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ĮVADAS 

 

Tradicinių šokių perdavimu susidomėjau 2008 m. dalyvaudama tarptautiniame 

jauniesiems etnochoreologams skirtame seminare, kurį kiekvienais metais organizuoja 

Norvegijos tradicinės muzikos ir šokio centras (norv. Rådet for Folkemusikk og Folkedans). 

Išklausyto kurso atsiskaitymui rašiau esė tema „Overview of Traditional Dance Transmission: 

Lithuanian Case“ („Tradicinių šokių perdavimo Lietuvoje apžvalga“). Magistriniame darbe 

toliau plėtojau šią temą labiau gilindamasi į tradicinio šokio stiliaus perdavimą.  

Darbo problema – sunkumai, su kuriais susiduriama šiais laikais mokantis / mokinant 

šokti polką. Daugeliui folklorinių ansamblių narių iškyla problema, kad nemoka šokti polkos arba 

labai sunkiai vyksta jos įsisavinimas. Lietuvoje dar neįprasta važiuoti į kaimus ir tradicinę polką 

mokytis tiesiogiai iš vietinių žmonių. Tačiau net ir nuvažiavusieji ir bandantys kaime išmokti 

polką susiduria su problema, kad polkos šokimo stiliaus perimti nepavyksta. Tai, ką šoka didžioji 

dalis folkloriniame judėjime dalyvaujančių žmonių, dažniausiai įvardijama „valspolke“, teigiant, 

kad tai nėra „tikra“ tradicinė polka. Kaip alternatyva „valspolkei“ plinta ir kitokios polkos 

mokymas tvirtinant, kad tai jau „tikra“ polka. Tačiau neaišku, ar tikrai yra tik vienas polkos 

šokimo būdas. 

2008 m. rudenį turėjau galimybę kartu su choreografinį folklorą tyrinėjančia Audrone 

Vakariniene1 dalyvauti ekspedicijoje Varėnos rajone, Marcinkonių ir Nedzingės kaimuose. Buvo 

aiškinamasi, kaip anksčiau kaimo žmonės mokėsi šokti polką, bandoma ištirti lokalinį šokimo 

stilių ir pasiaiškinti šokimo stiliaus skirtumus lyginant tradicijos nešėjus ir perėmėjus. Sunkumai, 

su kuriais susidurta aiškinantis šiuos klausimus, paskatino ieškoti įvairesnių būdų bei metodų 

polkos stiliui tirti.  

Darbo objektu pasirinktas Marcinkonių apylinkių tradicinės polkos stilius. Iš visų 

tradicinių šokių polka buvo pasirinkta dėl to, kad šiais laikais tai vienas iš sunkiausiai 

išmokstamų šokių. Tuo tarpu tradiciniame kaime polka buvo vienas mėgstamiausių ir 

populiariausių šokių. Pavyzdžiui, Dzūkijoje šokiai dažniausiai prasidėdavo ir pasibaigdavo polka; 

pateikėjai teigė, kad mėgstamiausias jų šokis – polka; skirstydami šokėjus į gerus ir blogus irgi 

kalbėjo apie polką.  

                                                 
1 Lietuvos liaudies kultūros centro Folkloro poskyrio vyriausioji specialistė. 
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Tiriama vietovė – Varėnos rajono Marcinkonių kaimas ir apylinkės. Tokį vietovės 

pasirinkimą lėmė tai, kad Marcinkonyse iki šiol yra gyva polkos šokimo tradicija: dar yra žmonių 

(t.y. Juzefa ir Stanislovas Česnulevičiai, Agota Pugačiauskienė ir Vytautas Kašėta), kurie gali ne 

tik papasakoti, bet ir pašokti bei pamokyti šokti kitus. Pasirinkimą įtakojo ir čia šokamos polkos 

stilius, kuris pasižymi žingsnių smulkumu ir ypatingai maža amplitude. Į tyrimą įtraukiami ir 

aplinkiniai kaimai – Puvočiai (9 km atstumu), Margionys (11 km atstumu), iš dalies Musteika (12 

km atstumu) ir Šklėriai (15 km atstumu), nes tarp pateikėjų pasitaikė moterų, atitekėjusių iš 

minėtų kaimų į Marcinkonis. Pasirinkta nedidelė teritorija ir dėl to, kad paskutiniu metu šokio 

antropologai ir šokio etnologai akcentuoja lokalinių tyrimų būtinybę, nes tik jie leidžia atlikti 

išsamesnę analizę ir gauti tikslesnes išvadas. 

Tikslas. Šiuo darbu siekiama ištirti Marcinkonių polkos stilių, jo perdavimo galimybes ir 

su tuo susijusias problemas.  

Uždaviniai:  

1) pasiaiškinti, kodėl kyla nesutarimai dėl tradicinės lietuviškos polkos šokimo būdo; 

2) ištirti lokalinį tradicinės polkos gyvavimo ir perdavimo kontekstą; 

3) lietuviškos polkos analizei pritaikyti vieną iš užsienio tyrinėtojų sukurtų šokio 

analizės metodų arba, jais remiantis, sukurti naują; 

4) išanalizuoti polkos stilių Marcinkonių bei aplinkiniuose kaimuose; 

5) sukurti Marcinkonių polkos stiliaus perdavimo metodiką. 

Metodika 

Norint susipažinti su tiriamoje vietovėje gyvavusia šokimo tradicija, buvo naudojamas 

interviu metodas. Tuo tikslu buvo sudarytas klausimynas „Lokalinė šokimo tradicija ir jos 

perdavimas“ (žr. 1 priedą), skirtas susipažinti su tiriama aplinka, o ypatingai su šokio gyvavimo 

ir perdavimo aplinkybėmis. Klausimyną sudaro 7 dalys: „Kaimo bendruomenės įtaka šokių 

perdavimui“, „Šokių repertuaras ir stilius“, „Šokio ir muzikos ryšys“, „Šokio etika“, „Pateikėjo 

mokymasis šokti“, „Mokyklos / saviveiklos ansamblių įtaka šokiams / šokių mokymams“, „Šokių 

mokymas“.  

Atliekant tradicinės polkos stiliaus tyrimą yra svarbus kaimo šokėjų (tradicijos nešėjų) 

supratimas apie tradicinės polkos stilių ir variantiškumą, todėl didelis dėmesys skiriamas emic / 

etic požiūrių analizavimui ir lyginimui. Tuo tikslu panaudotas pateikėjų žodyno tyrimo metodas. 

Siekiant ištirti Marcinkonių apylinkių polkos stilių, buvo sukurtas lietuviškos polkos 

analizės metodas. Šio metodo pagalba buvo analizuojamas polkos stilius bei atskirų šokėjų 

atlikimo stilistiniai skirtumai.  
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Šokio stiliaus tyrimai yra sudėtingas uždavinys, nes kartais stilistiniai skirtumai slypi tik 

labai mažuose elementuose, kuriuos sudėtinga pastebėti ir išskirti, pavyzdžiui, kokio stiprumo 

pašokimas, kokio didumo tūptelėjimas, pėdos pasukimas. Todėl šiuose tyrimuose svarbi ir šio 

darbo autorės patirtis bendraujant ir šokant su pateikėjais, nes kartais šokio stiliaus subtilumus 

galima pastebėti tik pačiam patyrus, kas vyksta šokio metu. 

Ankstesni tyrimai. Lietuviškos tradicinės polkos, jos stiliaus ar variantiškumo iki šiol 

niekas išsamiai nėra tyrinėjęs. Vaclovas Paukštė leidinyje, skirtame lietuviškai polkai, šalia 

polkos kilmės, kelio į Lietuvą, tradicinės polkos pritaikymų scenai ir įvairių choreografų sukurtų 

polkų, trumpai aprašo polkas ir jų savitumus Lietuvos etnografinėse srityse. Šiame darbe autorius 

nurodė, kad Dzūkijoje polka pasirodė anksčiau negu kituose Lietuvos regionuose ir pateikė 

populiariausių dzūkiškų polkų pavadinimus (paprastoji polka, bėgtinė polka, delnų polka, 

vienkojė polka, greitutė, suktinėlis) bei trumpus apibūdinimus (Paukštė, 2000). Išsamiausiai 

vienos vietovės polką aprašė Stasys Paliulis straipsnyje „Apaščios polka“ (1974). Darbe autorius 

apibūdino didžiulę šios polkos atlikimo įvairovę, atskleidė pagrindinius jos struktūros principus, 

pateikė skirtingus sukinio ir ėjimo („varymo“) dalių žingsnių ir susikabinimų variantus, įvairius 

šokio pradžios būdus ir nupasakojo šokio nuotaikos ypatumus.  

Apibendrintai apie tradicinio šokio stiliaus problemas yra rašiusi Dalia Urbanavičienė 

straipsniuose, nagrinėdama sceninio šokio įtaką autentiško šokio stiliui2. Apie šokio stilių D. 

Urbanavičienė trumpai užsiminė ir straipsnyje „Improvizacijos ir funkcijos ryšys lietuvių etninėje 

choreografijoje“ (1999), kur nurodė, kad skirtingos šokio atlikimo aplinkybės nulemia ir 

improvizacijos pobūdį (pavyzdžiui, vienaip šokama lauke, o kitaip – patalpoje).  

Žymiai išsamiau negu Lietuvoje šokio stiliaus tyrimai yra vykdomi užsienio šalyse 

(išsamiau žr. I skyriaus 3 dalį).  

Šaltiniai. Siekiant susipažinti su tiriamos vietovės lokaline šokio tradicija, 2008 – 2009 

metais buvo atlikti lauko tyrimai Marcinkonių, Margionių bei Puvočių kaimuose. Duomenys 

saugomi V. Naruševičiūtės asmeniniame archyve. Polkos stiliaus analizei buvo pasinaudota 

LLKC Liaudies kultūros archyvo video fondų (LKA V) bei Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus archyvo video fondų (MFA V) 

vaizdo įrašais (apie vaizdo įrašų atranką išsamiau žr. IV skyriaus 1 dalį).   

Šiais laikais tradicinės polkos stiliaus tyrimai yra aktuali tema, nes gyvoji šokimo 

tradicija ir jos perdavimas yra nutrūkęs, galima rasti tik pavienius šokėjus, kurie dar galėtų padėti 

                                                 
2 Išsamiau žr.: Urbanavičienė 1997, 1998. 
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išsiaiškinti tradicinių šokių stilių. Ši tema aktuali ir tradicijos perėmėjams, įvairių ansamblių 

nariams ir kitiems folklorinio judėjimo dalyviams, kurie stengiasi atkurti gyvavusią šokimo 

tradiciją, tačiau be išsamių tyrimų tai padaryti sunku. 

Struktūra. Darbas susideda iš penkių dalių. Pirmoji dalis skirta šokimo tradicijos 

perdavimo bendrųjų problemų aiškinimuisi, analizuojamos šokio išmanymo bei šokio stiliaus 

sąvokos. Antroje dalyje, remiantis lauko tyrimų metu surinkta medžiaga, nagrinėjama 

Marcinkonių apylinkių šokimo tradicija bei pateikėjų žodynas. Trečioje darbo dalyje aprašomos 

lietuviškos polkos analizės metodo paieškos bei pristatomas darbo autorės sukurtas lietuviškos 

polkos struktūrinės analizės metodas. Ketvirtoje darbo dalyje pateikama Marcinkonių polkos 

stiliaus analizė pagal lietuviškos polkos struktūrinės analizės metodą. Penktoji šio darbo dalis 

skirta Marcinkonių polkos mokymo metodikos paieškoms.  
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I. ŠOKIMO TRADICIJOS PAŽINIMAS 

 

1. Nesutarimai dėl tradicinės lietuviškos polkos šokimo būdo 

Lietuvoje tarp folkloristų kyla daug ginčų, kaip reikėtų šokti tradicinę lietuvišką polką. 

Dauguma folkloristų mano, kad yra tik vienas polkos šokimo variantas, todėl tie žmonės, kurie 

polką šoka kitaip, kritikuojami. Pavyzdžiui, pati prieš keletą metų esu sulaukusi kritikos iš vieno 

ansamblio vadovės, kad šoku ne polką, o valspolkę. Vėliau buvau mokoma, kaip reikia šokti 

„tikrą“ polką. Panašiai atsitiko per vieną tradicinių šokių maratoną Kaune 2003 m., kai buvo 

diskvalifikuoti visi šokėjai (netgi latviai), kurie polką šoko savitu stiliumi3.  

Problemų dėl „vienintelio varianto“ kyla ir kitų šokių atžvilgiu. Pavyzdžiui, kad ne ten 

padėta ranka, ne taip susikabinę šoka ar ne tokius žingsnius daro. Panašius nesutarimus aprašė ir 

norvegų liaudies šokių tyrinėtojas Egil Bakka. Viename Norvegijos regione buvo kilę daug ginčų 

dėl vienintelio Nordfjord springar4 šokio varianto, nes vietiniai žmonės nenorėjo sutikti, kad gali 

būti keli, jų manymu skirtingi, šokiai tuo pačiu pavadinimu (Bakka, 2002: 66 – 67).  

Atrodo, pamirštamas svarbiausias dalykas, kad liaudies kūryba yra variantiška: nėra 

„vienintelio“, o yra „daug“ teisingų variantų. Nejaugi šis dėsnis negalioja lietuviškai polkai ir 

apskritai visiems kitiems tradiciniams šokiams? Kaip gali būti, kad, kai kurių folkloristų teigimu, 

yra tik viena „tikra“ polka? Nejaugi ją visoje Lietuvoje šokdavo tik vienu būdu? Tada reikštų, 

kad kažkada per Lietuvos kaimus pravažiavo vienas ar keli mokytojai, kurie ir išmokė šokti 

„tikrą“ polką. Tačiau, kiek žinoma, Lietuvoje šokių mokytojų apskritai nebuvo.  

Patys pateikėjai lauko tyrimų metu teigė, kad šokti (tiek polką, tiek kitus šokius) žmonės 

dažniausiai išmokdavo iš šeimos narių ar iš kaimynų, o vėliau „tobulindavosi“ šokių 

vakarėliuose, kurie vykdavo kas savaitę. Be to, Lietuvos kaimuose iki šiol dar galima rasti 

nemažai vyresnio amžiaus žmonių, kurie polką šoka taip įvairiai ir savitai, kad iš pirmo žvilgsnio 

sunku atrasti dėsningumus. Dažnai netgi pasitaiko, kad du šokėjai iš to paties kaimo polką šoka 

visiškai skirtingai, tuo tarpu panašumų galima rasti su kitame Lietuvos krašte gyvenančiu šokėju.  

Neaišku, kodėl valspolkė folkloristų yra taip peikiama. Man pačiai viename vaizdo įraše 

teko matyti senų žmonių porą iš Žemaitijos, kurie šoko taip vadinamą valspolkę. Abejotina, kad 

ši pora polką šokti išmoko iš folkloristų, nes jų amžius ne tas. Vadinasi, jie taip polką šoko 

                                                 
3 Informacija gauta iš D. Urbanavičienės, buvusios šio maratono žiuri nare. 
4 Springar, gangar, rull, halling priklauso seniausiam Norvegijos šokių sluoksniui. Kiekvienas regionas ar kaimas 

didžiuojasi, jeigu turi Norvegijos folkloristų pripažintą kurio nors šokio (ar kelių) variantą. 
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jaunystėje, o tam tikroje Lietuvos vietovėje toks šokimo būdas egzistavo. Žinoma, tai yra tik 

hipotezė, o norint išsamiau šį klausimą išanalizuoti, reiktų atlikti išsamius tyrimus. 

Jeigu taip iškeliamas vienintelis polkos šokimo būdas, o visi kiti neigiami, tai peršasi 

išvada, kad Lietuvos folkloristams trūksta žinių apie tradicinę polką, jos šokimo kontekstą, stilių 

– to, kas pasaulio šokio tyrinėtojų įvardijama šokio išmanymu (angl. dance knowledge). Šią 

situaciją galėjo įtakoti tai, kad Lietuvoje yra dar mažai tradicinio šokio tyrinėtojų, trūksta išsamių 

liaudies šokių tyrimų. Ilgą laiką folkloro tyrinėtojai labiau domėjosi papročiais ir liaudies 

dainomis, tuo tarpu lietuvių liaudies šokis buvo paliekamas nuošalyje, manant, kad jis patyrė 

pernelyg daug kaimyninių šalių įtakos ir dėl to nėra toks vertingas (Urbanavičienė, 1997).  

Mano nuomone, tiek taip folkloristų aukštinama „tikra“ lietuviška polka, tiek peikiama 

valspolkė, tiek visi kiti lietuviškos polkos šokimo variantai yra tos pačios polkos skirtingi šokimo 

stiliai. Problema yra ne polkos autentiškumas, o tik vieno ar dviejų šokimo stilių įsivyravimas 

tarp folklorinio judėjimo dalyvių, kai tradiciniame kaime šokimo stilių buvo didelė įvairovė. 

 

2. Šokio išmanymas 

Šokio išmanymo tema Europos šokių tyrinėtojai pradėjo domėtis XX a. antroje pusėje, kai 

šalia folkloristinio požiūrio į šokį, kuris ilgus metus vyravo Europoje, vis dažniau imta pasitelkti 

ir antropologinį. Šiuo metu šokio išmanymas yra viena pagrindinių temų ne tik tradicinio, bet ir 

kitų šokių tyrimuose. Nagrinėjama, kas tai yra, kokiomis formomis ir kur egzistuoja, kaip 

pasireiškia, kaip įgyjamas, verbalizuojamas, kaip šokio išmanymas gali būti perduodamas kitiems 

ir t.t. Aiškinamasi, kaip šokis egzistuoja, kokiais būdais judesiai yra pajuntami, interpretuojami, 

įsimenami, reikalui esant prisimenami; domimasi, ar šie procesai vyksta galvoje, ar šokėjo 

raumenyse; mažiau dėmesio skiriama pačiam šokiui, o daugiau šokimo procesui ir patirčiai; 

dėmesys kreipiamas į individualius pateikėjus, jų nuomonę apie atliekamą šokį ir t.t.  

Didelis dėmesys šokio išmanymo temai skiriamas ir įvairių seminarų bei konferencijų 

metu. Pavyzdžiui, Norvegijos tradicinės muzikos ir šokio centras (norv. Rådet for Folkemusikk 

og Folkedans) jau nuo 2003 m. kasmet šokio išmanymo tema organizuoja seminarus jauniesiems 

etnochoreologams – IPEDAK (angl. Erasmus Intensive Programme: Dance Knowledge – 

Erasmus intensyvi programa: Šokio išmanymas). Šiaurės šalių šokio tyrimų forumas (angl. 

NOFOD – Nordic Forum for Dance Research) VI konferenciją (2002 m.) taip pat skyrė šokio 

išmanymo temai.  
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Šokio tyrinėtojai įvairiai apibrėžia šokio išmanymo sąvoką. Prancūzų šokio tyrinėtojos 

Georgianos Gore nuomone, šokio išmanymas susideda iš šokėjo bei tyrinėtojo šokio išmanymo 

(žr. 1 lentelę): 

• Šokėjo šokio išmanymas dažniausiai yra praktinis, t.y. jis / ji žino kaip, moka 

šokti tam tikrą šokį. Kartais šokėjas turi ir teorinių žinių, t.y. jis / ji žino ir gali 

įvardyti žodžiais. Pavyzdžiui, „žinau, kad balete yra penkios kojų pozicijos“. G. 

Gore praktinį šokėjo išmanymą siūlė vadinti tacit išmanymu5 (angl. tacit 

knowledge), t.y. išmanymu, kurį sunku sąmoningai pasiekti, išreikšti žodžiais.  

• Tyrinėtojo šokio išmanymas dažniausiai yra teorinis, t.y. tyrinėtojas siekia 

verbalizuoti tai, ką šokėjas šoka. Todėl, teigė G. Gore, tyrinėtojui nėra būtina 

šokti (t.y. turėti praktinio šokio išmanymo), kad šokį galėtų tyrinėti.  

1 lentelė 

Šokio išmanymas 

Šokėjo Tyrinėtojo 

Teorinis Praktinis  

(dažniausiai  

tacit išmanymas) 

Teorinis Praktinis 

G. Gore nuomone, šokio išmanymas neglūdi nei žmogaus galvoje, nei kūne, bet atsiranda 

galvojant ar judant. Šokio išmanymą konstruoja šokėjas ir tyrinėtojas, tačiau nei vienam, nei 

kitam šis išmanymas nepriklauso6. 

Vengrų šokio tyrinėtojas László Felföldi šokio išmanymo sąvoką apibrėžė šiek tiek kitaip. 

Jo nuomone, G. Gore nurodytas šokėjo šokio išmanymas ir yra šokio išmanymas, o tyrinėtojas 

tik vienokiais ar kitokiais metodais gali bandyti jį išsiaiškinti. L. Felföldi nuomone, šokio 

išmanymas, o taip pat elgesys šokant (angl. dancing behavior) ir šokio produktas (angl. dance as 

product) yra pagrindiniai kognityviniai šokio kultūros komponentai (žr. 2 lentelę). Šokio 

išmanymas apima teorinę ir praktinę informaciją apie šokį. Praktinė informacija - tai schemos, 

modeliai ir loginės konstrukcijos, kurių pagalba „žinojimas kaip, mokėjimas“ šokti saugomas 

ilgalaikėje ir trumpalaikėje atmintyje. L. Felföldi šokio išmanymą skirstė į: 

                                                 
5 Tacit knowledge sąvoką įvedė mokslo filosofas Michael Polanyi (1958/ 1974 Personal Knowledge. Towards a Post 

Critical Philosophy ir 1967 The Tacit Dimention). Iš 2009 m. IPEDAK seminare, vykusiame Norvegijoje, G. Gore 

pateiktos nepublikuotos medžiagos „What constitutes dance knowledge?“. 
6Ten pat. 
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• verbalizuotą informaciją, pavyzdžiui, šokių pavadinimai, speciali terminologija, 

susijusi su šokiu (-iais), šokimu, pasakojamoji tautosaka ir t.t. (atitinka G. Gore 

šokėjo teorinio išmanymo sąvoką); 

• neverbalizuotą informaciją (atitinka G. Gore šokėjo praktinio išmanymo sąvoką), 

kuri gali būti: 

a) sąmoninga, t.y. informacija, kuri, esant reikalui, gali būti išreiškiama 

žodžiais, nors įprastai nėra verbalizuojama;  

b) nesąmoninga, t.y. kuri yra nepasiekiama arba sunkiai pasiekiama (atitinka 

G. Gore tacit išmanymo sąvoką). 

2 lentelė 

Šokio kultūra  

Šokio išmanymas (G.G. šokėjo šokio išmanymas) 

Šokio 

elgesys 

Šokis kaip 

produktas 

Verbalizuota 

informacija (G.G. 

šokėjo teorinis 

išmanymas) 

Neverbalizuota informacija 

(G.G. šokėjo praktinis 

išmanymas) 

Sąmoninga 

Nesąmoninga 

(G.G. tacit 

išmanymas) 

L. Felföldi nuomone, šokio išmanymas pasireiškia per elgesį šokant (šokių vakarėlių 

metu) bei šokio produktą, t.y. šokėjo kūrybines galias, kurios realizuojamos šokio atlikimo metu 

(Felföldi, 2002).  

Panašiai kaip G. Gore, norvegų šokio tyrinėtojas Egilis Bakka atskyrė dvi šokio 

išmanymo rūšis: 

1. šokančių žmonių šokio išmanymas – „šokio visuomenėje“ perduodami įgūdžiai ir 

priimtinos normos; 

2. akademinis šokio išmanymas – tai tyrinėtojo konstruojamas šokio išmanymas.   

E. Bakkos nuomone, šokančių žmonių šokio išmanymui pasiekti reikia naudoti du aspektus:  

• šokio realizacijos (angl. dance realisation) – tai vienas šokio atlikimas, tai faktas, 

kad yra šokama.  

• šokio idėjos (angl. dance concept) – tai šokėjo fiziniai sugebėjimai, žinios ir 

supratimas, kaip atlikti tam tikrą šokį tam tikroje kultūroje, taip pat šokio reikšmė 

pačiam šokėjui. Remiantis šokio idėja, žmonės gali atlikti tam tikrą šokį pagal toje 

kultūroje reikalaujamas normas, atpažinti tą šokį, kai šoka kiti, ir iki tam tikro 

lygio kalbėti apie tą šokį ir jį apibūdinti (verbalizuoti).  
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Taigi, jeigu kažkas šoka (realizuoja šokį), tai šokimo būdas kyla iš to asmens 

įsisąmonintos šokio idėjos (Gore & Bakka 2007). Šiaurės šalių liaudies šokio tyrimų asociacija 

(angl. Nordic Society for Folk Dance Research) šokio idėjos terminą prilygino Ferdinando de 

Saussuro pateiktam terminui langue (iš pranc. kalba), o šokio realizacijos terminą atitinkamai 

prilygino teminui parole (iš pranc. kalbėjimas) (Bakka, 2007: 103 – 104).  

Šiame darbe šokio išmanymo sąvoka apibrėžiama remiantis vengrų šokio tyrinėtojo L. 

Felföldi nuomone: šokio išmanymas – tai vienas iš šokio kultūros elementų, kuris susideda iš 

verbalizuotos ir neverbalizuotos informacijos apie šokį.  

Kaip pasiekti šokio išmanymą? Viena iš svarbiausių problemų, su kuria susiduria šokio 

tyrinėtojai, yra ta, kad pateikėjams dažniausiai sunku (arba neįmanoma) verbalizuoti turimo šokio 

išmanymo. Iliustruodamas šią situaciją norvegų šokio tyrinėtojas E. Bakka pateikė tokį pavyzdį: 

ar galima koją susilaužiusiam žmogui, kuris niekada nėra važiavęs dviračiu, paaiškinti, kaip 

išmokti važiuoti dviračiu, kad jis pasveikęs galėtų tai padaryti (Gore & Bakka, 2007: 94). Taigi, 

kokiais būdais tyrinėtojai gali padėti pateikėjams verbalizuoti tai, ką jie įvardija tiesiog kaip 

žinojimą ir mokėjimą šokti?   

Gana plačiai šokio išmanymui įgyti siūlomus metodus aprašė L. Felföldi. Vieni iš 

pagrindinių jo pateiktų metodų – tai filmavimas, interviu, pateikėjų autobiografijų rašymas, 

pateikėjų komentarai žiūrint savo (ir kitų šokėjų) vaizdo įrašus, šokėjų stebėjimas ir filmavimas 

natūraliose ar specialiai sukurtose mokymo situacijose (Felföldi, 2002). G. Gore tacit išmanymui 

verbalizuoti, kaip ir L. Felföldi, siūlė analizuoti pateikėjų komentarus žiūrint savo šokių video 

įrašus, o taip pat naudoti detalųjį interviu7 (angl. explicitation interview), kuriuo tyrėjas siekia 

pateikėją sugrąžinti į tam tikrą praeities momentą (šiuo atveju šokio momentą), jį iš naujo 

išgyventi ir verbalizuoti (Gore & Bakka, 2007).  

E. Bakka nors ir pritarė, kad interviu ir diskusijų metodai pateikia įdomios informacijos, 

bet pastebėjo, kad tokiu būdu gaunama tik dalis šokio išmanymo. Jo nuomone, svarbu ne tik 

pateikėjų požiūris, kuriam dažnai teikiama per daug reikšmės. Reikia nepamiršti ir paties šokio, 

šokio judesių ir motyvų, kurie savyje turi reikšmes ir netgi jas kuria. Todėl E. Bakka tvirtino, kad 

konstruojant akademinį šokio išmanymą, šokis turi būti fiksuojamas naudojant stebėjimo, 

fiksavimo ir analizės metodus (Gore & Bakka, 2007: 93). 

Analizuojant Marcinkonių polkos stilių daugelis minėtų metodų buvo panaudota, t.y. 

filmavimas, interviu, šokėjų stebėjimas ir filmavimas specialiai sukurtose šokio mokymo 

                                                 
7 Detalaus interviu metodą išvystė Pierre Vermersch su kolegomis. 
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situacijose, šokio analizė. Tačiau, atlikdama tyrimą, susidūriau su problemomis: dažnai būdavo 

sudėtinga formuluoti klausimus, nes pateikėjai ne visada juos suprasdavo; arba paklausti apie 

vieną dalyką, pasakodavo apie kitą; pati ne visada suprasdavau, ką pateikėjai turi omenyje. 

Tokioje situacijoje kyla grėsmė praleisti svarbius dalykus kaip nereikšmingus ir neteisingai 

interpretuoti pateikėjų nuomonę. Esu kilusi iš vietovės netoli Marcinkonių (~ 25 km) ir kalbu 

vietine tarme, todėl nesitikėjau, kad gali iškilti tokių problemų. Vėliau supratau, kad laikiau save 

priklausančia tiriamai aplinkai, tačiau taip nebuvo. Kaip nurodė vengrų šokio tyrinėtojas L. 

Felföldi, dažniausiai tyrinėtojai ir pateikėjai, nors ir būdami tos pačios tautybės, vis dėlto 

priklauso skirtingoms kultūroms, todėl tam tikrą šokio kultūrą interpretuoja skirtingai. Ši emic – 

etic atskirtis kyla dėl abipusio subjektyvumo (Felföldi, 1999: 63).  

Iškilusiai problemai spręsti labai naudingas pasirodė pateikėjų pasakojimų ir žodyno apie 

šokius tyrimas. Pateikėjų naudojamų išsireiškimų apie gerą ar prastą šokėją, gerą ar prastą 

šokimą, žodžių, kuriais išreiškiamas vieno ar kito šokio šokimas, analizė ne tik palengvino 

bendravimą su pateikėjais, tačiau taip pat padėjo pažinti tiriamą šokio kultūrą. 

 

3. Šokio stilius 

Iki šiol šokio stiliaus terminas tiek Lietuvos, tiek pasaulio šokio tyrinėtojų buvo 

naudojamas įvairiomis prasmėmis. Norint stiliaus sąvoką naudoti šokių tyrimams, yra svarbu 

išsiaiškinti, kaip skirtingi tyrinėtojai šią sąvoką apibrėžia.  

Žodis stilius iš lotynų (lot. stilus) ir prancūzų (pranc. style) kalbų reiškia lazdelę, kuria 

buvo rašoma vaškuotoje lentelėje (TŽŽ). Dabartinėje lietuvių kalboje stilius gali būti naudojamas 

keliomis reikšmėmis: 1. kokiais nors požymiais pasireiškiantis būdingas meninis vaizdas; 2. 

rašymo, ar kalbėjimo būdas, maniera; 3. darbo, veiklos būdų visuma; 4. metų skaičiavimo būdas 

(LKŽ). 

1996 m. rugpjūčio 5 – 11 d. Třešte (Čekijoje) vykusiame ICTM etnochoreologų grupės 

XIX simpoziume šokis ir stilius buvo viena iš pagrindinių gvildentų temų. Nors diskusijų metu 

vieningo sutarimo šiuo klausimu pasiekta nebuvo, tačiau šokio tyrinėtojai iš viso pasaulio 

išryškino stiliaus sąvokos turtingumą ir būtinybę ateityje tiksliai apibrėžti terminą ir jo taikymo 

galimybes (Buckland, 1998: 6).   

Sąvokos apibrėžimo problemos. Šokio tyrinėtojai iš viso pasaulio sutaria, kad stilius yra 

viena sudėtingiausių ir daug skirtingų prasmių turinti kategorija. Vieni tyrinėtojai iš karto nurodo, 

kad „stilius – pati sudėtingiausia šokio savybė, kurią sunku tiek perimti, tiek užfiksuoti“ 
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(Loutzaki, 2007: 303), kad „stilių apibrėžti sunku, nes daugybei žmonių tai reiškia skirtingus 

dalykus“, o „suprasti stilių lengviau matant, o ne aprašant“ (Hunt, 1998: 97 – 98). Kiti, kaip JAV 

šokių tyrinėtoja Adrienne E. Kaeppler, ieškoti atsakymų bando keldami klausimus: „Ką reiškia 

stilius?“, „Stilius nagrinėja nedidelius skirtumus?“, „O kas tai nusprendžia?“, „Kaip galima 

stiliaus terminą naudoti šokio tyrimams?“ (Kaeppler, 1998: 46 – 55). Treti, kaip vengrų 

tyrinėtojas L. Felföldi, stiliaus termino šokių tyrimuose apskritai vengia dėl daugiaprasmiškumo 

ir neapibrėžtumo (Felföldi, 1999: 67). 

JAV šokių tyrinėtoja A. L. Kaeppler teigė, kad neaiškus gali būti ne tik stiliaus, bet ir 

paties šokio terminas, kai jie iš vakarietiškų kultūrų, kalbų ir judesių sistemų8 perkeliami ir 

taikomi tolimoms kultūroms, kalboms ir judesių sistemoms. Tai iliustruodama tyrinėtoja pateikė 

įdomų pavyzdį iš filmo „Žvaigždžių karai“9. Nors žmogus-mašina žinojo, kad šokis – tai 

struktūriškai apibrėžta judesių sistema, tačiau nesuvokė, kad ši sistema gali labai pasikeisti 

priklausomai nuo progos ar įvykio, kurio metu ji bus atliekama. Taigi dvi labai skirtingas judesių 

sistemas (žingsninį šokį ir valsą) žmonės įvardijo tuo pačiu terminu „šokis“. Be to, žmogus-

mašina valsą šoko su trimis skirtingomis partnerėmis ir negalėjo suprasti, kodėl jų to paties 

„šokio“ šokimas skiriasi (Kaeppler, 1998: 45 – 46).  

Stilius kaip atskiriančioji kategorija. Dažniausiai šokio tyrinėtojai apie stilių kalba, kai 

nori išskirti, nurodyti, kad kažkas yra kitaip negu kitur, kad du (ar daugiau) iš esmės vienodi 

dalykai (pavyzdžiui, du to paties šokio atlikimai) kažkuo skiriasi. Kartais tie skirtumai gali būti 

labai maži (pavyzdžiui, saviti dviejų šokėjų iš to paties kaimo šokimo būdai) arba didesni 

(pavyzdžiui, Europos ir Afrikos šokių stiliai).  

Stilius gali nurodyti daug įvairių skirtumų, priklausomai nuo to, ką tyrinėtojas siekia 

analizuoti. Apie stilių galima kalbėti atskiriant: 

• sena ir nauja  

                                                 
8 A. L. Kaeppler yra šokio antropologijos, o tiksliau žmogaus judesio antropologijos (angl. anthropology of human 

movement) srities atstovė. Šios srities atstovai linkę tyrinėti svetimų kultūrų judesių tradicijas. Daugelyje 

nevakarietiškų visuomenių nėra sąvokos, kuri tiesiogiai atitiktų vakaruose naudojamą šokio savoką, todėl 

naudojamos judesių sistemos (angl. movement system) ar panašios sąvokos (Kaeppler, 1991).  
9 „Žmogus-mašina (Commander Data) paprašė, kad jį išmokytų šokti. Mokytoja (Beverly Crusher) parodo žingsninį 

šokį (angl. tap-dance) ir žmogus-mašina jį labai greitai išmoksta. Dėkodamas mokytojai, jis pastebi, kad dabar galės 

šokti vestuvėse, į kurias yra kviestas. Išsigandusi mokytoja bando paaiškinti, kad ne visomis progomis yra galimybė 

šokti žingsninį šokį ir kad per vestuves dažniausiai šokami kitokie šokiai. Žmogus-mašina mano, kad tai yra 

nelogiška (kaip ir daugybė kitų dalykų klasifikacijos sistemose, kurias naudoja žmonės), o mokytoja nežinodama, 

kaip jam viską išaiškinti, geriau pasisiūlo išmokyti kitą šokį – valsą, kurį tikrai žmonės šoks per vestuves. Vėliau 

žmogus-mašina nustemba, kad gali būti skirtumų tą patį šokį šokant su mokytoja, su kompiuteriu sukurta partnere ir 

nuotaka.“ (Kaeppler, 1998: 45). 
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Pavyzdžiui, vengrai, stiliaus sąvoką naudojo istorinių sluoksnių atskyrimui. Vengrų 

šokių tyrimuose stilius yra aukščiausia klasifikacijos kategorija, kuri apima tipų 

šeimas, tipus, potipius ir variantų grupes. Išskiriami du stilistiniai sluoksniai: senasis – 

nuo viduramžių iki XVIII a.; naujasis – XVIII a. ir XIX a. (Felföldi, 1999: 67). 

• autentiška ir stilizuota 

Pavyzdžiui, lietuvių tradicinių šokių tyrinėtoja D. Urbanavičienė šia prasme stiliaus 

sąvoką naudojo rašydama apie sceninio šokio įtaką autentiškam lietuvių liaudies 

šokiui. Ji nurodė, kad XX a. pradžioje, kai lietuvių liaudies šokiai buvo pradėti rodyti 

scenoje, šokių pakeitimai buvo nežymūs – daugiausia siekiant suvienodinti atliekamus 

motyvus ir judesius. Vėliau buvo įvedama vis daugiau pakeitimų, ypač kai Lietuvoje 

pradėti kurti liaudies dainų ir šokių ansambliai, kurie atlikdavo (ir iki šiol atlieka) 

stilizuotus lietuvių liaudies šokius (Urbanavičienė, 1998).  

• vieną amžiaus (lyties ar kt.) grupę nuo kitos 

Pavyzdžiui graikų šokio tyrinėtoja I. Loutzaki, analizavusi Monastiri bendruomenės 

šokius, išskyrė keturias šokio stiliaus grupes pagal amžių (kurios vėliau dar skaidosi 

pagal lytį): 1) kuriems virš 60 metų; 2) 35 – 50 metų vyrai ir moterys; 3) paaugliai ir 

jaunimas; 4) vaikai (Loutzaki, 2007). 

• vieną regioną, kaimą, šokėjų grupę nuo kitos 

Pavyzdžiui, Kari Margret Okstad, tyrinėjo norvegų porinio šokio rørospols stilių 

įvairovę skirtingose vietovėse (Okstad, 2002).   

• vieną šokėją nuo kito  

Pavyzdžiui, lenkų šokio tyrinėtojas Dariusz Kubinowski, analizuodamas porinį šokį 

obereką (len. oberek), analizavo, kas įtakoja individualų šokimo stilių (Kubinowski, 

1998). 

• skirtingą judesio kokybę 

Pavyzdžiui, K. M. Okstad stiliaus sąvoką naudojo norėdama atskirti laisvą šokimo 

stilių (taip dažniausiai šoka tradicijos nešėjai), nuo suvaržyto. Toks šokimo stilius 

dažnai pasitaiko tarp tradicijos perėmėjų, ypač kai jie šoka scenoje (Okstad, 1998). 

• ir kt. 

Individualus stilius. Ypač aktualus Marcinkonių polkos stiliaus analizei pasirodė D. 

Kubinowskio atliktas tyrimas apie faktorius, kurie įtakoja individualų šokio stilių. Nes per 

individualų stilių gali pasireikšti ir polkos įvairovė, o tai dar kartą paneigia vienintelės „tikros“ 
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lietuviškos polkos egzistavimą. E. Kubinowskio nuomone, tradiciškai individualus stilius 

formavosi natūraliai, įtakojamas tam tikrų veiksnių:  

1. Subjektyvūs biologiniai veiksniai – tai visų pirma lytis, amžius, kūno sandara, fizinė būklė 

ir kt. Šie faktoriai apibrėžia šokėjo judesių galimybes ir apribojimus, mėgstamus judesius, 

nesąmoningus įpročius ir sąmoningus pasirinkimus. Pavyzdžiui, analizuojant Marcinkonių polką 

visuomet kirbėjo klausimas, kiek pateikėjų dabartinį šokimą įtakoja garbus amžius (vyriausiam S. 

Česnulevičiui pernai suėjo 80 metų). Gal jie jaunystėje šoko visai kitaip, o dabar šoka tokiu 

stiliumi dėl to, kad fiziškai kitaip negali.  

2. Subjektyvūs kultūriniai veiksniai – tai faktoriai, kurie atsiranda, kai asmuo mokosi šokti ir 

įsisavina kitus šokio kultūros elementus. Tai taip pat judesiai, kuriuos asmuo įgyja užsiimdamas 

kita veikla, asmeninės savybės, jam / jai priimtinos vertybės, kitų šokių šokimo patirtis. Čia 

lemiamas faktorius labai dažnai yra nagrinėjamo žmogaus tam tikro šokio, ar šokio elementų 

pomėgis. Pavyzdžiui, jeigu šokėjui labai patinka oberekas, tai ir skambant polkos melodijai gali 

pašokti modifikuotą obereko variantą. Tai pastebėta ir Marcinkonių polkos atveju: S. 

Česnulevičius ne tik šokdamas polką mėgsta greitai suktis vietoje, tačiau tuo pačiu žingsniu 

dažnai šoka ir valsą. 

3. Objektyvūs aplinkos veiksniai – tai gamtinė ir materialioji aplinka. Asmeninį stilių 

apriboja sąlygos, kuriomis šokis yra atliekamas. Pavyzdžiui, šiaurės rytų Lenkijoje didžioji dalis 

šokių vakarėlių vyko žiemą, žmonės šoko dėvėdami sunkius drabužius, vyrai avėjo sunkius ir 

tvirtus batus, šokiai vykdavo mažuose kambariuose ant aslos. Šios sąlygos įtakojo, kad oberekas 

buvo šokamas kojas mažai keliant nuo žemės, ant viso pado, truputį sulenkus kojas ir dažniausiai 

kojas pavelkant žeme. Liemens, rankų ir galvos judesiai buvo sumažinti iki minimumo. 

Perskaičius tokį lenkų šokio obereko pavadinimą, iš karto kyla asociacijos su Marcinkonių polka. 

Galbūt panašūs aplinkos veiksniai įtakojo, kad Marcinkonyse ir aplinkiniuose kaimuose polka 

šokama taip mažai kojas atkeliant, vos nevelkant žeme, daug sukantis vietoje, minimaliais 

liemens, rankų ir galvos judesiais (nes mažai erdvės). 

4. Objektyvūs kultūriniai veiksniai – tai visi socialiniai ir kultūriniai faktoriai, kurie apibrėžia 

nagrinėjamą šokio kultūrą: šokimo progos (jų eiga, rūšys ir aplinkybės), šokių muzika (kas ir kuo 

groja, repertuaras, ryšys tarp muzikantų ir šokėjų), šokio normų visuma, šokio funkcija 

nagrinėjamos grupės kultūroje (Kubinowski, 1998: 67 - 69).  

Mano nuomone, šiems faktoriams pasireiškus, ne tik formuojasi savitas šokėjo stilius, bet 

taip pat per individualų stilių gali būti įtakotas ir visos bendruomenės šokio stilius. 
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Stilius ir struktūra. Nemažai pasaulio šokio tyrinėtojų, kalbėdami apie šokio stilių, jį 

išskiria greta šokio struktūros ir apibrėžia remdamiesi eminiu (emic) požiūriu. 

Išsamiausiai apie šokio stilių yra rašiusi šokių tyrinėtoja iš JAV Adrienne L. Kaeppler. 

Kaip aukščiausią šokio dimensiją ji išskyrė formą, kurią sudaro struktūra ir stilius:  

• Šokio struktūra – tai yra tam tikros grupės žmonių žinių sistema apie tai, kaip 

smulkiausi šokio elementai jungiasi į stambesnius, o šie į dar stambesnius, kol susidaro 

šokis. Pavyzdžiui, trys angliškai kalbantys žmonės (vienas iš Didžiosios Britanijos, kitas 

iš Amerikos ir trečias iš Indijos) tikriausiai angliškai kalba naudodami tą pačią gramatinę 

struktūrą, bet labai skiriasi jų kalbėjimo būdas, t.y. jų akcentas, jų stilius.  

• Šokio stilius – tai struktūros elementų atlikimo, realizavimo ar įkūnijimo būdas, kuris 

nėra esminis struktūrai tradicijos nešėjų nuomone (Kaeppler, 1998: 45 – 48).  

Taigi, apibrėždama tiek šokio struktūrą,  tiek stilių A. L. Kaeppler remiasi eminiu (emic), o ne 

etiniu (etic) požiūriu. 

Graikų šokių tyrinėtoja Irene Loutzaki analizavo stilių Monastiri bendruomenės šokio 

tradicijoje. Stilius kaip socialinių vertybių žymeklis tapo pagrindine analitine kategorija 

aiškinantis, kaip socialiniai santykiai ir vertybių sistema yra kuriama, atkuriama ir 

interpretuojama tam tikros kultūros atstovų tam tikrų renginių metu. Pavyzdžiui, kaip šokėjas 

pritaiko savo šokimą priklausomai nuo progos (pasilinksminimas, ritualas ar kt.), kada yra 

šokama (Loutzaki, 2007: 304). I. Loutzaki panašiai kaip A. L. Kaeppler atskyrė tai kas šokama, 

nuo to kaip šokama:  

• reikšmė (turinio lygmuo) – tai, kas šokama; 

• stilius (atlikimo lygmuo) – tai, kaip šokama, (t.y. reikšmės realizacija per stilių).  

Aiškinantis įvairius atlikimo būdus (t.y. stilius, ir jų paplitimą), būtina atsižvelgti į visuomenę, 

kurios šokiai yra analizuojami (Loutzaki, 2007: 305 - 306).  

Ukrainiečių šokio tyrinėtojas Andriy Nahachewskis šokio stilių ir struktūrą taip pat 

išskyrė panašiai kaip A. E. Kaeppler ir I. Loutzaki:  

• Šokio struktūra - tai kiekybiniai šokio formos elementai. Struktūrinis šokio 

aprašymas paaiškina, kas atliekama. 

• Šokio stilius – tai kokybiniai šokio formos elementai, kurių negalima išmatuoti, 

nes jie yra arba per maži (pavyzdžiui, mirktelėjimas draugui šokant kadrilių), arba 

per daug dideli (pavyzdžiui, šokėjų energijos padidėjimas, kai juos pagauna šokio 

įkarštis). Stilistinis šokio aprašymas paaiškina, kaip atliekama. 
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A. Nahachewskis nurodo, kad nėra aiškios atskirties tarp struktūros ir stiliaus. Nes tai, kas 

viename šokio aprašyme yra struktūros elementas, kitame gali būti stiliaus elementas. Ši atskirtis  

priklauso nuo tiriamos visuomenės (t.y. emic) požiūrio (Nahachewsky, 1998: 71, 78).  

 Šokio stiliaus apibūdinimą naudojant šokio struktūrą, nurodė ir lietuvių šokio tyrinėtoja 

D. Urbanavičienė. Jos nuomone, šokio stilius – tai savitumas, pasireiškiantis per struktūrą, kurį 

galima nustatyti analizuojant šokio mikrostruktūrą10.  

Mano nuomone, šokio struktūros skirtumai makrostruktūros lygmenyje taip pat nurodo 

šokio savitumą, t.y. stilių. Pavyzdžiui, Marcinkonių polkos atveju galima kalbėti tiek apie 

mikrostruktūros skirtumus, (t.y. skirtingo pobūdžio žingsnius), tiek apie makrostruktūros 

skirtumus (t.y. skirtingas svarbiausias šokio sudedamąsias dalis). Todėl, mano nuomone, šokio 

stilius – tai savitumas, pasireiškiantis per struktūrą, kurį galima išskirti analizuojant šokio mikro 

ir / ar makro struktūrą. Tokiu būdu apibrėžiama šokio stiliaus sąvoka bus naudojama ir šiame 

darbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Iš pokalbio su D. Urbanavičiene. 
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II. MARCINKONIŲ APYLINKIŲ POLKOS TRADICIJA  

PATEIKĖJŲ ŽODŽIAIS 

 

XX a. antroje pusėje Europos tradicinių šokių tyrimuose daugiau dėmesio pradėta skirti 

vadinamajam emic požiūriui, kuris naudojamas Amerikos antropologijoje,. Pradėta domėtis šokio 

improvizacija kaip procesu, analizuoti šokėjo požiūrį į savo šokius bei šokimą, savo šokio kultūrą 

ir tos kultūros išmanymą (Felföldi, 2005: 28). Pasaulio šokių tyrinėtojų A. E. Kaeppler, A. 

Nahachevsky ir I. Loutzaki nuomone, analizuojant stilių taip pat reikia remtis eminiu (emic) 

požiūriu, t.y. reikia atsižvelgti į visuomenę, kurios šokiai analizuojami (žr. I. skyriaus 3.).    

Remiantis užsienio šokio tyrinėtojų patirtimi, norėjosi susipažinti su tiriama aplinka, 

šokio gyvavimo ir perdavimo aplinkybėmis, o tik vėliau pasitelkti šokio struktūrinės analizės 

metodą. Tuo tikslu buvo sudarytas klausimynas „Lokalinė šokimo tradicija ir jos perdavimas“ 

(žr. 1 priedą). Bendraujant su pateikėjais, buvo aiškinamasi kaimo bendruomenės įtaka šokių 

perdavimui, Marcinkonių apylinkių šokių repertuaras ir stilius, šokio ir muzikos ryšys, šokio 

etika, pateikėjų mokymasis bei mokymas šokti.  

Pirminis sumanymas šiek tiek pasikeitė susipažinus su Loretos Sungailienės daktaro 

disertacijoje „Žemaičių muzikinis dialektas: intonaciniai modeliai ir artikuliacija“ aptariamais 

etnoforų žodyno tyrimo principais (Sungailienė, 2007). Panagrinėjus autorės aprašomą pateikėjų 

terminologiją, kilo mintis, kad būtų naudinga panašius tyrimus atlikti ir analizuojant polkos stilių 

Marcinkonių apylinkėse. Tokiu būdu būtų lengviau interpretuoti pastebėtus šokio savitumus. 

Susidomėti pateikėjų žodyno tyrimu paskatino ir graikų šokio tyrinėtojos I. Loutzaki 

straipsnis apie Monastiri bendruomenės šokio stilių. Straipsnis skirtas šokio struktūrinei analizei, 

tačiau jame pateikiama ir trumpa šokį vertinančių pateikėjų sąvokų apžvalga. Kaip teigė I. 

Loutzaki, Monastiri bendruomenės šokio tradicijoje stiliaus sąvokos nėra, tačiau vietiniai 

gyventojai, kalbėdami apie šokį, savo tarmės žodžiais metaforiškai apibūdina tai, kas mūsų gali 

būti įvardyta stiliumi. Pavyzdžiui: 

• Vienas iš svarbiausių terminų – chrysocheria (gr. chryso – auksas, cheri – ranka). 

Tradiciškai šiuo žodžiu apibūdinama moteris, kuri meistriškai siuvinėja, o kalbant 

apie šokėją, šis žodis nurodo žmogaus sugebėjimą šokį papuošti gražiais 

„dygsniais“.  

• Tas pats žodis chrysocheria gali reikšti ir lengumą atliekant šokį, t.y. nurodo 

atlikimo stilių, kokybę 
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• Geras šokėjas (gr. meraklis) turi būti grakštus (gr. spathos – „kaip ietis“), o jo 

žingsniai labai lengvi ir žengiami pilnu padu. Jis turi eiti taip, lyg glamonėtų žemę 

(Loutzaki, 2007). 

Marcinkonių polkos pateikėjų žodyno tyrimui specialaus klausimyno sudaryta nebuvo. 

Pasinaudota jau anksčiau, naudojant klausimyną „Lokalinė šokimo tradicija ir jos perdavimas“, 

surinkta medžiaga. Pateikėjų žodyno tyrimo pagalba tikimasi atskleisti patiems pateikėjams 

esminius šokio stiliaus elementus ir, lyginant su šokio struktūrinės analizės rezultatais, nustatyti 

Marcinkonių apylinkių polkos stilių.   

 

1. Šokimo tradicijos perimamumas 

Tradiciniame kaime buvo svarbu mokėti šokti. Tai liudija patiekėjų pasakojimai apie jų 

didelį norą išmokti šokti, pasididžiavimą savimi, savo šeimos nariais ar kaimynais, jeigu jie gerai 

šoko. Kaimuose nebuvo jokio sistematiško šokių mokymo. Svarbiausia šokio išmokimo sąlyga 

buvo motyvacija. Pavyzdžiui, pateikėjai dažnai nurodė, kad labai norėjo išmokti šokti, kartu 

teigdami, kad dabar jaunimas nebenori:  

„Ale ty kap labai norėjom tadu vaikai. Kad dar vaikai, tai nenori jiej. O kap mes augom, 

tai labai visko norėjom. Šokc norėjom, giedoc norėjom. Ir viso kad mokėtūm. Ir 

isimokinom tep.“ (J. Česnulevičienė) 

Peržvelgus pateikėjų pasakojimus apie tai, kaip jie ar jų artimieji išmoko šokti, galima 

išskirti kelis tradiciniame kaime įprastus šokio mokymosi būdus:  

• šokti išmoko patys arba padedant artimiesiems; 

• išmoko per suėjimus, vakarones.  

Vieni mokėsi šokti praeidami abu šiuos etapus, o kiti – iš karto mokydamiesi šokti per pačias 

vakarones.  

Šokti išmoko patys ar padedant artimiesiems. Šokimą kai kurie pateikėjai laikė paprastu, 

savaime suprantamu dalyku. Jie teigė, kad lengva buvo išmokti patiems ir nereikėjo, kad kas nors 

mokytų: 

„Niekas mūs šokc nei giedoc nemokino – mes pacios isimokinom. <...> O šokc, kap jau 

užgraino, kad neraikė nei mokycis buvo“ (J. Česnulevičienė); 

”Uoj, kur tu ty neisimokysi šokt? Dar mokyklon ajom, tai jau striksėjom ir šokom” (A. 

Jeremičienė). 
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Kai kurie šokti mokėsi patys, nes gėda buvo prisipažinti, kad nemoki. Net ir prieš 

namiškius bijodami apsijuokti, pirmiausia šokti pasibandydavo niekam nematant, kur nors 

pasislėpę, dažniausiai kluone:   

„Tai kluonan, vaikeli, daugiausia mokinomės, kap norėjom. Viena šokau kluonan.“ (R. 

Pačkauskienė). 

„Audziam. Atsistoji, o jei dar turi kokius batelius nuspirkus, tai apsiauni ir pašoki, pašoki. 

A, susbaladoj kas. Mama grįžta. Sarmacinies gi. Tai vėl audzi. “ (D. Kvaraciejienė).  

Vyrams buvo svarbu išmokti neužminti merginai ant kojų. Todėl vieni mokėsi šokti su 

rugių pėdu, o kiti pasiėmę kačiargą:  

„Tai aš parainu į namus, kada niekas nemato, nieko nebūna, pasimu kačiargą, stojuos, 

tarp kojų pasistatau ir šoku. Svarbiausia, kad an kojų neužmintai, tai pasistatai kačergų ir 

mokaisi. Ir liuks išeina tadu polka“ (V. Kašėta); 

„O mano brolis, tai kluonan nuvejo ir su pėdu rugių ir isimokino šokc. Ir jis labai gerai 

šoko polkų.“ (J. Česnulevičienė). 

Kad gerai išmoktų šokti ir kad mokytis būtų smagiau, tai dažnai pasidainuodavo kokią 

dainelę ar melodiją: 

„Ir šoku, ir giedu: „Polka taja, polka eta, polka staraja kobeta“. Ir polkutė. Nu ir 

išmokau šokt tadu gerai“ (V. Kašėta). 

„An liežuvio pagrajni ir jau mokinies šokc polkų. Tirli, tirli, tirli, tirli. Ir tų taktų kažkap. 

Pagal dainełį ir duodzies.“ (D. Kvaraciejienė) 

Nemokantys šokti ir negalintys išmokti patys, prašė kitų, kad pamokytų. Dažniausiai 

kreipdavosi į artimuosius (seseris, tėvus, kaimynus, krikšto tėvus), kurie buvo geri šokėjai arba 

tiesiog anksčiau už juos išmoko šokti. Tačiau pats mokymas dažniausiai būdavo toks, kad 

mokantysis parodydavo, o paskui žiūrėdavo į šokantįjį ir sakydavo, ar gerai šoka: 

„Mano brolis Jonas labai norėjo polkos isimokyc. Tai jis nuvej pas krikštų tėvų, o jis tep 

gi buvo šokėjas (geras šokėjas – aut. pastaba). Nuvej tas krikštų tėvas kluonan, an 

gremdzymo, padavė pėdų rugių ir sako: „Jonulia, mokykis, parodzysu“. Ir isimokino. Ir 

matai koks buvo šokėjas!“ (J. Česnulevičienė) 

Šis mokymo būdas buvo uždaresnis, pirmiausia norėdavo namuose pasibandyti ar tarp 

artimųjų, o tik vėliau išdrįsdavo eiti šokti kitur. 

Šokti išmoko per suėjimus, vakarones. Pateikėjai pasakojo, kad anksčiau kaimai buvo labai 

dideli, būdavo daug jaunimo, pavyzdžiui, Musteikoje buvo apie 40 „mergų“ ir panašiai “bernų“, 
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Margionyse 36 „mergos“ ir apie 30 „bernų“, o Marcinkonyse dar daugiau, nes didesnis kaimas 

buvo. Todėl šokiai dažniausiai vykdavo keliose kaimo vietose: 

„An kelių [vietų], kaltašikniai, šiknaburzgiai ir rasolikai, buvo trys. Kaltašikniai buvo 

vyrausi, rasolikai – jau toki, o šiknaburzgiai – dar mažesni.“ (J. Česnulevičienė) 

Šokiai vykdavo keliose vietose dar ir todėl, kad šokdavo tik „savo ailios“ jaunimo tarpe.  

Vyresnieji jaunesnių į savo šokius priimti nenorėdavo, o jeigu šie ateidavo – išvarydavo. Todėl 

jaunesnieji susiorganizuodavo savo šokius: 

„Nu tai kap nuveinam pas jaunimų pažūrėc, tai mus kap užkura bernai, tai ir per tvoras, 

ir per dratus bėgdavom. Tai paskum kų, vat kokių 14 – 15 metų susbūrėm atskirai.“ (A. 

Pugačiauskienė) 

Šokiai vykdavo tik sekmadienį, po mišių. Susirinkę paaugliai dažniausiai eidavo ratelius, 

vaidindavo, „vakarėlius statė“. Jeigu atsirasdavo koks senas kaimo muzikantas, tai ir pašokdavo: 

„Nedėlion, po bažnyčios, po mišai suveinam, po piet, vienon pirkion ir šokam ratelius. 

<...> Kol muzikos nebuvo, tai šokom ratelius visokius.“ (J. Česnulevičienė); 

„O buvo kaiman toks muzikantas Albinas Miškinis. Tada mes prašydavom jo ir jau tada 

su armonikais, jau tada visai kitaip.“ (A. Pugačiauskienė) 

Kartais į paauglių susiėjimus ateidavo pasižiūrėti tėvai bei kaimynai. Jie stebėdavo ir 

komentuodavo, kurie vaikai jau gerai šoka, o kuriems dar reikia pasimokyti. O ir patys vaikai 

vieni kitus pamokydavo, pasakydavo, jeigu šoka ne taip: 

„Sako: „Ana. Uoj kap gražai.“ Duktė Švedo dar nemokėj šokc. O aš labai gerai šokau. 

<...> Ir jau jos visos sėdzi, žūro: „Uoj, kad ana Juzulė išmokis mano Petrutį šokc“. Tėvai 

žūro, o vaikai žaidė.“ (J. Česnulevičienė); 

„Būdavo visi suolai nusėdį. Kap žūro tėvai. Tai tu pamislyk!“ (R. Pačkauskienė); 

„Mes tada susbūrėm savo tokių jau vienmečių. Aidavom, šokdavom ir tarp savį, ir katris 

jau buvo berniukas drąsesnis, ir su berniukais. Ir va tep po biškį, po biškį ir liktai jau ir 

mokam. Bet kita iš šono žiūrėdama sako: „Tu labai retai kap tai kojas dedzi. Negražu.“ 

(A. Pugačiauskienė) 

Jaunimo vakaronės, kaip ir paauglių, dažniausiai vykdavo kiekvieną sekmadienį. Buvo 

įprasta, kad merginos pasirūpina šokių vieta, o vaikinai muzika. Dažniausiai šokių vieta merginos 

rūpindavosi iš eilės: viena vieną sekmadienį, kita – kitą ir t.t. Šokiams reikėdavo didesnės 

patalpos, todėl, kieno namai maži, turėjo ieškoti vietos kitur: 

„Šokiai būdavo iš eilės. Jeigu mergina – turi rūpintis sale, sakydavo. Jei maži namai, tai 

kur kokiai tetai ar už rublį, ar už kokį darbų, ar šiaip iš meilės, tai turėjai pasisamdzyc 

sau salį.“ (Z. Kibirkštienė) 
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Vaikinams kartais muzikantą reikėdavo atsivežti net iš kito kaimo. Pavyzdžiui, 

Margionyse nebuvo gero muzikanto, todėl dažnai tekdavo parsivežti iš kitur (Ašašnykų, 

Grybaulios, Likočių kaimų ar net Baltarusijos):  

„Pas mus tai nebuvo tokio scipraus muzikanto. Ot ty savam jaunimui tai pagrodavo, bet 

va jau jei kur ar vestuvė, ar šokiai dzidesni, tai pajimdavo iš kitur“ (D. Kvaraciejienė). 

„Nu o muzikų, tai vėl berniokai iž eilės. Kap neturėdavo savo kaiman, tai atsiveždavo iš 

kitur. Pavyzdžiui, Margionyse buvo keli muzikantai, bet vistiek kartais visko būdavo, tai 

tadu atsiveždavo. Grybaulion buvo toks labai linksmas muzikantas Broniukas Kavolis.“ 

(Z. Kibirkštienė). 

Muzikantui sumokėti turėjo visi vaikinai, tačiau kartais, dėl užmokesčio muzikantui, 

galėjo kilti ir muštynių: 

„Iškart rinkdavo po rublio, o paskiau nutarė, kad reikia pagal eilę – man atejo, tai aš 

samdau. Ba po rublio kap ranka, tai vienas turi – kitas neturi, tai susmuša.“ (V. Kašėta). 

Lengviausia būdavo tiems, kurie savo tarpe turėjo geresnį ar prastesnį muzikantą. Tuomet 

už grojimą mokėti nereikėjo: 

„Pas mus daugiausia Mištaris ir Puočiausko Jonas an būgno. Tai jiem neraikė nei 

pinigų. Jau jiej mūs buvo kompanijos. Tai cik su bernais būdavo nueina, išgera kokį 

butelaicį, mes pasėdzim, padainuojam, jiej vėl ataina ir grajna mum.“ (J. Česnulevičienė) 

Anot pateikėjų, smagu ir lengva šokti būdavo tada, kai muzikantas gerai grodavo:  

„Turi būc muzika gerai grajc“ „Kap užgrajna muzika, tai neisituri – atrodo kėloja 

žmogų. Užgrajna gerai muzika ir dar kojos mano neina, o kap užgrajna, tai aš visa krutu. 

Mano kruta ir kruta kojaitės, kap grajna.“ (J. Česnulevičienė). 

Dažnai per jaunimo susibūrimus buvo ne tik šokama, bet ir dainuojama. Ratelius eidavo 

retai: 

„Ir dar būdavo mada Margionyse po kelių šokių, arba bernai, arba mergos 

dainuodavom. Sustoja. Arba vasarų, tai išaina laukan dainuoja. Prie manį jau nebuvo 

mados rateliuosa.“ (Z. Kibirkštienė) 

Vyrai dažniausiai į šokius ateidavo jau šiek tiek pasimokę šokti namuose. O drąsesnieji, 

net ir nemokėdami šokti, kviesdavo merginas ir taip mokėsi: 

„Bet jaucu, kad būk tai aš moku šiek tiek. Nu ir jau tada taikaisi jauniman pana isivesc 

šokc. Nu kada pakliūna neblogai šokanti, ir aš jau šiek tiek – jau tadu galima šokc. Jau 

gerai būk tai šokam. Ir taip po biškio išmokau ir visai gerai šokt.“ (V. Kašėta); 
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 „Aj po šokius ir isimokino ir vyrai“ „Būdavo, kad ir nelabai moka, bet vienų kart išveda, 

kitų kart ir gerai būdavo...“ (Puvočių moterys11) 

Į jaunimo šokius ateidavo ir neseniai susituokę, bet vaikų dar neturinčios poros. 

Susirinkdavo ir senos moterys, kurios stebėdavo, ar tinkamai jaunimas elgiasi. Vaikinai tuo 

būdavo nepatenkinti ir stengdavosi vienu ar kitu būdu jas išvaryti: 

„Susėda ir žūro. Sako: „Degutas bobom. Aikit vaikų supc“. O jos žūro, kas kų palydzi, 

kas su kuoj pakalbėj, kas kų apsikabino. Antarycinės, jos jau ir pletkavoja suvejį. Tai tadu 

bernai jom degutų.“ (J. Česnulevičienė); 

„Kap suveina, tai rėdais, nėra nė kur sėscis. Tai paskui jau bernai pradėj vaikyc jas.“ (A. 

Pugačiauskienė); 

„Pirma bobos buvo kų tu, kų tu. Man reikėj per kaimynus pereit, tai ty pieskelė. Tai joj 

pašluoja ir žiūro, Rožė pareis dzviesa ar viena. Ir jau tadu pletkavoja.“ (R. Pačkauskienė) 

Taigi, tradiciniame kaime mokantis šokti didelę įtaką darė aplinkiniai (bendraamžiai ir 

vyresnio amžiaus žmonės), kurie nuolatos pakoreguodavo, jeigu matydavo, kad kažkas šoka 

blogai. Tačiau vyresniųjų įtaka paauglių suėjimuose buvo didesnė, negu jaunimo vakaronėse. 

  

2. Nustatytos gero elgesio normos 

Tradiciniame kaime jaunimas, turėjo laikytis tam tikrų elgesio normų. Pavyzdžiui, būtent 

vyras buvo tas, kuris rinkosi su kuo šokti, iškviesdavo, šokdino bei vadovavo šokiui12. Mergina 

kviesti vyrą galėjo tik per specialiai tam skirtą šokį – „viliotinį“, kuris kaime dažniausiai 

vadinamas „mergaičių viliojantis“. Kitokiu atveju merginoms taip elgtis nebuvo įprasta:  

„Ne, ne. Nekviesdavai. Nei kad ty: „Ainam va pašokc“. Ne, nesakydavai. Neini – neik. 

Nu gal žinai, aš už visus tai negaliu. O gal buvo tokių drąsių merginų, kad gal 

pakviesdavo, kad „Ainam šokc – ko ca sėdzi?“ (A. Jeremičienė) 

O mergina iškviesta šokiui, atsisakyti irgi negalėjo, net jeigu ją kviesdavo ir prasčiausias 

šokėjas. Tėvai rūpinosi, kad jų vaikai tinkamai elgtųsi, todėl irgi pamokydavo: 

„Ne. Ne, ne. Jau to nebuvo, kad atsisakytai šokc. Kažkaip nebuvo mados, kad „aš su 

tavim neisiu“. Kad jis ir aršausias - turi aic.” (A. Jeremičienė); 

„Ir tėvai sakydavo: „Jau vaikeliai, kokis – tokis, ale jau turit aic“. Šilanskas mani labai 

jau vedė, dzievuliau mielas. Tai ir paskavoji. Mažiukas, o aš gi buvau dzidziułė. O jis 

mažutukas, tai apsikabinu. Ir visciek, nor pajuokiu – visciek nabagas veda.“ (R. 

Pačkauskienė) 

                                                 
11 M. Klimavičienė, P. Barysienė, S. Bogušienė, M. Bingelienė ir J. Kisielienė. Transkribuota iš audio įrašo, todėl 

sunku atskirti, kur kuri iš moterų kalba.   
12 Čia kalbama apie tuos atvejus, kai poroje šoka vyras ir mergina.  
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Jeigu vis dėlto taip nutikdavo, kad merginos išdrįsdavo atsisakyti, tai vyrai galėjo išvaryti 

jas iš šokių ar kitaip nubausti už netinkamą elgesį: 

 „Nori ar nenori, o turi aic. Nori nenori – turi aic, ba jis tau ar iš šokių išvaris, ar suknełį 

intrins tepalu. Muzikai liepia groc maršų ir liepia išaic, jei neini šokc. Kokis nor 

menkiausias, o aini šokc.“ (J. Česnulevičienė) 

Atsirasdavo merginų, kurios nesibaimindavo ir atsisakydavo šokti, jeigu vaikinas joms 

nepatikdavo. Apie tokį atsitikimą pasakojo A. Pugačiauskienė. Tačiau kitų pateikėjų nuostaba, 

išgirdus apie šį įvykį, rodo, kad tai būdavo labai reti atvejai. Mergina turėjo būti labai drąsi arba 

turėti gerą „užnugarį“: 

„Ty kokis nesgrebnas buvo, dar vis meilinas isivedis. Tai pasukiau vidurin pirkios, 

nuvėjau ir atsisėdau. Tai jis jau norėjo, kad mani išmest, bet mani ustojo ir viskas.“ (A. 

Pugačiauskienė) 

Buvo ir kitokių nustatytų gero elgesio normų. Pavyzdžiui, vaikinai dažnai nueidavo „an 

šokių“ į gretimus kaimus, tačiau merginoms tai daryti būdavo neįprasta. Kitų kaimų šokiuose 

merginos apsilankydavo nebent per atlaidus.  

Įprasta buvo pasirūpinti iš kitų kaimų atėjusiu jaunimu: vietinio kaimo merginos stengėsi 

pašokdinti merginas, bernai bernams – paduoti merginas, t.y. supažindinti: 

“Nu pašoki, prisisuko prie to, sako: „Imk, šok“ – ir paduoda jau kitam bernu šokc. 

Reiškia supažindina su šokėja. Jau taip buvo įprasta. Jau stovi svecimas bernas, nu tai 

gal jis nedrįsta, gal kažko jau ca va savi ir...” (A. Jeremičienė). 

Bet nutikdavo ir taip, kad, norėdami pamokyti svetimo kaimo merginas, vaikinai 

susitardavo ir nekviesdavo jų šokti: 

„O mes jau Kabeliuosna likdavom an šokių, ty jau bažnyčia. Ir vienų kart sustarė bernai: 

nevesim šitų Musteikos mandraukų šokc. Sėdzim visos kap ciocios an suolų, o tokis 

bernas iš Šklėrių – Julius. Mandras buvo. Ataj ir sako: „Nu tai kap merginos šokiai?“ O 

viena ir sako: „Kad jūs šoktūt grucėn!“ Kruopose. Ko mūs nevedat šokc? (A. 

Pugačiauskienė). 

Apžvelgus nustatytas gero elgesio normas matyti, kad vaikinai turėjo didesnę įtaką šokių 

vakarėliuose, o merginų elgesys buvo labiau varžomas įvairių taisyklių. Tačiau, priklausomai nuo 

aplinkybių ar asmeninių savybių, kai kurios elgesio normos galėjo būti sulaužytos.  

 

3. Šokimas: specifika ir terminai 

Daugiausia su pateikėjais buvo kalbama apie polką, todėl ir šokimą apibūdinantys žodžiai 

ar šokimo sinonimai – apie polką. Pavyzdžiui, užklausus kaip išmoko šokti, pasakoja, kaip 

išmoko šokti polką, apibūdindami gerą / prastą šokėją, kalba apie tai, kaip tas asmuo šoka polką. 
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Tačiau analizuojant surinktus duomenis kartais sunku suprasti, ar pateikėjai turi omenyje polką ar 

šokimą apskritai. Todėl galima kelti tik hipotezę, kad kalbėdami apie šokimą, jie pirmiausia turi 

omenyje polkos šokimą.  

Dažniausias pateikėjų naudotas žodis šokimui išreikšti (tiek kalbant apie šokimą poroje, 

tiek apie šokimą ratelyje) – suktis: 

„Kab apsikabinam abudu, aš prie jo prisglaudzu, tai jau kap insisukam abudu, tai aš nei 

nejaucu, kap aš apie jį sukuos“; „an kojų pažūrai, kap kojos aina ir sukis“; „nekėlok 

kojaitių, ale gražai sukis aplinkui“ (J. Česnulevičienė); 

„O jau ratelį daro, o man ji pacinka, aš vidury sukuos, sukuos“; „Vis sukies [ratelyje], 

sukies. Ratelis visų bendras. Kol nepasako „panelė iš kairės“. Nu jau tadu imi iš kairės 

merginų ir vėl šoki. Šoki, šoki, tai vėl kas šukteria, kad ratelin, tai vėl tadu jau...“ (S. 

Česnulevičius); 

„Tokia moteris jį kap pajėmė, tai ji sukė, sukė, sukė, o jis cik isižojis, visas prakaituotas, 

bet vis ciek šoka.“ „Nu ką tu atlaikysi?! Nu kiek tos polkos prisisuksi? Nu suprakaituoja 

ir pavargsta jau paskui.“ „Ir sukasi aplinkui labai jau stipriai. Ne vieton sukas, ale 

lakstydami. Tai sako Abraiskų.“ „Jis dasisuko prie jos ir pasakė: Ratelis!.“ 

(A.Jeremičienė). 

Kiti pateikėjų kalboje pastebėti šokimo įvardinimai:  

kadriliuoti – šokti kadrilių;  

atpilti – atšokti, sušokti („atpylėm tų pirmų štofų“ – S. Česnulevičius apie kadrilių);  

striksėti, duotis – apie vaikų šokimą: „Jau niekas nesėdėj tadu iš vaikų, visi davės, abile 

grajna jiem.“ (D. Kvaraciejienė); „Kap injungia, tai būdavo duos, duos tų polkų. Tota 

sako: „Dukrala, vaikeli, tau senatvėn kojelėm nepaaisi, tau gi šitep raikia toj polka 

šokc.“ (R. Pačkauskienė); 

dribsėti, krutėti – vienoje vietoje judėti, trepsėti;  

tampyti / tampytis – šokti su prastu šokėju;  

kalti – šokti, trepsėti pagal melodiją „pagal melodijų ir kalam“; „An liežuvio grajni ir jau 

mokinies šokc polkų. <...> Pagal dainelį ir duodzies“  (D. Kvaraciejienė) 

lakstyti – šokti dideliais žingsniais, kaip šokant polką „Abraiską“. 

Pateikėjai gerą / prastą sukimąsi apibūdina naudodami įvairius vaizdžius išsireiškimus:  

„Jaucu taktų ir sukamės kap vijurkai.“ (S. Česnulevičius); 

„Ir kap man jau aplinkui sukcis būt gerai cik. Kap bitė lakiodavau apie jį.“ „Vyras sukas, 

o ji kap apacinių girnų akmuo. Ir jau neišaina.“  (J. Česnulevičienė). 
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Gerą šokimą, susišokimą poroje, sugebėjimą šokti pateikėjai dažnai įvardino 

pataikymu,  sustaikymu, o nesusišokimą, nemokėjimą šokt – nepataikymu, nesustaikymu: 

„Mėginam, mėginam, ir ca, ir an kiemo po beržu – va ca tokis dzidziulis buvo. Ty kap 

nepataikom.“ „Vaikeli, ty niekas jokio žyngsnio nežiūrėjo. Giedodavom rateliuose ir 

aidavom aplinkui ir giedam. Ir visiem gerai buvo, pataikė. Ty žino kol?“ 

(J.Česnulevičienė); 

„Jie jau kap šoka jie valsų – mirk tu juoku. Jie nori pataikyt to valso, bet gi niekas jiem 

nesgauna.” „Gerai, gerai. Pataikai. Jei nepataikysi tep, kap aš – niekas nesigaus.“ (A. 

Jeremičienė). 

Šokimo greitis, o taip pat ir grojimo greitis įvardijamas žodžiais ratas (retas), raciau ir 

tankiau:  

„Pagal taktų ir darai. Pagraina, jei racau, tai ir tu racau [šoki], o jei tankiau, tai...“ „Nu 

tai kap valcus „Kap aj velniai iš nevalios“ – tokis jau ratesnis.“ (J. Česnulevičienė). 

Apie lengvą, smagų šokimą taip atsiliepia J. Česnulevičienė iš Marcinkonių kaimo:  

„Nejautiau kap šokom. Kap plūnksnos ainam abudu.“ „Atsimenu kap gerai šokom, tai 

kap in kitų pusį pasisuki, tai nat miela. Atrodo kap kas ty tavi kelia.“  

Iš žodžių, naudojamų šokimui apibūdinti, galima daryti išvadą, kad šokant polką (o gal ir 

kai kuriuos kitus šokius) vienas esmingiausių dalykų buvo sukimasis.  

 

4. Šokėjų apibūdinimai 

Gero ir prasto šokėjų apibūdinimai pirmiausia priklausė nuo to, ar kalbama apie vyrą, ar 

apie moterį.  

Gražiai šoko tas vyras, kuris šokdavo mažais žingsniais. Vyrui labai svarbu buvo mokėti 

šokant suktis į abi puses, o jeigu nemokėjo, tai buvo prastas šokėjas. Poreikį suktis į abi puses 

pateikėjai aiškino tuo, kad reikia atsisukti, kad galva neapsisuktų bešokant:  

„In vienų pusį kas šoko, tai jau nesiskaitė šokėjas. In vieną pusę neturi šokc. <...> Nu in 

kitų pusį bernas katras stipriai šoka, tai kaip duoda, tai cik laikykis atsisukc!“ (A. 

Jeremičienė). 

Vyrui privalumo suteikdavo ir mokėjimas smagiai patrepsėti, „koją užmesti“:  

„Nu tai jau kap sutrapsi, tadu atrodo labai jau smagu, kadu bernas sutrapsi.“ (A. 

Jeremičienė); 

„Nu gi Pranas kap šoka, tai dar sako kap užmeta, tai net per rankų kojų pakelia, ty kap 

jau čiudniau“.  (J. Česnulevičienė). 
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Apie vyrą, kad gerai ar prastai šoka, galėjo pasakyti tik pažiūrėję:  

„Nu tai ir vyras, jeigu jisai juda. O jei tai buvo, kad va tokiais žyngsniais sukas, tai jisai 

ir iš šono pažiūrėc negražiai šokdavo. Sako: „Uoj negražai šoka pažiūrėc“. (A. 

Jeremičienė). 

Prastas šokėjas buvo tas, kuris klupsčiais daužo, ant kojų mina, „skersavojas“. Prastai 

šokantis vyras buvo vadinamas: „akėcia“, „kap drapokas“, „nesgrėbniai šokantis“, „kap rėcys“, 

tačiau, į akis to niekas nedrįsdavo pasakyti: 

„Nesakydavo in akis. Jei iš šono pasižūrai, kad ty kas nesgrėbniai šoka bernas. Ot, 

būdavo, tai ir nusjuokdavai, kad jis ty ne taip. Bet ką tu in akis pasakysi!” (A. 

Jeremičienė). 

Buvo svarbu šokti mažais žingsniais, o dideliais galėjo šokti tik polką „Abraiską“. To 

nevadindavo šokimu, o lakstymu, nemokėjimu suktis vienoje vietoje: 

„Pas mus gi buvo visokių šokėjų. Kitas gi tokiais dzideliais [žingsniais] šoko. O katris 

tikrai šoko, gražiai, tai va šitaip [mažais žingsneliais] va šoko.“ (A. Jeremičienė); 

„Aš va ce kap savo sūnų, valsų. Jau aš neįsivaizduoju – kiek kecias kojos (parodo). In kų 

cia panašu? Net linguoja va tep va (į priekį ir atgal). Kiek gali isikėsc. Tai kokis jau ty 

valsas?“ (M. Volungevičienė);  

 „Nu nieko. Ji [abraiska] smagi. Gerai šokc. Lakstymas. <...> Laki, laki.“ (M. 

Volungevičienė). 

Buvo atsižvelgiama ir kaip vyras merginą apsikabindavo. Nepageidaujamas šokio 

partneris buvo ne tik tas, kuris šokant per arti prisitraukdavo, nes tai buvo nepriimtinas elgesys 

kaime, bet ir tas, kuris šokant per toli merginą laikydavo: 

„Kad jau labai prisispaudis šoka. Mes jau to berno tai vengėm jau. Jau prisispaudis tep. 

Ne, ne, ne. Mumi neciko jisai. <...> Kitas sakau, ot taip tai tep ratai stovi. <...> Labai 

tokis kap rėcys buvo, vos ne už rankų cik suskabinis ir šokdavo. Nu tai nemokėdavo 

susikabyc. ” (A. Jeremičienė). 

Įvairios pašaipos neaplenkdavo gerų, bet turinčių savitą šokimo manierą, šokėjų. 

Pavyzdžiui, Margionių moterys13 Valentukevičių iš Kabelių kaimo vadino geru šokėju, tačiau 

juokdavosi, kad jis „pakulas krato“, t.y. šokant krato ranką:  

„O kas ty labai pakulas kratė?“ (M. Volungevičienė); „Šitep va rankų kracydavo. Nu 

žinai, mes ir prisižiūrim ir kokis juokas. <...> Nu jis labai jau trapsėjo. Jis gerai. Ale bet 

jau tų rankų, tai kalė kap...“ (A. Jeremičienė). 

                                                 
13 A. Jeremičienė ir M. Volungevičienė 
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Vyrų skirstymas į pageidaujamus ir nepageidaujamus šokių partnerius priklausė ir nuo 

vaikinų / merginų santykio kaime. Puvočių moterys14 pasakojo apie tai, kaip per šokius 

apžiūrėdavo kiek salėje yra gerų ir prastų šokėjų, kai kurių net vengdavo: „Būdavo, kad ir 

paskavoji, kad neišvest - sakydavom „uoj šitas akėcia – nemoka šokc“. (M. Bingelienė). Tuo 

tarpu iš Šklėrių kilusi J. Kisielienė teigė, kad jų kaime buvo kitaip: „Abi veda, dzaugies abi 

išveda, abi nesėdzi kampan, ar menkai šoka, ar gerai šoka.“ (J. Kisielienė). 

Gero ar prasto merginos šokimo apibūdinimų buvo pastebėta daug mažiau negu vyrų. 

Gal nereiketų tuo stebėtis, nes vyras poroje vaidino svarbesnį vaidmenį. Kalbant apie merginos 

šokimą pirmiausia buvo reikalaujama, kad šokant ji taikytųsi prie vyro: 

„Raikė prie jo prisitaikyt. Taikėmės prie berno. Jis netaikėsi prie mūsų.“ (A. Jeremičienė) 

Apie sugebančią prie partnerio prisitaikyti merginą sakydavo, kad ji „juda“, „šoka 

lengvai“, „sukasi, kaip ją pasuka“, o apie nesugebančią – kad šoka „sunkiai“, „nesmagiai“, 

„nesgrėbniai“, „jos nepatempc“. Apie tokią merginą sakydavo, kad „kap pagalys“, „kap kuolas, 

kad jos nepasuki“, „kap apacinis girnų akmuo“: 

„Ne, ne. Judesiai buvo toki. Kad ji ot sukas, bet jokių judesių nėra. Nu tai žinai, kap 

pagalys, tai jau ohooo...“ (A. Jeremičienė); 

„Ir ji turi sukcis. O jei negerai šoka, tai vyras sukas, o ji kap apacinių girnų akmuo. Ir jau 

neišaina. Ne polka.“ (J. Česnulevičienė). 

Tiek kalbant apie vyrą, tiek apie moterį, buvo pastebėta daugiau prasto negu gero šokėjo 

apibūdinimų. Nurodant vyro gerą ar prastą šokimą, didžiausią reikšmę turėjo, ar jis šoka mažais 

žingsniais, ir ar moka suktis vietoje bei atsisukti. Merginos šokimo vertinimai buvo labiausiai 

susiję su mokėjimu prisitaikyti prie partnerio ir lengvai suktis. 

 

* * * 

Pateikėjų žodyno tyrimas atskleidė polkos šokimo savitumus pateikėjų akimis. Tai svarbu 

siekiant teisingai išskirti svarbiausius Marcinkonių polkos struktūrinius elementus. Tačiau vien 

pateikėjų žodyno tyrimo šokio stiliaus analizei neužtenka. Būtina pasitelkti šokio struktūrinės 

analizės metodą, kad išsamiai būtų galima ištirti šokio motyvus, judesius ir žingsnius.  

 

 

 

                                                 
14 M. Klimavičienė, P. Barysienė, S. Bogušienė, M. Bingelienė. 
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III. POLKOS STRUKTŪRINĖS ANALIZĖS METODO PAIEŠKOS 

 

Ieškant lietuviškos polkos stiliui tirti tinkamo metodo, pradžioje buvo išbandyti 

vadinamasis Syllabus metodas bei norvegų šokio analizės metodas. Syllabus metodas buvo 

pasirinktas todėl, kad jį sukūrė Tarptautinė tradicinio šokio tyrinėtojų grupė prie Tarptautinės 

liaudies muzikos tarybos (International Folk Music Council, dab. International Council for 

Traditional Music), ieškodama universalaus metodo įvairių tradicijų šokiams tirti. Norvegų šokio 

analizės metodas buvo pasirinktas todėl, kad teko galimybė pačiai artimiau susipažinti su norvegų 

liaudies šokiais15. Šios šalies porinių šokių tradicija yra artimesnė lietuvių liaudies šokių tradicijai 

negu, pavyzdžiui, pietryčių Europos grandininių arba solinių šokių tradicija.  

 

1. Šokio struktūrinės analizės universalaus metodo kūrimas Europoje 

Liaudies šokio struktūrine analize jau XX a. pirmoje pusėje pradėjo domėtis Europos 

etnochoreologai. Pirmieji reikšmingus tyrimus paskelbė vengrai, kurie liaudies šokio studijas 

pradėjo dar 1930 m. Liaudies šokio struktūros tyrimais domėjosi ir Slovakijos, Rumunijos bei 

kitų šalių tyrinėtojai, tačiau jų tyrimai nebuvo tokie esminiai kaip vengrų.  

1962 m. Tarptautinėje liaudies muzikos taryboje (IFMC) buvo suburta tarptautinė 

tradicinio šokio tyrinėtojų grupė, kuri pradėjo bendrai spręsti terminologijos, teorijos ir 

metodikos problemas16. 1974 m. buvo paskelbtas pirmasis šios grupės darbas „Foundations for 

the Analysis of the Structure and Form of Folk Dance“ („Liaudies šokio struktūrinės analizės 

pagrindai“), dar vadinamas Syllabus (Reynolds, 1974). Didelė dalis tyrinėtojų Syllabus metodą 

laikė nepakankamu arba netinkamu tyrinėjant atskiras šokio kultūras, todėl grupė savo veiklos 

nenutraukė ir, tobulindama metodiką, dirbo toliau. Lisbet Torp nuomone, sunkumų taikant šį 

metodą galėjo kilti dėl to, kad trūko išsamių pavyzdžių, iliustruojančių pristatytą metodą (Torp, 

1990: 13).  

2007 m. beveik pusę amžiaus trukęs tarptautinės etnochoreologų grupės darbas buvo 

užbaigtas straipsnių rinkinio „Dance Structures. Perspectives on the Analysis of Human 

Movement“ (Kaeppler & Dunin, 2007) („Šokio struktūra. Žmogaus judesių analizės 

perspektyvos“) publikavimu. Rinkinyje pateiktos struktūrinės analizės pagrindinės teorijos ir 

metodai, atskirų mokslininkų tyrimai, atlikti taikant struktūrinės analizės metodą.  

                                                 
15 2007/2008 mokslo metais Norvegijos mokykloje (Manger Folkehøgskule) mokiausi norvegų liaudies šokių. 
16 Šios grupės darbą ir pasiekimus išsamiai aprašė Anca Giurchescu (Giurchescu, 2007). 
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A. Giurchescu ir E. Kröschlová viename šio rinkinio straipsnių apibrėžė, kokios yra 

liaudies šokio struktūrinės analizės metodo taikymo galimybės (Giurchescu & Kröschlová, 2007: 

22 – 23). Remiantis Syllabus metodu, galima: 

• išskirti struktūrinius šokio vienetus, atskleisti jų tarpusavio ryšį įvairiais 

lygmenimis ir išsiaiškinti, pagal kokias taisykles šokio sistemoje jungiamos 

pagrindinės dalys;  

• tyrinėti improvizaciją, kitimą, paplitimą, šokio stilių ir estetiką;  

• studijuoti šokio, muzikos, poezijos ir kitų meninių raiškos priemonių ryšius;  

• atskleisti šokio struktūros ir funkcijos ryšius (paaiškinant atitikimus ir 

neatitikimus tarp tam tikro šokio (ar žanro) ir tam tikros funkcijos);  

• klasifikuoti šokius ir išskirti charakteringas kultūrines zonas ar šokių tradicijas;  

• daryti tarpkultūrinius lyginimus bei pagelbėti pedagoginiams šokių mokymo ar 

mokymosi procesams.  

Visgi patys metodo kūrėjai pripažįsta, kad visiško sutarimo teoriniais ir metodologiniais 

klausimais pasiekta nebuvo. Tai skatina naujus tyrimus ir diskusijas šokio struktūrinės analizės 

srityje (Giurchescu, 2007: 13).  

Liaudies šokio struktūrinės analizės metodu sėkmingai pasinaudojo įvairūs mokslininkai, 

tyrinėdami atskirus šokių tipus: danų tyrinėtoja Lisbet Torp tyrinėjo Europos šalių grandininius ir 

ratelinius šokius (Torp, 1990; Trop, 2007), airių šokių tyrinėtoja Catherine E. Foley – tradicinius 

„žingsninius šokius“ (angl. stepdance) iš vieno Airijos regiono (Foley, 2007), graikų tyrinėtoja 

Maria Koutsouba struktūrinės analizės metodą pritaikė graikų liaudies šokių tyrimams 

(Koutsouba, 2007) ir kt. Syllabus metodą lietuvių liaudies šokių tyrimams pritaikė Dalia 

Urbanavičienė ir Raimonda Zalagaitytė (Urbanavičienė & Zalagaitytė, 2005). R. Zalagaitytė šiuo 

metodu nagrinėjo lietuviškus kadrilius (Zalagaitytė, 2005), Giedrė Saunoriūtė – lietuviškų 

krakoviakų struktūrines ypatybes (Saunoriūtė, 2006). 
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2. Syllabus metodo pagrindai 

Pagal Syllabus metodą17, šokis analizuojamas remiantis tikslia konkretaus šokio vieno 

varianto transkripcija, o ne apibendrintu šokio aprašu, sudarytu iš kelių variantų. Analizei 

naudojami tik rašytiniai dokumentai (lauko tyrimų metu užrašytos šokių notacijos ar 

transkripcijos iš vaizdo įrašų). Apibūdinamos ir analizuojamos šios svarbiausios sąvokos: šokio 

forma, šokio skaidymas, šokio formos struktūriniai lygmenys, komponavimo principai ir 

procedūros, skirtingos choreografinės linijos, choreografijos ir muzikos formų ryšiai. 

Šokio forma nustatoma šokį suskaidant iki mažiausių vienetų, o po to juos 

sukomponuojant į visumą. Tik susiejant atskirus struktūrinius vienetus su visa šokio forma yra 

įmanoma išskirti, ar tie vienetai gali būti motyvais, frazėmis ar kitais pagrindiniais šokio 

struktūriniais elementais (žr. 1 schemą).  

1 schema 

Struktūrinis vnt.  Trumpinys Terminas lot., gr. Terminas angl. Žymėjimas 

 

Šokis    T  lot. totus  dance   šokio pav. 

Dalis    P lot. pars  part   (I) (II) (III) 

Posmas   St gr. strophe  strophe  I II III 

Padala    S lot. sectio  section   1 2 3 4 

Frazė    Ph lot. phrasis  phrase   A B C 

Motyvas   M lot. motivus  motif   a b c 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Motyvo ląstelė   Mc lot. cella  motif-cell  a‘ b‘ c‘ 

Motyvo elementas  Me lot. elementus  motif-element  α β γ 

  

 Motyvas laikomas svarbiausiu struktūriniu vienetu. „Motyvas – tai mažiausias 

reikšmingas formos vienetas, turintis prasmę tiek šokėjams, tiek visuomenei, tiek šokio tipui / 

žanrui tam tikroje šokio tradicijoje“ (Giurchescu & Kröschlová, 2007: 28). Pradedant nuo 

motyvo, šokio analizė gali būti vykdoma dviem kryptimis: gilinantis į mikrostruktūrą (t.y. 

smulkesnius už motyvą elementus: motyvo ląsteles ir elementus) arba makrostruktūrą (t.y. 

stambesnius šokio struktūrinius elementus: frazes, padalas, posmus, dalis).  

Visi struktūriniai vienetai, nuo mažiausių iki didžiausių, sintaksiškai siejasi su kitais pagal 

komponavimo principus (jungimas ir / arba grupavimas) ir procedūras (kartojimas, varijavimas, 

išplėtimas, sumažinimas, augmentacija, diminicija). Nustatant šokio formą, yra svarbu atskleisti: 

                                                 
17 Čia pateikiamas tik apibendrintas Syllabus metodas. Išsamų metodo aprašymą angliškai galima rasti: Reynolds, 

1974; Giurchescu & Kröschlová, 2007; lietuviškai (pritaikytą lietuvių liaudies šokiams): Urbanavičienė & 

Zalagaitytė, 2005. Remiantis šiais leidiniais Syllabus metodas aprašytas ir šiame darbe. 
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1) pagal kurį principą struktūrinis vienetas yra sudarytas ir kiek kartų jis pasikartoja; 2) koks yra 

ryšys tarp struktūrinių vienetų. 

Paralelinės choreografinių linijų (angl. lines of patterned movements) sąvoką kaip 

papildymą pradiniam struktūrinės analizės metodo variantui pasiūlė įvesti norvegų šokio 

tyrinėtojas Egil Bakka. Paralelinės choreografinės linijos gali atsirasti tuomet, kai vienu metu 

šokėjas atlieka judesius skirtingomis kūno dalimis (kojomis, rankomis, klubais, galva ir t.t.) arba 

kai keli šokėjai yra vienodai svarbūs ir nepriklausomi.  

Ryšys tarp choreografijos ir muzikos formų tyrinėjamas pagal struktūrinių vienetų 

trukmės (angl. dimension) sutapimus / nesutapimus; struktūrinių vienetų ribų (angl. coincidence) 

sutapimus / nesutapimus; choreografijos bei muzikos reguliarumo ir laisvumo pobūdžio santykį – 

konjunkciją (angl. conjunction); choreografijos ir muzikos formų vidinės organizacijos (angl. 

inner organization) atitikimą ar neatitikimą; pagal ritminį sutapimą ar nesutapimą. 

Analizuojant atskiro šokio struktūrą, yra pateikiama (žr. 2 priedą): 

1) šokio ir muzikos transkripcija bei bendri šokio duomenys; 

2) žodinis formos analizės aprašas; 

3) formos lygmenų grafinė lentelė; 

4) sutrumpinta grafinė notacija. 

 

3. Ar Syllabus metodas tikrai yra universalus?  

Syllabus metodą bandydama taikyti lietuviškos polkos analizei susidūriau su įvairiomis 

problemomis. Buvo neaišku, ar tai patyrimo stoka, ar metodo trūkumai. Pasidomėjus kitų šalių 

šokio tyrinėtojų bandymais taikyti Syllabus metodą, paaiškėjo, kad šis metodas netiko ir norvegų 

šokių tyrimams. Kai kurie šokio tyrinėtojai, taikydami Syllabus metodą, turėjo įvesti tam tikrus 

pakeitimus. Pavyzdžiui, Raimonda Zalagaitytė, taikydama šį metodą lietuviškų kadrilių struktūrai 

analizuoti, išplėtojo ir papildė grafinę šokio formos lygmenų lentelę: įvesti papildomi 

choreografijos lygmenys, muzikinės dalies struktūrinė analizė, tiksliau apibūdintas muzikos ir 

choreografijos ryšys. R. Zalagaitytės įvestus Syllabus metodo papildymus išplėtojo ir kitiems 

lietuviškiems šokiams analizuoti pritaikė Dalia Urbanavičienė: naujai įvedė poetinio teksto 

analizę, papildė išsamesniais muzikos struktūros tyrimais (Urbanavičienė & Zalagaitytė, 2005: 

128 – 129). Taigi kyla klausimas, ar tikrai Syllabus metodas yra universalus? 

1962 m. Tarptautinėje liaudies muzikos taryboje suburtą tradicinio šokio tyrėjų grupę, 

kurios viena iš užduočių buvo universalaus liaudies šokio analizės metodo sukūrimas, daugiausia 
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sudarė atstovai iš pietryčių Europos18. Ar vieno Europos regiono atstovai gali sukurti šokio 

struktūrinės analizės metodą, kuris būtų universalus, t.y. tiktų ne tik visos Europos tradiciniams 

šokiams tirti, bet ir viso pasaulio? Ilgą laiką Europos šokių tyrinėtojų tyrimo obektas buvo 

(dažniausiai taip yra ir iki šiol) savo šalies valstiečių šokiai, todėl abejotina, kad šios tarptautinės 

tyrinėtojų grupės nariai buvo artimai susipažinę su kitų pasaulio šalių šokių tradicijomis.  

Patys Syllabus metodo kūrėjai ir daugelis pasaulio šokio tyrinėtojų pripažįsta, kad visgi, 

nepaisant metodo vertės, jis yra ribotas ir labai susijęs su šokio kultūra, kuria remiantis buvo 

sukurtas (Koutsouba, 2007: 254; Giurchescu & Torp, 1991: 4). Kadangi tarptautinei šokio 

tyrinėtojų grupei buvo prieinama tik pietryčių Europos19 šalių medžiaga, tai įtakojo, kad Syllabus 

metode pagrindinis dėmesys skiriamas žingsnių struktūrai analizuoti. Apie šią problemą rašė ir 

norvegų šokio tyrinėtojas E. Bakka. Jo nuomone, Syllabus metode smulkiausi šokio vienetai (iki 

motyvų) išskiriami remiantis žingsnių struktūra, o kiti faktoriai įtraukiami tik stambesnių šokio 

vienetų išskyrimui (Bakka, 2007: 105). Tyrinėjant lietuviškos polkos stilių, išsami žingsnių 

analizė taip pat yra vienas iš svarbiausių elementų, tačiau ne vienintelis. Yra svarbūs ir kitų kūno 

dalių judesiai, pavyzdžiui, rankų, liemens, galvos. 

Kita priežastis - Syllabus metodas analizuoja tik šokio vieno atlikimo struktūrą, o 

turiniui išsiaiškinti riekia pasitelkti notaciją. T. y. šokio vienetai įvardijami pagal tai, kokia seka 

jie susidėlioja analizuojamame šokio pavyzdyje, klasifikuojami į panašius, skirtingus ar su 

apibrėžtomis variacijomis, tačiau turinys nenurodomas. Šią problemą iškėlė ir norvegų tyrinėtojas 

E. Bakka bei pateikė pavyzdį: abc1 ir abc2 nurodo, kad šis šokio fragmentas turi tris skirtingus 

motyvus a, b ir c, tie motyvai pakartojami, o c motyvas turi dvi variacijas c1 ir c2. Tačiau norint 

išsamesnės informacijos apie šiuos motyvus, reikia pasitelkti notaciją (Bakka, 2007: 105). Pagal 

tokią sistemą būtų sudėtinga palyginti kelis to paties šokio išanalizuotus pavyzdžius, ypač jeigu 

choreografija varijuoja, nėra griežtos struktūros, nes tie patys elementai skirtinguose 

pavyzdžiuose galėtų būti skirtingai įvardijami.  

Syllabus metodą bandant taikyti lietuviškos polkos analizei, susidūriau ir su motyvo 

apibrėžimo problema. Pagal Syllabus, motyvas laikomas svarbiausiu šokio struktūriniu vienetu. 

Tuo tarpu Marcinkonių kaimo polkoje (manau, kad taip pat ir kitų Lietuvos vietovių polkoje) 

vieni svarbiausių elementų, iš kurių formuojamas šokis, - sukimasis į dešinę ir sukimasis į kairę  

                                                 
18 1962 m. įkurtą IFMC Tarptautinę tradicinio šokio tyrėjų grupę sudarė: Vera Proca Ciortea ir Anca Giurchescu 

(Rumunija), György Martinas ir Erno Pesováras (Vengrija), Rosemarie Ehm-Schulz ir Kurtas Petermannas (buv. 

VDR), Milica Ilijinas (buv. Jugoslavija), Eva Kröschlovā ir Hana Laudovā (Čekoslovakija). Nuo 1972 m. prisijungė 

Graźyna Dąbrowska (Lenkija), Anna Illieva ir Raina Katzarova (Bulgarija) (Reynolds, 1974: 115-116). 
19 Pietryčių Europos šalių liaudies šokių tradicijos ypatumas – grandininiai ir soliniai šokiai pasižymintys 

individualių šokėjų improvizacijomis žingsnių lygmenyje. 



 35 

– gali užimti nuo maždaug 2 – 4 iki 20 ir daugiau taktų. Pagal Syllabus metodą tokie šokio 

elementai būtų per dideli, kad būtų laikomi motyvais, ir būtų priskirti aukštesniam lygmeniui. Su 

panašia problema susidūrė ir lietuviškus kadrilius analizavusi Raimonda Zalagaitytė. 

Kadriliniuose šokiuose pagrindinė įsimenama šokio struktūrinė dalis yra ne motyvai, o figūros, 

kurias komponuojant sudaroma visa šokio struktūra (Zalagaitytė, 2005: 17). Motyvo apibrėžimo 

problema kilo ir norvegų šokio tyrinėtojui E. Bakkai. Trijų porų ratelį, kuris 8 taktus sukamas 

pagal laikrodžio rodyklę ir 8 taktus prieš laikrodžio rodyklę, šokių tyrinėtojas laikė dviem 

grupiniais motyvais. Tuo tarpu pagal Syllabus metodą, tai būtų priskirta aukštesniam 

hierarchiniam lygmeniui, kaip ir lietuviškos polkos atveju, o motyvai būtų apibrėžti remiantis 

žingsnių struktūra. E. Bakka nuomone, poros (ar grupiniai) motyvai ir žingsnių motyvai priklauso 

dviems atskiroms motyvų sekoms (Bakka, 2007: 106). 

E. Bakka įvardijo ir daugiau problemų, kurios kilo taikant Syllabus metodą norvegų šokių 

tyrimams. Syllabus metodas grįstas tokiomis struktūromis, kuriose didesnių vienetų ribos 

sutampa su mažesniųjų ir taip susidaro aiškios ir tvarkingos struktūros. Tuo tarpu norvegų 

bygdedans20 (senieji poriniai šokiai) ne visuomet gali sudaryti tokias tvarkingas struktūras 

(Bakka, 2007: 106). Lentelėje (žr. 1 lentelę) pateiktas pavyzdys, kuris puikiai iliustruoja, kaip 

norvegų senuosiuose poriniuose šokiuose gali nesutapti porinio šokio ir žingsnių motyvai. Ši 

problema pasirodė aktuali ir analizuojant lietuvišką polką, nors pradžioje į tai dėmesys atkreiptas 

ir nebuvo.  

Dar viena norvegų tyrinėtojo E. Bakkos iškelta problema, kad Syllabus metodu 

analizuojama tik viena motyvų seka šokyje, tai yra neatkreipiamas dėmesys, kad šokyje vienu 

metu lygiagrečiai gali vykti kelios motyvų sekos – paralelinės choreografinės linijos (angl. lines 

of patterned movements). Šokyje motyvai gali būti išreiškiami skirtingų kūno dalių judesiais 

(pavyzdžiui, kojomis ir rankomis), todėl vienu metu gali vykti kelios motyvų sekos, kurios gali 

būti priklausomos arba nepriklausomos vienos nuo kitų. Kai judesių sekos vyksta vienu metu ir 

jų ribos sutampa, tuomet jos laikomos viena choreografine linija. Kai judesių sekos vyksta vienu 

metu ir jų ribos nesutampa, tuomet jos laikomos skirtingomis choreografinėmis linijomis. Kai du 

šokėjai šoka poroje – jų bendri judesiai taip pat gali būti laikomi viena choreografine linija. 

Tačiau šių šokėjų žingsnių struktūros gali būti skirtingos ir nepriklausyti vienas nuo kito – tuomet 

                                                 
20 Terminas bygdedans naudojamas seniausio Norvegijos tradicinių šokių sluoksnio apibūdinimui. Pagal ritmą 

išskiriami du šių šokių tipai:  

1) 2/4 ar 6/8 metro, pasižymintys sunkia, lėta ir tampria eisena – gangar (norv. gang - ėjimas), rull (norv. rull - 

suktis) ir halling / lausdans;  

2) ¾ metro, lengvų bėgančių žingsnelių, kai kuriose vietovėse nelygaus (šlubuojančio) ritmo springar (norv. springe 

- bėgti).   
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jos laikomos skirtingomis choreografinėmis linijomis, kiekviena priklausanti atskiram šokėjui 

(Bakka, 2007: 106).  

Lietuviškoje polkoje vienu metu dažnai vyksta kelios motyvų sekos: porinio šokio 

motyvai, žingsnių, rankų, liemens ar / ir galvos judesiai. O taip pat dažnai gali pasitaikyti, kad 

vienos poros šokėjų žingsnių struktūra yra nevienoda. Todėl E. Bakkos iškelta kelių 

choreografinių linijų idėja pasirodė aktuali lietuviškos polkos analizei.  

Lietuvių tradicinių šokių tyrinėtoja D. Urbanavičienė atkreipė dėmesį į dar vieną Syllabus 

metodo trūkumą – ritminio sutapimo / nesutapimo traktavimą. Ritminis sutapimas pagal 

Syllabus suvokiamas tada, kai choreografijos ir muzikos ritmas sutampa idealiai. Pavyzdžiui, 

jeigu choreografijoje yra stambesnės ritminės vertės (❑), o muzikoje smulkesnės 

( ), tai laikoma nesutapimu, nežiūrint to, kad pagrindiniai akcentai sutampa. Tuo 

tarpu liaudies tradicijoje dažnai gali atsitikti, kad išradingi muzikantai grodami tarp pagrindinių 

akcentų įpina įvairių ritminių verčių pagražinimų. Pagal Syllabus tai būtų poliritmika (išsamiau 

žr. Urbanavičienė & Zalagaitytė, 2005: 128). Ši problema taip pat būtų aktuali tiriant 

Marcinkonių polkos muzikos ir choreografijos ritminį sutapimą21, nes jau daugelį metų šiame 

kaime šokiams dažniausiai groja vienas geriausių Lietuvos armonikos griežikų iš Varėnos – 

Pranas Ulbinas. Kadangi jis groja su daugybe pagražinimų (pavyzdžiui, žr. 3 lentelę), tai pagal 

Syllabus muzikos ir choreografijos ritmika beveik niekada nesutaps.    

3 lentelė 

Muzika 
❑            
       

Choreografija 
 ❑           ❑          
❑          ❑ 

Kadangi šokis, notacijos ir analizės atžvilgiu, yra labai sudėtingas, o pasaulyje yra 

daugybė skirtingų bei savitų šokio kultūrų, todėl kai kurie etnochoreologai abejoja, ar apskritai 

įmanoma sukurti universalius šokio notacijos ir analizės metodus (Giurchescu & Torp, 1991: 4; 

Bakka, 2007: 110). Sunku nepritarti šiai šokio tyrinėtojų nuomonei, ypatingai turint omenyje 

lietuviškos polkos įvairovę bei susidūrus su polkos notacijos ir analizės problemomis. 

 

 

 

4. Norvegų šokio struktūrinės analizės metodai 

                                                 
21 Šiame darbe muzikos ir choreografijos ritminis sutapimas neanalizuotas. 
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Tradicinių šokių fiksavimas ir tyrimai Norvegijoje bei kitose Skandinavijos šalyse 

prasidėjo XIX a. pabaigoje skatinami liaudies šokio judėjimo (angl. folk dance revival 

movement). Dėl šios priežasties Skandinavijos tradicinių šokių tyrimai visų pirma buvo skirti 

praktiniams tikslams, t.y. šokiai buvo fiksuojami, analizuojami, skelbiamos publikacijos, kad 

vėliau šia medžiaga galėtų pasinaudoti liaudies šokio judėjimo dalyviai (Bakka, 2007: 103). 

Pagrindus norvegų (skandinavų22) šokio analizės metodams sukurti davė 1961 m. Jan-

Petterio Blomo straipsnis. Jame tyrinėtojas pristatė šokio analizės sistemą, kurioje žingsnių 

struktūra analizuojama pasitelkiant vertikaliųjų judesių struktūros tyrimus (Blom, 1961). Šis 

tyrimas buvo skirtas skirtingų šokio dialektų išskyrimui bei šokio ir muzikos ryšio analizavimui 

(Giurschescu, 2007: 16). Vertikaliųjų judesių struktūros tyrimus vėliau tęsė ir išplėtojo Egil 

Bakka. Tuo tarpu Syllabus metode į vertikaliųjų judesių struktūros tyrimus dėmesys atkreiptas 

nebuvo. 

Norvegų šokio analizėje vertikalieji judesiai įvardijami terminu svikt – norv. šuolis, 

atšokimas, lankstumas. Į anglų kalbą šį terminą siūloma versti žodžiu libration (iš lot. librare – 

svyruoti, suptis, siūbuoti, linguoti). Šiame darbe svikt bus verčiamas terminu vertikalusis judesys. 

Vienas vertikalusis judesys (žr. 2 schemą) norvegų šokio analizėje apibrėžiamas taip: tai 

vertikalusis kūno judesys, atsirandantis sulenkiant ir ištiesiant kelius, kartu nuleidžiant ir atkeliant 

kulkšnis; sulenkiant – žmogaus kūno svorio centras šiek tiek nusileidžia, o ištiesiant - pakyla. 

Vertikaliuosius judesius lengviausia išskirti stebint šokėjų galvas (Bakka, 2007:  108 – 109). 

Jeigu žmogus šokio žingsneliu (pavyzdžiui, paprastu bėgamuoju) praeitų šalia lentos, rankoje 

laikydamas kreidos gabalėlį, kuris liečia lentą, tai lentoje nubraižytų kreivę:   

2 schema 

 

 

Liaudies šokiams analizuoti norvegai yra sukūrę ne vieną, o kelis metodus. Tai yra, 

norvegų liaudies šokių tyrimuose laikomasi nuostatos, kad kiekvienam šokio tipui tirti reikalingas 

skirtingas, tik tam tipui pritaikytas metodas. Tokiu būdu pasirinktos priemonės ir sąvokos gali 

                                                 
22 Kai kurios šios sistemos dalys buvo išvystytos ir daugiausia naudotos tik Norvegijoje, kitos – įvairių Šiaurės šalių 

projektų metu bendradarbiaujant tyrinėtojams iš visos Skandinavijos (Bakka, 2007: 103). 
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būti paprastos ir artimos tiriamai medžiagai (Bakka, 2007: 105). Pavyzdžiui, norvegų bygdedans 

(senieji poriniai šokiai) analizuojami naudojant tokią lentelę (Kaeppler & Dunin, 2007a): 

4 lentelė 

Music 

3/4 

Couple dance motives Step pattern 

motives 

Measure 

numbers 

Fastening Actor Direction Auxiliary Number 

of turns 

Steps 

man 

Steps 

woman 

1  Dancers 

wait 

     

1  –      

1  –      

2  –      

2 r/l B Forward   LS LS 

2 r/l B Forward   RS RS 

3 r/l B Forward   LS LS 

3 r/l M Clockwise Towards W ½ s RS 

3 r/l M Backwards Facing W – RS LS 

4 r/l M Backwards Facing W – s RS 

4 r/l M Backwards Facing W – BS LS 

4 r/l W Clockwise Under arm 3 s RS 

5 r/l W Clockwise Under arm 3 s LS 

5 r/l W Clockwise Under arm 3 s RS 

5 r/l W Clockwise Under arm 3 s LS 

...        

 

Šioje lentelėje atskirai analizuojami porinio šokio motyvai (angl. couple dance motives) ir 

žingsnių motyvai (anlg. step pattern motives). Porinio šokio motyvai apibūdinami keliais 

parametrais, kurie turi iš anksto apibrėžtas vertes. Parametrai kiekvienu atveju pasirenkami pagal 

tai, kas laikoma svarbiausia ir turi daugiausia reikšmės tam šokio tipui. Šiuo atveju (bygdedans) 

naudojami trys parametrai. Pimasis parametras apibūdina poros susikabinimą (angl. fastening). 

Pavyzdžiui, r/l (r, angl. right – dešinė; l, angl. left – kairė) nurodo, kad vyro dešinė ranka laiko 

moters kairę ranką. Antrasis parametras nurodo, kuris šokėjas yra aktyvus tuo momentu (angl. 

vad. actor). Tai pažymima didžiosiomis raidėmis, pavyzdžiui, B (angl. both) – abu, M (angl. 

man) – vyras, W (angl. woman) – moteris. Trečias parametras nurodo kryptį (angl. direction): 

pavyzdžiui, atgal (angl. backwards),  pirmyn (angl. forward), pagal laikrodžio rodyklę (angl. 

clockwise). Lentelėje papildomai yra įvesti du stulpeliai: Vienas skirtas apsisukimų skaičiui  

(angl. number of turns) motyve fiksuoti, o kitas – papildomai informacijai (angl. auxiliary) 

nurodyti (Kaeppler & Dunin, 2007a). 
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Žingsnių transkripcijoms naudojami du parametrai. Pirmasis nurodo, kuriai kojai tenka 

kūno svoris – tai koja, kuria daromas žingsnis. Žymima atitinkamai L (angl. left) – kairė, R (angl. 

right) – kairė, B (angl. both) – abi. Antras parametras nurodo, koks vertikalusis judesys (norv. 

svikt) atliekamas tuo metu kūno svorį laikančia koja. Norvegų žingsnių struktūros analizėje 

išskiriami keli pagrindiniai vertikalieji judesiai:  

S (norv. svikt) – žingsnis su vienu vertikaliuoju judesiu;  

T (angl. transfer – svorio perkėlimas) – tai žingsnis, kurio metu atliekama tik dalis 

vertikaliojo judesio, t.y. arba tik sulenkiami, arba tik ištiesiami keliai ir / ar nuleidžiamos, ar 

atkeliamos kulkšnys. Šis judesys visuomet eina prieš arba po žingsnio su S vertikaliuoju judesiu;  

Ss – žingsnis su dviem vertikaliaisiais judesiais. Įvairias šių žingsnių kombinacijas galima 

pamatyti lentelėje (žr. 4 lentelę). 

E. Bakkos nuomone, nėra prasmės bygdedans grupės šokius tyrinėti kaip vieną judesių 

seką. Iš lentelės (žr. 4 lentelę) galima pamatyti, kad porinio šokio motyvai nesutampa nei su 

muzikos taktais nei su žingsnių motyvais, o žingsnių motyvai atitinkamai nesutampa nei su 

muzikos taktais, nei su porinio šokio motyvais. Todėl ir buvo pasirinkta atskirai analizuoti dvi 

motyvų sekas: porinio šokio motyvus ir žingsnių motyvus.  

Žingsnių struktūros analizės metodas yra plačiai naudojamas norvegų tradicinių šokių 

mokymuose. Yra sukurta sistema, kuria sutrumpintai užrašomi įvairių šokių žingsnių struktūra 

(žr. 3 priedą). Čia nurodoma: muzika (norv. musikk); vertikalieji judesiai raidėmis (norv. 

trinntype) ir grafiškai (norv. svikt); žingsniai: kuria koja žengiama (norv. dansefot) ir kur 

žengiama (norv. fotplassering). Žingsnių kryptims nurodyti naudojama tik keletas apibrėžtų 

verčių, pavyzdžiui, tiesiai, atgal, į šoną, pristatant prie kitos kojos ir pan..  

Norvegų šokio tyrinėtojų nuomone, žingsnių struktūros analizės metodas yra universalus 

ir gali būti pritaikytas įvairiems šokių tipams tirti. Tačiau, kaip ir Syllabus metodo atveju, galima 

tuo suabejoti, nes ne visų tradicijų šokiams arba ne visų šokių tipams gali būti aktuali vertikaliųjų 

judesių analizė. Pavyzdžiui, švedų šokio tyrinėtojas Matsas Nilssonas tyrinėjo Gioteborgo mieste 

(Švedijoje) populiarų šokimo stilių vad. sailing (iš angl. plaukimas). Vienas iš šio šokimo stiliaus 

išskirtinių bruožų – šokimas taip, kad atrodo lyg šokėjai plauktų (Nilsson, 1998). Šiuo atveju 

norvegų žingsnių struktūrinės analizės metodas netinka, nes nėra vertikaliųjų judesių arba jie 

visiškai minimalizuoti.   

Norvegų šokio analizės metodas pritaikytas bygdedans šokių tyrimams lietuviškos polkos 

analizei netinka, nes tai kitokio tipo šokis. Norvegijoje polkos tipo šokiai yra plačiai paplitę ir 
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nėra abejonių, kad Norvegijos šokių tyrinėtojai yra sukūrę atitinkamą metodą ir šio tipo šokiams 

analizuoti, tačiau iki šiol to išsiaiškinti nepavyko.  

 

5. Lietuviškos polkos struktūrinės analizės metodas 

Dėl daugybės iškilusių problemų lietuviškos polkos analizei Syllabus metodo pritaikyti 

nepavyko. Norvegų šokio analizės metodai galėtų būti tinkami lietuviškų šokių analizei, nes 

šokių tradicijos yra gana artimos. Tačiau pavyko susipažinti tik su vienu (bygdedans) norvegų 

šokių analizės metodu, kuris lietuviškos polkos analizei netinka, nes tai kitokio tipo šokis. Todėl, 

atsižvelgiant į norvegų šokio analizės metodų pagrindinius principus, buvo nuspręsta sukurti 

lietuviškos polkos analizei tinkamą metodą.  

Vienas iš svarbiausių norvegų šokio analizės principų – kiekvienam šokio tipui reikia 

kurti atskirą, tam šokio tipui pritaikytą analizės metodą (Bakka, 2007: 105). Taigi, jeigu 

skirtingiems šokio tipams analizuoti reiktų atskirų metodų, tai ir skirtingoms šokio tradicijoms 

tirti reiktų skirtingų metodų. Tik tokiu atveju būtų atkreiptas dėmesys į svarbiausius tam šokio 

tipui ar tai šokio tradicijai elementus, o patys metodai,  pasirinktos priemonės ir sąvokos būtų 

paprastos ir artimos tiriamai medžiagai.  

Pasinaudojant norvegų patirtimi, lietuviškos polkos analizei buvo pasirinkta:  

• lygiagretus muzikos ir choreografijos fiksavimas; 

• skirtingų judesių sekų (choreografinių linijų) išskyrimas; 

• žingsnių struktūros analizė, atsižvelgiant į vertikaliuosius judesius. 

Analizuojant polkos stilių pagal lietuviškos polkos analizės metodą, yra pateikiamos trys 

lentelės:  

1) bendrųjų šokio duomenų; 

2) bendrosios judesių charakteristikos; 

3) detaliosios analizės.  

Bendrųjų šokio duomenų lentelėje (žr. 5 lentelę) nurodoma šokėjų metrika, šokimo 

proga ir vieta, muzikantas, muzika (metras ir tempas), šokančių porų skaičius analizuojamame 

vaizdo įraše,  choreografinis piešinys, poros judėjimo trajektorija, šokio atlikimo intensyvumas 

(t.y. kaip energinai pora šoka), vertikalieji judesiai. Atlikimo intensyvumo ir vertikaliųjų judesių 

parametrai turi iš anksto apibrėžtas vertes. Atlikimo intensyvumas gali būti įvardytas viena iš 

keturių galimų verčių (labai ramiai, ramiai, energingai, labai energingai); vertikaliųjų judesių 

parametras turi tris galimas vertes (neryškūs, ryškūs, labai ryškūs).  
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5 lentelė 

Bendrieji šokio duomenys  

Šoka šokėjų metrika, šokimo proga ir vieta 

Groja vardas, pavardė, gyvenamoji vieta 

Muzika metras, tempas 

Šokančių porų skaičius 1, 2, 3, .... 

Choreografinis piešinys nurodomas, jeigu šoka daugiau nei viena pora. 

Poros judėjimo trajektorija nurodoma, jeigu įmanoma išskirti  

Atlikimo intensyvumas labai ramiai, ramiai, energingai, labai energingai 

Vertikalieji judesiai neryškūs, ryškūs, labai ryškūs 

 

Šokimo stiliui analizuoti svarbu ir bendra judesių skirtingomis kūno dalimis 

charakteristika. Pavyzdžiui, galbūt kažkas visą laiką šoka pakreipęs galvą į kairę pusę; atsilošęs; 

prisikūprinęs, arti ar toli laikydamas savo partnerę, žengdamas visa pėda ar tik ant puspirščių ir 

t.t. Šie elementai gali būti labai svarbūs apibūdinant individualų ir / ar lokalinį stilių. Tuo tikslu 

pateikiama bendrosios judesių charakteristikos lentelė (žr. 6 lentelę). Joje atskirai nurodomi 

vyro (V) ir moters (M) galvos, pečių, kūno, rankų (susikabinimo), kojų, pėdų judesių žodinė 

charakteristika bei apibendrinti judesiai, jeigu tokie yra. Poros susikabinimo fiksavimui 

naudojamas susikabinimo žymėjimas iš Dalios Urbanavičienės tradicinio šokio fiksavimo 

metodikos (Urbanavičienė, 2000). Susikabinimo simboliai, jų reikšmės bei derinimo pavyzdžiai 

pateikiami priede (žr. 6 priedą).  

6 lentelė 

Bendrosios judesių charakteristikos lentelė 

Galva V ar yra atskirų judesių (kokie?);   kur pasukta; kur nukreiptos akys ir pan. 

M  

Pečiai V ar yra atskirų judesių (kokie?); įprastinė padėtis / pakelti / pakreipti 

(kaip?) ir pan.  

M  

Liemuo V ar yra atskirų judesių (kokie?) 

M  

Susikabi-

nimas  

B  nurodomas poros susikabinimas, jis stabilus ar ne 

V vyro rankų padėtys 

M moters rankų padėtys 

Kojos V kuria koja pradeda šokti; bendra charakteristika 

M  

Pėdos V žengiama pilna pėda ar ant puspirščių; žingsnių dydis, atkėlimo nuo 

žemės aukštis ir pan. 

M  
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Išsami šokio analizė pateikiama detaliosios analizės lentelėje (žr. 7 lentelę). Lentelėje 

pateikiama vienos poros vieno vaizdo įrašo analizė nuo šokio pradžios iki pabaigos, lygiagrečiai 

fiksuojant muziką ir choreografiją:  

• Muzikos analizė. Lietuviškos polkos analizėje, kaip Syllabus ir norvegų šokio 

analizės metode, muzikos analizė nėra išplėtota, nes pagrindinis dėmesys 

skiriamas choreografijai. Pavyzdžiui, norvegų šokio analizėje nurodomi taktai ir 

takto dalys, kurių kiekvienai skiriama po atskirą eilutę (žr. 4 lentelę). Analizuojant 

polkos stilių, išskiriami ne tik taktai, bet ir muzikinės frazės bei aiškinamasi šokio 

motyvų ir muzikos frazių ribų sutapimas / nesutapimas. Lentelėje didžiosiomis 

raidėmis nurodomos skirtingos muzikinės frazės bei atskiros frazės pakartojimo 

numeris. Pavyzdžiui, A1 – pirmą kartą grojama, A2 – antrą kartą grojama, A3 – 

trečią kartą grojama ir t.t. Tais atvejais, kai šokis nufilmuotas ne nuo pradžios, 

muzikinės frazės pradedamos žymėti nuo pirmos įrašytos, tarsi tai ir būtų pirmą 

kartą grojama frazė. Įprasto muzikinių frazių žymėjimo, kai nurodomi variantai 

(pavyzdžiui, A – frazė, o A1 – tos frazės pirmasis variantas, A2 – frazės antrasis 

variantas ir t.t.), atsisakyta. Norint išsiaiškinti ritminius muzikos ir choreografijos 

sutapimus / nesutapimus23, atskiroje eilutėje gali būti fiksuojama muzikos ritminė 

išraiška (žr. 7 lentelę). 

• Choreografijos analizė. Kaip jau buvo minėta anksčiau, analizuojant lietuviškos 

polkos stilių, svarbu ne tik žingsniai, bet ir poros motyvai bei kitų kūno dalių 

judesiai. Todėl poros motyvai, žingsnių motyvai, galvos, liemens, rankų24 judesių 

motyvai traktuojami kaip atskiros choreografinės linijos. Kiekviena choreografinė 

linija yra analizuojama atskirai, tam tikslui detaliosios analizės lentelėje skiriant 

atskirą eilutę.  

Detaliosios analizės lentelėje atskirai fiksuojami vyro (V) ir moters (M) galvos, liemens 

bei rankų (Vk/Md – sukabintos vyro kairė ir moters dešinė rankos) judesiai. Šių judesių analizei 

naudojami du parametrai: ritmas (R) ir judesiai (J). Ritmas užrašomas natomis, o judesiai 

nurodomi iš anksto apibrėžtomis santrumpomis: p/k – palinkimas (palenkimas) į kairę; p/d – 

palinkimas (palenkimas) į dešinę; ž – judesys (palenkimas) žemyn; v – judesys (palenkimas) į 

viršų. Šis sąrašas gali būti praplėstas atsižvelgiant į judesių pobūdį. Jeigu analizuojamame polkos 

                                                 
23 Šiame darbe to nesiekiama. 
24 Gali būti išsiriama ir daugiau atskirų kūno dalių judesių motyvų, jeigu jie analizuojamame šokyje yra. 
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pavyzdyje vyro ar moters ritmiškų galvos, liemens ar rankų judesių nėra, tai lentelėje jie 

nenurodomi.   

7 lentelė 

Detaliosios analizės lentelė 

 

1. Muzika Frazė (Fr) A1, A2,.. B1, B2,.. 

Taktas (Tkt) ½, 1, 2, ...  

Ritmas (R)  ❑   ... 

2. Poros motyvai  pr, pb, s/d, s/k, p, ... 

3.  Žingsniai Vyro 

(V) 

Kairė koja (k) 

 

Dešinė koja (d) 

Vertikalieji judesiai (S) 

Moters 

(M) 

Kairė koja (k) 

 

Dešinė koja (d) 

Vertikalieji judesiai (S) 

4. Galva  

 

Vyro 

(V) 

Ritmas (R)  ❑   ... 

Judesiai (J) p/k, p/d, ž, v, ... 

Moters 

(M) 

Ritmas (R)  ❑   ... 

Judesiai (J) p/k, p/d, ž, v, ... 

5. Liemuo  

 

Vyro 

(V) 

Ritmas (R)  ❑   ... 

Judesiai (J) p/k, p/d, ... 

Moters 

(M) 

Ritmas (R)  ❑   ... 

Judesiai (J) p/k, p/d,  ... 

6. Rankos 

(Vk/Md) 

Ritmas (R)  ❑   ... 

Judesiai (J) ž, v, ... 

7. Papildymai  

 

Iš norvegų šokio analizės perimtas žingsnių struktūros analizės metodas buvo papildytas 

Dalios Urbanavičienės tradicinio šokio fiksavimo metodikoje naudojama žingsnių žymėjimo 

sistema. Šios sistemos pagrindą sudaro ritminę trukmę nurodantys ženklai, papildyti įvairiais 

ženkleliais, reiškiančiais judėjimo kryptį arba pobūdį (žr. 4 priedą). Šie ženklai rašomi abipus 

linijos, kurios apačioje fiksuojami dešinės kojos judesiai, o viršuje – kairės (žr. 5 priedą) 

(Urbanavičienė, 2000). Detaliosios analizės lentelėje atskirai nurodomi vyro (V) ir moters (M) 

žingsniai bei vertikalieji judesiai (žr. 7 lentelę).  

Kartais skirtumai tarp žingsnių arba perėjimai nuo vienokio prie kitokio žingsnio tokie 

minimalūs, kad sunku pastebėti, kada jie įvyksta. Aišku, visuomet kyla klausimas, kiek tiksliai 

įmanoma užfiksuoti šokį, pavyzdžiui, kur tiksliai padėjo koją, kokiu kampu pasisuko ir t.t. Todėl 

stengiamasi ne užfiksuoti visas smulkmenas, bet atrasti dėsningumus, esmingiausius dalykus ir 
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detaliosios analizės lentelėje pateikiami tik pagrindiniai žingsnių motyvai, o variantai nurodomi 

išnašose.  

Patogumo dėlei, jeigu analizuojamame pavyzdyje yra žingsnių, galvos, liemens ar rankų 

judesių pasikartojimų, tai detaliosios analizės lentelėje yra galimybė jų pakartotinai nežymėti, o 

tik sutrumpintai nurodyti, kad kartojasi vienas ar keli ankstesni taktai. Tam naudojami dvigubas 

dvitaškis, o tarp dvitaškių rašomas skaičius, kuris nurodo, kiek prieš tai esančių taktų kartojasi. 

Pavyzdžiui, :1: nurodo, kad kartojasi vienas prieš tai esantis taktas; :2: nurodo, kad kartojasi du 

prieš tai esantys taktai.  

Remiantis išanalizuotais vaizdo įrašais bei interviu su pateikėjais iš Marcinkonių bei 

aplinkinių kaimų, buvo sudarytas galimų porų motyvų polkoje sąrašas (žr. 8 lentelę). 

Neatmetama prielaida, kad gali būti (arba galėjo būti praeityje, bet dabar išnyko) ir daugiau porų 

motyvų, o ypač kitose Lietuvos vietovėse, todėl motyvų sąrašas ateityje gali būti papildomas. 

Patogumo dėlei kiekvienam motyvui priskirtas sutrumpinimas, pavyzdžiui, s/d – sukinys į dešinę, 

s/k – sukinys į kairę (išsamiau žr. 8 lentelę). Kiekvieno motyvo apibūdinimui naudojami 2-3 

parametrai (pėdų padėtis, apsisukimų skaičius, trajektorija), priklausomai nuo to, ar tie parametrai 

nagrinėjamam motyvui yra aktualūs.  Šie parametrai turi iš anksto apibrėžtas galimas vertes (žr. 8 

lentelę). 

8 lentelė 

Porinio šokio motyvai Pėdų padėtis 

s/d sukinys į dešinę d/t dešinė pėda tarp partnerio (-ės) pėdų 

s/k sukinys į kairę k/t kairė pėda tarp partnerio (-ės) pėdų 

v/p „varymasis“ į priekį p/p partnerių pėdos priešais (dešinė prieš kairę, kairė prieš 

dešinę) 

v/a „varymasis“ atgal d/š dešinė pėda šalia partnerio (-ės) pėdų 

M/r moteris apsukama po ranka k/š kairė pėda šalia partnerio (-ės) pėdų 

V/r vyras apsisuka po ranka p/n partnerių pėdų tarpusavio padėtys yra nepastovios 

r porų ratelis Trajektorija 

p perėjimo motyvas vt vietoje v/p „varymasis“ į priekį 

pr šokio pradžios motyvas sp spirale v/a „varymasis“ atgal 

pb šokio pabaigos motyvas   

Lietuviškos polkos analizės metodas buvo kuriamas remiantis tik polka, tačiau šis 

metodas lengvai gali  būti pritaikytas ir kitų lietuviškų šokių stiliui tirti, pavyzdžiui, valsui, 

fokstrotui. 
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IV. MARCINKONIŲ POLKOS STILIAUS ANALIZĖ PAGAL 

STRUKTŪRINĖS ANALIZĖS METODĄ 

 

1. Vaizdo įrašų atranka 

Šiuo metu Marcinkonių kaime yra dvi poros, kurios dar šoka, kaip patys pateikėjai 

vadina, „senobinę“ polką. Tai Juzefa ir Stanislovas Česnulevičiai bei Agota Pugačiauskienė ir 

Vytautas Kašėta, gimę 1929 – 1939 m. Moterų, dar galinčių pašokti „senobinę“ polką yra ir 

daugiau, tačiau vyrų nėra. Tai yra didelis praradimas, kadangi būtent nuo vyro didžiąja dalimi 

priklauso polkos stilius. Tradiciškai vyras ir moteris turėjo skirtingas funkcijas šokyje: vyras 

vadovavo šokiui, spręsdavo šokio eigą, o moteris turėjo mokėti paklusti, prisitaikyti. 

Pasitaikydavo, kad šokdavo ne tik mišrios poros, o ir vien moterų, kurių viena atlikdavo vyro 

rolę. Tačiau, analizuojant Marcinkonių polką, vyrams, kaip šokio kūrėjams, skiriamas didesnis 

dėmesys. Moterų šokimas poroje neanalizuojamas, išskyrus vieną atvejį, kuris buvo pasirinktas 

dėl senumo - nufilmuotas 1992 m.. 

Analizuojant Marcinkonių apylinkių polkos stilių bei jo kitimą buvo ieškoma kokybiškų 

vaizdo įrašų, kuriuose būtų užfiksuoti geri kaimo ir apylinkių šokėjai skirtingais metais. 

Sudėtingiausia buvo rasti vaizdo įrašų iš ankstesnių metų (net ir nekokybiškų). Seniausias rastas 

Marcinkonių polkos vaizdo įrašas nufilmuotas 1992 m. Tą įtakojo kelios priežastys: 

1. Lietuvoje tradicinių šokių tyrimai yra dar mažai pažengę, nedaug yra šokio tyrinėtojų, 

todėl kokybiškų vaizdo įrašų yra mažai, jie atsirado tik XX a. pabaigoje (~ 1990 m.);   

2. tinkamos aparatūros trūkumas, dėl to anksčiau šokis dažniausiai buvo užrašomas 

ranka; 

3. polka buvo mažai užfiksuota, nes visi (arba didžioji dalis) užrašinėjusieji šokius 

mokėjo polką šokti (arba manė, kad moka šokti), todėl tik pažymėdavo, kad šokama 

polka, o detaliau jos neaprašydavo (arba nenufilmuodavo). 

Ne visi rasti vaizdo įrašai buvo panaudoti šokio analizei, nes neatitiko reikalavimų:  

• Viena didžiausių problemų, kad didžioji dalis vaizdo įrašų yra nufilmuota, kai 

šoka daugiau negu viena pora. Tokiu atveju ne visada galima sekti atskiros poros 

šokimą nuo pradžios iki pabaigos, nes dažnai ją uždengia kitos poros, arba dėl 

didelio skaičiaus šokančių žmonių ne visos poros patenka į kameros objektyvą. 

László Felföldi, remdamasis vengrų šokio tyrimų patirtimi, teigė, kad šokių 

vakarai ar kiti renginiai su šokiais nėra tinkami filmavimui. Tokių renginių metu 

sudėtinga nufilmuoti šokėjus taip, kad jų visas kūnas būtų matyti viso šokio metu, 
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jų neuždengtų kiti šokėjai. Todėl geriausia organizuoti atskirus šokių parodymus, 

kurių metu šokis būtų nufilmuojamas nuo pradžios iki pabaigos (t.y., kol šokėjas 

sustoja), o šokėjo (šokėjų) kūnas būtų matomas viso šokio metu (Felföldi, 1999: 

64).  

• Šokis užfiksuotas ne nuo pradžios iki pabaigos. Daug pasitaikė tokių vaizdo 

įrašų, kai nėra šokio pradžios, pabaigos arba kelių (keliolikos) taktų šokio 

viduryje. Taip nutiko dėl to, kad nebuvo nufilmuota arba šokėjus uždengė kiti 

šokėjai.  

• Šokio metu matomas ne visas šokėjo (šokėjų) kūnas. Dažniausiai tai nutinka dėl 

to, kad užstoja kitos poros arba filmuojamos tik atskiros kūno dalys, pavyzdžiui, 

kojos. Tai nutinka ir tada, kai filmuojama mažoje erdvėje (pavyzdžiui, 

kambaryje),  dėl to vaizdo aparatūros galimybės neleidžia nufilmuoti viso vaizdo. 

• Vaizdo įrašai filmuoti nepakankamoje šviesoje, dėl to beveik neįmanoma įžiūrėti 

didžiosios dalies atliekamų judesių. 

Tiriant Marcinkonių apylinkių polkos stilių, buvo išanalizuota 15 polkos šokimo 

pavyzdžių (žr. 8 priedą) iš 6 vaizdo įrašų (žr. DVD priedą), nufilmuotų 1992, 2006, 2008 ir 2009 

m (žr. 9 lentelę). Šie įrašai buvo gauti iš Lietuvos liaudies kultūros centro Liaudies kūrybos 

archyvo videofondų (LKA V) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto 

Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyvo video fondų (MFA V).  

9 lentelė 

Metai Archyvinis nr. Filmavo Proga Šokančių 

porų sk. 

Šokimo 

pavyzdžių nr. 

1992 MFA V 1 D. Urbanavičienė LMTA etnomuzikologų 

ekspedicija 

5 XII, XIII, 

XIV 

2006 LKA V Nr. 

602 

LKA V Polkos varžytuvės 

Varėnoje 

1 

1 

1 

1 

3 

I 

II 

III 

IV 

V, VI 

2008 MFA DV 103 Ž. Svobonaitė Polkos varžytuvės 

Varėnoje 

3 XV 

MFA DV 106 D. Urbanavičienė Polkos varžytuvės 

Varėnoje 

3 VII 

MFA DV 107 D. Urbanavičienė Polkos varžytuvės 

Varėnoje 

6 

3 

VIII 

IX 

2009 MFA DV 192 V. Naruševičiūtė Koncertas Marcinkonyse 

atvykusiems anglams 

3 X, XI 
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Vaizdo įrašuose vyrauja šie keturi (jau minėti) Marcinkonių kaimo šokėjai: Juzefa ir 

Stanislovas Česnulevičiai, Agota Pugačiauskienė ir Vytautas Kašėta (žr. 10 lentelę). Poroje 

dažniausiai šoka J. ir S. Česnulevičiai bei A. Pugačiauskienė ir V. Kašėta, kurie retai keičia 

porininkus.  

10 lentelė 

Šokėjai Vaizdo įrašų sk. Šokimo pavyzdžių nr. 

J. ir S. Česnulevičiai 5 I, IV, V, VII, XII 

A. Pugačiauskienė ir V. Kašėta 5 II, III, VI, XI, XV 

J. Česnulevičienė ir V. Kašėta 1 IX 

S. Česnulevičius ir moteris iš Marcinkonių 1 X 

S. Česnulevičius ir M. Dancevičienė (iš Senosios 

Varėnos k., Varėnos r.) 

1 VIII 

dvi moterys iš Marcinkonių 1 XIV 

nežinoma pora iš Marcinkonių 1 XIII 

 

Kokybiškiausi įrašai nufilmuoti per polkos varžytuves Varėnoje 2006 m. (I, II, IV 

pavyzdžiai): labai geras apšvietimas, šoka tik viena pora, šokėjai nufilmuoti visu ūgiu, šokis 

užfiksuotas nuo pradžios iki pabaigos. Pakankamai geros kokybės yra ir 2009 m. vaizdo įrašas 

(X, XI pavyzdžiai), kurio vienintelis trūkumas – nepakankamas apšvietimas, todėl ne visiškai 

aiškiai matosi moterų žingsniai. Apskritai problematiška analizuoti moterų žingsnius, nes 

dažniausiai jos šoka su ilgais sijonais ir kokybiškai išskirti žingsnius galima tik tada, jeigu 

apšvietimas yra labai geras. Todėl gali būti, kad šokio analizės lentelėse žingsniai užfiksuoti ne 

visiškai tiksliai. 

Kiti analizuoti vaizdo įrašai atitiko ne visus keltus reikalavimus, tačiau buvo pasirinkti dėl 

tam tikrų priežasčių: 

1. Kadangi didžioji dalis vaizdo įrašų turėjo vienokius ar kitokius trūkumus, iš jų 

teko atsirinkti tuos, kurie trūkumų turėjo mažiausiai. Pavyzdžiui, pasirinkti įrašai 

be šokio pradžios ar / ir pabaigos, jeigu šokėjai nufilmuoti visu ūgiu, gerai matosi 

žingsniai, šokėjų neuždengia kiti šokėjai (III, V, VI pavyzdžiai).  

2. 1992 m. įrašas analizei (XII, XIII, XIV pavyzdžiai) buvo pasirinktas dėl to, 

kad tai – seniausias rastas Marcinkonių polkos užfiksavimas. Įrašą sudėtinga 

naudoti analizei, nes šoka kelios poros, kurios nuolatos uždengia viena kitą; 

kartais kamera filmuoja tik vieną porą arba tik tos poros kojas (žingsnius); atskirų 

porų šokimą galima atsekti tik dalimis. Tačiau šis įrašas suteikia galimybę 

palyginti polkos šokimo stilių dabar ir prieš beveik 20 metų. Šio įrašo privalumas 
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dar yra ir tas, kad jame užfiksuota daugiau šokančių žmonių iš Marcinkonių, kurių 

dalis jau yra mirę arba dabartiniu metu dėl blogos sveikatos šokti jau nebegali. Šio 

įrašo pagalba galima susidaryti išsamesnį buvusio Marcinkonių polkos stiliaus 

vaizdą.  

3. Jeigu yra galimybė įrašyti to paties šokėjo šokimą keletą kartų, tai suteikia 

galimybę išsiaiškinti jo repertuarą, improvizacijos taisykles, kūrybiškumą 

(Felföldi, 1999: 65). Šokio analizei buvo ieškoma ne tik daugiau tų pačių šokėjų 

vaizdo įrašų, bet ir įrašų, kuriuose šie šokėjai būtų užfiksuoti šokantys su kitais 

partneriais. Dėl to buvo pasirinkti ne visai kokybiški video įrašai, pavyzdžiui, V. 

Kašėta šoka su J. Česnulevičiene (IX pavyzdys); arba S. Česnulevičius šoka su M. 

Dancevičiene, kuri nėra iš Marcinkonių, todėl jos šokimas nors ir analizuojamas, 

tačiau į apibendrinimus neįtraukiamas (VIII pavyzdys). 

4. Buvo išanalizuotas vienas vaizdo įrašas (XIV pavyzdys), kai poroje šoka dvi 

moterys. Jeigu būtų didesnis vaizdo įrašų pasirinkimas, šis greičiausiai būtų 

atmestas. Nors moteris šoka vietoje vyro ir, atrodytų, elgiasi šokyje kaip vyras (t.y. 

vadovauja šokiui), tačiau jos šokimo būdas vis tiek dažniausiai yra kitoks negu 

vyrų (nebent ji visą laiką būtų šokusi už vyrą). Analizės lentelėse moteris, šokanti 

už vyrą, vis tiek žymima V raide, kad nebūtų painiavos, kuri moteris kokį 

vaidmenį šokyje vaidina. 

Tenka apgailestauti, kad iš gretimų Marcinkonims kaimų pakankamai kokybiškų vaizdo 

įrašų rasta nebuvo. Vaizdo įrašai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių nebuvo pasirinkti šokio 

analizei, buvo panaudoti bendram šokio kultūros pažinimui. Į juos buvo atsižvelgta darant 

įvairias išvadas. 

 

2. Porinio šokio motyvai 

Marcinkonių polkos porinio šokio motyvus sąlyginai galima suskirstyti į pagrindinius ir 

šalutinius. Toks suskirstymas atsirado dėl dviejų priežasčių: 

1. Analizuojant atrinktus vaizdo įrašus pastebėta, kad šokėjai visą laiką sukasi į dešinę 

arba į kairę. Kadangi beveik neįmanoma staiga iš vienos sukinio krypties pereiti į kitą, 

šokėjai dar padaro po keletą papildomų žingsnių, o kartais ir kitų judesių.  

2. Pateikėjai, kalbėdami apie polką ir polkos šokimą, patys įvardijo tam tikrus motyvus – 

„sukimąsi“, „sukimąsi į kitą pusę“, „varinėjimąsi“, vyro ar moters „persisukimą per 

ranką“, porų šokimą rateliu, merginos „permetimą per koją“.  



 49 

Todėl tie motyvai, kuriuos įvardijo patys pateikėjai, vadinami pagrindiniais, o judesiai, 

kurie šokėjams šokant gali atsirasti tarp pagrindinių, pavadinti šalutiniais motyvais.  

 

2.1. Pagrindiniai 

Marcinkonių polkos pagrindiniai motyvai susideda iš jau minėtų sukinio į dešinę, sukinio 

į kairę, „varinėjimosi“, vyro ar moters „persisukimo po ranka“, porų ratelio, merginos 

„permetimo per koją“25. Detaliau šiame darbe analizuojami tik tie motyvai, kurie buvo užfiksuoti 

vaizdo įrašuose (tiek atrinktuose šokio analizei, tiek tuose, kurie buvo atmesti), t.y. sukinys į 

dešinę ir sukinys į kairę. Kiti motyvai detaliau neanalizuojami dėl informacijos trūkumo.  

Sukinys į dešinę 

Jo metu žingsniai žengiami porai sukantis į dešinę (pagal laikrodžio rodyklę). Patys 

pateikėjai šį motyvą vadino „sukimusi“. Visuose analizuotuose šokimo pavyzdžiuose, kurie 

nufilmuoti nuo šokio pradžios, polka prasideda sukiniu į dešinę.  

Sukinio į dešinę trukmė26 – nuo 7 iki 24 taktų, vidutiniškai ~ 14,5 taktų. S. Česnulevičiaus 

sukinys į dešinę trunka nuo 12 iki 24, vidutiniškai ~ 16 taktų, o V. Kašėtos – nuo 7 iki 20, 

vidutiniškai ~ 13 taktų.  

Motyvo trajektorija - vietoje arba spirale (sukinio į dešinę variantų analizės palyginimą žr. 

7 priedo 1 lentelėje). Vietoje labiau mėgsta suktis S. Česnulevičius, V. Kašėta daugiau sukasi 

spirale, tik šokdamas su J. Česnulevičiene sukasi vietoje: 

11 lentelė 

Trajektorija 
Sukinio į dešinę variantų skaičius 

Bendras S. Česnulevičiaus V. Kašėtos 

Vietoje 12 8 2 

Spirale 13 2 10 

Keičiasi motyvo eigoje 6 3 3 

Nuo sukinio į dešinę trajektorijos priklauso ir sukimosi greitis. Sukantis vietoje, pilnas 

apsisukimo ratas dažniausiai padaromas per mažiau kaip 2 taktus, o sukantis spirale - per daugiau 

kaip 2 taktus: 

 

12 lentelė 

Trajektorija Sukimosi greitis Variantų sk. Vidutinis sukimosi greitis 

                                                 
25 Kas tai per motyvas iki galo išsiaiškinti nepavyko, nes pateikėjai neturėjo jėgų pademonstuoti. 
26 Čia neatsižvelgiama į tuos variantus, kai sukinys į dešinę pasitaiko šokio pabaigoje. 
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Vietoje 
< 2 9 1,65 

> 2 5 2,43 

Spirale 

< 2 0 – 

= 2 4 2 

> 2 11 2,48 

Sukinyje į dešinę dažniausia partnerių pėdų padėtis yra tokia, kai dešinė koja yra tarp 

partnerio pėdų (d/t). Tokią pėdų padėtį įtakoja ir partnerių šokimas poroje labai arti susiglaudus. 

Pastebėtas tik vienas atvejis, kai partnerių pėdų tarpusavio padėtys yra nepastovios (p/n).  

Sukinys į kairę 

Jo metu žingsniai žengiami porai sukantis į kairę (prieš laikrodžio rodyklę). Patys 

pateikėjai šį motyvą vadino „atsisukimu“ arba „sukimusi į kitą pusę“. Visuose analizuotuose 

šokimo pavyzdžiuose, kurie nufilmuoti nuo šokio pradžios, sukinys į kairę niekada nepasitaikė 

polkos pradžioje. Pateikėjų teigimu, suktis į kairę (t.y. „atsisukti“) reikia todėl, kad neapsisuktų 

galva visą laiką sukantis į vieną pusę. Tačiau ne visi moka. 

Sukinio į kairę trukmė27 – nuo 5 iki 15 taktų, vidutiniškai ~ 10,2 taktų. Panašiai kaip ir 

sukantis į dešinę pusę, S. Česnulevičiaus sukinys į kairę vidutiniškai trunka ilgiau (nuo 8 iki 14, 

vidutiniškai ~ 11,7 taktų) negu V. Kašėtos (nuo 7 iki 15, vidutiniškai ~ 9,7 taktų).  

Priešingai negu sukantis į dešinę, sukimasis į kairę dažniausiai vyksta spiralės trajektorija. 

Tiek S. Česnulevičius, tiek V. Kašėta vietoje sukasi tik retais atvejais: 

13 lentelė 

Trajektorija 
Sukinio į kairę variantų skaičius 

Bendras S. Česnulevičiaus V. Kašėtos 

Vietoje 4 2 1 

Spirale 19 7 11 

Keičiasi motyvo eigoje 1 1 0 

Sukinio į kairę pusę greitis yra mažesnis negu sukinio į dešinę pusę. Sukinyje į kairę 

pilnas apsisukimo ratas padaromas per daugiau kaip 2 taktus. Pavyzdžiui, S. Česnulevičiaus 

vidutinis apsisukimo greitis yra 2,27 takto, o V. Kašėtos – 2,45 takto. 

Marcinkonių polkoje dažniausiai pasitaiko, kad, porai sukantis į kairę pusę, partnerių 

pėdos išsidėsto priešais (p/p), t.y. kairė prieš dešinę, o dešinė prieš kairę. Tai ypač būdinga šokant 

V.Kašėtai. Tačiau šokant S. Česnulevičiui ir jo partnerei, pėdos tik kartais būna priešais (p/p), bet 

kartais dešinė pėda lieka tarp partnerio pėdų (d/t) – kaip sukinio į dešinę pusę atveju:  

                                                 
27 Čia neatsižvelgiama į tuos variantus, kai sukinys į kairę pasitaiko šokio pabaigoje. 
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14 lentelė 

Pėdų 

padėtis 

Sukinio į kairę variantų skaičius 

Bendras S. Česnulevičiaus V. Kašėtos 

d/t 6 5 2 

p/p 13 4 8 

d/t / p/p 3 1 2 

k/t 1 0 0 

Paprastai, šokant sukamuosius šokius28 ir sukantis į dešinę pusę, dešinė pėda būna tarp 

partnerio / -ės pėdų, o sukantis į kairę – kairė pėda. Tokia taisyklė Marcinkonių polkoje galioja 

tik sukantis į dešinę, tačiau sukinio į kairę pusę atveju – beveik niekada (žr. 14 lentelę). Tai 

Marcinkonių polkos savitumas.  

Lyginant sukinio į dešinę ir į kairę ypatumus, galima pastebėti, kad: 

1) sukinio į dešinę trajektorija gali būti ir vietoje, ir spirale, o sukinio į kairę – dažniausiai 

spirale; 

2) sukinio vietoje greitis yra didesnis negu sukinio spirale; 

3) sukantis į dešinę pusę, dešinė pėda būna tarp partnerio / -ės pėdų, o sukantis į kairę 

pusę, partnerių pėdos išsidėsto priešais (p/p), t.y. kairė prieš dešinę, o dešinė prieš kairę (tai nėra 

įprasta sukamiesiems šokiams). 

 

2.2. Šalutiniai 

Šalutiniai motyvai – tai tokie, kurie šokant gali atsirasti prieš, tarp arba po pagrindinių 

šokio motyvų. Šalutiniai motyvai skirstomi į:  

šokio pradžios motyvus – judesiai, kurie atsiranda prieš pirmąjį pagrindinį šokio motyvą; 

perėjimo motyvus – judesiai, kurie atsiranda tarp pagrindinių šokio motyvų;  

šokio pabaigos motyvus – judesiai, kurie atsiranda po paskutinio šokio motyvo. 

Šalutiniai motyvai nuo pagrindinių skiriasi: 

1. žingsnių kryptimi – pavyzdžiui, pagrindiniuose motyvuose visi žingsniai žengiami 

sukantis į dešinę arba į kairę pusę, o šalutiniuose motyvuose vyrauja žingsniai 

atliekami ne sukantis, o žengiant vietoje, į priekį, į šoną ar atgal; 

2. žingsnių ar kitų judesių pobūdžiu – pavyzdžiui, sutrepsima, smarkiau užsimojama 

sukabintomis rankomis, pabaigos motyvo atveju; 

                                                 
28 Sukamaisiais šokiais vadinami XIX a. atsiradę šokiai, tokie kaip valsas, polka, fokstrotas. 
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3. padaugėja paralelinių choreografinių linijų – pavyzdžiui, liemeniu pasilenkiama į 

vieną ar kitą pusę, kai pagrindinių motyvų metu atskirų liemens judesių nėra. 

Šokio pradžios motyvai 

Kalbant apie šokio pradžią, visų pirma reiktų pastebėti, kad analizuotuose vaizdo įrašuose 

polka beveik niekada nepradedama šokti nuo pirmo muzikos takto. Buvo pastebėti tik du atvejai, 

kai pora šokti pradėjo kartu su muzikos pradžia. Dažniausiai prasidėjus muzikai, vyrai dar 

pasiklauso, pasidairo ir tik tada eina kviesti „poros“. Netgi tais atvejais, kai šokėjai jau stovi greta 

vienas kito ant scenos laukdami muzikos pradžios (pavyzdžiui, per polkos varžytuves Varėnoje), 

poros paprastai pradeda šokti tik po kelių muzikos taktų (nuo 1 iki 4,5). Suskambus muzikai, 

vyrai palaukia, nusilenkia partnerei, susikabina ir pradeda šokti. Tokie atvejai pastebėti 9 iš 15 

analizuotų polkos šokimo pavyzdžių.  

Šokio pradžios motyvas dažniausiai trunka vieną taktą ar pusę, o kartais jo ir visiškai 

nebūna, nes vyras iš karto pradeda sukinį į dešinę. Atliekant šokio pradžios motyvą visada 

aktyvesnis yra vyras, bet ne moteris: 

1. vyras iškviečia šokiui, o jeigu šokėjai stovi greta laukdami šokio pradžios, tai 

vyras parodo iniciatyvą susikabinti; 

2. vyras dažniau negu moteris žengia žingsnį / -ius į priekį, į šoną ir t.t., o moteris 

dažniau žengia žingsnius vietoje arba apskritai vėliau (vienu ar dviem 

žingsniais) pradeda šokti; 

3. kartais vyras akcentuoja šokio pradžią treptelėdamas, pasilenkdamas į vieną ar 

kitą pusę, pakratydamas sukabintas rankas. 

Perėjimo motyvai 

Analizuojant Marcinkonių polkos vaizdo įrašus, perėjimo motyvai pastebėti po kiekvieno 

pagrindinio motyvo (išskyrus tuos atvejus, jeigu tai jau paskutinis šokio motyvas). Perėjimo 

motyvas reikalingas tam, kad vyras galėtų parodyti, kad šokyje kažkas keičiasi (t.y. keičiasi 

sukimosi kryptis), todėl prireikia įvairių patrepsėjimų, liemens palenkimų ar rankos užsimojimų, 

kad moteriai tai parodytų. 

Perėjimo motyvo dažniausia trukmė – 1 arba 2 taktai. Buvo užfiksuotas tik vienas atvejis, 

kai perėjimo motyvas truko 3 taktus:  

15 lentelė 

Perėjimo motyvo 

trukmė (tkt) 

Perėjimo motyvų skaičius 

Bendras S. Česnulevičiaus V. Kašėtos 
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1 19 7 11 

2 21 9 9 

3 1 0 1 

Dažniausiai perėjimo motyvas atliekamas vietoje, kiek rečiau vyrui „varantis“ į priekį ir 

visiškai retai „varantis“ atgal (žr. 16 lentelę). Trajektorija šiek tiek skiriasi priklausomai nuo 

perėjimo motyvo trukmės. Pavyzdžiui, „varymasis“ į priekį dažniau pasitaiko 2 taktų trukmės, 

daug rečiau 1 takto. Atskirų šokėjų perėjimo motyvų trajektorijos taip pat skiriasi priklausomai 

nuo motyvo trukmės. Pavyzdžiui, S. Česnulevičius dažniausiai perėjimo motyvą (tiek 1, tiek 2 

taktų trukmės) atlieka vietoje, o V. Kašėta - 1 takto trukmės motyvą dažniausiai atlieka vietoje, o 

2 taktų – „varydamasis“ į priekį (išsamiau žr. 3 lentelę 7 priede):  

16 lentelė 

Trajektorija 
Trukmė 

(tkt) 

Perėjimo motyvų skaičius 

Bendras S. Česnulevičiaus V. Kašėtos 

vt 
1 14 4 9 

2 10 6 2 

v/p 
1 3 2 1 

2 9 2 6 

v/a 
1 2 1 1 

2 3 1 1 

Gali būti, kad tie perėjimo motyvo variantai, kurie atliekami „varantis“ į priekį ar atgal, – 

tai iki minimumo (1 – 2 taktų) sutrumpėję „varymosi“ motyvo variantai. Taip galėjo nutikti dėl 

to, kad buvo įprasta geru šokėju laikyti tą, kuris sukasi, bet jei tik „varinėjasi“ – tai jis nemoka 

šokti. Šis Marcinkonių polkos savitumas ypač išryškėja lyginant su kitomis Lietuvos vietovėmis. 

Stasio Paliulio aprašytoje Apaščios polkoje pagrindiniai žingsniai (t.y. motyvai) yra sukinys ir 

ėjimas („varymasis“), kurie šiame šokyje yra vienodai svarbūs, ėjimo motyvų būta netgi daugiau 

skirtingų variantų negu sukinio29.  

 

Šokio pabaigos motyvai 

                                                 
29 Pavyzdžiui, Apaščios polkos aprašomi 8 sukinio variantai: lėtesnis sukinys; greitėjantis sukinys; treptelint abiem 

kojomis; sukinys su pritūpimu; sukinys vietoje; po vieną sukinį į dešinę ir į kairę; uksėjimas; švilpimas. Ėjimo 

variantų aprašyta 12: paprastasis, polkos žingsniu (be pašokimo); polkos žingsniu (su pašokimu); su treptelėjimu 

abiem kojomis; su siūbavimu; ant užkulnių; ranką kratant; su dainuškom; merginos ranką kilnojant; vyras atbulas; 

kojas raitant; įvairiai (visaip) varinėjant. Išsamiau žr. (Paliulis, 2002: 342 - 347). 
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Šokis dažniausiai baigiamas su paskutiniais muzikos akordais. Tiesa, buvo pastebėtas 

vienas atvejis, kai šokėjai baigė šokti vienu taktu vėliau, negu baigėsi muzika. Analizuotuose 

vaizdo įrašuose nebuvo užfiksuota ryškių pabaigos motyvų. Marcinkonių polkos šokimas 

dažniausiai baigiamas tam tikrais sukinio (s/d arba s/k) žingsniais, tačiau dažniausiai beveik 

neakcentuojant, t.y. retai vyras treptelėdamas (ar kitokiais judesiais) parodo, kad šokis baigėsi. 

Kartais pora tiesiog „išsilaksto kas sau“.  

 

3. Žingsnių motyvai 

Marcinkonių kaimo polka pasižymi žingsnių smulkumu ir nedidele amplitude. Kojos 

labai mažai atkeliamos nuo žemės, išskyrus tada, kai pašokinėjama ant vienos kojos (kita koja tuo 

metu sulenkiama maždaug 90° kampu). Net pasitaikantys žingsniai su nušokimais yra atliekami 

labai maža amplitude. Vyrai dažniausiai šoka ant visos pėdos, kartais atrodo lyg kojos būtų 

velkamos žeme – taip neaukštai jos atkeliamos. Moterys dažniausiai šoka ant puspirščių, kartais 

atsistodamos ant visos pėdos.  

Detaliai analizuojami tik vaizdo įrašuose užfiksuotų porinio šokio dviejų pagrindinių 

motyvų (sukinio į dešinę ir sukinio į kairę) žingsniai. Šalutinių motyvų žingsniai yra labai įvairūs, 

nes jie atsiranda atsitiktinai, priklausomai nuo susiklosčiusių šokio aplinkybių. Dėl šios 

priežasties šalutinių motyvų žingsniai detaliai neanalizuojami.  

 

3.1. Sukinyje į dešinę 

Sukinio į dešinę metu pasitaikančius pagrindinius žingsnius galima suskirstyti pagal poros 

judėjimo trajektoriją ir žingsnių ritmiką: 

17 lentelė 

Pagal trajektoriją Vietoje Spirale 

Pagal ritmiką 
 ❑  ❑ 

 
–– 

Sukinio į dešinę, atliekamo vietoje, žingsnių motyvai pagal ritmiką gali būti suskirstyti į 

dvi grupes:  

Pirmos ritminės grupės žingsnių motyvai - kai per vieną polkos taktą padaromi trys 

skirtingos trukmės žingsniai:   ❑. Motyvo periodas yra 2 taktai, t.y. 6 žingsniai. Pagal 

žingsnių dydį ir kryptį šios grupės žingsnių motyvai gali būti dviejų rūšių: 
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a) kai sukantis į dešinę kaire koja žengiamas žingsnis į priekį, o dešinė koja 

pristatoma ir t.t. (žingsnių žymėjimo paaiškinimus žr. 3 priede): 

18 lentelė 

 

k     
d 

      

b) kai sukantis į dešinę kaire koja žengiamas žingsnis į priekį, o dešinė koja 

(beveik užkryžiuojant) taip pat statoma į priekį ir t.t.: 

19 lentelė 

 

k       
d 

     

Šios ritminės grupės žingsnių motyvai gali būti kelių variantų priklausomai nuo žingsnių 

pobūdžio30: 

• dažniausiai – visi motyvo žingsniai paprasti (t.y. be nušokimo, be akcentavimo); 

• žingsniai nušokamieji (arba visi vieno takto žingsniai, arba tik pirmasis, arba 

pirmieji du). Dažnai tai gali pakeisti ir žingsnių struktūrą, t.y. žingsnis gali būti 

atliekamas ne viena koja, bet abiem: 

20 lentelė 

 

k                
d 

        

arba vietoje žingsnio viena koja, žengiamas žingsnis kita koja: 

 

 

 

21 lentelė 

 

k   
d 

     

                                                 
30 Čia ir toliau variantų išskyrimas pagal žingsnių pobūdį yra sąlyginis, nes tai gali būti tik atsitiktinis užfiksavimas.  
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Antros ritminės grupės žingsnių motyvai – kai per vieną polkos taktą padaromi trys 

vienodos trukmės žingsniai:  . Šio žingsnių motyvo periodas yra 2/3 takto, t.y. 2 žingsniai 

(žr jų išskyrimą 22 lentelėje). Šios ritminės grupės žingsnių motyvas būdingas šokant J. ir S. 

Česnulevičiams, A. Pugačiauskienei, tačiau visiškai nebūdingas šokant V. Kašėtai. Pagal 

žingsnių dydį ir kryptį šios grupės žingsnių motyvai gali būti dviejų rūšių:  

a) kai sukantis į dešinę kaire koja žengiamas žingsnis į priekį, o dešinė koja 

pristatoma ir t.t.: 

22 lentelė 

 

k      
d 

       

Šios rūšies žingsnių motyvai gali būti kelių variantų priklausomai nuo žingsnių 

pobūdžio: 

• dažniausiai – visi motyvo žingsniai paprasti (t.y. be nušokimo, 

be akcentavimo); 

• žingsniai nušokamieji (arba visi, arba tik dešine koja žengiami): 

23 lentelė 

 

k    
d 

   
 

b) kai sukimosi į dešinę metu kaire koja žengiamas žingsnis į priekį, o dešinė 

koja (beveik užkryžiuojant) taip pat statoma į priekį ir t.t.: 

24 lentelė 

 

k      
d 

     

Šios rūšies žingsnių motyvai gali būti kelių variantų priklausomai nuo žingsnių 

pobūdžio: 

• dažniausiai – visi motyvo žingsniai paprasti (t.y. be nušokimo, 

be akcentavimo); 
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• visi motyvo žingsniai nušokamieji. 

Pirmos rūšies žingsnių motyvas būdingesnis J. ir S. Česnulevičiams ir nežinomai moteriai 

(jie dažniausiai šiuo žingsniu sukasi į dešinę); antros rūšies žingsnių motyvas būdingesnis A. 

Pugačiauskienei.  

Sukinio į dešinę spirale žingsnių motyvai pagal ritmiką yra tik vienos grupės – kai per 

vieną polkos taktą padaromi trys skirtingos trukmės žingsniai: ❑, kurių periodas – 2 taktai, 

t.y. iš viso susidaro 6 žingsniai. Pagal žingsnių dydį ir kryptį žingsnių motyvai gali būti dviejų 

rūšių: 

a) kai sukantis į dešinę kaire koja žengiamas žingsnis pirmyn (pirmas ir trečias 

žingsniai), dešinė pristatoma (antras ir ketvirtas žingsniai), žengiamas žingsnis 

vietoje kaire, o po to dešine koja (penktas ir šeštas žingsniai):  

25 lentelė 

 

k       
d 

      

b) kai sukantis į dešinę kaire koja žengiamas žingsnis pirmyn (pirmas ir trečias 

žingsniai), dešinė pristatoma (antras ir ketvirtas žingsniai), kaire koja 

žengiamas žingsnis vietoje (penktas žingsnis) ir dešine – pirmyn (šeštas 

žingsnis): 

26 lentelė 

 

k       
d 

      

Sukinio į dešinę spirale žingsnių motyvai gali būti kelių variantų priklausomai nuo žingsnių 

pobūdžio: 

• dažniausiai – visi motyvo žingsniai paprasti (t.y. be nušokimo, be akcentavimo); 

• žingsniai nušokamieji (arba visi vieno takto žingsniai, arba tik pirmasis, arba pirmieji du), 

dažnai su žingsnių struktūros pasikeitimais. Pavyzdžiui, žingsnis gali būti atliekamas ne 

viena koja, bet abiem: 

27 lentelė 

 

k                
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d 

        

arba vietoje žingsnio viena koja, žengiamas žingsnis kita koja: 

28 lentelė 

 

k   
d 

      

• žingsniai žengiami treptelint (arba visi vieno takto žingsniai, arba pirmas takto žingsnis, 

arba pirmas motyvo žingsnis).  

 

3.2. Sukinyje į kairę 

Sukinyje į kairę pagrindinių žingsnių įvairovė yra mažesnė, negu sukinyje į dešinę. 

Sukinio į kairę pagrindinius žingsnius galima suskirstyti pagal poros judėjimo trajektoriją (vietoje 

ar spirale), žingsnių dydį ir kryptį. 

Sukinys į kairę, atliekamas vietoje, analizuotuose vaizdo įrašuose rastas tik vieną kartą. 

Sukinys atliekamas ❑ ritmu, nušokamaisiais žingsniais, kurių periodas yra 2 taktai, t.y. 6 

žingsniai. Sukantis į kairę dešine koja žengiamas žingsnis į priekį, o kairė koja (beveik 

užkryžiuojant) taip pat statoma į priekį ir t.t.:  

32 lentelė 

 

k      

d 

      

Sukinio į kairę, atliekamo spirale, žingsnių motyvai pagal ritmiką yra tik vienos grupės – 

kai per vieną polkos taktą padaromi trys skirtingos trukmės žingsniai: ❑, kurių periodas – 2 

taktai, t.y. 6 žingsniai.  

Pagal žingsnių dydį ir kryptį žingsnių motyvai gali būti trijų rūšių: 

a) kai sukantis į kairę dešine koja žengiamas žingsnis pirmyn (pirmas ir trečias 

žingsniai), kairė koja pristatoma (antras ir ketvirtas žingsniai), žengiamas 

žingsnis vietoje dešine, o po to kaire koja (penktas ir šeštas žingsniai): 

33 lentelė 

 

k       
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d 

      

b) žingsnių motyvas panašus į a) rūšį, tik trečias žingsnis šengiamas ne pirmyn, o 

atgal: 

34 lentelė 

 

k       
d 

      

c) žingsnių motyvas panašus į b) rūšį, tik šeštas žingsnis žengiamas ne vietoje, o 

pirmyn: 

35 lentelė 

 

k        

d 

     

Sukinio į kairę, atliekamo spirale, žingsnių motyvai gali būti kelių variantų priklausomai 

nuo žingsnių pobūdžio: 

• dažniausiai – visi motyvo žingsniai paprasti (t.y. be nušokimo, be akcentavimo); 

• žingsniai nušokamieji (arba visi motyvo žingsniai, arba pirmasis takto žingsnis, 

arba du pirmieji takto žingsniai). Dažnai nušokamieji žingsniai yra susiję ir su 

žingsnių struktūros pasikeitimu. Pavyzdžiui, vietoje žingsnio viena koja, daromas 

žingsnis kita:  

 

36 lentelė 

 

k          
d 

      

 arba vietoje žingsnio viena koja, daromas nušokimas dviem kojomis: 

37 lentelė 

 

k        
d 
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 arba visi takto žingsniai atliekami viena koja: 

38 lentelė 

 

k  

 

d 

     

Tačiau visi šie žingsnių variantai netampa nuolatiniais. Dažniausiai jie atsiranda tik 

retkarčiais pakeisdami nuolatinius žingsnių motyvus. 

Apibendrinant galima teigti, kad žingsnių įvairovė yra žymiai didesnė sukinyje į dešinę 

negu į kairę. Įvairovė labiausiai pasireiškia, kai sukinys į dešinę atliekamas vietoje, nes tuomet 

naudojami dviejų ritminių grupių žingsniai. Tai yra Marcinkonių polkos didžiausias savitumas, 

nes šalia būdingiausio lietuviškos polkos bruožo – ❑ ritmo žingsnelio – atsiranda 

trižingsnis, kurio visi trys žingsniai turi vienodą ritminę vertę . Abiejų ritminių grupių 

žingsniai gali būti suskirstyti į dvi rūšis pagal žingsnių dydį ir kryptį, taip pat pasižymi skirtingais 

variantais pagal žingsnių pobūdį (dažniausiai paprastieji, kartais nušokamieji žingsniai). Spirale 

atliekamo sukinio į dešinę žingsniai yra tik įprastinės ritmikos (❑). Jie taip pat yra dviejų 

rūšių pagal žingsnių dydį ir kryptį, o pagal pobūdį papildomai gali būti ir su treptelėjimais.  

Sukinio į kairę būdingiausia trajektorija – spirale (tik kartą sukinys užfiksuotas vietoje). 

Žingsniai tik įprastinės ritmikos (❑), kurie gali būti suskirstyti į tris rūšis pagal žingsnių 

dydį ir kryptį, o jų pobūdis gali būti dvejopas – paprastieji (dažniausiai) arba nušokamieji. 

Lyginant vyrų ir moterų žingsnius, galima pastebėti, kad moterų žingsniai dažniau 

pasižymi nereguliarumu, ypač šokio pradžioje. Taip atsitinka dėl antraeilio moters vaidmens 

šokyje, nes vyras sprendžia šokio eigą, žingsnių pasirinkimą, o moteris turi prie to tik prisitaikyti. 

Dažniausiai šie nereguliarumai pasireiškia ritmikos įvairove. Pavyzdžiui, šokant V. Kašėtai ir A. 

Pugačiauskienei: 

29 lentelė 

V. Kašėta 
     

 

A. Pugačiauskienė 
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Galima manyti, kad kuo ilgiau ir dažniau žmonės šoka poroje, tuo lengviau moteriai 

nuspėti būsimus judesius, t.y. prisitaikyti. Tačiau net J. Česnulevičienės šokime, kuri su savo 

vyru S. Česnulevičiumi kartu šoka daugiau nei 50 metų, galima pastebėti nereguliarumų, 

atsirandančių bandant prisitaikyti. Pavyzdžiui: 

30 lentelė 

S. Česnulevičius 
                       

    

J. Česnulevičienė 
               

    

Reiktų pastebėti, kad ritminių nesutapimų pasitaiko ne tik dėl to, kad moteris bando 

prisitaikyti prie vyro, bet ir todėl, kad žingsniai paprasčiausiai nesutampa, t.y. šokėjų žingsnių 

struktūra yra nevienoda. Pavyzdžiui, sukinyje į dešinę pusę dažnai išsiskiria A. Pugačiauskienės 

ir V. Kašėtos žingsniai, ypač kai sukamasi vietoje: 

31 lentelė 

V. Kašėta 
  ❑          ❑       

❑        ❑ 

A. Pugačiauskienė 
                

 
 

4. Vertikalieji judesiai 

Marcinkonių šokėjų vertikalieji judesiai yra neryškūs. Jie labiau matosi tais atvejais, kai 

šokama ne paprastaisiais, o nušokamaisiais žingsniais, t.y. vertikalieji judesiai išryškėja nuo 

pašokimo. Dažniausiai šokama per vieną taktą darant tris vertikaliuosius judesius, t.y. vertikalusis 

judesys daromas žengiant kiekvieną žingsnį (vertikaliųjų judesių žymėjimo paaiškinimą žr. II.5): 

39 lentelė 

kS dS kS dS kS dS 

Retais atvejais yra kitokie vertikaliųjų judesių variantai. Pavyzdžiui, S. Česnulevičius 

sukinyje į kairę pusę dažniausiai daro 2 vertikaliuosius judesius per vieną taktą:  

40 lentelė 

kS dT kS dS kT dS 
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Pasitaiko, kad vyro ir moters vertikalieji judesiai nesutampa. Pavyzdžiui, sukinyje į kairę 

pusę per vieną taktą S. Česnulevičius daro 2 vertikaliuosius judesius, o J. Česnulevičienė – 3: 

41 lentelė 

S. Česnulevičius kS dT kS dS kT dS 

J. Česnulevičienė dS kS dS kS dS kS 

Tačiau tai nėra dėsningumas, nes S. Česnulevičius kartais padaro 2, kartais 3 

vertikaliuosius judesius per vieną taktą: 

42 lentelė  

Vertikaliųjų judesių skaičius 

viename takte sukinyje į kairę 

J. Česnulevičienė kitos moterys 

2 3 2 3 

S. Česnulevičius 
2 2 2 3 – 

3 – 3 – – 

 

5. Rankų judesiai 

Pažvelgus į marcinkoniškių šokėjų porą, iš karto atkreipiamas dėmesys, kad jie šoka 

susikabinę labai tvirtai, šokėjų kūnai beveik liečiasi tarpusavyje. Tvirtai apkabina netgi moterys, 

kai šoka vietoje vyro. Toks susikabinimo būdas leidžia vyrui (arba moteriai, kuri šoka vietoj 

vyro) lengviau valdyti savo partnerį, – pavyzdžiui, greičiau ar lėčiau suktis, keisti sukimosi kryptį 

ir pan.   

Marcinkonyse dažniausiai šoka susikabinę „valsiškai“, t.y. vyras kaire ranka pečių 

aukštyje laiko moters dešinę ranką, o vyro dešinė ir moters kairė rankos uždėtos partneriui ant 

nugaros. Sukantis į kairę pusę sukabintas rankas vyras dažnai prisitraukia arčiau savo peties. 

Ypatingai tai būdinga V. Kašėtai, kuris jau šokio pirmame sukinyje į kairę pusę prisitraukia 

sukabintas rankas taip arti, lyg ketintų užsidėti sau ant peties. 

Pateikėjai nurodė, kad jų tėvai dar kartais šokdavo sukabintas rankas iškėlę į viršų, bet jie 

patys taip jau nebešoko. Tiek analizuotuose vaizdo įrašuose, tiek tuose įrašuose, kurie dėl prastos 

kokybės buvo atmesti, tiek lauko tyrimų metu toks susikabinimo būdas užfiksuotas nebuvo. 

Lauko tyrimų metu teko matyti ir šokant susikabinus kitaip, – abiejų partnerių rankos uždėtos 

partneriui ant nugaros / pečių / liemens. Analizuotuose vaizdo įrašuose toks susikabinimo būdas 

užfiksuotas nebuvo. Pateikėjai pasakojo, kad taip susikabinus dažniausiai šokdavo „abraiską“ 

polką. Taip vadinama polka, kurios metu daromi dideli žingsniai (❑ ❑ ritmu), dažnai liuoksint 

ant dviejų kojų ir lakstant po visą „pirkią“ (t.y. kambarį). 
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Sukabintos rankos kartais „kratomos“ (judesys žemyn ir atgal į viršų) vienokiu ar kitokiu 

ritmu. Tačiau analizuojant kilo klausimas, ar tai iš tikro yra rankų kratymas, ar tik savaiminis 

rankų siūbavimas aukštyn žemyn, kai kūnas daro vienokius ar kitokius judesius. Toks 

neaiškumas kilo todėl, kad rankų kratymo amplitudė yra labai maža ir judesiai ne visada 

akivaizdžiai pastebimi, ypač šokant S. Česnulevičiui. 

Rankos gali būti „kratomos“ įvairiu ritmu, susijusiu su vertikaliaisiais judesiais. Pagal 

kratymo ritmą galima išskirti keturis rankų „kratymo“ variantus (žr. 43 lentelę). Pirmame, 

antrame ir trečiame variantuose vienas rankos judesys (ž) daromas kartu su vienu vertikaliuoju 

judesiu (S). Tačiau gali būti ir taip, kad rankų judesiai nepilnai sutampa su vertikaliaisiais 

judesiais. Pavyzdžiui, ketvirtame variante vienam rankos judesiui (ž) tenka du vertikalieji judesiai 

(S S). 

43 lentelė 

Rankų „kratymo“ variantai 

var. Rankų ritmas Rankų judesys Žingsnių ritmas Vertikalieji judesiai 

1.    ❑    
 ❑   

 ž ž ž  ž ž ž 
 

   ❑    
 ❑   

 S S S  S S S  

2.    ❑  ❑      
❑  ❑    

  ž  ž    ž  ž  
 

   ❑    
 ❑   

 S T S  S T S  

3. 

   

  

 ž ž ž  ž ž ž 
    

  

 S S S  S S S  

4. 

   

 ž - ž  - ž - 
    

  

 S S S  S S S  

             

 Jau minėta, kad rankos kratomos labai nedidele amplitude ir neryškiai, dėl to kartais 

sunku nuspręsti, koks yra kratymo ritmas. Pavyzdžiui, IV vaizdo įraše (šoka J. ir S. 

Česnulevičiai) pirmame sukinyje į kairę atrodo, kad rankų kratymą galima priskirti antram 

variantui. Tačiau atidžiau įsižiūrėjus kartais galima pastebėti ritminių susmulkinimų, t.y. kartais 

rankos kratomos ne ❑ ❑ ritmu, o   ❑ arba ❑   . 

Atskirų šokėjų rankų „kratymas“ irgi skiriasi. Pavyzdžiui, V. Kašėta visuomet rankas 

krato vienodu ritmu ( ❑) visuose motyvuose. Jam būdingas pirmas rankų kratymo variantas. 

Tuo tarpu S. Česnulevičiaus rankų kratymo judesiai yra labai įvairūs, juos sunkiau pastebėti ir 

išskirti negu V. Kašėtos. Visgi analizuojant susidaro įspūdis, kad S. Česnulevičiui būdingi antras, 

trečias ir ketvirtas rankų kratymo variantai.  



 64 

 

6. Liemens judesiai 

Marcinkonių polkoje liemuo dažniausiai laikomas tiesiai, šiek tiek pasitempus, bet 

neatsilošus. Atskiri liemens judesiai pastebėti tik šokant vyrams, t.y. jie pasilenkia į kairę ar 

dešinę pusę priklausomai nuo to, kuria koja žengia pirmąjį takto žingsnį.  

Atskiri liemens judesiai dažniausiai pasitaiko motyvų pirmajame ar antrajame taktuose 

(žr. 44 lentelę). Pasilenkimas į kairę ar dešinę pusę būdingiausias perėjimo motyvams. Labai retai 

liemens judesiai pasitaiko kituose motyvuose, t.y. sukinyje į kairę / dešinę. Atskiri liemens 

judesiai labiau būdingi V. Kašėtai, negu S. Česnulevičiui (išsamiau žr. 4 lentelę 7 priede):  

44 lentelė 

Motyvo 

taktas 

Liemens judesių variantų skaičius 

Bendrai p (pr) s/d s/k S. Česnulevičiaus V. Kašėtos 

I  31 21 (3) 4 3 10 21 

II  11 10 1 – 3 8 

VIII  2 – 1 1 1 1 

Kadangi atskiri liemens judesiai būdingi tik vyrams perėjimo motyvuose ir kai kurių kitų 

motyvų pradžios taktuose, gali būti, kad toks elgesys yra susijęs su siekimu parodyti partnerei, 

kad šokyje kažkas keičiasi, o tuo pačiu patraukti partnerę į tą pusę. Vaizdo įrašuose 2 kartus 

užfiksuoti liemens judesiai VIII motyvo takte yra atsitiktinumai. Pavyzdžiui, III šokimo 

pavyzdyje aštuntame motyvo takte V. Kašėta netikėtai pasilenkia į kairę pusę, nes tuo metu 

šokinėja ant vienos kojos ir neišlaiko pusiausvyros; X šokimo pavyzdyje aštuntame motyvo take 

S. Česnulevičius pasilenkia į dešinę, nes keičia sukinio į dešinę trajektoriją iš sukimosi vietoje į 

sukimąsi spirale. 

  

7. Muzikos ir choreografijos ryšys 

Analizuojant polkos stilių, buvo išskirtos tik muzikos melodijos ir melodijas sudarančių 

frazių skaičius (pavyzdžiui, detaliosios analizės lentelėje didžiosiomis raidėmis nurodomos tik 

skirtingos muzikinės frazės bei atskiros frazės pakartojimo numeris: A1 – pirmą kartą grojama, 

A2 – antrą kartą grojama ir t.t.). Muzikos melodijas dažniausiai sudaro keturios frazės, kurios 

susideda iš keturių taktų.  

Muzikos ir choreografijos ryšys šiame darbe analizuojamas dviem aspektais:  

1) pagal muzikos frazių ir porinio šokio motyvų ribų sutapimus / nesutapimus;  

2) pagal ritminį sutapimą / nesutapimą. 
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Muzikos frazių ir porinio šokio motyvų ribų sutapimus / nesutapimus nėra tikslinga 

analizuoti pagal pagrindinių šokio motyvų sutapimus su muzikinėmis frazėmis, nes šokio motyvų 

ribas nurodo perėjimo motyvai, todėl buvo nustatyta būtent jų vieta muzikos frazių atžvilgiu.  

  Perėjimo motyvai skirtingose muzikos frazėse pasiskirsto įvairiai: labiausiai 

akcentuojama A1 (nors V. Kašėtos stipri ir A3), visai nėra A2 ir silpna A4. Perėjimo motyvai 

dažniausiai prasideda pirmame muzikos frazės takte, rečiau antrame ir tik retkarčiais trečiame ar 

ketvirtame (žr. 45 lentelę, kurioje pateiktas apibendrinimas remiantis 7 priedo 3 lentele):  

45 lentelė 

Muzikos 

frazės 

taktas 

Perėjimo motyvų pradžios variantų skaičius 

Bendras 
S. Česnulevičiaus V. Kašėtos 

Bendras A1 A3 A4 Bendras A1 A3 A4 

I 24 9 9 – – 15 7 7 1 

II 10 2 1 – 1 6 2 3 1 

III 5 4 1 2 1 1 – 1 – 

IV 2 1 – 1 – – – – – 

Šokio ir muzikos pradžia beveik niekada nesutampa, nes poros paprastai pradeda šokti tik 

po kelių muzikos taktų (nuo 1 iki 4,5). 

Ši analizė rodo, kad Marcinkonių polkoje nėra klasikinio muzikos ir choreografijos 

sutapimo, kai visuomet pradedama šokti naują šokio dalį nuo pirmosios periodo frazės pirmojo 

takto.  

Priklausomai nuo to, kuriuo požiūriu yra remiamasi analizuojant ritminį muzikos ir 

choreografijos sutapimą / nesutapimą, rezultatai gali pasirodyti visiškai skirtingi. 

Kaip minėta, pagal Syllabus metodą traktuojant Marcinkonių polkos muzikos ir judesių 

ritmiką, ji būtų nesutampanti, nes ritminiu sutapimu laikoma, kai muzikos ir choreografijos 

ritmas sutampa idealiai (t.y., jeigu muzikos ritmas yra ❑, tai ir choreografijos ritmas turi 

būti toks pats, o jeigu muzikoje ar choreografijoje atsiranda susmulkinimų, tai laikoma 

nesutapimu). Tuo tarpu Marcinkonių polkoje tokie sutapimai pasitaiko labai retai, nebent 

atskiruose taktuose. Visų pirma tai priklauso nuo muzikanto. Jeigu muzikantas geras (t.y. mėgsta 

improvizuoti grodamas), tai muzika bus papuošta daugybe smulkių natelių, pavyzdžiui: 

46 lentelė 

Muzika 
❑            
       

Žingsniai 
 ❑           ❑         

❑           ❑ 
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Tuo tarpu D. Urbanavičienė ir R. Zalagaitytė su tokiu muzikos ir choreografijos ritmikos 

sutapimo traktavimu nesutinka. Jų nuomone, svarbu, kad sutaptų tik pagrindiniai muzikos ir 

judesių ritminiai akcentai, o smulkesnės ritminės vertės gali ir nesutapti (Urbanavičienė & 

Zalagaitytė, 2005: 128). Taigi šiuo atveju (žr. 46 lentelę) būtų laikoma, kad muzikos ir 

choreografijos ritmika sutampa. 

Marcinkonių polkoje galima rasti ir tokių atvejų, kai tiek remiantis Syllabus metodu, tiek 

D. Urbanavičienės ir R. Zalagaitytės požiūriu, muzikos ir choreografijos ritmika nesutampa – 

atsiranda poliritmika. Pavyzdžiui:  

47 lentelė 

Muzika 
❑  
 

 
 

 
 

 
 

Vyro žingsniai 
    

Moters žingsniai 
    

 

Toks choreografijos ir ritmikos nesutapimas Marcinkonių polkoje atsiranda, kai šokėjai sukinį į 

dešinę atlieka vietoje (pavyzdžiui, taip dažniausiai šoka S. Česnulevičius su savo partnere). 

Tuomet atsiranda ne tik ritmikos skirtumai, bet ir tempo, nes žingsnių periodas yra ne 3 žingsniai 

(maždaug tiek žingsnių yra padaroma vieno muzikos takto metu), o 2 žingsniai (kaire ir dešine 

koja, po to kartojasi) (žr. jų išskyrimą 48 lentelėje): 

48 lentelė  

Muzika 2/4 ❑   
 
 

 
 

 
 

Žingsniai 

k 

2/4                  

d 
               

Analizuojant Marcinkonių polką buvo užfiksuotas ir kitoks poliritmikos atvejis – kai su 

muzikos ritmu ir tempu nesutampa tik moters žingsniai: 

49 lentelė 

Muzika31 
 
❑ 

 ❑  ❑  ❑ 

Vyro žingsniai 
 
❑ 

 ❑  ❑  ❑ 

Moters žingsniai 
    

                                                 
31 Čia pasirinktas būdingiausias polkos ritmas. 
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Šiuo atveju nesutampa ne apskritai muzikos ir choreografijos ritmika, bet tik vieno iš šokėjų, nes 

moters žingsnių periodas apima tik 2 žingsnius, kai vyro – 6 žingsnius (kurie ritmiškai su muzika 

sutampa):      

50 lentelė 

Vyro žingsniai 

k 
             

d 
               

 

Moters žingsniai 

k 
             

d 
            

Toks šokimo atvejis užfiksuotas tik šokant V. Kašėtai ir A. Pugačiauskienei. 

* * * 

Struktūrinės analizės metodas padėjo atskleisti Marcinkonių polkos įvairovę, bei atskirų 

šokėjų individualumą šokyje. Įvairovė yra tokia didelė, jog kartais lengvai galima suabejoti, ar tai 

ne atsitiktinai užfiksuoti dalykai. Todėl kyla klausimas, ar šiais laikais įmanoma rasti tinkamą 

būdą perimti Marcinkonių polkos stilių. Juk tradiciškai to buvo mokomasi daugybę metų iš kitų 

bendruomenės narių.  
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V. ŠOKIO TRADICIJOS PERDAVIMO ŠIUOLAIKINIAI BANDYMAI IR 

PERSPEKTYVOS 

 

1. Norvegų tradicinio šokio mokymo patirtis 

Norvegijoje jau XIX a pabaigoje pradėta domėtis tradiciniu šokiu bei jo skleidimu 

visuomenėje. Pavyzdžiui, 1896 m. buvo įkurta Norvegijos jaunimo bendruomenė (norv. Noregs 

Ungdomslag), kurią dabar sudaro daugiau negu 16 000 narių bei 450 lokalinių klubų visoje 

Norvegijoje. Šios organizacijos veikla labai plati, tačiau didžiausias dėmesys skiriamas tradicinių 

šokių mokymui ir populiarinimui tarp jaunimo: kiekvienais metais yra organizuojami šokių 

mokymo kursai (apie 1 300 per metus), liaudies šokio festivaliai, tradicinių šokių projektai, kurių 

metu statomi liaudies šokio spektakliais, liaudies šokių varžytuvės bei šokių mokytojų kursai32.  

1972 m. buvo įkurtas Norvegijos tradicinės muzikos ir šokio centras (norv. Rådet for 

Folkemusikk og Folkedans), kurio tikslas – koordinuoti liaudies muzikos ir šokio rinkimą, 

archyvavimą, publikavimą, tokiu būdu užtikrinant tradicijos tęstinumą (Rff).  

Su norvegų tradicinio šokio mokymo metodika susipažinau metus Norvegijoje 

mokydamasi tradicinių šokių, o vėliau lankydama šokių mokytojų kursus (norv. Innføring i norsk 

folkedans – Įvadas į norvegų liaudies šokius), skirtus mokyklose dirbantiems mokytojams. Mane 

labai nustebino ištobulinta tradicinių šokių mokymo sistema, nes Lietuvoje to labai trūksta.  

Norvegijoje yra didelė tradicinio šokio įvairovė: tuo pačiu pavadinimu vienas šokis 

skirtingose šalies vietovėse gali turėti daug gana skirtingų stilių (gali skirtis vertikalieji judesiai, 

žingsnių motyvai, ritmika, šokio motyvų įvairovė ir t.t.). Kartais ta įvairovė tokia didelė, kad 

nežinantis žmogus gali pagalvoti, kad tai visiškai skirtingi šokiai. Gali nutikti ir atvirkščiai – tą 

patį šokį skirtingose vietovėse vadinti visiškai skirtingais vardais. Pavyzdžiui, taip nutiko, kai per 

televiziją parodė šokančią porą ir paskelbė konkursą. Žiūrovų buvo prašoma pasakyti, kas tai per 

šokis. Sulaukta daug skirtingų atsakymų: Hamborgar, Galopp, Skorsk, Polket, Hopsar, Trippar, 

Runddans, Hoppvals. O „oficialiai“ šis šokis vadinamas polka (Bakka, 2001: 37).  

Norvegijoje vykstančius tradicinio šokio mokymus galima suskirstyti į tris pagrindines 

grupes priklausomai nuo to, kokiais tikslais yra organizuojami šokių mokymai: 

1) tradicinio šokio populiarinimas; 

2) tradicinio šokio išmanymo gilinimas; 

                                                 
32 Iš Norvegijos jaunimo bendruomenės internetinės svetainės – www.ungdomslag.no . 

http://www.ungdomslag.no/
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3) buvusios šokio tradicijos sugrąžinimas į tam tikrą vietovę. 

Tradicinio šokio populiarinimas – šokių mokymas tradicinių šokių grupėse, klubuose, 

mokyklose, įvairių folkloro festivalių ir švenčių metu. Šiuos šokių mokymus galima išskirti į du 

pogrupius pagal šokio mokymo trukmę:  

• šokio mokymai trunka  kelias valandas; 

• šokio mokymai trunka nuo 2-3 dienų iki savaitės ir pan. 

Kelių valandų trukmės šokio mokymai vyksta taip: 

5. Šokio pademonstravimas – šokio mokytojas arba mokytojai pašoka šokį. 

6. Žingsnių mokymas – parodomi pagrindiniai vyro ir moters žingsniai, tam tikras laikas 

skiriamas jų įsisavinimui. Atitinkamai pagal šokį ir pagal šokio žingsnelio pobūdį, 

dažniausiai parenkami skirtingi žingsnių mokymo būdai. Keli pavyzdžiai: 

a) pagrindinio žingsnio kartu su vertikaliaisiais judesiais įsisavinimui 

- visi nurodytu šokio žingsniu po vieną eina ratu pirmyn, po kiek 

laiko atgal ir t.t.; 

b) sukimosi mokymui (ypač tai aktualu moterims, nes tai vienas iš 

svarbiausių šokio motyvų, kuriuos atlieka moteris) - visi po vieną 

eina ratu pirmyn ir kas kelis taktus apsisuka po vieną kartą, vėliau 

trukmė tarp sukinių gali būti mažinama arba sukinių skaičius 

didinamas; 

c) krypties keitimo mokymui gali būti pasitelkiami jau aprašyti a) ir b) 

žingsnių mokymo būdai, prijungiant krypties keitimą kas kelis 

taktus (tarkim, ėjimo į priekį ir atgal trukmė gali būti keičiama: 

pradžioje po 4 taktus, vėliau po 2 ir galiausiai po vieną taktą ir pan.; 

sukimosi mokymo atveju, kas keli taktai yra keičiama sukimosi 

kryptis ir t.t.). 

7. Šokio motyvų mokymas – kai jau šokėjai pakankamai įsisavina šokio žingsnelius, tada 

pradedama mokyti pagrindinių šokio motyvų. Nuo šio etapo šokio mokymas vyksta nebe 

po vieną, o poromis. Pradedant nuo lengviausių ir paprasčiausių, rodomi įvairūs šokio 

motyvai ir skiriamas tam tikras laikas jų įsisavinimui. Visuomet būna taip, kad vieni 

greičiau pramoksta šokį, kiti – lėčiau, todėl dažnai skatinama  keistis poromis, kad 

pažengusieji padėtų lėčiau įsisavinantiems.  
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8. Šokimas savo malonumui – mokymų pabaigoje skiriamas laikas tam, kad šokėjai galėtų 

patys pasipraktikuoti.  

Kelių dienų (ar savaitės) trukmės mokymai dažniausiai būna išsamesni, gilinamos 

žinios apie jau anksčiau pramoktus šokius, o jeigu mokoma naujo šokio, tai Kelių valandų 

trukmės šokio mokymo modelis papildomas žemiau aprašytais būdais (vienu ar keliais):   

1. Šokio muzikos klausymas, analizavimas, ritmo įsisavinimas. Klausomasi šokio 

muzikos, aiškinamasi muzikos sandara ir galimi nesutapimai su šokiu – ypatingai tais atvejais, 

kai muzika yra sudėtingo ritmo, arba kai nesutampa muzikos ir šokio frazavimas. Tai būtina dėl 

to, kad Norvegijoje yra didelė tradicinio šokio įvairovė. 

Jeigu muzikos, šokio ar abiejų ritmai yra sudėtingi, tai, siekiant juos įsisavinti, plojami ar 

ištrepsimi įvairūs ritminiai pratimai, susiję su mokomu šokiu. Vėliau ritmikos įvairovė 

išbandoma einant pagal muziką. Pradžioje patariama eiti tokiu žingsniu, kuris šokėjams atrodo 

tinkamiausias. Vėliau pasiūloma išbandyti kitokius variantus. Pavyzdžiui, pagal valso melodiją 

galbūt smagiausia eiti 3 vienodais žingsniais (I žingsnių var.), bet patariama pabandyti žengti po 

2 žingsnius kiekviename takte: pradžioje ant „vienas“ ir „du“ žengiant po žingsnį (II žingsnių 

var.), vėliau ant „vienas“ ir „trys“ (III žingsnių var.) ar ant „du“ ir „trys“ (IV žingsnių var. 

sujungti): 

51 lentelė 

Muzika 
❑   ❑   
❑ 

❑   ❑   
❑ 

❑   ❑   
❑ 

❑   ❑   
❑ 

Žingsnių 

variantai 

I 
❑   ❑   
❑ 

❑   ❑   
❑ 

❑   ❑   
❑ 

❑   ❑   
❑ 

II  ❑     
 ❑   
  

 ❑   
  

 ❑   
  

III 
         
❑    

        
❑    

        
❑    

        
❑    

IV 
      ❑    
❑ 

❑   ❑   
❑ 

❑   ❑   
❑ 

❑   ❑   
❑ 

2. Žingsnių motyvų įvairovės įsisavinimas. Mokomasi ne tik būdingiausių šokio 

žingsnių, bet ir retesnių, kuriais galima pakeisti pagrindinius. Vieni iš svarbiausių reikalavimų, 

kurie keliami mokantis žingsnių: 1) kad šokėjai juos kartotų ir kartotų, kol negalvodami galėtų 

atlikti; 2) kad stengtųsi išmokti ir savo šokyje naudoti įvairius šokio žingsnelius, o ne pasirinktų 

tik vieną. Kadangi šokio mokymai trunka kelias dienas, todėl būna pakankamai laiko šokio 

žingsnių mokymui. Žingsnių įsisavinimui gali būti įtraukiami ir kiti šokiai ar žaidimai. 

Pavyzdžiui, jeigu būtų panaudojamas lietuviškas žaidimas „Katinas ant pečiaus“, reikėtų eiti ar 
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bėgti tik tam tikro šokio žingsneliu. Šis mokymo būdas ypač naudingas, kai šokti mokomi vaikai, 

nes jie bežaisdami išmoksta pagrindinių šokio žingsnių. Tik gerai įsisavinus žingsnius, patariama 

mokytis porinio šokio motyvų 

3. Šokimas poroje. Mokomasi būdingiausių bei retesnių šokio motyvų, aiškinamasi, 

kokios problemos gali iškilti bandant juos atlikti ir ieškoma būdų, kaip tas problemas spręsti. 

Pavyzdžiui, yra daug norvegų šokių, kurie sudaryti iš dviejų dalių: pirmoje einama ratu pora už 

poros, o antroje – pora susikabina ir sukasi spirale. Sukinys ir sukelia daugiausia problemų, nes 

vieną ratą poroje reikia mokėti apsisukti per du taktus, o kartais netgi per vieną. Apskritai 

tinkamas susikabinimas yra kiekvieno šokio svarbus elementas. Dažniausiai susikabinimas 

skiriasi priklausomai nuo šokio tipo ar šokimo stiliaus. Vieniems šokiams yra reikalingas tvirtas 

susikabinimas (pavyzdžiui, Marcinkonių polkai), o kitiems, kur svarbu individuali šokėjų 

improvizacija poroje, – laisvesnis (pavyzdžiui, tango). Nuo susikabinimo priklauso šokimo 

kokybė ir galimybės: 

• esant pernelyg laisvam susikabinimui, vyrui sudėtinga valdyti partnerę, t.y. 

nurodyti, kur ir kada jis ketina keisti šokio motyvus;  

• tvirčiau susikabinus moteriai lengviau prisitaikyti prie partnerio šokimo, ypač 

jeigu jų šokimo stiliai yra daugiau ar mažiau skirtingi; 

• netinkamai susikabinus kai kurių šokio motyvų apskritai neįmanoma atlikti – 

pavyzdžiui, greito sukinio vietoje. 

Todėl aiškinamasi: kaip šokėjai turi susikabinti, kad pavyktų atlikti tam tikrus šokio motyvus; kur 

šokant statyti kojas (pavyzdžiui, sukinio į dešinę atveju dešinė koja statoma tarp partnerio kojų, o 

sukinio į kairę – kairė, ir pan.); kaip laikyti galvą (pavyzdžiui, sukinio metu norvegai jos 

nesukinėja, o laiko tiesiai; ir t.t.   

4. Šokio vedimo mokymas. Aiškinamasi, kokiais būdais vyras (arba moteris, kuri šoka 

vietoj vyro) gali parodyti savo partnerei, kad šokyje kažkas keisis. Pavyzdžiui, šokant poroje 

moteriai liepiama užsimerkti ir leistis vyro vedamai ir t.t. Vyrai turi išmokti „duoti ženklus“, o 

moterys juos suprasti. Kartais yra naudinga partneriams susikeisti vaidmenimis, t.y. vyrui pašokti 

vietoje moters, o moteriai – vietoje vyro. Tokiu būdu vyras ir moteris gali lengviau suvokti tiek 

savo, tiek savo porininko funkciją šokyje. 

5. Skirtingos šokio išraiškos. Mokomasi šokį pašokti tarsi: šoktų senas žmogus; norėtų 

pasipuikuoti; skaudėtų koją; bijotų prisiliesti prie savo partnerio; nežinotų ar gerai šoka ir t.t. 

Galima skirtingoms poroms duoti po užduotį, ką nors pavaizduoti, o kiti turi atspėti ir t.t. Tokie 



 72 

žaidybiniai elementai padeda atsipalaiduoti, geriau pajusti šokio galimybes, o tuo pačiu įsisavinti 

šokį. 

6. Vaizdo įrašų žiūrėjimas. Jeigu yra galimybė, žiūrimi vaizdo įrašai, kuriuose 

užfiksuoti šokantys tradicijos nešėjai. Analizuojama, ar skiriasi jų šokimo būdas ir, jeigu skiriasi, 

tai kuo. Vėliau bandoma pastebėtus šokio motyvų ar žingsnių variantus išbandyti šokant. Vaizdo 

įrašų žiūrėjimas, analizavimas suteikia galimybę šokio perėmėjams susidaryti tikslesnį šokio 

vaizdą.  

7. Savęs filmavimas. Jeigu tik yra galimybė, filmuojamas šokių mokymas ar trumpas 

epizodas, kaip šokėjai šoka, o vėliau visi kartu analizuoja, kokie judesiai yra geri, kokie blogi ir 

ką reikia taisyti. Vaizdo įrašuose lengviau patys šokėjai pastebi, jeigu jie ką nors daro ne taip, nes 

kitų komentarus kartais sunku suprasti, kol nepamato savęs iš šono. 

8. Kitų komentarai. Šokio mokymų metu kartais pasinaudojama pačių besimokančiųjų 

komentarais – vieni šoka, o kiti stebi ir vėliau komentuoja. Tokiu būdu lengviau įsisavinami 

šokio savitumai, atkreipiamas dėmesys į gerai ir blogai atliekamus šokio elementus. 

 

Tradicinio šokio išmanymo gilinimas – tai šokio mokymasis iš tradicijos nešėjų. Šokio 

mokytis iš tradicijos nešėjų norvegai dažniausiai važiuoja jau pakankamai gerai mokėdami šokti. 

Tokiu būdu įgyjamas ne tik tradicinio šokio, bet ir tradicinio dainavimo bei muzikavimo 

išmanymas. Mokymasis dažnai vyksta metus ar dvejus nuolatos bendraujant su tradicijos nešėju 

ar nešėjais. Tačiau Norvegijoje tradicijos nešėjai gerokai skiriasi nuo tradicijos nešėjų Lietuvoje, 

nes šiais laikais jie dažniausiai yra įgiję ir pedagoginės patirties. Todėl jiems lengviau 

verbalizuoti tai, ką jie moka.  

Buvusios šokio tradicijos sugrąžinimas į tam tikrą vietovę – tai yra viena iš pagrindinių 

Norvegijos tradicinės muzikos ir šokio centro veiklų. Per daugelį metų centro įkūrėjas ir 

darbuotojas E. Bakka surado metodą, kaip galima sėkmingai sugrąžinti šokius į jų kilmės 

regionus: 

1) į centrą pasikviečiami keli tos vietovės šokėjai; 

2) kartu su jais iš video įrašų transkribuojami ir analizuojami šokiai; 

3) mokomasi šokti analizuotus šokius; 

4) E. Bakka važiuoja į atitinkamą regioną padėti vietiniams šokėjams pravesti šokių 

kursus ir tapti šokių mokytojais (Bakka, 2002: 63). 
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 Norvegų tradicinio šokio metodikos privalumas yra tas, kad yra daug tradicinio šokio 

mokymo lygmenų, viskas vyksta palaipsniui, mokymo metodai pritaikomi atitinkamai pagal 

situaciją ir šokio mokymo tikslą. Didelis dėmesys skiriamas improvizacijai ir individualumui 

šokyje – stengiamasi mokyti ne vieno šokio varianto, o visos šokio struktūros. 

 

2. Siūlomas Marcinkonių polkos stiliaus mokymosi modelis 

Viena yra struktūriškai išsiaiškinti Marcinkonių (ar kitos vietovės) polkos savitumus, kita 

– perimti tą šokimo stilių. Apžvelgus visą Marcinkonių polkos įvairovę kyla klausimas, ar šį 

šokimo stilių įmanoma perimti? Bent jau tokį, koks jis buvo užfiksuotas vaizdo įrašuose. Gal tik 

svarbiausia atrasti tinkamą mokymo būdą? Galbūt geriausia yra nuvažiuoti į kaimą ir mokytis iš 

pačių tradicijos nešėjų? Buvo keletas tokių bandymų, tačiau nelabai sėkmingų. 

J. ir S. Česnulevičiai pasakojo, kad pas juos buvo atvažiavę folkloro ansamblio 

„Serbentėlė“ iš Kauno dalyviai mokytis šokti polką. Tačiau patys pateikėjai teigė, kad nors ir 

neblogai jie dabar šoka, tačiau dar ne visiškai taip, kaip turėtų: 

„Nu jau dar jiej nieko, nieko jau kojaites kėloja, kėloja. Daugiau biskį jiej kėloja kojas. 

Nu mes, mūs kojos beveik nuok žamės neatsikelia, kap mes šokam. Mūs cik an pirštų ir 

mes cik sukamės.“ (J. Česnulevičienė) 

Reiškia, mokantis nebuvo pilnai išsiaiškinta šokio struktūra, svarbiausi motyvai ir žingsnių 

pobūdis, o tai labai pakeičia šokio stilių. Česnulevičiai ypač akcentavo pernelyg ryškų kojų 

kilnojimą, kuris jų polkai nėra būdingas. 

 Pradėjusi Marcinkonių polkos stiliaus tyrimus, pati 2009 m. organizavau polkos 

mokymus šiame kaime. Tikslas buvo 14 – 20 metų amžiaus jaunimą pamokyti šokti polką. Buvo 

pakviesti kaimo gyventojai, kad jaunimas galėtų pasimokyti šokdami kartu su tradicijos nešėjais.  

Tačiau rezultatais pasidžiaugti taip pat negaliu. Paaiškėjo daug padarytų klaidų: per didelis tiek 

mokytojų (kaimo gyventojų), tiek besimokančiųjų skaičius; per trumpas laikas; dalis 

besimokančiųjų apskritai nemokėjo šokti. Paaiškėjo, kad šiuo atveju pasirinktas mokymo 

metodas netiko.  

Lietuvių choreografinį folklorą tyrinėjanti Audronė Vakarinienė taip pat yra susidūrusi su 

problemomis mokydama jaunimą tradicinės polkos. Folkloro ansamblių vadovų prašoma, ji yra 

sukūrusi 6 pakopų polkos mokymo metodiką, kurios dėka daugelis ansamblių pramoko šokti 

polką. Tačiau pati A. Vakarinienė yra pastebėjusi, kad šokimo manieros jiems perimti nepavyko.  

Kodėl taip sunku išmokti šokti tradicinę polką ar perimti polkos šokimo stilių iš kaimo 

gyventojų – tradicijos nešėjų? Kokios yra šių kylančių problemų priežastys? 
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1. Laiko trūkumas, nes tradiciškai šokti polką išmokdavo iš aplinkinių per daugybę 

metų. Kaime didelę dalį svarbių šokio elementų perimdavo ar savaime suprasdavo 

bešokdami su kitais bendruomenės nariais. Visas šis procesas vyko aplinkiniams (visai 

bendruomenei) nuolatos koreguojant, pataisant tuos šokio elementus, kurie atliekami ne 

taip. Šokėjai ilgai mokydavosi (iš pradžių pasibandydavo namuose, paskui 

pasipraktikuodavo paauglių šokiuose, o galiausiai „išsitobulindavo“ jaunimo vakarėliuose), 

kol tapdavo gerais šokėjais. Tai nenutikdavo per vieną dieną. Tuo tarpu šiais laikais 

dažniausiai norima polką išmokti nuvažiavus vos vieną ar du kartus į kaimą.  

2. Tradicijos nešėjų nemokėjimas verbalizuoti šokio išmanymo, nes šokti išmoko 

intuityviai vieni iš kitų. 

3. Besimokančiųjų motyvacijos trūkumas - dažnai nutinka, kad vieną ar kitą kartą 

pabandoma mokytis šokti tradicinę polką, o jeigu nepavyksta, tai numojama ranka. Tuo 

tarpu pateikėjai dažniausiai pasakojo apie labai didelį norą išmokti šokti, todėl net mokytis 

daug nereikėjo, nes kojos pačios pradėdavo judėti.   

4. Šokio stiliaus suvienodėjimas dėl to, kad moko tik vienas žmogus – tada kyla grėsmė, 

kad jis išmokys tik tų šokio elementų, kurie jam pačiam atrodo svarbūs, gražūs, kurie jam 

pačiam geriausiai pavyksta atlikti. Tai, kas atrodo ne taip svarbu ir gražu, o ypač tie šokio 

elementai, kurių jam atlikti nepavyksta, dažniausiai gali būti praleidžiami arba į juos 

neatkreipiamas didelis dėmesys. Šios problemos gali kilti tiek mokantis iš tradicijos 

perėmėjų, tiek iš tradicijos nešėjų. 

5. Šokio tradicijos išmanymo trūkumas – tai bene pagrindinė priežastis, nes tokiu atveju 

dėmesys gali būti atkreiptas ne į svarbiausius šokio elementus; likti nepastebėtas 

variantiškumas, improvizacija ir individualumas šokyje. Dėl šių priežasčių gali labai pakisti 

šokio stilius, o šokių mokytojams (perėmėjams) gali būti sunku atrasti tinkamus šokio 

perdavimo metodus. 

Mano nuomone, būtų tikslinga pasinaudoti norvegų tradicinių šokių perdavimo patirtimi 

ir pirmiausia parengti kelis (4 - 6) Marcinkonių šokio tradiciją išmanančius žmones.  

Siūloma Marcinkonių šokio tradiciją išmanančių asmenų parengimo ir polkos mokymo 

metodo kūrimo eiga: 

I. Susipažinimas su lokaline šokimo tradicija. Jau minėta, kad dažnai mokantis polką 

kyla problemų dėl to, kad besimokantieji nepakankamai išmano šokio tradiciją. Todėl, 
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būtų naudinga susipažinti su lauko tyrimų metu surinkta medžiaga apie lokalinę šokimo 

tradiciją, o galbūt netgi patiems nuvažiuoti pabendrauti su pateikėjais šia tema.  

II. Vaizdo įrašų žiūrėjimas. Būtų naudinga peržiūrėti vaizdo įrašus ne tik su 

marcinkoniškių, bet ir kitų Dzūkijos bei Lietuvos vietovių šokėjų atliekama polka. 

Tokiu būdu pasimatytų tradicinės polkos įvairovė Lietuvoje, šokio variantiškumas ir 

stiliaus individualumas. 

III. Marcinkonių polkos analizavimas struktūrinės analizės metodu. Analizuodami 

polkos šokimo pavyzdžius, besimokantys perprastų šokio savitumus, nereikėtų tiek 

daug jiems aiškinti, kas ir kodėl vyksta šokyje. 

IV. Susipažinimas su norvegų tradicinio šokio mokymo arba kitose šalyse sukurtomis 

metodikomis. Tai labai padėtų atrasti tam tikrą mokymosi ir mokymo sistemą. Apskritai 

šie žmonės turėtų turėti praktinio šokimo patirties, nes kitokiu atveju visas šis procesas 

užtruktų dar ilgiau.   

V. Mokymasis šokti. Besimokantieji patys, remdamiesi išanalizuota medžiaga, turėtų 

nuspręsti, nuo ko geriausia pradėti mokytis ir tuos būdus išnaudoti. Jeigu tai reikėtų 

spręsti man, tai Marcinkonių polkos mokymai atrodytų taip: 

1) žingsnių mokymai po vieną; 

2) susikabinimo mokymai; 

3) mokymasis suktis poroje; 

4) įvairių žingsnių variantų išbandymas; 

5) mokymasis vadovauti poroje (vyrams arba moterims kurios šoka vietoj vyro). 

Mokantis šokti svarbu būtų įtraukti ir savo šokimo filmavimą bei kitų žmonių 

komentarus.  

VI. Bendravimas su tradicijos nešėjais, šokimas su jais. Jau gerai pramokus polką ir 

manant, kad šokimo stilių pavyko įsisavinti, vertėtų važiuoti į Marcinkonis ir su 

tradicijos nešėjais išsiaiškinti, ar tikrai rezultatas buvo pasiektas. Jeigu ne, tai reikėtų 

aiškintis, kas nepavyko, kodėl ir kaip galima tai pataisyti. Tada vėl kurį laiką mokytis 

atsižvelgiant į gautą iš pateikėjų informaciją ir vėl važiuoti pasitikrinti. Tik tokiu būdu 

šokio stilius gali būti įsisavinamas. 

VII.  Gausesniam šokėjų ratui skirto mokymo metodo paieškos. Remiantis pačių 

patirtomis polkos mokymosi  nesėkmėmis ir pasiekimais, besimokantieji galėtų sukurti 

metodą, tinkamiausią Marcinkonių polkos mokymui. Tokiu būdu galima būtų atrasti 
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geriausią metodą, nes jis būtų išbandytas praktiškai ir nebūtų paremtas subjektyvia vieno 

asmens nuomone.  

Šio polkos mokymo metodo kūrimo sėkmė priklauso nuo dalyvių motyvacijos ir 

užsibrėžto tikslo siekimo. Galbūt šis metodo kūrimo procesas neatrodo realus, bet kai kuriose 

užsienio šalyse, pavyzdžiui, Norvegijoje, panašiai ir vyksta. Tai kodėl negalėtų vykti ir 

Lietuvoje? 
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IŠVADOS 

 

1. Tiek folkloristų išskiriama „tikra“ lietuviška polka, tiek peikiama „valspolkė“, tiek 

dar daugybė kitų lietuviškos polkos šokimo variantų yra tos pačios polkos skirtingi šokimo stiliai, 

o nesutarimai tarp Lietuvos folkloristų kyla dėl tradicinio šokio tyrimų bei šokio išmanymo 

stokos. Siekiant gilesnio šokio išmanymo būtini išsamesni tam tikro šokio stiliaus tam tikroje 

vietovėje tyrimai remiantis pateikėjų pasakojimais bei žodynu, vaizdo įrašais bei struktūrine  

analize.   

2. Pagal marcinkoniškių apklausas išryškėjo, kad seniau tradiciniai polkos mokymo / 

mokymosi būdai buvo tokie: šokti išmoko patys arba padedant artimiesiems; išmoko per 

suėjimus, vakarones (vieni mokėsi šokti praeidami abu šiuos etapus, o kiti – iš karto 

mokydamiesi šokti per pačias vakarones). Galutinai polkos stilius susiformuodavo pastoviai 

šokant. Tradiciniame kaime polkos stilių labiausiai įtakojo ne tik neverbalizuotos informacijos 

perėmimas iš bendraamžių šokant drauge, didelę įtaką turėjo ir šokimą koreguojantys komentarai 

– verbalizuota informacija, kurią gaudavo iš visų bendruomenės narių. 

3. Pateikėjų žodyno tyrimas atskleidė polkos šokimo savitumus pateikėjų akimis. Iš 

žodžių, naudojamų šokimui apibūdinti, galima daryti išvadą, kad šokant polką (o gal ir kai 

kuriuos kitus šokius) vienas esmingiausių dalykų buvo sukimasis. Tiek kalbant apie vyrą, tiek 

apie moterį, buvo pastebėta daugiau prasto negu gero šokėjo apibūdinimų. Nurodant vyro gerą 

šokimą, didžiausią reikšmę turėjo, ar jis šoka mažais žingsniais, ar moka suktis vietoje ir 

atsisukti. Vyrui privalumo suteikdavo ir mokėjimas smagiai patrepsėti, „koją užmesti“, tinkamai 

merginą apkabinti ir ją vedžioti. Merginos šokimo vertinimai buvo labiausiai susiję su mokėjimu 

prisitaikyti prie partnerio ir lengvai suktis. 

4. Vien pateikėjų žodyno tyrimo šokio stiliaus analizei neužtenka, būtina pasitelkti 

šokio struktūrinės analizės metodą, kad išsamiai būtų galima ištirti šokio motyvus, judesius ir 

žingsnius. Marcinkonių polkos stilius atsiskleidžia tiek nagrinėjant mikrostruktūros, tiek 

makrostruktūros skirtumus. 

5. Marcinkonių polkos stiliui tirti buvo sukurtas naujas metodas, nes: 

• tarptautinės šokio tyrinėtojų grupės pasiūlytas Syllabus šokio struktūrinės 

analizės metodas yra ribotas ir labai susijęs su tam tikra šokio kultūra (daugiausia 

pietryčių Europos), kuria remiantis buvo sukurtas;  
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• buvo atsižvelgta į vieną iš pagrindinių norvegų šokio analizės metodų 

principų – kiekvienam šokio tipui tirti reikalingas skirtingas, tik tam tipui 

pritaikytas metodas, nes tik tokiu būdu pasirinktos priemonės ir sąvokos gali būti 

paprastos ir artimos tiriamai medžiagai (Bakka, 2007: 105).  

Pagal lietuviškos polkos analizės metodą pateikiami bendrieji šokio duomenys, bendroji judesių 

charakteristika ir detali šokio analizė daugiausia dėmesio skiriant judesiams (kojų, rankų, 

liemens, galvos) ir jų sąsajai su muzika. Lietuviškos polkos analizės metodas buvo kuriamas 

remiantis tik polka, tačiau šis metodas lengvai gali  būti pritaikytas ir kitų lietuviškų šokių stiliui 

tirti, pavyzdžiui, valsui, fokstrotui. 

6. Tiriant Marcinkonių apylinkių polkos stilių, buvo išanalizuota 15 polkos šokimo 

pavyzdžių iš 6 vaizdo įrašų, nufilmuotų 1992, 2006, 2008 ir 2009 m. 

7. Remiantis išanalizuotais vaizdo įrašais bei interviu su pateikėjais iš Marcinkonių bei 

aplinkinių kaimų, buvo sudarytas galimų porų motyvų polkoje sąrašas. Neatmetama prielaida, 

kad gali būti (arba galėjo būti praeityje, bet dabar išnyko) ir daugiau porų motyvų, o ypač kitose 

Lietuvos vietovėse, todėl motyvų sąrašas ateityje gali būti papildomas. 

8. Marcinkonių polkos porinio šokio motyvus sąlyginai galima suskirstyti į 

pagrindinius (kuriuos įvardijo patys pateikėjai) ir šalutinius (atsirandančius tarp pagrindinių 

motyvų).  

9. Marcinkonių polkos pagrindiniai motyvai susideda iš sukinio į dešinę, sukinio į 

kairę, „varinėjimosi“, vyro ar moters „persisukimo po ranka“, porų ratelio, merginos „permetimo 

per koją“. 

10. Apibendrinant polkos žingsnius galima teigti, kad jų įvairovė yra žymiai didesnė 

sukinyje į dešinę negu į kairę. Įvairovė labiausiai pasireiškia, kai sukinys į dešinę atliekamas 

vietoje, nes tuomet naudojami dviejų ritminių grupių žingsniai. Tai yra Marcinkonių polkos 

didžiausias savitumas, nes šalia būdingiausio lietuviškos polkos bruožo – ❑ ritmo 

žingsnelio – atsiranda trižingsnis, kurio visi trys žingsniai turi vienodą ritminę vertę . 

Abiejų ritminių grupių žingsniai suskirstyti į dvi rūšis pagal žingsnių dydį ir kryptį, kiekviena 

rūšis pasižymi skirtingais variantais pagal žingsnių pobūdį (dažniausiai – paprastieji, kartais – 

nušokamieji žingsniai). Spirale atliekamo sukinio į dešinę žingsniai yra tik įprastinės ritmikos 

(❑). Jie taip pat yra dviejų rūšių pagal žingsnių dydį ir kryptį, o pagal pobūdį papildomai 

gali būti ir su treptelėjimais.  
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Sukinio į kairę būdingiausia trajektorija – spirale (tik kartą sukinys užfiksuotas vietoje). 

Žingsniai yra tik įprastinės ritmikos (❑), kurie gali būti suskirstyti į tris rūšis pagal žingsnių 

dydį ir kryptį, o jų pobūdis gali būti dvejopas – paprastieji (dažniausiai) arba nušokamieji 

žingsniai. 

11. Lyginant su vyrais galima pastebėti, kad moterų žingsniai dažniau pasižymi 

nereguliarumu, ypač šokio pradžioje. Taip atsitinka dėl antraeilio moters vaidmens šokyje, nes 

vyras sprendžia šokio eigą, žingsnių pasirinkimą, o moteris turi prie to tik prisitaikyti. 

Dažniausiai šie nereguliarumai pasireiškia ritmikos įvairove. Galima manyti, kad kuo ilgiau ir 

dažniau žmonės šoka poroje, tuo lengviau moteriai nuspėti būsimus judesius, tačiau ritminių 

nesutapimų pasitaiko ir dėl skirtingos šokėjų žingsnių struktūros. 

12. Marcinkonių polkoje vertikalieji judesiai yra neryškūs. Jie labiau matosi tais 

atvejais, kai šokama ne paprastaisiais, o nušokamaisiais žingsniais. Dažniausiai šokama per vieną 

taktą darant tris vertikaliuosius judesius. 

13. Marcinkoniškiai šoka susikabinę labai tvirtai, šokėjų kūnai beveik liečiasi 

tarpusavyje – toks susikabinimo būdas leidžia vyrui lengviau valdyti savo partnerę. 

Marcinkonyse dažniausiai šoka susikabinę „valsiškai“. 

14. Sukabintos rankos kartais „kratomos“, nors judesiai ne visada akivaizdūs. Atskirų 

šokėjų rankų „kratymas“ skiriasi: vieni „krato“ pastoviu ritmu, o kiti – įvairiai. Pagal „kratymo“ 

ritmą galima išskirti keturis variantus, iš kurių tik vienas pilnai nesutampa su vertikaliaisiais 

judesiais (vienam rankos judesiui tenka ne vienas, o du vertikalieji judesiai). 

15. Marcinkonių polkoje liemuo dažniausiai tiesus. Atskiri liemens judesiai pastebėti tik 

šokant vyrams – jie pasilenkia į kairę ar dešinę pusę priklausomai nuo to, kuria koja žengia 

pirmąjį takto žingsnį (dažniausiai motyvų pirmajame ar antrajame taktuose). Gali būti, kad toks 

elgesys yra susijęs su siekimu parodyti partnerei, kad šokyje kažkas keičiasi. 

16. Muzikos melodijas dažniausiai sudaro keturios frazės, kurios susideda iš keturių 

taktų. Konstatuota, kad muzikos frazių ir porinio šokio motyvų ribų sutapimus / nesutapimus nėra 

tikslinga analizuoti pagal pagrindinių šokio motyvų sutapimus su muzikinėmis frazėmis, nes 

šokio motyvų ribas nurodo perėjimo motyvai, todėl buvo nustatyta būtent jų vieta muzikos frazių 

atžvilgiu. Marcinkonių polkoje nėra klasikinio muzikos ir choreografijos sutapimo, nes ne 

visuomet naują šokio dalį pradedama šokti nuo muzikos pirmosios periodo frazės pirmojo takto.  

17. Analizuojant ritminį muzikos ir choreografijos sutapimą / nesutapimą išryškėjo, kad 

pagrindiniai akcentai sutampa, nors pasitaiko ir poliritmika, ypač kai atliekamas savitas 
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marcinkoniškių polkutės žingsnis  ritmu. Buvo užfiksuotas ir kitoks poliritmikos atvejis – 

kai su muzikos ritmu ir tempu nesutampa tik moters žingsniai. Šokio ir muzikos pradžia beveik 

niekada nesutampa, nes poros paprastai pradeda šokti tik po kelių muzikos taktų. 

18. Ištyrus Marcinkonių polką struktūrinės analizės metodu, paaiškėjo, kad šios vietovės 

polkos stilius yra savitas, skiriasi nuo folkloristams „įprastų“ polkos normų. Individualus šokio 

stilius pasižymi tokia didele įvairove, kad kyla mintis, ar ne geriau yra tirti individualų stilių, o tik 

po to ieškoti bendrumų. Tuo labiau, kad gyvoji šokio tradicija yra nutrūkusi ir atkurti buvusį 

vienos ar kitos vietovės šokio stilių tik iš vaizdo įrašų ir pavienių pateikėjų pasakojimų yra beveik 

neįmanoma. 

19. Tradicinės polkos stiliaus perėmimą apsunkinančios šiandieninės problemos: laiko 

trūkumas; tradicijos nešėjų nemokėjimas verbalizuoti šokio išmanymo; besimokančiųjų 

motyvacijos trūkumas; šokio stiliaus suvienodėjimas dėl to, kad moko tik vienas žmogus; šokio 

tradicijos išmanymo trūkumas (tai bene pagrindinė priežastis, nes tokiu atveju dėmesys gali būti 

atkreiptas ne į svarbiausius šokio elementus, nepastebėtas variantiškumas, improvizacija ir 

individualumas šokyje). 

20. Siūloma Marcinkonių šokio tradiciją išmanančių 4 – 6 asmenų parengimo ir polkos 

mokymo metodo kūrimo eiga: 1) susipažinimas su lokaline šokimo tradicija; 2) vaizdo įrašų 

žiūrėjimas; 3) Marcinkonių polkos analizavimas struktūrinės analizės metodu; 4) susipažinimas 

su norvegų tradicinio šokio mokymo arba kitose šalyse sukurtomis metodikomis; 5) mokymasis 

šokti (žingsniai, susikabinimai, sukimasis poroje, mokymasis vadovauti poroje); 6) bendravimas 

su tradicijos nešėjais, šokimas su jais; 7) gausesniam šokėjų ratui skirto mokymo metodo 

paieškos. 

21. Galima kurti įvairius metodus, aiškinančius kaip įsisavinti polkos (ar kito šokio) 

stilių, tačiau tai tik iš dalies gali pakeisti Lietuvoje egzistuojančias tradicinio šokio perdavimo 

problemas. Svarbiausia yra šokėjo motyvacija – folkloriniame judėjime dalyvaujančių asmenų 

noras perimti tam tikrą polkos stilių. 
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1 priedas 

Klausimynas 

„LOKALINĖ ŠOKIMO TRADICIJA IR JOS PERDAVIMAS“ 

 

Kaimo bendruomenės įtaka šokių perdavimui 

1. Nuo kelių metų pradėjote vaikščioti į šokius? Nuo kelių metų galima buvo eiti? Ar galima buvo 

nueiti pažiūrėti, jeigu šokti neleisdavo? Kas išvarydavo? Kaip? 

2. Ar vykdavo šokiai jaunimui, kurio dar nepriimdavo į suaugusiųjų šokius? Kaip jie buvo 

vadinami? Kur / Kuriuo metų laiku vykdavo? Kas organizuodavo / inicijuodavo? Kas / Kokio 

amžiaus ten dalyvaudavo? Ar ateidavo vyresnių? Ar grodavo? Kuo? Ką šokdavo, žaisdavo, 

ratelius eidavo? Kas vadovaudavo šokiams / rateliams? Ką dar per tuos šokius veikdavo? 

3. Kaip vaikinai / merginos mokėsi šokti? Kokio amžiaus pradėdavo mokytis? Ar nemokantieji 

prašydavo ko, kad pamokytų? Ar reikėdavo už tai atsilyginti? Kaip? 

4. Ar visi kaime mokėjo šokti? Ar buvo nemokančiųjų? Kaip buvo vertinami tie, kurie nemokėjo?  

5. Ar būdavo, kad kas nors sakydavo, kad kažkas šoka ne taip kaip reikia? Kad pamokindavo / 

pataisydavo šokantįjį / šokančiuosius? 

6. Ar buvo šokių, ratelių, kuriuos mokėjo šokti visi? (pavadinimai) Ar buvo šokių, ratelių, kuriuos 

mokėjo šokti tik kai kurie šokėjai? (šokių, ratelių pavadinimai, šokėjų pavardės) Kur jų išmoko? 

Ar pamokydavo tų šokių, ratelių kitus? Ar reikalaudavo kokio atlygio už tai? 

7. Ar dažnai tekdavo pasišokti? Kokiomis progomis? Kur vykdavo? Kiek kartų per savaitę / mėnesį? 

Kas organizuodavo / inicijuodavo? Kiek laiko trukdavo šokiai? Kiek skirtingų šokių, ratelių 

šokdavo per vakarą? Kiek laiko trukdavo skirtingi šokiai? (Gal papasakotų kokia viso vakaro eiga 

būdavo: susirenka, pašoka, gal pertraukos būna, ką jų metu veikia ir t.t.)  

8. Kur vykdavo šokiai (vasarą, žiemą)? Kaip buvo parenkama šokių vieta (pas turtingesnius, kurie 

mėgo draugiją, kur buvo jaunų merginų, kur buvo daug vietos šokt)? Kas kviesdavo muzikantą ir 

kaip jam atsilygindavo? Kaip jaunimas sužinodavo, kad vyks šokiai? 

9. Ar būdavo oficialiai pažymima, kad vaikinas / mergina jau gali lankytis šokiuose? Kaip tai 

vykdavo (turėdavo atsinešti vaišių/ gėrimų / pašokti)? Kaip būdavo vadinami šie įvykiai? 

10. Ar visuomet būdavo laikomasi draudimo šokti per Adventą / Gavėnią? Ar į šokius ateidavo 

jaunimas, kurių šeimose neseniai kažkas mirė? 

11. Ar vykdavo šokiai karo / pokario laikotarpiu?  

12. Kada šokti pradėjo kultūros namuose? Kas tuomet pasikeitė (šokių repertuaras / muzikantai / 

instrumentai)?  

13. Kada šokiuose pradėta naudoti įvairi elektroninė muzikos aparatūra, magnetofoniniai įrašai? Ar 

tai įtakojo šokių repertuarą? 

Šokių repertuaras ir stilius 

1. Kokius prisimena jų kaime šoktus šokius, ratelius? Ar repertuaras skyrėsi skirtingais laikotarpiais? 

2. Ar buvo šokamų tik tam tikromis progomis (pvz. per vestuves) šokių? 

3. Kokiu šokiu dažniausiai prasidėdavo šokiai? Kokiu pasibaigdavo? Ar būdavo šokių eiliškumas? 

4. Ar šokdavo „viliotinį“? Kas turėjo teisę vilioti? Kaip išsikviesdavo sau šokėją? Kaip perskirdavo 

poras? 

5. Kaip jų kaime vadindavo skirtingas polkas / valsus? Kuo jie skyrėsi? 
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6. Kaip susikabindavo šokdami valsą / polką kt. šokius? 

7. Koks(-ia) šokėjas(-a) buvo laikomas geru(-a)? Kodėl? (Ar pats pateikėjas toks buvo?) Geriausių 

apylinkės šokėjų (įvairiais periodais) pavardės. Kaip žmonės apibūdina jų šokį, kokį įspūdį darė 

aplinkiniams? Kodėl jie buvo laikomi geriausiais? Ar teko pateikėjui(-ai) su jais šokti?  

8. Koks buvo požiūris į šokėjus, turinčius savitą šokimo manierą, sugebančius improvizuoti, šokti 

kitaip negu visi? Kuo jų šokimas skyrėsi nuo visų kitų? Daugiau improvizuodavo vyrai ar 

moterys? (pavardės, jeigu tokių šokėjų buvo) Gal pats pateikėjas(-a) toks(-ia) buvo? Ar teko šokti 

su tokiais šokėjais? Ar patiko? 

9. Ar skyrėsi jų kaimo šokiai nuo aplinkinių kaimų šokių/pasišokimų? Kuo? 

10. Kokiu apavu būdavo smagiausia šokti? Ant kokio pagrindo (grindų, žolės)? 

11. Kuo pateikėjo šokimas dabar (jeigu vis dar šoka) skiriasi nuo to, kaip šokdavo jaunystėje? 

Šokio ir muzikos ryšys 

1. Ar visuomet muzikantai mokėdavo (gerai) groti šokiams? Kaip apibūdintų gerą ir blogą 

muzikantą? (pavardės) 

2. Ar nekildavo nesutarimų su muzikantu, kad jis ne taip groja (pvz. per greitai, per lėtai)? O gal 

muzikantas priekaištaudavo, kad ne taip šoka? Kuo baigdavosi tokie nesutarimai? 

3. Ar šokėjai taikydavosi prie muzikos, ar muzikantas sekdavo šokėjus? Ar tai priklausė nuo to, kokį 

šokį šokdavo, o gal koks muzikantas grodavo? (šokių pavadinimai, muzikantų pavardės) Ar 

muzikantas begrodamas vieną šokį kaitaliodavo tempą? 

4. Ar būdavo varžytuvės tarp muzikanto ir šokėjų? Jeigu būdavo, tai ar muzikantas visą laiką 

grodavo tą patį šokį ar keisdavo? 

5. Ar muzikantai skelbdavo būsimo šokio pavadinimą? (Ar pradėdavo groti, o visi jau žinodavo, 

koks tai šokis?) Ar grodavo kelis šokius vieną paskui kitą be pertraukos? 

6. Ar galėdavo šokėjai užprašyti naują šokį ar tik muzikantai pasirinkdavo, ką groti? Ar būdavo, kad 

muzikantai atsisakytų groti? Ar buvo paprotys „užsiprašyti“ šokį, už tai atskirai sumokant 

muzikantui? Kaip tai buvo daroma? Kas turėjo teisę užprašytą šokį šokti?  

7. Ar būdavo, kad muzikantas/ai užgrodavo šokius, kurių šokėjai nemokėtų šokti? Kas tada 

nutikdavo? Ar atsirasdavo, kas parodytų tuos šokius? Ar patys muzikantai mokėdavo šokti šokius, 

kuriuos grodavo? Ar geri muzikantai buvo ir geri šokėjai? 

8. Kokiais instrumentais grodavo per šokius? Koks būdavo šokių akompanimentas, jei nebūdavo 

muzikanto (gal dainuodavo)? Ar tai įtakodavo šokamus šokius / šokių repertuarą? 

9. Ar šokant kas nors (muzikantas, šokėjai, kiti) dainuodavo / švilpaudavo / šūkčiodavo pritardami 

muzikai? Gal dar kaip nors išreikšdavo savo emocijas?  

Šokio etika 

1. Kaip vyrai kviesdavo merginas šokiui? Kaip atsisveikindavo pašokus? Ką darydavo / sakydavo? 

2. Ar merginos galėdavo kviesti vyrus šokiui? Kokiomis aplinkybėmis? Ar buvo tam tikri šokiai, per 

kuriuos merginos galėjo kviesti? Kiek jų būdavo per vieną vakarą? Kaip jos tai darydavo? Kurį 

vyrą dažniausiai kviesdavo (kuris patinka / su kuriuo smagu šokt / tą kuris prieš tai dažnai 

šokdindavo)?  

3. Ar merginos galėjo vadovauti šokiui (pvz. polka su ragais, kadrilius)? 

4. Ar galėdavo mergina / vyras atsisakyti šokt? Ar mergina galėjo atsisakyti šokti su nepažystamu, 

kitataučiu vaikinu? Ar bausdavo šokti atsisakiusią merginą? 

5. Ar būdavo galima išskirti šokančią porą? Ar tai galėjo daryti tik vaikinai ar ir merginos? 
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6. Ar dažnai nutikdavo, kad mergina šoktų su mergina? Ar būdavo šokių, kurių negalėdavo šokti 

mergina su mergina? Ar atsitikdavo taip, kad vyras šoktų su vyru? Jeigu ne, tai kodėl? 

7. Ar dėkodavo muzikantui už pagrotą šokį? Kaip? 

8. Kiek kartų iš eilės buvo galima šokti su tuo pačiu partneriu? 

9. Ar buvo tam tikrų moralinių draudimų susikabinant vaikinui ir merginai? 

10. Ar vedusios poros šokdavo šokiuose? Ar ištekėjusios moterys šokdavo su kitais vyrais? Kaip 

elgiamasi, norint pašokdinti kito vaikino merginą / svetimą žmoną? 

Pateikėjo mokymasis šokti 

1. Ar pradėjus vaikščioti į šokius, jau mokėjote šokti?  

2. Kaip išmokote šokti? Kada / kas / kokiomis aplinkybėmis mokė? Ar reikėjo už tai kažkaip 

atsilyginti? Ar mokėsi vienas(-a) ar kartu su daugiau jaunimo?  

3. Ar teko dalyvauti „piemenų šokiuose“? Kokio amžiaus buvo? Kas kartu su pateikėju tuose 

šokiuose dalyvaudavo? 

4. Ar tėvai, broliai, seserys buvo geri šokėjai? 

5. Gal žino, kaip kiti giminaičiai, kaimynai mokėsi šokti?  

6. Kokie šokiai, rateliai buvo mėgstamiausi? Kur ir kaip juos išmoko? Ar buvo šokių, ratelių, kurių 

nemokėjo šokti ar nepavyko išmokti? Kodėl? 

7. Su kuo labiausiai patikdavo / patinka šokti? Kodėl? Mėgstamiausi šokiai.  

8. Kada nustojo vaikščioti į šokius? 

Mokyklos / saviveiklos ansamblių įtaka šokiams / šokių mokymams 

1. Ar mokėsi šokių / ratelių mokykloje? Kokių? (pavadinimai) Kurioje klasėje? Kas mokė šokių / 

ratelių mokykloje? (pavardės) 

2. Kuo skyrėsi šokių mokymai mokykloje? Ar patiko šokių mokytis mokykloje? Kodėl? 

3. Kur šokdavo mokykloje išmoktus šokius? Ar ten pat šokdavo ir kaimo šokius? 

4. Ar šioje vietovėje gyvavo saviveiklos ansambliai? Kokiu laikotarpiu? Kokie? Kas vadovavo (ar 

vietiniai)? Kas dalyvavo? Kiek žmonių? 

5. Ar tuose ansambliuose šokdavo / mokydavo šokti? Ar teko mokyti kitus / mokytis iš kitų 

ansambliečių? Kas ir kokių šokių / ratelių mokė? 

6. Ar mokantis šokių mokykloje ar saviveiklos ansamblyje(-iuose) buvo mokoma kažkaip laikyti 

rankas, kelti kojas ir pan.?  

7. Ar kažkuo skyrėsi kaip šokius atlikdavo ant scenos nuo šokių, kai šokdavo per vakarones / šokių 

vakarus / pasišokimus? Kuo? 

8. Ar būdavo, kad kažkas (pvz. vadovas) sakydavo, kad ne taip pašoko per pasirodymą ant scenos? 

Ar pateikėjas(-a) pritardavo tai nuomonei? Ar tai įtakodavo tolimesnį šokimą? 

Šokių mokymas 

1. Ar teko kitus mokyti šokt? (Pvz. savo vaikus, anūkus, kt. giminaičius ar šiaip žmones)? Kokių 

šokių / ratelių mokė? Kaip jiems sekėsi mokytis? Kodėl?  

2. Ar jiems pavyko išmokti šokti taip, kad pateikėjas būtų patenkintas mokymu? Ar jie šoka taip, 

kaip pateikėjas (dabar ir jaunystėje)? (pavardės, jeigu tokių yra) Jeigu ne, tai kuo skiriasi? 

3. Ar teko per TV ar kažkur kitur matyti ką nors šokant taip, kaip pateikėjas(-a) šoko jaunystėje? 

(kokia laida tai buvo, koks ansamblis) 
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4. Ar teko dalyvauti šokių varžytuvėse? Kada? Kur? Su kuo šoko? Kaip sekėsi? Ar pateikėjo 

jaunystėje vyko šokių varžytuvės? 

5. Ar kažkas filmavo kada nors kaip pateikėjas(-a) šoka / moko šokių? Kas/ kada/ kokiomis 

aplinkybėmis? Gal turi nuotraukų, video įrašų iš kokių šokių vakarėlių? 

 

 

 

 

 

2 priedas 

Čekų šokio „Rovenačka“ analizės pagal „Syllabus“ metodą pavyzdys 

 

Šokio ir muzikos transkripcija bei bendri šokio duomenys 
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Žodinis formos analizės aprašas 

 

 

Formos lygmenų grafinė lentelė 

 

Sutrumpinta grafinė notacija 
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3 priedas 

Šokio žingsnių struktūros užrašymo pagal norvegų metodiką pavyzdys 
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4 priedas  

Žingsnių žymėjimo sistema pagal D. Urbanavičienės metodiką 

 

 

 

 

5 priedas 

Žingsnių žymėjimo pagal D. Urbanavičienės metodiką pavyzdys 
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6 priedas 

Susikabinimo simboliai ir reikšmės pagal D. Urbanavičienės metodiką 
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7 priedas 

Marcinkonių polkos choreografinių motyvų variantų analizės palyginimo lentelės 

1 lentelė 

Sukinio į dešinę (s/d) 

Šokimo 

pavyzdžių 

nr. 

Motyvo 

eil. 

Pėdų 

padėtis 

Taktų 

sk. 

Apsisukimų 

sk. 

Sukimosi 

greitis 

(tkt) 

Trajektorija 

S. Česnulevičius ir J. Česnulevičienė 

I pradžioje d/t 21½ 12 1,79  vt, po truputį judant 

ln į vieną pusę, po 

to atgal 

IV pradžioje d/t 13 7 1,85 8 tkt vt, po to 5 tkt 

sp 

IV viduryje d/t 15 9½ 1,57 vt 

IV viduryje d/t 15 8 1,87 vt 

V pradžioje d/t 13 7½ 1,73 vt 

V pabaigoje d/t 16 8 2 vt 

VII pradžioje d/t 14 7 2 sp 

VII pabaigoje d/t 18 8½ 2,11 vt 

XII pradžioje d/t 24 14 1,71 vt 

S. Česnulevičius ir M. Dancevičienė iš Senosios Varėnos k., Varėnos r. 

VIII pradžioje d/t 12 5½ 2,18 5 tkt sp, po to 7 tkt 

vt 

VIII pabaigoje d/t 5 2½ 2 vt 

S. Česnulevičius ir nežinoma moteris iš Marcinkonių 

X pradžioje d/t 17 8 2,12 sp 

X viduryje d/t 7 

8 

4 

3½ 

1,75 

2,28 

vt 

sp 

V. Kašėta ir A. Pugačiauskienė 

II pradžioje d/t 14 6 2,33 sp 

II viduryje d/t 4 

8 

2 

5 

2 

1,6 

sp 

vt 

II viduryje d/t 7 5 1,4 4 tkt sp, 3 tkt vt 

III viduryje d/t 8 4 2 sp 

III viduryje d/t / p/n 11 7 1,57 įvairiai 

III pabaigoje d/t 5 2½ 2 sp 

VI pradžioje d/t 20 8 2,5 sp 

VI pabaigoje d/t 4 1½ 2,66 sp 

XI pradžioje d/t 15 6 2,5 sp 

XI viduryje d/t 19 8 2,37 sp 

XI pabaigoje d/t 6 2½ 2,4 sp 

XV pradžioje d/t 14 6 2,33 sp 

XV viduryje d/t 14 6 2,33 sp 

V. Kašėta ir J. Česnulevičienė 

IX pradžioje d/t 13 4 3,25 vt 
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IX viduryje d/t 7 2½ 2,8 vt 

Nežinomi šokėjai iš Marcinkonių 

XIII pradžioje d/t 21 6 3,5 sp 

Dvi nežinomos moterys iš Marcinkonių 

XIV viduryje d/t 10 7 1,42 vt 

XIV pabaigoje – 12 8½ 1,41 vt 

 

2 lentelė 

Sukinio į kairę (s/k) 

Šokimo 

pavyzdžių 

nr. 

Motyvo 

eil. 

Pėdų 

padėtis 

Taktų 

sk. 

Apsisukimų 

sk. 

Sukimosi 

greitis 

(tkt) 

Trajektorija 

 S. Česnulevičius ir J. Česnulevičienė 

I pabaigoje d/t 6 3 2 sp 

IV viduryje p/p 14 6 2,33 sp 

IV viduryje p/p / d/t 14 5½ 2,54 sp 

IV pabaigoje d/t 14 5½ 2,54 sp 

V viduryje d/t 9 4 2,25 sp 

VII viduryje d/t 12 4 3 vt 

XII pabaigoje d/t 4 2½ 1,6 vt 

S. Česnulevičius ir M. Dancevičienė 

VIII viduryje p/p 8 4 2 sp 

S. Česnulevičius ir nežinoma moteris iš Marcinkonių 

X viduryje p/p 13 6 2,17 7 tkt sp, 6 tkt vt 

X pabaigoje p/p 14 6 2,33 sp 

V. Kašėta ir A. Pugačiauskienė 

II viduryje p/p 9 4 2,25 sp 

II viduryje p/p 7 3 2,33 sp 

II pabaigoje p/p 12 5 2,4 sp 

III viduryje p/p / d/t 14 6 2,33 sp 

III viduryje p/p 12 4½ 2,66 sp 

VI viduryje p/p 15 6 2,5 sp 

XI viduryje p/p 7 3 2,33 sp 

XI viduryje d/t / p/p 10 4½ 2,22 sp 

XV viduryje d/t 7 3 2,33 sp 

XV pabaigoje p/p 7 3 2,33 sp 

V. Kašėta ir J. Česnulevičienė 

IX viduryje d/t 7 2½ 2,8 vt 

IX pabaigoje p/p 6 2 3 sp 

nežinoma pora iš Marcinkonių 

XIII pabaigoje p/p 5 2 2,5 sp 

dvi moterys iš Marcinkonių 

XIV viduryje k/t 5 2½ 2 vt 
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3 lentelė 

Perėjimo motyvų 

Šokimo 

pavyzdžių 

nr. 

Trukmė Trajektorija 
Muzikos 

taktas 

Paralelinės 

choreografinės linijos 

Rankų Liemens 

I (Č) 1 vt B3 III + - 

II (K) 1 vt B1 I + + 

II (K) 1 vt C3 I + + 

V (Č) 1 vt B1 II + - 

VI (K) 1 vt B3 I + - 

IX (K) 1 vt B3 I + + 

XI (K) 1 vt A4 II + - 

XIII 1 vt B1 II + + 

XV (K) 1 vt B1 I + + 

III (K) 1 vt A1 I + + 

III (K) 1 vt B3 III + + 

IV (Č) 1 vt A1 I - + 

IV (Č) 1 vt A1 I + + 

VI (K) 1 vt A3 I + + 

VII (Č) 1 v/p B4 III + + 

X (Č) 1 v/p A1 I + + 

XI (K) 1 v/p B3 II + - 

IX (K) 1 v/a A3 II + - 

X (Č) 1 v/a B1 III + - 

II (K) 2 v/p B3 II + + 

II (K) 2 v/p A1 I + + 

V (Č) 2 v/p B3 IV + + 

IX (K) 2 v/p A1 I + + 

XI (K) 2 v/p B3 I + + 

XIV 2 v/p A1 II - - 

III (K) 2 v/p B1 I + + 

III (K) 2 v/p A4 I + + 

VIII (Č) 2 v/p B1 I + + 

XII (Č) 2 v/a B1 II + + 

XV (K) 2 v/a A3 I + + 

XIV 2 v/a C1 IV - - 

IV (Č) 2 vt B1 I + - 

IV (Č) 2 vt B1 I + - 

IV (Č) 2 vt B1 I + + 

VII (Č) 2 vt B1 I + + 

X (Č) 2 vt B1 I + - 

XI (K) 2 vt B1 I + + 

XIV 2 vt B2 II - - 

VIII (Č) 2 vt B3 III + - 

XV (K) 2 vt B3 I + + 

II (K) 3 vt B1 II + + 
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4 lentelė 

Liemens judesių 

Ritmas Judesys 

Šokimo 

pavyzdžių 

nr. 

Šokėjas 

Porinio šokio 

motyvas motyvo taktas 

 ❑ p/d XV K pr I  

p/k XI K pr I 

p/k VI K pr I 

p/k XV K p I 

p/k III K p II 

p/k II K p II 

p/k VI K s/k I 

p/k III K s/k VIII  

❑.  p/d IV Č p I 

      p/k VIII Č p I 

❑   p/k XV K p I 

p/d XV K p II 

p/k XII Č p I 

p/k XI K p I 

p/d X Č p I 

p/d VII Č p I 

p/d IV Č p I 

p/k IV Č p II 

p/d X Č s/d VIII 

p/d X Č s/k I 

 p/k XV K p I 

p/k XI K p I 

p/d XI K p II 

p/k IX Č p I 

p/k IX Č p I 

p/d IX Č p II 

p/d VI K p I 

p/k V Č p I 

p/d V Č p II 

p/k III K p II 

p/d III K p I 

p/d III K p I 

p/k II K p I 

p/k II K p I 

p/d II K p II 

p/k II K p I 

p/k II K p I 

p/d II K p II 

p/k VI K s/d I 

p/k II K s/d I 
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p/d II K s/d II 

p/k II K s/d I 

 p/k II K s/d I 

p/k II K s/k I 

 

 

8 priedas 

Marcinkonių polkos struktūrinės analizės pavyzdžiai  

 

I pavyzdys. J. ir S. Česnulevičiai per polkos varžytuves Varėnoje    2006 11 17  

II pavyzdys. A. Pugačiauskienė ir V. Kašėta per polkos varžytuves Varėnoje  2006 11 17 

III pavyzdys. A. Pugačiauskienė ir V. Kašėta per polkos varžytuves Varėnoje  2006 11 17  

IV pavyzdys. J. ir S. Česnulevičiai per polkos varžytuves Varėnoje   2006 11 17  

V pavyzdys. J. ir S. Česnulevičiai per polkos varžytuves Varėnoje    2006 11 17  

VI pavyzdys. A. Pugačiauskienė ir V. Kašėta per polkos varžytuves Varėnoje  2006 11 17  

VII pavyzdys. J. ir S. Česnulevičiai per polkos varžytuves Varėnoje   2008 11 22  

VIII pavyzdys. S. Česnulevičius ir M. Dancevičienė iš Senosios Varėnos k. 2008 11 22  

IX pavyzdys. J. Česnulevičienė ir V. Kašėta per polkos varžytuves Varėnoje 2008 11 22  

X pavyzdys. S. Česnulevičius ir nežinoma moteris iš Marcinkonių k.  2009 09 23  

XI pavyzdys. A. Pugačiauskienė ir V. Kašėta, Marcinkonys    2009 09 23  

XII pavyzdys. J. Česnulevičienė ir S. Česnulevičius, Marcinkonys     1992 06 28  

XII pavyzdys. P ir J. Sereičikai, Marcinkonys     1992 06 28  

XIII pavyzdys. dvi moterys iš Marcinkonių      1992 06 28  

XIV pavyzdys. A. Pugačiauskienė ir V. Kašėta per polkos varžytuves  2008 11 22 
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SUTRUMPINIMAI 

 

LKŽ   – Lietuvių kalbos žodynas internete: www.lkz.lt 

TŽŽ   – Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius: Žodynas, 2004.  

LKA V – Lietuvos liaudies kultūros centro Liaudies kūrybos archyvo video fondai 

MFA V – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto 

Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyvo video fondai 

Rff – The Norwegian Council for Folk Music and Folk Dance. Selected Bibliography, 

1985. 

angl.   – anglų (kalba) 

lot.  – lotynų (kalba) 

norv.   – norvegų (kalba) 

pranc.   – prancūzų (kalba) 

k.  - kaimas 

r.  - rajonas 

Šokio analizei naudoti sutrumpinimai: 

V - vyras; 

M  - moteris; 

k - kairė; 

d - dešinė; 

S - vertikalūs judesiai; 

R - ritmas; 

J - judesiai; 

Vk/Md - sukabintos vyro kairė ir moters dešinė rankos; 

p/k  - palinkimas (palenkimas) į kairę;  

p/d  - palinkimas (palenkimas) į dešinę;  

ž  - judesys (palenkimas) žemyn;  

v  - judesys (palenkimas) į viršų; 

 

Porinio šokio motyvai: 

s/d - sukinys į dešinę; 

s/k - sukinys į kairę; 

v/p - „varymasis“ į priekį; 

v/a - „varymasis“ atgal; 

M/r - moteris apsukama po ranka; 

V/r - vyras apsisuka po ranka; 

r - porų ratelis; 

p - perėjimo motyvas; 

pr - šokio pradžios motyvas; 

http://www.lkz.lt/
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pb - šokio pabaigos motyvas; 

 

Pėdų padėtis: 

d/t - dešinė pėda tarp partnerio (-ės) pėdų; 

k/t - kairė pėda tarp partnerio (-ės) pėdų; 

p/p - partnerių pėdos priešais (dešinė prieš kairę, kairė prieš dešinę); 

d/š - dešinė pėda šalia partnerio (-ės) pėdų; 

d/k - kairė pėda šalia partnerio (-ės) pėdų; 

p/n  - partnerių pėdų tarpusavio padėtys yra nepastovios; 

 

Trajektorija: 

vt - vietoje; 

sp - spirale; 

ln - linija; 

v/p - varymasis į priekį; 

v/a - varymasis atgal; 

 

Šokėjai: 

Č  - S. Česnulevičius; 

K - V. Kašėta. 

 

 

 

 

DVD priedo turinys 

 

Eil. 

Nr. 
Šokėjai Metai 

Šokimo pavyzdžių 

nr. 

1. Marcinkonių k. šokėjai 1992 06 28 XII, XIII, XIV 

2. A. Pugačiauskienė ir V. Kašėta 2006 11 17 III 

3. J. ir S. Česnulevičiai 2006 11 17 I 

4. A. Pugačiauskienė ir V. Kašėta 2006 11 17 II 

5. J. ir S. Česnulevičiai 2006 11 17 IV 

6. 
2006 m. polkos varžytuvių Varėnoje 

laimėtojai 
2006 11 17 V, VI 

7. A. Pugačiauskienė ir V. Kašėta 2008 11 22 XV 

8. J. ir S. Česnulevičiai 2008 11 22 VII 

9. M. Dancevičienė ir S. Česnulevičius  2008 11 22 VIII 

10. J. Česnulevičienė ir V. Kašėta 2008 11 22 IX 

11. Marcinkonių k. šokėjai 2009 09 23 X, XI 

 

 


