siekiant šokiu užsidirbti pintą alaus; tačiau tuomet šokis buvo prie išnykimo ribos, tad Šarpas pradėjo trečią fazę – 

šokio atgimimo laikotarpį XX a. Tačiau kiti autoriai pirmąją fazę traktuoja dar kitaip, joje matydami kelis 

laikotarpius: apie 1400 m. gyvavo rafinuotas dvaro ratelinis šokis, šalia – procesinio šokio variantai, taip pat solinė 

džiga (angl. jig) su šuoliuojančiais žingsneliais, persirengėlių tradicija, o visa tai kartu paėmus yra būdinga Morris 

šokiui; nuo 1500 m. Morris šokio tradicija perėjo į miestą, jį ėmė šokti amatininkų gildijų nariai; nuo 17 a. šokį 

perėmė prastuomenė, jis priartėjo prie ispanų šokio Matachin tradicijos, kuriai būdingi kovos elementai, tad šokis 

pasidarė labiau panašus į sword dance (kardų šokį); apie 1800 m. šokis užfiksuotas kaip Cotswold tradicija, kuri 

pasiekė Šarpo laikus daugmaž nepakitusi. Po Šarpo Morris šokis taip pat plėtojosi ne viena kryptimi: pirmoji kryptis 

siekė išsaugoti nepakeistą tęstinumą; antroji kryptis vystėsi, įgaudamas naujas formas. 

1458 

procesiniai 

persirengėliai 

solinė džiga 

dvaro rateliniai 
šokiai 

gildijų 
pasirodymai 

ispaniški 
Matachin 

1530 1630 1800 1911 

  

prasčiokų 
kardų šokiai 

Cotswold 
Morris 

besitęsiančios 
kryptys 

naujos kryptys 

3 schema. Morris šokio laiko juosta (interpretuota pagal Forrest) 

A 
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Savo straipsnyje A. Nachačevskis pristato 4 kategorijas, į kurias siūlo skaidyti šokį pagal 

tai, kas yra jo priėmėjas (angl. message recipient, tiesioginis vertimas – žinutės gavėjas): 

• Veidrodinis (angl. reflexive) šokis – kiekvienas šokėjas kreipia dėmesį tik į 

savo vidinę patirtį šokant. 

• Dalyvaujamasis šokis – šokėjų dėmesys kreipiamas į šokėjų tarpusavio ryšį, 

bendravimą. 

• Apeiginis (angl. sacred) šokis – dėmesys skiriamas ir žinutė siunčiama 

antgamtinėms būtybėms. 

• Pristatomasis šokis – atliekamas stebėtojams. 

Analogiškas, tačiau skirtingas dviejų tradicijų atskyrimas buvo pasiūlytas ir norvegų 

etnochoreologo Egilio Bakos (Egil Bakka) (2002). Jis, aptardamas Norvegijos šokių raidą, 

pabrėžė, kad Norvegijoje, siekiant atskirti „pirminę“ ir „antrinę“ tradicijas, vartojami kiti 

terminai: pirmajai priskiriama populiarioji tradicija, kuriai kaip antrinės tradicijos atitikmuo 

priešpastatomas ne atgimimas (angl. revival), o organizuotas liaudies šokio judėjimas. Pirmosios 

kategorijos šokiai yra tipiški Norvegijos valstietiškai visuomenei, kai nebuvo jokio sistemingo 

mokymo, nebuvo idėjos saugoti senesnius šokius, kurie turėjo savaime stiprią gyvąją tradiciją. 

Plėtojant organizuotą liaudies šokio judėjimą, šokiai buvo sąmoningai kultivuojami, jų mokoma 

turint tikslą juos išsaugoti ir panaudoti. E. Baka savo straipsnyje pateikė naujas savininkų (vidinių 

tradicijos žinovų) ir naudotojų (išorinių tradicijos žinovų) sąvokas, susijusias su „pirmine“ ir 

„antrine“ šokio egzistencija:  

• savininkai (angl. heirs), arba vidiniai tradicijos žinovai (angl. insiders) – tai 

šokėjai, perėmę šokius iš šeimos ar kitos artimos socialinės aplinkos, kaimynų; 

• naudotojai (angl. users), arba išoriniai tradicijos žinovai (angl. outsiders) – tai 

šokėjai, kurie yra netiesiogiai susiję su savo regiono tradicija ir šoka visų pirma savo malonumui 

ar dar kitais tikslais. 

Save E. Baka priskyrė naudotojams, nors ir gimė kaime, kalbėjo tarmiškai, žinojo vietos 

tradicijas (ta prasme jį galima įvardyti kaip vidinį tradicijos žinovą), tačiau tuomet savo 

bendruomenėje jis liaudies muzikos ir šokio paveldo neišmoko natūraliu būdu – pradėjo šokti 

vietinėje liaudies šokių grupėje, kuri šoko atrinktus, iš dalies choreografizuotus ir pritaikytus 

jaunimo klubui šokius. Kai sutiko šokėjus, kurie šoko iš kartos į kartą paveldimus šokius, E. 

Baka suprato, kad jie yra kitokie: „Mes buvom atrinkto, nacionalinio gaminio naudotojai, o 
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kuomet sutikau savininkus, žmones, kurie pristatė savo paveldėtas vietines tradicijas, supratau, 

kad nuo mūsų jie skiriasi didele pagarba savo tradicijoms“ (Bakka, 2002).  

Švedų etnochoreologas Matsas Nilsonas (Mats Nilsson), tyrinėdamas vien „antrinės“ 

egzistencijos šokio formas, panaudojo dar kitus terminus:  

• gyvasis (angl. living) šokis,  

• socialinis (angl. social),  

• populiarusis (angl. popular),  

• išmokytas šokis (angl. formally taught arba school dancing). 

Jis pateikė šokio klasifikaciją, atvaizduotą 4 schemoje (Nilsson, 1995: 216). 

 

M. Nilsonas pateikė įdomią įžvalgą: viskam tampant praeitimi, kai kurie žmonės 

įpareigoja kitus išsaugoti jų kultūrinį palikimą, jų šoktus šokius. Ši išreikšta valia transformuoja 

šokio funkciją – iš „gyvojo“ (angl. living) šokio jis tampa „mokomuoju“ (angl. schooled). Jis 

pabrėžė, kad socialinio šokio yra mažiausiai dvi paralelinės tradicijos: 1) „gyvoji“ arba 

populiarioji tradicija; ir 2) „mokyklos“ tradicija. Iš pastarosios išsivystė ir „sceninė“ tradicija, 

kuri padarė nemažą įtaką folkloriniam (angl. folk) šokiui (Nilsson, 1995: 212)4. 

                                                 
4 M. Nilsonas nebuvo tikras, ar mokyklos tradicija daro įtaką populiariajai tradicijai, todėl savo schemoje tai 

pažymėjo klausiamuoju ženklu 

 ŠOKIAI 

Sceninis 
šokis 

Socialinis 
šokis 

Populiarusis ? Išmokytas 

Dalyvavimas 
(neformalus) 
 
RITMAS 
 
„čia ir dabar“ 
 
Muzika ir šokis 
yra 
susiję vienas su 
kitu  
 

Mokymas 
(formalus) 
 
FORMOS/FIGŪRO
S 
 
„tenai ir/ar tada“ 
 
Muzika ir šokis 
tarpusavyje 
nesusiję 

Liaudies šokiai 

 Konkursiniai 
    šokiai 

4 schema. Liaudies šokių formos (M. Nilsonas). 

 



11 

 

Paminėtos šokio klasifikacijos yra pagrįstos jų atliekama funkcija visuomenėje, tačiau 

šis skirstymas reikalingas tuomet, kai atsiranda daugiau nei kelios skirtingos šokio kryptys. 

Lietuvoje XX a. pab. – XXI a. pr. atsirado nauja liaudies šokio kryptis – socialinis šokis, todėl 

poreikis klasifikacijai atsirado tik neseniai. Yra sukurtos kelios klasifikacijos, tačiau viena aiški 

šokio skirstymo sistema dar nėra nusistovėjusi. 

Lietuvoje folkloru, kaip socialiniu reiškiniu (viena iš laisvalaikio leidimo formų) pradėta 

domėtis 7-ajame ir 8-ajame dešimtmečiuose. Pakilus susidomėjimui, atsirado poreikis sisteminti 

šį reiškinį.  

Prie pirmųjų paieškų šioje srityje reikėtų priskirti lietuvių choreografų dalyvavimą 1971 

m. Jugoslavijoje surengtoje pasaulinėje teorinėje konferencijoje, skirtoje nagrinėti choreografijos 

klausimams (Poškaitis, 1985)5. Joje pirmą kartą folklorizmo sąvoka imta taikyti ir lietuvių 

choreografijos klasifikacijoje. Konferencijai skirtame pranešime buvo nagrinėjamos sceninio ir 

autentiško liaudies šokio apibrėžimai. S. Skrodenis ir K. Poškaitis sceninį liaudies šokį apibūdino 

kaip išplėtotą ir scenai skirtą meninę kūrybą, o autentišką liaudies šokį – kaip estetinę ir kultūrinę 

vertybę, reikšmingą dėl savo istorinės bei pažintinės funkcijos, o kartu ir kaip medžiagą plėtoti 

sceniniam šokiui (Poškaitis, 1985: 229). Folklorinius ansamblius pranešimo autoriai 

(pavadindami juos etnografiniais miesto ansambliais) traktavo kaip tiesioginius „autentiško“ 

šokio perdavėjus ir pagrindinius liaudies kūrybos reprezentatorius: „Tik jie gali tam tikru mastu 

sulaikyti jos nykimą“ (Poškaitis, 1985: 231).  

Zita Kelmickaitė 1985 m. straipsnyje „Tradicinis muzikinis folkloras šiandieninėje 

lietuvių kultūroje“, siekdama išskirti aiškesnes sociokultūrines folkloro ribas ir pasiremdama 

jugoslavės Dunja Ritman-Auguštin (Dunja Rihtman-Auguštin) (1971). paskelbta tipologija, 

lietuviško folkloro transformacijos lygmenis suskirstė į klasikinį folklorą ir antrines folkloro 

gyvavimo formas – folklorizmą. Klasikinio folkloro atlikėjams ji priskyrė ne tik kaimo žmones, 

bet ir miesto (jų grupes), išsaugojusius „konkrečią folklorinę tradiciją – savo krašto 

dainuojamosios, pasakojamosios tautosakos repertuarą, muzikos, žodžio, judesio 

(choreografijos) savitumą.“ (Kelmickaitė, 1985: 6). Antrines folkloro gyvavimo formas – 

folklorizmą – ji suskirstė į dvi grupes: a) kai yra išsaugomi esminiai bruožai, klasikinį folklorą 

pritaikant prie šiuolaikinių aplinkybių (folkloro ansambliai ir pavieniai atlikėjai); ir b) kai didžioji 

dalis bruožų yra prarandama, praktiškai sukuriamas naujas produktas (dainų ir šokių ansambliai).  

                                                 
5 „Folklorizmas ir folkloro problemos šiandieninėje choreografijoje“ 
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Z. Kelmickaitė, siekdama nustatyti šios klasifikacijos ribas, gilinosi į folkloro ir 

autentiškumo sąvokas. Anot autorės, „autentiškais“ liaudies dainų atlikėjais nereikėtų vadinti tų, 

kurie nėra augę lokalios folkloro tradicijos aplinkoje, o folklorizmo reiškinių – vadinti folkloru, 

net jei tai būtų kopija ar restauracija, nes tai yra „nefolklorinės kultūros produktas“ (ten pat: 7). 

Tačiau pripažindama, kad tradicija natūraliu būdu jau beveik neegzistuoja, Z. Kelmickaitė 

tvirtino, kad „antrinė folkloro gyvavimo forma (folklorizmas) yra ne priešprieša, „grynojo“ 

folkloro neigimas, jo nepaisymas, o nauja tautosakos gyvavimo stadija“ (ten pat: 6). Jos 

nuomone, folklorizmo procesą galima reguliuoti ir paveikti populiarinant „aukšto idėjinio ir 

meninio lygio klasikinį ir antrinį lietuvių folklorą“ (ten pat: 9). 

Dalia Urbanavičienė 1997 m. straipsnyje “Autentiškas liaudies šokis: įtakos ir 

pasekmės” analizavo lietuvių tradicinio šokio istorinę kaitą, sovietmečiu ypač suaktyvėjusios 

liaudies šokio stilizacijos įtaką. Vėliau ši tema buvo plėtojama tarptautiniame etnochoreologų 

simpoziume (Urbanavičienė, 1998) ir respublikinėje konferencijoje, jos pranešimo pagrindu 

paskelbtame straipsnyje „Tradiciniai šokiai ir visuomenės kultūra“ (Urbanavičienė, 2004). Autorė 

pastarajame straipsnyje palygino lietuvių šokio istoriją su vengrų liaudies šokio istorija: 

„Vengrijos sceninio liaudies šokio raidai neabejotiną įtaką padarė 7-ajame dešimtmetyje šioje 

šalyje kilęs „šokio namų“ judėjimas, leidęs vengrams išsaugoti savo choreografinio folkloro 

savitumą, jį pažinti ir tinkamai reprezentuoti.“ Urbanavičienė aptaria autentiško ir sceninio 

liaudies šokio bendrą istorinę raidą ir liaudies šokį suklasifikuoja pagal šias funkcijas: 

reprezentacinė, edukacinė, pasilinksminimo (socialinio šokio funkcija), linksminamoji 

(parodomojo šokio funkcija), apeiginė. Analizuodama liaudies šokio raidą, autorė straipsnyje 

naudoja šiuos teminus: tradiciniai šokiai, autentiški šokiai, sceniniai liaudies šokiai. 

Ieva Ivanauskaitė bakalauro darbe „Tradicinės šokių vakaronės XXI a. I dešimtmetyje: 

choreografinio folkloro tąsa“ (2011) aptaria ir analizuoja kelių tradicinių šokių klubų veiklą, jų 

repertuaro, instrumentarijaus skirtumus. Ji sąlyginai išskyrė dvi šiuolaikinių vakaronių grupes: 1) 

vakarones, skirtas plačiajai visuomenei; 2) vakarones, skirtas folkloro ansamblių nariams. 

Autorė nustatė, kad aktyviausi yra Vilniaus tradicinių šokių klubo nariai bei muzikantai, 

dalyvaujantys ir kitų klubų renginiuose. Šiuo metu vyksta aktyvus bendratautinis tradicinių šokių 

mainų  procesas (primenantis XIX a. pab. – XX a. pr. intensyvius bendraeuropietiškų šokių 

mainus): į lietuviškas vakarones atvyksta užsienio šalių šokėjai, nauji užsienietiški šokiai 

daugiausia patenka per aktyvų bendradarbiavimą daugiausia su kaimynų latvių ir estų šokių 

klubais (analogiškai lietuviški tradiciniai šokiai patenka į kitų šalių repertuarus). Svarbios šios I. 
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Ivanauskaitės išvados: „Dėl nutrūkusios šokių perdavimo tradicijos, trūksta šokio išmanymo 

duomenų. Įžvelgiama šokių mokymų stoka, kurių metu būtų paaiškinami tradicinio šokio esminiai 

bruožai. Atgimdamas tradicinis šokis prisitaiko šiuolaikinėje visuomenėje nūdienos sąlygomis ir 

įgyja vis naujų interpretacinių formų ir tokiu būdu užtikrina choreografinio folkloro tąsą“ 

(Ivanauskaitė, 2011: 37). 

Raimonda Ragauskienė magistro darbe „Improvizacija liaudies šokiuose: Kalvių 

kadrilis“ (2007) naudoja liaudies šokio, autentiško, folklorinio bei tautinio šokio terminus. 

Autentišką šokį ji apibrėžia kaip kaimo žmonių atliekamą šokį. Folklorinius šokius apibūdina 

kaip folkloro ansamblių ant scenos atliekamus tradicinius šokius ir pastebi, jog: „daugeliu atvejų 

jų [folkloro ansamblių – A.V.] atlikimas pasižymi kitokia stilistika [lyginant su autentišku šokiu – 

A.V.], kai improvizacijos beveik nebelieka.“ (Ragauskienė, 2007: 5). Sceniniu liaudies šokiu 

autorė vadina dainų ir šokių ansamblių ant scenos atliekamas tautinius šokius, kurie yra kuriami 

remiantis liaudies šokių elementais, ir pabrėžia, kad pastarieji yra neteisėtai priskiriami liaudies 

kūrybai. Autorė pastebi, jog šios trys kategorijos turi skirtingas socialines funkcijas: „Reikia 

pastebėti, kad net ir kaimo šokėjų scenoje atliekami liaudies šokiai nepilnai atskleidžia gyvosios 

tradicijos ypatumus, nes autentiško šokio paskirtis visų pirma siejasi su bendravimu, saviraiška, 

linksmybės kūrimu sau, o ne žiūrovui.“ (Ragauskienė, 2007: ten pat). 

Eivilė Jurkutė bakalauriniame darbe „Lietuvių liaudies šokis 8-9 dešimtmetyje: formos, 

funkcijos, prasmės“ (2011) pasitelkė F. Herburgerio įvestas ir A. Nachačevskio patikslintas 

sąvokas pirminė bei antrinė šokio tradicijos, panaudojo antrinės tradicijos bendruomenės 

terminą ir vadovavosi A. Nachačevskio teorija apie šokio dichotomiją „dalyvavimas-

pristatymas“. Ji tyrinėjo Vilniaus universitete aptariamuoju laikotarpiu veikusius tris kolektyvus: 

V. Aleksandravičiaus vadovaujamą dainų ir šokių ansamblį (atstovaujantį stilizuoto folkloro 

pateikimo kryptį), Z. Kelmickaitės vadovaujamą folklorinį ansamblį „Ratilio“ (folklorą 

pateikiantį vadinamąja „grynąja“ forma) bei V. Mačiekaus vadovaujamą kraštotyrininkų ramuvą 

(nesiekusią folkloro pristatyti, bet šokį traktavusią daugiau kaip bendravimo formą). E. Jurkutės 

atliktų apklausų analizė grindžiama penkiais pagrindiniais šokio analizės parametrais – funkcija, 

pasirodymo aplinkybės, formos, repertuaras, mokymas, santykis su tradicija, kurių tarpusavio 

sąsajos buvo specifikuotos vientisoje sistemoje (5 schema). 
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Analizuodama šokio funkcijas, E. Jurkutė akcentavo tai, kam šokis yra skiriamas (kitaip 

tariant – kas yra šokio priėmėjas), o tai sutapo su A. Nachačevskio tipologija, kurios pagrindas – 

dalyvavimo (skirta patiems šokantiesiems) ir pristatymo (skirta žiūrovams) dichotomija. Darbo 

eigoje tikslinant liaudies šokio sąvoką, buvo išskirtos trys grupės: sceninis stilizuotas liaudies 

šokis, sceninis „autentiškas“ liaudies šokis ir socialinis „autentiškas“ liaudies šokis (naujas 

dalykas). Prieita išvados, kad Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva dėl puoselėtos 

liaudies šokio kaip bendravimo būdo ir pasilinksminimo funkcijos buvo arčiausiai kaimo 

bendruomenės tradicijos ir tuo labai skyrėsi nuo dainų ir šokių bei folklorinių ansamblių. 

Šiame darbe bus analizuojama gyvoji šokio tradicija, Nachačevskio šokio klasifikacijoje 

priskiriama dalyvaujamajam (angl. participatory) šokiui. Šiai funkcinei šokių grupei būdingas 

dėmesys pačiam šokio veiksmui, iš jo kylančioms šokėjo vidinėms patirtims. Bus lyginamos dvi 

ryškiausios socialinio šokio tradicijos Lietuvoje: šiandienos tradicinių šokių klubų (TŠK) 

tradicija ir XX a. vidurio kaimo šokių tradicija. 

Pagal F. Herburgerio ir A. Nachačevskio šokio klasifikacijas, XX a. vidurio kaimo šokių 

tradicija šiame darbe bus vadinama „pirmine“ tradicija, o tradicinių šokių klubų veikla, siekianti 

kitame kultūriniame ir socialiniame kontekste atkartoti XX a. vidurio kaimo šokių tradiciją – 

„antrine“ tradicija. 

XX a. vidurio kaimo šokių tradicija atitinka visus F. Herburgerio teorijos pirminės 

egzistencijos kriterijus: ši tradicija gyvavo kaimo bendruomenėje, tradicijos turinys (repertuaras, 

instrumentarijus, aplinka, etika) nuolat kito, šokio buvo išmokstama natūraliai, dalyvaujant 

bendruomenės veikloje, ir tradicijos niekas nereguliavo. Taip pat XX a. vidurio kaimo šokių 

tradicijai tinka M. Nilsono klasifikacijoje išskirtas socialinio šokio grupės, populiariojo šokio 

pogrupio apibūdinimas: dalyvavimas yra neformalus, muzika ir šokis yra glaudžiai susiję, 

5 schema. Pagrindiniai šokio analizės parametrai (E. Jurkutė).  
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laikomi vienodai svarbūs vakarėlio dalimis, daug svarbesni yra bendravimo ir ritmo pajautimo 

aspektai, negu tikslaus muzikos ir šokio formų sutapimo paisymas, sudėtingos choreografijos 

atlikimas. 

Šiandienos tradicinių šokių klubų tradicija pagal A. Nachačevskio istorinę šokio 

klasifikaciją gali būti traktuojama kaip „antrinė“ XX a. vidurio kaimo šokių tradicijos 

egzistencija. Pagal M. Nilsoną ši tradicija yra tarpinė tarp populiariojo šokio (dalyvavimas yra 

neformalus, muzika ir šokis taip pat neatsiejami pasilinksminimo elementai) ir mokomojo šokio 

(formoms skiriama tiek pat dėmesio, kiek ir ritmui, stengiamasi išmokti šokti kaip „tenai ir/ar 

tada“).  

Pagal E. Jurkutės sukurtą klasifikaciją TŠK dalyviai atitinka antrinę šokio tradicijos 

bendruomenę, o tradicinių šokių klubas priskirtinas socialiniam autentiškam folklorui, nors ir 

nėra tiesioginio mokymosi iš kaimo šokėjų vakaronių ar kitų pasilinksminimų metu. Tai šiek tiek 

nesiderina su E. Bakos savininkų ir naudotojų grupavimu, pagal kurį TŠK dalyviai labiau 

priskirtini naudotojams (klubų dalyviai dažnai neturi savo lokalinio stiliaus, šokių repertuaro ir 

šoka savo malonumui bei dėl kitų sumetimų), o „pirminės“ tradicijos šokėjai – savininkai (yra 

puikiai įvaldę lokalų šokimo stilių, perėmę šokių repertuarą iš šeimos ar kitos artimos socialinės 

aplinkos). 

2. LIAUDIES ŠOKĖJŲ IR MUZIKANTŲ TARPUSAVIO 

RYŠIO TYRIMAI LIETUVOJE IR KITOSE ŠALYSE 

Liaudies muzikos ir šokio ryšys yra šokio antropologų bei šokio etnologų plačiai 

tyrinėjama tema. Pavyzdžiui, Tarptautinės tradicinės muzikos tarybos (ICTM) Etnochoreologijos 

studijų grupės 18-ajame simpoziume muzikos ir šokio ryšys buvo nagrinėjamas kaip viena iš 

dviejų simpoziumo temų. Todėl, sekant pasaulines tendencijas ir siekiant gilinti suvokimą apie 

Lietuvos folklorą, ši tema išlieka aktuali ir Lietuvos etnochoreologams. Šiame skyriuje bus 

apžvelgtos užsienio šalių tyrėjų studijos apie šokio ir muzikos ryšį bei negausūs šokėjų ir 

muzikantų ryšio tyrimai Lietuvoje. Šiai tyrimais remiantis bus pagrįstas šio darbo autorės 

pasirinkimas analizuoti šokėjų ir muzikantų ryšio temą. 

Anka Džiurčesku ir Lizbeta Torp straipsnyje „Muzikos ir šokio santykis: įžvalgos“ 

(1994) minėto ICTM Etnochoreologijos studijų grupės 18-ojo simpoziumo įžanginiame 

straipsnyje siekė apibendrinti muzikos ir šokio santykio tyrimus, išgrynindamos įvairius muzikos 

ir šokio tarpusavio ryšio tipus, bei pabrėždamos socialinio ir kultūrinio konteksto svarbą, 
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analizuojant šokį ir muziką apskritai: „<...> šokis ir muzika turėtų būti tyrinėjami kaip procesas: 

muzika ir šokis turi būti studijuojami jų socialiniuose kontekstuose, atsižvelgiant į jų pateikimą ir 

gyvavimą.“ (Giurchescu ir Torp, 1995: 143).  Esamo darbo autorės nuomone, kultūrinis ir 

socialinis kontekstai yra itin reikšmingi, nes jie daro stiprų poveikį patiems tyrinėjamiems 

objektams: grojimui, šokimui, gestikuliavimui, tekstams ir t.t., bei šių reiškinių interpretacijoms. 

Tad tik po socialinių ir kultūrinių kontekstų tyrimo gali sekti tolimesnė atskirų muzikos ir šokio 

elementų analizė.  

Taigi šio darbo pagrindinė tema – socialinis ir kultūrinis šokio bei muzikos kontekstas, o 

tiksliau – šokėjų ir muzikantų tarpusavio ryšys, apimantis bendrąsias estetines ir socialines 

normas, vyraujančias šokėjų ir muzikantų tarpusavio bendravime.  

Į muzikantų ir šokėjų santykį gilinosi ir Janina Eliot (Janine Elliott). Straipsnyje „Kas ką 

seka? Muzikos ir šokio santykis Kosvaldo Moris šokyje“ (1994) ji nagrinėja Anglijoje šokamo 

šokio Morris atlikimą ir muzikantų taikymąsi prie šokėjų. Morris – tai sudėtingas, šešių 

sinchroniškai judančių šokėjų šokis, kurio geram atlikimui yra privalomas muzikanto 

įsiklausymas ir atidumas šokėjams: „Pasak daugelio atlikėjų, paties šokimo esminis principas 

yra muzikanto gilus išmanymas ir nuolatinis dėmesys Morris šokio judesiams ir šokėjų fiziniams 

poreikiams.“ (Elliot, 1994: 176). Pavyzdžiui, šokio pradžioje tiek šokėjai, tiek muzikantas turi 

taikyti vienas prie kito savo ritminių verčių atlikimą, kad būtų nustatomas bendras šokio tempas, 

kuris bus naudojamas viso šokio metu. Muzikanto prisitaikymo svarbą iliustruoja kitas pavyzdys: 

J. Eliot teigia, kad jei šokėjas pasitiki, kad muzikantas prisitaikys, tai leidžia šokėjui daryti 

aiškius ir stiprius judesius, nepriklausomai nuo tempo apribojimų. Tačiau jei muzikantas yra 

nepažįstamas, nesugeba tinkamai prisitaikyti arba muzikantų yra daug, tai verčia šokėją akylai 

sekti ir taikytis prie to muzikos tempo, kuris yra grojamas, tačiau kuris ne visada šokėjui yra 

optimaliausias (ten pat: 179). 

Kita vertus, J. Eliot teigimu, muzikantas turi išlaikyti bazinį šokio tempo stabilumą ir 

nesitaikyti per daug (ten pat: 181). Taigi muzikantui yra iškeliamas dvigubas iššūkis – viena 

vertus, palaikyti šokio ritmo stabilumą; kita vertus, prisitaikyti prie šokėjų fizinio judesio 

poreikių, suteikiant jiems sąlyginę manevro laisvę. Tai parodo, kad glaudus muzikanto (ar 

muzikantų) ir šokėjų ryšys gali būti ne tik subtilus ir įdomus tyrimų objektas, bet ir būtinas 

kokybiškam šokio atlikimui. 

Aleksandras Romodinas (Aleksandr Romodin) ir Irina Romodina straipsnyje 

„Instrumentinės muzikos ir šokio santykis šiaurės Baltarusijos folkloro tradicijoje“ (1995) 
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analizuoja, kaip muzikos ir šokio santykis atsiskleidžia šokėjų ir muzikantų socialiniuose 

santykiuose bei per jų naudojamų terminų panašumus. Straipsnyje pristatoma tradicinė šokių 

instrumentų sudėtis, gero šokio bei gero muzikanto kaip šokėjo apibūdinimai, kurie taip pat gali 

būti taikomi ir Lietuvos kaimo šokių tradicijai. Pavyzdžiui, pabrėžiama, kad geras muzikantas 

turi būti ir geras šokėjas: „Muzikantai turi žinoti visus šokių žingsnelius. Jei neturi jų savo 

mintyse, negalėsi gerai pagroti šokio.“ (ten pat: 230).  

Švedų etnochoreologas Matsas Nilsonas kvestionavo menamą šokio ir muzikos ryšio 

tvirtumą: jis suabejojo, ar egzistuoja muzikos ir šokio jungtis kaip prigimtinė duotybė (angl. 

given link), glūdinti garso ir judesio, kaip dviejų sistemų, prigimtiniame santykyje. Jis pastebėjo, 

jog dabartiniuose populiariuosiuose šokiuose (angl. popular dance) šokėjų santykis su muzika 

yra daug laisvesnis negu formaliai išmokytuose šokiuose (angl. formally taught, school dancing): 

populiariuosiuose šokiuose pagrindinis šokio ir muzikos jungiamasis dėmuo yra vien ritmas, o 

sudėtinguose, struktūrizuotuose, formaliai išmokytuose šokiuose yra daugiau su muzika siejamų 

jungiamųjų dėmenų – metras, ritmas, frazė, choreografinis piešinys (angl. floor patterns) 

(Nilsson, 1995: 212). M. Nilsono nuomone, „išmokytoje tradicijoje“ yra didesnis sistemų 

integracijos poreikis: „Dėl to „mokyklos ir klubų sistema“ sukuria daugiau ryšių tarp muzikos ir 

šokio, linkstama turėti didžiulį repertuarą. Tuo tarpu gyvojoje tradicijoje išmokstama šokti 

dalyvaujant, repertuaras dažniausiai yra ribotas, nes visada galima naudoti šokius, kurie šokami 

pagal bet kokią muziką“ (ten pat: 213). Ši Nilsono teorija taip pat siūlo įdomų paaiškinimą, kodėl 

„pirminėje“ tradicijoje šokių repertuaras yra gan siauras, o „antrinėje“ tradicijoje vienas iš 

keliamų tikslų yra repertuaro plėtimas. 

Tuo tarpu Lietuvoje daugiausia tyrinėtos muzikos ir šokio sąsajos, o ne muzikantų ir 

šokėjų tarpusavio ryšys. Stasys Paliulis straipsnyje „Apaščios polka“ (1974), aptardamas 

Apaščios upės apylinkėse iki 1914 m. gyvavusią polką, pabrėžė jos didelį improvizaciškumą, 

trumpai aprašė betarpišką muzikos ir choreografijos ryšį šokyje: „<...> tam tikrą organizuotą 

vaidmenį vaidina ir muzika, ir šokėjų nuotaika. Kai muzikantai užgroja šaunesnę ir gražesnę 

polkos dalį (arba užtrenkia naują, dar smagesnę polkos melodiją), dauguma šokėjų meta 

žingsniavę, pradeda suktis, o kai iš besisukančiųjų kas smarkiau pradeda trepsėti ir ūksėti, ta 

nuotaika pagauna visus šokėjus ir beveik visi ima smarkiau suktis, trepsėti, ūksėti, švilpti, tarsi 

poros lenktyniautų savo vikrumu.“ (Paliulis, 1974: 348). 

Choreologas Kazys Poškaitis atkreipė dėmesį į improvizacinį judesio ir muzikos ryšį 

žaidimuose, kurių judesiai ne visada būna ritmiški: „<...> žaidėjai solistai, vaidinantys tekste 
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apdainuojamus asmenis ar veiksmus, nors ir vaikščioja pagal dainuojamą tekstą ritmiškai (tai 

nebūtina), tačiau turi visišką improvizacijos laisvę, jiems nėra kokios nors privalomos nuoseklios 

žingsnių ar figūrų tvarkos, kiekvienas improvizuoja savaip, pagal savo individualybę ir situacijos 

suvokimą“ (Poškaitis, 1992: 151). 

Išsamesnis muzikos ir judesių santykių nagrinėjimas pateiktas Dalios Urbanavičienės 

knygos „Lietuvių apeiginė etnochoreografija“ 4-ajame priede „Lietuvių apeiginės 

etnochoreografijos muzikinės savybės“. Muzikos ir šokio ryšys yra analizuojamas įvairaus tipo 

choreografijoje: „Muzikos savybės dažnai priklauso nuo choreografijos tipo: vienokia muzikas 

būdinga apeiginiams veiksmams, kitokia – grupiniams žaidimas ir šokiams, dar kitokia – 

improvizaciniams, poriniams šokiams, šokamosioms sutartinėms ir pan.“ (Urbanavičienė, 2000: 

408). Apeiginiuose veiksmuose menkiausiai jaučiamas muzikos ir šokio ryšys, kur muzikinį foną 

sudaro žodinės formulės – šūksniai arba su judesiu nesusijęs dainavimas, o stipriausiai, 

griežčiausiai – poriniuose, improvizaciniuose šokiuose. D. Urbanavičienės sukurta liaudies šokio 

struktūrinės analizės metodika (Urbanavičienė ir Zalagaitytė, 2005) sudaro prielaidas giliau 

tyrinėti choreografijos ir muzikos santykį. 

Nemaža darbų šia tema pateikė ir studentai. Liaudies šokio tradicijos emic aspektą 

tyrinėjo Raimonda Ragauskienė (buv. Zalagaitytė) magistro darbe „Improvizacija liaudies 

šokiuose: Kalvių kadrilis“ (2007) (etic aspektas atspindi mokslininko tyrimo pobūdį, kai tyrimo 

subjektas yra aprašomas iš mokslininko perspektyvos, stipriai remiantis teorija ir menkai 

atsižvelgiant į paties tyrimo subjekto – šokėjo, muzikanto – vartojamą terminologiją ir temos 

supratimą. Tyrimas, vykdomas emic aspektu, siekia naudoti tiriamojo subjekto terminologiją ir 

perspektyvą, labiau remtis pateikėjo informacija, formuojant tyrimo struktūrą ir išvadas). R. 

Ragauskienė etic aspektu išanalizavo Kalvių kaimo (Trakų r.) kadrilio vaizdo įrašus (struktūrinės 

analizės metodu buvo prisiliesta ir prie stilistinių šokio ypatybių), bei emic aspektu tyrinėjo 

pateikėjų požiūrį į improvizaciją. 

Vaida Naruševičiūtė, susidūrusi su tradicinio liaudies šokio stilistikos perėmimo 

problematika, tyrinėjo šią temą magistro darbe „Tradicinio šokio perdavimo problematika: 

Marcinkonių apylinkių polkos stilius“ (2010). Savo darbe ji analizavo vaizdo įrašus ir sukūrė 

tradicinio šokio mokymo metodiką, paremtą norvegų metodika, ir kelis kartus ją išbandė. 

Marcinkonių ir aplinkinių kaimų polkos stilius analizuotas muzikos ir šokio santykis pasitelkiant 

tiek struktūrinę analizę bei emic aspektu gilintasi į interviu su pateikėjais, jų liaudiškosios 

terminijos tyrimus bei vaizdo įrašų analizę. 
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Valdonė Barkauskaitė bakalauriniame darbe „Rateliai (daržaliai) Varėnos rajono 

apylinkėse“ (2011) struktūrinės analizės būdu tyrinėjo muzikos ir teksto santykį rateliuose. Ji 

teigia, jog „muzikos ir šokio ryšys labiausiai pasireiškia per ritmiką“, tik šios minties, deja, 

neišplėtojo ir detaliau neanalizavo laisvo neritminio judėjimo (kurį, kaip minėta, pastebėjo 

Poškaitis). 

Šių dienų lietuvių liaudies šokių tradicija yra mažiau tyrinėta. Keli Vytauto Didžiojo 

universiteto Etnologijos katedros absolventai šia tema yra parašę šiuos darbus: Vaida 

Naruševičiūtė savo bakalauro darbe (2007) aptarė tradicinės kultūros skleidimąsi šių dienų 

visuomenėje. Ji lygino Vilniaus tradicinių šokių klubą su panašią veiklą plėtojančiais Švedijos ir 

Vengrijos klubais. Gintarės Stankutė (2010) tyrinėjo Kauno tradicinių šokių vakarones magistro 

darbe „Tradicija ir moderni visuomenė: folklorinis judėjimas Kauno mokyklose XXI a.“ 

I. Ivanauskaitė, aptardama Vilniaus tradicinių šokių klubą, pastebi, jog: „vakaronėse 

muzikantai, intensyviai grojantys tuos pačius šokius, pradeda pernelyg dažnai greitinti ritmą, 

tempą. Dingsta prisitaikymas prie šokėjų patogumo šokant.“ (Ivanauskaitė, 2011: 3) Tyrime 

buvo atlikta apklausa, pagal kurios duomenis, kai kurie Vilniaus TŠK dalyviai į vakarones ateina 

„iškrauti savo energiją“, o kiti – pasišokti jaučiant malonumą. Bet žvelgiant giliau į Vilniaus 

TŠK esančias tempo greitinimo tendencijas kyla klausimas: „Bet ar muzikantų neprisitaikymas 

prie šokėjų nepanaikina ryšio, nepanaikina tarpusavio jungties? <....> ...daugumai šokių 

pritaikomas greitesnis tempas negu įprastai pastebėtas tiktai Vilniaus Tradicinių šokių klube.“ 

(ten pat: 3) 

Apibendrinant, nors egzistuoja pavieniai tyrimai, paliečiantys muzikantų ir šokėjų 

tarpusavio ryšio temą Lietuvoje, vis dėlto tenka konstatuoti, kad detaliau į šią temą Lietuvoje, 

skirtingai nei kitose Europos šalyse, nėra gilintasi. Tuo pačiu daugelis šių darbų yra apie 

nykstančias arba jau išnykusias tradicijas, o ne apie dabartinio šokio tradicijos transformacijos 

procesus bei galimą senosios tradicijos tąsą šiandien. Trūkstant tinkamo dėmesio šiems 

aspektams, čia pateikiamo darbo autorė analizuos muzikantų ir šokėjų tarpusavio ryšį, lygindama 

senąją („pirminę“) tradiciją su dabartine („antrine“), TŠK propaguojama tradicija.  
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3. ŠOKĖJŲ IR MUZIKANTŲ TARPUSAVIO RYŠIO 

GYVOJOJE ŠOKIO TRADICIJOJE KAITOS TYRIMAS 

(apklausos duomenų analizė) 

Dėl pasaulinių karų, SSRS okupacijos ir jos padarinių – kolektyvizacijos, trėmimų, bei 

vėliau sekusių kultūros namų steigimo – stipriai pakito gyvoji šokių tradicija. Daugiausia dėl 

tradicinės kultūros performavimo politikos (tautinių šokių ansamblių propagavimo), tačiau ir dėl 

kitų istorinių aplinkybių šokių tradicija nebebuvo perduodama iš kartos į kartą. Tai lėmė, jog 

daugelyje Lietuvos vietovių (ypatingai mažesniuose kaimuose bei miesteliuose) išnyko gyvoji, 

populiariojo – socialinio šokio (žr. 4 schemą) tradicija. Daug kur šokiai visai nustojo vykę. Tiesa, 

kai kuriuose didesniuose miesteliuose (pvz. Stakliškėse, Butrimonyse, Dauguose) jaunimo šokiai 

nenustojo vykę iki šiandienos. 

Sąjūdžio bei Nepriklausomybės laikais Lietuvoje buvo atkurta socialinio šokio tradicija, 

rekonstruojanti XX a. pradžios bei vidurio kaimo šokių tradicinį repertuarą, šokimo stilistiką, 

šokių papročius. Remiantis A. Nachačevskio teorija (1995), XXI a. pradžios šokių tradiciją 

galima laikyti XX a. pradžios bei vidurio kaimo šokių tradicijos „antrine“ egzistencija. Šiam 

tyrimui buvo pasirinkta XX a. vidurio šokių tradicija, nes giluminiam muzikantų ir šokėjų 

tarpusavio santykio tyrimui esamuose literatūros šaltiniuose medžiagos nepakako, todėl nutarta 

remtis pusiau struktūrizuotų interviu metodu surinkta medžiaga ir ją lyginti su XXI a. tradicinių 

šokių klubų respondentų duomenimis.  

Šiame tyrime analizuojamos tradicijos:  

• XX a. vidurio kaimo šokių tradicija šiame darbe bus vadinama „pirmine“ 

šokio tradicija;  

• XXI a. tradicinių šokių klubų tradicija šiame darbe bus vadinama „antrine“ 

šokio tradicija. 

Skirtingoms tradicijoms tirti buvo sudarytos anketos, kurių pagrindu buvo atliekami 

pusiau struktūrizuoti interviu. Siekiant atlikti tikslią analizę, skirtingų tradicijų šokėjams ir 

muzikantams buvo užduodami tokie patys klausimai, atskleidžiantys muzikantų – šokėjų santykio 

bei kitus šių dviejų šokių tradicijų aspektus. Šis darbas tęsia V. Naruševičiūtės (2010) bei R. 

Ragauskienės (2007) pradėtą emic liaudies šokio analizę, tik šį sykį XX a. vid. kaimo šokių 

tradicija bus analizuojama iš muzikantų ir šokėjų santykio perspektyvos. 
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Šiame skyriuje „pirminė“ bei „antrinė“ šokių tradicijos bus pristatomos atskirai, po to 

pateikiamas jų palyginimas. Apklausų medžiaga bei rezultatai yra suskaidyti į penkias 

pagrindines temas: šokių organizavimas, šokių repertuaras ir eiga, geras šokėjas, geras 

muzikantas bei šokimo ir muzikavimo santykis. Vėliau „pirminės“ ir „antrinės“ tradicijų 

skirtumai bus analizuojami lyginamuoju metodu. 

3.1. „Pirminė“ šokio tradicija  XX a. vidurio Lietuvoje 

Remiantis kitų tyrinėtojų medžiaga, tarpukariu jaunuolių susibūrimai su šokiais vykdavo 

šeštadieniais, sekmadieniais (išskyrus adventą, gavėnią). Žemaičiai šiuos susibūrimus vadino 

nibre, jaunimu, vakaruška, štrambambole, bige (Šaknys, 1994: 14), Šiaurės rytų Lietuvoje – 

kuokynėmis, apie Gervėčius – šokimais, Pietryčių Lietuvoje – večerinkomis, večeruškomis, 

kalėduškomis, Pietų Lietuvoje – gūžynėmis, tarpukariu – robaksu, rabaksu (Šaknys, 2001: 22). 

Šiokiadienio pasilinksminimai po talkų būdavo vadinami patalkiais (ten pat). Dažniausiai 

pasilinksminimai vykdavo trobose, šiltuoju metų laiku – lauke, kieme. Pagrindiniai dalyviai – 

jaunuoliai iš vietinio kaimo, pasitaikydavo, kad atvažiuodavo ir iš tolimesnių kaimų (daugiausia 

vaikinai).  Be to, įvairios gimnazijos ir draugijos miestuose ėmė organizuoti gegužines, kurios 

vėliau perėjo į kaimo kultūrą ir greitai prigijo bendruomenėje. D. Urbanavičienės teigimu, 

„gegužinėse vyravo šokiai (jų repertuaras būdavo panašus, kaip vakarėliuose), žaidimų ir ratelių 

beveik nepasitaikydavo“ (Urbanavičienė, 2007: 140). XX a. pradžioje gimę pateikėjai prisimena 

gegužines kaip vieną iš smagiausių jaunimo sambūrių, todėl, vardindami pasilinksminimų 

pavadinimus, pirmiausia pamini gegužines.  

Pokariu gyvoji šokių tradicija patyrė skaudžių pokyčių. Anot D. Urbanavičienės, „XX a. 

antroje pusėje prasidėjo lietuvių liaudies šokių gyvosios tradicijos nykimas dėl politinių, 

ekonominių, socialinių ir kitų pokyčių (dauguma jaunimo pasitraukė iš kaimo, likusieji atmetė 

senąsias tradicijas, <...> šokių vakarai virto diskotekomis)“6. Ypač sparčiai nyko patalkių 

tradicija su šokiais. Prasidėjus kolektyvizacijai, bendruomeninių talkų paprotys daugelyje 

vietovių susilpnėjo, o dar po kokių 20-30 metų (apie 1970 – 1980 m.) visai išnyko iš kaimo 

bendruomenės gyvenimo. Iki kolektyvizacijos kaimo žmonės visiems didesniems savo ūkio 

darbams atlikti kviesdavo talką iš kaimo,  o kolūkių laikais, visus darbus privalomai turėjo 

nudirbti visas kolūkis, todėl niekam nebereikėjo kviesti žmonių ir tuo labiau, jiems atsilyginti 

vaišėmis bei samdyti muzikantus šokiams. Kiek ilgėliau išsilaikė laisvalaikio metu 

                                                 
6 Žr. http://identitetas.mch.mii.lt/Index.asp. 

http://identitetas.mch.mii.lt/Index.asp
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organizuojamos talkos, kaip plunksnų plėšymas, vilnos kedenimas, po kurių pagal seną tradiciją 

visada vykdavo šokiai. Kai kuriose vietovėse rimtesnės talkos buvo rengiamos ir kolūkio laikais. 

3.1.1. „Pirminės“ tradicijos pateikėjų charakteristika 

Parengus anketas XX a. vidurio tradiciniams šokėjams ir muzikantams (žr. Priedas 1), 

struktūrizuoto interviu metodu buvo apklausti 29 pateikėjai (iš jų 8 – muzikantai), kilę iš Alytaus, 

Varėnos, Švenčionių, Ignalinos, Tauragės rajonų. Vyriausia pateikėja – 96 metų (g. 1919 m.), 

jauniausias – 61 m. (g. 1953 m.). Atsižvelgiant į tai, kad šokių gyvoji tradicija Lietuvos kaime 

XX a. viduryje labai sparčiai kito ir jaunesnio amžiaus pateikėjų patirtis nesiekė tarpukario 

laikotarpio, visi pateikėjai buvo sąlyginai suskirstyti į tris kartas:  

1) gimusius 1919-1929 m.; 

2) gimusius 1930-1940 m.; 

3) gimusius 1941-1953 m. 

Išsamiau aptarkime kiekvienos kartos pateikėjus. 

 

Pirmoji karta (g. 1919-1929 m.) 

VANDA VERVEČKIENĖ – PULTARACKAITĖ,  gimė 1919 m. Eigelonių kaime 

Butrimonių seniūnijoje Alytaus r., ten pat nugyveno visą gyvenimą, šiuo metu gyvena Pivašiūnų 

parapijos globos namuose (toliau – Vanda, 1919, Butr.).  

Užaugo šešių vaikų šeimoje. Kai tėvai pasistatė naują namą, jaunimas jų namuose labai dažnai 

darydavo šokius, o sovietmečiu ir darbų pabaigtuvių šventės vykdavo jų namuose. Turi puikią 

atmintį, labai darbšti ir maloni moteris.  

ELEONORA MATLAŠEVIČIENĖ – GARKAUSKAITĖ  gimė 1926 m. Mėžionių 

kaime Cirkliškio seniūnijoje Švenčionių r., visą gyvenimą pragyveno šiame kaime (toliau – 

Eleonora, 1926, Cirkl.).  

Jaunystėje garsėjo kaip geriausia kaimo šokėja. Su ja vyrai eidavo šokti, norėdami pasirodyti. Ji 

gebėjo labai gerai prisitaikyti prie partnerių, ypač šokančių savitai, su patrepsėjimais, 

sumušimais ir pan. Abu su vyru buvo kilę iš labai neturtingų šeimų, todėl viską pasiekė savo 

sunkiu darbu. Jie garsėjo taupumu, tvarkingumu, griežtumu. Su vyru gražiai sugyveno. Labai 

protinga ir blaivi. Kaime ir ji, ir jos vyras buvo gerbiami. Reikalui esant pas juos eidavo žmonės 

klausti patarimo, prašyti, kad parašytų kokį dokumentą. 

VANDA SAULYTĖ  gimė 1928 m. Mėžionių kaime Cirkliškio seniūnijoje Švenčionių 

r., kur pragyveno visą savo gyvenimą (toliau – Vanda, 1928, Cirkl.).  

Netekėjusi. Mergavo ilgai. Buvo nuolatinė šokių lankytoja, tačiau juose, anot amžininkų ,,nei 

šoko, nei dainavo“. Jos namuose nuolat vykdavo kaimo šokiai, nes namai buvo dideli, tvarkingi 
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ir šeimininkai geri, be to, namuose buvo jaunimo (jie augo keturiese). Apie kuokines (taip čia 

vadino kaimo šokius), šokėjus, atsitikimus pasakojo labai noriai, su nuotaika. Labai sėsli, 

nemėgsta ir vengia svetimų, jai nežinomų vietų. Labai darbšti, tvarkinga ir išdidi. Namai, kiemas 

ir aplinka tviska darna, tvarka ir švara.  

MARIJA JONIENĖ – TALAČKAITĖ gimė 1928 m. Dūdiškių kaime Butrimonių 

seniūnijoje Alytaus r. (toliau – Marija, 1928, Butr.).  

Jos tėvas buvo labai drąsus ir geras žmogus. Pokario laikotarpiu pas save namuose slėpė daug 

žmonių: kelis partizanus (vienas iš jų buvo sužeistas), nuo trėmimų ar kariuomenės bėgančius 

taip pat priglausdavo. Tėvus priglaudė ir jos būsimą vyrą.  

PETRAS PATACKAS gimė 1928 m. Kančėnų kaime Daugų seniūnijoje Alytaus r. 

(toliau – Petras, 1928, Daug.).  

Partizanavo 1944-1946 m. Beržo grupėje Dainavos apygardoje, Kančėnų kaime. Buvo stambaus 

sudėjimo ir niekas negalėjo įtarti, kad jam tada buvo tik 17 metų. Buvo grupės raštingiausias 

narys, nes mokėsi Alytaus amatų mokykloje (ten jam kūno kultūrą dėstė Adolfas Ramanauskas – 

Vanagas). Grįžęs iš miško ėjo mokytis į Vilniaus prekybos mokyklą ir tarnavo SSRS armijoje. 

Tarnaujant antrus metus, buvo likviduotas Kančėnų bunkeris ir rasti dokumentai su jo pavarde. 

Tada jį paėmė iš kariuomenės, tardė ir vėliau ištrėmė į Sibirą beveik 4-iems metams. Lageryje 

dirbdami dainuodavo, bet nešoko. 

VINCAS ŽEIMYS gimė 1929 m. Paškūniškių kaime Pivašiūnų seniūnijoje Alytaus r., 

šiuo metu Vincas gyvena Pivašiūnų parapijos globos namuose (toliau – Vincas, 1929, Pivaš.).  

Pradėjo eiti į šokius nuo 15 metų. „Po to, kai tėvą paėmė, tai tadu, kadu norėjau, tada 

pareidavau“. Eidavo į šokius ir po vestuvių, net kai turėjo vaikų. Į jo vestuves suėjo žmonės iš 

dviejų kaimų (tada dar gyvavo toks paprotys). Vincas beveik visą savo gyvenimą pragyveno 

tėvų namuose viduryje miško, savo perstatytoje troboje užaugino 5 sūnus. Labai darbštus ir 

linksmas žmogus. 

Pirmosios kartos pateikėjų sąrašas yra negausus, iš šešių pateikėjų nėra nė vieno 

muzikanto. Geriausi šokėjai – Vanda Vervečkienė (1919, Butr.), Eleonora Matlaševičienė (1926, 

Cirkl.), Vanda Saulytė (1928, Cirkl.), Vincas Žemys (1929, Pivaš.), kurie daugiausia ir 

papasakojo apie šokių tradicijas. 

 

Antroji karta (g. 1930-1940 m.) 

JANINA ARMANAVIČIENĖ – ŽVALIAUSKAITĖ gimė 1930 m. Vilkininkų kaime, 

Stakliškių seniūnijoje Prienų r., šiuo metu gyvena Stakliškių miestelyje (toliau – Janina, 1930, 

Stakl.).  

Janinos tėvų namai buvo labai dideli, tai jaunimas prašydavo, kad leistų pas juos daryt šokius. Į 

jų kaimo šokius ateidavo bernai iš labai tolimų kaimų. Buvo labai gera šokėja, moka daug dainų 

iš jaunystės ir vaikystės. Turi puikią atmintį, labai kūrybinga, daug dainų yra pati prikūrusi. Su 

draugėmis eidavo į gretimą kaimą pas „lenkus“, ten lenkai „gražiai apeidinėj“ (jie žaidimų 
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nelabai mokėjo, bet labai gražiai šoko lenkiškus šokius – „Viesiolna pjosenka“, „Šliafoksą“, 

„Mazurką“).  

ONA MAROZIENĖ – MARKAUSKAITĖ gimė 1930 m. Mėžionių k. Cirkliškio 

seniūnijoje Švenčionių r. (toliau – Ona, 1930, Cirkl.).  

Gera šokėja. Jos tėvas buvo muzikantas, grojo smuiku, todėl Ona dar vaikystėje su juo eidavo į 

kaimo šokius. Buvo ištekėjusi už kareivio ir išvykusi su juo gyventi į Biržų rajoną. Po to grįžo su 

juo ir vaikais į Mėžionis. Vyrui žuvus, ištekėjo už vietinio, su juo vaikų nesusilaukė. Linksmo, 

atviro būdo. 

Smuikininkas PETRAS JAKAVONIS gimė 1931 m. Maksimonių kaime Merkinės 

seniūnijoje Varėnos r., atsikėlė į Merkinę 1958 m. (toliau – Petras, 1931, Merk.).  

Dvylikos metų pats pasidarė smuikų – lanką, „pradėjau un to lanko, tūsiot an vienos strūnos“. 

Vėliau tėvas jam sumeistravo smuiką, su kuriuo grojo jaunimo šokiams (sulaukęs 14-os metų 

buvo jau gana aukštas ir sunkiai kas galėjo suprasti, kad jis jaunesnis). Pirmiau grojo smuikais 

namie su kaimynu, tik vėliau pradėjo vakarėliuose. „Jaunimas prašydavo grait, bet va kad 

atsisakai bijodamas su tais miškiniais susdurt.“ Pokariu partizanai draudė daryti šokius, ir vieną 

sykį per vakaronę sudaužė jo smuiką. Grojo iki išeidamas kariuomenėn 1951 m. Tarnaudamas 

kariuomenėje pats pasidarė smuiką, bet jį pavogė. Po vestuvių beveik negrojo. Tik po žmonos 

mirties iš nuobodulio vėl per porą savaičių pasidarė smuiką („smuikutę“) ir kokius 4-5 metus 

grojo Merkinėje, Kaupinio kapeloj.  

VYTAUTAS MAČIONIS gimė 1932 m. Atžalyno kaime Daugų seniūnijoje Alytaus r. 

(toliau – Vytautas, 1932, Daug.).  

Yra kilęs iš labai patriotiškos šeimos: tėvas ir vyriausiasis sūnus buvo išėję partizanauti, keturi 

jaunesnieji broliai dalyvavo pogrindinėje veikloje, o trys seserys buvo ištremtos į Sibirą už 

ryšininkavimą. Jų kaimo bunkerio vadas buvo Vytauto pusbrolis, pavaduotojas – brolis, tėvas – 

eilinis grupės karys. Iš vaikystės atsimena daug partizanų dainų ir yra praleidęs nemažai laiko su 

legendinio partizano Vaclovo Voverio-Žaibo grupe. Yra parašęs virš 100 straipsnių apie 

partizaninį karą ir miško brolius. Geras šokėjas. 

Muzikantas ALGIRDAS GAIDUKEVIČIUS gimė 1936 m. Subartonių kaime 

Merkinės seniūnijoje Varėnos r., šiuo metu gyvena šalimais tėviškės Subartonyse (toliau – 

Algirdas, 1936, Merk.).  

Jis – seniausias ir geriausias kaimo būgnininkas. Jaunystėje trumpai grojo armonika (pats 

išmoko), o vaikystėje skambino cimbolais, nori įsigyti cimbolus ir prisiminti kaip reikia 

skambinti. „Dar geriau kap būgnyc – raikia pagalukais mušc. Viskas dera, tik reikia pritaikyc“. 

Jo tėvo namuose vykdavo kaimo šokiai: „Lyšnas vakaras ty būdavo vaidina, tai suvažiuoja 

daug, kokis šimtas iš visų kaimų. Čia mokykla buvo ir dzidelis kambarys. Stačių būdavo pilnas 

kambarys“. Nuo 16 metų kartu su A. Kindaru pradėjo groti šokiuose, tuopačiu buvo ir puikus 

šokėjas. Daug grojo – iki kariuomenės (išėjo 19 metų) ir po kariuomenės iki kol apsivedė (27 

metų). Kariuomenėj beveik negrojo. Žmoną susirado Meškucių kaimo šokiuose.  

Armonikierius ZIGMAS KINDARIS gimė 1936 m. Subartonių kaime Merkinės 

seniūnijoje Varėnos r. (toliau – Zigmas, 1936, Merk.).   
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Būdamas mažas pats iš lentų darydavosi smuikus, su kuriais grojo vaikų šokiuose. Brolis namie 

turėjo armoniką, tai jis, kai niekas nematydavo, bandydavo su ja groti. 1944 m. kaimynui mirus 

perėmė iš jo armoniką ir pradėjo mokytis groti. Kelias savaites jį mokino Valdzia 

Ramanauskaitė (gim. 1939 m. Masališkių k., ji pati ir armonikas remontuodavo). „Pimiausia 

ajau būgnyc pas jų.“ Su Algirdu (Algirdas, 1936, Merk.) daug metų grojo šokiams Subartonyse, 

labai daug vestuvių kartu atgrojo. Buvo nustojęs groti tarnaudamas kariuomenėje (išėjo 19-os 

metų). Visada grojo lenkiška armonika („trauki vienų, stumi – kici balsai“), o visai neseniai 

nusipirko vokiško tipo armoniką (grojimo tipas tas pats). „Tris armonikus sugrainau – pailsta  

armonikas, išsiderina balsai“. Jau po vedybų porą kartų ėjo   „lalauc su muzika“ per Velykas. 

Dainininkas, giedotojas, palydėjo į kapus gal apie 100 žmonių („Mūs brigada – 4 vyrai ir dar 5-

6 moterys kartu giedodavo“) (už giedojimą niekada neėmė pinigų). 

ONUTĖ SAKAVIČIENĖ – SILVANAVIČIŪTĖ gimė 1937 m. Klydžionių kaime 

Butrimonių seniūnijoje Alytaus r., jau apie 70 metų gyvena Darbalaukio kaime Butrimonių sen. 

(toliau – Onutė, 1937, Butr.).  

Iš penkių vaikų šeimos užaugo tik viena. Turėjo namuose didelį kambarį, tai jaunimas ateidavo 

šokti: buvo „juoda, nebuvo net kur šokc.“ Pati sakė, kad jaunystėje nebuvo labai graži, bet ją 

vedė šokti už tai, kad lengvai sukosi ir mokėjo visus šokius. Pas Onutę namuose darydavo 

Majavą (gegužinę) ir ant kiemo po medžiu visi šokdavo. Labai mėgsta dainuoti, atsimena ir 

pamoko žaidimų ir ratelių.  

Muzikantas ALBINAS JUOZAPAS BATAVIČIUS gimė 1938 m. Devynakių kaime 

Mažonų seniūnijoje Tauragės r. (toliau – Albinas B., 1938, Taur.).   

Bandonininkas bei labai geras šokėjas. Pradžioje grojo su smuiku, kaip ir jo tėvas. Tėvas labai 

dažnai grojo vakaruškose ir jį žmonės labai gerbė. Kadangi tėvas greit mirė (1943 m.), tai jį 

mokė tėvo mokinys. Smuiku pradėjo groti būdamas 4 klasėje, nuo 5 klasės jau šokių kapeloje 

smuiku grodavo, jaunystėje (7 kl.) vienas su smuiku yra atgrojęs vestuves. Bandonija mokėsi 

groti pas Jurgį Stoniuką ir Petrą Ramanauską Pagirupio kaime. „Smuiku vienas šokiams 

nepagraisi, biednai skamba, tai va armonika pradėjau graiti. Tuojau pat ir fisharmonija, viską iš 

klausos. E kap pamačiau, kaip bandoniją graina, tai man ji labiausiai patinka“. Parašė knygą 

apie Tauragės krašto pučiamųjų orkestrus. Gana dažnai groja vestuvėse. Negroja estradinių 

dainų, nes joms reikia „bumčiko, o aš su bandonija groju ir nepagrosi tų kur su minorais“. 

ALBINAS VITĖNAS gimė 1938 m. Erzvėto kaime Tverečiaus seniūnijoje Ignalinos r., 

šiuo metu gyvena Bėčiūnų kaime Ignalinos r. (toliau – Albinas, 1938, Tver.). 

Visą gyvenimą buvo neabejingas muzikai, bet groti neišmoko, o pro grojančius praeiti abejingai 

negali visą gyvenimą. Šokti mėgo, šoko lengvai ir meiliai. Buvo labai mėgstamas merginų. 

Jaunystėje buvo draugiškas ir naivus. Naivumo, atvirumo neprarado visą gyvenimą. 

Antrosios kartos pateikėjų sąrašas yra palyginti gausus, iš devynių pateikėjų net keturi 

yra muzikantai: Petras Jakavonis (1931, Merk.), Vytautas Mačionis (1932, Daug.), Algirdas 

Gaidukevičius (1936, Merk.),  Zigmas Kindaris (1936, Merk.) ir Albinas Batavičius (1938, 

Taur.). Jų dauguma buvo geri šokėjai. Iš kitų pateikėjų geriausi šokėjai – Janina Armanavičienė 

(1930, Stakl.), Ona Marozienė (1930, Cirkl.), Onutė Sakavičienė (1937, Butr.), Albinas Vitėnas 

(1938, Tver.). 
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Trečioji karta (g. 1941-1953 m.) 

ANELĖ RADVINSKIENĖ – JONYTĖ gimė 1941 m. Darbalaukio kaime Butrimonių 

seniūnijoje Alytaus r., užaugo ir jaunystę praleido Dūdiškių kaime Butrimonių sen., šiuo metu 

gyvena Eičiūnų kaime Butrimonių sen. (toliau – Anelė, 1941, Butr.). 

Jos broliai buvo muzikantai, o vyriausioji sesuo kaime dar šokdavo kadrilių. Su vyru po vedybų 

ėjo į šokius. Po perkėlimo į gyvenvietę, vyras dirbo ir jau nėjo kartu su Anele, bet ji į šokius ėjo 

su čia pat gyvenusiu broliu ir jo žmona. Per savo vestuves draudė nekviestiems užeiti į svečius, 

pati sakė ,,išvedė madą“.  

DANUTĖ GAIDUKEVIČIENĖ – JUŠKEVIČIŪTĖ gimė 1942 m. Nedzingės kaime 

Varėnos seniūnijoje Varėnos r. (toliau – Danutė, 1942, Var.).  

Muzikanto žmona (Algirdas, 1936, Merk.) bei puiki šokėja. Jos brolis grojo smuiku, kurį padarė 

tėvas. Ją tetos, tėvams išėjus dirbti į kolūkį, mokindavo šokti kadrilių. Su vyru susipažino 

Meškucių kaimo šokiuose. labai aktyvi ir smagi moteris, buvo subūrusi moterų etnografinį 

ansamblį. 

BIRUTĖ KAMINKAITĖ – ZAJANKAUSKIENĖ gimė 1942 m. Ainorių kaime 

Nemunaičio seniūnijoje Alytaus r. (toliau – Birutė, 1942, Nemun.). 

Jos tėvas buvo muzikantas, namuose turėjo armoniką. Kai Birutei buvo 5 metai, šeimą ištrėmė į 

Sibirą. Jaunimas Sibire eidavo melstis, bet vasaromis vyko ir šokiai: rinkdavosi ant pievelės, 

dainuodavo lietuviškas dainas, pašokdavo, jei kas turėdavo kokį instrumentą (grojo Ciūniai iš 

Perlojos). Pati tuose šokiuose dar nešoko, nes buvo dar per maža – 12-14 metų, bet su kitomis 

mergaitėmis susiorganizuodavo savo šokius. Birutė Rusijoje baigė universitetą, grįžusi į Lietuvą 

dirbo mokytoja įvairiose Alytaus r. mokyklose. Dirbdama mokytoja, su vietiniu jaunimu eidavo į 

šokius, važiuodavo į kaimo organizuojamas vakaruškas. Jos vyras – muzikantas (Pranas, 1947, 

Pivaš.) su juo groja įvairiose šventėse kaip „Dėdė dzūkas su dziedziene Birutėla“ (Pranas groja 

armonika, o Birutė – būgnu). 

ADELĖ ŠILANSKIENĖ – REMEIKAITĖ gimė 1943 m. Ramašiškių kaime 

Butrimonių seniūnijoje Alytaus r., visą gyvenimą gyvena toje pačioje vietoje (toliau – Adelė, 

1943, Butr.).  

Buvo vienintelis vaikas šeimoje. Tėvų buvo didelis namas su medinėmis grindimis, tai jaunimas 

labai dažnai prašydavo leisti pas juos daryti šokius.  

ALDONA PAULIUKĖNIENĖ – KRASAUSKAITĖ gimė 1943 m. Didžiasalio kaime 

Ignalinos r, jaunystėje gyveno Bobėnų kaime Didžiasalio seniūnijoje Ignalinos r., o dabar gyvena 

Mėžionių kaime Cirkliškio seniūnijoje Švenčionių r. (toliau – Aldona, 1943, Didž.).  

Buvo labai gera, mėgstama šokėja ir dainininkė. Jaunystėje buvusi labai kompaneiska. Pati sako, 

kad draugų ir draugių buvo per tris parapijas. Su jais bendravo, lankydavosi, eidavo į šokius jų 

kaimuose. Linksma, kalbi. Jauna ištekėjo ir netrukus liko našle su visai mažais vaikais. Išvažiavo 

gyventi iš gimtųjų vietų. Čia užsisklendė. Daugiau neištekėjo. Kaip pati sako, tapo uždara ir 

sėslia.  
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ADELĖ ŠILANSKIENĖ – REMEIKAITĖ, gimė 1943 m. Ramašiškių kaime 

Butrimonių seniūnijoje Alytaus r., visą gyvenimą gyvena toje pačioje sodyboje (toliau – Adelė, 

1943, Butr.). Dalyvavo pokalbyje su pateikėja Onute Sakavičiene (1937, Butr.). 

MARYTĖ JANAUSKAITĖ – KASPARAVIČIENĖ, kilusi iš Onuškio, (toliau – 

Marytė, Butr.). Dalyvavo pokalbyje su pateikėja Vanda Vervečkiene (1919, Butr.). 

SIGUTĖ ANDREŠIŪNIENĖ, kilusi iš Juozapavičių k. Seirijų parapijos. Gavusi darbą 

Kedonių mokykloje, atsikraustė gyventi į Kedonių kaimą, Pivašiūnų sen. (toliau – Sigutė, Butr.). 

Dalyvavo pokalbyje su pateikėja Vanda Vervečkiene (1919, Butr.). 

JANĖ KARVELYTĖ, gyvenusi Eigirdonių kaime, (toliau – Janė, Butr.). Dalyvavo 

pokalbyje su pateikėja Vanda Vervečkiene (1919, Butr.). 

SIGITA LEŠKEVIČIENĖ, gimusi ir augusi Nemunaičio miestelyje, pedagogė, 

muzikanto Juozo Leškevičiaus žmona (toliau – Sigita, Pivaš.). 

Armonikierius JUOZAS LEŠKEVIČIUS gimė 1944 m. Liesionių kaime Pivašiūnų 

seniūnijoje Alytaus r. (toliau – Juozas, 1944, Pivaš.).  

Juozo namuose vykdavo šokiai, nes buvo jaunimo. Nuo kokių 9-10 m. pradėjo mokytis groti 

šokius, atkartodavo melodijas iš radijo. Grojo „vištukių“ (paauglių) šokiams, o vėliau su Pranu 

(1947, Pivaš.) grojo jaunimo vakarėliuose, mokyklos šokiuose. Dabar groja kapeloje 

„Pivašiūnai“ (vad. Algirdas Glovickis). Geras šokėjas, puikus dainininkas, giesmininkas. Šiuo 

metu su keliomis netoli gyvenančiomis moterimis dažnai eina giedoti į šermenis. Puikus 

muzikantas, tik, kaip pats sakė, turi silpnybę – grodamas negali dainuoti. Fizikos mokytojas, 

buvęs ilgametis Pivašiūnų vidurinės mokyklos direktorius (14 metų). 

Armonikierius PRANAS ZAJANKAUSKAS gimė 1947 m. Liesionių kaime Pivašiūnų 

seniūnijoje Alytaus r. (toliau – Pranas, 1947, Pivaš.).  

Pranas su broliu labai gražiai dainavo, tai mama juos vedžiojosi į vestuves, balius. Žmonės 

prašydavo, kad jie dainuotų ir už dainavimą jiems mokėdavo pinigus. Mama Vilniuje nupirko 

armoniką, o groti išmoko „...patys per savi. Mama dainuodavo melodijas, o mes su broliu 

rankiojom.“ Prano brolis pirmas išmoko groti armonika, o Pranas tada jam tik būgnino. Brolis jį 

mokindavo groti ir jiedu (dviem armonikomis; armonika ir būgnu) yra atgroję keletą vestuvių, 

kai Pranui buvo vos devyneri. Kai buvo 9 klasėje, tėvas iš Rusijos atvežė akordeoną, tai 

nesunkiai išmoko groti ir juo. Nuo tada daugiausia grojo akordeonu. Puikus šokėjas, „visas 

iššokdydavau, net mokytojas šokdydavau“, puikiai šoka senovinę polką su pritrepsėjimais. 

Šokiams groja nuo 15 metų (kai atsirado šeima, mažiau grojo). Yra parašęs metodinį darbą apie 

„Polką su ragučiais“ ir jos figūras. Šiuo metu armonika aktyviai groja Pivašiūnų kaimo kapeloje, 

dar kartais atskirai su žmona groja įvairiose šventėse „Dėdė dzūkas su Dziedziene Birutėla“ 

(Pranas groja armonika, o Birutė būgnu). Labai smagaus būdo, linksmas, šmaikštus. Taip pat yra 

labai kūrybingas, kuria dainas („prigalvoju visokių ir nešvankių varitkų“). 

Armonikierius, akordeonistas VYTAUTAS ŽEMAITIS gimė 1948 m. Eigirdonių 

kaime Butrimonių seniūnijoje Alytaus r., šiuo metu gyvena Eičiūnų kaime Butrimonių 

seniūnijoje Alytaus r.  (toliau – Vytautas,  1948, Butr.). 
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Būdamas 8 metų, pradėjo groti tėvo nupirkta armonika. Jo pusbrolis, gyvenęs tame pačiame 

kaime, grojo armonika, tai Vytautas nusižiūrėjo, kaip jis grojo, bet pačia armonika išmoko groti 

pats iš klausos. „Po metų (9 metų) laiko jau mane prašė grot šokiams. Jaunimui tiko ir patiko. 

Skaičiausi jau šiuolaikinis, nes tie seni tai išvis“. Labai sunkiai gyveno ir jo grojimu uždirbti 

pinigai buvo pagrindinės jų šeimos pajamos. Labai daug vestuvių yra atgrojęs: „Pirmoj vestuvėj 

grojau, buvo man šešiolika. Trise grojom“. Sovietmečiu dirbo meno vadovu įvairiuose kultūros 

įstaigose, daugiausia vadovavo kapeloms ir rodė filmus. 21 metus išdirbo kultūrinį darbą.  

Armonikierius JUOZAS ASAKAVIČIUS gimė 1953 m. Eičiūnų kaime Butrimonių 

seniūnijoje Alytaus r. (toliau – Juozas, 1953, Butr.). 

Trečiosios kartos pateikėjų sąrašas yra gausiausias, iš keturiolikos pateikėjų – keturi 

muzikantai: Juozas Leškevičius (1944, Pivaš.), Pranas Zajankauskas (1947, Pivaš.), Vytautas 

Žemaitis (1948, Butr.), Juozas Asakavičius (1953, Butr.). Apie šokius dar daug papasakojo Anelė 

Radvinskienė (1941, Butr.), Danutė Gaidukevičienė (1942, Var.), Birutė Zajankauskienė (1942, 

Nemun.), Aldona Pauliukienienė (1943, Didž.). 

3.1.2. Bendroji „pirminės“ šokių tradicijos charakteristika 

Šokių organizavimas 

Visi apklausti pateikėjai teigė, kad šokdavo visus metus, išskyrus gavėnią ir adventą – 

tuomet jaunimas rinkosi „žiedą dalyt“, žaisdavo „Žiužį“, „Diržą“, fantinius žaidimus („Vyšnią 

skint“ ir kt.), žaisdavo kortomis, domino, šachmatais, giedodavo šventas giesmes (Žemaitijoje 

giedodavo „kalnus“). Kitu laiku šokius paprastai rengdavo savaitgaliais – šeštadienį ar 

sekmadienį:  

„Kai buvo muzikantas vietinis, tai daro du kartus in savaitės – šeštadienį i sekmadienį. Šokam nuo 

5 val. vakaro iki 8-9 val ryto“ (Albinas V., 1938, Tver.); 

„Savaitgalį, per šventę, paprastom ne. Šeštadieniais susrinkdavo pagrait, pasilinksmyt ir šokiai 

būdavo“ (Albinas B., 1938, Taur.); 

„Šokiai vadinos „kuokinė“. Būdavo kas sekmadienis ir kas šeštadienis. I kiek nori... Buvo i buvo... 

Iš bažnyčios sekmadienį kai grįžta, tai susrenka nuo pusiaudienio“ (Vanda, 1928, Cirkl.). 

Gegužės mėnesį Dzūkijoje paprastomis savaitės dienomis su rengdavo gegužines 

pamaldas – Majavas, po kurių ateidavo muzikantai ir būdavo šokama (Marytė, Butr.). Taip pat 

šokiai vykdavo per įvairias šventes: Kalėdas, Velykas, Sekmines, Jonines, Užgavėnes. Per 

Užgavėnes šokdavo iki pat vidurnakčio, nes norėdavo atsišokti prieš gavėnią. Merkinės 

apylinkėse Užgavėnių šokius organizuodavo vedusieji, o Naujųjų Metų šokius – jaunimas 

(Zigmas, 1936, Merk.).  
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Jaunimui puiki proga pasišokti būdavo vestuvės. Kai kur buvo tradicija kelti vestuves 

sekmadienį, tai jaunimas jau šeštadienį sueidavo iš kelių aplinkinių kaimų pasišokti (Zigmas, 

1936, Merk.), tačiau ir sekmadienį per vestuves sueidavo į šokius nekviestieji svečiai – jie tik 

šokdavo, už stalo nesėsdavo (Petras, 1931, Merk.).  

Taip pat šokius surengdavo per vaikinų išleistuves į kariuomenę. Gyvavo paprotys 

šokius surengti ir per vardines – Jonines, Onines: iš vakaro, kai jau sutemdavo, ant durų 

pakabindavo nupintus vainikus, o kitą dieną po mišių visi eidavo sveikinti, panašiai kaip 

lalauninkai per Velykas: „Būna paruoštos vaišės. Jau viskų žinom. Tai su muzika aini - tas patc 

kaip lalauc“ (Zigmas, 1936, Merk.).  

Šokių tradicija buvo tampriai susijusi su talkų papročiais – per talkos sueidavo didelė 

dalis kaimo jaunimo, ten dažnai ir šokiai vykdavo. Talkas organizuodavo skirtingai: vieni kaimai 

savaitės dienomis, kiti kaimai tik savaitgaliais. Dzūkijoje laisvalaikio pobūdžio talkos (plunksnų 

plėšymo, vilnų kedenimo, linų mynimo) buvo gan dažnas reiškinys. Į talkas sueidavo jaunimas ir 

po atlikto darbo būdavo pasišokimai: 

„Būdavo plunksnų plėšymo talkos, vakarėliai tokie. Kibinėjimai, cirkai ty. O paskui vakarėlis. 

Muzikantai groj a, jaunimėlis šoka iki paryčių. Pas Vaikūnską Petravinoj po šokių buvo ir pirtis“ 

(Pranas, 1947, Pivaš.) 

„Talkos buvo labai madoj: ir plunksnas plėšyt, ir vilnas kedenti, ir linų minti. <...> Bulvių 

kasimo, rugiapjūtės. Talkos vyko kol žmonės turėjo nuosavą žemę, kol kolchozų nebuvo. <...> Po 

talkos muzika ir šokiai būtinai!” (Vytautas, 1932, Daug.). 

Žemaitijoje gyvavo įdomios talkų tradicijos: 

„Per linaminį būdavo visokių išdykavimų – kuršį (perrengtą lėlę) įmesdavo tokį, peikdavo, jaunimas 

nuveidavo apsirengę (persirengę). O paskui, po linamynio jau būdavo vakaruškos. Ir ten muzikantai 

grodavo, šokdavo, per „Žiedo dalinimus“ visokių fantų būdavo: bučiuotis per popierių, „žvaigždes 

skaičiuot“...“ (Albinas B., 1938, Taur.). 

Apklausti pateikėjai dažniausiai mini, kad būdavo šokama patalpose, o vasarą šokdavo ir 

lauke:  

„Vasarų kiemi šokdavom. Beržiukais apkumšai. Gegužinė. In ciltų (šokdavom). I ciltų beržiukais 

(apstatydavo). Bet kadu. Ne cik gegužės. Joninėj. Karališkėj laužus kūrendavom i per ugnį 

šokinėdavom. Kupolia per Sėkmines. Buvo, aš paci šokdavau“ (Aldona, 1943, Didž.). 

Dažniausiai kaimo šokius organizuodavo kieno nors namuose:  

„Pas ką buvo armonika ir jai turėjo namus didesnius, tai pas tą jau rinkdavosi. Aš buvau jauna 

maža, tais pas mus rinkdavosi, Dūdiškėj. Ir pas mus jaunimo išeina daug buvo - du broliai ir dvi 

seserys buvo saugį“ (Anelė, 1941, Butr.); 

„Pirkiosun darydavo. Paailiui. Do grodavo muzikantas pats tik armoniku. Nebūdavo vienoj vietoj. 

Per vienų draugį, per kitų; tai vienam kaimi, tai kitam... Kas laidžia dažniau“ (Aldona, 1943, 

Didž.). 
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Kai kur susiformavo tradicija rengti šokius toje pačioje vietoje – mokyklose, „klubuose“, 

net klebonijoje: 

„Talkos skirtingose trobose, o šokiai daugiausia Samūniškėj, mokykloj. Toj mokykla, tai 

dažniausiai vyko šokiai. Namas valdiškas. Nu ruskiai kap užejo, tai atėmė iš to žmogaus mokyklų“ 

(Petras, 1931, Merk.); 

„Per tų pacį i tū pacį. Až tai, kų anas pastatė namų, ė jo pirkelėj padarė klubų“ (Albinas V., 1938, 

Tver.); 

„Daugiausiai vykdavo kaimo mokyklose. Būdavo ir kur didelės truobas, tai pas tuo dar vykdavo 

šokiai. Sakydavo „Tik kad an rytojaus mergos ateit padėt išplaut grindys“. Da špitolėj (klebonijos 

kambariuose) vykdavo“ (Albinas B., 1938, Taur.). 

Šokiai daug kur prasidėdavo sutemus, o baigdavosi auštant (Algirdas, 1936, Merk.). 

Kitur šokių vakarėliai trukdavo trumpiau, bet naktimis šokdavo per plunksnų plėšymo talkas: 

rinkdavosi septintą valandą ir plėšydavo iki vidurnakčio, o paskui šokdavo iki keturių ryto 

(Anelė, 1941, Butr.). Mokyklose surengti šokiai trukdavo tik iki vidurnakčio (Petras, 1931, 

Merk.). 

Jei šokiai vykdavo vis kitoje vietoje, apie juos paskleisdavo žinią dažniausiai po mišių 

bažnyčioje, kartais paskelbdavo per talkas, kitais būdais pranešdavo: 

„Patys per savi, nugi nebuvo telefonų. In bažnyčių ajom kas sekmadienis, tai cia geriausias buvo 

susiekimas, jau kap telefonas“ (Petras, 1931, Merk.). 

Pokariu kaime labai sumažėjo vaikinų, nes daug jį išėjo į miškus, buvo paimti į 

kariuomenę, todėl šokiuose buvo daugiau merginų: 

„O mergaitės paėmį cvingo cvinguoja, jos nelaukia kadu berniukai jas išves. Biskį mergaitių irgi 

buvo daugiau. Gi visi partizanuos buvo išejį, buvo dar daug kariuomenėn papuolį, o ir išvežė 

daug“ (Petras, 1931, Merk.). 

Kaimo šokiuose apsilankydavo ne vien jaunimas: ateidavo vedusieji, senyvo amžiaus 

žmonės. Kai kur būta specialių papročių, skirtų vedusiųjų šokiams:  

„Per ženotų polką ir mergas veda, kokias jiem pacinka. Jiej žino, katra gerai šoka, ne kokių 

šlamštų, kad ji nemokės šokc. Alia kad tadu visos mokėj šokc, kokių neveda, ta gerai. Tai kap jiej 

sutrepsės, kap ratelius sukamandoja. <...> Ženoci ilgai nebūna, va kap prauda užsiprašo: 

„Jaunimas, ženotų polka pagraikit!“. Da va kap ženoci baigia šokc, tai būdavo ateina vienas 

paprašo: „Pagraik mum kailinių polkų“, Na tai kailinių turi būc visi apsivilkį ir jie sušoko, visi 

kepures nusima, padėkavoja: „Ačiū jaunimas, laimingai jumi, šokit! Mes jau seniai einam gulc“. 

Tai „Kailinių polka“ visų laik buvo. Prauda, kap apsiženin, tai būdavo inrašo in ženotus. Aš 

pirminykas buvau, tai jei butelio neatnešei, tai ir nesiskaitai kad jau mūs vyras. Žodziu inrašai, tep 

ir viskas“ (Zigmas, 1936, Merk.); 

„Buvo susorganizavį (do moma buvo), tai ženoti šokdavo visi. I paskiau cia kų supletkavo – 

rasipyłė jų šokiai“ (Ona, 1930, Cirkl.). 
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Dauguma teigė, kad vedusieji šokdavo ne vien su savo žmona ar vyru, bet ir su kitais 

partneriais: 

„Ir vaikai jau buvo, tai laisdavo mane vieną (į šokius po vedybų). Su kitom buvo možna šokt. Su 

sava ar su kitom – tas pat. Nejom kelintan kaiman, kad nežinot, (tik) savan. Tos pačios mergos 

liky, nu ir kas, šokom. Viskas vietoj, ar ty talka ar vestuvė“ (Vincas, 1929, Pivaš.). 

Nors pasitaikė pateikėjų iš tų pačių apylinkių, kurie tvirtino, jog vedusieji nešokdavo 

(Pranas, 1947, Pivaš.).  

Tverečiaus apylinkėse gyvavo paprotys atėjusioms šokančių vaikų pažiūrėti mamoms, 

kurios jau būdavo gana senyvos, skirti šokį, kurį vadino „Momos polka“ (Albinas V., 1938, Tver.). 

Į kaimo šokius daugelyje vietovių nepriimdavo tik paauglių. Jie ir patys neidavo į 

jaunimo šokius, laukdavo tinkamo amžiaus. Apie Merkinę vyrai (muzikantai) pasakojo, kad 

sovietmečiu vaikinus į šokius priimdavo tik po kariuomenės, kitur įsileisdavo jau šešiolikmečius 

ar tik aštuoniolikmečius, o štai mergaites priimdavo ir jaunesnes (Algirdas, 1936, Merk.; Juozas, 

1944, Pivaš.). Į šokius atėję per jauni vaikinukai „gaudavo deguto“ – mušant ar kitokiu būdu 

būdavo išvaromi iš šokių (kad paskui neapkalbinėtų šokėjų): 

„Tai mes jeim dzeguto duodavom: vieni atsistoja an durų, o kici dziržus nusijuosį pacanam per 

šiknas, pervarai per šarangų. Pacanai, žinai, jiej paskui pletkavoja: ty tas tų šokdzino, ty tas an 

kiemo išsivedzis ilgai buvo. Merginom dzeguto neduodavo, bet ir jas išmaudo ty per upelį. Jai an 

jos kokį piktumų turi, tai eina ir instumia upelin“ (Zigmas, 1936, Merk.). 

Nedzingėj visgi leisdavo vaikams šokti iki vidurnakčio, tada jiems paskelbdavo 

„Kailininę polką“ ir išprašydavo namo (Danutė, 1942, Var.). Tik vienas muzikantas tvirtino, kad 

buvo įsivedę kitą tvarką ir leido vaikams šokti jaunimo vakarėlyje: 

„Pas mus nebuvo tokios mados. Būk tu vaikas, būk tu suaugęs. Sėdėk. Kitur tai: „Namo, vaikai 

namo!“. Chuliganai galėj varyt vaikus. Su vaikais teko ir pašneki. Čia va tokių durnų atsiranda. 

Jonionysna vaikė. Pas mus sėdėk. Da užeina muzikantu dūras – specialiai jaunimu groja: „Nu 

jaunimas, nu visiem dar jumi, šokit!“. Išeina pipsukai ir šoka“ (Petras, 1931, Merk.). 

Kai kurie pateikėjai pasakojo, kad vaikai ir paaugliai pasidarydavo savo („vištukių“) 

šokius, grodami lūpinėmis armonikėlėmis (Juozas, 1944, Pivaš.;  Ona, 1930, Cirkl.), kartais 

prisiprašydami pagroti ir kaimo muzikantus (Pranas, 1947, Pivaš.): 

„Aidavo grot i ženotas – uždarbis gi. Ancios tėvas smukeliu pagrodavo (paaugliam) – tai neturėjo 

kuom atsilyginie, tai pavogį iš momos neša kiaušinių...“ (Vanda, 1928, Cirkl.). 

Kaime buvo nusistovėjusi tam tikra šokio etika, elgesio normos. Yra įsivyravusi 

nuomonė, jog XX a. kaimo šokių tradicijoje merginos negalėjo atsisakyti eiti šokti su vaikinu. Tai 

patvirtino dauguma 2-osios ir 3-iosios kartos pateikėjų: nebuvo įprasta, jog mergina atsisakytų 
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šokti, nes vaikinai už tokį elgesį kerštaudavo – išsuodindavo, užpakaliu nusilenkdavo ar kitaip 

nešiepdavo: 

„Viena, kur tai girdėjau, vedė šokc (ir) atsisakė, tai per veidų davė. Kad kaip anksčiau, kų gi tu – 

pasiskubino. Jų apkaltino – pati nejo šokt“  (Petras, 1931, Var.); 

„Būdavo, alia jiej inširsta, žinai. Gi visokių būna ir mergų. Daugiausia tai insuodzina“ (Zigmas, 

1936, Var.); 

„Čia neapsiženysi, ne ženeivos, kad vieną kart pašoksi. Jei mato, kad ateina, tai bėgdav, 

besijuokdamos. Teko girdėt kad ankščiau berniukas galėj padaryt sarmatą mergaitei. Atsisuka 

nugara ir nusilankia užpakaliu“ (Pranas, 1947, Pivaš.); 

„Baisu atsisakyt. Girtas gali da didesnę sarmatą padaryt. Kad ir nepatinka bernas, vis vien turi 

eit, net kad ir girtas“ (Anelė, 1941, Butr.). 

Bet būta ir kitokių pasisakymų. Štai Vanda (1919, Butr.) teigė, jog merginos šokiuose 

laisvai galėjo atsisakyti eiti šokti, o „sarmatą“ (negarbę) merginoms darydavo tik už didelius 

moralės nusižengimus (paleistuvystę, vagystes). Tai pat Vincas (1929, Pivaš.) paklaustas, ar 

darydavo merginoms sarmatą (gėdą) už atsisakymą šokti, sakė: „Gink dieve. Kad mane jos dar 

pirma išsiveda šokt“. 

Į kaimo šokius dažnai ateidavo svetimo kaimo bernai, Jei jie nesilaikydavo ten 

susistovėjusių normų, tuoj kildavo muštynės. Vietinis jaunimas tarp savęs dažniausiai mušdavosi 

dėl merginų arba padauginus alkoholio: 

„Sveciman kaiman skaitaisi tu svecimas, tai gražiai laikykis. Laikykis mūs tradicijos, kap šokc, 

kap draugauc. Šokdzyk mergas kurias nori, imk mano mergų, kitų, cik be rankų“ (Zigmas, 1936, 

Merk.). 

Tačiau vyriausia pateikėja (Vanda, 1919, Butr.) teigė, kad jaunystėje šokiuose niekas 

nesimušdavo, tuo labiau dėl merginų.  

Kaimo bendruomenėje labai aiškiai buvo apibrėžta, kas yra „svetima“ ir kas „sava“. 

Tačiau neretai svetimųjų persvara įveikdavo savus, tame būdavo ryškus muzikanto vaidmuo:  

„Jei ateidavo daugiau iš kito kaimo, nei vietinio jaunimo, tai jie savo galėdavo diktuot. Net būna 

atsiveda savo muzikantą (armonikas būdavo pagrindinis muzikos instrumentas.) Sakydavo 

„Dabar mūsų kaimas šoka!“ ir kiti nedrįsdavo eit šokt, kol jie neišsišokdavo. O jei vietinis 

prastas, tai  liepia atiduoti instrumentą jų muzikantui“ (Vytautas 1948, Butr.). 

Apklausti muzikantai tvirtino, tačiau jie patys stengėsi nekonfliktuoti, nes juos 

kviesdavo groti ir vienos, ir kitos besipykstančios pusės šokėjai:  

„Muzikantui reikėdavo vestuves grait ir vienon, ir kiton pusėn, tai jei jis insiveltų in konfliktą, jai 

paskui reikalui esant jis į susipykusių pusę, tai pats būtų primuštas. Muzikantai stengdavosi būt 

neutralūs“ (Vytautas, 1948, Butr.); 
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„Muzikantai nesimušdavo, muzikantai grodavo. Muzikantus gerbdavo, muzikantai nesiveldavo. 

Paskutiniai išeidavo. Bernai susilupdavo“ (Albinas B., 1938, Taur.). 

Tačiau pasitaikydavo atvejų, kai ir muzikantams teko muštis, kartais ir dėl su grojimu 

susijusių dalykų:  

„O tep, tai būdavo ty visko. Būdavo ir susmušėm kiek rozų. Ai visap būdavo. Būna renkam 

muzikon, kitas turi ir neduoda pinigų. Tai tadu sako „Namo varyk!“. Nu tai tadu suspeša – 

subėga kici perskira, kad nebūt“ (Zigmas, 1936, Merk.);  

„Kartais būdavo, net ir susimušdavo. Tai už mergas, tai už ką“ (Janina, 1930, Stakl.); 

„Muzikantų išsivedė išgerc. Jurgis patepė smičių taukais. Atajo – negroja. Tėvas [muzikantas – 

A.V.] tų prakeikė – negauste daugiau, kad šit padarėt“ (Ona, 1930, Cirkl.). 

Tačiau apskritai muzikantai buvo jaunimo gerbiami ir vertinami, nes kaimuose mažai 

kas mokėjo groti – buvo mažai turinčių instrumentų (armonikos ir kiti instrumentai brangiai 

kainuodavo). 

Sovietmečiu kurį laiką senosios šokių tradicijos tęsėsi nepaisant trėmimų, partizaninio 

pasipriešinimo ir represijų. 

Partizanai, stribai ir šokių tradicija 

Dar nepasibaigus II-ajam Pasauliniam karui, 1944 m. vasarą daug Lietuvos vyrų išėjo į 

miškus. Vieni tokiu būdu slėpėsi nuo paėmimo į kariuomenę, o kiti  ėjo kovoti už Lietuvos 

nepriklausomybę. Partizanai7 miškuose išbuvo iki 1953 m. Jie kaimuose buvo vadinami giriniais 

(Albinas V., 1938, Tver.), miškiniais (Petras, 1931, Merk.). Pasitaikydavo ir netikrų partizanų, 

kurie ėjo vogti ir plėšti, o paskui tuo kaltindavo partizanus (Zigmas, 1936, Merk.). 

Šis rezistencinis judėjimas turėjo įtaką ir šokių tradicijai – daug kur žmonės bijo rengti 

šokius, talkas, vakarėlius. Partizanai draudė rengti šokius tokiu atveju, jeigu kur būdavo kokios 

kautynės ir žūdavo partizanai. Tokiu atveju, jeigu jaunimas surengdavo šokius,  partizanai 

ateidavo ir liepdavo nusirengti ir šokti nuogiems, o muzikantui groti arba „išpildavo diržais“ 

(mušdavo). Tačiau pateikėjai, kurie jaunystėje partizanavo, tai neigė: 

„Stribai skleidė paskalas kad partizanai šokdina nuogus. Taip negalėjo būt, nes partizanai sau 

kenktų. Pakirstų savo autoritetą. Juk žmonės neapkęstų ir pradėtų skųst“ (Petras, 1928, Daug.). 

Sunku patvirtinti arba paneigti tokį partizanų elgesį kaimo šokiuose, tačiau apklausus 

nemažą kiekį respondentų įsitikinau, kad dažniausiai ši informacija buvo skleidžiama kaip 

gandas, siekiant įbauginti žmones. Tik porą apklaustųjų patikino, jog šios kalbos yra pagrįstos 

                                                 
7 Partizanai – karinės politinės savanorių organizacijos nariai, kurie duodavo priesaiką, nešiodavosi ginklą ir 

skiriamuosius ženklus, paklusdavo aukštesnei vadovybei, o jų veiklą reglamentavo norminiai dokumentai (statutai, 

įstatai ir kt.). 
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(Juozas, 1944, Pivaš., Zigmas, 1936, Merk.), o kiti respondentai paklausus, ar patys matė, 

negalėjo patikinti šio fakto autentiškumo. Patys pateikėjai dažnai negalėdavo pasakyti kas skleidė 

šia paskalas, tuo labiau ir aš negaliu tvirtinti kad tai buvo NKVD‘istų skleidžiama informacija. 

Nors kai kur šokiai buvo ir draudžiami, tačiau daugumoj jaunimas vis tiek rinkosi ir 

šoko: 

„Jau ne tep šokiai buvo, ne toks linksmumas. Bet vis tiek buvo ty kur mojinės, ty ir šokiai 

šeštadienį būdavo. An lūpinio armonikėlio pagraina ir šoka visi. <...> Gegužinėsna kap ajom, tap 

ajom. Kaimuose būdavo išeik, paklausyk, tai vien partizaniškos dainos girdėt.<...> Pareini iš 

bažnyčios ir šokiai. Pareina, pasimelžia ir aik. Nebijojo nei miškinių, nei partizanų“ (Janina, 

1930, Stakl.). 

Švenčionių apylinkėse partizanai ne tik kad nedraudė šokių daryti, bet ir patys atėję 

kartu su jaunimu šokdavo (Eleonora, 1926, Cirkl.) 

Partizanai, savo darytose nuotraukose dažnai pozuodavo su muzikos instrumentais, 

tačiau, anot apklaustųjų, muzikantai partizanauti neidavo, o jeigu eidavo, tai tikrai miškuose 

negrodavo – bijodami, kad jų neišgirstų (Vanda, 1919, Butr.; Petras, 1928, Daug.). Jei 

muzikantas išeidavo į mišką, tuomet kas nors kitas išmokdavo groti šokiams.  

Dzūkijoje partizaninis judėjimas išsilaikė ilgiausiai. Partizaninio karo pradžioje8 

partizanai ne tik kad palaikė glaudžius santykius su vietiniu jaunimu, bet netgi organizavo savo 

šokius (duomenys iš Merkinės ir Punios apylinkių): 

„Darydavo ir partizanai savo šokius miškan. Vladzia Ramanauskaitė buvo nuvejus ty raistan. 

Kiek jiej ty nuotraukų darė, tai ji sudegino graiciau. <...> Pagrainau ir graiciau skubinausi, kad 

nepagautų – labai visi bijojo kad neinskūsc. Pasakė „Ateik pagraic!“ – armonikų an pecių ir 

pašol. [O kas šoko? – A.V.] Kam pasakysi, tas ais. Va mano seseriai pasakė, toj kitoms pasakė ir 

aina. O kap neis, su šautuvu, tai žinok ty. Jie irgi norėj pasilinksmyc. Negirdzėc. Gal vienų kart 

tep buvo. Turėjo daug maisto, buvo daug mergų suvejį“ ( Zigmas, 1936, Merk.) 

„Kad jie ten ir šokius kai kur darydavo. Kai patikimam miške buvo. Patys graidavo ir jiej dainas 

gražias kūrdavo. Apie Punią, anapus Prienų, ir šokių būdavo“ (Janina, 1930, Stakl.). 

Paskutiniais dviem partizaninio karo etapais partizanai buvo akylai sekami NKVD 

dalinių, skundžiami vietinių stribų, todėl partizanai daug rečiau ateidavo į šokius.  

Stribai9 taip pat eidavo į kaimo šokius, tačiau ne visuose vakarėliuose su jais buvo 

draugiškai elgiamasi: 

„Mūsų kaimo mokykloje vakarėlis, šokiai. Užsuka būrys stribų vasaros metu. Na ką jau, jauni 

vyrai, norisi ir jiems pašokti. Vienas padavė šautuvą kitam stribui ir aina vest merginos šokt, ta – 

                                                 
8 Partizaninis karas skirstomas į tris etapus: 1) pradinė organizacijų kūrimosi ir masiškiausio pasipriešinimo stadija 

(1944 m. vasara – 1946 m. vasara); 2) - organizuotų apygardų veikla (1946 m. vasara – 1948 m. pabaiga); 3) - 

centralizuotos valdžios susikūrimas ir sunaikinimas (1949 m. – 1953 m. pavasaris). 
9 Stribai – vietiniai lietuviai, 1944-1954 m. Lietuvoje padėję sovietų valdžiai vykdyti represijas, naikinti partizanus. 

http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/V/vykdyti
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pabėga, aina prie kitos – pabėga. O kaime tada tai buvo labai jau didelė bernui gėda, jeigu 

mergos bėga. Ir muzikantas begrodamas šokį pakeitė meliodiją ir užgrojo partizaniškos dainos 

meliodiją. Ir visas jaunimas šokdami užtraukė partizanišką dainą. Stribai it musę kandę apsisuko 

ir išėjo“ (Vytautas, 1932, Daug.). 

Rezistencijos periodu kaimo vietovėse egzistavo miestelių ir kaimo bendruomenių 

atskirtis. Miesteliuose būdavo dislokuoti rusų NKVD kariuomenės daliniai, būdavo stribų štabai. 

Kaimų gyventojai palaikydavo į miškus išėjusius vyrus, todėl vengė lankytis miesteliuose, kad 

partizanai jų neįtarinėtų ryšininkavimu su stribais: 

„Merkinė mum buvo atskirta, mūs kaimo žmonės nesmaišė. Ty suveina ruskiai, NKVD‘istai, 

stribai šoka. Ty buvo kultūrnamis, tai tynai jeij darydavo šokius. Per karų Merkinė buvo atskirta“ 

(Petras, 1931, Merk.); 

“Jeigu partizanai žūsta, tai niekur šokių nėra, va tik Daugų miestelyje (ten garnizonas buvo)  

stribai šokius daro, linksminasi, kelia orgijas“ (Vytautas, 1932, Daug.). 

Merginos, palaikiusios santykius su rusų kariais, buvo niekinamos ir teisiamos kaimo 

gyventojų:  

„Gretimam kaime buvo dvi sesės tai jos kaimo mokykloje ūliojo su rusais. Tai jau garbės nedarė. 

Kaimo talkoj Stasė buvo išjuokta ir tėvas namo parvarė. Buvo skystabauzdžių“ (Vytautas, 1932, 

Daug.) 

„Petrinėj buvom nuvažiavį šokiuosun Strūnaitin (su kareiviais). Ti dunda patenkinti. Paskui 

paslaidėłėm išvadino kaimo bobos, kų su kareiviais“ (Vanda, 1928, Švenčionių r.). 

Žmones stipriai sukrėsdavo kiekviena trėmimų banga10 ir šokimui niekas neturėdavo 

jokio ūpo. Daug gausių šeimų buvo išvežta, todėl daug kur šokių tradicija sumenko, apnyko: 

„Šokiai ty kur papuola. Jau ne tep šokiai buvo, ne toks linksmumas. Na, jau ne“ (Janina, 1930, 

Trak.); 

„Kol pasiramina, ne prie šokių, ne prie linksmybių. Jaunimas tai greitai vėl, jaunimas juk nori 

linksmybių“ (Vytautas, 1932, Daug.). 

Po trėmimų keitėsi ir pati šokių vieta. Kai kur pasilinksminimai vykdavo ištremtų 

žmonių namuose, nes ištremtieji („buožės“) dažnai turėjo didesnes trobas su dideliais kambariais, 

puikiai tinkančiais jaunimo šokimui (Zigmas, 1936, Var.) 

Šokių tradicijos pokyčiai įkūrus kolūkius 

Karas taip stipriai nepaveikė kaimo šokių tradicijos, kaip pokaris ir ypač kolektyvizacija. 

Ji vyko 1948-1953 metais: buvo kuriami kolūkiai, naikinami vienkiemiai, melioruojami žemės 

plotai. Bet kolektyvizacija neapsiribojo vien tik žmonių perkėlimu iš vienos vietos į kitą, 

kolektyvizacijai „palengvinti“ buvo rengiami masiniai trėmimai į Sibirą.  

                                                 
10 Trėmimai prasidėjo 1941 m. birželio mėn., o patys didžiausi – 1948 m. ir 1949 m., 1951 m. spalio 2–3 dienomis. 
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Kai kurie pateikėjai tvirtino, kad šokių tradicija sunyko pradėjus kurti kolūkius:  

„Kap va apsivediau, greitai tie šokiai baigėsi. Užtai kad prasdėj kolūkis ir da daug keriuomenėn 

išejo, keitės suvėjimas. Kas metai tų vyrų mažėja ir mažėja“ (Petras, 1931, Merk.). 

Ėmė nykti talkų tradicija. Pateikėjai tvirtino, kad Dzūkijoje didelių talkų žmonės jau 

nebeorganizuodavo, nes neturėjo kaip atsilyginti talkininkams:  

„Buvo tik viena talka – derliaus nuėmimo. Jei neapgali daryt, tai ir apmokėk žmonėm. Šokių po 

talkų nebūdavo“ (Vanda, 1919, Butr.) 

“O ką jau, neturi  žemės, tik arus, tai kur čia tuos šokius, tas talkas darysi. Nu tik plunksnas plėšyt. 

Nu jai talka, tai ir šokiai būdavo. <...> Nu nebent kokios pabaigtuvės. Pas mus buvo didelis 

kambarys, tai rugių pabaigtuvės kelis metus buvo. Vienus  metus labai laistėsi vandeniu, tai ir 

balas, ir šulnius – išsėmė viską. Ir muzika buvo. <....>Po bulviakasio kartais vaišių su muzika 

būdavo, bet labai retai“ (Janina, 1930, Stakl.). 

Tuo tarpu Aukštaitijoje sovietmečiu talkos (daugiausia linamynio) vyko ir toliau, tik 

šokiai nebuvo privalomas talkų elementas, po talkų būdavo rengiamos tik vaišės – nuobaigos 

(Aldona, 1943, Didž.). Kai kurie pateikėjai prisiminė atvejus, kai dideles talkas organizuodavo 

jau kolūkis (Eleonora, 1928, Cirkl.; Janina, 1930, Stakl.; Albinas V., 1938, Tver.). 

Susikūrus kolūkiams ir pastačius kultūros namus, kurį laiką tradiciniai kaimo šokiai 

persikėlė ten. Kultūros namus vadindavo „klubu“, „kontora“, „kultūra“: 

„Klubi. Suveinam visi kantoron – kluban. Sienos nedažytos. Tadu mergaites siunčia tvartan, karvių 

melžc. <...> Padaro vopnų, razveda pienu. Vakari būna šokiai. Prie sienom visi aina – netepa, 

išdžiūsta“ (Albinas V., 1938, Tver.); 

„Kolūkio centre rinkosi jaunimas. Tas pats jaunimas šoko, tie patys muzikantai grojo, va tik 

partizaninių dainų mažiau buvo“ (Vytautas, 1932, Daug.); 

„Kai padarė Kultūrų, tai Kultūroj šokdavom. Prie kalkozam. Bernai (organizuodavo). <...> Žiemų 

būdavo. Kai šalciai didžiausi, aidavom kūrindavom pečiukus. Malkų kavalieriai sunešdavo kai 

norėdavo šokc“ (Eleonora, 1926, Cirkl.). 

Šokiai buvo tokie patys, jaunimas irgi gana panašus, tik po melioracijos į gyvenvietes 

buvo sukelta daug žmonių iš aplinkinių vietovių. Kai kur jaunimo šokių tradicija palaipsniui 

išnyko (daugiausia mažuose kaimuose), o štai daugumoje miestelių šokių rengimo tradicija tęsėsi, 

tačiau įgavo naujas formas, atsirado „vadovavimas iš viršaus“. Tai labai nuosekliai apibūdino 

Albinas Batavičius iš Tauragės krašto: 

„Po Stalino mirties (1953 m.) jau žmones po biskį atsigaudavo, šokiai jau vykdavo. Dažniausiai 

vakarai būdavo mokyklos. Mokykloje būdavo vakarai, o vyresnieji po tų vakarų mokykloje 

pasilikdavo su tėvais. <...> Nuo 1958 m. prasidėjo gegužinės bažnytkaimiuose, tai ten dūdų 

orkestrai grodavo sudėtingesnius (pasiklausymui) kūrinius ir šokiams grodavo. Bet kokiais 1962-

1963m. pradėjo kultūrnamiai jau organizuodavo šokius. Jau prasidėjo organizavimas (vaidinimai, 

orkestrai, kapelos, chorai,...). Mokyklos pradėjo mažėti, nes jau visus varė į kolchozus. Vakarėliai 
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būdavo organizuojami iš viršaus. Vakarėliai teminiai – komunistinė tematika jau reikėdavo dėt“ 

(Albinas B., 1938, Taur.). 

Apibendrinant XX a. vidurio šokių tradicijos kaitos aplinkybes reikia pastebėti, kad 

partizaninio karo metu atsiradusi socialinė atskirtis neigiamai paveikė šokių tradiciją. Dėl 

vertybinių nusistatymų kaimo žmonės nustojo eiti į miestelyje organizuojamus jaunimo 

pasišokimus: miestelių pagrindinėse aikštėse buvo guldomi žuvę partizanai, o stribai ta proga 

organizavo šokius, kurie buvo stipriai paveikti politinės propagandos. Melioracijos metais 

perkėlus žmones į gyvenvietes, daugelis iš kaimų atkeltų pateikėjų nebeėjo į ten rengiamus 

pasilinksminimus ir tokiu būdu ten susirinkusiam jaunimui nebeperdavė savo atsineštų tradicijų. 

Gali būti, kad dėl šios socialinės žmonių atskirties, atsiradusios dėl istorinių priežasčių, ir 

nebeturime iš kartos į kartą perduodamos liaudies šokio tradicijos. 

Tačiau kai kuriose vietovėse tradiciniai šokiai kaip žmonių laisvalaikio būdas išliko net 

iki pat Lietuvos nepriklausomybės atgavimo (Daugų, Merkinės miesteliuose), o kai kur 

tradiciniai vyresnio amžiaus žmonių pasišokimai vyksta ir šiomis dienomis (Butrimonių, 

Stakliškių miesteliuose). 

3.1.3. Šokėjų ir muzikantų ryšio “pirminėje” tradicijoje ypatumai 

Muzikantų dalyvavimas šokiuose 

Instrumentų sudėtis. 1-osios ir 2-osios kartos muzikantai daugiausia grojo armonika ir 

būgnu, rečiau – smuiku. Didesnėje Lietuvos dalyje po I-ojo Pasaulinio karo smuikavimo, grojimo 

cimbolais, gitara tradicijos ėmė nykti, nes jų vietą užėmė armonikos, vėliau (maždaug nuo 1955 

m.) – akordeonai: 

„[Muzikantai grodavo – A.V.] būgnu ir armoške. Nu jai jau aina muzikantas, ta turi ir 

barabanščiką. Da ir cimbolais graidavo. Vienas va brolis ženinosi, tai grojo vienas an cimbolų, 

kitas an armoškė“ (Janina, 1930, Stakl.); 

„Kaimuose tik armonikas. Smagu ir armonikos balsas geras. Anksčiau cimbolais graino. Būgnas 

jeigu šokiuosna graina, tai skaitosi gerai. Jis sudaro tų skambesį“ (Algirdas, 1936, Merk.); 

 „Armonika, gitara, smuikas, būgnas. Keičiantis laikui jau buvo galimybė akardioną nusipirkt. 

Kartu su būgnu grot daug lengviau, ypač kai reikia daug grot. Jei gerai būgninai, tai daug 

lengviau. Galima pailsinti ranką, kai būgnas groja“ (Vytautas, 1948, Butr.). 

Dzūkijoje XX a. pradžioje, iki XX a. vidurio buvo stipri smuikavimo tradicija. Dažnai 

šokiams grodavo tik vienu smuiku, vieno smuiko pakakdavo ir vestuvėse: 
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„Seniau, nu gi kap buvo sesers vestuvės (1941 m.) su smuiku dar daug kas grojo. Smuiku grojo 

toks senis (Palionis). O jau smuikas, kap pusė stalo. Tai grojo smuiku labai dideliu. Gražu buvo ir 

visi labai smagiai šoko“ (Janina, 1930, Stakl.); 

„Anksčiau jas kai graidavo, tai cik an smuiko, mažai kas armonikas turėjo, ba armonikas buvo 

labai jau brangus dalykas“ (Petras, 1931, Merk.); 

 „Grodavo ir vienu smuiku, alia, koksai ty grojimas, gali užmigc“ (Algirdas, 1936, Merk.). 

Tarpukariu ir po I-ojo pasaulinio karo Žemaitijoje labai išpopuliarėjo bandonijos, gitaros 

ir dūdų orkestrai. Grojimas besetle ir smuiku apnyko, tačiau būgnavimo tradicija dar ilgai tęsėsi. 

Maždaug nuo 1955 m., kaip ir visoje Lietuvoje labai išpopuliarėjo akordeonai: 

“Smuikas, bandonija, gitara, basetlė (su smičiumi) ir būgnas (didelis). Kaminskis dar vienas 

smuiku pagraidavo, bet daugumoj jau grojo bandonija, o paskiau suvisai garbindavo akordionus, 

bandonijų mažiau vertino. Smagiausia - būgnas, smuikas ir bandonija ar akardionas. Dūdos tik 

per šventes graidavo šokiams, per Kalėdas, per Velykas, per Sekmines. Jie ir šokius graidavo” 

(Albinas B., 1938, Taur.). 

Iš visų atsakymų išsiskyrė dviejų pateikėjų paliudijimai, jog basetle, gitara grota ir 

Dzūkijoje: 

 „An smuiko (j)ir ant basetlios. Tokia didełė. (J)ir aš mokėjau grot. Su būgneliu tai kai paskiau, 

tadu da ne. <...> Akardionų ankščiau nebuvo, tik paprastos armoškės, gitaros“ (Vanda, 1919, 

Butr.); 

„Va kap puseserė ženinosi, Plasabnykų girioj, tai buvo kapelą pasamdyta, tai buvo su smuikėm ir 

basetla. Tai da aš klausinėjau, an ko čia groja. „An lantos“ – jis man užjuokavojo. Aš matau kad 

čia yr lantos, bet dar ir ne lantos. Pas mus skambijo cimbolais. Labai gražu buvo. Jis ant smuikės 

graino, o ana an šitų cimbolų barškino“ (Onutė, 1937, Butr.). 

Aukštaitijoje buvo ryški grojimo cimbolais tradicija (Albinas V., 1938, Tver.):  

„Cimbolai buvo be galo gražu. Ajezus aje... Numirėlį gali prikelc kai sudera su armoniku. Skripka 

[dar prisideda – A.V.], tai labai vožna muzika. Girdzis pusėj rajono to muzika. I jei do ori 

gegužinėj tai aje aje“ (Aldona, 1943, Didž.). 

Muzikantų atvykimas į šokius. Kaimo šokiams grodavo daugiausia vyrai, bet kartais ir 

moterys: pavyzdžiui, Vladzia Ramanauskaitė (gim. 1939 m. Masališkių k., ji pati ir armonikas 

remontuodavo). Jeigu kaimas turėdavo savo vietinį muzikantą, jis net ir specialiai neprašytas su 

armonika ateidavo arba atvažiuodavo į šokius: „Nereikdavo prašyt, jau laukdavau šeštadienio 

baisiausia, tik eit. Patys norėdavom graiti“ (Albinas B., 1938, Taur.). 

Toliau gyvenančius muzikantus šokiams ar išleistuvėms į kariuomenę kviesdavo atskiru 

nukeliavimu pas patį muzikantą į namus, ar kaip kitaip gyvai paklausiant. Iš toliau pasamdytą 

muzikantą bernai kartais net ant dviračių atsiveždavo: 
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„Jeigu vietoj, tai ir pats su dviračiu ar kaip jį ten kiti atveždavo. Pats kai dirbau Simno kultūros 

namuose, tai žmonės prašydavo kad pasilikčiau šokiam pagrot. Tai jie tada 12 km pakaitom an 

dviračių mane veždavo namo“ (Vytautas, 1948, Butr.). 

XX a. vid. šokių tradicijoje muzikantai derino savo repertuarą prie šokėjų norų ir skonio, 

stengėsi būti naujoviški, mokėti groti populiarias dainas, mėgstamus šokius, paprašius kartodavo 

ir pamėgtus tuos pačius. 

Atlygis už grojimą. Paprastai vaikinai rūpindavosi, kad šokiuose būtų muzikantas: „Bernai. 

Tai jau, mergos samdys muziką – gėda“ (Vincas, 1929, Butr.). Geri muzikantai už grojimą 

vakarėliuose dažnai gaudavo piniginį atlygį: 

„Labai retas atvejis [kad muzikantui nemokėtų pinigų – A.V.], nes buvo labai vertinamas rublis. 

Už tai reikėjo stengtis, kad tave į vestuvę kviestų, į vakaruškas kviestų, kad tu būtai to lygio. 

Vestuvės – pelningiausias muzikanto dalykas“ (Vytautas, 1948, Butr.); 

„Kiek bernų būdavo, tai kiekvienas po rublį. Tadu būna renkamos aukas bažnyčios raikalams 

[juokaudami taip sakydavo – A.V.]“ (Zigmas, 1936, Merk.); 

„Vladzia Andrijaukaitė aprūpino Sabūniškes ir Subaronis. Ana nei dainuoja, nei šoka, tai jai 

visadu mokėdavo pinigus“ (Petras, 1931, Merk.). 

Tačiau taip pat dažnai atsilygindavo ir vaišėmis, alkoholiniais gėrimais: 

„Sudėdavo išgerti biškiuką, užkąsti taip, o apie pinigus nesu girdėjęs. Būdavo pareiga tokia – eiti 

groti savaitgalį. Už vestuvę atsilygina pinigai“ (Albinas B., 1938, Taur.). 

Atsilyginti už grojimą talkoje ar kokiame kitame privačiame vakarėlyje (talkoje) privalėjo 

vakaro šeimininkai: 

„Kai daugiau (didesni šokiai), tai ažmoka. Kas prašo, tas moka“ (Aldona, 1943, Didž.). 

Prastų muzikantų nekviesdavo groti į vestuves, todėl muzikantai stengėsi kuo geriau groti, 

kad į vakarėlį atėjęs jaunimas kviestų juos groti į vestuves. Vestuvės buvo didžiausias muzikantų 

įvertinimas ir uždarbis („Sužino, kad vestuvėj graini, tai iš kaži kur užprašo“ – Zigmas, 1936, 

Merk.). 

Atsilyginti už grojimą talkoje ar kokiame kitame privačiame vakarėlyje privalėjo vakaro 

šeimininkai (Aldona, 1943, Didž.). 

Šokių repertuaras ir eiga 

XX a. vid. šokių tradicijoje muzikantai derino savo repertuarą prie šokėjų norų ir skonio, 

stengėsi būti naujoviški, mokėti groti populiarias dainas, mėgstamus šokius, paprašius kartodavo 

ir pamėgtus šokius. Šokių repertuaras anuomet buvo gerokai siauresnis, negu šiandieninių 

muzikantų, todėl muzikantai dažnai kartodavo tuo pačius šokius. Kurie buvo geresni, mokėdavo 
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daugiau šokių, dainų, jų nekartodavo. Visuose regionuose šokėjai šoko polką, valsą, fokstrotą. 

Šalia šių pagrindinių šokių dar buvo įvardinti ir kiti šokiai. 

Dzūkijos 1-osios šokėjai, šalia polkos, valsų, fokstrotų įvardijo Obelaitę, Suktinį, 

Krakaviaką, Mazurką, Padispaną, Pasiutpolkę, Šustą. Dar seniau šoko kadrilių, Karobuškų, 

Kazokų. Labai įdomus vieno pateikėjo atpasakojimas apie tėvų šoktus šokius: 

„Kap mano tėvai insipasakojo pas juos šokiai buvo kitokie: Karobuškos, per kokių kačergų 

šokinėjo. Vienas susiima už galo, kitas susiima ir šoka. Ne tep šokis, o dzykas. Pirmiausia prasdeda 

Kazoku. Kazokas kap ir rusai pliauškina ir šoka. Bet čia tik vyrai, jau būna susirietis būna, o eina 

mekitena ir grūdasi ir šoka. Paskiau jau užsirita an to kito žmogaus. Visų šokį vienų kart parodo. 

Pakvėpina ir dar užriečia nosį, kap avys daro, tai tas pet padaro ir vėl šoka tų kazokų. Mūs laikais 

tokio jau nieks nešoko, nieks nejuokavojo. Čia išjuokta iš tų žmonių“ (Petras, 1931, Merk.).   

2-osios kartos šokėjai Dzūkijoje šoko Cvingų, Padispanų, Abreiską polką (labai greita 

polka – Pasiutpolkė), Bitukį, Mes du broliukai, An kalno karklai, Karobuškų, Sukcinį, Šliafoksą, 

Mazurką, Pasiutpiolkes, Polką „atgal“, Už Tėvynę, Našlę, Kadrilių, Valsą suktą, Žingsninį valsą, 

Šustą.  

3-iosios kartos pateikėjai iš Dzūkijos iš senesnių šokių šoko Šustą, Šlefoksą, Drabną polką, 

Mazurką, Krokoviaką, Padispaną, Polką su ragučiais, Pasiutpolkę, Kadrilių, Daugėjantį valsą, 

Šokį su šepečiu, ir vėlyvesnius šokius – Tangų, Valsą su šluota, Letkį, Tvistą. 

Aukštaitijoje šalia polkos, valso ir fokstroto, pasak 1-osios kartos pateikėjų, dar šoko 

Krakoviaką, Metelicą, Kadrilius, Polką su ragučiais.  

2-osios kartos Aukštaitijos pateikėjai paminėjo Krakoviaką, Kadrilių, Bitutį, Mazurkų, 

Padispanų, Polkų su raguciais, Sukcinį.  

3-iosios kartos pateikėjai iš Aukštaitijos prisiminė Krakoviaką, Padispaną, Polką su 

ragučiais, Mėneselį. 

Žemaitijoje 1-osios kartos šokėjai mėgo šokti Aleksandrą, Viengierką, Krakoviaką, taip 

pat šokį, kurio pavadinimo pateikėjas neatsiminė: „Praded rytas aušti, praded mergas snausti, 

praded gaidžiai gieduoti, praded mergas miegoti“. 2-osios kartos šokėjai Žemaitijoje šoko 

Pasiutpolkę (ta pati polka su ragučiais, tik energingiau), Polką „lipa an synų“, Suktininį paskutinį 

– apsiaustinį „Bitute pilkoji“, Polką su ragučiais („Aplink namą apbėgdavo, aplink pečių, per 

stalą lįsti, visokių velnių prigalvodavo“), „Mudu du broliukai“, „An kalno karklais siūbavo“, 

„Pjoviau šieną per visą dieną“, „Noriu miego“, „Vals monetu“, šliaufokstrotą, valsą, tango, 

„Merginų viliotinį valsą“, „Bendrą viliotinį“ (su nuplojimais) valsą. 

2-osios kartos pateikėjai iš Žemaitijos prisiminė Aleksandrą, Viengierką, Krokoveką, 

Praded rytas aušti. 
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Vieni sudėtingiausių šokių – kadriliai. Po karo jų šokimo tradicija ėmė nykti („Nešoko. Išej 

iš mados, mano raunios (kartos) jau ne“ – Vincas, 1929, Pivaš.), ir tik kai kuriose vietovėse ji 

išsilaikė ilgiau. Štai Merkinės apylinkėse kadrilių, anot pateikėjų, apkritai nieks nešoko. Tačiau 

visi kiti pateikėjai iš Alytaus, Švenčionių ir Ignalinos rajonų yra bent jau girdėję apie šį šokį, jei 

patys ir nešoko. Alytaus rajone (Butrimonių, Pivašiūnų, Daugų, Stakliškių seniūnijose) kadrilių 

šoko dar ir po karo: 

„Eidavo (kadrilių). Mūs kaime tai jo nelabai šokdavo, bet ateidavo net ana nuo Užuguoščio 

bernai, tai jiej mokėdavo. Neini šokt, tai sako: „Ainam, išvedžiosiu aš tave, kap nemoki!“. Ir 

išvedžioja kad reikia. Būdavo septyni punktai: „Pasivaikščiojimas“, „Pasibučiavimas“, 

„Kryžiavoja“, „Susiėjimas“, „Susibėgimas“ [kitų neatsiminė. – A.V.]“ (Janina, 1930, Stakl.). 

Pateikėja tvirtino, kad kadrilių šokdavo daug porų, gal šešios, atskirus punktus skelbdavo 

muzikantas, tarp jų būdavo tarpai (kurių metu niekas neplodavo). Vienas iš kalbintų muzikantų 

pats mokėjo groti kadrilių ir apie 1957-1965 m. jį dar grodavo jaunimo šokiuose:  

„Kadriliai ten būdavo mažas skirtumas tarp tų štropų. Jei pilnas kadrilius, tai ty kokių 11 štropų. 

Daugiausia šokdavo 7, 5 štropų kadrilius. Muzikantas mažai sugaudydavo, vedantysis būdavo tas, 

kuris mokėdavo šokt tą kadrilių ir žinodavo. Tai jis pasakė, kad kadrilius, pradedi grot ir jis iškart 

„Pirmas štropas! Polka kadriliaus!“ – pirmas stropas ir visi šoka ratuku polka 2, 3, gal 5 min. 

Porų kiek telpa tan kambaryj. Antras stropas. Jis pasakė ir net galvot nereikia – groji, ką jis 

pasakė. Ir šoka, dalaiskim, visi antrą stropą pagal fokstrotą, kažkas tai. Nu ten žingsniai 

keisdavosi pagal tankį, ten tik pavadinimai tų stropų, bet šiek tiek keisdavosi. [Kaip baigdavosi 

stropas, neplodavo? – A.V.] Ne, neplodavo. Jis tik pasako kitą stropą, pavadinimą. Visi dėkoja 

panelėm, paleidžia ir baigtas šokis“  (Vytautas, 1948 Butr.). 

Pirmas ir paskutinis šokiai. Pateikėjų buvo klausiama, kaip prasidėdavo šokiai, koks 

būdavo pirmasis šokis. Atsakymai rodo, kad pirmas vakarėlio šokis nebuvo pastovus. Kai kur 

pradėdavo vakarėlį nuo polkos (Vanda, 1919, Butr.; Eleonora, 1926, Cirkl.; Zigmas, 1936, Merk.; 

Vytautas 1948 Butr.; Aldona, 1943, Didž.), rečiau nuo Pasiutpolkės: 

„Pirma būdavo pasiutpolkė. Jin pirmoj eiłėj“ (Vincas, 1929, Pivaš.); 

„Būdavo, kad dar praveda šokį. Nu tį iš jaunimo pareiškia „Pradedam šokinį“ arba muzikantas 

sako: „Pradedam šokį.“ Ir pradedi graic ir pradeda šokc“ (Algirdas, 1936, Merk.). 

Aukštaitijoje gyvavo tradicija pradėti šokių vakarėlį nuo „darželių“ (ratelių): 

„Prasideda ,,Mažas mūsų ratelis“, tadu 2 poros viduj šoka, persiskiria i toliau imas. Kai šokam, 

tai visas jaunimas šoka“ (Ona, 1930, Cirkl.). 

Žemaitijoje šokių vakaronės prasidėdavo lėtesniais ir ramesniais šokiais (valsais, „An kalno 

karklai siūbavo“, „Pjoviau šieną“), o tik paskui, vaikinams kiek išgėrus, vakaronė 

pralinksmėdavo, įsisiūbuodavo. Pirmas šokis nebuvo nusistovėjęs, tačiau paskutinis šokis 

dažniausiai būdavo (tik kartais jaunimas ir muzikantai nesilaikydavo paskutinio šokio taisyklės):  
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„Paskutinis – „Suktinis paskutinis – apsiaustinis“ (Bitute pilkoji), jau eidavo numy. O po 

apsiaustini dar iki paryčių šokdavo. Suktinis paskutinis, po jo dar Suktinis paskutinis ir dar.... 

polka, Polka su ragučiais (aplink namą apibėgdavo, aplink pečių, per stalą lipti, lysti, visokių 

velnių prigalvodavo)“ (Albinas B., 1938, Taur.).   

Dzūkijoje paskutinį šokį nusprendęs paskelbdavo muzikantas arba vakarėlio namų 

šeimininkas:  

„Muzikantu jau nuzbosta graic, tai rikcenli kad „Kailinių polka“ ir viskas, nor tu sušaudzyk. 

Armonikos an pecių ir aini šaudzyt vokiečių“ (Zigmas, 1936, Merk.). 

Aukštaitijoje taip pat vakarėlis baigdavosi tada, kai muzikantas nuspręsdavo, ar kai šokėjais 

nutardavo, kad jau laikas eiti namo:  

„Kai visi susitaria namo, tai išeinam. Ne, paskelbt, tai jau ne“ (Ona, 1930, Cirkl.); 

„Priešpaskucinį šokį praneša, dabojies palto“ (Aldona, 1943, Didž.). 

Šokių eiga (eiliškumas) ir šokėjų pageidavimai. Šokių eigą vakarėlio metu dažniausiai 

reguliuodavo muzikantai savo nuožiūra, tačiau dažnai šokėjai užprašydavo pagroti tam tikrus 

šokius. Ryškus to pavyzdys – Dzūkija: 

„Pageidavimų, tai be abejo, kad būdavo. Prašydavo kuriej jau mandresni šokėjai. Jeigu nemoki, 

tai ir neišpildai. Bet taip tai draugiškai, kų tį paprašo, tai pagroji ko pageidauja“ (Pranas, 1947, 

Pivaš.); 

 „Prašydavo, visap būdavo. Per veselią užprašo kokios dainos ir turi mokėc pagrait“ (Algirdas, 

1936, Merk.); 

„Muzikantas pasako. Nu jei išeina, kad niekas neprašo, tai pasako: „Nu grojam šitą. Grojam 

polką, valsų“ (Anelė, 1941, Butr.). 

Žemaičiai šokėjai taip pat dažnai paprašydavo muzikantų pagroti mėgiamus šokius: 

„Ja, užprašydavo. Ne kiekvieną kartą, bet prašydavo. Sušukdavo bernai [užprašymas būdavo 

surėkiamas – A.V.]: „Nu muzikante, pagrait „Polka lipk an synų“ ar tą...“ Fokstrotą, 

šliaufokstrotą, valsą dažnai užsakydavo. Mergos prašydavo valso „Panų teisės““. Kartais 

pagraidavo, jeigu būdavo numatę ką kita, tai kita graidavo“ (Albinas B., 1938, Taur.). 

Tačiau Aukštaitijoje šokėjai pabrėždavo: „Tvarka muzikantų“, tad šokėjai rečiau prašydavo 

tam tikrų šokių (Vanda, 1928, Cirkl.; Aldona, 1943, Didž.). 

Mėgstami šokiai. Šokėjai labiausiai mėgo greitus ir smagius šokius: 

„Jaunimas mėgdavo smagesnius, va kap ateina ta pasiutpolkė, tai jau šoki jigi prakaito. O paskui 

tik vėdinamės, vėdinamės“ (Anelė, 1941, Butr.). 

Tačiau kai kurie pateikėjai pastebėjo, kad paprastesnius šokius daugiau mėgo vaikinai, o 

merginoms patikdavo sudėtingesni šokiai: 
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„Cingėjo bernai šokc tokių karobuškų, padispanų, tai cia šokom vienos merginos. Jiem geriausia 

buvo valsas, polka, Abreiskai, tai jiej jau išsikrauna. Nereikia kap dabar treniruokliuosna eina, 

būdavo sekmadieniais pareini tai kaip iš treniruoklių“ (Danutė, 1942, Var.). 

Pavadinimų skelbimas. Muzikantai vakaronėse labai retai skelbdavo paprastų, žinomų 

šokių pavadinimus, nebent sušukdami šokio pavadinimą norėdavo paskatinti šokėjus („Jei matai 

kad nešoka, tai paragini sušukdamas“ – Pranas, 1947, Pivaš.). Muzikantai paskelbdavo tik tų 

šokių pavadinimus, per kuriuose vykdavo kažkas neįprasto: kviesdavo merginos, galėjo palikti 

viduryje šokio, šokdavo su kokiu nors daiktu:    

„Tai muzikantas užšauks „Ponių, panelių teisės!“, o kitas jau savaime aišku, niekas nesaka. 

Oficialiai šaukdavo tik tuos „Merginų teisės“ „Bendros teisės“, o paprastus, liaudiškus tai tik  

muzikantai tarpusavyje apsitardavom: „Nu pagainam tų“. Apsiaustinį ar „Suktinį paskutinį“ tai 

jau skelbdavo. Surinka: „Polka lipk an synų!“ Ir varydavo polka su ragučiais an stalo, suolais, 

visur kur tik išmano“ (Albinas B., 1938, Taur.). 

Komandavimas. Labai dažnai šokėjai, polkos metu (bet ne per „Polką su ragučiais“) 

grupėje improvizuodavo. Buvo šaukiami įvairūs pavadinimai, pagal kuriuos šokėjai žinodavo, 

kokias improvizacijas reikia atlikti (sušukdavo: „Ratelis“, „Ratelis iš kairės“, „Pora in kairę, 

pora in dešinę“, „Pora paskui porą“, „Pora per vieną, per du“, „Mergelių vainikėlis“, 

„Sustoja, persiskiria“, „Mergelių teisės“, „Vyrai užsisuka - mergaitės renkasi“, „Vienas pro 

kitą lenda“, „Šaudyklėlas“, „Sukcinis“). Komandas šaukdavo geras, geriausias šokėjas („katras 

spritniausias būna, kur balsų turi gerų“ – Zigmas, 1936, Merk.), bravesnis bernas, kurį vadino 

„kamandyrium“, „kamandantu“. Šis reiškinys buvo plačiai paplitęs XX a. viduryje. Kiekvienas 

kaimas turėdavo savo vedantįjį („kamandyrių“), kuris šaukdavo įvairias pasikeitimų komandas: 

 „Beveik kiekvienas vakaras tokių išdaigų būdavo, taigi atsibosta vienas šokis: ar ty polka, ar ty 

valsas, tai va tokius maino visokius šokius. Landžioja, vainikėlį pina, šaudyklėlas, vieni per kitus 

landa, tuos sukcinius daro, visap ty buvo“ (Danutė, 1942, Var.). 

Rateliams suvadovauti mokėjo ir muzikantai (Algirdas, 1936, Merk.; Zigmas, 1936, Merk.; 

Albinas B., 1938, Taur.; Pranas, 1947, Pivaš.; Juozas, 1944, Pivaš.; Vytautas 1948, Butr.). 

Komanduodavo ir merginos, tik labai retai: 

„Labai mėgėja (mergina, kurios neatsiminė vardo ir pavardės) buvo visokių šaudyklių prigalvoja. 

Pasėjau žilvitį ir visokių tokių, ji jau vyresnė buvo“ (Petras, 1931, Merk.); 

„Dabar moteros rėka. Man kap necinka, kap moteros rėkia. Krikštų tėvas Kuzinskas labai gerai 

buvo kamandoja, tai aš iš jo išsimokinįs. Tai jei kas graic pamaino, tai ainu kamandyc“ (Zigmas, 

1936, Merk.). 

Rateliai ir žaidimai per pertraukas. XX a. viduryje beveik visuose vakarėliuose, kuomet 

muzikantai eidavo pasiilsėti, jaunimas eidavo ratelius – „Aguonėlė“, „Jurgeli meistreli“, „Graži 
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mūsų šeimynėlė“ (Albinas B., 1938, Taur.); ,,Dainuokit, kol pas tėvelį‘‘; ,,Kur banguoja 

Nemunėlis‘‘; ,,Mano dėdė kalvis‘‘; ,,Sodinau klevelį tėvelio sodely‘‘; ,,Vai, kur buvai, laputaite‘‘; 

,,Plauk, žuvela‘‘; ,,Tai linksmumas vakarelio, kai mes susirinkom‘‘; ,,Mes lietuvaitės darbščios 

mergaitės“ (Ona, 1930, Cirkl.): 

„Muzikantas negraina, tai jaunimas tuoj dainuoja. Dainuodavo, šaukdavo. Rėkia, jaunimas, kad 

lempos gęsta. Jei lempa neužgeso – tai prastai dainavo. Daugiausia dainuodavo, o tokių žaidimų 

mažiau eidavo. Tokių šokių su padainavimu (be muzikanto)“ (Albinas B., 1938, Taur.). 

Ratelių ėjimas buvo daugiau merginų reikalas, tačiau kartais ir vaikinai įsitraukdavo 

(Eleonora, 1926, Cirkl.; Janina, 1930, Stakl.; Vincas, 1929, Pivaš.). Kai kur rateliams net ir 

muzikantas prigrodavo (Eleonora, 1926, Cirkl.): 

„Ir nebūdavo kad suveina ir tik šoka, būdavo pertraukos, tai dainuodavo merginos, žaidimų 

žaizdavo, dainuoja merginos – muzikantas pritaria. Baigia merginos, vaikinai pradeda - 

muzikantas pritaria“ (Vytautas, 1948, Butr.). 

 Kai kurie pateikėjai tvirtino, kad ratelių jau neidavo vaikinai, grįžę iš kariuomenės („Tai 

bernai po kariuomenės tokių žaidzimu nejo. Tai būdavo išeina dainuoja, pasišneka, juokaunam“ 

– Danutė, 1942, Var.). Tačiau, jau nuo 6 dešimtmečio tradicija eiti ratelius, dainuoti, žaisti 

pertraukų metu ėmė nykti: 

„Daro pertraukas. Sėdzim. Do i padainuodavom. Pašokai i pasėdzi, i ratelių ainam, i pasvaikščiot 

išeinam“ (Aldona, 1943, Didž.); 

„Pašoka tai išeina atsivėdzyc, tai kitan kambarin kokio šnapso atsineša, tai kici pasgeria, dar ir 

susmuša. Nežaidzė, cik kai aš maža buvau, tai da žaizdavo mokyklosna“ (Danutė, 1942, Var.). 

Geras šokėjas 

Kas yra geras šokėjas? Didžioji dalis pateikėjų pokalbių metu yra užsiminę, jog „anu česu 

visi gerai mokėj šokc, katrų bepaimsi, toj gerai šoko“ (Zigmas, 1936, Merk.). Geras šokėjas turi 

jausti ritmą, gerai vedžioti partnerę, klausyti muzikanto, žinoti šokius: 

„Geras, kuris jaučia muzika, jaučia ritmą, jaučia partnerį, vienas kitą turi suprast, tada viskas 

labai gerai gaunasi, o jei ne, tai kaip kuolą turi tąsyt mergaitę. Vikrus, geros nuotaikos“ (Pranas, 

1947, Pivaš.); 

Kaimo šokių tradicijoje ir leksikoje geras šokėjas yra sinonimiškas smagiam šokėjui:  

„Ot duoda smagiai, trapsi, aina. Kap kazokai, cik dreba“ (Zigmas, 1936, Merk.); 

„Žemė drebėdavo, tai šokėjos būdavo. Anos šoka, visi daboja. Kap duos. Do atsivėdėjus, kap 

duos...Kap anys išeina, visi be žado daboja, kap anys lupa. Daug jau neišeis (šokti), duoda jiem 

kelių. Nusitaiko tarpeliais išlakstyc. Reikia labai smekalkos narscyt tarp žmonių, nerasineši kur 

vietos maža, suveina daug...<...> Reikia bendrauc šokiuos, jei aini“ (Aldona, 1943, Didž.); 

Neretai pabrėžiama, kad gera šokėja turi mokėti suktis, tokią pirmą veda šokti:  
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„Ana [merga – A.V.]  turi aplink bernų sukcies. Kap verpstė turi sukcies. Jei lentas, tai lentas... 

jei bus prigludni (merga), tai nuveis per runkom“ (Aldona, 1943, Didž.);  

Geram šokėjui būtina ištvermė. Būdavo, kad muzikantai su šokėjais susilažindavo, kurie 

ilgiau ištvers – ar šokėjai iššoks, ar muzikantas išgros: 

„Būna suslažinam su muzikantu, katras ilgiau – ar jis ar mes. Tai šoki dzvi valandas. Muzikantas 

būna nustoja, pailsta ir tas. Susderam su muzikantu, kad Abreiskų grotų, iš aštuonių porų kokia 

viena lieka. Polkų šokdavo, ištisus maratonus. Kas apgrais: ar muzikantas šokėjus, o tu apšoksi. 

Vienas buvo, aš apšokau muzikantų: 4 val. be sustojimo, 7-ias merginas pakeičiau“ (Pranas, 1947, 

Pivaš.). 

Ištrepsėjimas. Dar vienas gero šokėjo požymis – ritmo su kojomis ištrepsėjimas: 

„Vyrai su kulnais, su batais dažnai trepsėdavo. Be trepsėjimo ir šokio nebūtų. Polka greitesnė tai 

tik su trepsėjimais. „Suk mergą aplinkui“ – stovi vietoj, trepsi, o paną aplinkui suka. Būdavo 

„Dūkit gara!“ sušukdavo“ (Albinas B., 1938, Taur.); 

Aukštaitijoje ritmą ištrepsėdavo tik vyrai: 

 „Vyrai trepsėdavo. Trepsi trepsi, tadu su čebatais sumuša. Anas šoka i trepsi, a merga paskui su 

juo sukas. Kur šokėjas geras, tai trepsi kojom“ (Eleonora, 1926, Cirkl.); 

„Kojas sudaužia. Tik trepsi trepsi. Per šeštadienį sekmadienį tupliai suplyšta. Tėvas tai pakaustė 

(sūnui). (Kai nuėjo) aplink visų klubų, kelnios aplink blauzdas tik sukas. Ne per visus tep 

išeidavo“ (Vanda, 1928, Cirkl.). 

Dzūkijoje trepsėdavo daugiausia vyrai, bet kai kur ritmą ištrepsėt mokėdavo ir moterys: 

„Kaip būdavo sutrapsi, tai atrodyt įtruks ir tos grindys. Mes trapsėjom, labai. O kap dašoki in 

muzikų, tai kap pakelia muzikų grot geriau, duoda ūpų. Moka ir moteros. Patrepsėdavo da geriau 

kap vyrai. Raikia abiem sutrapsėt. Net dulkės išeina iš po grindų“ (Zigmas, 1936, Merk.); 

 „Mošos vyras buvo mane išmokinęs. Sako: „Tu šok, šok!“, o jis išsitrependavo. Ir jau buvo mane 

išmokinęs trepent. Jis duoda kojom kai su būgnu. Pas mus netrependavo, bet va Onuškio jaunimas, 

tai ten visi taip šoko. Labai gražu. Pas mus (Stakliškėse) tai kuiliai, šokt nemoka“   (Janina, 1930, 

Stakl.). 

Apavas. Šokdavo dažniausiai apsiavę, įvairiu apavu: klumpėmis, vadinamomis kaupukais 

(Albinas B., 1938, Taur.) apsiaudavo ne tik Žemaitijoje, bet ir Dzūkijoje (Vincas, 1929, Pivaš.; 

Onutė, 1937, Butr.), o Aukštaitijoje – medpadžiais, vadinamais medinukais ar basanoškėmis iš 

medžio (Eleonora, 1926, Cirkl.; Ona, 1930, Cirkl.). Merginos, nors ir brangu, stengėsi įsigyti 

batelius šokiams (Onutė, 1937, Butr.). 

Buvo populiarūs ir sportbačiai: 

„Kas kuom turi. Tapkėm (sportinėm). Tepdavom milteliais dantim. Bernai gal tupliais, gal tapkėm“ 

(Aldona, 1943, Didž.); 

„Su langvais patogiausiai. An žolukės irgi smagu su baltais sporbatukais šokc. Taigi smagu labai, 

jie gi langvi, kap duosi... Žiūrint koksai oras, jei lietus, tai jau su rimtesniais, su aulais. Kap kurie 

tai specialiai būdavo ateina, būna packavukės pakaltos [pakaltais batais - A.V.], tai kap duoda 

grindyse, tai net dulka. Tyčia būna apsiavį“ (Algirdas, 1936, Merk.); 

Kartais paminima, kad šokdavo basi: 
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„Oi vaikeli, seniau buv gerai ir su klumpėm,. Aš nėjau su klumpėm, bet va mano sesė tai dar aj. Kap 

nepatogu, tai nusiauna ir aina basos ir an kojinių“ (Anelė, 1941, Butr.). 

Tačiau basi vengdavo šokti, kad nenumuštų, neaptrintų ar neapmindžiotų kojų (Eleonora, 

1926, Cirkl.; Vanda, 1919, Butr.), byvo teigiančių, kad net nemokėdavo basi šokti (Onutė, 1937, 

Butr.). Tačiau jei nutardavo šokti basi – tai visi: 

„Jei ataina (kataras) su batais, prie tvoralai nusviedžia – visi basi. Jei nutarė basi, visi kap vienas 

basi“ (Vanda, 1928, Cirkl.); 

„Vasarų kap kas norėjo, kap kam patinka. Jei šokt, tai visiem basiem“ (Vincas, 1929, Pivaš.). 

Nuo šokėjų apavo priklausydavo, ar bešokant būdavo sukuriamas tam tikras muzikinis 

ritmas trepsint, papildantis muzikantų grojamą muziką: labiausiai barškėdavo klumpės, 

medinukai ir auliniai čebatai, taip pat moteriški bateliai.  

Geras muzikantas 

Kas yra geras muzikantas? Gerą muzikantai, patys muzikantai apibūdino taip: 

„Geras tas, kur gerai graina ir žino daug kūrinių. Yra dainų tiek, kad aš jų nekartoju ir visų 

neuždainuoju“ (Albinas B., 1938, Taur.); 

„Tas, kur aiškiai melodijų išgraina“ (Petras, 1931, Merk.); 

 „Muzikantas ir grot, ir pašokt, ir dainuot, ir pašvilpaut, ir pašnekėt, ir pašposyt. Muzikantas turi 

būt gyvas, ne numirėlis, ne apsnūdėlis. Turi jaust publiką, turi jaust nuotaikas, turi sudaryt gerą 

nuotaiką“ (Pranas, 1947, Pivaš.); 

„Nu tais laikais geras pagal ištvermę. Susirinkdavo vakaruškosna, tai šokdavo nuo sutemų iki 

beveik paryčių. Ir tam muzikantui reikėdavo sugebėt išlaikyt. Dainos pritaikyt šokiui, groji, 

dainuoji tą dainą ir reikia taip grot, kad būtų lengva šokt pagal tą tavo grojimą“ (Vytautas, 1948, 

Butr.). 

O šokėjai išryškino šias gero muzikanto savybes: 

„Ai verkdavo skripka, cimbolai - utura,  ne groja. Gerai groja, aiškiai. Tep groja, kų toliausiai 

girdzis“ (Albinas V., 1938, Tver.); 

„O katras jau geras muzikantas, tai pagraina visas iš eiłės, ką moka“ (Anelė, 1941, Butr.); 

„Gražiai groja, linksmas. <...> Yra kuris geriau groja, kitas ne visus šokius moka. Kuris 

necingus, ilgai (groja), pertraukų nedaro, išveda melodijas“ (Aldona, 1943, Didž.); 

„Va kaip šiti sẽniai. Tai pas jį net šneka tas armonikas – nu labai gražiai groja. Tai kad aš 

prisiklausau ir čia [Stakliškėse – A.V.], tai kad katras - nepašoksi. Seni geriau graidavo“ (Janina, 

1930, Stakl.). 

Gero muzikanto savybė buvo ištvermė. Jam didžiausias išbandymas būdavo Polka su 

ragučiais, nes ji trukdavo nuo pusvalandžio iki valandos su puse: 

„Polka su ragučiai – muzikantam peilis. Trukdavo valandą, valandą su puse“ (Vytautas, 1948, 

Butr.); 
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„Polka su ragučiais“ visada šokėjai baigdavo. Jei muzikantas pirmas pabaigsi, butelį turi statyt. 

Jokiu būdu negali sustot. Jei sustosi, tai nušvilps. Vienintelį Polką su ragučiais negalėdavai 

sustot, o kitur, tai jau kitur“ (Albinas B., 1938, Taur.); 

„Būna suslažinam su muzikantu, katras ilgiau, ar jis ar mes. Tai šoki dzvi valandas. Muzikantas 

būna nustoja, pailsta ir ta“ (Algirdas, 1936, Merk.). 

Muzikantas – šokėjas. Pateikėjų teigimu, visi kaimo muzikantai mokėjo ir mėgo šokti ir 

atėjus kitam muzikantui, keisdavosi su juo, kad galėtų pašokti (Albinas V., 1938, Tver.; Anelė, 

1941, Butr.). Pateikėjų nuomone, mokėjimas šokti muzikantui yra būtinas, kad galėtų gerai groti 

(Danutė, 1942, Var.): „Jai jis nemokės šokt, tai ir takto nepagros“ (Janina, 1930, Stakl.). 

Improvizacija grojant. Kai kurių apklaustų muzikantų teigimu, kaimo muzikantai „nebuvo 

aukšto lygio“, kad galėtų labai improvizuoti (Vytautas, 1948, Butr.; Albinas B., 1938, Taur.). Ir 

tik dažniau grojantys, geresni muzikantai nusižiūrėdavo, kaip galima paįvairinti savo grojimą. 

Muzikantai grodami retai keisdavo tonacijas, tik Albinas B. (1938, Taur.) pasakojo kad dažnai 

taip daro, nes nėra sunku su bandonija taip groti. Dinamines variacijas, greitinimą ar lėtinimą, 

šokių sujungimą muzikantai naudodavo šokimui pagyvinti: 

„Nu tai garsiau, ar vėl patylini. Dažnai va pagretina, sulėtina šokant (čia jau kur geresni 

muzikantai)“ (Albinas B., 1938, Taur.); 

„Sustoja grot ir jau atrodo lyg baigiasi, bet vėl pradeda grot“ (Pranas, 1947, Pivaš.); 

„Polka jinai lygi. Yra lėta polka, yra greita ir yra pasiutpolkė. Galiu pradėt lėtą, o užbaigt 

pasiutpolke, tai net išsižios“ (Vytautas 1948 Butr.); 

„Būna pradeda belaruskų (polkų), nuvejo in rušiškos. Kiekviena kitaipo šokas. Turėk cik klausų. 

Stabc – Belaruskaja polka, tadu i vė cylom; cik stabs – i pradeda kitų“ (Albinas V., 1938, Tver.). 

Pridainavimai. Geri muzikantai šalia grojimo, dar ir dainuodavo. Anot muzikantų (Pranas, 

1947, Pivaš., Zigmas, 1936, Merk.; Albinas B,. 1938, Taur.), mokėjimas dainuoti grojant yra 

didelis pliusas muzikantui. Juos čia pat vietoj sukurdavo, kas ateidavo į galvą (Vincas, 1929, 

Pivaš.; Algirdas, 1936, Merk.). Pridainavimai labai pagyvindavo šokius, kartais jaunimui 

sukeldavo daug juoko (Janina, 1930, Stakl.; Onutė, 1937, Butr., Albinas V., 1938, Tver.; Anelė, 

1941, Butr.; Danutė, 1942, Var.; Aldona, 1943, Didž.; Zigmas, 1936, Merk.): 

„Muzikantas, tai būdavo kad pridainuodavo bradniuškų ir nelabai gražių. Jaunimas klausydavo ir 

pasijuokdavo. <...> Muzikantas, jam pagal muziką, jei išeina dainuoja, jei ne, tai tik groja“ 

(Anelė, 1941, Butr.). 

Kai kurie muzikantai (Zigmas, 1936, Merk.; Algirdas, 1936, Merk., Pranas, 1947, Pivaš.; 

Albinas B,. 1938, Taur.) užsiminė, kad dainuodavo ir nešvankius pridainavimus (varitkas, 

pabliuznijimus, bliūznicas, bradniuškas, blevyzgas, čestuškas). Juos kartu su muzikantais 

dainuodavo ir kaimo bernai, tik merginos nedainuodavo: 
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 „Būdavo prie polko tokie blevyzgos. Va jazau kiek būdavo, sočiai“ (Vytautas, 1948, Butr.); 

„Čestuškos. Ir nešvankių, visokių buvo. Nešvankių mergaitės nedainuodavo. Daugiausia jau cia 

muzikantai cia šitas dainas visas. Kap jau daina tai ir pritaria. Negražių nenoriu sakyc, o 

gražesnių neatsimenu“ (Danutė, 1942, Var.). 

Švankūs ir nešvankūs pridainavimai buvo sugalvojami ir dainuojami čia pat, šokio metu: 

„An vietos prikurdavo. Daugiausia bliūznicas“ (Vincas, 1929, Pivaš.); 

„Dažnai dainuodavo. Nu tep sau, užeina mintis ir uždainuoja“ (Algirdas, 1936, Merk.). 

Šokėjų ir muzikantų santykiai 

Derinimasis vieni prie kitų. Muzikantai visada labai bendraudavo su šokančiaisiais, 

grodami žiūrėjo į šokantį jaunimą: 

„Nugi pamatai an žmonių, kap jiem tas šokimas“ (Algirdas, 1936, Merk.); 

„O pamatai, katris nemoka šokc, tai susmilini groc. Žiūrai, žiūrai ir kad jau ne ty išejo. Žiūrau an 

kojų“ (Zigmas, 1936, Merk.). 

O šokėjai (Eleonora, 1926, Cirkl.; Vanda, 1928, Cirkl.; Ona, 1930, Cirkl.;  Albinas V., 

1938, Tver.) savo ruožtu tvirtino, kad šokdami visada klausė muzikantų: 

„Derinom, kap gi nesiderinsi. Tai kokis šokis bus?“ (Eleonora, 1926, Cirkl.);  

„Muzikantai savo groja. Tu taikais, kap anas groja“ (Vanda, 1928, Cirkl.);  

„Pagal muzikų šoka. Ne, turi šokėjai prie muzikos taikytis – kap groja, tep i šoki“ (Ona, 1930, 

Cirkl.); 

„Kas jau užgros, tai reikia šokc, jei ne - sėdzi. Kap užgroja – tep darai. Tunkiai – tunkiai plak“ 

(Aldona, 1943, Didž.). 

Didžioji dalis pašnekovų (Petras, 1931, Merk.; Vincas, 1929, Pivaš.; Onutė, 1937, Butr.; 

Albinas V., 1938, Tver.; Anelė, 1941, Butr.; Aldona, 1943, Didž.) tvirtino, jog nesutarimų su 

muzikantais nebuvo, mat muzikantus visi labai vertino ir neturėdavo dėl ko priekaištauti: 

 „Gal ir gali būt, kad kas pasikėlęs pašiept ar ką. Bet anais laikais muzikantus gerbdavo, nes 

nebuvo nei patefono, nei magnetifono, nieko, vienintelis instrumentas buvo armonika, akardionas 

ir būgnas. Pats grainu, pats šoku ir niekam nedėkavoju“ (Pranas, 1947, Pivaš.); 

„Muzikantas buvo aukso kainoj. Lauki kad tiktai užgrotų. Turi grot gerai. Būdavo tokių 

muzikantų, kad pagal jo grojimą šokt neįmanoma, kojas pakerta, jis neišlaiko takto. Jis nukerta po 

pusę takto. Nuo tokių bėgdavom“ (Vytautas, 1948, Butr.) . 

Pastabos muzikantams ir nesutarimai. Kai kurie pateikėjai (Ona, 1930, Cirkl.; Vincas, 

1929, Pivaš.; Vytautas, 1948, Butr.; Albinas V., 1938, Tver.; Petras, 1931, Merk.) teigė, jog 

šokėjai nesakydavo muzikantams jokių pastabų, niekas jų nekritikuodavo. Sakyti pastabas 

muzikantams visada buvo rizikinga:  
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„Nuomonę jaunimas turėdavo, bet kad tai kur oficialiai sakytų, tai ne. Ateis sakys kad nemoki 

grait, tai jis akardionų į tašę ir išeis ir vakaro nėr“ (Albinas B. 1938 Taur.); 

„Sako, kų ti sakė, tas ažpyko, tik armonikų po pažasciu i nuvejo“ (Vanda, 1928, Cirkl.). 

Pastabų sakymas muzikantui dažnai priklausydavo ir nuo santykių su pačiu muzikantu: jei 

muzikantas būdavo vietinis, iš artimo draugų rato, tuomet jaunimas su muzikantu bendraudavo 

betarpiškai ir drąsiai jį ragindavo, sakydavo pastabas:  

„Sakydavo: „Smagiau!“. <...>  Va jei prastai grodavo, tai sakydavo: „Grok, ba jei negrosi – sūrį 

išvemsi!“, neužpykdavo“ (Janina, 1930, Stakl.); 

„Sako: „Gana!“ „Kitą!“ - ir kitą groja“ (Onutė, 1937, Butr.); 

 „Rėkdavo „Gyvai!“, tai jau kad sutrepsės..“ (Danutė, 1942, Var.). 

Nors muzikantai buvo labai  gerbiami ir jaunimas dažnai taikydavosi vakarėlio metu 

atsisėsti arčiau muzikanto, tačiau labai retai taikydavosi šokti arčiau, nes tokiu būdu galėjo išeiti 

iš porų rato. Tuo tarpu Dzūkijoje muzikantą pasodindavo kampe – kad jis netrukdytų šokėjams 

šokti, o šie jam groti. 

Dažniausiai su muzikantais konfliktuodavo tik išgėrę asmenys: 

„Jei kap gyrtas ateina, priskabin graik tų ir tų. Jei jau taip pristoja, tai tadu pagal jo madų 

tadu pagroji. Tep i praaina“ (Petras, 1931, Merk.); 

„Būna suspyksta, kai išgėrį ataina“ (Eleonora, 1926, Cirkl.). 

Visi duomenys rodo, kad XX a. vidurio tradicijoje šokėjų ir muzikantų santykiai buvo 

artimi, grindžiami pagarba ir dėmesiu vieni kitiems. 

Šokių mokymai 

Paklausti apie šokių mokymus šokių renginio metu, visi pateikėjai tvirtino, kad paprastai 

šokių mokymų nebūdavo, nes visi išmokdavo savarankiškai arba su bendraamžiais paaugliais 

(Vanda, 1928, Cirkl.): 

„Sesuoj savo kūmu Jonu liepė ligi krikštynų išmokt šokt, tai tas kluoni su buože (šluota) mokinosi 

šokt. Nematiau, kad kas ty mokytųsi. Visi mokėj šokc“ (Petras, 1931, Merk.). 

Dažnai šokti išmokdavo mokyklose, per pertraukas pritariant lūpinei armonikėlei darydavo 

šokius (Eleonora, 1926, Cirkl.): 

 „Va gi būdavo mokykloj pertrauka – tai tik rateliai. O vienus metus buvo trys poros, mes tokios 

mažiukės sėdėjom. Buvo lūpinis armonikėlis. Žinau po velykų išeinam an, kas futbolą žaidžia. O 

mes polkas lupam, šokam. Paskui net mokytoja pradėjo bartis: „Gana jum šokt jau!“ ir mes labai 

išmokom šokt gerai“ (Janina, 1930, Stakl.). 
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Bendraamžius dažniausiai mokydavo mergaitės (Pranas, 1947, Pivaš.; Albinas V., 1938, 

Tver.): 

„Buvo mokėmės... I bernus mokinom. Bernai prašo (savo kaimo). Arcimi draugai. Draugės su 

draugėm – terp savį“ (Aldona, 1943, Didž.). 

Tik labai retais atvejais kas nors šokių vakaronės metu pamokydavo šokti.  

„Butrimiškėse būdavo ajom, tai ten ateidinėjo Švabauskas Bronius. Žmogus jis buvo pagyvenęs, 

senas...<...>. Jis ateidavo visadu ir t(v)uos senovinius šokius mokydavo, ty visokių karobuškų. Tai 

va jisai ateidavo ir jaunimą veda, mokydavo va visokių senovinių šokių. Tik jisai mokydavo šokių“ 

(Anelė, 1941, Butr.). 

Kai kurie pateikėjai irgi paminėjo, kad kartais per vakaronę kas nors pamokydavo naujo 

šokio (Albinas B., 1938, Taur.), dažniausiai tai būdavo senesni šokėjai arba atėję iš toliau 

(lenkai), kartais muzikantai – šokti kadrilių, polką, valsą ar fokstrotą (Janina, 1930, Stakl.). 

Tačiau tokie atvejai būdavo labai reti. 

 

Apibendrinimas 

Taigi “pirminė” tradicija pagal M. Nilsono socialinio šokio klasifikaciją atitinka 

populiariojo socialinio šokio kategoriją, o pagal A. Nachačevskio klasifikaciją – dalyvavimo 

šokio kategoriją. Šioje tradicijoje nebuvo siekio formuoti išmoktą socialinį šokį, taip pat 

reprezentuoti save per pristatomąjį šokį. Pagrindiniai gyvosios šokio tradicijos XX a. viduryje 

požymiai:  

• ryšys tarp šokėjų ir muzikantų buvo artimas ir draugiškas; 

• šokių vakarėliai buvo socialinių susibūrimų vieta, kur jaunimas rinkdavosi susipažinti, 

pabendrauti, atsipalaiduoti, išsirinkti sau „antrąją pusę“; 

• vakarėliuose dalyvaudavo ir vyresni žmonės, tačiau į juos nepriimdavo paauglių, kurie 

buvo laikomi dar nesubrendusiais šokiams, o tiksliau – socialiniam suaugusiųjų 

gyvenimui; 

• muzikantams visada buvo atsilyginama už grojimą; 

• šokių instrumentarijus ir repertuaras turėjo aiškius regioninius savitumus; 

• šokių vakarėliams buvo būdingas didelis improvizaciškumas (Ratelinių polkų 

„kamandavimas“); 

• ryški gero šokėjo savybė buvo ritmo su kojomis ištrepsėjimas; 

• buvo įprasta muzikantams paįvairinti grojimą švankiais ir nešvankiais pridainavimais. 
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3.2. „Antrinė“ šokio tradicija – tradicinių šokių klubų veikla 

XXI a.  

3.2.1. Bendroji „antrinės“ šokių tradicijos charakteristika 

 

Didele dalimi akcentuojant socialinę šokio funkciją, Europoje prieš gerą šimtmetį ėmė 

formuotis liaudies šokių „gaivinimo“ judėjimas. Jo tikslas – propaguoti šokį kaip žmonių 

saviraiškos formą ir laisvalaikio praleidimo būdą. Judėjimas visų pirma įkūrė tradicinių šokių 

draugijas. Pirmoji tokia draugija įkurta 1893 m. Švedijoje (Svenska Folkdansens Vanner, liet. 

Švedų liaudies šokio draugai). Netrukus analogiškos draugijos įsikūrė Danijoje, Norvegijoje, 

Anglijoje, Škotijoje ir įvairiose kitose Europos šalyse. Šis judėjimas Europoje XX a. augo, 

propaguodamas liaudies šokį kaip sveiką, ekspresyvų ir patriotinį laisvalaikio praleidimo būdą. 

Tai tapo nacionalinės savimonės išraiška, deklaruojančia tikslą išsaugoti liaudies kultūrą ir ją 

integruoti į vaikų bei suaugusiųjų švietimą (Urbanavičienė, 2004). 

Nauja tradicinio šokio pakilimo banga Europoje prasidėjo XX a. 6 – 7 dešimtmetyje. Tuo 

metu į Skandinavijos šokių draugijas ir klubus įsiliejo nauja jaunimo karta, Vengrijoje ėmė kurtis 

vadinamieji „šokių namai“.  

Lietuvoje tradicinių šokių vakaronių gaivinimo veikla prasidėjo kartu su folkloriniu 

judėjimu. Kaip rašė I. Ivanauskaitė, Lietuvoje „vakaronės vėl pradedamos organizuoti 

formuojantis folkloriniam judėjimui, apie 1970 m., kuomet kuriasi folkloriniai ir etnografiniai 

ansambliai. Tradicinių šokių vakaronių pradžia - 1969 m. ramuvos ekspedicijos“ (Ivanauskaitė, 

2011: 9). Aštuntojo dešimtmečio pradžioje susikūrė Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva, 

kurioje, anot E. Jurkutės, formavosi alternatyvi sceninėms stilizacijoms liaudies šokio reiškimosi 

erdvė – dažniausiai ekspedicijų metu rengiant vakarones, kurios apjungdavo daugiausia žmonių. 

Kiekvienos ekspedicijos metu buvo organizuojamos 2-3 didesnės vakaronės, į kurias pakviečiami 

ir vietiniai žmonės, nors neretai „pasišokti“ buvo renkamasi kas vakarą (Jurkutė, 2011: 21). Šiose 

vakaronėse šokis buvo skirtas atlikti ne reprezentuojamąją funkciją, bet pasilinksminimo, 

socialinio sambūvio, sukuriant stiprų bendruomeniškumo jausmą. Tačiau maždaug po 

penkiolikos metų tokia Vilniaus universiteto Ramuvos veikla nutrūko, „vakaronės tapo tik 

pasilinksminimais po folkloro festivalių ir koncertų, skirtais daugiausia folkloro ansamblių 

nariams“ (Ivanauskaitė, 2011: 9).  
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2002 m. Vilniuje buvo įsteigtas pirmasis Lietuvoje tradicinių šokių klubas. Klubo iniciatorė 

Dalia Urbanavičienė primena, kad „panašų klubą Vilniaus etninės veiklos centras buvo įsteigęs 

jau prieš keletą metų (tuomet šokti mokė Liaudies kultūros centro etnochoreografė  a. a. Eugenija 

Venskauskaitė), deja, jis gyvavo vos keletą mėnesių“11. Nuo 2004 m. Lietuvių etninės kultūros 

draugijos ir Vilniaus tradicinių šokių klubo vardu pradėta rengti tarptautines tradicinių šokių 

stovyklas (šiemet vyks 12-oji), į kurias susirenka tradicinių šokių entuziastai iš visos Lietuvos, 

atvyksta giminingų klubų nariai iš kaimyninių šalių (Latvijos, Baltarusijos, Estijos, Lenkijos irk 

t.). Netrukus pradėta nuolatines tradicinių šokių vakarones organizuoti Kaune, vėliau Varėnoje, 

Šiauliuose, Klaipėdoje, Panevėžyje ir kitur.  

Savo darbe I. Ivanauskaitė 2011 m. analizavo šių klubų veiklą atsižvelgdama į 

organizuojamų vakaronių reguliarumą bei dalyvių įvairumą, todėl pasirinko tik keturis klubus: 

Vilniaus, Varėnos TŠK, Kauno TŠK „Ratas“ ir Šiaulių kultūros centro organizuojamas 

vakarones12. Pastaruoju metu suaktyvėjo ir Klaipėdos tradicinių šokių klubo veikla. I. 

Ivanauskaitė rašo: „Šiuo metu tradicinių šokių judėjimas yra aktyvus ir besiplečiantis visoje 

Lietuvoje. Tarp didžiųjų Lietuvos miestų ir miestelių vyksta mainai. Į didžiųjų miestų vakarones 

atvažiuoja įvairaus amžiaus jaunimo iš mažesnių miestelių ir vietovių. Didžiųjų miestų, 

daugiausia folklorinio jaunimo iniciatyva, važiuojama į įvairias Lietuvos vietoves vesti 

vakaronių” (Ivanauskaitė, 2011: 10).  

Vilniaus ir Klaipėdos tradicinių šokių klubuose pastoviai rengiami šokių mokymai, siekiant 

kelti šokėjų profesionalumą. Tačiau kitur (Varėnos TŠK, Kauno TŠK „Ratas”, Kelmės 

rengiamose vakaronėse) šokių mokoma retai. Pastaruosiuose nėra nusistovėjusi muzikantų 

sudėtis ir dažnai daug didesnis dėmesys kreipiamas tam, kad būtų sukurta smagi aplinka.  

Pagal A. Nachačevskio klasifikaciją, dalyvaujamasis šokis tarsi būtų būdingas visiems 

paminėtiems lietuviškiems klubams. Tačiau labiausiai jis yra būdingas Varėnos TŠK, Kauno 

TŠK „Ratas”, Kauno tautinės kultūros centro, Šiaulių miesto kultūros centro ir Kelmėje 

organizuojamose vakaronėse. Tuo tarpu Vilniaus ir Klaipėdos TŠK veikloje vis daugiau ryškėja 

pristatomojo šokio siekis.  

Pagal M. Nilsono socialinio šokio klasifikaciją, visus paminėtus šokių klubus būtų galima 

išskaidyti į du socialinio šokio poklasius: 1) išmokytam socialiniam šokiui labiau priklauso 

                                                 
11 Žr. http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=649&kas=straipsnis&st_id=1743. 
12 Klaipėdoje ir Panevėžyje tiriamuoju metu tradicinių šokių vakaronių nebuvo užfiksuota, taip pat I. Ivanauskait4 

netyrinėjo Kauno „Purienų“ mokyklos žygeivių klubo ir Kauno Tautinės kultūros centro organizuojamų vakaronių, 

kadangi didžiausią jų dalyvių dalį sudaro mokiniai. 

http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=649&kas=straipsnis&st_id=1743
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Vilniaus TŠK ir Klaipėdos TŠK; 2) populiariajam socialiniam šokiui labiau būtų priskiriamos 

Varėnos TŠK, Kauno TŠK „Ratas”, Kauno tautinės kultūros centro, Kelmėje, Šiaulių miesto 

kultūros centro organizuojamos tradicinės šokių vakaronės. 

Daug daugiau tradicinių šokių klubų veiklos Lietuvoje ypatybių atskleidžia šių klubų 

dalyvių apklausų analizė, kurią toliau ir pateikiame. 

3.2.2. „Antrinės“ tradicijos pateikėjų charakteristika 

 

Atskirai buvo apklausti “antrinės“ tradicijos muzikantai ir šokėjai. Muzikantų apklausai 

buvo panaudotas struktūrizuoto interviu metodas, o šokėjai buvo paprašyti užpildyti dvi 

internetines apklausas (žr. anketas Priede 2). 

Muzikantai 

Struktūrizuoto interviu būdu apklausti 7 muzikantai: 

1. Armonikierius RIMANTAS SLIUŽINSKAS gimė 1956 m., yra profesionalus muzikas, 

muzikologas, šiuo metu dirba Klaipėdos universitete (toliau – Sliužinskas, 1956, Viln. 

Ramuva).  

1977-1980 m. dalyvavo VU kraštotyrininkų klubo „Ramuva“ bei folkloro ansamblio „Ratilio“ 

veikloje. Armonika pats išmoko groti per dvi naktis. Minėtu laikotarpiu grodavo armonika 3-4 

vakarones per savaitę. Šiuo metu retai groja vakaronėse, dažniau savo malonumui. 

2. Armonikierius RIMANTAS JUNEVIČIUS gimė 1971 m. Vilniuje (toliau – Rimantas,  

1971, Viln. Raskila).  

Augo muzikantų, dainininkų šeimoje – armonikomis grojo mama, dėdė ir senelis, močiutė gražiai 

dainavo. Mama parodė kaip reikia groti armonika, kai Rimantui buvo maždaug 6 metai (vasaromis 

pas senelius kaime). 2006 m. pradėjo lankyti LMTA folkloro ansamblį „Lauksna“. Ten daugiau 

šoko, nei grojo. Tais pačiais pradėjo lankyti ir Vilniaus tradicinių šokių klubą (kaip šokėjas). Po 

poros metų, ansamblyje „Lauksna“ išmokęs daug šokių, pradėjo armonika groti ir Vilniaus TŠK. 

Nuo 2008 iki 2011 metų (po vadovavusio muzikanto Pauliaus Ragausko) grojo ir vadovavo 

Vilniaus tradicinių šokių klubui. Iš viso šokiams groja jau 9 metus (nuo 2006 m.). Šiuo metu 

Rimantas gyvena Vilniuje ir groja su armonika folkloro ansamblyje „Laukis“ ir dainų klube 

„Raskila“. 

3. Būbnorius (pats save taip įvardino) ARTIOMAS OPPERMAN, gimė 1985 m. 

Kazachstane lietuviškai kalbančioje šeimoje – tėvas vokietis, mama rusė, močiutė lietuvė, kita 

močiutė baltarusė (toliau – Artiomas, 1985, Viln. TŠK).  

Nuo mažumės užsiiminėjo muzikine veikla. Lietuvoje įstojo į VDA ir 2010 m. atsitiktinai sužinojo 

apie Vilniaus TŠK (ten pradėjo šokti, po metų pradėjo groti ir būgnu „bubinu“) ir VU folkloro 

ansamblį „Ratilio“ (dainavo ir šoko). Edita Gumauskaitė pasiūlė groti būgnu (nes Lietuvoje, 
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mokykloje ir Vokietijoje, lietuvių orkestre grojo būgnų rinkiniu). Nuo to laiko (2011 m.) kiekvieną 

savaitę, kartais ir dažniau groja bubinu šokiams.  

4. Smuikininkė EDITA GUMAUSKAITĖ, gimė 1988 m. Panevėžyje (toliau – Edita, 

1988, Viln. TŠK).  

Nuo 6 metų pradėjo groti smuiku. Panevėžio miesto folkloro „Raskila“. ansamblyje pradėjo groti 

tradiciniams šokiams. Liaudiško smuikavimo mokėsi Birštono smuikavimo kursuose pas Gailą 

Kirdienę. Vilniuje smuikavo VPU folkloro ansamblyje „Poringė“. 2008 m. buvo pirmojoje šokių 

stovykloje, kur susipažino su muzikantais ir po to įsitraukė į Vilniaus TŠK veiklą. Tada šokių 

klubui vadovavo Paulius, kuris perdavė jį „ByTikZyz“. Nuo 2012 m. Edita vadovavo TŠK 

klubui.  

5. Armonikierius MARTYNAS VINGRYS, gimė 1988 metais Kaune, etnologijos 

magistro laipsnį turintis muzikantas (toliau – Martynas, 1988, Kaun.).  

Ekspedicijose prisiklausęs daug liaudies muzikantų. Išmoko groti pats. Groja armonika (rusiška, 

vokiška), bandonija, kanklėmis, lumzdeliu. 4 metus groja šokiams VDU folkloro ansamblyje 

„Linago“ ir kitose Kauno mieste rengiamose vakaronėse. Puikus šokėjas, labai smagaus būdo 

muzikantas. 

6. Armonikierius, dūdmaišininkas JOGINTAS ČEPULIS, gimė 1991 m. Vilniuje (toliau – 

Jogintas, 1991, Viln. TŠK).  

Tėvai aktyviai dalyvavo folkloriniame judėjime (tėvas grojo šokiams „Ratilio“) ir nuo vaikystės jį 

supo folkloras. Baigė 12 klasių M. K.Čiurlionio menų mokykloje, fortepijono specialybę. Būdamas 

11 kl., nuvažiavo į šokių stovyklą, kur rimtai susidomėjo liaudies muzika ir nusprendė išmokti groti 

armonika. Vyresnysis brolis grojo armonika ir trumpai pamokė. Nuo tada pats mokėsi groti namie ir 

šokių klube per vakarones - „savamokslis“. Armonika groja jau 6 m. Pradžioje mokėsi groti 

armonika ir iš natų, o paskui vien tik iš klausos (repertuarą nusiklausydavo iš kitų muzikantų). 

Armonika – 1–as instrumentas, o dūdmaišis, būgnas, būgnelis atsirado jau po to.  

7. Multiinstrumentalistas (taip pats save pavadino) VILIUS MARMA, gimė 1991 Kaune 

(toliau – Vilius, 1991, Kaun.).  

Groja bandonija arba koncertina, dar kartais rusiška armonika, cimbolais, būgnu, basetla, smuiku 

per vakarones. Dumpliniais instrumentais išmoko groti muzikos mokykloje pas mokytoją Algirdą 

Kasperavičių, o kitais tai pats iš įrašų ir iš kitų muzikantų, tokių kaip E. Vyčinas, R. Garsonienė, L. 

Apuokienė, L. S. Proškutė. Šokiams pradėjo groti 2001 m. ansamblio repeticijose, o vakaronėms 

pradėjo groti nuo 2003 m. „Vilniuje TŠK nebuvau nei karto. Groju šiaip vakaronėse Kaune ir kitur 

Lietuvoje ir užsienyje. Na kartais nuvažiuoju į Varėną pagroti šokiams“. 

Tarp šių 7-ių muzikantų tik Rimantas Sliužinskas dalyvavo VU Ramuvos veikloje, įgijo 

bendrų vakaronių su kaimo žmonėmis ekspedicijose patirtį. Remdamiesi tradicinių kaimo 

muzikantų pavyzdžiu dar mokėsi groti Rimantas Junevičius (iš savo giminės muzikantų), 

Martynas Vingrys (per folkloro ekspedicijas) ir Jogintas Čepulis (per folkloro ekspedicijas, 

analizuodamas archyvinius muzikantų vaizdo įrašus). Kiti muzikantai mokėsi groti vien iš 
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folklorinio judėjimo ryškių muzikantų: Edita Gumauskaitė – iš G. Kirdienės, Vilius Marma – iš 

A. Kasperavičiaus, E. Vyčino, R. Garsonienės, L. Apuokienės, L. S. Proškutės, Artiomas 

Opperman – iš R. Garsonienės. Dažnai muzikantai muzikavimo pradmenis gavo iš savo 

bendraamžių muzikantų, išmoko groti “patys per save”.  

“Antrinės” tradicijos muzikantai dažnai groja keliuose klubuose, todėl pateikėjų 

charakteristikos galimai neatsispindi regioninių ar klubų savitumų. Dėl tos priežasties į šiame 

darbe pateiktas jų charakteristikas verta žiūrėti su atsargumu. 

Šokėjai 

„Antrinę“ tradiciją atstovaujančiais šokėjais buvo pasirinkti įvairiuose tradicinių šokių 

klubuose bei kitose šokių vietose šokantys asmenys.  

Pradžioje buvo sudaryta internetinė anketa tradicinių šokių stovyklos dalyviams, į kurią 

atsakė 92 XI Tradicinių šokių stovyklos Mardasave dalyviai. Tačiau pirmojoje apklausoje 

klausimai buvo ne iki galo aiškiai suformuluoti, be to, trūko respondentų reprezentatyvumo, nes 

daugiau nei pusė respondentų buvo Vilniaus TŠK dalyviai. Trečia, anketa buvo orientuota į 

tradicinių šokių stovyklos veiklos analizę, tuo tarpu darbo eigoje buvo susikoncentruota į kitų 

gyvosios šokio tradicijos aspektų analizę.  

Dėl šių priežasčių, siekiant gauti tikslesnius atsakymus, buvo sudaryta dar viena internetinė 

apklausa. Tolimesnėje analizėje bus naudojami 2-osios apklausos rezultatai. 

Amžius. Į internetinę anketą atsakė 45 respondentai – šokėjai iš įvairių tradicinių šokių 

klubų ir kitų reguliarių tradicinių šokių renginių. Vidutinis respondentų amžius – 26,3 metai. 

Žemiau (1 diagrama) nurodomas amžiaus pasiskirstymas pagal amžiaus grupes. Dažniausiai į 

anketas atsakė studentų amžiaus respondentai (19-23 metai), taip pat mokyklinio amžiaus (14-18 

metų) bei jaunų suaugusiųjų amžiaus (24-30 metų) respondentai. 
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Lytis. Į anketą atsakė 14 vyrų, 30 moterų, 1 respondentas lyties nenurodė. 

Geografija. Daugiausia respondentų buvo iš Vilniaus (10), Kauno (5), Klaipėdos (5), 

Šiaulių (4), o 18 respondentų miesto nenurodė. Iš 45 respondentų, 9 pažymėjo lankantys daugiau 

nei vieną šokių klubą, daugiausia respondentų lanko Vilniaus TŠK (2 diagrama). 

 

Šokio patirtis. Šokėjai nurodė savo šokio patirtį, t.y. kiek metų jie jau šoka tradicinius 

šokius. Vidutinis šokėjų patirties vidurkis – 7 metai. Antrasis šiame darbe tirtas šokėjų patirties 

aspektas yra vakaronių lankymo dažnumas. Respondentų pasiskirstymą pagal tai galima matyti 3 

diagramoje. 

 

Siekiant priskirti šokėjus tikslesnėms kategorijoms pagal jų šokio patirtį, šokėjai buvo 

suskirstyti į tris grupes (didelė patirtis, vidutinė patirtis, maža patirtis) pagal du kriterijus: a) kiek 

metų šokėjas šoka tradicinius šokius; bei b) kaip dažnai eina į vakarones. Pagal kokį metodą 

šokėjai buvo paskirstyti į grupes, galima pažiūrėti lentelėje 2: 
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Lentelė 2. Šokėjų paskirstymas į grupes pagal patirtį. 

Lankymas \ Metai 0 iki 0,9 1 iki 2,9 3 iki 4,9 5 iki 8,9 9 iki ∞ 

Rečiau nei kartą per 

mėnesį 
Maža Maža Maža Vidutinė Didelė 

Kartą per mėnesį Maža Maža Vidutinė Vidutinė Didelė 

2-3 kartus per mėnesį Maža Vidutinė Vidutinė Didelė Didelė 

Kartą per savaitę ir 

dažniau 
Maža Vidutinė Didelė Didelė Didelė 

 

* Viršutinėje eilutėje nurodoma, kiek metų patirties turi šokėjas, kairiajame stulpelyje – kaip dažnai jis lanko šokius. 

Kituose langeliuose nurodoma, kuriai grupei jis yra priskiriamas.  

 

Į didelės patirties grupę pateko 12 respondentų, vidutinės – 22, mažos – 11 respondentų. 

Didelės patirties grupės amžiaus vidurkis – 30,3 metų, šokio patirties vidurkis – 15,7 metų. 

Vidutinės patirties grupės amžiaus vidurkis – 25 metai, šokio patirties vidurkis – 4,1 metų. 

Mažos patirties grupės amžiaus vidurkis – 24,9 metų, šokio patirties vidurkis – 2 metai. 

Toliau pateiktose diagramose kai kuriais atvejais anketos rezultatai yra atvaizduojami 

pagal šias grupes. Tokiu atveju tamsiai mėlynas stulpelis (pirmasis) vaizduoja bendrą visų 

respondentų atsakymų vidurkį, žalias stulpelis (antrasis) – didelės patirties grupės rezultatus, 

geltonas stulpelis (trečiasis) – vidutinės patirties grupę, raudonas stulpelis (ketvirtasis) – mažos 

patirties grupę. 

3.2.3. Šokėjų ir muzikantų ryšio “antrinėje” tradicijoje ypatumai 

 

Šokių organizavimas, repertuaras ir eiga 

Šokius Vilniaus ir Klaipėdos tradicinių šokių klubuose organizuoja ne tiek šokėjai, kiek 

muzikantai, o kituose klubuose (pvz., Varėnoje, Kaune) šokių organizavimo iniciatyvos imasi 

daugiausia šokėjai.  

Atlygis muzikantams už grojimą nėra būtinas. Muzikantams atsilyginama visaip, 

priklausomai nuo to, kokia proga yra grojama. Jei yra organizatorių rengiama vakaronė, 

dažniausiai organizatoriai sumoka muzikantams, tačiau ne visada užmokestis yra privalomas: 

“A žiūrint kur. Dažniausiai tai pinigais, jeigu yra kokia nors vakaronė, kur kviečia organizatoriai” 

(Vilius, 1991, Kaun.); 

Neretai muzikantams tenka groti ir be finansinio užmokesčio: 
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“Bet šiaip dažnai tenka groti už ačiū, kai net šokėjai nepadėkoja” (Vilius, 1991, Kaun.); 

“Kartais pinigais, kartais kokiu skanėstu ar dar kuo, nors dažniausiai  atsilyginama tiesiog 

padėka” (Martynas, 1988, Kaun.). 

Kai kuriems muzikantams žodinė padėka ir paskatinimas būna ir svarbesni už atlygį 

pinigais. Tai parodo, kad muzikavimas yra ne vien darbas, bet ir pomėgis, galintis suteikti 

muzikantui malonumą ir pripažinimą: 

“Įmeta auką, kuri reikalingai salei, mūsų šokėjai palieka mums saldainių, atneša obuolių, 

sausainių, meilės laišką parašo, ateina (ir) padėkoja vakaronės pabaigoj. Kartais yra maloniau tas 

žodis, nes kai groji, tai nežinai, ar jiems patinka, o kai ateina (ir) pasako, tada gaunam grįžtamąjį 

ryšį. Gatvėj kai groji, tada gauni pinigą” (Edita, 1988, Viln. TŠK);   

“Man groti ir taip malonu. <...> Norėtųsi kažkokio šilumos, pagarbos. Yra tokių žmonių kurie 

paploja, pasako „Ačiū muzikantui!“ Tokios smulkmenos, bet galėtų šokėjai kažką padaryt. Faina 

kad paploja – ne dėl išdidumo, bet dėl to kad vertina ir parodo, kad girdi, kad tu groji. Kartais 

klubuose pasigendu tokios atsakomosios reakcijos”  (Rimantas, 1971, Viln. Raskila). 

Kai kuriais atvejais pinigai būna ne patys savaime atlygis, bet veikia kaip paskatinimas ir 

įvertinimas: 

“Lygiai taip pat groju be pinigų, bet jeigu šokėjai sumeta pinigų, tai jau yra paskatinimas, viduj 

malonu. Visada norisi groti gerai” (Rimantas, 1971, Viln. Raskila). 

Panašios tendencijos atsispindi ir šokėjų apklausos rezultatuose (4 diagrama). Dažniausia 

minima padėka žodžiu ir pinigais. Tiek šokėjai, tiek muzikantai teigia, jog vaišinama 

gardumynais ir kitu maistu, taip pat atsidėkojama kūno gestais (plojimu, nusilenkimu, ir pan.).  

 

Šokėjų mėgstami šokiai. Muzikantai pastebi, kokie šokiai labiau patinka šokėjams. Du 

apklausti muzikantai (Vilius, 1991, Kaun.; Sliužinskas, 1956, Viln. Ramuva) pastebėjo, jog 

šokėjai mėgsta smagius šokius ir ši nuomonė sutapo su šokėjų nuomone: 2 iš 5 apklaustųjų 

mėgsta greitesnius šokius. Šokėjams taip pat patinka mažoriniai šokiai, tai pastebi ir muzikantai: 
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“Groju visus paprastus, nes sudėtingų, visokiausių kadrilinių nelabai kas moka” (Vilius, 1991, 

Kaun.). 

Pagal šokėjų apklausos duomenis, mažorinius šokius mėgsta beveik tris kartus daugiau 

šokėjų, nei minorinius (5 diagrama): 

 

Mažoriniai ir smagūs šokiai dažnai būna gerokai paprastesni, todėl jie labiau patinka 

vidutinę patirtį turintiems šokėjams. Tiesa, tas netinka didelę patirtį turintiems šokėjams: 

mažorinius šokius mėgstantys pažymėjo tik 1 iš 10 tokių šokėjų, t.y. 5 kartus mažiau nei 

vidutinis šokėjas. 

Tai pat muzikantai pastebi, kad šokėjai visada mėgsta kai kuriuos konkrečius šokius 

(Jogintas, 1991, Viln. TŠK).: 

„Jiems patinka gražios melodijos ir geri šokiai: Dubstepas, Delnų polka, Dujelis, kadrilinius 

šokius labai mėgsta – tai desertas. Estiška subata, baltarusiška Subata, prancūziškas Mikseris, 

Karmoškalė, ...“ (Edita, 1988, Viln. TŠK); 

Sėkmingą muzikantų repertuaro derinimą prie šokėjų poreikių parodo tai, kad 2 iš 3 

apklaustųjų teigia mėgstantys visus šokius, kuriuos groja muzikantai. 

Muzikantų mėgstami šokiai. Žvelgiant į šokių (minorinių, mažorinių) grojimo tendencijas, 

mažoro ir minoro proporcijos muzikantų repertuaruose laikui bėgant varijuoja. Štai Vilniaus 

tradicinių šokių klubo gyvavimo pradžioje muzikantai daugiausia grojo mažorinius šokius, kiek 

vėliau pamėgo groti minorinius šokius: 

“Čia bangom – dabar žmonės pavargo nuo mažoro, atsiklausys minoro, ir norės daugiau mažoro” 

(Artiomas, 1985, Viln. TŠK). 

Dabar muzikantai (Rimantas, 1971, Viln. Raskila; Martynas, 1988, Kaun.; Artiomas, 1985, 

Viln. TŠK) labai mėgsta groti tuos šokius, kuriuose jungiasi mažoro ir minoro dermės. Kita 
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vertus, kai kurie muzikantai, groję daug minorinių šokių, dabar teikia pirmenybę mažorinių 

dermių šokiams: 

“Greitesnius, minorinius buvo kad labai mėgom grot, dabar labai smagu ir mažorinius grot” 

(Edita, 1988, Viln. TŠK). 

Didesnę patirtį turintys muzikantai mėgsta šokius, kuriuose gali parodyti savo 

meistriškumą, bei tuos, kuriuos rečiau groja: „Bet šiaip labiau patinka groti kadrilinius, nes ten 

melodijų daugiau“ (Vilius, 1991, Kaun.). 

Pirmasis ir paskutinis šokis. Šiandienos tradicinių šokių klubuose pirmasis šokis dažnai 

nėra nusistovėjęs. Dažniausiai vakaronės pradžioje yra grojami polkos pobūdžio (kai vienoje iš 

dalių yra šokama polka) šokiai: Malūnėlis, Delnų polka, Obelytė. Paskutinis šokis dažniausiai 

yra pastovus – Bitute pilkoji (kitaip vadinamas Suktiniu paskutiniu), latviškas Geras dancis ar 

lietuviškoji Polka su ragučiais, rečiau pasibaigia Karmoškale, mazurkomis, Tranksveru, 

kadriliais, Giruže. Tačiau kartais pradedama rateliais: 

“Pirma viską vesdavo muzikantai. Pirmas – ratelis „Mažas mūsų ratelis“. Paskutinis šokis „Polka 

su ragučiais (... su rogutėm...)” (Sliužinskas, 1956, Viln. Ramuva). 

Kai kurie muzikantai bando rekonstruoti šokių papročius:  

“<...> kai organizuodavau vakarones su „Goštauta“, tai turėjom visada pirmą šokį. Jis buvo 

„Sukčius“, nes radau aprašymą, jog Dzūkijoj juo visada pradėdavo šokius. O paskutinis šokis tai 

visada yra „Suktinis paskutinis“. Po to šokio daugiau, kad ir prašo, nebegroju” (Vilius, 1991, 

Kaun.). 

Šokių eiga (eiliškumas) ir šokėjų pageidavimai. Šokių eiga dažniausiai yra nustatoma 

muzikantų, tačiau šokėjai gali užprašyti vieno ar kito šokio, ir jų pageidavimus muzikantai 

paprastai išpildo: „Mes patys [muzikantai – A.V.] nustatom, daugiausia. Bet būna ir 

pageidavimų“  (Artiomas, 1985, Viln. TŠK). 

Ne visada pavyksta turėti nusistovėjusią šokių eigą, nes šokių parinkimas priklauso nuo 

aplinkos ir objektyvių faktorių: šokėjų nuotaikų, nuovargio, grojimo laiko:  

„Iš anksto sudėlioti šokių neišeina, nes po vieno šokio geriausiai jauti, koks kitas turėtų būt“ 

(Edita, 1988, Viln. TŠK); 

„Nuo to, kiek laiko trunka šokiai ,priklauso ir eiliškumas“ (Jogintas, 1991, Viln. TŠK). 

Šokėjų atsakymai rodo tą patį: nė vienas neatsakė, jog eiliškumą nustato šokėjai (6 

diagrama): 
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Maždaug pusė respondentų nurodė, kad eiliškumą nustato muzikantai, o kita pusė – 

muzikantai, atsižvelgdami ir į šokėjų užprašytus šokius. Įdomu, kad didelę patirtį turintys šokėjai 

kur kas dažniau nurodo, kad eiliškumą diktuoja tik muzikantai. Tai gali būti dėl to, kad patyrę 

šokėjai geriau suvokia, kada muzikantai iš tiesų atsižvelgia į šokėjų užprašymus, o kada ne 

(galima daryti prielaidą, kad pasitaiko ir tokių atvejų). 

 Iš esmės muzikantai linkę išpildyti šokėjų prašymus pagroti – tas itin ryškiai atsispindi 

šokėjų užpildytose anketose. Tačiau muzikantų motyvai, kodėl taip daroma – labai įvairūs. 

Įprastai norima sukurti gerą atmosferą ir nudžiuginti šokėjus: 

„Aš komunikuoju su kitais, tai aš labai atsižvelgčiau į tai, ko klausia. Kad ir koksai kvailas būtų 

prašymas, galima jį išpildyt, nes nėra kvailų šokių“ (Artiomas, 1985, Viln. TŠK); 

„Išpildau, visada. Man svarbu, kad šokėjam būtų smagu, ir jeigu šokėjas nori kokio šokio, tai ir be 

atsidėkojimo galiu pagroti. Šokėjai prisideda prie bendro tono pareguliavimo ir muzikantas turi 

atsižvelgti į tuos norus“ (Rimantas, 1971, Viln. Raskila). 

Tačiau būna, kad muzikantai už šokėų prašomo šokio pagrojimą prašo ir užmokesčio arba 

bučinio (pusiau juokais):  

„Taip, būna (pagroju). Už merginų bučkį...“  (Sliužinskas, 1956, Viln. Ramuva); 

„<...> pildau tik tada, jeigu už (šokį) kaip nors atsilygina. Tai kartais sukelia nepasitenkinimą iš 

šokėjų, bet aš visada sakau, jeigu nori pats ir grok, arba mokėk” (Vilius, 1991, Kaun.) 

Kartais prašymai išpildomi, nes muzikantas pats nesugalvoja ką groti („Kai nesugalvoji ką 

groti, tuomet paklausi geresnių šokėjų ar draugų ką norėtų pašokti“ - Martynas, 1988, Kaun.). 

Arba jei grojama svetimoje aplinkoje ir prašoma įprastų, žinomų šokių: 
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“Jeigu esam kokiam vakarėlyje, baliukyje ar vestuvėse, ir jeigu jie būna mažiau patyrę ir prašo 

pagrot šokius (Antaną, Kiškelį, Oira, Blynus), tai mes tikrai pagrosim, nes mes žinosim, kad jie 

žino, kaip tuos šokius šokt” (Edita, 1988, Viln. TŠK). 

Daugelio šokėjų bei dalies muzikantų nuomone, prašymų išpildymas daro teigiamą poveikį 

šokėjų ir muzikantų santykiams – stiprina šokėjų ir muzikantų ryšį, didina šokėjų pasitenkinimą 

muzika, patenkinti lieka ir patys muzikantai: 

„Tai tas išpildymas įtakoja santykį tik su juo [šokėju – A.V.]. Jis bus pamalonintas ir kiti pamatys 

kad išpildom, tai gal tai pagerintų atmosferą“ (Artiomas, 1985, Viln. TŠK); 

„Kartais būna, kad užsako ir muzikantai išpildo prašymus. Manau, kad tai teigiamai veikia norą 

šokti ir muzikantų ir šokėjų tarpusavio santykius“ (Internetinės apklausos šokėjas); 

„Kartais užsako. Priklausomai nuo muzikantų išpildo arba ne. Žinoma, kad veikia [norą šokti ir 

šokėjų – muzikantų santykius – A.V.], išpildytas prašymas paskatina šokti“ (Internetinės apklausos 

šokėjas). 

Tačiau tiek patį paprašymą, tiek jo išpildymą lemia jau anksčiau susiformavęs šokėjo ir 

muzikantų ryšys: nauji šokėjai bijo prašyti, o jei atsiranda pakankamai drąsos tai padaryti, dažnai 

jų prašymai nėra išpildomi: 

„Tie, su kuriais daugiau bendraujam, dažniau paprašo kokio šokio. O tie, kur šviežiai ateina, bijo. 

Man ta baimė patinka, nes tegu neina – pirmiau supranta, kas čia vyksta, o paskui eina“ 

(Artiomas, 1985, Viln. TŠK); 

„Mes šokėjus išauklėjom truputį, jie žino, kad mums nereikia įkyrėt, kad mes pagrosim, ką norim. 

O jeigu šokėjas geras, mes jį žinom, tai tikrai pagrosim, ką jisai norės. Būna tokių – ateina pirmą 

kartą ir „Čia aš viską žinau“, ir sako pagrokit „Oirą“. Juolab, kad tą „Oira, oira“ gali pagrot 

visi“ (Edita, 1988, Viln. TŠK); 

„Manau užsako per pažintis, bet kas kažin ar gali, nors niekad nebandžiau“ (Internetinės 

apklausos šokėjas).  

Kartais prašymų (ne)išpildymą nulemia abejonės dėl to, ar prašymas atspindi daugumos 

šokėjų pageidavimą: 

 „Aš galvoju ne vien tik apie tą šokėją, kuris paprašė, bet ir apie visus šokėjus, bendrą 

dramaturgiją. Dažniau prašo vyresnės kartos šokėjai, bet vyresnių būna dvi, trys poros, tai aš 

galvoju, kad gal nerizikuosiu. O kartais imi ir pagroji“ (Jogintas, 1991, Viln. TŠK). 

Šokių pavadinimų skelbimas. Remiantis muzikantų atsakymais, šokių pavadinimus vieni 

muzikantai skelbia visada, kiti kartais, dar kiti retai arba niekada – vieningos nuomonės, rodos, 

nėra. Vis dėlto trys iš penkių anketas užpildžiusių šokėjų teigia, jog pavadinimai yra skelbiami, o 

kad jų niekas neskelbia – teigia tik maždaug vienas iš penkių; dalis šokėjų nurodo, kad skelbia 

tik kartais (7 diagrama): 
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Tai leidžia teigti, kad visgi daugmaž vieninga praktika yra skelbti šokių pavadinimus. 

Galima sakyti, kad skirtumą (ar muzikantai šokį skelbia, ar ne) lemia tai, ar muzikantas galvoja, 

jog pats šokėjas turi susiprasti ir yra atsakingas už šokių žinojimą, ar yra linkęs pagelbėti ir 

supranta šokėjų poreikius: 

“Ne, nes man atrodo, kad jeigu šokėjai šoka, tai turi žinot ir tuos šokius” (Rimantas, 1971, Viln. 

Raskila); 

“Ne. Aš nemėgstu. Šokėjai turi patys susiprast. Nemėgstu grodamas šūkaut, bet jei yra reikalas, tai 

pasakau” (Jogintas, 1991, Viln. TŠK); 

Šokių kartojimas. Muzikantai daugmaž vieningai teigia, kad tie patys šokiai kartojami 

nėra: „Ne. Pats kaltas, kad nespėjo, nereikia žiopsot. Šokiai, tai ne pageidavimų koncertas“ 

(Vilius, 1991, Kaun.). 

Kiti muzikantai yra linkę skelbti šokių pavadinimus, nes nori pagelbėti šokėjams, kurie 

pagal melodijas sunkai atpažįsta šokius (Vilius, 1991, Kaun.).  

Panaši ir šokėjų nuostata: septyni iš dešimties teigia, jog šokiai nėra kartojami (8 

diagrama): 

 

Tiesa, dalis šokėjų (apie vieną iš keturių) pageidautų, kad vakaronių metu šokiai būtų 

kartojami. To rečiau nori patyrę šokėjai, kurie dažniau teigia, jog tai greitai atsibostų. Be to, 
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kartojimas galimai neturi jiems vertės, jei šokių nebereikia mokytis, priešingu atveju kartojimas 

yra naudingas. Kita vertus, šokių pasikartojimas šokėjams yra priimtinas, jei vyksta ilgesnė 

vakaronė, pavyzdžiui, naktišokiai. 

Rateliai, žaidimai, dainos. Daugelyje vakaronių rateliai ir žaidimai yra neatskiriama 

vakaronės dalis: net septyni iš dešimties šokėjų nurodė, jog vyksta tokia papildoma veikla (9 

diagrama): 

 

Tačiau vieningos nuomonės dėl šių veiklų patrauklumo nėra: pusei šokėjų tai patinka (arba 

patiktų, jei būtų), tačiau trečdaliui nepatinka (ar nenori, kad atsirastų). Įdomu, kad palankumą 

papildomoms veikloms iš dalies nulemia šokėjų patirtis: didelę patirtį turintys šokėjai į 

papildomas veiklas žiūri mažiau palankiai nei mažai ar vidutiniškai patyrę šokėjai. Gali būti, jog 

pastariesiems vakaronė yra tematiškai plataus pobūdžio socialinė veikla, kurioje vienodą 

malonumą teikia šokiai, dainos, žaidimai, rateliai ir kitkas, tuo tarpu patyrę šokėjai ateina būtent 

dėl šokių, demonstruodami tam tikrą „specializaciją“. 

Šokėjų ir muzikantų santykiai 

Muzikantų grojimo šokiuose ir koncertuose skirtumai. Beveik visi apklaustieji 

muzikantai yra muzikantai-profesionalai, kuriems dažnai tenka groti ir ne šokiams, koncertuose. 

Daugelis jų sutaria, jog sceninis grojimas bei grojimas šokiams skiriasi iš esmės. Grojimas per 

koncertą yra mažiau natūralus, reikalauja pasitempimo ir nesuteikia galimybės muzikantams 

atsipalaiduoti: 
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“Koncertas yra žiūrovams, stengiesi pasirodyt pats ir kad ansamblis geriau pasirodytų” 

(Rimantas, 1971, Viln. Raskila); 

“Yra tekę grot žiūrovams, tai yra nejauku, keista. Esi pripratęs, kad šokėjai šoka, yra užsiėmę, 

daugiau susikoncentravę į veiksmą. O kai žiūrovas nešoka, jis daugiau klausosi, todėl atliekant 

koncertinę (programą) turi didesnę atsakomybę, turi pagrot viską aiškiai, tiksliai ir gražiai. 

Šokėjams kartojam 10 kartų, daugiau, o klausytojas tiek neištvers. Jam turi grot trumpiau, turi būt 

sustyguota pradžia ir pabaiga. Svarbus grupės atlikimas, estetika – kaip atrodai” (Edita, 1988, 

Viln. TŠK).  

Koncertų metu itin išryškėja atskirtis tarp muzikantų ir šokėjų: prarandamas spontaniškas 

taikymasis vienas prie kito. Tuo tarpu grojant šokiams, daugiau dėmesio kreipiama į šokėjų 

poreikius, taikomasi prie šokėjų ir šokio proceso: 

“Grojant šokėjams stengiesi, kad būtų smagu ne tik tau, bet ir šokėjams” (Martynas, 1988, Kaun.); 

“O vakaronėse stengiuosi šokėjams linksmumo suteikt, galiu atiduot dūšią šokėjams, jauti 

malonumą iš pačio grojimo... <...> Šokėjus stengiuosi labiau pajaust per vakarones” (Rimantas, 

1971, Viln. Raskila); 

Muzikantai (Edita, 1988, Viln. TŠK; Jogintas, 1991, Viln. TŠK) norėdami pasitikrinti ar gerai 

groja, žiūri į šokėjus, į jų kojas: 

Reikia sekti šokėjų žingsnius, judesius, jausti jų šokio tempą ir trukmę. (Sliužinskas, 1956, Viln. 

Ramuva) 

Kita vertus, koncertinis atlikimas suteikia galimybę parodyti savo techniką, muzikinius 

įgūdžius (Artiomas, 1985, Viln. TŠK): 

“Turbūt pagrindinis principas tas, jog grodamas koncerte be šokėjų gali imti bet kokį tempą, kad 

parodytum techniką. O kai jau yra šokėjai, tu turi stebėti, kad tempas būtų patogus šokti. Dar turi 

sužiūrėt, kad tavo dedami akcentai netrukdytų šokti, o kaip tik melodija turi sufleruoti, kaip reikia 

šokti” (Vilius, 1991, Kaun.); 

“Ant scenos tu groji rezultatyviai, turi parodyt rezultatą” (Jogintas, 1991, Viln. TŠK). 

Tačiau muzikantų pasirodymo požiūriu šokiai yra pranašesni tuo, kad yra stipresnis 

atgalinis ryšys iš klausytojų / šokėjų: 

“Kartais šokėjams gali daug geriau sugrot, negu klausytojams, nes tu patirsi malonumą, kad aš 

groju ir pagal mano muziką šoka. Vadinasi aš padariau viską, kad žmogų priverčiau šokt. Aš groju 

gerai, jeigu jisai šoka” (Edita, 1988, Viln. TŠK). 

Instrumentų sudėtis. Dabartiniai muzikantai bando populiarinti naują instrumentų sudėtį, į 

ją įvesdami naujus, ne visada tradicinius instrumentus (mandolina, išilginė fleita, klarnetas). 

Todėl armonika TŠK instrumentinėje sudėtyje ne visada būna reikalinga. Tačiau pateikėjai 

muzikantai teigia, kad armonika patinka senesniems šokėjams: 
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“Senų šokėjų liga – kad būtų armonika. Jaunimui, kurie neturi jokių nuostatų, jiems patinka bet 

kas, svarbu šokt, nesvarbu kas groja: vien tik smuikais, dūdmaišiu, cimbolais” (Edita, 1988, Viln. 

TŠK). 

Daugelis muzikantų teigia (Rimantas, 1971, Viln. Raskila; Edita, 1988, Viln. TŠK; 

Sliužinskas, 1956, Viln. Ramuva; Artiomas, 1985, Viln. TŠK) kad keli instrumentai yra geriau 

nei vienas. Daugelis muzikantų mini smuiką, sudėtyje su armonika, basetla ir būgnu arba 

dūdmaišiu, smuiką išskyrė ir kas antras apklaustas šokėjas (22 iš 41): 

“Du instrumentai geriau negu vienas. Jei gročiau su dūdmaišiu, būtų gerai, kad smuikas bosuotų. 

Armonikas su smuiku gerai. Priklauso nuo žmogaus, jei žmogus gerai groja, nesvarbu tada ir 

instrumentas. Smagu skirtingi instrumentai, nes tada labiau papildo” (Jogintas, 1991, Viln. TŠK). 

Kad būtų smagu groti, svarbiausia, kad instrumentai tarpusavyje sutartų:  

„Bet kokioje [sudėtyje smagu šokti – A.V.]- kurie tarpusavyje sutaria.“ (Sliužinskas, 1956, Viln. 

Ramuva) 

Kai kurie muzikantai neigia armonikos reikalingumą: „Be armonikos, nes tada subtiliau.“ 

(Artiomas, 1985, Viln. TŠK), „Armonika kartais erzina, labiau patinka bandonija.“ (Edita, 1988, 

Viln. TŠK), tačiau daugiau nei pusė (27 iš 41) šokėjų mini armoniką tarp instrumentų, pagal 

kuriuos smagiausia šokti. Iš tiesų beveik visi armoniką pamini pirmiausia, tik po to minimas 

smuikas ir būgnas (pastarąjį minėjo 21 iš 41 šokėjo). Tai rodo, kad tradicinių šokių muzika vis 

dar išlieka neatsiejama nuo armonikos skambesio šokėjų suvokime apie smagią muziką.  

Kas yra geras muzikantas? Apklausti muzikantai gana vieningai sutaria dėl pagrindinių 

gero muzikanto savybių: tai geras grojimo amato išmanymas ir technika (7 atsakymai), gera 

nuotaika ir socialumas (6), ritmo ir muzikos pajautimas (4), kūrybiškumas ir improvizacija (4), 

gebėjimas groti ir dainuoti su kitais muzikantais (3), taip pat platus repertuaras, ištvermė, šokėjų 

pajautimas: 

“Tas, kuris yra nenuobodus, nezanūda, neliurlina, kuris yra šiuolaikiškas, kuris žino, ką ir kodėl 

groja, kuris klausosi kitų grojimo, lankstus situacijose (greitai besigaudantis). Muzikantas negali 

būti konservatyvus, (turi) ieškot naujumo (naujų šokių, improvizacijų). Turi jaust ritmą, nebijot 

improvizuot, gerai valdyt instrumentą” (Edita, 1988, Viln. TŠK). 

Beveik visi šokėjai anketose kaip svarbiausią savybę išskyrė muzikantų smagumą ir 

energingumą, kuria pasižymi vakaronių muzikantai ir dėl kurios šokti būna smagu. Taip pat 

paminėta improvizacija, amato išmanymas, bendravimas. Tačiau muzikantų linksmumas ir 

energingumas buvo vienintelis dažniausiai pasikartojantis apibūdinimas. 

Improvizacija grojant. Visi apklaustieji muzikantai teigė improvizuojantys. Daugelis teigia 

varijuojantys melodiją, tačiau ritminės variacijos taip pat gali būti įdomios: 
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“Taip, improvizuodavau melodiją. Ritmas ir tempas lieka pastovus” (Sliužinskas, 1956, Viln. 

Ramuva); 

„Mano grojimas paremtas improvizacija, negi grosi tą pačią melodiją. Dažniau improvizuoju 

melodiją, o bosai yra stabilūs. Su dinamika galimai labai įdomiai improvizuot“ (Jogintas, 1991, 

Viln. TŠK). 

Improvizacijos gali vykti įvairiausio tipo grojime: vieniems muzikantams geriau 

improvizuoti greito, kitiems – lėto tempo šokiuose, vieniems mažoriniuose, kitiems - 

minoriniuose. Kai kuriems didelio skirtumo nėra:  

“Dažniau improvizuoju tuose (šokiuose), kurie man yra artimesni, dažnai minoriniai, bet artimumo 

nesieju su mažoru ir minoru” (Jogintas, 1991, Viln. TŠK); 

“Lėtesnius yra lengviau improvizuot, gal dėl to man jie labiau patinka” (Rimantas, 1971, Viln. 

Raskila); 

“Nemanau, kad yra skirtumas, kur geriau improvizuoti ar mažoriniuose, ar minoriniuose 

šokiuose” (Vilius, 1991, Kaun.). 

Ryškaus improvizacijos poveikio šokėjams nebuvo pastebėta, tačiau daroma prielaida, kad 

jei muzikantui smagiau groti, tada šokėjams smagiau ir šokti: 

“Improvizuoju. Ypač kai grojam su Edita. Visuose šokiuose improvizuojam. Muzikantui smagiau 

grot improvizuojant, o kai smagu grot, manau, kad smagiau ir šokasi” (Martynas, 1988, Kaun.); 

„Jeigu jie mato, kad muzikantui malonu ir gera, tada ir jiems smagu šokt, tada tinka ilgai grot“ 

(Edita, 1988, Viln. TŠK). 

Tačiau netinkama improvizacija gali ir kliudyti šokti. Pavyzdžiui, kai groja vienas 

muzikantas, improvizuojant gali dingti melodija:  

„Jeigu su saiku, tai tada taip. Bet jeigu išeinama “į lankas” ir nebelieka aiškios melodijos, tai tada 

tik sunkiau šokti. <…> Na jeigu groju vienas, tai stengiuosi neimprovizuoti, nes tada dingtų 

melodija, o kaip šokis be melodijos“ (Vilius, 1991, Kaun.). 

Tempo greitinimas. Tempo greitinimas šokėjams patinka, tačiau labiau jaunimui:  

„Jaunimui – patinka. Vyresniems – ne“ (Sliužinskas, 1956, Viln. Ramuva); 

„Kartais nenori greitinti, bet matai, kad patys šokėjai greitina, tada ir tu greitini“ (Edita, 1988, 

Viln. TŠK). 

Greitinimas taip pat tinka ne visiems šokiams – daugiau smagiems, polkoms, bet ne 

lėtiems:  

“Ne visiems šokiams, nors kartais tinka. Anksčiau gal buvo „labiau madoje“ greitinti tempą” 

(Martynas, 1988, Kaun.); 

“Jei šokis smagus, tada tinka” (Edita, 1988, Viln. TŠK); 

“Greitinimas yra daugiau būdingas polkos šokiams. Bet lėti šokiai turi išlikti lėti. Lėtų 

užgreitinimas tai kaip pajuokavimas” (Jogintas, 1991, Viln. TŠK). 
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Muzikantų vertinimas pagal klubus. Vilniaus TŠK lankantys šokėjai muzikantus vertina 

teigiamai. Nemažai šokėjų Vilniaus TŠK pažymėjo kaip vienintelį savo mėgiamą variantą (tokių 

buvo 11), dažnai mini profesionalumą bei ryšį su šokėjais (lėtina arba greitina tempą, ir t.t.). 

Beveik visi šokėjai ypač pabrėžia, kad muzikantai yra smagūs, linksmi. Tarp šokėjų, 

pažymėjusių Vilniaus TŠK kaip vieną iš variantų, taip pat dažniausiai minimas linksmumas, 

profesionalumas. Vienas šokėjas palygino Vilniaus TŠK muzikantus su kitais: „Patys šauniausi, 

mano nuomone, yra ByTikZyz muzikantai. Jų grojami šokiai patys smagiausi, o smuikininkė 

tiesiog super!“. 

Šokėjai, pažymėję Klaipėdos TŠK kaip vienintelį savo variantą, išskiria smagumą ir 

profesionalumą: „Superiniai Klaipėdos muzikantai. Labai smagiai ir profesionaliai groja“.  

Tarp pažymėjusių daugiau nei vieną variantą, išskiriamas energingumas, profesionalumas, 

smagumas. Panašūs apibūdinimai dominuoja ir likusiuose tradicinių šokių klubuose ir kitose 

vietose, aiškesnių tendencijų išskirti nepavyksta. Yra ir neutralių vertinimų, pavyzdžiui: 

„Muzikantai, kaip muzikantai, nežinau. Jeigu jau atėjau, tai tikrai smagu šokti“.  

Kitų muzikantų priėmimas kartu groti. Vilniaus ir Klaipėdos tradicinių šokių klubai siekia 

muzikantų susigrojimo, profesionalumo. Šiuose klubuose yra aiškiai nusistovėjęs muzikantų 

sąstatas, į kurį nenorima įsileisti bepradedančius muzikantus:  

“Jei žmonės yra susigroję, tai negalima jiems trukdyti. Jeigu nori mokytis, turi kitoj vietoj prašyt, 

ar patyliukais, netrukdant” (Edita, 1988, Viln. TŠK); 

„Buvo tokių, kur atėjo ir klausia, ar galiu būgnu pagrot? Negali pagrot, nes čia nėra ta vieta, kur 

gali ateit ir su bet kuom grot“ (Artiomas, 1985, Viln. TŠK). 

Nors muzikantų profesionalumas yra gana aukšto lygio, tačiau šių dviejų klubų muzikantai 

susiduria su kita problema – nėra kas juos pakeičia vakaronių metu, nes tenka vieniems be 

perstojo išgroti kelias, o ir daugiau valandų. Tai labai vargina, trukdo stebėti šokėjus:  

“Yra tekę [nepastebėti, kad jau šokėjai pavargo], čia iš dalies ir mūsų klaida, čia gal dėl nuovargio, 

kad mes pamirštam stebėt, kas vyksta su šokėjais, mes nepamatom” (Artiomas, 1985, Viln. TŠK). 

Šiuo atveju susiduria dvi skirtingos šokio (muzikavimo) koncepcijos, apie kurias rašė A. 

Nachačevskis – dalyvavimo ir pristatomojo šokio, kai pastarasis labiau būdingas sceniniam 

atlikimui, o ne socialiniam šokiui, kuris turėtų būti labiau būdingas klubinei veiklai (tuo pačiu ir 

gyvajai tradicijai). 

Muzikantas – šokėjas. Daugelis muzikantų bei šokėjų teigė, jog muzikanto mokėjimas 

šokti turi didelę vertę, nes tai suteikia svarbios informacijos apie tai, kaip reikėtų groti (grojimo 
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tempas, papuošimai, akcentų dėliojimas priklauso nuo šokėjų nuotaikos, šokio eigos ir 

žingsnelių): 

“Riba tarp grojimo ir šokimo labai nedidelė, nes tai, ką gali išgroti būgnu, tą gali ir kojom 

ištrepsėt. Kartais reikia prašokt šokį, kad žinotum, kuriose vietose reikia akcentus padėt grojant, 

kaip skaidyt tą ritmą. Šokimas duoda papildomos informacijos apie grojimą. Pašoki ir žinai, kad 

ritmas visai netinka – per lėtai, per greitai” (Artiomas, 1985, Viln. TŠK); 

“Gal ne visus šokius šokt, bet bent jau šokti turėtų mokėt. Jei tikrai nori groti šokėjams, turi 

suprasti, ką reiškia šokti, linksmai šokti, santūriai. Visi šokių muzikoj esantys papuošimai 

sufleruoja šokio žingsnelius. Polka turi išdaužyt ritmą, tada šokėjams norisi ištrepsėt” (Edita, 

1988, Viln. TŠK); 

“Mūsų muzikantai visi moka šokti, ir taip turėtų būti. Manau, muzikanto šokimas ir grojimas turi 

tarpusavio ryšį” (Internetinės apklausos šokėjas). 

Tiesa, yra ir kitaip galvojančių, tačiau tokių muzikantų ir šokėjų – mažuma, ir tie patys 

dažnai teigia, jog mokėti šokti vienaip ar kitaip praverčia: 

“Mokėjimą šokt užskaitau kaip pliusą. Bet net ir tas, kuris nemoka šokt, gali susigaudyt dėl šokėjų” 

(Jogintas, 1991, Viln. TŠK); 

“Manau, kad muzikantui nebūtina mokėti gerai šokti, nors pas mus visi muzikantai yra ir puikūs 

šokėjai. Labai smagu šokti, kai muzikantas spinduliuoja energija, pvz. Edita G.” (Internetinės 

apklausos šokėjas). 

Kita vertus, mokėti šokti galbūt nebūtinai reikia grojant polkas ar valsus: „Jeigu groji 

polkas valsus, tai gali ir nemokėt šokt, o tuos specialius šokius jeigu groji, tai turi mokėt ir šokt“ 

(Rimantas, 1971, Viln. Raskila). 

Kas yra geras šokėjas? Geras šokėjas turi jausti ritmą ir savo partnerį (-ę), žinoti judesius 

ir girdėti, ką groja muzikantas. Geri šokėjai tie, kurie susišoka, jie gali leisti sau nusižengti 

taisyklėms, paimprovizuoti. Geras šokėjas vyras turi „gebėti gerai vesti partnerę ir jai vadovauti 

per šokį, o gera šokėja turi gebėti prisitaikyti prie bet kokio partnerio ir jam paklusti.“ (Vilius, 

1991, Kaun.). 

Ištrepsėjimas. Ritmo ištrepsėjimas kojomis plačiai traktuojamas kaip gero šokėjo požymis, 

su tuo sutinka visi muzikantai:  

„Taip, geras trepsėjimas – gero šokėjo požymis...“ (Sliužinskas, 1956, Viln. Ramuva),  

„Trepsėjimas reikalauja, kad gerai šoktum, gerai ritmą suprastum. Jai an tiek esi bistras, kad spėji 

trepsėjimu suimprovizuot.“ (Artiomas, 1985, Viln. TŠK). 

Šokėjų tarpe trys iš penkių šokėjų galvoja, kad trepsėjimas yra gero šokėjo požymis (10 

diagrama): 
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Įdomu, kad taip galvoja net devyni iš dešimties didelę patirtį turinčių šokėjų, ir tik keturi iš 

dešimties – vidutinę patirtį turinčių šokėjų. Šis skirtumas itin ryškus ir vaizdžiai parodo, kaip 

keičiasi gero šokėjo samprata įgyjant daugiau patirties. Kita vertus, tai gali reikšti ir 

besikeičiančias tendencijas: daug patirties turintys šokėjai tuo pačiu yra ir gerokai vyresni, todėl 

yra tikimybė, kad jų nuomonė atspindi anksčiau vyravusias tendencijas, suformuotas šiuo metu 

mažėjančio populiarumo šokio tradicijų. 

Apavas. Vienų muzikantų teigimu, apavas turi būti lengvas ir patogus, tačiau kiti pasisako 

už aulinius batus, nes tuomet „automatiškai atsirastų ir polkos žingsnis plokščiu padu  ir 

ištrepsėjimai“ (Artiomas, 1985, Viln. TŠK). Iš to kilo labai įdomi įžvalga apie apavą, jo specifiką 

ir įtaką šokio stiliaus pajautimui:  

„Su auliniais batais daug geriau trepsisi. Automatiškai atsirastų ir polkos žingsnis plokščiu padu  ir 

ištrepsėjimai vien dėl to kad apavą tokį apsiausi. Jaučiu kad aš visai kitaip šoku negu su 

sportbačiais. Ir kojos sunkesnės pasidaro. Su kitokiu apavu turi kitų dalykų atsisakyt“ (Artiomas, 

1985, Viln. TŠK). 

Beveik pusė šokėjų teigė, kad geriausia šokti lengvu apavu (18 iš 38), ketvirtis teigė 

mėgstantys šokti basomis (9 iš 38). Daug šokėjų mini, kad pageidauja lygiapadžių, be kulno batų, 

ir tik vienas respondentas minėjo batą, „kuris turi šiokį tokį kulną“.  

Atsisakymas šokti. Dabartiniuose tradicinių šokių klubuose merginos laisvai gali pasirinkti 

– ar eit šokti su ją kviečiančiu vaikinu, ar neiti, nes dėl atsisakymo jos niekaip nėra pajuokiamos. 

Tačiau anot vaikinų – šokėjų, merginos per dažnai atsisakinėja, nepagalvodamos kad tokiu savo 

elgesiu nuvilia kviečiančiuosius:  

„Ne visai faina, kai atsisakinėja, nes galvoji, o kodėl: ar nemokša, ar negražus, ar senas. 

Morališkai nejauku. Reikia sužinot priežastis, kodėl. Galėtų taip smarkai ir neatsisakinėt“  

(Rimantas, 1971, Viln. Raskila). 
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Puikūs muzikantai, pagal kuriuos nesmagu šokti. Apklaustieji teigė, jog yra tokių 

muzikantų, kurie yra įvaldę grojimo techniką, tačiau nesugeba groti šokiams. Pagrindinis gero 

muzikanto trūkumas gali būti grojimas „sau“, kai muzikantas nejaučia šokėjų ar kitų muzikantų: 

“Man yra tekę šokt, kai muzikantas groja sau, o šokėjai šoka sau. Tokiam muzikantui reikia 

koncerto. Iš bėdos visi muzikantai tinka – nes dabar net gali įrašą pasileist. Nėra jokio skirtumo ar 

toks muzikantas gros ar įrašas. Nu bet be jo išvis nieko nebūtų. Su tokiu ir grot nelabai smagu” 

(Jogintas, 1991, Viln. TŠK). 

Šokėjų teigimu, tokių muzikantų pasitaiko, tačiau jų nėra labai daug: teigiamai atsakė tik 1 

iš 5 šokėjų. Tarp daug patirties turinčių šokėjų 75 proc. teigė nematę tokių muzikantų (11 

diagrama): 

 

Tiesa, yra tikimybė, kad klausimo formuluotė nesuteikė tinkamos galimybės šokėjams ir 

muzikantams tiksliai atsakyti, nes klausimas yra iš dalies retorinis: puikiai grojantys muzikantai 

šokėjams gali būti tiesiog tie, pagal kurių muziką yra smagu šokti (t.y. šokėjai neišryškina 

techninės grojimo pusės, kuri turima omenyje keliant šį klausimą). Tad siekiant gauti tikslesnius 

atsakymus, respondentams reikėtų pateikti patikslintą klausimyną. 

Ritmas ar melodija? Šokėjai beveik be išimties teigia, kad tiek ritmas, tiek melodija šokio 

muzikoje yra svarbūs (9 iš 10 šokėjų, 12 diagrama): 
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Tačiau taip mano tik dalis muzikantų, yra teigiančių, jog, ritmas šokėjui yra svarbesnis 

(nors abu yra svarbūs):  

„Abu, juk jeigu nebus melodijos, tai tada neaišku, kokį šokį šokti, o jeigu nebus ritmo, tai neaišku 

kaip šokti“ (Vilius, 1991, Kaun.) 

„Šokyje ritmas be melodijos negali egzistuot. Ritmas svarbiau šokyje“ (Edita, 1988, Viln. TŠK); 

„Abu svarbūs, bet ritmas svarbiau“ (Sliužinskas, 1956, Viln. Ramuva). 

Šokio trukmė. Daugelis muzikantų groja apie penkias minutes, tačiau yra muzikantų, 

grojančių iki 10 minučių. Ilgas grojimas asocijuojasi su muzikanto atsipalaidavimu, didesne 

improvizacija:  

„Ilgas grojimas yra grožis. Kai ilgai groji, galima labiau atsipalaiduot“ (Jogintas, 1991, Viln. 

TŠK); 

„Gal ilgo grojimo grožis ir yra, kad spėji paimprovizuot daugiau“ (Artiomas, 1985, Viln. TŠK). 

Tačiau jeigu šokėjas paprašo nustoti groti, muzikantai tai laiko ženklu, kad muzikantas yra 

prastas:  

“Prastesnių muzikantų kartais paprašo, kad gal jau užteks” (Martynas, 1988, Kaun.); 

“Manau, jeigu jau šokėjai prašo, kad pabaigtum groti, tai tada turi susipakuoti ir eiti lauk, nes esi 

prastas muzikantas. Groju taip, kad pačiam neatsibostų groti ir stengiuosi neužilginti šokio” 

(Vilius, 1991, Kaun.). 

Šokėjų anketų duomenimis, tik nedažnu atveju (vienas iš penkių) šokėjas paprašo nustoti 

groti jei šokėjas pavargsta ar nepatinka grojimas (13 diagrama): 

 

Daugelis šokėjų visgi nurodė, kad šokėjai dažniausiai nieko nesako muzikantams. 
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Pastabos muzikantams. Šokėjai kartais sako pastabas muzikantams. Pastabos yra sakomos 

dėl to, kad neskelbiamas pavadinimas, kad per ilgai grojama, ar grojami tik nauji šokiai ir pan. Į 

pastabas muzikantai yra linkę atsižvelgti:  

„Pats turi susiprasti, kaip reikia groti, o jeigu sako pastabas, tai tada dar tau ne laikas groti 

šokiams. Tai faktas, kad priimu pastabas, nes tik tada gali tobulėti“ (Vilius, 1991, Kaun.). 

Kita vertus, kartais priklauso nuo to, kas pastabas sako – ar pastaba nėra tiesiog asmeninis 

vieno žmogaus požiūris, ar atspindi visiems šokėjams aktualius dalykus:  

„Priklauso, koks žmogus sako pastabą, ar aš jį laikau geru šokėju, ar ne“ (Edita, 1988, Viln. TŠK). 

Visgi kartais muzikantai (ypač iš Vilniaus tradicinių šokių klubo) nesiklauso pastabų:  

„Bet taip neleidi kad an galvos liptų, nes vis tik vakarėlio šeimininkas yra muzikantas“ (Edita, 

1988, Viln. TŠK); 

„Anksčiau aš labiau reaguodavau, kad per grietai, per ilgai. Po to ne, nes aš nusprendžiu, jei 

nepatinka, nešok. Nėra kad aš vienam žmogui groju, o visiem, tai aš nusprendžiu ir viskas“ 

(Jogintas, 1991, Viln. TŠK). 

Pastabos yra nesakomos Vilniaus šokių klubo muzikantams, tačiau kituose ansambliuose 

tai nėra neįprasta:  

„Šokių klube pastabų niekas nesakydavo, tik „Raskiloj“ (ten daugiausia vyresni žmonės lankosi) 

sako. Stabdo Žaneta, Lijana ir „Raskilos“ šokėjai“ (Rimantas, 1971, Viln. Raskila); 

„Klube mum niekas pastabų nesako“ (Edita, 1988, Viln. TŠK). 

Didelė dalis šokėjų į šį šokėjų-muzikantų santykio aspektą neatkreipia dėmesio (2 iš 5), 

todėl gali būti, kad tai nėra itin svarbu daugeliui šokėjų. Iš likusiųjų daugelis pastabų nesako (2 iš 

5), ir tik nedidelė dalis pastabas sako (1 iš 6). Įdomu pažymėti, kad nė vienas šokėjas nenurodė, 

kad šokėjams buvo pasakyta pastaba, bet į ją nebuvo atsižvelgta, nors patys muzikantai teigia, 

kad į pastabas ne visada sureaguoja.  

Nesutarimai. Beveik visi apklausti muzikantai yra patys matę vykusius nesutarimus tarp 

šokėjų ir muzikantų, arba girdėję apie juos. Dažniausiai konfliktai kyla dėl šokių tempo, ilgio, 

eigos arba girtumo: 

“Taip, yra pasitaikę. Dabar dažniausiai vilniečiams kliūna, kad per trumpai groju šokius. <...> O 

taip pat esu matęs, kaip kyla konfliktai dėl eigos, tempų, girtumo su kitais muzikantais” (Vilius, 

1991, Kaun.); 

“Man – ne. Kitiems muzikantams – būdavo. Visų pirma nesutardavo dėl per lėto ar per greito 

grojimo tempo” (Sliužinskas, 1956, Viln. Ramuva). 
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Kartais kyla nesutarimų ir tarp skirtingų kartų – vyresniųjų ir jaunesnių muzikantų ir 

šokėjų: 

“Buvo. Vyresni sau leidžia paprunkštaut. Jie galvoja, kad išmano, kas yra šokiai ir gali pasakyt” 

(Jogintas, 1991, Viln. TŠK). 

Taip pat skiriasi ir požiūris į tai, kaip nesutarimai yra sprendžiami: 

“Aš manau, kad muzikantas visada yra aukščiau. Jei visi pradėtų sakyt, tada aš gal negročiau” 

(Jogintas, 1991, Viln. TŠK); 

“Pasitaiko (nesutarimų), bet muzikantai prisitaiko prie šokėjų” (Internetinės apklausos šokėjas). 

Vis dėlto šokėjų apklausos rezultatai parodė, kad nesutarimai yra retas reiškinys – net 3 iš 

4-ių šokėjų niekada neteko to matyti (14 diagrama). Tarp mačiusieji dažniausiai kaip priežastis 

nurodo šokių eigą (2 iš 5 šokėjų) ir šokių trukmę (2 iš 5), šokių eiliškumą (1 iš 5): 

 

Šokio pratęsimas. Dauguma šokėjų (5 iš 6) mini, kad muzikantams nustojus groti šokio 

metu, šokimas nesibaigia: šokėjai patys toliau dainuodami, plodami, trepsėdami šoka (15 

diagrama), kol vėl ima groti muzikantai: 

 

Tik nedidelė dalis šokėjų teigia, kad tokiu atveju šokėjai nebešoka. 
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Pridainavimai. Visi muzikantai nurodė, kad šokiams yra pridainuojama. Pridainuoja ir 

šokėjai, ir muzikantai, daugiau pridainavimų žino vyresnieji:  

„Daugiausiai pridainavimų žino vyresnieji, tiek vyrai, tiek moterys, o jaunimo tarpe vaikinai. 

Daugiau pridainavimų moka muzikantai“ (Vilius, 1991, Kaun.). 

Šokėjų apklausos rezultatai rodo, kad panašiai dažnai pridainuoja ir šokėjai, ir muzikantai: 

4 iš 10-ies teigia, jog dažniau pridainuoja šokėjai, 3 iš 10-ies – kad muzikantai, likusieji 3 iš 10-

ies nežino, kas pridainuoja dažniau (ypač dažnai to nežinantys nurodo didelę patirtį turintys 

šokėjai, beveik kas antras) (16 diagrama): 

 

Kai pridainuoja šokėjai, pridainavimas suteikia šokiams smagumo, rodo, kad šokėjai 

klauso, jiems įdomu: 

“ Pridainavimai prideda irgi savo atspalvį, gali užvesti” (Artiomas, 1985, Viln. TŠK); 

“Kai padainuoja, tai yra smagiau, o jeigu ir šokėjai dainuoja, tai yra daug smagiau, daug 

artimiau. Reiškiasi, kad jie klausosi, jiems smagu.  Tas dainavimas šokius vieną nuo kito atskiria” 

(Edita, 1988, Viln. TŠK). 

Pridainavimai yra kuriami pačių muzikantų ir šokėjų, o noras sukurti pridainavimą 

paprastai kyla spontaniškai:  

„Pridainavimas labai spontaniškai kyla, ne visada tą darau, kartais ir visai nedainuoju“ (Jogintas, 

1991, Viln. TŠK); 

„Nemažai esu sukūręs spontaniškai, o po to jie paplito. Su Artiomu kartais begrodami kuriam: 

vienas padainuoja vieną posmą, tada kitas bando atsakyti. Smagus žaidimas gaunasi“ (Martynas, 

1988, Kaun.). 

Kartais muzikantai net pakonkuruoja, kuris šmaikštesnį pridainavimą sukurs:  

„Kyla iš noro kažką kurti, šmaikščiai pažiūrėti į situacijas. Ir muzikantai kartais pakonkuruoja 

kuris šmaikštesnius sugalvos“ (Edita, 1988, Viln. TŠK).  
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Muzikantams pridainavimus lengviau kurti, kai negrojama melodiniu instrumentu:  

„Dažnai norisi uždainuot, nes būgnas daug leidžia. Kai groji su melodiniu instrument, sunkiau 

pridainuot.“ (Artiomas, 1985, Viln. TŠK). 

Merginos labai retai kada pridainuoja nešvankius posmus, tai gali išgirsti labai retai 

(Martynas, 1988, Kaun.), viešumoje nešvankių tekstų jos nedainuoja (Edita, 1988, Viln. TŠK).  

 

Apibendrinimas 

Sampratų „geras šokėjas“  ir „geras muzikantas“ išsitrynimas. Apibendrinant gero šokėjo 

bei gero muzikanto sampratas, remiantis tyrimo autorės asmenine ir ekspedicijų patirtimi, 

„antrinėje” tradicijoje galima įžvelgti šių sampratų ir skiriamųjų bruožų (šokėjo ištrepsėjimas, 

kamandavimas ir t.t.) nykimą. „Pirminėje“ tradicijoje egzistavo gerų šokėjų bei gerų muzikantų 

hierarchijos sistema, kuri palaikė šokių susibūrimų tvarką (tik geri šokėjai užsakydavo šokius, 

komanduodavo rateliams, galėjo įvesti kepurių nenešiojimo šokio metu madą; geriems 

muzikantams mokėdavo pinigus už grojimą, nesakydavo pastabų). Galima prielaida, jog 

dabartinei tradicinių šokių bendruomenei aiškiau apsibrėžus gero šokėjo bei gero muzikanto 

savybes (trepsėjimą ir t.t.) ir sugrąžinus privilegijas (pvz. šokėjui – vadovauti grupinėms 

improvizacijoms), muzikantams nebereikėtų nenatūraliai reguliuoti šokių bendruomenės 

hierarchijos, ką dabar kitais būdais („kvailų“ prašymų neišpildymu, griežtais atsakais į pastabas, 

prasčiau grojančių muzikantų nušalinimu) bando įvesti Vilniaus TŠK muzikantai. 

 Šokėjų ir muzikantų santykių „antrinėje“ tradicijoje svarbiausi požymiai. „Antrinė“ 

tradicija pagal M. Nilsono socialinio šokio klasifikaciją yra tarpinė grandis tarp populiariojo ir 

išmokytojo socialinio šokių, o pagal A. Nachačevskio klasifikaciją – atitinka dalyvavimo šokio 

kategoriją. Apibendrinant „antrinę“ tradiciją, išryškėjo šie požymiai:  

• šokių muzikantai dažnu atveju yra profesionalūs muzikantai, šalia grojimo šokiams dažnai 

ir koncertuojantys žiūrovams;  

• muzikantų ir šokėjų ryšys yra labai įvairus (labai priklausantis nuo asmenybės);  

• šokėjai nebijo sakyti pastabų muzikantams, tačiau muzikantai ne visada į jas atsižvelgia;  

• muzikantai derina savo repertuarą prie šokėjų galimybių;  

• repertuaras yra labai platus (lietuviški ir kitų tautų šokiai);  

• vakarėliuose dalyvauja ir vyresni žmonės bei paaugliai; 

• muzikantai grodami daug improvizuoja. 
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3.3. Lyginamoji apklausų analizė 

XX a. vidurio pateikėjų ir XXI a. tradicinių šokių klubų dalyvių apklausos parodė kai 

kuriuos „pirminės” ir „antrinės” tradicijų panašumus ir skirtumus. Juos atskleisime lyginant 

gautus duomenis pagal temas, atsikartojančias abiejų tradicijų pateikėjų klausimynuose. 

Šokių organizavimas. XX a. viduryje jaunimas į vakarėlius rinkdavosi ištisus metus ir 

šokiai vykdavo tiek šaltuoju, tiek šiltuoju metų laiku. Šokdavo visada, išskyrus gavėnią ir 

adventą – tuomet jaunimas eidavo ratelius, žaisdavo žaidimus, lošdavo kortomis, domino, 

šachmatais, giedodavo šventas giesmes. Vakarėliai dažniausiai vykdavo savaitgaliais – šeštadienį 

ar sekmadienį. Tuo tarpu XXI a., nusilpus religinei tradicijai, tradicinių šokių klubų renginiai 

dažniausiai vyksta ištisus metus (įskaitant gavėnią ir adventą) ir šokių repertuaras metų eigoje 

paprastai nesiskiria. 

Dalyviai. Kaip XX a. vidurio kaimo šokiuose anksčiau, taip ir XXI a. TŠK apsilanko ne 

vien jaunimas, bet ir vedusieji, rečiau – senyvo amžiaus žmonės (pastarieji šokdavo ir šoka su 

jaunesniais partneriais). XXI a. tradicinių šokių tradicijoje skiriasi tik požiūris į paauglius. XX a. 

vid. paaugliai buvo nepriimami į kaimo šokius ir todėl rengdavo savo šokius: šis faktas parodo, 

jog į šokius buvo įleidžiam privilegijuoti – suaugę asmenys, tokiu būdu atskiriant dar 

nesubrendusius ir jau subrendusius eiti į šokius. „Antrinėje“ tradicijoje ši perskyra yra visai 

išnykusi: šokiuose dalyvauja visi, kurie tik nori. Tiesa, tradicinių šokių klubų veikloje retai 

dalyvauja asmenys iki 14 m., tačiau jiems gimnazijose ar mokyklose yra organizuojamos 

vakaronės.  

Šokio etika. „Pirminės” tradicijos šokiuose mergina, vaikinui ją pakvietus, negalėdavo 

atsisakyti eiti šokti, išskyrus labai retus atvejus (esant dideliam girtumui, šokiuose dalyvaujant 

autoritetingam artimam giminaičiui), nes vaikinai už atsisakymą dažnai kerštaudavo, darydavo 

„sarmatą“ – ištepdavo drabužius ar veidą suodžiais, įstumdavo į upelį  ar kitaip pašiepdavo. O 

„antrinės” tradicijos merginos laisvai gali pasirinkti – ar eit šokti, ar neiti, nes dėl atsisakymo jos 

niekaip nėra pajuokiamos. Anot vaikinų – šokėjų, merginos per dažnai atsisakinėja, 

nepagalvodamos, kad tokiu savo elgesiu nuvilia kviečiančiuosius. 

Muzikantų vaidmuo šokių vakaronėse. „Pirminės” tradicijos šokių organizavimas 

dažniausiai būdavo kaimo bendruomenės jaunimo rankose: jie buvo atsakingi už patalpų 

suorganizavimą, muzikanto pakvietimą, vaišes. Vakarėliui muzikantus dažniausiai parūpindavo 

vaikinai, arba šeimininkas, pas kurį būdavo organizuojama talka su šokiais. „Antrinėje“ 

tradicijoje didžioji dalis organizacinių darbų (patalpų nuoma, muzikantų kvietimas, mokesčio 
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ėmimas, aparatūra) atsidūrė muzikantų rankose – ypač Vilniaus ir Klaipėdos tradicinių šokių 

klubuose. Galbūt dėl šios priežasties šiuose klubuose muzikantų ir šokėjų ryšys yra kitoks, negu 

„pirminėje“ tradicijoje: klubų muzikantai jaučiasi šeimininkais ir ne visada nori taikytis prie visų 

atėjusiųjų pageidavimų. 

Instrumentai. „Pirminės” tradicijos muzikantai daugiausia grojo armonika ir būgnu, 

rečiau smuiku. Tačiau pastebimi ryškūs regioniniai skirtumai: Žemaitijoje į kapelų, grojusių 

šokių vakarėliuose, sudėtį dažnai įeidavo basetlė, bandonija, įvairūs pučiamieji, pučiamųjų 

orkestrai; Dzūkijoje dažnai vakarėliams grodavo tik smuikais, cimbolais; Aukštaitijoje dažnai 

pasitaikydavo Peterburgskos armonikos. „Antrinės” tradicijos respondentai kaip populiariausią 

instrumentą taip pat paminėjo armoniką (27 paminėjimai), tačiau mažai nusileidžia smuikas (23) 

ir būgnas (21), mažiau populiarūs dūdmaišis ir cimbolai. Tačiau į regioninius instrumentarijaus 

skirtumus, deja, labai retai kreipiamas dėmesys. 

Tiek „pirminės“, tiek „antrinės” tradicijų šokėjams smagiausia šokti pagal dumplinių 

instrumentų (armonikos, bandonijos, akordeono) ir ritminio (didelio būgno, tamburino, 

barškučių) pritarimą. Tačiau šiandienos tradicinių šokių klubai dažnai nori atsisakyti tokio 

tradicinio sąskambio ir ieško naujų, naudodami rečiau sutinkamus tradicinius (smuiką, būgnelį, 

cimbolus, dūdmaišį) bei netradicinius instrumentus (išilginę fleitą, klarnetą, mandoliną ir kt.).  

Šokių mokymai. „Pirminės” tradicijos pateikėjai tvirtino, kad per šokių renginius šokti 

nesimokydavo, nebent labai retais atvejais. Vilniaus TŠK bei Klaipėdos TŠK pastoviai rengia 

šokių mokymus, o kituose (Varėnos TŠK, Kauno TŠ „Ratas“, Kelmės rengiamose vakaronėse) 

labai retai mokoma šokių, daugiau stengiamasi sukurti smagią aplinką. Tuo požiūriu pastarieji 

klubai artimesni „pirminei” tradicijai. 

Atlygis už grojimą. „Pirminės” tradicijos jaunimas retai kada mokėdavo pinigus už 

grojimą tiems muzikantams, kurie vakarėlyje ir šokdavo – jiems atsidėkodavo vaišėmis, 

alkoholiniais gėrimais. Mokėdavo dažniausiai geresniems bei tiems, kurie būdavo specialiai 

kviečiami ir patys vakarėliuose nešokdavo. Muzikantams taikymasis prie šokėjų (grojimas 

užsakomų šokių, mėgiamesnio repertuaro parinkimas) visada išeidavo į naudą: šokėjai 

patinkančius muzikantus samdydavo savo vakarėliams, išleistuvėms, vestuvėms ar groti kitomis 

progomis.  

„Antrinės” tradicijos muzikantams atsidėkojimas už grojimą yra labai neapibrėžtas 

vakaronių elementas, nes įvairiuose šokių klubuose atsidėkojama skirtingai, o ir pats 

atsidėkojimas yra įgavęs labai liberalias formas: kas nori – duoda pinigus, kas nenori – neduoda. 
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Tačiau šio darbo autorės nuomone, mokėjimas muzikantui už grojimą nubrėžia aiškesnes ribas, 

kas yra „muzikantas”, o kas „šokėjas”. Tarkime, „pirminės” tradicijos muzikantas Vytautas 

(1948, Butr.) už grojimą visada gaudavo pinigų ir aiškiai suprato, kad tai yra jo pajamų šaltinis ir 

dėl to turi stengtis groti kuo geriau, būti „to lygio“ – groti šiuolaikiškus kūrinius, išpildyti šokėjų 

pageidavimus, bendrauti su šokėjais. Grojimo ir mokėjimo už grojimą santykį galima 

interpretuoti taip:  

• Muzikantas gauna pinigus už grojimą – tuomet jis supranta, kad grojimas 

vakaronėje yra jo darbas ir jis gauna pinigus už tai, kad grotų tai, kas auditorijai tinka ir patinka; 

• Muzikantas negauna pinigų už grojimą – tuomet nesupranta, ar groti tai, kas 

žmonėms patinka, ar kas pačiam patinka smagiau groti.  

Tai rodo, kad neaiški atlyginimo tvarka gali prisidėti prie pasikeitusio šokėjų-muzikantų 

statuso, nes „antrinėje“ tradicijoje muzikantų ir šokėjų santykis tampa neproporcingas: 

muzikantai jaučiasi daugiau duodantys, nei gaunantys, todėl muzikuoja kaip nori, tačiau tuomet 

šokėjai, kurie būna sumokėję už šokius, gali pasijausti neišklausyti. Jeigu muzikantas negauna 

išorinio atlygio, tada jie ieško vidinio atlygio (vidinio pasitenkinimo). 

Šokių repertuaras ir eiga. Besidomint XX a. vid. kaimo šokių tradicija, negalima 

nepastebėti, jog šokių vakarėliai buvo vieta, kur jaunimas susirinkdavo susipažinti, išsirinkti sau 

„antrąją pusę“. Visi „pirminės“ tradicijos pateikėjai pokalbių metų yra užsiminę, jog visi 

mokėdavo šokti. „Pirminėje“ tradicijoje vyravo bendruomeninis visuomenės modelis: pats 

svarbiausias vakaronių elementas buvo bendravimas, atsipalaidavimas, linksminimasis. Kaimo 

pasibuvimuose vyravęs siauras repertuaras tam buvo palankus: tai leido gerai įsisavinti šokių 

žingsnelius, išmokti ir įvaldyti lokalų šokimo stilių, tuomet šokio žingsneliai ir stilius tapdavo 

automatiškai atliekamu šokio elementu ir šokantieji galėdavo geriau atsipalaiduoti bei pajausti 

savo partnerį.  

Visai kita situacija klostosi „antrinėje” tradicijoje, nes šiandienos šokių klubuose nuolat 

grojami vis nauji šokiai, todėl šokio metu šokantieji turi atlikti kelias užduotis vienu metu: 

teisingai atlikti (žinomus ar nežinomus) šokio žingsnelius, stebėti aplinką (netrukdyti kitiems 

šokėjams) ir klausyti muzikos, kad neišklystų iš ritmo. Tokioje situacijoje yra labai sunku 

atsipalaiduoti, pajausti savo partnerį, o tuo labiau kreipti dėmesį į muzikantą. Tai gali lemti, kad 

šokėjai nėra tokie bendruomeniški, kokie buvo „pirminės“ tradicijos šokėjai, ne dėl to, kad nėra 

linkę tokiais būti, bet dėl šokių sudėtingumo ir nuolatinio poreikio skirti dėmesį choreografijos 

elementų įsisavinimui. 
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„Antrinės” tradicijos šokėjų apklausos duomenys parodė, jog nepatyrę šokėjai labiau 

vertina papildomas veiklas (žaidimų ir ratelių ėjimą, dainavimą) negu patyrę šokėjai. Galima 

daryti prielaidą, jog taip yra todėl, kad per žaidimų ir ratelių ėjimą, dainavimą yra daug labiau 

atsipalaiduojama, daug ryškesnis bendravimo aspektas, tačiau labiau patyrę šokėjai neturi 

natūralaus noro į tai įsitraukti. Bendrauti, susipažinti labiau yra linkęs jaunimas (tradicinių šokių 

klubus kaip tik daugiausia lanko jauno amžiaus žmonės), o labiau patyrę šokėjai dažnai būna 

vyresnio amžiaus ir su jaunimu bendrauti neturi natūralios motyvacijos, kuri buvo „pirminėje” 

tradicijoje (su jaunimu kartu šoko ir vyresnioji karta), todėl jie tarsi “užsidaro” šokyje ir 

papildoma veikla jiems reikalinga mažiau. 

„Pirminėje“ tradicijoje muzikantai mokėjo groti tradicinį savo vietovės repertuarą, nors 

atsiradus radijui melodijas nusiklausydavo ir iš ten. „Antrinės” tradicijos šokiuose retai yra 

kreipiamas dėmesys į lokalų repertuarą, kiek daugiau į jį atsižvelgiama tik Klaipėdos ir Varėnos 

tradicinių šokių klubuose.  

Beje, abiejų tradicijų muzikantai nėra linkę skelbti dažnai grojamų šokių pavadinimus, 

todėl antrinėje tradicijoje, į kurią įsitraukia daug „naujokų”, šokėjai dažnai nebežino šokamų 

šokių pavadinimų. 

Pirmas vakarėlio šokis abiejose tradicijose nėra pastovus, bet vyrauja tendencija pradėti 

nuo polkos („pirminėje" tradicijoje) ar polkos dalį turinčių šokių („antrinėje" tradicijoje). 

Aukštaitijoje pastebėta tendencija šokius pradėti nuo „darželių“ (ratelių). Panaši praktika 

taikoma tik Varėnos tradicinių šokių klube (tai, anot klubą lankančių šokėjų, jiems patinka). 

Paskutinis šokis abiejose tradicijose dažnai sutampa – tai Suktinis paskutinis arba dar kitaip 

vadinamas Bitute Pilkoji. 

Už šokių eigą vakaronių metu abiejose tradicijose yra labiau atsakingi muzikantai, o ne 

šokėjai. Tačiau prie šokių repertuaro parinkimo prisideda ir šokėjai, ypač „pirminėje” tradicijoje, 

daug rečiau „antrinėje”.  

XX a. vid. šokių tradicijoje muzikantai užprašytus šokius visada pagrodavo, nebent to 

prašydavo girtas asmuo, bet net ir girto asmens prašymus kai kurie muzikantai išpildydavo. 

„Antrinės” tradicijos muzikantai nėra tokie vieningi užprašomų šokių klausimu: vieni išpildo 

prašymus už merginų „bučkius“ ar už kitokį atlygį (nebūtinai piniginį), tačiau Vilniaus TŠK 

prašymų (ne)išpildymą dažnai lemia muzikantų abejonės dėl to, ar prašymas atspindi daugumos 

šokėjų pageidavimą. Pastebėta, jog Vilniaus tradicinių šokių klube šokėjai rečiau užprašo pas 
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muzikantus pagroti tam tikrus šokius (dažniau paprašo tik patyrę šokėjai, kurie pažįsta 

muzikantus).  

Iš esmės muzikantai linkę išpildyti šokėjų prašymus pagroti – tas itin ryškiai atsispindi 

šokėjų užpildytose anketose. Daugelio šokėjų bei dalies muzikantų nuomone, prašymų 

išpildymas daro teigiamą poveikį šokėjų ir muzikantų santykiams – stiprina šokėjų ir muzikantų 

ryšį, didina šokėjų pasitenkinimą muzika, patenkinti lieka ir patys muzikantai.  

Šokio improvizacija. „Pirminės“ tradicijos šokių vakarėliuose labai dažna buvo grupinė 

improvizacija: polkos metu šokėjai dažnai atlikdavo grupines improvizacines figūras. Tuo tarpu 

„antrinėje“ tradicijoje improvizacija retai kada (be „Polkos su ragučiais“) „išeina“ iš šokėjų poros 

lygmens – improvizuojama daugiausia poroje, keičiant šokių žingsnelius, apsisukimų skaičių, 

pritrepsint ir t.t. Grupinė improvizacija „antrinėje" tradicijoje atliekama tik per „Polką su 

ragučiais“, kuri mūsų dienomis toli gražu nėra šokama kiekvienos vakaronės metu. 

Kamandavimas (vadovavimas grupinėms improvizacijoms) „pirminėje“ tradicijoje buvo tik labai 

gero šokėjo privilegija, o „antrinėje" tradicijoje tai nėra taip ryšku. Darbo autorės nuomone, tai, 

kad „antrinėje“ tradicijoje grupinė improvizacija vyksta daug rečiau, gali rodyti individualistinio 

santykių modelio vyravimą. 

Geras šokėjas. „Pirminės” tradicijos pateikėjai pabrėžė, kad gero šokėjo požymiai yra: 

geras ritmo ir partnerio (partnerės) pajautimas, pritrepsėjimas kojomis, smagus sukimasis, 

merginos prisitaikymas, ištvermė (gero šokėjo statusas buvo apginamas per „maratonus“ (ar 

šokėjai ilgiau šoks, ar muzikantai ilgiau gros). Tokių muzikantų ir šokėjų varžybos šiandieninėje 

šokių klubų tradicijoje pasitaiko labai retai.) Tačiau kiti gero šokėjo apibūdinimai „antrinės” 

tradicijos apklausoje gana panašūs: geras šokėjas (-a) turi jausti ritmą ir savo partnerį (-ę), žinoti 

judesius ir girdėti, ką groja muzikantas, gebėti improvizuoti (tai pažymėjo tik „antrinės” 

tradicijos atstovai, nes „pirminėje" tradicijoje šokis buvo nuolatinė improvizacija, kurią 

dažniausiai įvardindavo „gerai išvedžioja“).  

Ritmo kojomis ištrepsėjimas kaip gero šokėjo požymis atsispindi ir „antrinėje” tradicijoje: 

9 iš 10 didesnę patirtį turintys šokėjai patvirtino, jog trepsėjimas yra gero šokėjo požymis. Tai 

gali reikšti, arba tai, kad tik su patirtimi pastebimi gero šokėjo požymiai, arba tai, kad trepsėjimas 

buvo būdingas anksčiau vyravusiai gero šokėjo sampratai. Kaip ten bebūtų, ritmo su kojomis 

ištrepsėjimas yra mūsų kaimuose gyvavusi tradicija (ne absoliučiai visuose kaimuose), ryški 

šokio stilistinė ypatybė, kuri šokyje dar stipriau susieja judesį su muzika. Ritmo ištrepsėjimui, 

anot „antrinės“ tradicijos šokėjų, reikalingas specifinis apavas kieta pakulne, kuri, jų nuomone, 
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leido „pirminės“ tradicijos šokėjams tai atlikti be didelių fizinių pastangų. Šis apavas taip pat 

turėjo įtakos ir šokio stilistikai (pavyzdžiui, polkos šokimui pilnais padais). 

Muzikantas – geras šokėjas. „Pirminės” tradicijos pateikėjų teigimu, visi kaimo 

muzikantai mokėjo ir mėgo šokti. Pateikėjų nuomone, mokėjimas šokti yra būtinas, kad galėtum 

gerai groti. Daugelis „antrinės” tradicijos muzikantų bei šokėjų teigė, jog muzikanto mokėjimas 

šokti turi didelę vertę, suteikia svarbios informacijos apie tai, kaip reikėtų groti, tačiau tai daugiau 

kaip privalumas, nei būtinybė. 

Geras muzikantas. „Pirminės” tradicijos muzikantai pabrėžė, kad būtina aiškiai pagroti 

melodiją, žinoti daug kūrinių, tarp jų nedaryti ilgų pertraukų. Geras muzikantas moka dainuoti, 

pašvilpauti, pajuokauti, turi jausti šokėjus, publiką, turi būti ištvermingas ir gebėti ilgai groti 

šokiams (pvz., Polka su ragučiais trukdavo net 1,5 valandos). Prastų muzikantų nekviesdavo 

groti į vestuves, todėl muzikantai stengėsi kuo geriau groti, kad į vakarėlį atėjęs jaunimas kviestų 

juos groti į vestuves. Kaimuose tuomet mažai kas mokėjo groti (nes buvo mažai turinčių 

instrumentus), todėl jaunimas muzikantus labai vertindavo. Kaimo muzikantai retai 

improvizuodavo, tik dažniau grojantys. Tačiau jie naudodavo dinamines variacijas, greitinimą / 

lėtinimą, šokių sujungimą šokimui pagyvinti. Geri muzikantai šalia grojimo dar ir dainuodavo – 

tai buvo laikoma dideliu pliusu muzikantui (švankūs ir nešvankūs pridainavimai buvo 

sugalvojami muzikantų ir čia pat padainuojami).  

„Antrinės” tradicijos dalyviai pabrėžia tokius gero muzikanto požymius; geras grojimo 

amato išmanymas ir technika, gera nuotaika ir socialumas, ritmo ir muzikos pajautimas, 

kūrybiškumas ir improvizacija, gebėjimas groti ir dainuoti su kitais muzikantais, platus 

repertuaras, ištvermė, šokėjų pajautimas, muzikantų smagumas ir energingumas. Apklaustieji 

muzikantai teigė, jog yra tokių muzikantų, kurie yra įvaldę grojimo techniką, tačiau nesugeba 

groti šokiams: pagrindinis gero muzikanto trūkumas gali būti grojimas „sau“, kai muzikantas 

nejaučia šokėjų ar kitų muzikantų. „Antrinėje“ tradicijoje pridainavimas šokiams yra laikomas tik 

muzikanto privalumu, be to, šokių pridainavimus labai dažnu atveju dainuoja šokėjai. 

Improvizacija. „Pirminės“ tradicijos šokių vakarėliuose būdavo daug daugiau 

improvizacijos: ypač šokant polką, kai šokėjai dažnai pagal komandas atlikdavo improvizacines 

figūras (pradėdavo šokti Ratelinę polką). „Antrinėje“ tradicijoje tokios figūros atliekamos tik per 

Polką su ragučiais, tačiau ji, tenka pastebėti, mūsų dienomis toli gražu nėra šokama  kiekvienos 

vakaronės metu. 
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Tačiau improvizacijos lygmuo visai kitaip vertinamas kalbant apie muzikantus. „Pirminės” 

tradicijos muzikantai, kai kurių pateikėjų teigimu, „nebuvo aukšto lygio“, kad galėtų labai 

improvizuoti. Tik dažniau grojantys, geresni muzikantai paįvairindavo savo grojimą. Tuo tarpu 

visi apklaustieji „antrinės” tradicijos muzikantai teigė improvizuojantys: varijuoja tiek melodiją, 

tiek ritmiškai grodami įvairaus pobūdžio šokius (greitus ar lėtus, mažorinius ar minorinius). 

Šokėjų ir muzikantų santykiai. „Pirminės” tradicijos muzikantai beveik visada artimai 

bendravo su šokančiaisiais, žiūrėjo į šokantį jaunimą, o šokėjai klausė muzikantų. Didžioji dalis 

pašnekovų tvirtino, jog nesutarimų tarp muzikantų ir šokėjų nebuvo, niekas nekritikuodavo 

muzikantų, mat muzikantus visi labai vertino. Pastabų sakymas muzikantui dažnai priklausydavo 

nuo to, ar muzikantas būdavo vietinis, iš artimo draugų rato – tuomet jaunimas su muzikantu 

bendraudavo betarpiškai ir drąsiai jį ragindavo, sakydavo pastabas. Jaunimas dažnai taikydavosi 

vakarėlio metu atsisėsti arčiau muzikanto.  

„Antrinės” tradicijos šokėjai yra labiau linkę sakyti pastabas muzikantams (dėl to, kad 

neskelbiamas pavadinimas, per ilgai grojama, grojami tik nauji šokiai ir pan.), išskyrus Vilniaus 

tradicinių šokių klubą, ir į jas muzikantai dažnai yra linkę atsižvelgti. Visgi kartais muzikantai 

nesiklauso pastabų dėl asmeninių priežasčių arba tiesiog norėdami išlaikyti savo autoritetą. 

Tačiau dėl pastabų negavimo muzikantams iškyla kita problema – jie nesužino savo klaidų, 

taisytinų grojimo aspektų. Viena šokėjų Vilniaus tradicinių šokių klube pasyvumo sakant 

pastabas interpretacija gali būti tokia: šokėjai ir muzikantai dažnai nepažįsta vieni kitų ir todėl 

šokių varakonėse jie dalyvauja daugiau kaip atskiri individai, nei kap bendruomenės dalis. Dėl 

tos pačios priežasties šokėjai nenori ir nemato reikalo kištis į muzikantų grojimą – sakyti 

pastabas, raginti muzikantus, tuo labiau, veltis į konfliktus. 
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IŠVADOS 

Šiame darbe, taikant F. Herburgerio ir A. Nachačevskio teorijas, šiandieninėje tradicinių 

šokių klubų veikloje buvo išskirtos dvi socialinio šokio tradicijos („pirminė“ bei „antrinė“) bei, 

taikant M. Nilsono šoko klasifikaciją, buvo išskirtos dvi socialinio šokio grupės (populiarusis bei 

išmokytasis šokis). Tyrinėtas socialinio šokio ir muzikos socialinis-kultūrinis kontekstas, 

reprezentuojantis A. Džiurčesko ir L. Torp darbe (1994) išskirtą 3-ąją žinių kategoriją, reikalingą 

siekiant tinkamai analizuoti atskirus šokio ir muzikos elementus. 

Darbe pasiektas užsibrėžtas darbo tikslas –išaiškinti ir detaliai aptarti „pirminės“ bei 

„antrinės“ tradicijų šokėjų bei muzikantų tarpusavio ryšio ypatumus ir jo pokyčius. Buvo 

nustatyti šokių organizavimo, repertuaro, instrumentarijaus bei kiti muzikantų ir šokėjų santykio 

skirtumai. 

Darbo įvade iškelta 1-oji hipotezė („pirminės“ ir „antrinės“ tradicijų muzikantų ir šokėjų 

santykis reikšmingai skiriasi šiais aspektais – šokių organizavimas, šokių repertuaras ir eiga, gero 

šokėjo samprata, gero muzikanto samprata, ir šokio bei muzikavimo santykis) buvo dalinai 

patvirtinta. „Pirminės“ ir „antrinės“ tradicijų muzikantų ir šokėjų santykis skiriasi šiais aspektais: 

• Šokių organizavimas. Abiejose tradicijose yra skirtingai organizuojami šokių 

susibūrimai, skirtingai kviečiami muzikantai. Skiriasi šokių etika bei tai, kaip 

muzikantams atsilyginama už grojimą. 

• Šokių repertuaras ir eiga. Šokių repertuaras skiriasi itin reikšmingai. Tuo tarpu 

šokėjų mėgstamuose šokiuose jaučiamos panašios tendencijos, mažai pakitusios ir 

pirmo ir paskutinio šokio tradicijos. Šokių eiliškumas išlieka panašus, tačiau 

pageidavimų išpildymo tendencijos yra pakitusios, šokių komandavimas skiriasi; 

ratelių, žaidimų, dainavimo vieta šokių renginiuose taip pat stipriai skiriasi. 

• Gero šokėjo, gero muzikanto sampratos. Gero muzikanto bei gero šokėjo 

apibūdinimai iš dalies panašūs, tačiau trepsėjimo tradicija ir muzikantų 

improvizacijos lygmenys gan skiriasi. 

• Šokimo ir muzikavimo santykis. Instrumentų sudėtis abiejose tradicijose gana 

panaši, pastabos ir jų išsakymas muzikantams turi šiek tiek panašumų, nesutarimų 

priežastys išsiskiria ganėtinai ryškiai. Tuo tarpu pridainavimų tradicijos turi šiek tiek 

panašumų. 
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2-oji hipotezė („pirminės“ ir „antrinės“ tradicijų muzikantų ir šokėjų santykio skirtumai yra 

nulemiami skirtingų socio-kultūrinių santykių modelių ir kontekstų – „pirminės“ tradicijos 

bendruomeninio modelio ir „antrinės“ tradicijos individualistinio modelio) buvo patvirtinta iš 

dalies. Dalis aukščiau išvardintų skirtumų yra nulemti istorinių aplinkybių, o kiti – skirtingų 

socialinių bendravimo modelių: individualistinio ir bendruomeninio, bei skirtingų kultūrinių 

kontekstų. 

Šiuo darbu buvo praplėstas muzikantų ir šokėjų santykių tyrimų laukas bei pagilintos 

Lietuvos etnochoreologijos žinios šioje srityje. Esamas darbas pateikė reikšmingų įžvalgų bei 

pastabų, kurios gali būti aktualios tolimesniems Lietuvos etnoinstrumentologų bei 

etnochoreologų tyrimams. 

Tiesa, XX a. vidurio etnochoreologinių tyrimų galimybės nuosekliai mažėja: dauguma 

kalbintų respondentų yra jau senyvo amžiaus, todėl šio laikotarpio papročių ir muzikinio folkloro 

tyrimus ateityje gali smarkiai apriboti mažėjantis respondentų kiekis. 

Šiam tyrimui buvo surinktas didelis kiekis struktūrizuoto interviu medžiagos, 

apibūdinančios XX a. vidurio kaimo šokių tradiciją, tačiau dalis informacijos nebuvo panaudota 

šiame darbe. Surinkta medžiaga unikali tuo, kad ji gerai atspindi pačių pateikėjų požiūrį į kaimo 

šokių tradiciją ir jos kaitą. Liko nepanaudota šokių mokymus, šokio stilistiką, savas-svetimas 

perskyrą (muštynes) kaimo bendruomenėje apibūdinanti medžiaga. Taip pat, vertinga istorinė 

medžiaga apie pokario laikotarpį buvo panaudota tik bendrais bruožais aprašant istorinius šokio 

tradicijos pasikeitimus, tačiau ši medžiaga leistų ir detaliau išanalizuoti bei išaiškinti tradicinio 

šokio istorijos priežastinius ryšius. 

Darbo autorė siūlo kitiems tyrėjams detaliau gilintis į šokių kamandavimą, fiksuoti šio 

etnochoreografinio reiškinio įvairovę, galimus regioninius ypatumus, tirti atsiradimo priežastis, 

istorinę raidą (kaip šis šokis susiaurėjo iki „Polkos su ragučiais“). Taip pat būtų vertinga iš 

antropologinės perspektyvos toliau gilintis į gero šokėjo bei gero muzikanto sampratą, aiškinti 

šokėjų ir muzikantų hierarchijos sistemas šokių bendruomenėje, istoriškai lyginti šios sampratos 

kitimą. Tikimės, kad šis darbas pagilins žinias apie XX a. vidurio kaimo šokių tradiciją bei 

atkreips dėmesį į šiandienines socialinio šokio apraiškas. 
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Priedas 1. „Pirminės“ šokių tradicijos anketos 

1.1. Anketa XX a. vidurio šokėjams 

1. Šokių organizavimas 

- Kaip dažnai kaimai rengdavo šokius?  

- Ar šokiai vykdavo ištisus metus? Kada nevykdavo? 

- Ar šokiai vykdavo vienoje vietoje ar skirtingose? Kaip žmonės sutardavo dėl šokių vietos? 

- Ar būdavo šokių miestelyje? Jei taip, kuo jie skyrėsi nuo kaimo šokių? 

2. Muzikantų dalyvavimo šokiuose organizavimas 

- Kaip atveždavo muzikantus? Kaip parveždavo?  

- Ar atsilygindavo muzikantams už grojimą? Kaip tai darydavo? Ar būdavo tokių muzikantų, 

kurie negrodavo be tam tikro užmokesčio? 

- Kurioje patalpos vietoje sodindavo muzikantus? 

3. Šokių eiga 

- Kas ir kaip pradėdavo ar užbaigdavo šokius? Ar buvo nusistovėjęs pirmasis ir paskutinis 

renginio šokis? 

- Ar buvo nusistovėjęs pirmasis ir paskutinis šokis? 

- Ar buvo nusistovėjusi šokių eiga? Kas ją nustatydavo: muzikantai ar šokėjai? 

- Kaip ilgai muzikantai grodavo vieną šokį? 

- Ar kartodavo tuos pačius šokius? 

- Ar grodavo šokius vieną po kito be perstojo? 

- Ar būdavo pertraukos tarp šokių? Ką per juos veikdavo šokėjai, muzikantai? Ar per 

pertraukas buvo einami rateliai, dainuojama? Ar į tai įsitraukdavo muzikantai? 

4. Šokių repertuaras 

- Kokius šokius šokdavo? 

- Kokius šokius šokėjai labiau mėgdavo šokti – lėtus ar greitus, valsus, polkas, mazurkas, 

fokstrotus? 

- Ar skelbdavo šokių pavadinimus? Jei taip, kas skelbdavo? 

- Ar šokdavo (eidavo) kadrilius? Kiek dalių turėjo kadriliai? Ar dalys turėjo pavadinimus, ar 

juos skelbdavo? Ar būdavo tarpai tarp atskirų dalių, ar per juos plodavo? Ar atskiros figūrų 

turėjo pavadinimus (pvz., „varteliai“, „žilvitis“), ar jas sakydavo garsiai? 

5. Geras šokėjas (šokėja) 
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- Kokiu apavu patogiau šokti? 

- Ant kokios grindų dangos patogiausia šokti? 

- Ar būdavo tokių šokių, kuriuos šokdavo 1-a pora, kelios poros? 

6. Geras muzikantas 

- Koks muzikantas buvo laikomas geru, dėl ko?  

- Ar muzikantą vertindavo dėl gebėjimo groti ilgai? 

- Ar būdavo puikiai grojančių muzikantų, pagal kurių muziką nebuvo smagu šokti? Ar 

kviesdavo tokius muzikantus groti šokiams? 

- Kokiais instrumentais muzikantai grodavo per šokius? 

7. Muzikantas – geras šokėjas 

- Ar muzikantai mokėdavo šokti, ar šokdavo? 

- Ar muzikantai šokdavo grodami instrumentais? 

8. Šokimo ir muzikavimo santykis 

- Pagal kokią instrumentų sudėtį smagiausia šokti? 

- Ar buvo būtinas ritminis instrumentas (būgnas, būgnelis)? 

- Kokius šokius labiau mėgdavo šokti – lėtus ar greitus, valsus, polkas, mazurkas, fokstrotus? 

- Ar šokėjai taikydavosi šokti arčiau muzikantų? 

- Ar būdavo tokių šokių, kai muzikantai taikydavosi prie šokėjų? 

- Ar būdavo tokių šokių, kai šokėjai taikydavosi prie muzikantų? 

- Ar būdavo nesutarimų tarp muzikantų ir šokėjų? Dėl ko: šokių tempo, šokių eigos? 

- Ar šokėjai pasakydavo muzikantams, kaip jie turėtų groti? 

- Ar šokėjai užsakydavo pas muzikantus pagroti tam tikrus šokius? Kaip už užsakytą šokį 

atsidėkodavo? Kas pradėdavo šokti užsakytą šokį? 

9. Instrumentus papildantis muzikinis pritarimas 

- Ar buvo tradicija ištrepsėti ritmą kojomis? Trepsėdavo tik vyrai, ar ir moterys? 

- Ar sėdintieji per šokį pritardavo plojimais, paūksėjimas? 

- Ar muzikantams šokio metu nustojus groti, šokėjai patys palaikydami ritmą plodavo, 

trepsėdavo? 

- Ar šokiams pridainuodavo? Kas mokėjo daugiau pridainavimų – merginos ar vaikinai? 

jaunimas ar vyresnieji? muzikantai ar šokėjai? Ar merginos dainuodavo nešvankius 

pridainavimus? Ar kurdavo pridainavimus? 

10. Šokių mokymas šokių renginyje 

- Ar kas nors mokindavo naujų šokių, žaidimų, ratelių? Šokėjai, muzikantai? 
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1.2. Anketa XX a. vidurio muzikantams 

1. Šokių organizavimas 

- Kaip dažnai kaimai rengdavo šokius?  

- Ar šokiai vykdavo ištisus metus? Kada nevykdavo? 

- Ar šokiai vykdavo vienoje vietoje ar skirtingose? Kaip žmonės sutardavo dėl šokių vietos? 

2. Muzikantų dalyvavimo šokiuose organizavimas 

- Kaip kviesdavo muzikantus groti šokiams, prieš kiek laiko tą darydavo? 

- Kaip atveždavo muzikantus? Kaip parveždavo? 

- Ar atsilygindavo muzikantams už grojimą? Kaip tai darydavo? Ar būdavo tokių muzikantų, 

kurie negrodavo be tam tikro užmokesčio? 

- Kurioje patalpos vietoje sodindavo muzikantus? 

- Kaip patogiau groti – stovint ar sėdint? 

- Kokiais instrumentais muzikantai grodavo per šokius? 

3. Šokių eiga 

- Kas ir kaip pradėdavo ar užbaigdavo šokius? Ar buvo nusistovėjęs pirmasis ir paskutinis 

vakaruškos šokis? 

- Ar buvo nusistovėjusi šokių eiga? Kas ją nustatydavo – muzikantai ar šokėjai? 

- Kaip ilgai muzikantai grodavo vieną šokį? 

- Ar kartodavo tuos pačius šokius? 

- Ar grodavo šokius vieną po kito be perstojo? 

- Ar būdavo pertraukos tarp šokių? Ką per juos veikdavo šokėjai, muzikantai? Ar per 

pertraukas buvo einami rateliai, dainuojama? Ar į tai įsitraukdavo muzikantai? 

4. Šokių repertuaras 

- Kokius šokius šokdavo?  

- Kokius šokius šokėjai labiau mėgdavo šokti – lėtus ar greitus, valsus, polkas, mazurkas, 

fokstrotus? 

- Ar skelbdavo šokių pavadinimus? 

- Ar šokdavo/eidavo kadrilius? Kiek dalių turėjo kadriliai? Ar dalys turėjo pavadinimus, ar 

juos skelbdavo? Ar būdavo tarpai tarp atskirų dalių, ar per juos plodavo? Ar atskiros figūrų 

turėjo pavadinimus (pvz., „varteliai“, „žilvitis“), ar jas sakydavo garsiai? 

5. Geras muzikantas 
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- Pagal ką nustatydavo muzikanto gerumą? Ar dažnas grojimas vestuvėse, vakaruškose – 

muzikanto gerumo įrodymas? 

- Kur smagiau groti - vestuvėse ar šokiuose? 

- Ar muzikantą vertindavo dėl gebėjimo groti ilgai? 

- Ar būdavo puikiai grojančių muzikantų, pagal kurių muziką nebuvo smagu šokti? Ar 

kviesdavo tokius muzikantus groti šokiams? 

6. Muzikantas – geras šokėjas 

- Ar muzikantai mokėdavo šokti, ar šokdavo? 

- Ar muzikantai šokdavo grodami instrumentais? 

7. Geras šokėjas (šokėja) 

- Kokiu apavu patogiau šokti? 

- Ant kokios grindų dangos patogiausia šokti? 

- Ar būdavo tokių šokių, kuriuos šokdavo 1-a pora, kelios poros? 

8. Šokimo ir muzikavimo santykis 

- Pagal kokią instrumentų sudėtį šokėjai smagiau šokdavo? 

- Ar buvo būtinas ritminis instrumentas (būgnas, būgnelis)? 

- Ar šokėjai taikydavosi šokti arčiau muzikantų? 

- Ar būdavo tokių šokių, kai muzikantai taikydavosi prie šokėjų? 

- Ar būdavo tokių šokių, kai šokėjai taikydavosi prie muzikantų? 

- Ar būdavo nesutarimų tarp muzikantų ir šokėjų? Dėl ko – šokių tempo, šokių eigos? 

- Ar šokėjai pasakydavo muzikantams, kaip jie turėtų groti? 

- Ar šokėjai užsakydavo pas muzikantus pagroti tam tikrus šokius? Kaip už užsakytą šokį 

atsidėkodavo? Kas pradėdavo šokti užsakytą šokį? Ar būdavo nusistovėjus užsakomų šokių 

kaina?  

9. Instrumentus papildantis muzikinis pritarimas 

- Ar buvo tradicija šokėjams ištrepsėti ritmą kojomis? Trepsėdavo tik vyrai, ar ir moterys? 

- Ar sėdintieji per šokį pritardavo plojimais, paūksėjimas? 

- Ar muzikantams šokio metu nustojus groti, šokėjai patys palaikydami ritmą plodavo, 

trepsėdavo? 

- Ar šokiams pridainuodavo? Kas mokėjo daugiau pridainavimų – merginos ar vaikinai? 

jaunimas ar vyresnieji? muzikantai ar šokėjai? Ar merginos dainuodavo nešvankius 

pridainavimus? Ar kurdavo pridainavimus? 

10. Šokių mokymas šokių renginyje 
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- Ar kas nors mokindavo naujų šokių, žaidimų, ratelių? Šokėjai, muzikantai? 

 

 

1.3. Anketa „Tradicinių šokių gyvavimas pokaryje“ 

1. Šokių organizavimas pokaryje 

- Ištrėmus turtingesnes šeimas, kur vykdavo šokiai (pas kitus žmones, mokyklose, lauke, 

kultūros namuose, miesteliuose ar kt.)? 

- Nuo kada šokius ėmė rengti kultūros namuose, mokyklose? Kas ten organizuodavo šokius? 

- Kaip pokariu jaunimas susitardavo šokių vietą? Ar šokiai vykdavo tradiciškai sekmadieniais 

(kaip seniau, susitarus po bažnyčios pamaldų)? 

- Ar žmonės darydavo šokius žiemą? 

- Ar partizanavimo metu žmonės rengė vestuves su šokiais? Ar nesibijojo partizanų?  

- Ar vyko šokiai kuriant gyvenvietes (per melioraciją), kuo jie skyrėsi nuo kaimo šokių?  

- Ar visi galėdavo eiti į miestelių, gyvenviečių šokius? 

- Ar galėdavo viena mergina ateiti į miestelio, gyvenvietės šokius? Ar nebuvo jai sarmata?  

- Ar buvo vietovėje apgyvendinti rusų kariai? Ar rusų kariai eidavo į kaimo šokius? Ar juose 

grodavo rusų kariai, kokias instrumentais? Ar mokydavo naujų šokių? 

2. Talkų papročiai pokariu 

- Ar sovietmečiu vykdavo talkos? Ar kolūkyje žmonės galėjo susikviesti talką savo darbams, 

ar leisdavo valdžia?  

- Ar talkose būdavo kokios nors tradicijos, papročiai? Ar dainuodavo per talkas? Ar po talkos 

būdavo pasilinksminimai – patalkiai? Kas samdydavo muzikantus patalkiams? Kas ir kaip 

jam atsilygindavo? 

- Ar per patalkius būdavo suteikiamas išskirtinis dėmesys kolūkio pirmininkui, brigadininkui, 

kitiems vadovaujantiems asmenims? Ar juos šokdindavo? Sakydavo jiems oracijas?  

3. Šokiai ir partizanai 

- Kaip žmonės vadina partizanus? Ar buvo „blogi“ ir „geri“ partizanai? Koks buvo kaimo 

žmonių ryšys su partizanais? Bijojo jų ar jiems padėdavo? 

- Kuriais metais vyrai pradėjo eiti į mišką? Kokios tų vyrų pavardės? Kas būdavo ryšininkais?  

- Ar į mišką išeidavo ir muzikantai? Ar partizanai grodavo miškuose? Kokias instrumentais? 

- Jei muzikaintai išeidavo į mišką, kas tada grodavo kaimo šokiams? Ar vykdavo šokiai, 

susibūrimai be muzikantų?  

- Ar žmonės pranešdavo apie savo rengiamus šokius partizanams? 
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- Ar partizanai organizuodavo savo pasilinksminimus? Ar į juos kviesdavo kaimo žmones, ar 

jie eidavo? Ar partizanai rengdavo šokius žiemą?  

- Ar į mokyklose, kultūros namuose organizuojamus šokius ateidavo partizanai? Kaip jie ten 

elgdavosi? Ar tyčiodavosi partizanai iš šokėjų? Kaip būdavo, jei šokiuose dalyvaudavo (ar 

dalyvaudavo?) komjaunuoliai, „stribai“? 

- Ar partizanai rengdavo savo vestuves? Kas joms grodavo (kaimo muzikantai ar partizanai)? 
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Priedas 2. „Antrinės“ šokių tradicijos anketos 

2.1. Anketa tradicinių šokių klubų šokėjams 

1. Bendrieji respondento duomenys 

- Amžius? 

- Kuriame mieste? Kokiam klube? 

- Kiek laiko jau lankote tradicinius šokius?  

- Kaip dažnai dalyvaujate šokiuose?  

- Ar esate dalyvavę bent vienoje šokių stovykloje?  

2. Šokių organizavimas  

- Ar šokiai klube vyksta ištisus metus? (Organizatoriams) 

- Kuo šokių stovyklos šokiai skiriasi nuo tradicinių šokių vakaronių klube? 

3. Repertuaras 

- Kokius šokius šokate šokių klube? 

- Kokius šokius labiausiai mėgsta šokti klubo dalyviai – lėtus ar greitus? Mažorinius ar 

minorinius? Lietuviškus ar kitų tautų? 

- Ar skiriasi šokių, ratelių ar žaidimų repertuaras metų eigoje? Ar žaidžiami žiemos ciklo - 

kalendoriniai žaidimai, rateliai? (Organizatoriams) 

4. Šokių eiga 

- Kas ir kaip klube pradeda ir užbaigia šokius? Ar yra nusistovėjęs pirmasis ir paskutinis 

šokis?  

- Ar yra nusistovėjusi šokių eiga? Kas ją nustato – muzikantai ar šokėjai? 

- Ar renginyje kartojami tie patys šokiai? 

- Ar muzikantai groja šokius vieną po kito be perstojo? Ar jums tai patinka? 

- Ar skelbia šokių pavadinimus? Kas skelbia? Ar norėtumėt kad būtų skelbiami šokių 

pavadinimai? 

5. Muzikanto įvertinimas 

- Kaip apibūdintumėte Jūsų dažniausiai lankomų šokių muzikantus? Ar smagu šokti pagal jų 

grojamą muziką? Kodėl? 

- Pagal kokią instrumentų sudėtį smagiausia šokt? Ar būtinas ritminis instrumentas (būgnas ar 

pan.)? 

- Kas svarbiau muzikanto grojime: ritmas ar melodija? 
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- Kaip apibūdintumėte gerą muzikantą? 

- Ar pasitaiko puikiai grojančių muzikantų, pagal kurių muziką nesmagu šokti?  

- Ar atsilyginama muzikantams už gerą grojimą? Kaip (pinigais, gėrimais, kitomis 

dovanomis)? 

6. Muzikantas – šokėjas  

- Ar muzikantai moka šokti? Ar gerai šoka? Ar geras muzikanto šokimas turi įtakos jo geram 

grojimui? Ar jis būtinai turi mokėti šokti? 

- Ar muzikantai šoka grodami instrumentais? (Organizatoriams) 

7. Geras šokėjas 

- Koks šokėjas yra laikomas geru? 

- Kokiu apavu patogiausia šokti? 

- Ant kokios grindų dangos patogiausia šokti? Patalpoje, gryname ore?  

- Ar kas nors moka ištrepsėti ritmą kojomis? Ar tai gero šokėjo požymis? Ar trepsi tik vyrai, ar 

ir moterys? 

8. Improvizacija 

- Ar šokdami improvizuojate? Kokius improvizacijos elementus atliekate (sukimas po ranka, 

trepsėjimai, papildomi žingsneliai kojomis ir kt.)?  

- Ar šokio improvizaciniai elementai priklauso nuo muzikanto gero grojimo, įsijautimo? Ar 

smagiau šokti, kai muzikantai improvizuoja?  

9. Šokimo ir muzikavimo santykis 

- Kurioje patalpos vietoje dažniausiai sėdi muzikantai? Ar šokėjai taikosi šokti arčiau 

muzikantų? Kada (kai grojama tyliai, kai labai gražus šokis, kaip aplinkui šoka 

nemokantys)? 

- Ar yra tokių šokių, kai muzikantai taikosi prie šokėjų? 

- Ar yra tokių šokių, kai šokėjai taikosi prie muzikantų? 

- Ar visiems šokiams tinka greitas tempas? Tempo greitinimas? 

- Ar pasitaiko nesutarimų tarp muzikantų ir šokėjų? Dėl ko – šokių tempo, šokių eigos? 

- Kaip ilgai muzikantai groja vieną šokį? Jei šokėjams nepatinka tas šokis, arba pavargsta, ar 

jie prašo muzikanto nustoti groti, jį pakeisti kitu? Ar muzikantas paklūsta? 

-  Ar šokėjai pasako muzikantams, kaip jie turėtų groti? Ar jie priima tas pastabas? 

- Ar šokėjai užsako pas muzikantus pagroti tam tikrus šokius? Ar jie išpildo prašymą? Jei ne, 

ar tai veikia muzikantų ir šokėjų tarpusavio santykius? 

- Kaip yra atsilyginama už užsakytą šokį? Ar imamas koks nors mokestis?  
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10. Instrumentus papildantis muzikinis akompanimentas 

- Ar šokiams yra pridainuojama? Kas moka daugiausia pridainavimų – merginos ar vaikinai? 

Jaunimas ar vyresnieji? Muzikantai ar šokėjai? Ar merginos dainuoja nešvankius 

pridainavimus? Ar yra kuriami pridainavimai? 

- Ar muzikantams šokio metu nustojus groti, šokėjai patys palaiko ritmą plodami, trepsėdami?  

11. Šokių mokymai 

- Ar renginyje vyksta šokių mokymai? 

- Yra mokoma tik šokių, ar ir ratelių, žaidimų?  

- Kaip yra mokoma? 

- Ar mokant yra atkreipiamas dėmesys į smulkias šokio detales: žingsnelius, susikabinimą, 

kojų padėtį (kampu, ištiestai) ir kt.? 

- Kas moko naujų šokių, žaidimų, ratelių (šokėjai, muzikantai, šokių mokytojai, kas nori)? 

- Ar Jūsų nuomone reikalingi šokių mokymai? 

12. Šokių klubų palyginimas 

- Ar esate buvęs(-usi) kitame mieste/klube organizuojamuose šokiuose? 

- Kuo jie skiriasi nuo Jūsų lankomų šokių? 

- Kaip apibūdintumėte ten grojančius muzikantus? Muzikantų ir šokėjų ryšį? 

 

2.2. Anketa tradicinių šokių klubų muzikantams  

1. Bendrieji respondento duomenys 

- Amžius? 

- Lytis? 

- Gyvenamasis miestas? 

- Kokį (-ius) tradicinių šokių klubą (-us) lankote (lankėte)? 

- Kaip dažnai lankote tradicinių šokių klubą (TŠK)? Dažniau grojate ar šokate?  

- Ar esate dalyvavęs bent vienoje TŠK stovykloje? 

- Ar esate grojęs TŠK stovykloje? Jei taip, kuo grojimas šokių stovyklos vakaronėse skiriasi 

nuo įprastinio grojimo tradicinių šokių klube? 

2. Muzikanto patirtis 

- Kokiu instrumentu(-ais) grojate? Kada ir kaip išmootei? Koks mėgstamiausias jūsų 

instrumentas? 

- Kiek laiko grojate tradicinę lietuvių liaudies muziką? 
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- Kiek laiko grojate šokiams? Kiek laiko grojate (grojote) tradicinių šokių klube? 

- Kuo grojimas šokėjams skiriasi nuo grojimo, koncertavimo be šokėjų? 

3. Šokių organizavimas 

- Kas vadovauja šokių klubui? 

- Ar šokiai vyksta ištisus metus? Kada nevyksta? 

4. Muzikantų organizavimas 

- Kas pasirūpina, kad klube grotų muzikantai? 

- Ar užtenka šokių muzikantų?  

- Ar reikalingi šokių muzikantų mokymai? 

- Kokioje aplinkoje geriau groti – gryname ore ar patalpoje? 

- Ar grodami sėdite ar stovite? Kaip yra patogiau? 

- Kurioje patalpos vietoje dažniausiai grojate? 

5. Šokių eiga 

- Kas ir kaip pradeda ir užbaigia šokius? Ar yra nusistovėjęs pirmasis ir paskutinis šokis? 

- Ar yra nusistovėjusi šokių eiga? Kas ją nustato – muzikantai ar šokėjai? 

- Ar skelbiate šokių pavadinimus?  

- Ar kartojate tuos pačius šokius? 

- Ar muzikantai groja šokius vieną po kito be perstojo (popuri)?  

6. Repertuaras 

- Kokius šokius grojate? 

- Ar klube yra einami rateliai, žaidžiama? 

- Ar skiriasi šokių, ratelių ar žaidimų repertuaras metų eigoje? 

- Kokius šokius labiausiai mėgstate groti? Kokius šokius labiausiai mėgsta šokti klubo 

dalyviai? 

7. Geras muzikantas 

- Kaip apibūdintumėte gerą muzikantą? Kokios savybės yra reikalingos? 

- Ar pasitaiko puikiai grojančių muzikantų, pagal kurių muziką nesmagu šokti? Kas jie netaip 

daro? 

- Ar atsilyginama muzikantams už gerą grojimą? Kaip (pinigais, gėrimais, kitomis 

dovanomis)? 

8. Muzikantas – geras šokėjas 
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- Ar dažnas muzikantas moka šokti? Ar mokėjimas šokti turi įtakos geram (geresniam) 

muzikanto grojimui? Ar jis būtinai turi mokėti šokti? 

- Ar muzikantai šoka grodami instrumentais? 

9. Geras šokėjas 

- Koks šokėjas yra laikomas geru? Kokios savybės yra reikalingos? 

- Kokiu apavu patogiausia šokti? Kodėl? 

- Ant kokios grindų dangos patogiausia šokti? Patalpoje, gryname ore?  

10. Šokimo ir muzikavimo santykis 

- Ar šokėjai taikosi šokti arčiau muzikantų? Kada (kai prasta akustika, kai labai gražus šokis, 

kaip aplinkui šoka nemokantys)? 

- Pagal kokią instrumentų sudėtį smagiausiai šoka klubo lankytojai? Ar būtinas ritminis 

instrumentas (būgnas ar pan.)? 

- Kas svarbiau šokio muzikoje – ritmas ar melodija? 

- Ar šokėjams patinka tempo greitinimas? Ar visiems šokiams tinka tempo greitinimas? 

- Ar grodami keičiate šokio tonacijas? Kuriuose šokiuose dažniausiai? 

- Ar grojate šokius vieną po kito be sustojimo? Kodėl? Ar tai patinka šokėjams? 

- Ar yra tokių šokių, kai Jūs taikotės prie šokėjų? 

- Kuriuose šokiuose išskirtinai šokėjai taikosi prie muzikantų? 

- Kaip ilgai grojate vieną šokį? Jei šokėjams nepatinka tas šokis, arba pavargsta, ar jie prašo 

nustoti groti, jį pakeisti kitu? Ar įvykdomi jų prašymai? 

-  Ar šokėjai pasako muzikantams, kaip jie turėtų groti? Ar priimat jų pastabas? Kada priimat, 

kada ne? 

- Ar šokėjai užsako pas jus pagroti tam tikrus šokius? Ar jie išpildot jų prašymą? Kada?Jei ne, 

ar tai veikia muzikantų ir šokėjų tarpusavio santykius? 

- Ar yra įsivyravęs kažkoks atlygis už užsakomą šokį (pinigai, gėrimai, kita)?  

- Ar yra pasitaikę nesutarimų tarp muzikantų ir šokėjų? Dėl ko – šokių tempo, šokių eigos, 

girtumo? 

11. Improvizacija 

- Ar grodami improvizuojate? Ar dažnesnės ritminės ar melodinės variacijos? Kuriuose 

šokiuose geriau improvizuojasi: mažoriniuose, minoriniuose? Ar šokėjai smagiau šoka, kai 

muzikantai improvizuoja? 

- Ar šokdami improvizuojate? Kodėl? Kokius improvizacijos elementus atliekate (sukimas po 

ranka, trepsėjimai, papildomi žingsneliai kojomis ir kt.)? Ar šokio improvizaciniai elementai 

priklauso nuo muzikanto gero grojimo, įsijautimo? 



103 

 

12. Instrumentus papildantis muzikinis akompanimentas 

- Ar kas nors moka ištrepsėti ritmą kojomis? Ar tai gero šokėjo požymis? Ar trepsi tik vyrai, ar 

ir moterys? Ar smagiau groti kai kažkas ištrepsi ritmą? 

- Ar šokiams yra pridainuojama? Ar smagiau groti pridainuojant? Kas moka daugiausia 

pridainavimų – merginos ar vaikinai? Jaunimas ar vyresnieji? Muzikantai ar šokėjai? Ar 

merginos / merginos muzikantės dainuoja nešvankius pridainavimus? Ar yra kuriami 

pridainavimai, kas juo kuria? 

- Ar jums šokio metu nustojus groti, šokėjai toliau šoka, patys palaikydami ritmą plojimais, 

trepsėjimais?  

13. Šokių mokymai 

- Ar jūsų lankomame (lankytame) TŠK vyksta (vyko) šokių mokymai?  

- Ar esate grojęs per šokių mokymus? Ar patinka tai daryti? Kodėl? 

- Kas moko: šokėjai, muzikantai, specialistai? 

- Ar yra mokomo tik šokių ar ir žaidimų, ratelių)? Ar grojate per ratelius, žaidimus? 

- Kaip yra mokoma – į ką yra kreipiamas didžiausias dėmesys: į žingsnelius, į šokio stilistiką, į 

variantiškumą, į partnerio pajautimą ar į kokius kitus šokio elementus? Į ką, jūsų nuomone, 

reikėtų kreipti daugiau dėmesio, ko mokyti? 

- Ar, jūsų nuomone, šokių mokymai yra reikalingi?  
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Priedas 3. „Pirminės“ šokių tradicijos muzikantų ir šokėjų 

atsakymai 

Šokių organizavimas 

1. Ar šokiai vykdavo ištisus metus? Kada nevykdavo? 

Muzikantai: 

Zigmas, 1936, 

Merk.  

Per gavėnių rinkomės „žiedų dalyc“, „pelų graušcajom“, visokių žaidimų. Dar 

suveidavom. Po Užgavėnių nigdzi, šokių nebuvo. Po Užgavėnių tai ajom domino, 

kortom, šachmatais lošc. 

Albinas B., 

1938, Taur.  

Visąlaik šokiai vyko. Per gavėnią, adventą ne. Užgavėnės vykdavo. Per gavėnią 

kalnus giedodavo ir po kalnų vaišindavo.  

Vanda, 1928, 

Cirkl. 

Gavėnioj nei Adventi nebūdavo. Gavėnioj visokių ti žaidimų („Vyšnia“...). 

Ažugavosui – iki 12 val. šokiai, tadu namo. Per gavėnių švintas giesmes giedodavo, i 

berniukai, i mergaitės per namus aidavo. 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Visus metus būdavo.  

Ona, 1930, 

Cirkl. 

Visus metus būdavo. Ne jau, gavėnia, adventas - ne [nebūdavo – A.V.]. Prieš gavėnių 

susrenka, šoka iki 12-tos.  

Tai būdavo visadu. 

Albinas V., 

1938, Tver. 

Visus metus būdavo. A gavėnioj aina „Diržo“, „Žiedo“. 

Šokdavo visus metus. 

Anelė, 1941, 

Butr. 

Dažnai, jau rudenį būdavo talkos, daugiausia šeštadieniais, da ketvirtadieniais. 

Daugiausia gi būdavo mada plūnksnos płėšyt. Nu tai płėšom. Renkasi septintą 

valandą. Ligi dvyliktos valandos płėšom. Nu paskiau jau nuo dvyliktos valandos 

apsišvarinam. žinai gi nuo plūnksnų.. Nu o tadu šokam ligi kokių keturių valandų, kap 

jau išeina talka. O kap vakarėlis, tai tadu trumpiau.<...> Vasarą šokiai tai šeštadienį 

ir sekmadienį. Jau nebūna viduryj svaitės. Kiekvienų savaitgalį pas kų nor kitą. 

Danutė, 1942, 

Var. 

Kap gavėnion susrenki, tai būdavo negalima šokc, tai jai da ty kinas, ai bernai atlakia 

kinan kviesc. Da žaidimus kokius tynai darai: Daugiausiai tai „žiedų dalini“ (su 

pletkais), „žiužį“ ar teip kų. O daugiausia tai per gavėnių plunksnas plėšyc buvo.  

Aldona, 1943, 

Didž. 

Jau kai gavėnia, adventas, tai nebūdavo. Žiemų, tai taip, nedarydavo.  

Vasarų kiemi šokdavom. Beržiukais apkumšai. Gegužinė. In ciltų (šokdavom). I ciltų 

beržiukais (apstatydavo). Bet kadu. Ne cik gegužės. Joninėj. Karališkėj laužus 

kūrendavom i per ugnį šokinėdavom. Kupolia per Sėkmines. Buvo, aš paci šokdavau. 

 

2. Kaip dažnai kaimai rengdavo šokius, kokiomis progomis?  

Muzikantai: 
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Petras, 1931, 

Merk. 

Šokiai cik sekmadienį. Jau jau vedasi, vakaronės būna šeštadieniais. Vestuvė būna 

sekmadienį. Šokiai visiem, cik už stalo nesisėda. Šokc, tai šoka visi. Da kap 

kariuomenėn aja – išlaistuvės su šokiais būdavo. 

Algirdas, 1936, 

Merk.  
Šokiai daugiausia sekmadieniais vykdavo, dažniau nebūdavo. 

Zigmas, 1936, 

Merk. 

Kas sekmadienį.  

Eidavom Jonus ir Onas sveikyc [vardinių proga – iš vakaro, kai jau sutemsta an durų 

pakabina nupintus vainikus, o kitą dieną po mišių visi eina sveikint – A. V.]. Būna 

paruoštos vaišės. Jau viskų žinom. Tai su muzika aini, tas patc kaip lalauc.  

Užgavėnes kap būna ženoci organizuoja (šokius), o Naujus metus, tai mes daugiau, 

jaunimas pacys. Vyrai turi po butelį atsinešc, o mergaitės užkandžio prisdeda kas kų 

turi, kas gali. Buvau gaspadorius, tai jei matau, kad jau šumina, tai sakiau „Tu 

pradėjai, tu ir gausi“.  

Da pirmiau kariuomenėn išlaistuvės būdavo, va vis grainau. Šokiai ir su vaišėm, su 

arielku, su alu. Ir aš kapa jau, tai ženoti suvejo. 

Šeštadieniais būdavo veselios vakaronės. Jei užgirsta, kad žaninasi, tai iš aplinkinių 

daug jaunimo suveina. 

Albinas B., 

1938, Taur.  

Savaitgalį, per šventę, paprastom ne. Šeštadieniais susrinkdavo pagrait, pasilinksmyt 

ir šokiai būdavo. Paprastom dienom būdavo tik „linamynes vakarai“, kūlės ir 

patalkinai (po grūdų kūlimo). Rudenį linamynes būdavo. Po lynamynio iesti būdavo, 

privirdavo, visus talkininkus pavaišindavo, o po to ir muzikantus dažnai pakviesdavo 

ir šokdavo, „žiedų dalindavo“ ir fantus užduodavo, visokių baikus. Daugumoje šokiai 

būdavo, bet nebūtinai. 

Šokėjai: 

Vanda, 1919, 

Butr. 

Dažnai. Sekmadieniais. Ateidavo, atvažiuodavo. Su dviračiais atvažiuodavo ir iš toliau. 

Dviratį jei turi, tai jau bernas. Tai gegužinė kaip būna, tai kaime vienam name 

daugiausia šeiminykas pasidaro pas jį tokia Majava. Meldžiasi, pašoka. Graina ir 

viskas. 

MARYTĖ: O dar būdavo kad ir šiokią dienai darydavo šokius. Kap „Majavon“ 

susirenka, tai muzikantai graina ir būna šokiai. Gegužinių kaip ėjom, tai šokiai. 

Vanda, 1919, 

Butr. 

Kadu patys sumąsto, tadu ir šokiai. Čia gi ne organizacija. <...> Kap namuose buvo 

jaunimo, tadu ir šokiai pas mus vykdavo. 

Eleonora, 

1926, Cirkl. 
Kas šeštadienis. Būdavo sekmadieniais ar kokia švintė... Be niekokių skelbimų. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 

Šokiai vadinos „kuokinė“. Būdavo kas sekmadienis ir kas šeštadienis. I kiek nori... 

Buvo i buvo... Iš bažnyčios sekmadienį kai grįžta, tai susrenka nuo pusiaudienio. Kai 

klubų pastatė, tai tadu vėliau susrinkdavo. Smetonos laikais <....> šokių po talkų 

nebūdavo. Jaunimas kai norėjo, suveidavo. 

Vincas, 1929, 

Pivaš. 
Dažnai. Seserys darydavo plunksnų płėšymo ir linamynio talkas. Talkos su muzika. 

Petras, 1931, Karo metais tų veselių nieks nelėlė. Bet po karo vestuvėj po šimtą buvo. Po karo jau 
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Merk. geriausiai gyvenom. 

Janina, 1930, 

Stakl. 

Vaje.. Va kap būdavo žiemą šeštadieni, sekmadienį ir da ketvirtadieniais, jei plunksnų 

talka. Vasarą jau sekmadieniais daugiausia. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 

Kiekvienų sekmadienį visadu būdavo šokiai. Mergų 50, bernų irgi labai daug. 

Muzikantas savo. 

Onutė, 1937, 

Butr. 

Dažnai, kelias dienas savaitėn. Būdavo šokiai per Mojines [gegužines pamaldas – 

A.V], linų mynimo, plunksnų plėšymo talkas. 

Albinas V., 

1938, Tver. 

Kai buvo muzikantas vietinis, tai daro du kartus in savaitės – šeštadienį i sekmadienį. 

Šokam nuo 5 val. vakaro iki 8-9 val ryto. 

Anelė, 1941, 

Butr. 
Labai dažnai rinkdavosi jaunimas, labai dažnai šokiai buvo. 

Danutė, 1942, 

Var. 
Šokiai daugiausia sekmadieniais vykdavo. Prastom dzienom nebuvo šokių. 

Aldona, 1943, 

Didž. 

Kuokinė kiekvienom išeiginėm – šeštadieniais ir sekmadieniais. 

 

3. Ar sovietmečiu vykdavo talkos? Ar kolūkyje žmonės galėjo susikviesti talką savo darbams, 

ar leisdavo valdžia?  

Petras, 1931, 

Merk. 

Pradžioj plunksnas plėšo, o paskiau jir šoka. <...> Jei ne šokiai, tai vakarienė būdavo. 

Talkas irgi šeštadieniais taikė. Grojimas, čia o va, palinksmini bet reikia žiūrėt kad 

būt darbas padarytas. Šeiminykas būna bulbų prišutinis tai reikia kad jam kokia 

nauda būt, gi vienam labai nuobodus darbas. 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 

O paskui vakarėlis. Muzikantai groj a, jaunimėlis šoka iki paryčių. Pas Vaikūnską 

Petravinoj po šokių buvo ir pirtis. 

Vanda, 1919, 

Butr. 
Biesas žino. Bernai atsiveda muzikantus. 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Vaišindavo. Visos kepdavo grikinių babkų, kap kur bulbinį babkų. Per visų skavaradų. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 

Nuobaigos būdavo. Susnešdavo kas kų turėjo. Ne, šokių nie. Pusbonkį išgeria, nebuvo 

laiko. 

Janina, 1930, 

Stakl. 

Buvo talka pas tokią merginą, an kurios partizanai kažko tai buvo užpykį. Nėr 

muzikos, nuvėjo muzikos. Tai aš sakau mergos dainuokit, ateina bernai iš miško. Tai 

čia partizanai ateina. Nu tai kur muzika? Neturim, sakom, nebus. Gerai kad 

neparvedė, būt nuogiem šokt reikėję. Nu dainuokit, nu ir mes pridainavom visokių 

dainų. 

Petras, 1931, 

Merk. 

Ansciau nor buvo uždraustas, bet būdavo plunksnas plėšo. Vienų dien pas Jakavonį, 

kitų pas Dulską. Vilnas irgi kedent būdavo suveina ir šokiai būdavo, jei ne šokiai, tai 

vakarienė būdavo. 

Albinas B., 
Linamynio talkos, kūlės talkos. Per lynaminį būdavo visokių išdykavimų – kuršį 

(perrengtą lėlę. Daugiau pasakojo apie kuršio įmetimą) mesdavo tokį, peikdavo, 
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1938, Taur.  jaunimas nuveidavo apsirengę. O paskui, po lynaminio jau būdavo vakaruškos. Ir ten 

muzikantai grodavo, šokdavo, per žiedo dalinimus visokių fantų būdavo (bučiuotis per 

popierių, žvaigždes skaičiuot...). 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 

Būdavo plunksnų plėšymo talkos, vakarėliai tokie. Bikinėjimai, cirkai ty. O paskui 

vakarėlis. Muzikantai groj a, jaunimėlis šoka iki paryčių. 

Vanda, 1919, 

Butr. 

Buvo tik viena talka – derliaus nuėmimo. Jei neapgali daryt, tai ir apmokėk žmonėm. 

Šokių po talkų nebūdavo. Va kadu susgalvodavo jaunimas, tadu ir suveina (šokt). 

Marija, 1928, 

Butr. 

Kolūkyje organizuodavo bulvių kasimo talkas. Į kurias ėjo net pats kolūkio 

pirmininkas su kontoros darbuotojais. Po talkų šokių nebuvo. Talkų kolūkyje žmonės 

mažai rengdavo. 

Janina, 1930, 

Stakl. 

O ką jau, neturi žemės, tik arus , tai kur čia tuos šokius, tas talkas darysi. Nebent 

plunksnas plėšyt, nu vakarėlius tai darydavo. Nu tik plunksnas plėšyt. Nu jai talka, tai 

ir šokiai būdavo. Nu nebent kokios pabaigtuvutės. Pas mus buvo didelis kambarys, tai 

rugių pabaigtuvės kelis metus buvo,. Vienus metus labai laistėsi vandeniu, tai ir balas, 

ir šulnius – išsėmė viską. Ir muzika buvo. [....]Po bulviakasio kartais vaišių su muzika 

būdavo, bet labai retai. 

Vytautas, 1932, 

Daug. 

Talkos buvo labai madoj: ir plunksnas plėšyt, ir vilnas kedenti, ir linų minti. Bulvių 

kasimo, rugiapjūtės. Talkos vyko kol žmonės turėjo nuosavą žemę, kol kolchozų 

nebuvo. Po talkos muzika ir šokiai būtinai! 

Albinas V., 

1938, Tver. 
Būdavo mėšlų vežam, tadu kulc privodu, arpuic... Būdavo nuobaigos.(be muzikantų) 

Aldona, 1943, 

Didž. 
Labai, be cik turi iš ko pavalginc, susmokėc. Prašai... Draugiškai būdavo.  

 

4. Ar šokiai vykdavo vienoje vietoje ar skirtingose? Kaip žmonės sutardavo dėl šokių vietos? 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 

Talkos skirtingose trobose, o šokiai daugiausia Samūniškėj, mokykloj. Toj mokykla, 

tai dažniausiai vyko šokiai. Namas valdiškas. Nu ruskiai kap užejo, tai atėmė iš to 

žmogaus mokyklų. 

Algirdas, 1936, 

Merk. 

Sabūniškėj darydavom šokius pas tokius diedukus. Tai jei atsineši snapso, ir su juoj 

išgeri, tai laidžia šokius daryc. Jaunimas ir pas tėvą prašydavo. Jis mylėjo šokius, 

jaunimų mylėj, jam buvo smagu labai ir įdomu. Buvo vakarėlių vieta – visas 

judėjimas. 

Zigmas, 1936, 

Merk. 

Mūs draugavo su du kaimai: Masališkės ir Samūniškė. Tai vienų sekmadienį vienan, 

kitų – kitan, tracių – tracian. Dar iš kitur ataidzinėj, iš Merkinės. Pas Algį [Algirdas, 

1936, Merk.] namuose, ty buvo mokykla ir anos antran galan ilgai šokiai pas juos 

buvo. Ir pas mus mani kambarin būdavo šokiai, tai tėvas bardavo: „Sūneli, ateis tau 

senysta, tai tu rankų nepavilksi“. Groc tai kap malkų pjauc. „Tėvai, kad toj dar 

senysta ateis“. 

Albinas B., 
Daugiausiai vykdavo kaimo mokyklose. Būdavo ir kur didelės truobas, tai pas tuo dar 

vykdavo šokiai. Sakydavo „Tik kad an rytojaus mergos ateit padėt išplaut grindys“. 
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1938, Taur.  Da špitolėj (klebonijos kambariuose) vykdavo. 

Juozas, 1944, 

Pivaš.  
Vykdavo namuose, o paskiau jau mokykloje. 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 
Jaunimo šokiai vykdavo pas žmones namuose, o vėliau daugiausia jau mokykloje.  

Šokėjai: 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 

Kur jaunimas – ti šokiai. Per namus. Geriau ti, kur namai vožni. Tai buvo 

labai faina – pirkioj tvarkingiau.  

Ona, 1930, 

Cirkl.  

Kur didesnis namas. Visadu vienoj (vietoj) nebūdavo-tai vienur, tai kitur... 

Būdavo mokykloj susrenka, šoka; vasarų, kai pamokų nėr. 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 

Kol Kultūros nebuvo, aidavo iš ailios namuosun. Ieškodavo berniukai, kas 

unlais. Nelabai norėdavo unlaisc, nes bernai mušdavos ... Kai dabar geria, 

tadu tai ne – nebuvo iš ko geria. Vieni laidžia, kici nelaidžia... Ataidavom 

namuosun – kumšenina [labai ankšta – A. V.]. Ataidavo (bernai) i iš 

Kunigiškės, iš Poškonių, i Dotinėnų. Ė buvo daugybė Mėžionių mergų. 

Išmušdavo iš kaimo [vietiniai bernai – A. V.], nepasdalijo mergų... 

Onutė, 1937, 

Butr. 

Skirtingose [vietose – A. V.] – ten, kur bernai sutardavo ar kur talka 

būdavo. 

Albinas V., 

1938, Tver. 

Per tų pacį i tū pacį. Až tai, kų anas pastatė namų, ė jo pirkelėj padarė 

klubų.Vasarų prie kryžiaus buvo išskusta pieva i medeliais apkumšyta. Buvo 

gegužinės, man rodos, gegužio mėn. Būna i prie paupės, sekmadienį – 

Tveriečiui, prie mokyklos (netoli bažnyčios). 

Anelė, 1941, 

Butr. 

,Pas ką buvo armonika ir jai turėjo namus didesnius, tai pas tą jau rinkdavosi. 

Aš buvau jauna maža, tais pas mus rinkdavosi, Dūdiškėj. Ir pas mus jaunimo 

išeina daug buvo - du broliai ir dvi seserys buvo saugį. 

Danutė, 1942, 

Var. 
Katriej muzikantai grojo, jaunimas gerai juos žinojo.  

Aldona, 1943, 

Didž. 

Pirkiosui darydavo. Paailiui. Do grodavo muzikantas pats tik armoniku. 

Nebūdavo vienoj vietoj. Per vienų draugį, per kitų; tai vienam kaimi, tai 

kitam... Kas laidžia dažniau. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 

Kai pirkioj i lova, i stalas (kai nepertverta), unkštumas. Kap stacių pilna 

pirkia. Mergų runkos lig kraujo pritrinto nuo viršutinių vyrų rūbų (šiurkštūs 

naminiai). Vieni šoka viduj, kiti lauki dainuoja. Gražiausio jaunimo visur. 

Zigmas, 1936, 

Merk. 

Ten daugiausia anan [kaimo – A.V.] galan buvo išvešta žmonės, tai ty dzidelis 

kambarys buvo. 

Janina, 1930, 

Stakl. 

Gegužinėsna kap ajom, tap ajom. Kaimuose būdavo išeik paklausyk, tai vien 

partizaniškos dainos girdėt. Taigi žinok būdavo pilna bažnyčia – ant šventorio 

pilna tvora nusėsta. Pareini iš bažnyčios ir šokiai. Pareina, pasimelžia ir aik. 

Nebijojo nei miškinių, nei partizanų.  

[po trėmimų – A. V.] Šokiai ty kur papuola. Jau ne tep šokiai buvo, ne toks 
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linksmumas. Na, jau ne. Bet vis tiek buvo ty kur mojinės, ty ir šokiai šeštadienį 

būdavo. An lūpinio armonikėlio pagraina ir šoka visi. 

Ona, 1930, 

Cirkl 
Kol kultūrnamio nebuvo, tas pats – per namais [vykdavo šokiai – A. V.]. 

Zigmas, 1936, 

Merk. 

Kap iš kariuomenės parejom, tai kaimi darydavo viešus vakarus su 

vaidzinymais, tai daug žmonių prieidavo. 

 

5. Kaip pranešdavo?  

Petras, 1931, 

Merk. 

Nu tai nėra nei telefonų. Nekas nepasisakė, o mes jau žinom. Mergaitės blynus kepė. 

Bernaiciam raikia samagono.  

[Susižinodavo – A. V.] patys per savi, nugi nebuvo telefonų. In bažnyčių ajom kas 

sekmadienis, tai cia geriausias buvo susiekimas, jau kap telefonas. Kai būna 

spacerauna (procesija), tai intaikai - ar atsilienki, ar užskubi, kad in tų kompanijų 

patektai. Nuog mišių lig mišparų pavaikščiot jaunimas būna. Įdomu kų sustikc. 

Vanda, 1919, 

Butr. 

„Skirtingose (vietose). Kur nutaria, pas ką. Pasako per šokius Kringa, katroj bus, 

nusižiūro. (J)ir pas mus darydavo. Patys per savi susižinodavo.“ 

Janina, 1930, 

Stakl. 

Sutardavo labai įvairiai, būdavo kad iš anksto, jei kokia talka, o kartais ir tą pačią 

dieną. Dažniausiai susitardavo eidami iš bažnyčios. Pareini iš bažnyčios ir šokiai. 

Pareina, pasimelžia ir aik. Nebijojo nei miškinių, nei partizanų. 

Danutė, 1942, 

Var. 

Tai ciktais atvažiuoja vienas ir pasako: „Šokiai bus ty ir ty“. Nu tadu jau visi žino, jir 

muzikanatas tynais eina, graina eina, o visi eina ty šokiuosa ir šoka.  

 

 

6. Ar būdavo šokių miestelyje? Jei taip, kuo jie skyrėsi nuo kaimo šokių? Ar visi galėdavo eiti 

į miestelių, gyvenviečių šokius? Ar galėdavo viena mergina ateiti į miestelio, gyvenvietės 

šokius? Ar nebuvo jai sarmata?  

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 

Žinai, kodėl Merkinėn nęjau, nes jai Merkinėn pradėsi aic, tai jau būsi negeras jiem. 

Stribai ty suveina visi, jei insimaišai ty an kokių, tai tu jau mūs miškiniai sakys, kad tu 

jau stribam kokias žinias duodi. Merkinė mum buvo atskirta, mūs kaimo žmonės 

nesmaišė. Ty suveina ruskiai, NKVD‘istai, stribai šoka. Ty buvo kultūrnamis, tai tynai 

jeij darydavo šokius. Per karų merkinė buvo atskirta. 

Per karų Merkinė buvo atskirta, mūs žmonės ty nesmaišė. Po kariuomenės jau buvo 

ramu – 1954 m 

Zigmas, 1936, 

Merk. 

Ba Merkinėn kultūrnamin laido ciktai ligi dzvyliktai šokc, tai po dzvyliktai visi jin 

Subartonis šokc. Pažiūrėtūt kap šūsterna. 

Šokėjai: 

Eleonora, 1926, Tai būdavo... Ne, Švinčionysun neidavo. Toli. Kas ti nuveis. 
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Cirkl. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 

Ne, neidavo. Kai kaimas didelis, tai neidavo. Bernų tai ataidavo [iš kitur – A. V.], bet 

savi bernai primušdavo. 

Janina, 1930, 

Stakl. 
Vyko šokiai. 

Onutė, 1937, 

Butr. 

Butrimonyse antradieniais vykdavo turgus. „Buvo, matiau. Ty sakė šoko visi [ne 

vietiniai – A. V.]. Aš nešokau, ba buvau nedidełė, niekas nevedė.“ 

Albinas V., 

1938, Tver. 
Ajetus, visur...Niekuom nesiskyrė, cie pacys muzikantai. 

Anelė, 1941, 

Butr. 

Būdavo Butrimonių miestelyje (už 4 km) antradieniais didelis turgus ir ten jaunimas 

šokdavo. Anelė buvo dar maža, bet jos sesuo nepraleido nėj vieno turgaus. Vėliau ir 

kultūros namuose buvo šokiai, ten grojo jau tik su akordeonu. Ten ateidavo daug 

žmonių iš Eičiūnų kaimo. 

Aldona, 1943, 

Didž. 

Aš jau i nemenu. Aidavo Erzvėtan, Tverečiun, važiuodavo un dviracio (merga prieky), 

un motociklo. 

I Tveriečius apeita, i Vosiūnai. Kultūringiau (miestelį). Reikia laikycies i valandos. 

Vadovas yra. Diktuoja sąlygas. Sakycia (grojo) plokštelės. Kai atsirado plokštelės, tai 

muzikantų nėr. Gali ataic cik šokc.  

 

7. Ar galėdavo viena mergina ateiti į miestelio, gyvenvietės šokius? Ar nebuvo jai sarmata?  

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 

Aidavom kitan kaiman šokiuosun. Su berniukais aidavom., ne vienos. I svetimų 

kavalierių ataidavo. Aidavo bernai visur.  

Vanda, 1928, 

Cirkl. 

Nie nie nie. Švinčionysum nelabai aidavo..Petrinėj buvom nuvažiavį šokiuosun 

Strūnaitin (su kareiviais). Ti dunda patenkinti. Paskui paslaidėłėm išvadino kaimo 

bobos, kų su kareiviais. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 
Pas mus ne, merginos niekur nevažiavo. Mados nebuvo. Berniukai kad kur... 

Albinas V., 

1938, Tver. 
Jeigu 2-4 iš kaimo aina, tadu merga aina. Tep viena neina. 

Danutė, 1942, 

Var. 
Būdavo šokiuosan tėvai nelaisdavo. Kap netoli, tai būdavo laidžia, o kap toli, tai ne. 

Aldona, 1943, 

Didž. 

Labai reikia atvogos. Oi, niekadu nėjau. Aš pulku [ėjau – A. V.]. Mūsų bernai, vienas 

kitų merginam. 3-4 gali aic. Savam kaimi viena nėjau. Vienas i vienas... Berniukai ais 

visur – ataina iš toliausiai, a mergai nepatogu. Mes gi visam pasaulį ainam. Labai 

turėjau draugių. Aš jų turėjau milijonų. Buvau vėjavaikė, cik: chi-chi -chi.  

 

8. Kiek laiko užtrukdavo šokiai? 

Petras, 1931, Anksčiau ilgai nebuvo, nu iki kokios dzvyliktos, ilgiau nebuvo. Mokykloj vis tiek 
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Merk. gaspadorius buvo. 

Algirdas, 1936, 

Merk. 
Šokiai prasdeda kap temsta, o baigiasi kap aušta. 

  

9. Kas šokdavo? 

Petras, 1931, 

Merk. 

O mergaitės paėmį cvingo cvinguoja, jos nelaukia kadu berniukai jas išves. 

Biskį mergaitių irgi buvo daugiau. Gi visi partizanuos buvo išejį, buvo dar 

daug kariuomenėn papuolį, o ir išvežė daug. 

Danutė, 1942, 

Var. 

Tarp jaunimo kad kažkas išsiskirtų, tai jau būdavo turtingesnių tėvų vaikai, 

katie in mokslus buvo išlaisci. Atvažuoja iš miesto tos panelės išsipuošį su tom 

gražiom suknelėm. Tai vargšės ir stovi, niekas nešokdina, kap atskyrtos. Nes 

šokc kitos nemokėdavo ir neprigydavo. 

 

Petras, 1931, 

Merk. 

Vienų merginų šokimo tradicija. „O mergaitės paėmį cvingo cvinguoja, jos 

nelaukia kadu berniukai jas išves. Biskį mergaitių irgi buvo daugiau. Gi visi 

partizanuos buvo išejį, buvo dar daug kariuomenėn papuolį, o ir išvežė daug.“ 

Danutė, 1942, 

Var. 

Cingėjo bernai šokc tokių karobuškų, padispanų, tai cia šokom vienos 

merginos. Jiem geriausia buvo valsas, polka, Abreiskai, tai jiej jau išsikrauna. 

Nereikia kap dabar treniruokliuosna eina, būdavo sekmadieniais pareini tai 

kaip iš treniruoklių. 

Aldona, 1943, 

Didž. 
Pradeda vienos, tadu prisjungia kiti. Nebūna, kad daboja. 

 

10. Ar po vestuvių žmonės eidavo į šokius? Ar senesni žmonės eidavo į šokius? Ar jie 

šokdindavo jaunimą? Ar nebuvo sarmata su sẽniais šokt? 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 

Po veselios da kokį pusė metų ajom. Visap būna - ir sykiu (šokom), ir mergaites 

išvedzi. Vis kuo toliau, tuo vis jaunesnių atsirasdinėj, kompanija jau kita. 

Algirdas, 1936, 

Merk.  

Visi vienodai – kas su žmonom, kas be žmonų, suolai nusėsdavo jų ir žiūrėdavo kap 

šoka. Ir šokdavo dar seni. Mes eidavom iš pradžių. 

Zigmas, 1936, 

Merk.  

Ženoci ilgai nebūna, va kap prauda užsiprašo: „Jaunimas, ženotų polka pagraikit!“. 

Da va kap ženoci baigia šokc, tai būdavo ateina vienas paprašo: „Pagraik mum 

kailinių polkų“, Na tai kailinių turi būc visi apsivilkį ir jie sušoko, visi kepures 

nusima, padėkavoja: „Ačiū jaunimas, laimingai jumi, šokit! Mes jau seniai einam 

gulc“. Tai „Kailinių polka“ visų laik buvo.  

Prauda, kap apsiženin, tai būdavo inrašo in ženotus. Aš pirminykas buvau, tai jei 

butelio neatnešei, tai ir nesiskaitai kad jau mūs vyras. Žodziu inrašai, tep ir viskas. 

Pranas, 1947, Nu ne [vedę nešokdavo – A. V.], gal tik pradžiai, an karštųjų, o paskui tai ne. Nebent 
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Pivaš. išgert ateidavo. Iš senesnių nebent gaspadoriai, koks kaimynas.  

Šokėjai: 

Vanda, 1919, 

Butr. 
Ne [vedę nešokdavo – A. V], ne mada buvo. Tadu jau mados nebuvo." 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 

Bobos aidavo pletkuit, alia mažai aidavo prastuosun (šokiuosun, kai ne vestuvės). 

Būna sėdinčių i vyrų ženotų. Do išgeria. Aina (šokt). Do nori, pašoka. Vienos 

(mergos) aina, kitos – neina... 

Vincas, 1929, 

Pivaš. 

Oi.. Ir vaikai buvo, tai laisdavo mane vieną [į šokius po vedybų – A.V.]. Su kitom 

buvo možna šokt. Su sava ar su kitom – tas pat. Nejom kelintan kaiman, kad nežinot, 

(tik) savan. Tos pačios mergos liky, nu ir kas, šokom. Viskas vieto,j ar ty talka ar 

vestuvė. Aš kai ženijausi, tai iš dviejų kaimų suvejo. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 

Buvo susorganizavį (do moma buvo), tai ženoti šokdavo visi. I paskiau cia kų 

supletkavo – rasipyłė jų šokiai. 

Danutė, 1942, 

Var. 

Mada buvo, susiženiję ir seni, visi ajo in šokius. Mes aidavom. Toli cingėjom aic, o 

kap arciau ar kokios vestuvės būna aplinkui kur ttai, tai eidavom. 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 
Būdavo, pas mus kaimi visi vyrai eidavo in šokius. 

Zigmas, 1936, 

Merk.  

Per ženotų polką ir mergas veda, kokias jiem pacinka. Jiej žino, katra gerai šoka, ne 

kokių šlamštų, kad ji nemokės šokc. Alia kad tadu visos mokėj šokc, kokių neveda, ta 

gerai. Tai kap jiej sutrepsės, kap ratelius sukamandoja. Krišktų tėvas labai gerai buvo 

kamandoja, tai aš iš jo išsimokinis. Tai jei kas graic pamaino, tai ainu kamandyc. 

Šokėjai: 

Vanda, 1919, 

Butr. 

"Ajo. aš prisimenu da merga buvau, tai Azaravičius ajo. Seni vyrai veda mergas, 

mergos aina šoka su jais. Kas ty, prilips kad pašoksi?“ 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 

Būna sėdinčių i vyrų ženotų. Do išgeria. Aina [šokt – A.V.]. Do nori, pašoka. Vienos 

[mergos – A.V.] aina, kitos – neina... 

Vincas, 1929, 

Pivaš. 
„A jazus, ajo senesni.“ 

Danutė, 1942, 

Var. 
Mada buvo, susiženiję ir seni, visi ajo in šokius. 

Aldona, 1943, 

Didž. 
Kitam kambariuky apsirengimas, tai ti i glūdi seniukai. 

Birutė, 1942, 

Sibiras 
Neina in šokius tiej seni žmonės. 

Albinas V., 

1938, Tver. 
Do ataina moterys senos, kam moma – noris padaboc, kap vaikai šoka. ,,Momos 

polka‘‘ – pašoka. Kitas aina su šluotu šluoja pelanus. Išena. Tadu liekam mes vieni 



113 

 

[jaunimas – A.V.]. 

 

tŠokio etika 

Zigmas, 1936, 

Merk. 

Pirma tai visi su kepurėm, tai invedėm madų kad be kepurių. Prišoku ir tas kepures 

kampan, sakau: „Žyde tu“. Ar cia papirosų turi rūkyc ir rūkydamas šoks, tai kurgi cia. 

Mes mandagumų darėm. Turi būc gražai.  

Boba tokia boba, ana gala kur vyko šokiai gyveno. Gyvatė atsineša su savim vaikų, tai 

ji pasema, išvelka ta papų, sėdzi, cia šokiai, cia viskas, o ji maitina tų vaikų. Žinai, 

mumi labai negražu atrodo, tep kap pajuokia mūs jaunimų. Aš tai vis grainau, o kici 

sako, davai mes šitų ceciulį apmyžkim, tai ji cia mažiau sedės. O an ryto eina 

konkozan darban ir pasakoja kas ty su kuom šoko. 

 

11. Ar mergina galėdavo atsisakyti eit šokti? Ar už tai galėdavo padaryt sarmatą? 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 

Viena kur tai girdėjau, vedė šokc atsisakė, tai per veidų davė. Kad kaip anksčiau, kų 

gi tu – pasiskubino. Jų apkaltino – pati nejo šokt.  

Algirdas, 1936, 

Merk.  
Pas mus nelabai možinėj atsakyc. Gal girtas, ta tep gali pasakyc. 

Zigmas, 1936, 

Merk.  

Būdavo, alia jiej inširsta, žinai. Viena cia tokia (Slavivienė Marytė) buvo iš mūs kaimo 

tokia, nej ji su juoj šokc. Tai mes sutarėm, kap gavėnion būna plunksnų plėšyc mergos 

darydavo talkų, avies vilnų kutena. Tadu buvo plunksnas plėšyc, da aš tadu grojo. Tai 

ji su juoj nej. Pas jį žieminė kepurė, tai jis in suodžius pečiun tų kepurį intrynė ir 

užsidėjo. Atejo in jį tep ir dasiekė burnų ir intrynė suodžiais. Y ... pradėj spiegc, rėkc 

visi, o ji verkdama per galų ir namo namo nuvejo. Labai mandra buvo. 

Va da vyresn vyrai sakė, kad būdavo, jei merga sarmatų padaro, tai būdavo kad 

pristaiko apmyžc. Gi visokių būna ir mergų. Daugiausia tai insuodzina. 

Albinas B., 

1938, Taur.  

Nu turbūt gautų į kailį, gautų stipria. Nepagarba būvo. Nuskambėtų per visų kaimą. 

Jei vengdavo kokio berno, tai neidavo į šokius. Būdavo ten kampe stovi vyrai, o ten 

kampe mergos, tai jei jau nenori, tai nulys ten kur kampan, a išeis iš šokių, kad jos 

neišvestų, slėpdavosi. Jei mato, kad ateina jau kviest, tai išbėga į lauką, o jei jau 

nusilenkia ir atsisakys, tai iškart gaus per ausį. 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 

Galėdavo, būdavo atsisakydavo, bet retas atvejis, jeigu labai jau girtas, šliuvinėja. 

Čia neapsiženysi, ne ženeivos, kad vieną kart pašoksi. Jei mato, kad ateina, tai 

bėgdavo besijuokdamos. Teko girdė,t kad ankščiau berniukas galėj padaryt sarmatą 

mergaitei. Atsisuka nugara ir nusilankia užpakaliu. 

Šokėjai: 

Vanda, 1919, 

Butr. 

Merginos šokiuose laisvai galėjo atsisakyti eiti šokti, o „sarmatą“ merginom darydavo 

tik už didelius moralės nusižengimus (paleistuvystę, vagystes). 

Vincas, 1929, Gink dieve. Kad mane jos dar pirma išsiveda šokt. 
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Pivaš. 

Anelė, 1941, 

Butr. 

Baisu atsisakyt. Girtas gali da didesnę sarmatą padaryt. Kad ir nepatinka bernas, vis 

vien turi eit, net kad ir girtas. 

Danutė, 1942, 

Var.  

Katras šokc nemoka, su tuoj jir neinu. Tai sakau: „Eik tu kerėpla, tu šokc nemoki!“. 

Būdavo ateina, linksi, o aš sedziu su draugaitėm šneku ir nežiūrau, sakau „Nelinksėk, 

nes aš vistiek neisiu su tavim šokc“. Aš tai nebijojau, nes brolis visad muzikantas 

buvo, tai aš nesbijojau. 

12. Ar paauglius jaunimas priimdavo į savo šokius? Kaip juos pavarydavo? Ar paaugliai 

organizuodavo savo šokius? 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 

Pas mus nebuvo tokios mados. Būk tu vaikas, būk tu suaugęs. Sėdėk. Kitur tai: 

„Namo, vaikai namo!“. Chuliganai galėj varyt vaikus. Su vaikais teko ir pašneki. Čia 

va tokių durnų atsiranda. Jonionysna vaikė. Pas mus sėdėk. Da užeina muzikantu 

dūras – specialiai jaunimu groja: „Nu jaunimas, nu visiem dar jumi, šokit!“. Išeina 

pipsukai ir šoka.  

Algirdas, 1936, 

Merk. 

Visur buvo tokia mada, vaikus išvarydavo. Va dar kap vasarą naktys trumpos, tai 

nuvirsta kur miega, ar pasislepia ir kur klauso, žiūro. 16-kos, tai jau jau, 

neišvarydavo. Mergaitės tai visadu būdavo jaunesnės laidžia. 

Zigmas, 1936, 

Merk. 

Tai mes jeim dzeguto duodavom: vieni atsistoja an durų, o kici dziržus nusijuosį 

pacanam per šiknas, pervarai per šarangų. Pacanai, žinai, jiej paskui pletkavoja: ty 

tas tų šokdzino, ty tas an kiemo išsivedzis ilgai buvo. Merginom dzeguto neduodavo, 

bet ir jas išmaudo ty per upelį. Jai an jos kokį piktumų turi, tai eina ir instumia upelin. 

Atsimenu Slavėnienės Stasių irgi išmaudė. Nu jai turi piktumų, tai skaitos negražu, 

chuliganizmas tep daryc. 

Aš iš lantų skirkas dariau, tai ty, kur Totorka būdavo, vaikų šokiai grainau. 

Albinas B., 

1938, Taur.  

Jaunimas ateidavo, bet vaikai, tai nelabai eidavo. Nevarydavo, kažkaip neidavo. Tai 

aš būdavau vienas su muzikantais. Muzikantai duodavo man išgerti šnapso. 

Juozas, 1944, 

Pivaš.  

Ai būdavom vaikai, organizuodavom savo vakarėlius. Kol tau nėr 18 metų, būk mielas 

nesirodyk. Kai jau tau sukanka 18, tadu jaunimas daro priėmimą jau į savo kompaniją 

ir leidžia dalyvauti savo vakarėliuose. Juos vadino „vištukių vakarėlius“. Tai aš jau 

ten grodavau. Žiemą pirkioj, o vasarą kiemelyje. Ne vien tik polaka, valsas, fokstrotas, 

šustas, bet būdavo ir žaidimų. 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 

 

Anksčiau suaugęs jaunimas tokių 10-12 m. špingaletų nepriimdavo. Da tu ne bernas, 

ne merga, nepriimdavo, tau dar sarmatą padarys, išvaro. Jiej darydavo savo. Tai 

suaugę pajuokdami vadindavo „Vištukių vakarėliai“. [Juozas, 1944, Pivaš. – A.V.] 

būdavo groja. 

Šokėjai: 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 

Ataidavom namuosun – kumšenina (labai ankšta). Berniukai surasdavo abrūsų – 

pytka vadinas. Kai pradeda mušt berniokus, tai net durys ažsikemša (kaip bėga pro 

duris). Nelaisdavo jaunesnių - sėdi vyresnės, ė jaunesnes geriau šokina (todėl 
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varydavo paaugles). <...> Išmušdavo iš kaimo (vietiniai bernai), nepasdalijo mergų... 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 

Vienas (muzikantas) kaimi buvo, a paaugliam kitas. Aidavo per aplinkinius kaimus. 

Ancios tėvas smukeliu pagrodavo [paaugliam – A.V.] - tai neturėjo kuom atsilyginie, 

tai pavogį iš momos neša kiaušinių... Paaugliam tiko i lūpinė armonikełė, smuikas. 

Pacanų šokiai atskirai. Patys išmoksta šokt. Išvydavo per jaunus (iš šokių). 

Rankšluostis karo, tai Adolpa susukis jį cik bernam per šonus – tik fiuť bernai iš šokių. 

Ė mergos gerai.  

Ona, 1930, 

Cirkl. 

Atskirai [paaugliams – A.V.] šokiai. Groja armonikełė lūpinė. Visi šoka. Iš pacių 

groja. Kokių 12-13 metų. (Šokiai vyko) ne, ne mokykloj. 

Danutė, 1942, 

Var. 

Iki kariuomenės – tu dar vaikas, ir būdavo vaikus laidžia (šokti) iki dvyliktai valandai. 

Tadu bernai pasako: „Vaikai, dabar išsivedat mergas, katras norit šokc ir šokis 

„Kailininiai jūs“ ir namo visi!“ Kap kurių tai dar tėvai nelaisdavo. 

Tai kad nelabai ir ajo, 14 metų dar nesiskaitės jaunimu bernai, mergos, tai jei būdavo 

kur nuveina, pažiūro ir pareina kol šviesu. Būdavo nuveini, jei kur vestuvė būna. 

 

13. Ar jaunimas mušdavosi? Ar dažnai? Dėl ko? 

Algirdas, 1936, 

Merk.  

Kad mūs Subartonių kaimas kap nuveidavom kur, tai nieks prieš mus nesišakojo – 

bijojo. Pasako ko vienas kitam ir užpyksta, tai jei girti, tai tuoj eina mušcis. 

Vanda, 1919, 

Butr. 
Teigė, kad jaunystėje šokiuose nieks nesimušdavo, tuo labiau dėl merginų. 

Anelė, 1941, 

Butr. 

,,Susipeša. Katram merga graži, ar tep va, tai būdavo susipeša. Prie man tai ne, bet va 

vaikystėj atsimenu tai jaunimas mušdavosi. Stipriai, da pasidarydavo muštis. 

Pasidarydavo pielas. Ant spranždinos. Nu gal trezvi tai ne, be va išgeria ir susimuša. 

Danutė, 1942, 

Var. 

Nu ne. Cik dėl mergų mušėsi, o tep tai ne, labai nesmušė. Kur daugiau bernų, tokių 

rimtesnių ir jėga buvo, tai prieš tuos nekėlė niekas, bet va jeigu pajudzina jų mergas 

ar tai tadu gauna krapų ciej ir aina mano.  

Pranas, 1947, 

Pivaš. 

Kaimas prieš kaimą. Būdavo kad aslano kojas išlupdavo, pečius išversdavo, lempas 

užgesydavo. Tai užgavo, tai už [kad – A.V.] išgėręs, už merginas. 

Petras, 1931, 

Merk. 

[Per talkas – A.V.] Jir tadu kiekvienas prieg savo poros atsisėda. Ir jaigu jau aš 

atsisėdau, tai skaitosi kad jau užimta. O kas to užėmimo nepripažįsta, tai tadu jis 

sumuša, arba jį sumuša. Bielskas, draugas muzikantas buvo didelis mušeika, o kai 

parejo iš kariuomenės dar didesnis mušeikas pasdarė. 

Zigmas, 1936, 

Merk.  

Atvažiavo atsimenu iš Alytaus rajono 5-iesa (trys broliai ir du pusbroliai). Išeinam 

mes šokc, per Rokų, tai kad duos alkūnė, skaitos pričiniauna, tai mes ty kelių kaimų 

davėm. Kap stukterėjo, tai net durys užsikišo. 

Sveciman kaiman skaitaisi tu svecimas, tai gražiai laikykis. Laikykis mūs tradicijos, 

kap šokc, kap draugauc. Šokdzyk mergas kurias nori, imk mano mergų, kitų, cik be 

rankų. 

Nebuvo peilių jokių, nieko. Dėl mergų gal (kad) pas mano eina, tai pasmuša. O tep tai, 

ko ty tu salėn mušies, ty mergos tau ir plaukus nuraus. Būdavo, mergos užstoja, o 

mergos nekirsi. Nebuvo medos mergos primušus. 
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Albinas B., 

1938, Taur.  

Būdavo, muštynės būdavo dažnai. Mes pacanai eidavo bernam paduoti štenkietų iš 

tvoros. „Reiks anie rupūžėm duoti į kailį, nes anie mūsų mergas šokdina“. 

 

14. Ar muzikantai dalyvaudavo muštynėse? Ar dažnai? Dėl ko? 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 

Aš tai muštis nesimušiau, bet kiti oi, kai mušės. Mušdavos todėl, kad durni. Jėgų norėj 

parodyc. Pamenu vienų kart Subartonysna buvom vestuvėj šokiuosna, tai pradėjo kibc 

prie mūs. Degesiai užširdo an Maksimonių, bet vienas jiš jų žinoj kad aš jiš Šilo, ne iš 

Maksimonių, tai manį nelietė. Niekas manį nemušė ir aš nieko nemušiau. 

Algirdas, 1936, 

Merk. 

Muzikantai nėj mušcis, savo vietų turėjo. Sabūniškėj kap susmušė, tai vienam mušeikai 

in kaulus visas jaunimas primušė. 

Albinas B., 

1938, Taur.  

Muzikantai nesimušdavo, muzikantai grodavo. Muzikantus gerbdavo, muzikantai 

nesiveldavo. Paskutiniai išeidavo. Bernai susilupdavo. 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 

Muzikantai nelabai. Man teko eit muštis, bet [buvau – A.V.] ne [su – A.V.] armonika. 

Aš ėjau su mergaite, o mane lydėjo, kad nesumuštų. 

 

Partizanai, stribai ir šokių tradicija 

15. Ar buvo vietovėje apgyvendinti rusų kariai? Ar rusų kariai eidavo į kaimo šokius? Ar juose 

grodavo rusų kariai, kokias instrumentais? Ar mokydavo naujų šokių? 

Vanda, 1928, 

Cirkl 

[Rusų (?) kariai – A.V.] ataidavo šokiuosun. Pažeimenėj buvo. Be muzikos (savo)... 

Petrinėj buvom nuvažiavį šokiuosun Strūnaitin (su kareiviais). Ti dunda patenkinti. 

Paskui paslaidėłėm išvadino kaimo bobos, kų su kareiviais. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 

Ateidavo kareiviai iš Pažeimenės. I apsiženijau. [Patys negrojo – A.V.], atvežė šieno 

(muzikantui) – kad tik grotų jiem. 

Vytautas, 1932, 

Daug. 

Karo metu, paskui frontą ėjo rusų kariai. Tai kurios merginos silpnesnių nervų, tai 

ūliojo, ūliojo. Neveltui yra tos dainos sukurtos.Gretimam kaime buvo dvi sesės tai jos 

kaimo mokykloje ūliojo su rusais. Viena tapo stribo žmona, kita kitap. Tai jau garbės 

nedarė. Kaimo talkoj Stasė buvo išjuokta ir tėvas namo parvarė. Buvo skystabauzdžių. 

Mokyklose tik dainos, nei šokių, nei niekur nieko, tiktai „Katiūša”. Rusai neišgėrę 

nedainuoja 

Zigmas, 1936, 

Merk. 

Rusai ajo su mumi jin šokius. Jiej irgi buvo ištremci iš Rusijos cionai. Tas [kaimo – 

A.V.] galas ir vadinos Žukauka. <...> Cia buvo jų daug ir gerus namus buvo 

pasistacį. O jiej gražiai dainuodavo ir rusiškai ir lietuvišia. Bet visi paėmė lietuves. O 

balsus turėjo, kad juos velniai. 

Albinas V., 

1938, Tver., 

Aldona, 1943, 

Didž.: 

Niekad nebuvo kareivių. 

Eleonora, 1926, Lietuviai (kareiviai) iš Pabradės ataidavo. Atvažiuodavo mašinom. Atveždavo mus 
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Cirkl. šokiuosun (pavyzdžiui Petrinej Strūnaitin). Raikėjo maitinc.  

 

16. Kuriais metais vyrai pradėjo eiti į mišką?  

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Po karo - 1941. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Prie rusų. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 

Tuoj tik kap rusai praajo, vokiečius nuvijo. Visus šaukė, visi tadu slapstės. Kas su 

ginklu, kas taip. 

Albinas V., 

1938, Tver. 

Po karo, 1945, 1946. Padėdavo kas galėjo. Ajo tėvas pasakyc, išbaro giriniai – ko tu 

bastais nakci, vaikų turi... 

Zigmas, 1936, 

Merk. 

Jiej išejo 1945-46 m. Vanagas išsilaikė ilgai, ligi 1956 m. Jis pabūna ir eina kitan, 

ilgai pas Juozą Jakavonį (1925 g.) buvo. 

Vanda, 1919, 

Butr. 

Kai nuvejo [išėjo į miškus – A.V.] partizanai, tai pairo viskas. Šaudymai buvo. 

Butrimonysna an gatvės būdavo atveža, nei grabo nei nieko. 

 

17. Ar partizanai draudė jaunimui daryti šokius? 

Petras 1928, 

Daug. 

Stribai skleidė paskalas kad partizanai šokdina nuogus. Taip negalėjo būt, nes 

partizanai sau kenktų. Pakirstų savo autoritetą. Juk žmonės neapkęstų ir pradėtų 

skųst. 

Jei rasdavo ant gatvės partizanus ir darydavo šokius, tai partizanai galėjo į veidą 

duot, bet ne diržais šokdyt. 

Marija, 1928, 

Butr. 

Vieną kartą mes pasidarėm talką plunksnas plėšyc. Grojo Bronius Jonio. Nu ir atėjo 

šitie partizanai. Tadu uždrausta buvo šokius daryt. [Kas draudė?] Partizanai buvo 

uždraudį. Mes tep bijojom. Nu bet nieko, jie patys pašoko. Nedaug jų buvo, gal kokie 

trys. Labai išsigandom, kad tadu buvo uždrausta šokius daryt. 

Janina, 1930, 

Stakl. 

Buvo drausmingi. Jei talka, tai išrengia ir nuogus pašokdina. Vieną kartą vos nebuvo 

taip. Buvo talka pas tokią merginą, an kurios partizanai kažko tai buvo užpykį. Šviesu 

mėnesiena. Nėr muzikos, nuvėjo muzikos. Tai aš sakau mergos dainuokit, ateina 

bernai iš miško. Tai čia partizanai ateina. Kap seniau lempa nedega, tik nuo mėnulio 

šviesa. Nu tai kur muzika? Neturim, sakom, nebus. Gerai kad neparvedė, būt nuogiem 

šokt reikėję. Nu dainuokit, nu ir mes pridainavom visokių dainų. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 

Ataina partizanai – visi pažįstami. Šoka visi. Ryto unksčiausia jau aina skrebai per 

ūlyčių... 

Petras, 1931, 

Merk.  
Draudė miškiniai, nenorėj kad grotum.  

Vytautas, 1932, 

Daug. 

Jeigu partizanai žūsta, tai niekur šokių nėra, va tik Daugų miestelyje (ten garnizonas 

buvo) stribai šokius daro, linksminasi, kelia orgijas. Partizanus mačiau tik vienuose 

šokiuose. Jie trumpam užeidavo, neteko matyt, kad šoktų. Tuo metu skambėjo vien tik 
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partizaniškos, beveik jokių kitų dainų. 

Zigmas, 1936, 

Merk. 

Jei partizanai kur žūstai, tai jiej draudė daryti šokius, o jei neklauso, tai tadu ateina ir 

išrangia. Va vienam kaimi ty kap nepaklausė, tai atejo ir išrangė ir mergas ir bernus. 

Liepė muzikantu groc, o aniem nuogiem šokc. Pas mus tai ty kap nežuvo. 

18. Ar partizanavimo metu žmonės rengė vestuves su šokiais? Ar nesibijojo partizanų? 

Petras, 1928, 

Daug. 

Kur šokiai, tai eidavo partizanai pašokt. Vienas laiko ginklus, kitas žiūri, 

saugo kad neįskųstų, o kiti šoka. Labai retai aidavo in šokius. Kai ramu 

būdavo. Jei rasdavo ant gatvės partizanus ir darydavo šokius, tai partizanai 

galėjo į veidą duot, bet ne diržais šokdyt. Stribai skleidė paskalas kad 

partizanai šokdina nuogus. Taip negalėjo būt, nes partizanai sau kenktų. 

Pakirstų savo autoritetą. Juk žmonės neapkęstų ir pradėtų skųst. 

Vanda, 1919, 

Butr. 

[Šokiai – A.V.] vykdavo, nesibijojo. Pasakojo kad ana kur atejo, išpylė 

diržais, sako mes vargstam, o jūs šokat. Pasku apsiramino. Kap rusas užejo, 

viskas susitvarkė, visi darbus turėjo. 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 

Ai buvo šokiai. Mes šokam, partizanai cik unaina. Aja-jai... šokdavom i su 

jais. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 

Taigi šokdavo. Ataidavo, būdavo šokiuosui. Automatus prie durų (palieka) i 

šoka. Jei ataitų liaudies gynėjai – visus papiltų. Partizanai geri buvo (savi). 

Vytautas, 1932, 

Daug. 

Kol pasiramina, ne prie šokių, ne prie linksmybių. Jaunimas tai greitai vėl, 

jaunimas juk nori linksmybių“. „Žmonės nesibijojo, niekur nieko. Jei žūsta 

stribai po kokio mūšio, tai miestelyje (Dauguose, kur buvo garnizonas) 

gedulas, o kaime – šokiai. O kurie neturėjo ryšių su partizanais, tai klausdavo 

pas kaimo žmones ar galima, ar ne – ar ne gedulas. 

Albinas V., 

1938, Tver. 
[Šokiai vyko – A.V.], niekas negundzino. 

Petras, 1931, 

Merk. 

Mano visa laimė kad va naktį aini iš kito kaimo, penkis kilomewtrus ar 

daugiau ir nigdi nieko nesuscikau. O vo kitiems – susciko ir vedės, vedžiojos 

po miškų, klausinėj: „kam atnešiai valdyt, kam tu padedi, kam tu kų?“. 

Nepasako, nes jis nežino, jis iš šokių eina. Numuša, vėl klausia: „su kuom tu, 

parodyk bunkerį!“. Buvau suscikis ir su tais, ir su tais, alia anie buvo 

pažystami, o rusai vėl kažkap gražiai pasakojo. Ilgai negąsdcino, nieko 

nedarė. Labai jau išmėtė, partizanų buvo, bet stribų kokis disietkas, o paskiau 

NKVD‘istų tik aina ir aina kas nakc. 

Petras, 1931, 

Merk. 

O anksčiau buvo rupūžė tas karas, taigi draudė miškiniai, nenorėjo kad grotų. 

Per karų tep nežuvo, kaip po karo. Pagroju, cik nesakau kitiem. Va geriem 

draugam pasakau, tie kitiem ir prieina šokiai pilna, baisiausiai. Kiek kartų 

draudė, sakė, - Petrai, žiūrėk negrok! Sakiau negrosiu, bet kur tu žiūrėk 

jaunas negrosi. Pradėjau vėl, dvi trys poros. Dviese an smuikos grojom 

šokiam. Nu ir užęjo. Praskiria. Žiurau kų ty rankoj turi, panašu in packavų 

(pasagų). Žiūrai ty skilukė išgraužta, ateina tieisiai in manį. O aš duodu kad 

būt girdėc anam gali.[...] man uždėjo rankų an stygų. Nu kai jau uždėj tai aš 

jau matau kad reikia aduoc jam. Jis užsimojo in stalų ie jau gurys, o aš jam 

pro pažasčiai – išlindau ar parbėgau tep namo. Bet niekas neinskūndė, 

nepasakė kas ty grojo. Ty gasdino, gazdino tų jaunimų kad „išranksim“, bet 
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jie tep ir nevejo. 

Žmonės bijodavo. Pasdaro kokie švogriai ar kas, susrenka bonkut padaryt, tai 

langus marškom kavojo, ba bijodavo kad nieks neįskusc, turėjom išsiverc. 

Draudė, jokio grojimo, jokio linksmumo, jokio gėrimo. 

 

19. Ar į mišką išeidavo ir muzikantai? Ar partizanai grodavo miškuose? Kokias instrumentais? 

Zigmas, 1936, 

Merk. 
Ne, neteko girdzec. Va tik tas Jaunutis. Kiek jis, kokių 15 metų išejo, yra aprašyta. 

Vanda, 1919, 

Butr. 
Kur jiej grais, jiej slapstėsi. 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 

Taip nebuvo. Tai mes partizanus linksminom. Dainavom. (Paskui mus barė: sako - 

jiem lazdos raikia). Mūs kavalieriai buvo (miške). Nebuvo armonikos, tik tep 

linksminom. Giedojos verkdamos. Vis Amerikos laukėm. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 

Tokių nebuvo. Kap atłėkt stribai, tai visus papilt. Do vis laimingi, peraidavo, 

nepakliūdavo. 

Petras, 1928, 

Daug. 

Partizanai nesivedžios muzikantų. Miške negrojo, kad neužgirstų. Jei muzikantai 

išeidavo miškan, tai tada kitas išsimokina ir groja. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 
Nebuvo tokių. 

Albinas V., 

1938, Tver. 
Tokių nebuvo. 

 

20. Ar partizanai ateidavo į kaimo šokius? 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 

Aidavo šokiosun. Mes nelabai norėdavom [kad ateitų partizanai į šokius – 

A.V.], buvo, kad unduoda. 

Tai mes partizanus linksminom. Dainavom. (Paskui mus barė: sako - jiem 

lazdos raikia). Mūs kavalieriai buvo (miške). Nebuvo armonikos, tik tep 

linksminom. Giedojos verkdamos. Vis Amerikos laukėm. 

Petras, 1931, 

Merk. 

Nedarydavo (savo šokių), bet tankiai ateidavo ir šokdavo. Jiej mėgo ir in 

šokius ir in mergaites ateic. Patys labai nesisaugojo, šovinius mėtė.  

 

21. Ar žmonės pranešdavo apie savo rengiamus šokius partizanams? 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Neraikia jiem sakyc, anys pacys ataidavo. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 

Aišku žinojo. Aidavo. Galvos kap uzbonai... Kap duodavo dainuoc un kalno. Kap 

atłėkt stribai, tai visus papilt. Do vis laimingi, peraidavo, nepakliūdavo. 

Buvo šokiai. Vestuvės. I atajo partizanai. Vieno pajaunio brolis pranešė, kad (stibų 

načelnykas sakė) atais stribai vakari, bet anys nepaklausė, nepabijojo. Atajo. Lioliai 
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po padušku pakišė brauningų. Užpuołė (stribai). Prasdėj karas. Kap šoko 

(partizanas), tai palindo po kluono durim (pabėgo). Kitų nušavo. Visus pralaikė lig 

rytui pirkioj. Sesuo išejo – brolis nušautas. Tik skrebas už kaunieriaus: šurui namo. 

Moma ryto apidingė skuduriuku (nušautąjį), kad vištos neaplastų. Susdėjo vyrai, 

padarė karstų, kai aprimo. Padarė kryžių. 

Janina, 1930, 

Stakl. 
Jiej patys sužinodavo. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 

Tėvai cia gyvena. Žino. Neraikia i pranešc. Kai arklius ganydavo, ataidavo (pakalbėt, 

paklausinėt). 

 

22. Ar partizanai organizuodavo savo pasilinksminimus? Ar į juos kviesdavo kaimo žmones, ar 

jie eidavo?  

Zigmas, 1936, 

Merk. 

Darydavo ir partizanai savo šokius miškan. Vladzia Ramanauskaitė buvo nuvejus ty 

raistan. Kiek jiej ty nuotraukų darė, tai ji sudegino graiciau. „Pagrainau ir graiciau 

skubinausi, kad nepagautų“ - labai visi bijojo kad neinskūsc. Pasakė „ateik pagraic!“ 

– armonikų an pecių ir pašol. [O kas šoko?] Kam pasakysi, tas ais. Va mano seseriai 

pasakė, toj kitoms pasakė ir aina. O kap neis, su šautuvu, tai žinok ty. Jie irgi norėj 

pasilinksmyc. Negirdzėc. Gal vienų kart tep buvo. Turėjo daug maisto, buvo daug 

mergų suvejį. 

Albinas B., 

1938, Taur.  
Vyko, vyko. Visąlaik šokia vyko. Per gavėnią, adventą, ne. 

Janina, 1930, 

Stakl. 

Kad jie ten ir šokius kai kur darydavo. Kai patikimam miške buvo. Patys graidavo ir 

jiej dainas gražias kūrdavo. Apie Punią, anapus Prienų, ir šokių būdavo. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 
Ne. 

Albinas V., 

1938, Tver. 
Ne. 

 

23. Ar stribai eidavo į kaimo šokius? 

Albinas V., 

1938, Tver. 

Po karo strepkų buvo, ataidavo. Šautuvus krūvon susviedžia, šoka. Cik vienas 

sargybų aina. Būva, kų šokiuosui strepkai ,,banditų‘‘ (girinių) ieškoja. 

Giriniai neidavo, bijojo. 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 

Tai buvo skrebų daugiausia. Jų priajo (šokiuosun), ė lauki buvo 2 partizanai, 

tai nys juos nušovė (partizanus).  

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Ne, neidavo. 

Zigmas, 1936, 

Merk.  

Mamo broliu buvo kad parejo be čebatų. Pamatė kad gerus turis, tai sako 

manykim. Davė ty kokius suplyšusius. Partizanai liepė atduoc. 

Vytautas, 1932, 
Mūsų kaimo mokykloje vakarėlis, šokiai. Užsuka būrys stribų vasaros metu. 

Na ką jau, jauni vyrai, norisi ir jiems pašokti. Vienas padavė šautuvą kitam 
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Daug. stribui ir aina vest merginos šokt, ta – pabėga, aina prie kitos – pabėga. O 

kaime tada tai buvo labai jau didelė bernui gėda, jeigu mergos bėga. Ir 

muzikantas begrodamas šokį pakeitė meliodiją ir užgrojo partizaniškos dainos 

meliodiją. Ir visas jaunimas šokdami užtraukė partizanišką dainą. Stribai it 

musę kandę apsisuko ir išėjo.  

Pagilės kaime linų mynimo talka o stribas buvo atėjęs, o merginos 

bemindamos pradėjo dainuoti partizanišką dainą. Tai stribas parimęs ant 

šautuvo pravirko. 

Daugų kaime buvo vasario 16-ąją šokiai. O vasario, pasitaikė, viduryj 

savaitės užsuka NKVD’istai, jie su šautuvais. Merginas išvaikė, o vaikinai 

lazdomis gavo už vasario 16’os šokius. 

Petras, 1931, 

Merk. 

Merkinė mum buvo atskirta, mūs kaimo žmonės nesmaišė. Ty suveina ruskiai, 

NKVD‘istai, stribai šoka. Ty buvo kultūrnamis, tai tynai jeij darydavo šokius. 

Per karų merkinė buvo atskirta. 

Petras, 1928, 

Daug. 

Stribai Daugų miestelyje darė šokius. Vienas partizanas (Pijus Puzinas) įmetė 

granatą ir žuvo 3 žmonės. Ten grojo samdyti muzikantai. 

Vytautas, 1932, 

Daug. 

Jeigu partizanai žūsta, tai niekur šokių nėra, va tik Daugų miestelyje (ten 

garnizonas buvo) stribai šokius daro, linksminasi, kelia orgijas. 

 

Šokių tradicijos pokyčiai įkūrus kolūkius 

24. Ištrėmus turtingesnes šeimas, kur vykdavo šokiai (pas kitus žmones, mokyklose, lauke, 

kultūros namuose, miesteliuose ar kt.)? 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 

Kap va apsivediau, greitai tie šokiai baigėsi. Užtai kad prasdėj kolūkis ir da daug 

keriuomenėn išejo, keitės suvėjisma. Kas metai tų vyrų mažėja ir mažėja.  

Užtai kad prasdėj kolūkis ir da daug keriuomenėn išejo, keitės suvėjisma. Kas metai tų 

vyrų mažėja ir mažėja 

Zigmas, 1936, 

Merk. 

Ten daugiausia anan [kaimo – A.V.] galan buvo išvešta žmonės, tai ty dzidelis 

kambarys buvo. 

Albinas B., 

1938, Taur.  

Po Stalino mirties (1953 m.) jau žmones po biskį atsigaudavo, šokiai jau vykdavo. 

Dažniausiai vakarai būdavo mokyklose. Mokykloje būdavo vakarai, o vyresnieji po tų 

vakarų mokykloje pasilikdavo su tėvais.  

Šokėjai: 

Vanda, 1919, 

Butr. 

Ten pat. Šokiai vis tiek pas mus ir pabaigtuvės - derliaus nuėmimo būdavo. 

Pirminykas atlakia, užprašo. Pas mus an grindų. 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Kia padarė Kultūrų, tai Kultūroj šokdavom.. 
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Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Klubi. 

Janina 1930 

Trakų r. 

Gegužinėsna kap ajom, tap ajom. Kaimuose būdavo išeik paklausyk, tai vien 

partizaniškos dainos girdėt. Taigi žinok būdavo pilna bažnyčia – ant šventorio 

pilna tvora nusėsta. Pareini iš bažnyčios ir šokiai. Pareina, pasimelžia ir aik. 

Nebijojo nei miškinių, nei partizanų.  

[Po trėmimų – A.V.] Šokiai ty kur papuola. Jau ne tep šokiai buvo, ne toks 

linksmumas. Na, jau ne. Bet vis tiek buvo ty kur mojinės, ty ir šokiai šeštadienį 

būdavo. An lūpinio armonikėlio pagraina ir šoka visi. 

Ona 1930 

Švenčionių r. 
Kol kultūrnamio nebuvo, tas pats – per namais (vykdavo šokiai).  

Vytautas, 1932, 

Daug. 

Kol pasiramina, ne prie šokių, ne prie linksmybių. Jaunimas tai greitai vėl, 

jaunimas juk nori linksmybių. 

Albinas V., 

1938, Tver. 

Klubi. Suveinam visi kantoron - kluban. Sienos nedažytos. Tadu mergaites 

siunčia tvartan, karvių melžc. Pamelžia. Padaro vopnų, razveda pienu. Vakari 

būna šokiai. Prie sienom visi aina – netepa, išdžiūsta. 

Danutė, 1942, 

Var. 
Tai tadu kai apsiženinom, tai jau tarybinis buvo – nebuvo kadu šokiuosna aic. 

Birutė, 1942, 

Sibiras 

Barake nebuvo kada, ir nebuvo kur. Ten dainuodavo ir giedodavo. Vidyryj 

barako buvo pečius, o šalia jo šarvinė – kur mirusius pašarvodavo. Ten tik 

šventas giesmes susisėsdavo ir giedodavo.  

Aldona, 1943, 

Didž. 
Kultūroj. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Kai prasdėj kolchozai, tai privažiuodavo (jaunimo) iš kitų kaimų. 

Petras, 1928, 

Daug 
Nebuvo tiek daug šokių. Labai retai. Tik žiemą daugiausia ir darydavo šokius 

Vytautas, 1932, 

Daug. 

Kolūkio centre rinkosi jaunimas. Tas pats jaunimas šoko, tie patys muzikantai 

grojo, va tik partizaninių dainų mažiau buvo. 

Birutė, 1942, 

Sibiras 
Vienam gale šokiai, kitam gale stalai su vaišėm, degtinės nustatyti stalai.. 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 
Paskiau jau mokyklon patys grojo, patys būgnydavom. 

 

25. Nuo kada šokius ėmė rengti kultūros namuose? Kas ten organizuodavo šokius? 

Albinas B., 

1938, Taur. 

Nuo 1958 m. prasidėjo gegužinės bažnytkaimiuose, tai ten dūdų orkestrai 

grodavo sudėtingesnius (pasiklausymui) kūrinius ir šokiams grodavo. Nuo 

1958-1961 m. šokiai vykdavo jau kultūrnamiuose. Žmonės labai saviveiklą 
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mėgdavo. Bet kokiais 1962-1963m. pradėjo kultūrnamiai jau organizuodavo 

šokius. Jau prasidėjo organizavimas (vaidinimai, orkestrai, kapelos, 

chorai,...). Mokyklos pradėjo mažėti, nes jau visus varė į kolchozus. Vakarėliai 

būdavo organizuojami iš viršaus. Vakarėliai teminiai – komunistinė tematika 

jau reikėdavo dėt.  

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 

Kai padarė Kultūrų, tai Kultūroj šokdavom. Prie kalkozam. Bernai 

(organizuodavo). 

Žiemų būdavo. Kai šalciai didžiausi aidavom kūrindavom pečiukus. Malkų 

kavalieriai sunešdavo kai norėdavo šokc. 

Aldona, 1943, 

Didž. 

[Šokom – A.V.] Kultūroj. Prie kalkozam. Buvo vadovas. Pacys sau, jaunimas. 

Nei leidimo raikia, nieko (kur nebuvo vadovo). Skelbimas būdavo. Kap kas 

organizuodavo. Až vis greičiau – vienas per vienų [sužinodavo – A.V.]. Reikia 

paskūrena. Greičiausiai, kad (žiemą) nie. I privažiavimas, i atėjimas 

(sunkus)... Susrenka draugai pasėdi kur. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 

Sustvėrė kolchozai, pastatė klubų. [Šokom – A.V.] Klubi. [Žiemą irgi šokdavo 

– A.V.] Kūrendavo, valytoja buvo. Vėliau – pacys. Kai prasdėj kolchozai, tai 

privažiuodavo (jaunimo) iš kitų kaimų. 

Albinas V., 

1938, Tver. 

Klubi. Suveinam visi kantoron - kluban. Sienos nedažytos. Tadu mergaites 

siunčia tvartan, karvių melžc. Pamelžia. Padaro vopnų, razveda pienu. Vakari 

būna šokiai. Prie sienom visi aina – netepa, išdžiūsta. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 
Kai pastatė kultūrnamį, jaunimas ten organizavo šokius. 

Albinas V., 

1938, Tver. 

Prie kalkozam. Cie pacys (organizavo). Susižinodavo taip: „Pasakė –Arzvėti 

šokiai, klubi a mokykloj. 

 

26. Ar būdavo talkos? Kas jas organizuodavo? 

Eleonora, 1926, 

Cirkl., Janina, 

1930, Stakl., 

Albinas V., 

1938, Tver.. 

Talkas organizuodavo kolūkis. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 

Kolūkį būdavo. Atvažiuodavo (valdžia), pasveikindavo. Dainuojam. 

Etnografinis ansamblis (būna). Pašoka, padainuoja.  

Albinas V., 

1938, Tver. 

Būdavo nuobaigos. Papjauna baronų, arielkos perka pirmininkas. Didziausių 

stalų suruošia. Giedojom. Neduvo muzikantų. 

Vanda, 1919, 

Butr. 
„Pirminykas atvažiuoja, sušneka, o mes gaminam valgyt ty su kaimynka.“ 

Aldona, 1943, 

Didž. 

Darydavo. Būdavo pabaigtuvės Kultūroj. Direktorius atvažiavis buvo. Anas 

mus sveikindavo, paprašydavo giedot, un galo – šokiais ažsibaigia. Anas 

šokdavo (kartu su visais).  
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Šokėjų ir muzikantų ryšys 

Muzikantų dalyvavimas šokiuose 

27. Kas grodavo? Kas kviesdavo muzikantus? 

Muzikantai: 

Albinas B., 

1938, Taur. 
Ne vienas graidavau, grodavom keliese, tai jei kitas geresnę klausą, turi, tai pataiso 

Algirdas, 1936, 

Merk. 
Jaunimas daugiausia grojo šokiams 

Petras, 1931, 

Merk. 

Prašydavo: „Petrai, niekam gi nesakysim, pagraik“. Suveina, trys, keturios, penkios 

poros. Taip ir suveina jaunimas. Nieko jaunimas nežiūrėjo. Tadu ty labai to prašymo 

nebūdavo.  

Algirdas, 1936, 

Merk.  

Sako bus ty baliukas ar vestuvė. Pakviesdavo ir eidavom. Ir dar taip kviečia. Jei 

ateidavo kitas muzikantas, tai pamaino. Tai mes ainam šokc. 

Zigmas, 1936, 

Merk. 

Būdavo atlakia su dviraciais, užprašo. O savan tai tik pasako kad šokiai bus ir davai. 

Tai ir ji norėj su bernais pašoks [Vladzia Ramanauskaitė, jo armonikos mokytoja – 

A.V.]. Tai ir mes su Algiu [Algirdas, 1936, Merk.] jei būda pašalinių ateina katrieji 

moka groc, tai duodzi armonikos ir aini pašokc. Vieno groji, tai žinai.. 

Albinas B., 

1938, Taur.  

Nereikdavo prašyt, jau laukdavau šeštadienio baisiausia, tik eit. Patys norėdavom 

graiti. 

Šokėjai: 

Vanda, 1919, 

Butr. 
Bernai daugiausia. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 

Aišku, bernai. Vienas [muzikantas – A.V.] kaimi buvo, a paaugliam kitas. Aidavo per 

aplinkinius kaimus.  

Vincas, 1929, 

Pivaš. 
Bernai. Tai jau, mergos samdys muziką – gėda. 

Janina, 1930, 

Stakl. 
Nesamdydavo, bernai patys atsivesdavo. 

Vytautas, 1932, 

Daug. 

Muzikantus samdydavo, kurie aktyvesni. Vaikinas pereina su kepure, tai muzikantui 

surinkdavo. 

Onutė, 1937, 

Butr. 

Bernai prašė, jiej jiem kažkiek mokėjo (visada). Tadu suprašo mergaites ir tadu visi 

šoka. 

Anelė, 1941, 

Butr. 

Užprašydav,o pas ką bus šokiai. Pas ką talka ar šokiai, tas ir užprašydavo. O jai kur 

muzikantas būdavo, mano brolis buvo muzikantas in akardionu. <...> Jisai turėjo 

armoniką ir grojo. 

Danutė, 1942, Pas mus kaime mano brolis visur grojo, visur samdė jį, tai ateina jaunimas ir pasako: 
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Var. „Ateisi šiandziej Vincai pagrait ty ir ty?“. 

 

28. Kaip atveždavo muzikantus? Kaip parveždavo?  

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 
Pats eidavo pėsčiomis. 

Šokėjai: 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Važiuodavo bernai, un arklio: žiemų- rogem, vasarų – ratais. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Jau nemenu... Jurgį (iš gretimo kaimo) gaľ atsiveždavo. 

Vincas, 1929, 

Pivaš. 

ugi pats, negi čia ponas koks. jeigu turi kuo važiuot, tai atvažiuoja, nieks jo nevežioja. 

Arklį kas kinkys dėl jo, važiuos? Nea.“ 

Janina, 1930, 

Stakl. 
Patys ateidavo. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 
Su arkliu. 

Onutė, 1937, 

Butr. 
Bernai atsivesdavo. 

Albinas V., 

1938, Tver. 

Muzikantas iš Kalviškės, ta paleiskim, Erzvėti šokiai, tai paprašo i ateina peškom. 

Užsideda kardijonų i nešas.“ 

Anelė, 1941, 

Butr. 
Patys ateidavo su instrumentais, katras dviratį turėjo, tai atvažiuodavo. 

Aldona, 1943, 

Didž. 
Kap cia (vis) kaimuos būdavo (muzikantų). Saviškiai. Niekur iš nieko neveždavo. 

 

29. Ar atsilygindavo muzikantams už grojimą? Kaip tai darydavo? Ar būdavo tokių 

muzikantų, kurie negrodavo be tam tikro užmokesčio? 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 

Oi, kokis gi atsilyginimas. Ty pinigais niekas nešnekėjo, ot kap kadu jau išmeta 

[sumeta – A.V.], bet išmeta vis tiek an bonkos ir visi imam išgeriam. Buvo toks iš 

Sabūniškių Alfoncas. Tai jau jis ir pinigus muzikai rinkdavo. Vladzia Andrijaukaitė 

aprūpino Sabūniškes ir Subaronis. Ana nei dainuoja, nei šoka, tai jai visadu 

mokėdavo pinigus. 

Algirdas, 1936, Nieko nesakydavo. O paskiau duodavo ty kažkiek. Jei baliuose ar veseiliose, tai vis 
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Merk. tiek duodavo pinigų. Pernakt rekia gaic. Rinkdavom pinigus mes, aš daugiausiai 

beveik rinkau, dar su manim vienas buvo. Nor ateidavo girtas ar durnas koks, bet vis 

vien duodavo. Rublis- rublis. Už veseilias mokėdavo pinigus. Jeigu per labaryčius 

prisrenam, tadu jau už grojimą nemokėdavo. Jei mažai, tai dadėdavo. Dadėt 

nereikėdavo. 

Zigmas, 1936, 

Merk. 

Kiek bernų būdavo, tai kiekvienas po rublį. Tadu būna renkamos aukps bažnyčos 

raikalams [juokaudami taip sakydavo – A.V.]. Kap kadu 30 parnešu mamai. Da va 

kap ženoci baigia šokc, tai būdavo ateina vienas paprasšo „Pagraik mum kailikių 

polkų.“ [...] tadu visi kepures nusima pedėkavoja: „Ačiū jaunimas, laimingai jumi, 

šoki! Mes jau seniai enam gulc.“ 

Albinas B., 

1938, Taur.  

Paprastai muzikantams nemokėdavo vakarais, ir grodavo taip. Sudėdavo išgerti 

biškiuką, užkąsti taip, o apie pinigus nesu girdėjęs. Būdavo pareiga tokia – eiti groti 

savaitgali. Už vestuvę atsilygina pinigais.  

Šokėjai: 

Vanda, 1919, 

Butr. 
Ne, nu pagraina (j)ir viskas. Pašoka ir po viskam. 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 

Surinkdavo, berniukai i mergaitės sudėdavo pinigų. Dzykiai tai negroja. I 

išgerc duodavo. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 

Maš bernai užmokėdavo... Aidavo grot i ženotas - uždarbis gi. Ancios tėvas 

smukeliu pagrodavo (paaugliam) - tai neturėjo kuom atsilyginie, tai pavogį iš 

momos neša kiaušinių... 

Vincas, 1929, 

Pivaš. 

Muzikantas pasako kiek jam reikia, tai bernai susideda. Tai jau.. pas mergas 

da prašys pinigų.. 

Janina, 1930, 

Stakl. 

Pinigų nemokėdavo, tik pavaišindavo. „In vakarėlį, tai nemokėdavo, nebent in 

talką.“ 

Ona, 1930, 

Cirkl. 
Biškį susideda, išgert nusiveda...Nebuvo, kad mokėt pinigais. 

Vytautas, 1932, 

Daug.  

Vaikinas pereina su kepure, tai muzikantui surinkdavo. Vienu momentu 

rinkdavo - smetonos laikais, vėliau jau ne. 

Onutė, 1937, 

Butr. 
Pinigais. 

Albinas V., 

1938, Tver. 

Dzykai. Obšče, už stalo pasodzina, družniai pavalgom, pageria. Vaišina tas, 

per kų šiundzia šokiai. Tai susrenka už stalo draugai baliuic. 

Anelė, 1941, 

Butr. 
Atsilygidavo ty kiek, gal kur ir ne, nu tai draugiškai.. 

Danutė, 1942, 

Var. 

Tai visi pašoka, tadu vienas pereina per visus bernus ir surenka po rublio. Nu 

tai kiek ty jų būna ir užmoka. Bet per visas vakaras grait. Graina kokį 10 val. 

čiut nereikia graic. Ba jai nemokėsi jam, tai jis kitą kart neis. Visas vakaras 

tai ir rankas kitų dzien sopa 10 val. pagrojus. 

Aldona, 1943, Cik vakarienė. Pasodzini ažustałėn-pavalgo, pageria. Kai daugiau (didesni 
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Didž. šokiai ), tai ažmoka. Kas prašo, tas moka. 

Petras, 1931, 

Merk. 

Tai jau jis [Alfonsas iš Sabūniškių – A.V.] ir pinigus muzikai rinkdavo. 

Vladzia Andrijaukaitė aprūpino Sabūniškes ir Subaronis. Ana nei dainuoja, 

nei šoka, tai jai visadu mokėdavo pinigus. 

Zigmas, 1936, 

Merk. 
Kų aš cia dzykai graisiu. Susidėjo ir namo. 

Petras, 1931, 

Merk. 

Muzikantam nemokėjo, tik ką per „Dzien Dobri“ [vestuvėse – A.V.] 

užsigrodavo. 

 

Šokėjų ir muzikantų vieta šokių vakarėlyje 

Petras, 1931, 

Merk. 

Jir tadu kiekvienas prieg savo poros atsisėda. Ir jaigu jau aš atsisėdau, tai skaitosi 

kad jau užimta. O kas to užėmimo nepripažįsta, tai tadu jis sumuša arba jį sumuša. 

Aldona, 1943, 

Didž. 

Taikos atsisėst prie muzikanto krikšti. Ne visi pakliūna. Rimtesni, vyresni... Jei bernas 

pasisodzina prie muzikanto - tai pačiotas, priekį. Tai buvai ti vožna. Prie durų stovėc 

(jau blogai)... Tarp savį bernai konkuruoja kur atsisėsc. Tai i neria prie muzikontų. 

Pacys susrūšiuojam: vienų veda i veda, kita - sėdzi, viena moka liežuviu, kita - 

kojom...  

30. Kurioje patalpos vietoje sodindavo muzikantus? 

Muzikantai: 

Zigmas, 1936, 

Merk. 
Muzikantas visalaiką kampan sėdzi. Barabanščikas, mergų kap turi, tai pasisodzini. 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 
An suolo kampi, kad jaunimui užtektų 

Vytautas, 1948, 

Butr. 
Garbingiausio vietoj, ne prie durų. 

Šokėjai: 

Vanda, 1919, 

Butr. 

Kampan. 

SIGUTĖ: „Kampe, prie durų nesėdės muzikantas." 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Un suolo. Krikšti un suolo. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Kap kur 

Vincas, 1929, 

Pivaš. 
Kampan kad jam netrukdytų. 

Ona 1930 Muzikantas sėdi in suolo. Sėdi, groja... 
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Švenčionių r. 

Albinas V., 

1938, Tver. 

Krikšti. Buvo muzikantas invalidas. Ataneša, pasodzina un stalo. Paduoda kardijonų. 

Groja. Tadu nuima. Valgo (ant to stalo)... 

Aldona, 1943, 

Didž. 
Krikšti. Pačiotas. 

Petras, 1931, 

Merk. 

An stalo buvau pasilipis, ba geriau patyc kap šoka. Būtau nematįs kap kiti staci, 

kamputyje degė toj lemputė jir viskas. [panašumai su Gegužinėmis Lenkijoje, kur 

muzikantai grodavo pasilipę an stalo – A.V.] 

 

Šokių repertuaras ir eiga 

31. Kokius šokius šokdavo? 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 

Polka, valsas, fokstrotas, cvingų šoko, Padispanų, Bitukė. Karobuškų kap kadu vienų 

roz užvedzi, bet nieks nejo šokc, nemokėjo. Kap mano Tėvai insipasakojo pas juos 

šokiai buvo kitokie: Karobuškos, per kokių kačergų šokinėjo. Vienas susiima už galo, 

kitas susiima ir šoka. Ne tep šokis, o dzykas. Pirmiausia prasdeda Kazoku. Kazokas 

kap ir rusai Pliauškina ir šoka. Bet čia tik vyrai, jau būna susirietis būna, o eina 

mekitena ir grūdasi ir šoka. Paskiau jau užsirita an to kito žmogaus. Visų šokį vienų 

kart parodo. Pakvėpina ir dar užriečia nosį, kap avys daro, tai tas pet padaro ir vėl 

šoka tų kazokų. Mūs laikais tokio jau nieks nešoko, nieks nejuokavojo. Čia išjuokta iš 

tų žmonių. Edvada (Edvardas vardas) buvo toks žmogus ir galėj tokius šokius šokt.  

Algirdas, 1936, 

Merk. 
Abreiskas, tokia smagi polka. Polka, valsas, fokstrotas. Polka smagiausia visadu. 

Zigmas, 1936, 

Merk. 

Pirmiausia tai sugraini polkų, paskui valsų ar fokstrotų, paskui Padispanų, Bitukį, 

„Mes du broliukai“, „An kalno karklai“, Karobuškų, Sukcinį. 

Albinas B., 

1938, Taur.  

Polka, Pasiutpolkė (tapati polka su ragučiais, ti kenergingiau), Polka „lipa n synų“, 

Suktininis paskutinis – apsiaustinis „Bitute pilkoji“, polka su ragučiais (aplink namą 

apbėgdavo, aplink pečių, per stalą pipti, lysti, visokių velnių prigalvodavo), „Mudu du 

broliukai“, „An kalno karklais siūbavo“, „Pjoviau šieną per visą dieną“, „Noriu 

miego“ (labai gražus šokis, dabar nieks nešoka), „Vals monetu“ (kas eidamas įmes 

monetą į kepurę), fokstrota, šliaufokstrotas, valsa, (paskutiniais metais jau šoka) 

tango. (Ateidavo kolūkio pirmininkas ir tadu visi žiūrėdavo kaip šoka tango.) mama 

pasakojo, kad labai mėgo šokti Aleksandra, Viengieraka, Krokoveką, „Praded rytas 

aušti, praded mergas sanusti, praded gaidžiai gieduoti, praded mergas 

miegoti.“(neatsiminė pavadinimo). Merginų viliotinis, Bendras viliotinis (su 

nuplojimais),  

Juozas, 1944, 

Pivaš.  

Polka, valsas, fokstrotas, šustas, šlefoksas, daugėjantis valsas, šokis su šepečiu, tangu, 

šustas, padispanas, Poka su ragučiais. 
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Pranas, 1947, 

Pivaš. 

Polka, polka su ragučiais, polka persikyrimu (nuplojimu), valsus („Daugėjantis 

valsas“ „Merginų teisės“, „Valsas su šluota“ arba „Valsas su šepečiu“, valsas su 

iškarpom (žiūrai kur sutinka)), Fokstrotus, Padispaną (su polka), Šustą, Tango (jau 

paskiau mokykloj kas bandydavo šokt). Drabna polka – Mazurka, Krokoviakas – čia 

gal iš lenkų, šitų aš nešokau, merginos šokdavo. 

Ratelius, žaidimus, bet kaime mažiau, gal merginos kiek eina 

Vytautas, 1948, 

Butr. 

Polkos, valsai, krakoviakas, mazurkos (panelėm būdavo sunku, tankiai kojom mina, 

sukasi vietoje, n bet ne polka), pasiutpolkės, kadrilius (mokėjo grot kadrilių), vėliau 

atsirado padispanas, letkis (gyva vora, kaip gyvatė išsirado. Labai jaunimas mėgo), iš 

Kauno parsinešiau tvistą (teko ir parodyt), fokstrotas, šokis su šluota13, 

Šokėjai: 

Vanda, 1919, 

Butr. 

Obelaitę, Suktinį, Padispaną, fokstrotą, polka jau pagrindinė, krakaviaką 

MARYTĖ: „Krakaviaką, fokstrotą, valsą.“ 

JANĖ: „Man mama sakė Krakaviakas senovinis buvo. Fokstrotą, valsą.“ 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Krakoviakų, Metelica, Kadrilius, valsas, polka, fokstrotas 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Metelica, Polka su ragučiais, Krakoviakas, Kadrilis. 

Vincas, 1929, 

Pivaš. 

Valsus, polką, mazurką, „Padispaną“, pasiutpolkę, „Šustą“, tėvai šoko kadrilių ir 

padispanų 

Janina 1930 

Trakų r. 

Šliafoksą, Fakstrotą, valcą, Mazurką, pasiutpiolkes, atgaľ šokį „už Tėvynę“, paprastą, 

pakrėscinę polką, Našlę (paaiškino kaip šokt) 

Ona 1930 

Švenčionių r. 
Polka, valsas, Krakoviakas, Kadriliai. 

Onutė, 1937, 

Butr. 
Polką, valsų, „Fokstrotą“, „Šliapoksą“, „Šustą“, kadrilių, polką su ragučiais. 

Albinas V., 

1938, Tver. 
Bitutį, Krakoviakų, Mazurkų, Padispanų, Polkų su raguciais, Sukcinį 

Anelė, 1941, 

Butr. 

Polką, „valsą sukta“, „žingsninį valsą“, mazurką, „šliafoksas“, „šustas“, ,,Bitute 

pilkoji“. Būna valsas suktas, valsas žingsninis 

                                                 

13 Vytautas, 1948, Butr.:  Išsirindavo pradedantį, tokį kuris da nelabai moka ir supranta, toks nedakokšt. Tai jis jau 

įsivaiduodavo kad jau didelė garbė. Ateina vaikinui kakšt in kojas. Jis vedasi ir turi eit paskui jį. Tada merginai 

kokšt  in kojas ir taip jis suveda poras. Surankioja daug porų ir poros pašoka, pašoka. Tada jis meta šluota ir turi 

keistis poros, o jis tuo momentu stengiasi nugriebt panelę, nes jei nenugriebs, tai vėl su šluota reikės. Nu kol 

muzinantui grot atsibosta, tada jis meta ir viskas. 
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Birutė, 1942, 

Sibiras 

Padispanas, krakaviakas, „Grėbėm šieną“, šokai liaudies dainų moktyvais, valsas 

(visokie: mergaičių viliojantys, vaikinų vilionatys.), polkos (smulkios ir su visokiom 

figūrom). (Muzikantai iš Alytaus r.) 

Aldona, 1943, 

Didž. 
Polka, valsas, Krakoviakas, Padispanas, Polka su raguciais, Mėneselis. 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 

Drabna polka-Mazurka, Krokoviakas – čia gal iš lenkų, šitų aš nešokau, merginos 

šokdavo. 

 

32. Ar skelbdavo šokių pavadinimus? Jei taip, kas skelbdavo? 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 
Nu buvo „Moterų teisės“. Gali mergaitė palikc vienų ir kitų išsivesc. Būdavo suteikia. 

Algirdas, 1936, 

Merk. 

Mes tai ne, nesakydavom nieko, šokėjai žinoj. Pasakydavo „Moterų teisės“, 

„Berniukų teisės“. Groi ir taip ir taip. 

Zigmas, 1936, 

Merk. 

Muzikantas riktelna „Mergaičių viliojantis valsas“. 

Katris būda vadovas kaimo iš bernų, tai ratelius daugiausia kamandoja. Bet ir 

muzikantas. Muzikantu reikia lėžiuvis turėc. 

Albinas B., 

1938, Taur.  

Tai muzikantas užšauks „ponių, panelių teisės“, o kitas jau savaime aišku, niekas 

nesaka. Oficialiai šaukdavo tik tuos „Merginų teisės“ „Bendros teisės“, o paprastus 

liaudiškus tai tik muzikantai tarpusavyje apsitardavom. „Nu pagainam tų“. 

Apsiaustinį ar „Suktinį paskutinį“ tai jau skebdavo.  

Surinka: „Polka pik an synų!“ Ir varydavo polka su ragučiais an stalo, suolais, visur 

kur tik išmano. 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 

Va jei aš kamanduoju tai šuktelnu „Mergelės kviečia bernelius! Mergelių voliojantis 

valsas!“ Jei matai kad nešoku, tai paragini sušukdamas. 

Vytautas, 1948, 

Butr. 
Niekas neskelbdavo. Tik jeigu kadrilius, tai tas kur vadovaudavo paskelbdavo. 

Šokėjai: 

Vanda, 1919, 

Butr. 

Muzikantas pasako ką gros. [Bernas – A.V.] būdavo pasako „Ratelis!“, „pora už 

poros!“. 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Sakydavo kas dabar bus. Daugiausia muzikantas 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Muzikantas ar bernas bajavas.  
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Vincas, 1929, 

Pivaš. 

Iš tų pačių "valsas" - valsas." Jei šokėjai pasakydavo. tai muzikantas graidavo. 

Muzikantai irgi skelbdavo. 

Janina, 1930, 

Stakl. 
Skelbdavo muzikantas. 

Ona 1930 

Švenčionių r. 
Ne, neskelbia. Nuo savį (žinojom kaip šokt) , gal i muzikantas pasakydavo... 

Onutė, 1937, 

Butr. 
Muzikantas pasakydavo. 

Albinas V., 

1938, Tver. 
Pats muzikantas, sako: - tokis i tokis (šokis). 

Anelė, 1941, 

Butr. 

Muzikantas pasako. Nu jei išeina, kad niekas neprašo, tai pasako: „Nu grojam šitą. 

Grojam polką, valsų. 

Danutė, 1942, 

Var. 
Muzikantas žinojo pats. Pasakydavo „mergaičių viliojantis valsas“ 

Aldona, 1943, 

Didž. 
Jau i nemenu. Ažgroja i ti- ti- ti - nuvejom. Sako kai būna ti gal kokį... 

33. Ar šokdavo (eidavo) kadrilius? Kiek dalių turėjo kadriliai? Ar dalys turėjo pavadinimus, ar 

juos skelbdavo? Ar būdavo tarpai tarp atskirų dalių, ar per juos plodavo? Ar atskiros 

figūrų turėjo pavadinimus (pvz., „varteliai“, „žilvitis“), ar jas sakydavo garsiai? 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 

Girdėjau ciktai tėvas pasakojo. Tas kadrilius stovi vienas už vienos lazdos, kitas a 

kitos lazdos [greičiausiai panioja su „Mikita“ – A.V.]. 

Zigmas, 1936, 

Merk. 

Ne, cia pas mus kadrilių nešoko. Marcinkonin kadrilių šoko, pas mus cia nemokėj. Toj 

Vladzia nemokėj graic, tai ir manį neišmokino kadriliaus. 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 
Kadaise buvo, kap aš da mažas buvau. Buvo žinau. Dabartai čia ne. 

Vytautas, 1948, 

Butr. 

Kadriliai ten būdavo mažas skirtumas tarp tų štropų. Jei pilnas kadrilius, tai ty kokių 

11 štopų. Daugiausia šokdavo 7, 5 štopų kadrilius. Muzikantas mažai sugaudydavo, 

vedantysis būdavo tas kuris mokėdavo šokt tą kadrilių ir žinodavo. Tai jis pasakė kad 

kadrilius, pradedi grot ir jis iškart „Pirmas stropas! Polka kadriliaus – pirmas 

stropas ir visi šoka ratuku polka 2, 3, gal 5 min. Porų kiek telpa tan kambaryj. Antras 

stropas. Jis pasakė ir net galvot nereikia – groji ką jis pasakė. Ir šoka dalaiskim visi 

antrą stropą pagal fokstrotą kažkas tai. Nu ten žingniai keisdavosi pagal tankį, ten tik 

pavadinimai tų stropų, bet šiek tiek keisdavosi. [Kaip bagdavosi stropas, neplodavo? – 

A.V.] Ne,neplodavo. Jis tik pasako kitą stropą, Štropo pavadinimą. Visi dėkoja 

panelėn, paleidžia ir baigtas šokis. 

[O būdavo kad neatsimindavot melodijų? – A.V.] Reikėdavo žinot jau tokį dalyką, 
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gausi per kepurę. 

Šokėjai: 

Vanda, 1919, 

Butr. 

VANDA: Šokdavo.  

MARYTĖ: Ajo, gražiai šokdavo.  

JANĖ: Man mama pasakojo, Kubilinske buvo mokykla, didelis namas, vykdavo šokiai. 

Vedė vyrai, su savo žmonom aidavo. Šokdavo, ne tik jaunimas. 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Šoko, tik neatsimena. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 

Kai išeidavo darban, tai cetos mokydavo kadrilių. Tik sijonais ilgais ūžčioja... 

Daugely šoka. Vienų punktų pasako, tai tadu šoka. Kožnam vienam šokiui yra vardas. 

Ažbadai – nepasakysiu (neprisimena) 

Vincas, 1929, 

Pivaš. 

Nešoko. Vestuvėj ne vieną kart matiau kadrilių šokdavo sẽniai. Paskui išej iš mados, 

mano raunios jau ne. 

Janina, 1930, 

Stakl. 

Eidavo. Mūs kaime tai jo nelabai šokdavo, bet ateidavo net ana nuo Užuguoščio 

bernai, tai jiej mokėdavo. Neini šokt, tai sako: „Ainam, išvedžiosiu aš tave, kap 

nemoki!“. Ir išvedžioja kad reikia. Būdavo septyni punktai. [Pavadinimus (punktus) 

skelbdavo muzikantas. – A.V.] Dalys, punktai: „Pasivaikščiojimas“, 

„Pasibučiavimas“, „Kryžiavoja“, „Susiėjimas“, „Susibėgimas“. [Kitų neatsiminė. – 

A.V.]. Buvo tarpai tarp atskirų dalių. Per tarpus neplodavo. Šokdavo daug, gal šešios 

poros. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 

Dabar numirį jos jau, (kurios) jaunystėj šokdavo kadrilių. Tin dar dar, tin dar dar... 

Kai groja muzikantas, tai tep i šoka. Suskabinį šoka. Kokios 4-ios poros šokdavo, ne 

daugiau.  

Onutė, 1937, 

Butr. 
Adelė šoko, Ona ne. 

Albinas V., 

1938, Tver. 
Ne, nežinau. 

Anelė, 1941, 

Butr. 

Tėviškėj šokdavo. Aš pati tai ne, prie man nešoko kadriliaus..Tik vaikystėj matiau. 

Kiek porų šokdavo? ,,Kad daug aš ty nežinau. Gal kokios aštuonios.“ 

Aldona, 1943, 

Didž. 
Nesakysiu, ko nemenu. 

 

34. Kas ir kaip pradėdavo ar užbaigdavo šokius? Ar buvo nusistovėjęs pirmasis ir paskutinis 

renginio šokis? 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 

Pirmas šokis tai per veselią būdavo: „Kas praves tancių“. Ir išeina, praveda, 

jaunimas laukia. nešoka. Už tų Tancių muzikantu užmoka pinigus. Per vakarėlius 

(pirmo šokio) nebūdavo. Kas nustveria, tas ir graina. Paskucinis: „Nu, namo! 
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Maršas!“. Nu jai pas žmogų kokį, tai pasako: „Vyrukai, jau paskucinį ir namo“. 

Algirdas, 1936, 

Merk. 

Būdavo, kad dar praveda šokį. Praveda nu tį iš jaunimo. Pareiškia „Pradedam 

šokinį“.arba muzikantas sako: „Pradedam šokį.“ Ir pradedi graic ir pradeda šokc. 

Zigmas, 1936, 

Merk.  

Pirmiausia tai sugraini polkų, paskui valsų ar fokstrotų – pirmoj ailėj sugraini.  

A ty mes irgi invedėm madų, da kici šokc, šokc, o muzikantu jau nuzbosta graic, tai 

rikcenli kad „Kailinių polka“ ir viskas, nor tu sušaudzyk. O kitas dar, dar, dar. Nea, 

„Kailinių polka“ jau buvo ir labankc. Armonikos an pecių ir aini šaudzyt vokiečių. 

Albinas B., 

1938, Taur.  

Pradžioj pradėdavo liaudišku lėtesniu („An kalno karklai siūbavo“, „Pjoviau šieną“) ar 

nuo valso. Pradėdavo ramesniais, o paskui įsisiautėdavo. Bernai atsinešdavo gert, tai 

po vienos pertraukos išgerdavo, po kitos, kol įsisiautėdavo. Paskutinis – „Suktininis 

paskutinis – apsiaustinis“ (Bitute pilkoji), jau eidavo numy. O po apsiaustini oda iki 

paryčių šokdavo. Suktininis paskutinis, po jo dar suktinis paskutinis ir dar.... polka, 

polka su ragučiais (aplink namą apbėgdavo, aplink pečių, per stalą pipti, lysti, visokių 

velnių prigalvodavo). 

Dažniausia polka su ragučiais, pasiulpolkė, polka „Lipk an sienų“ eidavo prieš galą, 

iš pradžių nebūdavo tų trankių šokių. 

Vytautas, 1948, 

Butr. 

Pirmutinis buvo polka. Paskutinė irgi polka, dar vadinosi „Nažutkinė“ arba 

„Kailininkė“, jau visi apsirengę būdavo. Nu jau tada broleli stumdosi, kuris katrą 

numuš, lakia, stumdosi, daužosi, žino kad jau nesusimuš. 

Šokėjai: 

Vanda, 1919, 

Butr. 

Pirma - polka. 

MARYTĖ: „Pirmas gal krakaviakas.“  

Vincas, 1929, 

Pivaš. 

Pirma būdavo pasiutpolkė. Jin pirmoj eiłėj. Pabaigoj pasako: „Baigta, paskutinis 

šokis“. Šokiai pasibaigdavo dainom - tik skamba laukai. 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Pirmas (šokis ) polka. Ė paskui valsas. Un pabaigai – fokstrotas. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 

Prasideda ,,Mažas mūsų ratelis‘‘, tadu 2 poros viduj šoka, persiskiria i toliau imas. 

Kai šokam, tai visas jaunimas šoka. Pabaigia grot i išejinėjam.  

Onutė, 1937, 

Butr. 

Pabaigoj muzikantas pasakydavo „Paskutinis šokis! ir visi aina namo“. Ne, nebuvo 

(pirmojo ir paskutinio šokio). Kokį muzikantas pirmų užgraina tų šokam. 

Albinas V., 

1938, Tver. 

Muzikantas pradeda grot. Maršų sugroja. Suveina visi i šoka. Iškart aina šokt. Prieš 

paci paskuicinį, šoka polkų, sukcinį. Tadu pasako: „Dabar bus poilsio minutė – aisim 

namo“. Tadu lėtas valsas. Tadu maršas i namo. 

Anelė, 1941, 

Butr. 
Nebuvo. 

Aldona, 1943, 

Didž. 

Pirmas, kai pradeda (grot), neraikia i nieko. Pradėdavo polku. Ne visi pirmieji išeina 

šokc. Pirmieji išeina kur vožnesni - i šokis geras, i liežuvis, kuris apsvilkis gražiau. 

Priešpaskuicinį šokį praneša, dabojies palto.  

Ona, 1930, Kai visi susitaria namo, tai išeinam. Ne, paskelbt, tai jau ne.  
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Cirkl. 

Albinas V., 

1938, Tver. 
Muzikantas pradeda grot. Iš kart aina šokc. Maršų sugroja, suveina visi i šoka. 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 

Po darželių buvo šokiai. Pirmas (šokis) polka. Ė paskui valsas. Un pabaigai – 

fokstrotas.  

 

35. Ar buvo nusistovėjusi šokių eiga? Kas ją nustatydavo: muzikantai ar šokėjai? 

Muzikantai: 

Zigmas, 1936, 

Merk. 

Pirmiausia tai sugraini polkų, paskui valsų ar fokstrotų, paskui Padispanų, Bitukį, 

„Mes du broliukai“, „An kalno karklai“, Karobuškų, Sukcinį. Nu ateina, užsiprašo kiti. 

Muzikantas riktelna „Mergaičių viliojančio“ užsimano. Valsų ir fokstrotų daugiausia. 

Petras, 1931, 

Merk. 
Užeina kap kadu, kam akvata, tai paprašydavo, o daugiausiai pats iš galvos. 

Algirdas, 1936, 

Merk. 
Muzikantai patys mato pagal žmones 

Albinas B., 

1938, Taur.  
Savaime – jei polka pavarys, tai tada gros lėtą, po lėtą, vieną kitą fokstrotą,  

Vytautas, 

1948, Butr. 

Maždaug orientuojiesi pats, o būdavo jeigu užeina svečių iš svetimo kaimo, tai tie 

ateiva va polka grojai, bet jų nebuvo. Tik beigei ir jie suvėjo ir vėl prašo polkos. Veda 

panas ir prašo polkos. Tai groji ką prašos. 

Šokėjai: 

Vanda, 1919, 

Butr. 
Nu kap jiem užaina, tep graina. Kas pasako, tų graina. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Tvarka muzikantų. 

Aldona, 1943, 

Didž. 
Tvarko muzikontas. 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 

Po darželių buvo šokiai. Polka. Pirmas (šokis ) polka. Ė paskui valsas. Un pabaigai – 

fokstrotas.  

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Tvarka muzikantų. 

Janina, 1930, 

Stakl. 

Būdavo vienas išrinktas tvarkyt, kamandyt – „kamandantas“ nu ir sakydavo tokie ir 

tokie šokiai. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 
Kai visi susitaria namo, tai išeinam. Ne, paskelbt, tai jau ne.  
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Albinas V., 

1938, Tver. 
Muzikantas pradeda grot. Iš kart aina šokc. Maršų sugroja, suveina visi i šoka. 

 

36. Ar šokio metu buvo improvizuojama pagal sušunkamas komandas? 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 

Būdavo, ratelius [ratelines polkas – A.V.] darom. Buvo toks iš Sabūniškių Alfoncas., 

tai jis komanduodavo: „Iš kairės! Pasivaikščiojimas! Pora už poros!“. Tankiai 

pasako. Labai mėgėja buvo visokių šaudyklių prigalvoja. Pasėjau žilvitį ir visokių 

tokių, ji jau vyresnė buvo.  

Algirdas, 1936, 

Merk.  

Šoki ratelius, pasakai, tai paskeiti, vėl pašoki, vėl paskeiti. Visap būdavo. Klausydavo 

vieno. Mes užvadovaudavom jir rėkdavom ty: „Ratelis iš kairės!“. Sukcinį graini 

kitap, kitokis stropas būna. Jei būdavo didesni šokiai ir būdavo kitas muzikantas, tai 

jiedu (su A.Kindariu) vadovaudavo improvizacijoms. 

Zigmas, 1936, 

Merk.  

Ratelius gi labai daro per šokius: „Ratelis! Iš kairės! Mergaitė per vieną! Mergaitė 

per tris! Šokėjai daugiausia sušukdavo, nu katras jau spritniausias būna, kur balsų 

turi gerų. Dabar moteros rėka. Man kap necinka kap moteros rėkia.Krikštų tėvas 

Kuzinskas labai gerai buvo kamandoja, tai aš iš jo išsimokinįs. Tai jei kas graic 

pamaino, tai ainu kamandyc.“ 

Albinas B., 

1938, Taur.  

Polka su ragučiais (aplink namą apibėgdavo, aplink pečių, per stalą pipti, lysti, 

visokių velnių prigalvodavo). 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 

Šokėjai tai ne, bet muzikantai visas komandas, arba ne visas. Arba jei kuris gerai 

šoka, tai kamandina visokie rateliai (pora paskui pora, pora per vieną, per du, 

mergelių vainikėlis, sustoja, persisikiria, mergelių teisės (atsatato – puploja) 

sukimas). Tep tai ilga polka, jei moka. Berneliai dėkoja mergelėms, mergelės bučiuoja 

bernelius – dar tokį šposų padarai. 

Grojan irgi galima kamandyt, bet kai mes mokėdavom, muzikantas grodavo ir jam 

nereikėdavo. Sušunka „Polka su ragučiais veda Pranas!“ 

Šokėjai 

Janina, 1930, 

Stakl. 

Kamandantas sakydavo visokias figūras, vadovaudavo šokių variacijoms („ratelis“, 

Ratelis iš kairės“, „vyrai užsisuka - mergaitės renkasi“, „pora už poros“, „pora in 

kairę, po in dešinę“) 

Anelė, 1941, 

Butr. 

,Kap seniau, būdavo kamandyrius, katras bravesnis jaunimas. Tai jis „račiuką“ sako, 

tai „pora už poros“[...]vienas pro kitą lenda. 

Danutė, 1942, 

Var. 

Vienas, katras jaunesnis ar išgėris daugiau, tai ciktais „Atgal!“, tadu sukas visi 

atgal‘. Klausydavo, o kap. Kad tų polkų pradeda graic, tai stojas ty visokias 

šaudyklėlas, sukcinius daro. Nu ciej sukciniai buvo smagu, labai mada buvo. Sustoja 

bernai vieno pusėn, mergos kiton, tai jei nepacinka, tai nupliauškinį bernų – pravarai, 

kitų pasimi šokc. Pas mus sakydavo iš šokėjų. Beveik kiekvienas vakaras tokių išdaigų 

būdavo, taigi atsibosta vienas šokis: ar ty polka, ar ty valsas, tai va tokius maino 

visokius šokius. Landžioja, vainikėlį pina, šaudyklėlas, vieni per kitus landa, tuos 
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sukcinius daro, visap ty buvo. 

Janina, 1930, 

Stakl. 

Budavo vienas išrinktas tvarkyt, kamandyt – „kamandantas“ nu ir sakydavo tokie ir 

tokie šokiai. [Per ratelinę polką kamandantas sakydavo visokias figūras, vadovaudavo 

šokių variacijoms: „ratelis“, ratelis iš kairės“, „vyrai užsisuka - mergaitės renkasi“, 

„pora už poros“, „pora in kairę, po in dešinę“ – A.V.] 

Muzikantų improvizacija 

Albinas B., 

1938, Taur. 

Nu tai garsiau, ar vėl patylini. Dažnai va pagretina, sulėtina šokant (čia jau 

kur geresni muzikantai). 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 
Sustoja grot ir jau atrodo lyg baigiasi, bet vėl pradeda grot. 

 

37. Kaip ilgai muzikantai grodavo vieną šokį? 

Muzikantai: 

Albinas B., 

1938, Taur.  

„Polka su ragučiais“ visada šokėjai baigdavo. Vyrai bučiuoja mergas, mergas – 

muzikantus. Jei muzikantas pirmas pabaigsi, butelį turi statyt. Jokiu būdu negali 

sustot. Jei sustosi, tai nušvilps. Vienintelį polka su agučiais negalėdavai sustot, o kitur, 

tai jau kitur. Būdavo pasirungtyniamo, kas ilgiau. Muzikantai patylindavo. 

Šokėjai: 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 

Kai grodavo, tai jau ilgai. Kai pradėdavo polkų, tai be pertraukos, lupdavom i 

lupdavom. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 

Tų pacį šokį ilgai gali. Ė ilgai groja – plaka plaka. Anas nesustoja - tirli tirli –vienap. 

Bernai sako, - Duo cidgaretį, kad užrūkytų. 

Vincas, 1929, 

Pivaš. 
Kiek tik nori. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 
Labai ti ilgai ne. 

Albinas V., 

1938, Tver. 

Būna šoki polkų retai, tadu išeina tunkiai tunkiai, un pacio galo – ciut suspėji. Ciut ne 

visų valandų. Išeini kap iš marių ištrauktas. 

Anelė, 1941, 

Butr. 
Ilgai, kol atsibosdavo. Padėkodavo, sakydavo: „gana!“ 

Aldona, 1943, 

Didž. 
Gal gi nusbosta. Nezirzina ti valandos. 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Šit šit. Jau išvargstam, tai aja-ja-ja... Geriau, kap tunkiau maino. 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 
Kas apgrais: ar muzikantas šokėjus, o tu apšoksi. Vienas buvo, aš apšokau muzikantų. 

4 val. be sustojimo, 7 – ias merginas pakeičiau. Ne šlapias, o visą išsunkė. Taip 
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būdavo, susiginčinam ar muzikantas apgrais, ar mes apšoksim. 

 

38. Ar kartodavo tuos pačius šokius? 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 
Nugi tuos pačius, vėl tuos pačius. Inmaišai kokį Bitutį ar kokį Padispanų. 

Algirdas, 1936, 

Merk.  
Nugi kartodavo, ką gi darysi. Grainom ir vėl iš naujo, ir vėl, ir teip vakaras išeina. 

Albinas B., 

1938, Taur.  

Kartodavo, muzikantai neturėdavo tokia repertuara, kad grotų šimtus dainų, 

pakartodavo. Pagrodavo 5-6 šokius ir vėl tą valsą pagraina. Sesės šnekėdavo: „O tai 

jie vis naujų ir naujų, tai ten eisme šokiuos, nes jie nekartoja“, o tas tą pačią melodiją 

graina ir graina. Geriau graina – nekartoja šokių.  

Pranas, 1947, 

Pivaš. 

Kartoji, visas vakaras, žinai, kaimo muzikantai, patys per save, tai negraisi kokių 

Betovenų.  

Šokėjai: 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Ne, jau kitus. 

Onutė, 1937, 

Butr. 
Taip [kartoja – A.V.]. Vieną šokį groja ir groja. Pabūna 20 min. ir vėľ kartoja.“ 

Albinas V., 

1938, Tver. 
Nie [nekartodavo – A.V.]. 

Anelė, 1941, 

Butr. 

„Kartodavo. Kad va visų vakarų vieno nešoksi. Viską groja (j)iš eiłės, jir vėľ. Ką 

patinka, tų šoka.“ 

Danutė, 1942, 

Var. 
Kartodavo tuos pacius. 

Aldona, 1943, 

Didž. 
Kartodavo, kur ti ne. 

 

39. Ar grodavo šokius vieną po kito be perstojo? 

Muzikantai: 

Algirdas, 1936, 

Merk.  
Visap darydavo ir tep būdavo. 

Šokėjai: 
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Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Šit šit. Jau išvargstam, tai aja-ja-ja... Geriau, kap tunkiau maino. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Grodavo 

Janina, 1930, 

Stakl. 
Būna tep, jei užfundina, nu tep tai ir patingi. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 
Ne, be perstojo taip nebūdavo. Pusį valandos [groja, tada – A.V.] pasilsi.  

Onutė, 1937, 

Butr. 

Būdavo. Tai polka graina, tai jau valcų groj. Buvo tokių, katriej nemokėdavo, tai jiem 

vienodai rodo. 

Albinas V., 

1938, Tver. 

Būna pradeda belaruskų (polkų), nuvejo in rušiškos. Kiekviena kitaipo šokas. Turėk 

cik klausų. Stabc – Belaruskaja polka, tadu i vė cylom; cik stabs – i pradeda kitų. 

Anelė, 1941, 

Butr. 
Grodavo, pašposydavo. 

Danutė, 1942, 

Var. 
Oi, visap padarydavo. 

 

40. Ar būdavo pertraukos tarp šokių? Ką per juos veikdavo šokėjai, muzikantai? Ar per 

pertraukas buvo einami rateliai, dainuojama? Ar į tai įsitraukdavo muzikantai? 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 

Būna tep, mergaitės išaina atsivėdzyc, duoda. Berniukai katras geria, kitas ty. O 

mergaitės paėmį cvingo cvinguoja, jos nelaukia kadu berniukai jas išves. Biskį 

mergaitių irgi buvo daugiau. Gi visi partizanuos buvo išejį, buvo dar daug 

kariuomenėn papuolį, o ir išvežė daug. 

Algirdas, 1936, 

Merk. 
Nu pagraini kokį pusvalandzį. Pertrauka, po to vėl kokį pusvalandzį. 

Zigmas, 1936, 

Merk.  

Vai kai buvo vakaruškos, tai ir berna ir mergos dainuodavo. Va da tos dzvi lenkės 

gražiai dainavo. Oi mergos, gražiai dainavo. 

Albinas B., 

1938, Taur.  

Muzikantas negraina, tai jaunimas tuoj dainuoja. Dainuodavo, šaukdavo. Rėkia, 

jaunimas, kad lempos gęsta. Jei lempa neužgeso – tai prastai dainavo. Partizanines 

dainas labai dainuodavo. Daugiausia dainuodavo, o tokių žaidimų („Aguonėlė“, 

„Jurgelu meistreli“, „Graži mūsų šeimynėlė“) eidavo. Tokių šokių su padainavimu 

(be muzikanto). 

Šokėjai: 

Vanda, 1919, 

Butr.: 

Vaikinai irgi šokdavo ratelius. Ratelis: „Mes ėjom, mes ėjom per aukštus 

kalnus. Štai atėjo dvi šokėjos rankom ploja ir dainuoja. Adarykit vartelius ir 

inlaiskit šokėjus. Mes čia šoksim šokinėsim an visų mes nežiūrėsim.“; 
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„Plojom su kojełėm, žemełė drebėjo... jaunimas šoko, ramybės neturėjo“. Da 

dainuodavom, vyrai irgi dainuodavo.“ 

MARYTĖ: Vyrai nešokdavo ratelių su merginom.  

SIGUTĖ: „Berniukai atsinešdavo buteliuką kišeniuj, tai pavaišindavo 

mergaites ir visi gražiai bendraudavo, ir paskui vėl šokdavo.“ 

Eleonora, 

1926, Cirkl. 

Kai šokiai būdavo, aidavo darželių. Aidavo i berniukai. Nustoja polkos, 

pailsim tadu ainam ratelių. Jau paimdavo kiti pagrot, kai nebūdavo 

muzikantų [per pertrauką – A.V].  

Vanda, 1928, 

Cirkl. 

Nustoja, reikia pailsėcie. Do i gerc pastato. Muzikantui reikia ažfundycie. 

(Pasgėrė Jurgis, duokit šalto vandenio bliūdų. Žiema. Išmaudė i vė groja). 

Kai negroja, tai rateliai. Likį žaidimų aina, dainuoja, per kaimų aina bernai 

vaikšciocie. 

Vincas, 1929, 

Pivaš. 

Susėdį dainuojam [bernai – A.V.], o katras pasimeiłyt nori, tai ir aina 

kavojasi. Su mergaitėm ajau ratukus, ką aš darysiu. Nėjau aš patamsin, 

Janina, 1930, 

Stakl. 

Dainuodavo, ratelius aidavo. Muzikantai neidavo kartu žaist. „Bernai aidavo, 

tik nevisi mokėjo pagal dainos taktą šokt, kap reikia sukti.“ 

Ona, 1930, 

Cirkl. 

Kai išeina išgert., tai mes tadu susrinkį ratelių aidavom (,,Dainuokit, kol pas 

tėvelį‘‘; ,,Kur banguoja Nemunėlis‘‘; ,,Mano dėdė kalvis‘‘; ,,Sodinau klevelį 

tėvelio sodelį‘‘; ,,Vai, kur buvai, laputaite‘‘; ,,Plauk, žuvela‘‘; ,,Tai 

linksmumas vakarelio, kai mes susirinkom‘‘; ,,Mes lietuvaitės darbščios 

mergaitės‘‘). Ten sustojį dainas dainuoja. Daugiau mergičkos, kartais 

pritaria (muzikantas). Kai sustojį bernų 10, tai visų naktełį dainuoja. 

Onutė, 1937, 

Butr. 

ONUTĖ: „Kap muzikantai negrojo, tai ajom ratukus ir aš ajau. Eidavo tik 

mergaitės, vyrai kortavodavo.“  

ADELĖ: „Tep ankščiau ir buvo suveina kur in kaimyną ir d(v)uodą per naktį 

su kortom. Kortavoja.“ 

ONUTĖ: „Bernai retai prisidėdavo. Merginos dainavom, tokius 

vainikėslius pynėm suvejį. 

Albinas V., 

1938, Tver. 

Prieš pacius šokius susrenka berniukai. Groja futbolo (buvo pasdarį). <...> 

Būna. Dalaiskim: atajo šeimininkas, - pertrauka – dainuokit, ratelių aikit, 

raikia muzikantui pavalgycie. Rateliai kap baigia šokc. Muzika nustoja groc, 

aina ratelių. Mergaitės vedzioja. <...> Susrinkį dainuoja. Vitolius, senbernis 

vedziojo. Sustoja krūvoj - ratu i gieda. 

Anelė, 1941, 

Butr. 

Būdavo va kap nusibosta šokt, tai va kap Žaliojon ajau, tai būdavo tokia 

mada kap nusibosta jaunimu šokt, nu tai žiedą dalinam. Įdomu buvo: 

,,Telefonas“, ,,Fantus išpirkt“ (vyšnias nuskint, kojom lubas pasiekt), 

mergaitės račiuku eidavo... <...> Bernai?.. Ką jau.. ne.. nugi bernai sustoję 

gražiai gi dainuodavo. Sustoja būdavo bernai, tai kad truktelna vaikeli, tai 

net už širdies sąla“. Muzikantai dainuodavo ir žaidimus žaisdavo kartu su 

visais. ,,Nu visokių račiukų ajom:ir ,,Serbentos“, ir ,,Pasėjau grikelius“, nu o 

paskui išeina tep račiukai, va kap po dvi. Va gi pagiedam ,,Avietė avietė, tai 

skani uogełė, bernelis mergelė tai graži porelė“ - išeina už parankės - 

persuki ir aini pas kitą. 
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Danutė, 1942, 

Var. 

Pašoka tai išeina atsivėdzyc, tai kitan kambarin kokio snapso atsineša, tai 

kici pasgeria, dar ir susmuša. Nežaidzė, cik kai aš maža buvau, tai da 

žaizdavo mokyklosna. Tai bernai po kariuomenės tokių žaidzimu nejo. Tai 

būdavo išeina dainuoja, pasišneka, juokaunam. 

Aldona, 1943, 

Didž. 

Daro pertraukas. Sėdzim. Do i padainuodavom. Pašokai i pasėdzi, i ratelių 

ainam, i pasvaikščiot išeinam. 

Eleonora, 

1926, Cirkl. 

Kai darželių aidavom, i dainas labai mėgdavom gražiai su muzikantu 

(dainuot). 

Vincas, 1929, 

Pivaš. 

(Kas kiek šokių būna pertraukos? – A.V.) Kiek nori jaunimas. Jam 

(muzikantui – A.V.) pinigus sumoka ir jūs galit nešokt, jam da geriau. 

Muzikantas nekalbina kad "šokit". 

 

Geras šokėjas 

41. Koks šokėjas yra laikomas geru? 

Muzikantai: 

Algirdas, 1936, 

Merk. 

Būna suslažinam su muzikantu katras ilgiau, ar jis ar mes. Tai šoki dzvi valandas. 

Muzikantas būna nustoja, pailsta ir tas. Susderam su muzikantu kad abreiksų grotų, 

tai katras išlošia - tam pusė litro [kuris ilgiau išgros – A.V.]. Tai iš aštuonių porų 

kokia viena liekna. Būdavo, jei šoks polkų tai ar in tų, ar in tų pusį, tai pat langva 

šokau. 

Zigmas, 1936, 

Merk. 

Ot duoda smagiai, trapsi, aina. Kap kazokai, cik dreba. Kap vaikščioji, tai muzikantas 

visulaik groja maršų. Šitų sukcinį ir graini maršų. Tai labai aic, kap kariuomenėn 

smagu. Va kur grindzys, tai trapsi – dulkių pridaro. Apie vedusius vyrus: „Tai kap jiej 

sutrepsės, kap ratelius sukamandoja.“ 

Albinas B., 

1938, Taur.  

Kaime būdavo jau žino, kuri gera pora, kuri zavadyla.Tai jau jis ir šokius bus 

paprašys. Visada sukinėjasi tarp vyrų ir mergų ąsloj. Ir iš vyrų, ir iš merginų būdav., 

Ir šūkaija ir šoka gerai, ir padainuoti. Kaime būdavo sakydavo: „Prie tunciaus ir prie 

ružunciaus“. 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 

Polkč šokdavo, ištisus maratonus. Kas apgrais: ar muzikantas šokėjus, o tu apšoksi. 

Vienas buvo, aš apšokau muzikantų. 4 val. be sustojimo, 7-ias merginas pakeičiau. Ne 

šlapias, o visą išsunkė. Taip būdavo, susiginčinam ar muzikantas apgros, ar mes 

apšoksim. Va kuriej gerai šoka, tasai, tai žino šitus šokius [Polka su ragučiais figūras – 

A.V.].  

Geras, kuris jaučia muzika, jaučia ritmą, jaučia partnerį, vienas kitą turi suprast, tada 

viskas labai gerai gaunasi, o jei ne, tai kaip kuolą turi tąsyt mergaitę. Vikrus, geros 

nuotaikos. Mergaitė turi jaust kiekvieną šokėjo judesį. Jei gera šokėja buvusi, tai ir 

stambesnė gerai šoks. Reikalinga ištvermė. 

Vytautas, 1948, 

Butr. 
Jei nemokėsi, šokt, tai nemokėsi bendram būryj insiliet. 

Šokėjai: 
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Eleonora, 1926, 

Cirkl. 

Kuris šokėjas blogai šoka, tam i nepatogus (muzikantas). Muzikantas groja, anas 

neklauso. Su juo (niekas) labai nenorėjo šokc. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Vienas kap meška minas... 

Vincas, 1929, 

Pivaš. 

Gera šokėja - tai ta, kurią pirmiausiai išveda šokt. Buvo tokių, katros gerai šoko, bet 

niekas jos neviliojo. Šokt tai šoko, alia neturi patraukimo ir viskas. Katrie gerai šoka, 

tai neapmyndžios, alia kerėplų yra kad ir apmyndžioja. 

Janina, 1930, 

Stakl. 

Dar tai iš abiejų kojų daugiau polką šoka, o būdavo tai ta pasiutpolkę , polką kitap 

šoka.“ 

 

 

Danutė, 1942, 

Var. 

Abreiskas, tai lienki šlaputukas, nor grįšk. Bet kai Abreiksų šoki, tai jau vedas tas kur 

gerai šoka. Abreiskas - nu tai tokia smagi polka. Labai smagiai. Rateliu sustoja kokios 

aštuonios poros ir tadu šoka in vienį pusį, tik treptelna koju ir in kitų pusį. Ir bernai 

čiumpa tas kur geriau šoka. Pasako „Dabar šoksim abreiskų!“ 

Kap paima šokc, tai atrodo kad manį ty nėra rankon. Langvo šokimo buvau. Jei 

nemoka šoks, tai prastas bernas, tai bėgi, jo net nenori ir suscikt. Na o jai šokėjas, tai 

tuoj mergos nepasidalima. 

Aldona, 1943, 

Didž. 

Buvo pirmasai turi pradėc, kur bajavesnis, paskui kici prisjungia. Žemė drebėdavo, tai 

šokėjos būdavo. Anos šoka, visi daboja. Kap duos. Do atsivėdėjus, kap duos...Kap 

anys išeina, visi be žado daboja, kap anys lupa. Daug jau neišeis (šokti), duoda jiem 

kelių. Nusitaiko tarpeliais išlakstyc. Reikia labai smekalkos narscyt tarp žmonių, 

nerasineši kur vietos maža, suveina daug...  

Ana (merga) turi aplink bernų sukcies. Kap verpstė turi sukcies. Jei lentas, tai lentas... 

jei bus prigludni (merga), tai nuveis per runkom. Reikia bendrauc šokiuos, jei aini. 

 

42. Kokiu apavu patogiau šokti? 

Muzikantai: 

Algirdas, 1936, 

Merk. 

Su langvais patogiausiai. An žolukės irgi smagu su baltais sporbatukais šokc. Taigi 

smagu labai, jie gi langvi, kap duosi... Žiūrint koksai oras, jei lietus, tai jau su 

rimtesniais, su aulais. Kap kurie tai specialiai būdavo ateina, būna packavukės 

pakaltos [pakaltais batais - A.V.], tai kap duoda grindyse, tai net dulka. Tyčia būna 

apsiavį.  

Albinas B., 

1938, Taur.  

Ateidavo ir su klumpėm (kaupukais). Nelabai patogu, bet jaunam viskas patogu. Po 

kara niekas tų batų neturėdavo. Turėjo nuo smetomos laikų užsipirki. 

Šokėjai: 

Vanda, 1919, 

Butr. 
Basi nešoko. Ne sarmata, alia ką žinau. aptrins kojas, apmyndžioja. 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 

A- je- ja, daugiausia mediniukais (medpadžiais). Basom – ne, pirštus numuša. Visap 

šokom. 

Vanda, 1928, 
[Patogiausia – A.V.] apsiavus. Kareiviai su čebatais, mergos basos, jau ruduo. Prie 

šuliniui kojas nusplauna. Kareivis sako: „Pasakai tu jom, kad apsiautų“. „Kad neturi 
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Cirkl. šokiosun, tik bažnyčion“. Jei ataina (kataras) su batais, prie tvoralai nusviedžia – visi 

basi. Jei nutarė basi, visi kap vienas basi. 

Vincas, 1929, 

Pivaš. 

Buv ir su klumpėm gerai. Vasarų kap kas norėjo, kap kam patinka. Jei šokt, tai visiem 

basiem. Ir moterys dainuodavo. 

Ona, 1930, 

Cirkl.  

Nu, tai daugiau mano atminimi buvo medinukai (mediniai), šniūreliais apkalta 

kryžmiškai. Pykši, tik pykši tik pykši sau. Basom ti būtų padai skaudės, pirštus numušt 

gali. Nusipirkdavo batus ti, basos neidavo šokc. Vyrai labiau auliniais batais.  

Onutė, 1937, 

Butr. 

ONA: „Kap pirmiau, tai batelių buvo brangu nusipirkt. Su bateliais šokom.“ 

ADELĖ: „Būdavo kap žiemą dideli šalčiai, tai vailokais apsiauna ir batelius 

rankon nešamės.“  

Šoko su klumpėm14, su „basanoškėm“ iš medžio. Basi nešoko. 

Albinas V., 

1938, Tver. 

Kuom kas išmano. Vienas aina guminiais, kitas – kerzavais (batais). Mergaitės aina 

vailokais, kreidu ištrina - gražūs vailokai. Žiemų. Vasarų – tupliais. Do nebuvo 

basais. 

Anelė, 1941, 

Butr. 

Oi vaikeli, seniau buv gerai ir su klumpėm,. Aš nėjau su klumpėm, bet va mano sesė 

tai dar aj. Kap nepatogu, tai nusiauna ir aina basos ir an kojinių.  

Danutė, 1942, 

Var.  

Jei buvo kokie batai, tai ciktai bažnyčon ajom su jais, o su menkesniais tai ėjom an 

šokių. Ir rūbas buvo atskiras an šokių ir batai, viskas atskira an šokių. 

Aldona, 1943, 

Didž. 

Kas kuom turi. Tapkėm [sportinėm – A.V.]. Tepdavom milteliais dantim. 

Bernai gal tupliais, gal tapkėm. 

 

43. Ant kokios grindų dangos patogiausia šokti? 

Muzikantai: 

Algirdas, 1936, 

Merk. 
Viduj smagiau, užtai kad medinės grindys.  

Zigmas, 1936, 

Merk. 
Va kap grindzys būna sudėtos, tai labai cinka. 

Šokėjai: 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Medinės grindys buvo kaimuos. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
[Šokdavo – A.V.] un padlago. Kojos slysta. 

Vincas, 1929, 

Pivaš. 
Ant grindų. 

Ona, 1930, Buvo grindys i medinės, kai kur buvo asla. Iš molio išplakta. Niekas jai nesdaro. 

                                                 
14 „kad  labai  barška.“ - ONUTĖ 
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Cirkl. Vandenio papilia, kad drėgniau būtų...  

Onutė, 1937, 

Butr. 
Basom nepatogu, nemoka basom šokt. 

Albinas V., 

1938, Tver. 
Vien cik medzinės. 

Aldona, 1943, 

Didž. 
Medzinės. Vasarų kiemi šokdavom. 

 

44. Ar būdavo tokių šokių, kuriuos šokdavo 1-a pora, kelios poros? 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 
Va jai da nesusrinkį, viena pora ir pradeda, o paskiau dasdeda, dasdeda ir šoka. 

Šokėjai: 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Nie. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Būva sugalvoja kas gerai šoka, tas plaka, ė visi daboja. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 
Ne, taip jau nebuvo. Tik mergaičių viliotinis būna. 

Onutė, 1937, 

Butr. 
Nebuvo. 

Albinas V., 

1938, Tver. 
Nie. 

Anelė, 1941, 

Butr. 

Ne ne, prie man nebuvo tep. <...> Nebuvo kad ty tavo polka, ar ty tavo polka. Graina 

ir aini šokc. 

Danutė, 1942, 

Var.  

Per vestuves tai jau kai praveda „Tancių“ tėvai (dabar jau svotai praveda), tadu jau 

visi kici šoka. Instrigo kap vieno veselioj jaunoji atsisitojo ir pasakė: „Ačiū muzikėlės 

kad pagrajinot, o tėvulis su motuli pašoko. Dabar galit visi sveteliai šokc.“ 

Aldona, 1943, 

Didž. 

Buvo. Aš paci šokau. Buvo pirmasiai turi pradėc, kur bajavesnis, paskui kici 

prisjungia. Žemė drebėdavo, tai šokėjos būdavo. Anos šoka, visi daboja. Kap duos. Do 

atsivėdėjus, kap duos...Kap anys išeina, visi be žado daboja, kap anys lupa. Daug jau 

neišeis (šokti), duoda jiem kelių.  

 

Geras muzikantas 

45. Kokiais instrumentais muzikantai grodavo per šokius? 

Muzikantai: 
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Petras, 1931, 

Merk. 

Anksčiau jas kai graidavo, tai cik an smuiko, mažai kas armonikas turėjo, ba 

armonikas buvo labai jau brangus dalykas. 

Algirdas, 1936, 

Merk. 

Kaimuose tik armonikas. Smagu ir armonikos balsas geras. Anksčiau cimbolais 

graino. Būgnas jeigu šokiuosna graina, tai skaitosi gerai. Jis sudaro tų skambesį. 

Grodavo ir vienu smuiku, alia, koksai ty grojimas, gali užmigc. Kasiulynas da 

muzikantas buvo. 

Albinas B., 

1938, Taur.  

Smuikas, bandonija, gitara, basetlė (su smičiumi) ir būgnas (didelis). Kaminskis dar 

vienas smuiku pagraidavo, bet daugumoj jau grojo bandonija, o paskiau suvisai 

garbindavo akordionus, bandonijų mažiau vertino. Smagiausia - būgnas, smuikas ir 

bandonija ar akardionas. Dūdos tik per šventes graidavo šokiams, per Kalėdas, per 

Velykas, per Sekmines. Jie ir šokius graidavo. Triūbočiai daugiausia „kalnus“ ir 

laidotuvėse grodavo. Smagiausia [groti – A.V.]- būgnas, smuikas ir bandonija arba 

akardionas. 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 

Buvo pagrinde armonika. bandonijų, smuikų mažai buvo. Pagrinde armonika, 

akardionas ir kaimiškas būgnas. Smuikinykai buvo vyresni. Cimbolai ten palei 

Miroslavą, Simną ana vienas groja. 

Vytautas, 1948, 

Butr. 

Armonika, gitara(žodžiai kalba ta gitara, gali atkurt žodžius), smuikas (in ilgį judina 

ranką, daugiau stumdo, negu stato, jeigu perstatinėsi, tai bus melodijos nutrūkimas, 

verkia, dejuoja smuikas), būgnas. Keičiantis laikui jau buvo galimybė akardioną 

nusipirkt. Kartu su būgnu grot daug lengviau, ypač kai reikia daug grot. Jei gerai 

būgninai (iš jaunimo bet kuris: ir panelės ir vyrai), tai daug lengviau. Galima pailsinti 

ranką, kai būgnas groja. 

Šokėjai: 

Vanda, 1919, 

Butr. 

An smuiko (j)ir ant basetlios. Tokia didełė. (J)ir aš mokėjau grot. Su būgneliu tai kai 

paskiau, tadu da ne. [...] Akardionų ankščiau nebuvo, tik paprastos armoškės, gitaros. 

MARYTĖ: „Armonikėlės. Armonikas su būgneliu.“ 

SIGUTĖ: „Šukom“ 

Eleonora, 

1926, Cirkl. 

Un armoniko. Bajanas buvo. Kardijonas. Smuiku grojo atskirai. Iš kur atsiveždavo (ar 

cik ne iš Kunigiškės) su cimbolais. Taikos (cimbolai) su armoniku, su muzikontais. 

Vienas mano metų labai gražiai grodavo su lūpini armoniku. Grodavo i šokdavo, 

trepsėdavo. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 

Kardijonas, bajanas, smuikas. Nemenu, kad turėtų tokį ilgų (apie basedlą). Paagliam 

tiko i lūpinė armonikełė, smuikas. 

Vincas, 1929, 

Pivaš. 

Armonikom grojo Joniai. Paskui su akordionu. Prie armoškės turėj ir būgnelis. Būdavo, 

kad ir sykiu armonikas su smuiku. Anksčiau graidavo smuikutėm ir Nastulevičiai 

skambino cimbolais. viską išskambindavo. Gitarom neskambino. 

Janina, 1930, 

Stakl. 

Būgnu ir armoške. Nu jai jau aina muzikantas, ta turi ir barabanščiką. Seniau, nu gi 

kap buvo sesers vestuvės [1941 m. – A.V.] su smuiku dar daug kas grojo, tai smuiku 

grojo toks senis [Palionis – A.V.]. O jau smuikas, kap pusė stalo. Tai grojo smuiku 

labai dideliu. Gražu buvo ir visi labai smagiai šoko. Da ir cimbolais graidavo. Vienas 

va brolis ženinosi, tai grojo vienas an cimbolų, kitas an armoškės, grodavo broliai. Va 
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toks senis vienas graidavo an cimbolų (matė jaunystėj, vaikystėj). 

Ona, 1930, 

Cirkl. 

Būdavo armonikełės, bajanai, paskui akardijonai. Smuikų vienas cik turėjo (ataidavo 

kitas pagroc). 

Albinas V., 

1938, Tver. 

Kardijonu vienu grodavo; kardijonas i cimbolai; kardijonas i skripka; kardijonas i 

bubnai. Vien skripka – nie. 

Onutė, 1937, 

Butr. 

Armonika, akordreonu, būgnu. „Va kap puseserė ženinosi, šituos, Plasabnyk 

girioj, tai buvo kapelą pasamdyta, tai buvo su smuikėm ir basetla. tai da aš klausinėjau 

an ko čia groja. „An lantos“ – jis man užjuokavojo. Aš matau kad čia yr lantos, bet dar 

ir ne lantos. Būgnas nu jo skambesys. Pas mus skambijo cimbolais. Prie Janaukos grojo 

Karvelienės teta – Adomyno žmona. Labai gražu buvo. Jis ant smuikės graino, o ana an 

šitų cimbolų barškino“. 

Anelė, 1941, 

Butr. 

,,Daugiau armonika, ta akordionas tai išeina buvo jau geresnis instrumentas, skaitos. 

Smuika graidavo. Prie man tai ne, anksčiau graidavo, ankčiau būdavo“. 

Danutė, 1942, 

Var. 

Akardionų niekas beveik neturėjo, daugiausia visi graino an armonikų. 

Akardionais grainos 1956 m. Va cia kap atėjau, tai su armonikais daugiausia grojo. 

Smuikų ba jai dar kas turėjo, bet taip cin armonikais ir būgnu. Ir arklio dzinguliai cika, 

pagal taktų krtatai ir skambina. Viskas tinka, cik reikia pritaikyc, jeigu polka tai reikia 

tankiau, pagal taktų. Jei valsas, tai vėl ranku drebini, tep ir būgnini. Kap aš buvau 

kokių 5 metų, tai cik smuiku vienu grojo. 

Birutė, 1942, 

Sibiras 

Arminka, akardionai. Patys pasidarė Šaukštais ten būbnino, samtį su šaukštu – tai 

bū(b)gnai tokie buvo. Tėvas (Mikas Kaminskas) turįjo armoniką ir grojo. (Muzikantai iš 

Alytaus r.) 

Aldona, 1943, 

Didž. 

Grodavo muzikantas pats ti armoniku. Vienas cik zirzina un armonikelio, bajano kokio. 

Cimbolai buvo be galo gražu. Ajezus aje... Numirėlį gali prikelc kai sudera su 

armoniku. Skripka (dar prisideda)], tai labai vožna muzika. Girdzis pusėj rajono to 

muzika. I jei do ori gegužinėj tai aje aje. Prie vienai skripkai neteko (šokc). Deda 

burnon i švilpia. Gražu do, gražu gaudavos. Kuris groja armoniku, tas i daro tep. 

Barabonas būdavo retenybė.  

 

46. Pagal kokią instrumentų sudėtį smagiausia šokti? 

Muzikantai: 

Albinas B., 

1938, Taur.  
Smagiausia [groti – A.V.] – būgnas, smuikas ir bandonija arba akardionas. 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 

Buvo pagringe armonika. bandonijų, smuikų mažai buvo. Pagrinda armonika, 

akardionas ir kaimiškas būgnas. Smuikinykai buvo vyresni. Cimbolai ten palei 

Miroslavą, Simną ana vienas groja. 

Šokėjai: 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Kardijonas geriausia. 
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Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Nebuvo pasirinkimo. 

Janina, 1930, 

Stakl. 
[Pagal smuiką ar pagal armoniką? – A.V.] „Ir tep gerai, ir tep gerai kas groja“. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 
Armonika. Smuiko graži muzikełė, alia ne tiek. 

Albinas V., 

1938, Tver. 
Po kardijonui i kai būna cimbolai. Bubnas užkerta per kojas – suk suk. 

Aldona, 1943, 

Didž. 
Armonika, cimbolai i smuikas, tai labai vožna muzika. 

 

47. Kokius šokius labiau mėgdavo šokti – lėtus ar greitus, valsus, polkas, mazurkas, fokstrotus? 

Muzikantai: 

Algirdas, 1936, 

Merk. 

Jei atėj daugiau išgėrusių, tai nori, kad (muzika) linksmesnė būc. Grot – polkas 

labiausiai pacinka, smagiausia. 

Albinas B., 

1938, Taur.  

Nu tie tradiciniai šokiai būdavo, nežinau ką čia pasirinksi – polka, valsas, fokstrotas, 

šliaufokstrotas. O kai tango prasidėjo, tai į tango buvo visi pasinešė grot visi. 

Šokėjai: 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 

Nu tai greiti. Kai duodavom polkos, tai aždusį. Ažtai aš senatvej be kojų. Lenktynes 

darydavom - kas ilgiau iššaks. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Kap kam patinka. Vienas kap meška minas... 

Janina, 1930, 

Stakl. 
Visus 

Ona, 1930, 

Cirkl. 

Šoka, kas moka tai visaip – i lėtų, i greitų... čia gi raikia do, žinai... Kitas nesupranta 

muzikos, anas nieko nesiorientuoja...  

Albinas V., 

1938, Tver. 
Man, būdavo, polka, valsas. 

Danutė, 1942, 

Var. 

Cingėjo bernai šokc tokių karobuškų, padispanų, tai cia šokom vienos merginos. Jiem 

geriausia buvo valsas, polka, Abreiskai, tai jiej jau išsikrauna. Nereikia kap dabar 

treniruokliuosna eina, būdavo sekmadieniais pareini tai kaip iš treniruoklių. 

Visi ajo i visus šoko již eilės. 

Aldona, 1943, 

Didž. 

Jau greitas – polka. Greitai, strogiai, su lakstymais. Nusitaiko tarpeliais išlakstyc. 

Reikia labai smekalkos narscyt tarp žmonių, nerasineši kur vietos maža, suveina 

daug...  

Vincas, 1929, Pirmoj ailėj polka 
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Pivaš. 

Onutė, 1937, 

Butr. 
Greitesnius. 

Anelė, 1941, 

Butr. 

Nu ką žinau, viskų (j)iš eiłės, polkų, valsų. Jaunimas mėgdavo smagesnius, va kap 

ateina ta pasiutpolkė, tai jau šoki jigi prakaito. O paskui tik vėdinamės, vėdinamės. 

 

48. Koks muzikantas buvo laikomas geru, dėl ko?  

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 

Kad supratais melodijų tų.  

[Pagal ką nustatydavo muzikanto gerumą? Ar dažnas grojimas vestuvėse, vakaruškose 

– muzikanto gerumo įrodymas? – A.V.] Karo metais tų veselių niek nelėlė. Bet po 

karo vestuvėj po šimtą buvo. Po karo jau geriausiai gyvenom. 

Algirdas, 1936, 

Merk. 

Jei geri muzikantai, tai reikia prisitaikyc būgnyc. Karpuškienė, jos vyras ir dar 

bugnorių būdavo pasisamdo, tai porą sykių anas buvo susirgis, tai aš su jaj grojau. Su 

parapijalni muzikati grait, oho, tai jau dzidėlė garbė buvo. Su jais gal tris veseilias 

apgrainau. [Ar mokėjo jai pinigus? – A.V.] Tai taip, jai mokėjo, kiek paprašydavo, 

tiek mokėdavo. 

Zigmas, 1936, 

Merk. 
Sužino kad vestuvėj graini, tai iš kaži kur užprašo. 

Albinas B., 

1938, Taur.  

Geras tas, kur gerai graina ir žino daug kūrinių. Yra dainų tiek, kad aš jų nekartojų ir 

visų neušdainuoju. 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 

Muzikantas ir grot, ir pašokt, ir dainuot, ir pašvilpaut, ir pašnekėt, ir pašposyt. 

Muzikantas turi būt gyvas, ne numirėlis, ne apsnūdėlis. Turi jaust publiką, turi jaust 

nuotaikas, turi sudaryt gerą nuotaiką. 

Vytautas, 1948, 

Butr. 

Nu tais laikais geras pagal ištvermę. Susirinkdavo vakaruškosna, tai šokdavo nuo 

sutemų iki beveik paryčių. Ir tam nuzikantui reikėdavo sugebėt išlaikyt. Ir nebūdavo 

kad suveina ir tik šoka, būdavo pertraukos, tai dainuodavo merginos, žaidimų 

žaizdavo, dainuoja merginos – mizikantas pritaria. Baigia merginos, vaikinai 

pradeda. Muzikantas pritaria. Polka su ragučiai – muzikantam peilis. Trukdavo 

valandą, valandą su puse.Turi visi šokyje dalyvau. Tada prasideda rateliai. 

Ališausko smuikas: „Armonika pritildai, tai atodo kad verkia tas smuikas. Ot gerai 

grojo!“ 

Taip, kad ir dabar vestuvėn belekokio muzikanto nieks nekviečia. 

 Dainos pritaikytos šokiui, groji, dainuoji tą dainą ir reikia taip grot, kad būtų lengva 

šokt pagal tą tavo grojimą. 

Šokėjai: 

Vanda, 1928, Geras bet koks. Lazdiniai buvo vaje vaje koki garbingi – kardijonai iš Australijos 
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Cirkl. (ceta atsiuntė). 

Janina, 1930, 

Stakl. 

Seni [muzikantai – A.V.] geriau graidavo [už jaunesnius – A.V.]. Va kaip šiti sẽniai. 

Tai pas jį net šneka tas armonikas – nu labai gražiai groja. Tai kad aš prisiklausau ir 

čia [Stakliškėse – A.V.], tai kad katras - nepašoksi. Seni geriau graidavo.  

Ona, 1930, 

Cirkl. 

Gražiai labai grodavo valsų, polkų. Ne kiekvienas sugeba gražiai taip grot. Gal 

gaidos gerai ti...Būdavo prastas muzikantas groja tik – tir lir lir, tir lir lir – tų pacį.  

Onutė, 1937, 

Butr. 

Kad groja gražiai, dar ir dainuoja grodamas. Tai tadu ir smagu šokc būna. Dainuoja 

visokias dainuškas. 

Albinas V., 

1938, Tver. 

Ai verkdavo skripka, cimbolai - utura, ne groja. Ne šite, kap dabar. Gerai groja, 

aiškiai. Ataini (jau iš šokių), guli, lungas atidarytas - nemožna nugulėcie. Vė aini. Tep 

groja, kų toliausiai girdzis. 

Anelė, 1941, 

Butr. 

Kas nori daugiau pašokt, tai prašo: „Pagraik tą, pagrai tą.“ nu i viskas. O katras jau 

geras muzikantas, tai pagraina visas iš eiłės, ką moka.“ 

Danutė, 1942, 

Var. 

Geriausi muzikantai tai buvo Karpuškienė jiš Alytaus, jai jau toj graina, tai jau labai 

gera veseilia būna. Jos vyras an smuiko graino, tai jiej dviese grojo.  

Aldona, 1943, 

Didž. 

Gražiai groja. Linksmas. Lygtai veda vakarų. Zanuda kokis jau ne. Yra kuris geriau 

groja, kitas ne visus šokius moka. Kuris necingus, ilgai (groja), pertraukų nedaro. 

Išveda melodijas, ė kuris ti bile tirli-tirli - i vsio.  

  

49. Ar muzikantą vertindavo dėl gebėjimo groti ilgai? 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Geras, ne cinginys. Kas akvatnas šokcie, tai gerai. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 
Ataina vakari, tai groja visų laikų. Jau kas pakeičia ji, pagroja, tai pailsi kiek.  

Albinas V., 

1938, Tver. 
Blogi (muzikantai) cingiai groja. 

Aldona, 1943, 

Didž. 
Kuris necingus.  

 

50. Ar būdavo puikiai grojančių muzikantų, pagal kurių muziką nebuvo smagu šokti? Ar 

kviesdavo tokius muzikantus groti šokiams? 

Muzikantai: 

Algirdas, 1936, 

Merk.  
Nu ką žinau, kaip ti nesmagu. Jei graina muzikantas, tai turi būc smagu. 

Albinas B., 

1938, Taur.  

Kur ateidavo, tai jau gerai graidavo. Jei va kur nekur, o kitas turi geresnę klausą, tai 

pataiso. 
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Vytautas, 1948, 

Butr. 

Muzikantas buvo aukso kainoj. Lauki kad tiktai užgrotų. Turi grot gerai. Budavo tokių 

muzikantų kad pagal jo grojimą šokt neįmanoma, kojas pakerta, jis neišlaiko takto. Jis 

nukerta po pusę takto. Nuo tokių bėgdavom. 

Šokėjai: 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Kokis buvo – tokis. 

Janina, 1930, 

Stakl. 

Tai kad aš prisiklausau ir čia, tai kad katras - nepašoksi. Nu ne tep ir viskas. <...> Va 

jei prastai grodavo, tai sakydavo: „Grok, ba jei negrosi – sūrį išvemsi!“ – 

nuežpykdavo. 

Albinas V., 

1938, Tver. 
Grodavo cik geri muzikantai. 

Danutė, 1942, 

Var. 

Jei jaunimas būna nesmagus, kokie seniai, tai gal ir nesmagu. Buvo tokių čiudnų 

veseilių ženijom, tai girtutukai buvo. 

Aldona, 1943, 

Didž. 

Tokių i nekviesdavo. Žinom - kviečiam. I do nusjuoks grodamas. 

Linksmas muzikantas kviečiamas.  

 

51. Kaip patogiau groti: stovint ar sėdint? 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 
Atsisėdis grojau, tep geriau. Bielskas irgi, jei aš sėdžiu tai jir jis.  

Albinas B., 

1938, Taur.  

Dauiausia grodaidavo sėdėdami. O smuikinykas dažnai stovėdavo. Gitara, akardionu, 

būgnas akomponuot tik sėdintys.  

Pranas, 1947, 

Pivaš. 
Man stovint, nes aš pats šoku judu, mane vadina grainančiu šokėju. 

Vytautas, 1948, 

Butr. 

Stovėt, prisistovi vestuvėj. Vestuvėj an kojų. Sėdi ir dar ne bet kaip, da atneša kėdę 

kad būtų patogu., kad niekas neužsėstų, alkūnių neužspaustų. Visi spraudžiasi atsisės 

arčiau. Būdavo garbė prie muzikanto atsisėst. 

Šokėjai: 

Janina, 1930, 

Stakl. 
Sėdėjo. 

Onutė, 1937, 

Butr. 
Sėdėjo an s(v)uoluko. 
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Muzikantas – geras šokėjas 

52. Ar muzikantai mokėdavo šokti, ar šokdavo? 

Šokėjai: 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Šokdavo. Jaunas muzikantas buvo geras šokėjas. 

Janina, 1930, 

Stakl. 
Mokėdavo šokt. Jai jis nemokės šokt, tai ir takto nepagros. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 

Nu, dabar nepasakysiu. Visi gi mokėdavo seniau šokt. Cik vienas buvo [nemokantis – 

A.V.]. Atait ataidavo (į šokius), pasėdi i viskas, ė nei šoka, nei dainuoja. 

Onutė, 1937, 

Butr. 
Mokėdavo. Jai būdavo kelis muzikantai, tai muzikantai pagroja ir pašoka. 

Albinas V., 

1938, Tver. 

Ajėzus, dalaiskim, ataina kitas groc, tadu anas šokdavo. Tadu anas kamandavo 

šokiam – polkos lietuviškos ti visokios. Cik gaudais ausim... 

Anelė, 1941, 

Butr. 

Būdavo, jai pakeičia muzikantas, ateina iš kaimo ir moka grot, tai muzikantas ir prašo 

grot, ba kožnas norėj pašokt.  

Danutė, 1942, 

Var. 
Jei šokc mokėsi, tai ir būgnyc mokėsi. 

Aldona, 1943, 

Didž. 

Šokdavo. Nuo žmogaus priklauso. Nusbosta grot i nuveina pašokc. Dūkdavo. Lieka cik 

du – smuikas i cimbola. A kas paima, kas moka... 

 

53. Ar muzikantai šokdavo grodami instrumentais? 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Su lūpini armonikełi tai grodavo i šokdavo. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 
Gal ti i buvo. 

Onutė, 1937, 

Butr. 
Ne. 

Albinas V., 

1938, Tver. 
Cik du kartus buvo. Kas ti jam buvo užejį – nežinau (tebėra Bronius).“ 

Albinas B., 

1938, Taur.  
Nu ne. 

Anelė, 1941, 

Butr. 

Kad ne, tik va dar Kęstutis Tumynas. Nebuvo kad tep išdykautų. Nu čia reikia kad 

šiūstrus butai.“ 

Birutė, 1942, 

Sibiras 

(muzikantai iš 

Buvo šokiai laidies dainų motyvais. Labai būdavo kad dainuoja ir šoko. 
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Alytaus r.) 

Aldona, 1943, 

Didž. 
Ne. 

 

Šokimo ir muzikavimo santykis 

54. Ar šokėjai taikydavosi šokti arčiau muzikantų? 

Muzikantai: 

Algirdas, 1936, 

Merk.  
Nu kad ciej namai nedzideli buvo, tai ty girdėc viskas. Nea. Nebuvo tem. 

Šokėjai: 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Pirma suolai buvo (ten sėdėdavo muzikantas). Tai šokdavo arci prie muzikanto.  

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Bet išlindo i gerai. Kap stacių pilna pirkia. 

Vincas, 1929, 

Pivaš. 
Tas pats. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 
Visi aplinkui šoka. Šoka i šoka. 

Albinas V., 

1938, Tver. 
Nie. 

Aldona, 1943, 

Didž. 

Taikos atsisėst prie muzikanto krikšti. Ne visi pakliūna. Rimtesni, vyresni... Jei bernas 

pasisodzina prie muzikanto - tai pačiotas, priekį. Tai buvai ti vožna. Prie durų stovėc 

(jau blogai)... Tarp savį bernai konkuruoja kur atsisėsc. Tai i neria prie muzikontų. 

Pacys susrūšiuojam: vienų veda i veda, kita - sėdzi, viena moka liežuviu, kita - 

kojom... 

 

55. Ar būdavo tokių šokių, kai muzikantai taikydavosi prie šokėjų? 

Muzikantai: 

Algirdas, 1936, 

Merk. 

Nugi pamatai an žmonių kap jiem tas šokimas. [taikant tempo greitinimą – 

A.V.] 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 

Nebūdavo kad ten taikyt, kaime visi gerai mokėdavo šokt. Grodavo ir dar 

dainuodavo „Graik muzikante, graik muzikante, jei negraisi, aisima namo“. 

Da šitaip reikalauna. Jaunimas labai aktyvus. 

Zigmas, 1936, 

Merk. 

O pamatai katris nemoka šokc, tai susmilini groc. Žiūrai, žiūrai ir kad jau ne 

ty išejo. Žiūrau an kojų. 
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Šokėjai: 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Kai darželių aidavom, i dainas labai mėgdavom gražiai su muzikantu (dainuot). 

 

56. Ar būdavo tokių šokių, kai šokėjai taikydavosi prie muzikantų? 

Šokėjai: 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Derinom, kap gi nesiderinsi. Tai kokis šokis bus? 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Muzikantai savo groja. Tu taikais kap anas groja. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 
Pagal muzikų šoka. Ne, turi šokėjai prie muzikos taikytis – kap groja, tep i šoki. 

Albinas V., 

1938, Tver. 
Nie, visų laikų muzikos klausai. 

Aldona, 1943, 

Didž. 

Tai jau visi. Kas jau užgros tai reikia šokc, jei ne - sėdzi. Kap užgroja – tep darai. 

Tunkiai – tunkiai plak. 

 

57. Ar būdavo nesutarimų tarp muzikantų ir šokėjų? Dėl ko: šokių tempo, šokių eigos? 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 

Nea. Jei kap gyrtas ateina, priskabin graik tų ir tų. Jei jau taip pristoja, tai tadu pagal 

jo madų tadu pagroji. Tep i praaina. 

Zigmas, 1936, 

Merk.  

Na, ne. O tep, tai būdavo ty visko. Būdavo ir susmušėm kiek rozų. Ai visap būdavo. 

Būna renkam muzikon, kitas turi ir neduoda pinigų. Tai tadu sako mano varyk. Nu tai 

tadu suspeša – subėga kici perskira, kad nebūt. 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 

Gal ir gali būt, kad kos pasikėlęs pašiept ar ką. Bet anais laikais muzikantus 

gerbdavo, nes nebuvo nei patefono, nei magnetifono, nieko, vienintelis instrumentas 

buvo armonika, akardionas ir būgnas. Pats grainu, pats šoku ir niekam nedėkavoju. 

Šokėjai: 

Vanda, 1919, 

Butr.  

Nea, nebūdavo. 

MARYTĖ: „Būdavo visap.“ 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Būna suspyksta, kai išgėrį ataina. 

Vincas, 1929, 

Pivaš. 
Neteko. 
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Janina, 1930, 

Stakl. 
Kartais būdavo, net ir susimušdavo. Tai už mergas, tai už ką. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 

Muzikantų išsivedė išgerc. Jurgis patepė smičių taukais. Atajo – negroja. Tėvas 

[muzikantas – A.V.] tų prakeikė – negauste daugiau, kad šit padarėt. 

Onutė, 1937, 

Butr. 
Kad ne.. Paprašo. 

Albinas V., 

1938, Tver. 
Nie nie, šito tai nie. 

Anelė, 1941, 

Butr. 
Nea, nebūdavo. 

Aldona, 1943, 

Didž. 
Nie nie, šito tai nie.  

 

58. Ar šokėjai pasakydavo muzikantams, kaip jie turėtų groti? 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 

Kas ty tau sakis [„Užtenka grot, jau pavargo!“ – A.V.]. Grosi, tai tau ir galas pareis, o 

jiej šoks. Kitas da atsisėda už stalo ir net nepajaučia kaip baigias šokiai ir nė karto 

nepašoko. Muzikantas: „Jau aisiu namo“. „Nu tai dar vienų, dar vienų“. 

Algirdas, 1936, 

Merk.  
Būdavo, rėkdavo “Gyvai!“. Prigėrę daugiau rėkdavo. 

Albinas B., 

1938, Taur.  

Nuomonę jaunimas turėdavo, bet kad tai kur oficialiai sakytų, tai ne. Ateis sakys, kad 

nemoki grait, tai jis akardionų į tašę ir išeis ir vakaro nėr. 

Vytautas, 1948, 

Butr. 

Taip nebūna. Būdavo pasiutpolkės an ištvermingumo. Susiginčydavo bernai kuris 

ilgiau iššoks pasiutpolkę. Kuris iškris greičiau. Panelės neišlaikydavo, keisdavo 2, 3.  

Šokėjai: 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Sako, kų ti sakė, tas ažpyko, tik armonikų po pažasciu i nuvejo. 

Vincas, 1929, 

Pivaš. 

Kiek nori tiek šoko, muzikantas graino. Nor ir per nakt šoksi, muzikantas neatsisako. 

Pasėdi, atsiilsi, dar nuveina tamson butuką padaro. 

Janina, 1930, 

Stakl. 

Sakydavo „smagiau!“. <...> Va jei prastai grodavo, tai sakydavo: „Grok, ba jei 

negrosi – sūrį išvemsi!“, nuežpykdavo. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 
Savo noru groja (nuo nieko nepriklauso). 

Onutė, 1937, 

Butr. 
Sako: „Gana!“ „Kitą!“ - ir kitą groja. 
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Albinas V., 

1938, Tver. 
Nie, atsisakai (jei nepatinka). 

Anelė, 1941, 

Butr. 

Paprašo būdavo: „pagrok valsų, polkų, gi tą šustą ar šliafoksą.“. Šiandien va grojam 

šitą, pavargsta. Arba „Pagrok smagią!“- tai pasiutpolkę. Kai jau pasiutpolkę šoki, tai 

jau pavargsti. Būna rugiapjūtė kap reikia. 

Danutė, 1942, 

Var. 
Rėkdavo kurie išgėrę „Gyvai!“, tai jau sutrepsės... 

Aldona, 1943, 

Didž. 
Paprašis kokios, taip. 

 

59. Ar šokėjai užsakydavo pas muzikantus pagroti tam tikrus šokius? Kaip už užsakytą šokį 

atsidėkodavo? Kas pradėdavo šokti užsakytą šokį? 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 

Užeina kap kadu kam akvata, tai paprašydavo, o kap kadu, tai daugiausiai pats iš 

galvos. 

Algirdas, 1936, 

Merk.  

Prašydavo, visap būdavo. Per veselią užprašo kokios dainos ir turi mokėc pagrait. 

Ačiū ir viskas [nemokėdavo už tai – A.V.]. 

Zigmas, 1936, 

Merk.  

Nu kap neišpildysi, nu jai atejo koks girtas, apsismiurgliojis, tai atsakai. Girto niekas 

neklauso. Per vestuves: va dar ta užsisako kokių tu nori, o pirma, kokių aš moku, tokių 

ir pagrainu.  

Albinas B., 

1938, Taur.  

Ja, užprašydavo. Ne kiekvieną kartą, bet prašydavo. Sušukdavo bernai [užprašymas 

būdavo surėkiamas – A.V.]: „Nu muzikante, pagrait „Polka lik an synų“ ar tą...“ 

Fokstrotą, šliaufokstrotą, valsą dažnai užsakydavo. Mergos prašydavo valso „Panų 

teisės““. Kartais pagraidavo, jeigu būdavo numatę ką kita, tai kita graidavo. 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 

Pageidavimų, tai be abejo, kad būdavo. Prašydavo kuriej jau mandresni šokėjai. Jeigu 

nemoki, tai ir neišpildai. Bet taip tai draugiškai, kų tį paprašo, tai pagroji ko 

pageidauja. 

Vytautas, 1948, 

Butr. 

Nu taip, nu ką tu ten, pats nešoki, koks tau skirtumas. Tau pinigus sumokėjo, ką prašo, 

tą ir groji. 

Muzikantas mokėdavo visus užsakomus šokius grot. „Muzikantai būdavo gabesni, 

žinodavo daugiau.“  

Šokėjai: 

Vanda, 1919, 

Butr. 

„Taip užsakydavo. [Atsidėkodami – A.V.] pasako ką“.  

Merginos muzikantų atsidėkodamos nebučiuodavo. 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Tai kap gi, prašo. Neraikia užmokėc už užsakymų.  
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Vincas, 1929, 

Pivaš. 
Paprašydavo 

Janina, 1930, 

Stakl. 
Būdavo. Atsilyginti nebuvo mados. Ne, nebuvo madoj da bučiavimas 

Ona, 1930, 

Cirkl. 
Nugi, muzikantų kas paprašo, tas pagroja. Užsakymų gal nebuvo.  

Onutė, 1937, 

Butr. 

Paprašyt tai gaľ paprašo, va tep asmeniškai - „ta pagrot, tai gaľ tą pagrok“, o 

pinigais mokėt ne. Ne, tep nebuvo (muzikantų bučiavimo). 

Alinas 1938 
Vyresni darydavo. Ar anys ažmoka ar kap... Sėdzi visi. Nori sužinoc, katra myli – 

„Mergaičių viliotinis" [užsako – A.V.] 

Anelė, 1941, 

Butr. 

Sakydavo: ,,Pagraik tą, pagraik tą!“ Ir graidavo. ,,Ne, ne, neduodavo (pinigų). Išeina 

jei yra užsakytas muzikantas, pas mane šokiai, tai gaspadorius atsilygina, nu tai gal 

jaunimas susideda. Tep tai ne, kad va šokis ir aš moku, ne, ne, nebuvo taipseniau. 

„Ne, nebuvo tokios mados (bučiuoti muzikantus). Nu ačiū - išeina, linktelna.“ 

Danutė, 1942, 

Var. 

Nieko neatsilygydavo. Tik vienoj veselioj mačiau kap dėkavojo, o kap pati ajau, tai 

nieks muzikantui nedėkavojo. 

 

Instrumentus papildantis muzikinis pritarimas 

60. Ar buvo tradicija ištrepsėti ritmą kojomis? Trepsėdavo tik vyrai, ar ir moterys? 

Muzikantai: 

Algirdas, 1936, 

Merk. 
Geri trepsėdavo. Va kap sutrepsi, tai net grindcyz sudunda. 

Zigmas, 1936, 

Merk. 

Kaip būdavo sutrapsi, tai atrodyt y truks ir tos gridys. Mes trapsėjom, labai. O kap 

dašoki in muzikų, tai kap pakelia muzikų grot geriau, duoda ūpų. Viskų sutrapsi, arba 

šoka smagiai. Moka ir moteros. Patrepsėdavo da geriau kap vyrai. Raikia abiem 

sutrapsėt. Ant dulkės išeina iš po grindų. 

Albinas B., 

1938, Taur.  

...Su kojom dažnai sutrepsėdavo. Vyrai Su kulnais, su batais dažnai trepsėdavo. Be 

trepsėjimo ir šokio nebūtų. Polka greitesnė tai tik su trepsėjimais. „Suk mergą 

aplinkui“ – stovi vietoj, trepsi, o paną aplinkui suka. Būdavo „Dūkit gara!“ 

sušukdavo. 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 

Tai ir aš tep šoku. Su patrepsėjimu i kitą pusę. In taktą, in ritmą pataikai, tai jau geras 

šokėjas, va tep treptelėjai ir mergina sukas in kitą pusę. Merginos netrepsėdavo, jei an 

bairio, kuri bajavesnė. Būdavo kad pargriūdavom. Polką šokdavom ir „galopo“ 

žingsniu – šokinėdavom. 

Šokėjai: 

Vanda, 1919, 

Butr. 

VANDA: „Nebuvo tep“ [netrepsėdavo – A.V.]. 

MARYTĖ: „Kap bernai šoka, tai net dunda nuog kojų. Ne visi mokėdavo trepsėt. Kai 
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duoda, tai ana, kaip muzika.“ 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 

Vyrai trepsėdavo. Oi trepsėdavo. Trepsi trepsi, tadu su čebatais sumuša (vienas in 

kitų). Anas šoka i trepsi, a merga paskui su juo sukas. Kur šokėjas geras, tai trepsi 

kojom. Ataidavom išvargį labai iš šokių. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 

Tai duoda trepsėcie apie visų klubų (dabar niekas netrepsi). Kojas sudaužia. Tik 

trepsi trepsi. Per šeštadienį sekmadienį tupliai suplyšta. Tėvas tai pakaustė (sūnui). 

(Kai nuėjo) aplink visų klubų, kelnios aplink blauzdas tik sukas. Ne per visus tep 

išeidavo. Bet kokis lentas – nieko gero, reikia kad būt sprintus. 

Vincas, 1929, 

Pivaš. 

Nu tai jai grindys kur geros, bet kad da buvo ir be grindų šokom. Kai duoda, tai 

moment išdziūsta. Trepsėk kiek ty nori, tu kas ty. Trepsi ir su klumpėm. Kai šeima 

padidėjo, tai pastatiau galų su medinėm grindim. Dūko dažnai, darė šokius. Tas 

kambarys tuščias - šokių salė. 

Janina, 1930, 

Stakl. 

Mošos vyras buvo mane išmokinęs. Sako: „Tu šok, šok!“, o jis išsitrependavo. Ir jau 

buvo mane išmokinęs trepent. Jis duoda kojom kai su būgnu. Pas mus netrependavo, 

bet va Onuškio jaunimas, tai ten visi taip šoko. Labai gražu. Pas mus tai kuiliai, šokt 

nemoka.  

Ona, 1930, 

Cirkl. 

Labai trepsėdavo, gražiai trepsėdavo. Buvo, kad tep savotiškai (trepsintis). Jau 

ženotas aidavo, išsisiusdavo. Tik laksto (merga) aplink, kai trepsi. Tai gi raikia 

pristaikyt... 

Onutė, 1937, 

Butr. 

ONA: „Būna, būna. Ne visi mokėjo ištrepsėt. Ištrepsėdavo bajavesni, 

puikesni, tai tiej ir trepsėdavo. Kap karti ne.“  

ADELĖ: „Oi.. pas mus buvo vienas. Čia mažai yra kad trepsėdavo.“ 

[Ar smagu kai vyras ištrepsi? – A.V.] ONA: „Man tai ne, labai jau 

skeryčiojas.“  

ADELĖ: „Smagu, jei gerai šoka, tai koľ ne.“ 

[Ar merginos trepsėdavo? – A.V.] ONA: „Ne.. Nu ty biskį gal.“ 

Albinas V., 

1938, Tver. 

Buvo Vosiūnuos mada – polka su trepsėjimu. Tu sukies, (kai) raikia sukcies kiton 

pusėn, tadu sutrepsi – i kiton pusėn. Petrukas trepsėdavo labai, moterys nie, cik 

spėdavo sukcies. Vyras stovi un daikto i sukas, ė to, nesiregi net kojų, kap aina (apie 

vyrą). 

Anelė, 1941, 

Butr. 

Būna būna. Geri šokėjai trepsėdavo pagal muziką. Kas išeina jau bravas bernas, tai 

patrepsėt jau išeina. Nebuvo kad ty merginos trepsėtų, ne, ne, nebuvo. 

Danutė, 1942, 

Var. 

Geri trepsėdavo. Kap užpenciais duoda žemėn, tai cik barška tos grindys. Tep kala ir 

sukas. [Parodė kaip trepsėdavo – A.V.]. 

Aldona, 1943, 

Didž. 

Pradėdavo polkų, tik te-te-te-te girdi kap kultuvė kala kojom. Itai Vosiūnų pusė. I 

nuskraidė sijonai. Trepsi muzikos taktan. Pakliūc reikia. I sylos reikia, i klausos. Prie 

muzikos reikia derėc, kadu treptelc, i tadu šokc reikia abiem kojom. Bernas kap 

šokina, tap tu turi daryc. Palaiko (mergų), maž kiek sukas. Ana turi aplink bernų 

sukcies. Kap verpstė turi sukcies.  

 

61. Ar sėdintieji per šokį pritardavo plojimais, paūksėjimas? 
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Muzikantai: 

Algirdas, 1936, 

Merk.  
Visap buvo. Ateina, pašoka, paploja. 

Šokėjai: 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Ne. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Neplodavo. Nebuvo mados. Nelingavo.  

Janina, 1930, 

Stakl. 
Nu būna kartais. Plojimai nelabai buvo mada. 

Ona, 1930, 

Cirkl. 
Nieko, tik žiūri sau. Kas kų išveda šokc. Terpu savį pasikalba.  

Albinas V., 

1938, Tver. 

Kas sėdzi, tai sėdzi. Daboja. Nieko... Do ataina moterys senos, kam moma – noris 

padaboc, kap vaikai šoka.  

Danutė, 1942, 

Var. 

Kap Abreiskų duoda, tadu jau ploja tie kurie laimi. Katrie duoda žado, su muzikantu 

lanktinių aina, tadu ploja. 

Aldona, 1943, 

Didž. 
Ne. 

 

62. Ar šokantieji pritardavo muzikai ritmiškais plojimais, paūksėjimais? 

Janina, 1930, 

Stakl. 
Labiausia, kap treptels – in kitą pusę „Uch!“ – riktels 

 

63. Ar muzikantams šokio metu nustojus groti, šokėjai patys palaikydami ritmą plodavo, 

trepsėdavo? 

Šokėjai: 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
Nedarydavo. 

Janina, 1930, 

Stakl. 
Ne. Tada jau pasako: „Bernai dėkoja mergaitėm, o mergaitės muzikantams.“ 

Ona, 1930, 

Cirkl. 
Ne, nustoja, tai nustoja.  

Aldona, 1943, 

Didž. 
Ne. 
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64. Ar šokiams pridainuodavo? Kas mokėjo daugiau pridainavimų – merginos ar vaikinai? 

jaunimas ar vyresnieji? muzikantai ar šokėjai? Ar merginos dainuodavo nešvankius 

pridainavimus? Ar kurdavo pridainavimus? 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 

Nežinau, kap kurie inpratį. Žiuronyse dainuodavo. O čia Vladzia neastimenu ar 

dainuodavo. 

Algirdas, 1936, 

Merk. 

Turėdavo. Priedainius dainuodavo daugiausia muzikantai. Prie mūs ir daugiau 

prisdėdavo ir vyrai. Moterys ne. Ir nešvankių buvo. Pamiršau, kad mes jau dabar 

tokių nenaudojam. Dažnai dainuodavo. Nu tep sau, užeina mintis ir uždainuoja. 

Čestušos – negražios [nešvankios dainos – A.V.]. Gražios – dainelės. 

Zigmas, 1936, 

Merk. 

Oi.. tai cia pasakai kap graisi pasiutpolkių. Pasakai „Bus pasiutpolkė!“[Labai daug 

nešvankių pridainavimų moka – A.V.]. Muzikantai dainuodavo, jaunimas 

nepristodavo. Aš da anksciau daugiau mokėjau.  

Albinas B., 

1938, Taur.  

Niekomet nepradės grot nepabliuznijęs. Pirmiausia uždainuoja, po to polkutė iš C, ir 

visi jau žina. Dainuodavo visokių bliuznijimų, visokių nešvankių melodijų. Valsas – ir 

uždainuoja kokią negražią. Padainuoja ketureilį ir visi žino kas bus. Kiekvienąkart 

dainuodavo tas pats. Kiti muzikantai irgi išdainuodavo pabliuznijimus. Jaunimas 

nedainuodavo.  

Muzikantai negroja, toj [šokėjai – A.V.] šauks „Mūsų muzikantai, katinai papjovė, 

rankeles, kojeles, po stalu sukrovė. Po stalu netilpo, popečkiu pavilko, škac, škac, 

nepeliauk, mūsų muzikantu.“ Arba „Muzikanta iš naktys, styra ranka iš petys, džium 

džium, tra lia lia, styra ranka iš petys.“ ir „Muzikantu iš naktys skauda ranka iš petys, 

džium, džium, tra lia lia, stauda ranka iš petys.“ 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 

Visokių ir nešvankių varitkų. Kaimo jaunimas visokių prigalvodavo. Liūbartiškėse 

buvo Vaičiulionis, tai irgi pridainuodavo. Eina iš liaudies. Merginos jai dainuoja, tai 

švelnesnes. Būna ir bernai dainuodavo, mokėdavo tokių visokių varitkų. Būdavo kad ir 

šokdami dainuodavo, bet dažniau tai stovint. 

Vytautas, 1948, 

Butr. 

Būdavo prie polko tokie blevyzgos. Va jazau kiek būdavo, sočiai. Dainuodavo čia jau 

muzikantai. 

Šokėjai: 

Vanda, 1919, 

Butr. 

„Ne, nebuvo. Tik va per vestuves.“ 

SIGUTE (Andrešiūnienė): „Dainuodavo „Ištekės marceliukė.“ 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 
Buvo dainavo. 

Vanda, 1928, 

Cirkl. 
I muzikantas kartais gałėdavo, i mergos. 

Vincas, 1929, 

Pivaš. 

Dainuodavo: „Mazurka durnełė, gaišo kumełė“, daug dainų tokių. Duslkas 

dainuodavo „Ir jaunam ir senam“. An vietos prikurdavo. Daugiausia bliūznicas. 

Janina, 1930, Dainuodavo. Ir muzikantas katras dainuodavo ir grodavo. Šokėjai dainuodavo 



159 

 

Stakl. muzikantams: „Muzikantą katinai papjovė, o jo kailį ant tvoros padžiovė.“ 

Ona, 1930, 

Cirkl. 
Pritaria kartais, i muzikantas... Kode gi... Nešvankių nedainuodavo. 

Onutė, 1937, 

Butr. 
Muzikantas dainuodavo visokias dainuškas. 

Albinas V., 

1938, Tver. 
Su pripeukom buvo. Muzikantas. Šokdami – nie. Buvo i nešvankių. 

Anelė, 1941, 

Butr. 

Muzikantas, tai būdavo kad pridainuodavo bradniuškų ir nelabai gražių. Jaunimas 

klausydavo ir pasijuokdavo. <...> Muzikantas, jam pagal muziką, jei išeina dainuoja, 

jei ne, tai tik groja. [Ar kurdavo pridainavimus kas? – A. V.] Muzikantas. 

Danutė, 1942, 

Var. 

Čestuškos. Ir nešvankių, visokių buvo. Nešvankių mergaitės nedainuodavo. 

Daugiausia jau cia muzikantai cia šitas dainas visas. Kap jau daina tai ir pritaria. 

Negražių nenoriu sakyc, o gražesnių neatsimenu. 

Aldona, 1943, 

Didž. 

Pridainuoja, užtraukia. Derina kad derėtų, su pašūkavimais. Būdavo ti i pagieda. 

Juokucių iškrečia gi... 

 

Šokių mokymas šokių renginyje 

65. Ar kas nors mokindavo naujų šokių, žaidimų, ratelių? Šokėjai, muzikantai? 

Muzikantai: 

Petras, 1931, 

Merk. 

Sesuoj savo kūmu Jonu liepė ligi krikštynų išmokt šokt, tai tas kluoni su buože [šluota 

– A.V.] mokinosi šokt. Nematiau, kad kas ty mokytųsi. Visi mokėj šokc. Nebuvo 

sarmatlyvų. 

Algirdas, 1936, 

Merk.  
Ne, kas ty mokys. 

Albinas B., 

1938, Taur. 

Mokymų nebūdavo. Vienos tep kur pasimokyt ar ką, gal pasimokyt. Daugiau panų 

būdavo. Jei ten naują šokį parodydavo ar ką, tai išeidavo pasimokyt. Žingsnelius, 

išeidavo panos, dėliodavo šokį. Šokiai 85% vykdavo porom. 

Pranas, 1947, 

Pivaš. 

Nu būdavo mokykloj mokinius pamokyt, bet anksčiau tai ne. Būdavo pažiūrai, kaip 

šoka, gal kiek ir vienas pašokdavai, repetuodavai vienas. Su mergaitėm pasimokai. 

Sarmata nemokėc šokt. Vakarėlio metu tai ne. 

Vytautas, 1948, 

Butr. 

Teko pačiam išmokyt Tvistą. Reikėdavo ir padoryt kažką tai. Daugiausiai tai vyresnių, 

iš pagyvenusių. Nes vyresnio asortimento žmonės jie atsinešdavo dar iš praeities 

šokių. Ten išvis būdavo įvairių. 

Šokėjai: 

Eleonora, 1926, 

Cirkl. 

Ratelių mokė mokytojos mokykloj. Šokių tai jau savaimi. Mes kai buvom jaunos 

[paauglės – A.V.], tai savo šokiam un lūpinio armonikelio grodavom. Grodavo 

berniukai. 
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Vanda, 1928, 

Cirkl. 

Patys, vienas pro kitų. Kai išeidavo darban, tai cetos mokydavo kadrilių. I dainų 

senybinių. 

Janina, 1930, 

Stakl. 

Nebuvo šokių mokymo. Beveik niekas nemokindavo naujų šokių, nebent senesni 

žmonės ar iš toliau atėję (lenkai).  

„Niekas, pačios mokėdavom. Muzikantai tik tokius kaip kadrilių, polką, valsų, 

fokstrotą, o tep tai ne.“ 

Ona, 1930, 

Cirkl. 

Mokint ti niekas nemokindavo. Išmoksta vieni nuo vienų. Paauglės aidavom, 

matydavom kap šoka, dainuoja. Prisižiūri kap šoka... Nuo sugebančio priklauso.  

Onutė, 1937, 

Butr. 
Niekas [nemokydavo – A.V.]. 

Albinas V., 

1938, Tver. 

Mergaitės. Viens du trys, viens du trys keturi... Kokių mergaitį paimsi (šokc), ana jau 

žino šokį tų. 

Anelė, 1941, 

Butr. 

Muzikantai nemokindavo naujų šokių, tik grodavo. ,,Nu jai moka kokių naujasnių tai 

nebent“.  

Butrimiškėse būdavo ajom, tai ten ateidinėjo Švabauskas Bronius. Žmogus jis buvo 

pagyvenęs, senas...<...>. Jis ateidavo visadu ir t(v)uos senovinius šokius mokydavo, ty 

visokių karobuškų. Tai va jisai ateidavo ir jaunimą veda, mokydavo va visokių 

senovinių šokių. Tik jisai mokydavo šokių. 

Danutė, 1942, 

Var. 

Jei šokc nemoki, tai ir an šokių neik. Ir katri nemokėjo šokc, tai mergos su jais 

nesiskaicė. 

Birutė, 1942, 

Sibiras 

(muzikantai iš 

Alytaus r.) 

Ir rusiškų buvo pramokę šokių. Rusai mokėsi ir jie ateidavo, vietinių gyventojų, 

kachasų ateidavo ir rusų ir iš mokyklos ateidavo jaunų mokytoj 

Aldona, 1943, 

Didž. 

Buvo mokėmės... I bernus mokinom. Bernai prašo (savo kaimo). Arcimi draugai. 

Draugės su draugėm – terp savį.  

Janina, 1930, 

Stakl. 

Va gi būdavo mokykloj pertrauka – tai tik rateliai. O vienus metus buvo trys poros, 

mes tokios mažiukės sėdėjom. Buvo lūpinis armonikėlis. Žinau po velykų išeinam an, 

kas futbolą žaidžia. O mes polkas lupam, šokam. Paskui net mokytoja pradėjo bartis: 

„gana jum šokt jau!“ ir mes labai išmokom šokt gerai. 

 

 


