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tyrimo prielaidos

lietuvių etnomuzikologijos ištakose įsitvirtino teorija apie graikiškų dermių pa-
plitimą lietuvių tradicinėje muzikoje. Vienas pirmųjų apie tai užsimena kun. teodoras 
Brazys (Brazys 1920). jadvyga Čiurlionytė taip pat įžvelgia „graikų tonacijas“ lietuvių 
liaudies dainose ir atlieka gana išsamias šių dermių apžvalgas (Čiurlionytė 1938; 1955; 
1969). Paklusdami autoriteto fenomenui ir vėlesnių kartų etnomuzikologai, analizuo-
dami lietuvių liaudies muziką, mato joje tas pačias graikiškas dermes. Šalia graikiškų 
dermių ilgą laiką buvo kalbama ir apie chromatinį bei derminį kintamumą liaudies mu-
zikoje (ambrazevičius 2006b: 1820). lietuvių liaudies muzikos transkripcijos mokslo 
pradininkė genovaitė Četkauskaitė išsamiai aptaria chromatizmų kintamumo pavyz-
džius, nagrinėja jų reikšmę dermei (pavyzdžiui, minoras su fryginiu ar eoliniu-joniniu 
atspalviu ir pan.; Četkauskaitė 1981; 1998). apibendrindami teorijas, kuriose laikomasi 
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anotacija. Straipsnyje aptariamos lietuvių tradicinio vienbalsio dai-
navimo dermės dviejų teorinių modelių – diatonikos (dvylikalaips-
nės temperacijos) ir ekvitonikos – atžvilgiu. dažnai liaudies dainų 
analizė prasideda nuo vakarietiška notacija užrašytos transkripcijos, 
atspindinčios ne kultūros pateikėjo (liaudies dainininko), o išorinio 
suvokėjo (vakarietiškoje muzikos tradicijoje užaugusio etnomuzi-
kologo) derminį mąstymą. dėl to gali būti daromos klaidingos iš-
vados apie tiriamosios muzikos derminius reiškinius. Šiame tyrime, 
akustiniais metodais pamatavus garso įrašus, apskaičiuota 73 dainų 
dermių intervalika (šimtųjų pustonio dalių – centų – tikslumu). Pri-
taikius įvairius statistinius metodus – aprašomąją statistiką, grafinį 
duomenų vaizdavimą, klasterinę analizę – nustatyta, kad tiriamojoje 
imtyje aptinkami abiejų teorinių modelių pėdsakai.
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nuostatos, kad lietuvių tradicinės muzikos dermės yra grįstos dvylikalaipsne temperacija 
(t. y. konstrukciniai visų dermių intervalai yra pustonis ir tonas), pavadinkime jas diato-
niniu dermių interpretavimo modeliu.

Svarbus veiksnys suvokiant muziką yra vadinamosios „klausos iliuzijos“ (cheno-
weth 1972: 50), atsirandančios dėl kultūros pateikėjo (liaudies muzikanto) ir išorinio 
suvokėjo (vakarietiškoje muzikos tradicijoje užaugusio etnomuzikologo) muzikinio 
mąstymo skirtumų. Su šiuo reiškiniu susiduria liaudies muzikos tyrėjai, interpretuodami 
darnas diatoninės percepcijos pagrindu (t. y. tradicinę muziką suvokia remdamiesi savo 
muzikiniu žodynu ir jo taisyklėmis). Čia slypi pavojus padaryti neteisingas išvadas ir 
iškelti nepagrįstas teorijas1.

Įvairių užsienio tyrėjų darbuose gausu įžvalgų, patvirtinančių „klausos iliuzijų“ reiš-
kinį. Percy’is graingeris, abejodamas linkolnšyro dainininkų intonavimu pagal skir-
tingas graikiškas dermes, pavadino šias dermes „laisvai surėdytomis“ (angl. loosely-knit; 
grainger 1908–1909: 158). norvegų mokslininko Reidaro Sevågo iškeltoje teorijoje 
minima, kad langeleiko (gnaibomojo chordofono) dermėse yra stabilios prima ir kvinta, 
o kiti garsai intonuojami daug laisviau (Sevåg 1974)2. Žinomos ir sovietinės etnomu-
zikologijos mokyklos atstovų abejonės dėl chromatizmų fenomeno liaudies muzikoje, 
jų užuominos apie „netemperuotąsias“ darnas ir nuodugnesnės dermių raidos studijos: 
minėtina nikolajaus garbuzovo garso „zonų“ koncepcija (Гарбузов 1948; 1950), edu-
ardo aleksejevo darbai apie dermių formavimąsi (Алексеев 1976; 1986; 1990). Pasta-
rasis tradicinio intonavimo įvairovėje išskiria tris pagrindinius intonavimo tipus. Vienas 
jų – γ-intonavimas „klajojančiais tonais“, t. y. darnos vertikalės dar nefiksuoja diatoninė 
derminė subordinacija, svarbu tik apytikslis linijinis intervalų proporcingumas (ambra-
zevičius 2008b: 69). kai kurie tyrimai rodo, kad „chromatizmai“ liaudies muzikoje yra 
ne kas kita kaip atlikimo taisyklės. dažnai intonavimas vokalinėje ir nefiksuoto aukš-
čio instrumentais atliekamoje muzikoje priklauso nuo melodinio konteksto (Sundberg 
1982; Fyk 1994; gabrielsson 1999; Burns 1999; Morrison & Fyk 2002; kopiez 2003), 
pavyzdžiui, kylančiose slinktyse nepastovus garsas intonuojamas aukščiau nei krintan-
čiose (ambrazevičius 2008b; ambrazevičius & Wiśniewska 2008).

lietuvoje dermes daug tyrinėjo Rytis ambrazevičius (ambrazevičius 2006b; 
2008a; 2008b). jis pažymi, kad, nagrinėjant derminius reiškinius, būtina suprasti bend-
ruosius garso suvokimo fenomenus (ambrazevičius 1997: 6–8; 2006a: 95–96; 2008b: 
44–48). Viename tyrimų ambrazevičius (2009) akustiniais ir statistiniais metodais tyrė  

1 Plačiau žr. ambrazevičius 1997: 17–21.
2 Čia galima paminėti ir Četkauskaitės įžvalgas apie dermių atraminių tonų intervaliką bei tuo pagrįs-

tą dainų klasifikaciją (Četkauskaitė 1998).
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96 lietuvių liaudies dainų įrašus. Statistiniai apibendrinimai rodo, kad vyraujantys dermių 
tonų aukščiai neatitinka vakarietiškų aukščio kategorijų3, t. y. nesutampa nei su dvylika-
laipsne temperacija, nei su Pitagoro ar grynąja darnomis. tačiau rezultatai leido pagrįsti 
prielaidą apie lietuvių liaudies dainose (ypač XX a. pradžios garso įrašuose) aptinkamus 
ekvitonikos – maždaug vienodo dydžio intervalų, neatitinkančių vakarietiškų pustonių 
ir tonų, struktūros – pėdsakus4.

Suvokti aptartus reiškinius trukdo vakarietiškos muzikinės transkripcijos ortografi-
ja: tradicinė muzika tarsi verčiama į kitą muzikinę kalbą, tuomet nenuostabu, kad sten-
giamasi surasti, į ką panašus toks šios kalbos „vertimas“ (pavyzdžiui, į eolinę dermę ar 
chromatizmus). Ypač daug painiavos kelia senojo klodo dainos, kuriose viešpatauja kitos 
muzikos kalbos taisyklės: laisvos intonavimo zonos, intervalinė asimetrija, kontekstinis 
intonavimas.

apibendrindami teorijas, prieštaraujančias diatoniniam modeliui, pavadinkime jas 
ekvitoniniu dermių interpretavimo modeliu.

tyrimas

tyrimo tikslai. Mūsų pagrindinis tikslas – patyrinėti vienbalsėse lietuvių liaudies 
dainose (t. y. jų įrašuose) randamas dermes ir jų intervalikos ypatumus. dėl skirtingo 
požiūrio į liaudies dainų dermes ypač svarbu nustatyti dermių santykį su galimais dia-
toniniu ir ekvitoniniu modeliais. tikėtina, kad rezultatai „šimtu procentų“ nepatvirtins 
nė vieno iš aptartų modelių – įvairūs šalutiniai veiksniai (pavyzdžiui, intonavimo ne-
stabilumas, minėtos atlikimo taisyklės ar skirtingų muzikinių dialektų sąveika) galėtų 
turėti įtakos tyrimo rezultatams. tačiau šiuo tyrimu ir nesiekiama „šimtaprocentinio“ 
patvirtinimo – minėti modeliai tėra galimi atskaitos taškai, padėsiantys geriau suprasti 
tyrimo rezultatus.

kaip šalutinis tyrimo tikslas yra statistinių metodų, pritaikytų analizuoti dermių 
intervaliką, pristatymas. nors statistiniai metodai muzikologiniuose ir etnomuzikolo-
giniuose tyrimuose taikomi jau seniai5, lietuvoje ši praktika dar gana reta (bent jau 
lietuviškoje literatūroje)6.

3 apie kategorizavimą plačiau žr., pavyzdžiui, Snyder 2000: 81–93, 136–143.
4 Žinoma, pasitaikė ir diatonikai artimesnių dermių, tačiau apskritai vyravo dideli intonavimo nukry-

pimai nuo diatoninio modelio.
5 Plačiau žr. nettheim 1997; Schüler 2005; 2006.
6 išimtį sudaro R. ambrazevičiaus knygos ir straipsniai (ambrazevičius 2004a; 2004b; 2008a; 2008b).
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tyrimo imtis. Šiame tyrime analizuoti vienbalsių lietuvių liaudies dainų įrašai. ty-
rimo imtį sudaro 73 dainos. iš rinkinio Lietuvių liaudies dainų antologija (Četkauskaitė 
2007) atrinktas 71 įrašas, o 2 – iš kitų šaltinių (ambrazevičius 1999; Četkauskaitė 2006). 
dauguma įrašų padaryta 7–8-uoju dešimtmečiu. Sudarant imtį stengtasi parinkti pagal 
žanrą ir regionus kuo įvairesnes dainas (deja, imtyje itin mažai pavyzdžių iš Suvalkijos), 
kad būtų gauti labiau apibendrinantys rezultatai. Į imtį neįtraukti specifiniai pavyzdžiai 
(pavyzdžiui, pusiau kalbinės intonacijos), galintys iškreipti tyrimo rezultatus.

Garso aukščio matavimo metodika. tiksliems kiekvienos dainos garsų aukščiams 
nustatyti pasitelkta jau ankstesniuose panašaus pobūdžio tyrimuose išmėginta metodi-
ka7. Matavimai buvo atlikti kompiuterine akustinės analizės programa „Praat“8. kadangi 
akustiniai matavimai trunka gana ilgai, daugelio dainų matuoti tik pirmosios arba kelių 
pirmųjų melostrofų struktūrinių garsų aukščiai (melizminių garsų aukščiai nematuoti).

dermės skaičiavimo metodika. iš akustinių kiekvienos dainos matavimų apskai-
čiuota tos dainos dermės intervalika. Pritaikius aritmetinio vidurkio metodą, kiekvienam 
laipsniui iš visų to paties laipsnio aukščio įverčių apskaičiuotas vidutinis aukštis. Siekiant 
dermes palyginti tarpusavyje, garsaeiliai transponuoti: apatinės toninės atramos (i laips-
nio) aukštis prilygintas nuliui, o kitų laipsnių aukštis išreikštas santykiniais pustoniais bei 
jų dalimis – centais – toninės atramos atžvilgiu (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Įsivaizduojama keturlaipsnė dermė, jos laipsnių absoliutūs aukščiai pustoniais 
(a1 = 440 Hz atžvilgiu) ir jų transponavimas (reliatyvūs aukščiai)

laipsnis i ii iii iV
Absoliutus aukštis –8,65 –6,87 –4,53 –3,37
reliatyvus aukštis 0 1,78 4,12 5,28

Statistinių metodų taikymas dermių analizei

Histograma. jei stebimas kintamasis (pavyzdžiui, iii laipsnio aukštis tiriamosiose 
dermėse) turi pakankamai reikšmių, jas galima sugrupuoti į vienodo pločio intervalus9 ir 
atvaizduoti grafiku – histograma. grafiko abscisių ašyje atidedami grupavimo intervalai 
ir kiekviename jų braižomas stačiakampis, kurio pagrindas – intervalo plotis, o aukštinė – 

7 Žr. ambrazevičius 2005–2006: 66–67; ambrazevičius, Budrys 2012: 59.
8 Prieiga per internetą: http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
9 Pavyzdžiui, turime kintamojo reikšmes 3, 3,02, 3,49, 3,5, 4. imame atvirus iš dešinės grupavimo in-

tervalus, kurių plotis – 0,5, ir suformuojame tris intervalus: [3; 3,5), [3,5; 4), [4; 4,5). tada į kiekvieną 
intervalą paklius atitinkamai 3, 1 ir 1 reikšmė.
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į intervalą pakliuvusių kintamojo reikšmių skaičius (Bakštys 2006: 13–14; Čekanavičius, 
Murauskas 2000: 31). Pagal histogramos formą galima daryti išvadas „iš akies“ apie kin-
tamojo skirstinį (savybes), pavyzdžiui, jei nagrinėjamo iii laipsnio histogramoje išryškė-
ja dvi modos (t. y. matomi du „kalneliai“), galima teigti, kad dainų dermėse aptinkami du 
šio laipsnio variantai (kategorijos).

diatoninis kontrastas. nors diatoninio kontrasto (dk) koeficiento prasmė yra gry-
nai muzikinė, dėl jo matematinės prigimties jį galima laikyti vienu iš statistinių metodų, 
skirtų dermių tyrimui10. dk yra dermės intervalikos asimetrijos matas, parodantis, kiek 
dermės garsaeilis yra artimas ekvitonikai arba diatonikai. kitaip tariant, dk koeficientas 
įvertina tarp gretimų dermės laipsnių esančių intervalų tarpusavio kontrastą. Prieš pra-
dedant skaičiuoti dk, visi intervalai suskirstomi į dvi klases – mažesniųjų ir didesniųjų. 
Į šias dvi klases jie grupuojami visais įmanomais būdais, o didžiausia gauta dk reikšmė 
ir laikoma tiriamo pavyzdžio diatoniniu kontrastu (ambrazevičius 2008a: 288). idealios 
diatonikos atveju (kai mažesnieji intervalai lygiai du kartus siauresni už didesniuosius) 
dk = 1, idealios ekvitonikos atveju dk = 0. galimos dk reikšmės, didesnės už 1, bet 
niekada – neigiamos (ambrazevičius 2008a: 288).

Klasterinė analizė. dažnai tyrinėjant liaudies dainų dermes daug dėmesio skiriama 
jų klasifikavimui pagal intervalinę struktūrą. Viena iš klasifikavimo procedūrų statistiko-
je vadinama klasterine analize. klasteris – tai panašių objektų grupė, o klasterinės anali-
zės tikslas – „suskirstyti objektus taip, kad skirtumai klasterių viduje būtų kuo mažesni, o 
tarp klasterių – kuo didesni“ (Čekanavičius, Murauskas 2002: 195). Čia smulkiau neap-
tarinėsime klasterinės analizės procedūros – ją puikiai atlieka kompiuteriniai statistinės 
analizės paketai11 – tik paminėsime, kad analizės rezultatai priklauso nuo trijų dalykų: 
1) požymių, kurie lyginami tarp objektų; 2) kiekybinio mato, kuriuo matuojamas objektų 
panašumas; 3) metodo, suskirstančio objektus į klasterius. Šių parametrų pasirinkimą 
ir rezultatų interpretavimą lemia konkretaus tyrimo siekiai (Čekanavičius, Murauskas 
2002: 195–196)12.

nagrinėjant dermių panašumą, analizės duomenimis pasirinkta jų intervalinė 
struktūra. dermės intervalika gali būti išreikšta skirtingais būdais. Pavadinkime tuos 
būdus dermės išraiškomis. Pirmojoje dermės išraiškoje dermės laipsnių aukščiai atitin-
ka santykinius intervalus i laipsnio atžvilgiu (pastarojo laipsnio aukštis prilygintas 0; 

10 dk koeficientą pasiūlė Rytis ambrazevičius. Čia dk formulės ir skaičiavimo metodikos smulkiau 
neaptarinėsime. apie dk žr. ambrazevičius 2008a: 139, 285–288.

11 analizė atlikta kompiuterine programa „iBM SPSS Statistics“.
12 apie panašumo matus ir klasterinės analizės metodų įvairovę plačiau žr. Čekanavičius, Murauskas 

2002: 195–213; tan, Steinbach, kumar 2006: 487–559.
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žr. 1 pav., a). antroji dermės išraiška sudaryta tik iš intervalų tarp gretimų dermės laips-
nių (žr. 1 pav., b). trečioji dermės išraiška yra dviejų ankstesnių kompromisas – ją sudaro 
intervalai tarp visų įmanomų laipsnių porų (žr. 1 pav., c). Bandymai rodo, kad analizės, 
atliktos su trečiąja išraiška, rezultatai dažnai geriausiai atitinka subjektyvius dermių pa-
našumo vertinimus. Vis dėlto tolesnėse dermių analizėse priklausomai nuo jų tikslo bus 
pasitelkta ne tik trečioji, bet ir pirmoji išraiška.

a

b

c

1 pav. Įsivaizduojama keturlaipsnė dermė. Galimi dermės intervalikos skaičiavimo būdai, 
vadinamosios dermės išraiškos: pirmoji (a), antroji (b) ir trečioji (c)

Bandymais buvo nustatyti ir kiti du optimaliausi klasterinės analizės parametrai (jų 
smulkiau nenagrinėsime): dermių panašumo matas – euklido atstumo kvadratas, klas-
terių sudarymo metodas – vidutinė jungtis13.

klasterinės analizės trūkumas – grupuojami objektai privalo turėti vienodą lygi-
namų požymių skaičių. Paprastai skirtingų dainų dermės turi nevienodą laipsnių kiekį, 
todėl teko pasirinkti tam tikrą duomenų suvienodinimo principą: atrinktos tik tos der-
mės, kurios turi konkrečiam tyrimui reikalingus laipsnius, be to, kiti tų dermių laipsniai 
neįtraukti į analizę.

13 Šis metodas priskiriamas hierarchiniams jungimo metodams (Čekanavičius, Murauskas 2002: 202).
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Rezultatai

Bendrieji dermių bruožai. kiekvienam laipsniui (išskyrus i laipsnį)14 yra nubraižyta 
histograma iš visų to laipsnio aukščio įverčių tiriamosiose dermėse. grupavimo intervalų 
(histogramos stulpelių) plotis – 20 centų. Visų laipsnių histogramos yra sudėtos į vieną 
grafiką (2 pav.). tarp dermių pasitaikęs žemiausias laipsnis – subkvarta, aukščiausias – 
oktava, tačiau konkrečią dermę sudaro ne visų nagrinėjamų laipsnių rinkinys. kiekvieno 
laipsnio įverčių skaičius tiriamojoje imtyje pateiktas 2-oje lentelėje. dėl per mažo duo-
menų kiekio kraštinių laipsnių – 5-o (subkvartos), 6-o (subtercijos), Vii (septimos) ir 
Viii (oktavos) – histogramos toliau nebus nagrinėjamos.

2 pav. Laipsnių tiriamosiose dermėse histogramos. Skirtingais atspalviais pažymėtos gre-
ta esančių laipsnių histogramos, skaičiais paženklinti aptariami dermių laipsniai

2 lentelė. Laipsnių tiriamosiose dermėse skaičius

dermės laipsnis 5 6 7 i ii iii iV V Vi Vii Viii
Įverčių skaičius 16 7 28 73 70 73 65 55 35 6 1

iš visų laipsnių labiausiai išsiskiria ii (sekunda), iV (kvarta) ir V (kvinta): šių laips-
nių histogramos turi po vieną ryškią modą (aukščiausią stulpelį) ir gana taisyklingą var-
po formą. Vadinasi, ii, iV ir V laipsnių realizacijos sudaro vienalytes aukščio kategorijas, 
t. y. lygindami dermes tarpusavyje neturėtume daryti išvadų apie skirtingas (aukštesnes 
ar žemesnes) šių laipsnių versijas. kategorijų centrus apibrėžia aukščio vidurkiai, o vi-
dutinius aukščio svyravimus skirtingose dermėse – standartiniai nuokrypiai (žr. 3 len-
telėje atitinkamų laipsnių eilutes). Žinoma, negalime ignoruoti atvejų, kai konkrečioje 

14 Šio laipsnio aukštis visose dermėse prilygintas 0.
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dermėje laipsnio aukštis labai skiriasi nuo vidutinio aukščio, bet tai jau atskiro tyrimo 
objektas. kadangi tokių atvejų nedaug ir jie išsibarstę abipus skirstinio vidurkio, jų nega-
lima laikyti kitos intonavimo kategorijos realizacijomis. Žinodami skirstinių vidurkius ir 
standartinius nuokrypius (pastarieji beveik vienodi) bei remdamiesi faktu, kad vakarie-
tiškos muzikos aukščio kategorijos apimtis – apie 80 centų (ambrazevičius 1997: 7–8), 
galime apskaičiuoti, jog maždaug 90 % ii, iV arba V laipsnio realizacijų neturėtų būti 
interpretuojamos (bent jau vakariečio klausytojo) kaip pakliūvančios į skirtingas aukščio 
kategorijas15.

3 lentelė. Laipsnių tiriamosiose dermėse vidutiniai aukščiai (kategorijų centrai) ir standar-
tiniai nuokrypiai (vidutiniai aukščio svyravimai). III– ir III+ laipsnių atvejais skaičiuoti ne 
vidurkiai, o modos

dermės laipsnis Aukščio kategorijos centras  
(pustoniais nuo i laipsnio)

Vidutinis aukščio svyravimas  
(pustoniais nuo kategorijos centro)

7– –1,92 0,21
7+ –1,05 0,19
ii 1,94 0,24

iii– (Mo ≈) 3,24 –
iii+ (Mo ≈) 4,02 –
iV 5,13 0,25
V 7,10 0,25
Vi 8,49 0,44

7-o ir iii laipsnių (subsekundos ir tercijos) histogramos yra nevienalytės – jos turi 
po dvi modas. tokia histogramų forma leidžia teigti, kad ir vieno, ir kito laipsnio rea-
lizacijos grupuojasi į dvi atskiras aukščio kategorijas. taigi galime kalbėti apie žemą ir 
aukštą 7-ą laipsnį bei žemą ir aukštą iii laipsnį. 7-o laipsnio histograma turi akivaizdų 
trūkį, todėl šio laipsnio aukščio įverčius galime padalyti į du skirstinius ir apskaičiuoti jų 
vidurkius bei standartinius nuokrypius (žr. 3 lentelės 7– ir 7+ laipsnių eilutes). iii laips-
nio histogramoje trūkio nėra – sritį tarp ryškesnių aukščio kategorijų užpildo tarpinės 
realizacijos. tokiu atveju apytiksliais kategorijų centrais galime laikyti apytiksles modų 
reikšmes16 (žr. 3 lentelės iii– ir iii+ laipsnių eilutes), tačiau šių kategorijų nereikėtų su-
absoliutinti – riba tarp kategorijų nėra ryški ir atstumas tarp jų centrų yra mažesnis už 
temperuotą pustonį.

15 Šie skaičiavimai atlikti laikantis prielaidos, kad nagrinėjamų laipsnių aukščių skirstiniai yra normalieji.
16 Moda randama modos klasėje (intervale, turinčiame daugiausiai reikšmių kaimyninių intervalų atžvil-

giu) pasitelkus interpoliacinę formulę (plačiau žr. Bakštys 2006: 27; gražytė-Molienė 2004: 49–50).
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nors Vi laipsnio histograma ir turi dvi modas, tačiau konstatuoti, kad yra dvi aukš-
čio kategorijos, negalime: 1) atstumas tarp modų klasių (stulpelių) centrų tėra 40 ct; 
2) tarp modų esantis žemesnis histogramos stulpelis galėjo atsirasti dėl per mažos imties; 
3) apskritai histograma panaši į varpo formą. galime spėti, kad Vi laipsnio realizacijos 
sudaro vieną, tačiau labai plačią ir nestabilią aukščio kategoriją. Vidurkio ir standarti-
nio nuokrypio reikšmės (žr. 3 lentelės Vi laipsnio eilutę) paaiškina tikėtiną vakariečio 
klausytojo interpretaciją, kai girdimos dvi Vi laipsnio versijos (8 arba 9 pustoniai aukš-
čiau i laipsnio) tarp skirtingų dermių: kategorijos centras atsiduria per patį vidurį tarp 
vakarietiškų aukščio kategorijų, o tikimybė, jog konkreti laipsnio realizacija bus „šalia“ 
kategorijos centro, yra didelė (tai rodo didelis standartinis nuokrypis).

dermės diatonikos ir ekvitonikos atžvilgiu. 69 dermėms apskaičiuotos dk reikš-
mės17 atvaizduotos histograma (žr. 3 pav.). grupavimo intervalų plotis – 0,1 dk reikš-
mės pokyčio. iš histogramos galime spręsti, jog dažniausia dk reikšmė yra apie 0,4. 
Histograma rodo ir porą akivaizdžių išskirčių18 (ties 1,6 ir 1,8 reikšmėmis), tad tikslesnei 
vidutinei dk reikšmei nustatyti pasitelkiamas ne vidurkis, o mediana, kuri šiuo atveju 
lygi 0,45. kadangi šiek tiek daugiau nei pusės dainų dermių dk yra mažesnis nei 0,5, 
galime teigti, kad tiriamojoje imtyje ekvitoninis dermės sudarymo modelis turi daugiau 
įtakos nei diatoninis.

3 pav. Dermių diatoninio kontrasto reikšmių histograma 

17 keturių dermių garsaeiliuose trūko vidurinių laipsnių (pavyzdžiui, dermė turi ii ir iV laipsnius, bet 
neturi iii), dėl to neįmanoma apskaičiuoti dk koeficiento.

18 išskirtimis laikomi tokie duomenys, kurių standartizuotos reikšmės absoliučiuoju dydžiu didesnės už 3 
(|z| > 3; plačiau žr. Čekanavičius, Murauskas 2000: 46–48).
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dermių klasterinė analizė. iš laipsnių histogramų nustatėme bendruosius aukščio 
kategorijų dėsningumus tarp įvairių dermių, o iš dk reikšmių – tų dermių santykį su 
diatoniniu ir ekvitoniniu modeliais. klasterinė analizė atskleis pavienių dermių panašu-
mus ir skirtumus bei padės išskirti galimas dermių grupes. klasterinė analizė atlikta pa-
našumo požymiais pasirenkant dvi skirtingas laipsnių kombinacijas. Pirmu atveju rūpėjo 
nustatyti stabiliausių laipsnių (ii, iV ir V) elgesį apatinės toninės atramos (i laipsnio) 
atžvilgiu (51 dermė, pirmoji dermės išraiška), antruoju – galimas dermių grupes pagal 
i–V laipsnių tarpusavio santykius (51 dermė, trečioji dermės išraiška)19.

klasterinės hierarchinės analizės rezultatai dažnai pateikiami grafiku, vadinamu 
dendrograma (tan, Steinbach, kumar 2006: 515–516; žr. 4 pav.), kurioje visi objektai 
šakomis sujungti į daugiapakopį bendrą klasterį, o atstumai nuo dendrogramos pradžios 
(apačioje) iki dviejų šakų susijungimo vietos atitinka lyginamų objektų ar smulkesnių 
klasterių panašumą (kuo atstumas didesnis, tuo objektai / klasteriai nepanašesni). nėra 
griežtų kriterijų pasirenkant optimalų klasterių skaičių (t. y. nusprendžiant, kokiu atstu-
mu nutolę objektai dar laikomi priklausantys tam pačiam klasteriui) – tai priklauso nuo 
dendrogramos formos ir konkretaus tyrimo tikslų (norušis 2011: 377).

4 pav. Klasterinės analizės rezultatas – dendrograma. Analizuota 51 dermė, panašumo 
požymiai – II, IV ir V laipsniai, pirmoji dermės išraiška. Parinktas 4 klasterių sprendinys 
(punktyrinė linija)

19 Įtraukus į analizę 7-ą ir Vi laipsnius, imtyje liktų tik 8 dermės, turinčios visą lyginamų laipsnių rinkinį.
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Pateiktoje dendrogramoje (4 pav.) dermės sugrupuotos pagal ii, iV ir V laipsnių pa-
našumą. Matome, kad priimtiniausias 4 klasterių sprendinys. 5-ame paveikslėlyje tų pa-
čių dermių tonai atvaizduoti taškais i laipsnio atžvilgiu (pilki taškai – į analizę ne įtraukti 
laipsniai), o dermės sugrupuotos pagal 4 klasterių sprendinį. aptarsime (iš kairės) tik 
pirmąją ir antrąją grupes, nes trečiąją ir ketvirtąją sudaro pavieniai atvejai. Pirmosios 
grupės dermėse ii, iV ir V laipsniai nenutolsta nuo savo temperuotų ekvivalentų – šiuos 
laipsnius atitinkantys taškai beveik sutampa su horizontaliomis linijomis, t. y. tempe-
ruoto pustonio žingsniais. nagrinėjamų laipsnių vidutiniai aukščiai pirmojoje grupėje 
atitinkamai yra 1,97, 5,11 ir 7,03 pustonio virš i laipsnio. antrosios grupės dermėse ii, 
iV ir V laipsniai intonuojami gerokai aukščiau, vidutiniai aukščiai atitinkamai yra 2,09, 
5,36 ir 7,49 pustonio virš i laipsnio. Reikia atkreipti dėmesį, kad pirmoji dermių grupė 
yra beveik 6 kartus didesnė (41 dermė) už antrąją (7 dermės), tad ir pastarosios rezultatai 
mažiau svarūs. Vis dėlto tarp dermių įžvelgiama bendra tendencija (plg. 3 lentelės iV ir 
V laipsnių eilutes) – kvarta ir kvinta yra platesnės palyginti su temperuotomis.

dermės, sugrupuotos pagal i–V laipsnių panašumą (10 klasterių sprendinys), pa-
teiktos 6-ame paveikslėlyje. tokiai dermių grupių gausai didžiausią įtaką turėjo į analizę 
įtrauktas iii laipsnis, kurio aukščio įverčiai skirtingose dermėse labai įvairuoja. aptarsi-
me pirmąją, antrąją, ketvirtąją, penktąją, šeštąją ir septintąją grupes. Vizualiai įvertinę, vi-
sas dermių grupes galime suskirstyti kaip atitinkančias vieną iš trijų modelių: 1) pirmoji 
ir septintoji grupės primena ekvitoniką; 2) antroji ir ketvirtoji – mažorą su siauresniu 
intervalu tarp iii ir iV laipsnių; 3) penktoji ir šeštoji – minorą su siauresniu intervalu 
tarp ii ir iii laipsnių. kiekvienos grupės intervalų tarp gretimų dermės laipsnių vidurkiai 
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pateikti 4-oje lentelėje. iš jos galime spręsti, kad tik ketvirtoji ir penktoji grupės primena 
diatoniką (atitinkamai mažorą ir minorą; iš viso 24 dermės) su maždaug vienodo dydžio 

„tonais“ ir kur kas siauresniu „pustoniu“, o visose kitose grupėse yra mišri intervalika, 
turinti ir ekvitonikos, ir diatonikos bruožų (21 dermė).

4 lentelė. Vidutiniai intervalai tarp gretimų laipsnių skirtingose dermių grupėse (žr. 6 pav.)

dermių grupė intervalas tarp i–ii intervalas tarp ii–iii intervalas tarp iii–iV intervalas tarp iV–V
1-oji 1,93 1,46 1,86 2,02
2-oji 2,18 1,66 1,18 1,84
4-oji 1,97 2,02 1,20 1,89
5-oji 1,97 1,11 1,98 1,96
6-oji 2,03 1,19 1,97 1,60
7-oji 1,85 1,65 1,56 1,90

lygindami dermes iki šiol neatsižvelgėme į faktą, kad panašią santykinę intervalinę 
struktūrą turinčios dermės suvokiamos kaip panašios, nors absoliutūs intervalų dydžiai 
jų garsaeiliuose skiriasi (žinoma, kalbama apie nedidelius skirtumus, neperžengiančius 
aukščio kategorijų ribų)20. Pavyzdžiui, dvi idealios ekvitoninės dermės, besiskiriančios 
tik intervalo tarp gretimų tonų dydžiu (kad ir 1,66 bei 1,76 pustonio), yra to paties  

20 tyrimais įrodyta, kad įvairiose muzikinėse situacijose klausytojai teikia pirmenybę skirtingoms tem-
peruotos darnos versijoms – suspaustai, normaliai bei ištemptai (t. y. darnos konstrukcinis intervalas 
pustonis gali būti siauresnis arba platesnis nei 100 ct; terhardt, Zick 1975).
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ekvitoninio modelio realizacijos, ir abiejų dermių dk koeficientas būtų lygus 0. tai ga-
lioja ir dviem idealios diatonikos versijoms (pavyzdžiui, šiek tiek suspaustam ir ištemp-
tam mažorui) – abiejų dk koeficientas būtų lygus 1. norint atsižvelgti į šį faktą, prieš 
klasterinę analizę kiekvienos dermės duomenis (trečiąją dermės išraišką) reikia norma-
lizuoti taip, kad intervalas tarp kraštinių tiriamųjų laipsnių (t. y. tarp i ir V) būtų prily-
gintas 1, o visi kiti intervalai proporcingai perskaičiuoti (žr. 5 lentelę). normalizavimas 
leidžia pašalinti dermės „suspaudimo“ arba „ištempimo“ efektą, todėl dermės su panašia 
santykine intervaline struktūra turėtų būti priskirtos tam pačiam klasteriui.

5 lentelė. Įsivaizduojama keturlaipsnė dermė, trečioji dermės išraiška. Intervalai absoliu-
čiu dydžiu ir jų normalizavimas

intervalas tarp laipsnių i–ii ii–iii iii–iV i–iii ii–iV i–iV
Atstumas pustoniais 1,72 2,29 1,19 4,01 3,48 5,20
normalizuotas atstumas 0,33 0,44 0,23 0,77 0,67 1

normalizuotos dermės, sugrupuotos pagal i–V laipsnių panašumą (7 klasterių 
sprendinys), pateiktos 7-ame paveikslėlyje. Žinoma, pasikeitė dermių grupių skaičius ir 
netgi kai kurios dermės „perbėgo“ iš vieno pobūdžio klasterio į kito pobūdžio klasterį 
(plg. 6 ir 7 pav.), bet taip ir turėjo nutikti, nes, normalizavus dermes, prarasta informacija 
apie absoliutų intervalų dydį. aptarsime pirmąją, antrąją, ketvirtąją ir penktąją dermių 
grupes. Vizualiai įvertinę, pirmąją dermių grupę galime priskirti ekvitoniniam mode-
liui (15 dermių), antrąją ir ketvirtąją – mažoriniam modeliui (19 dermių), o penktąją –  
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minoriniam modeliui (12 dermių). kiekvienos grupės dk reikšmių vidurkiai pateikti 
6-oje lentelėje. Matome, kad dk vidurkiai maždaug atitinka vizualius vertinimus: ekvi-
toniką primenančių dermių dk yra gerokai mažesnis už 0,5, o diatoniką – arba tik šiek 
tiek mažesnis už 0,5, arba viršija šią reikšmę.

6 lentelė. Skirtingų dermių grupių vidutinės DK reikšmės (žr. 7 pav.)

dermių grupė 1-oji 2-oji 4-oji 5-oji
dK vidurkis 0,28 0,44 0,54 0,65

Rezultatų aptarimas

aptarti akustiniai ir statistiniai tyrimo metodai leidžia rekonstruoti tradicinės lie-
tuvių muzikos dermes. Visos išvados daromos tik apie šio tyrimo imtį, bet galima daryti 
prielaidą, kad jos tiktų ir kitų liaudies dainų dermėms.

Vidutiniai dermių laipsnių aukščiai (kategorijų centrai) su aptartais modeliais – tri-
mis ekvitonikos variantais21 ir dviem populiariausiomis diatoninėmis dermėmis – paly-
ginami 7-oje lentelėje. tai padės interpretuoti gautus rezultatus.

7 lentelė. Vidutiniai tiriamų dermių laipsnių aukščiai (žr. 3 lentelę) ir teorinių modelių reikšmės

laipsnis Apskaičiuotos 
reikšmės

teorinės reikšmės
ekvitonika 

oktavos 
ribose

ekvitonika 
su kvartos 

karkasu

ekvitonika 
su kvintos 

karkasu

temperuotas 
mažoras

temperuotas 
minoras

7 –1,92 / –1,05 –1,71 –1,66 –1,76 –1 –2
i 0 0 0 0 0 0
ii 1,94 1,71 1,66 1,76 2 2
iii 3,24 / 4,02 3,43 3,32 3,51 4 3
iV 5,13 5,14 4,98 5,27 5 5
V 7,10 6,86 6,64 7,02 7 7
Vi 8,49 8,57 8,30 8,78 9 8

išvados apie ii, iV ir V laipsnius yra patikimiausios, mat šių laipsnių realizacijų 
pakankamai daug ir jos mažai įvairuoja tarp skirtingų dermių. dažniausiai ii laipsnis 
šiek tiek „žeminamas“, palyginti su temperuota sekunda, bet ir gerokai aukštesnis už bet 

21 Pirmasis ekvitonikos variantas gautas oktavą padalijus į 7 lygius intervalus. antrajame ir trečiajame 
variantuose atsižvelgiama į galimą grynosios kvartos (4,98 pustonio) ir grynosios kvintos (7,02 pus-
tonio) stabilių toninių atramų karkasą padalijant šiuos intervalus atitinkamai į 3 ir 4 dalis.
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kurią iš ekvitoninių sekundų – galima įtarti kompromisą tarp diatonikos ir ekvitonikos. 
iV ir V laipsniai, menkai varijuodami tarp dermių, patvirtina stabilaus kvartos / kvintos 
karkaso buvimą, juolab kad šie laipsniai (žinome iš lietuvių etnomuzikologų darbų (Čet-
kauskaitė 1998)) dažnai laikomi viršutinėmis toninėmis atramomis. abu šie laipsniai 
vidutiniškai kiek aukštesni už temperuotas versijas, tačiau kartais jie aukštinami net iki 
keliasdešimt centų, taigi susiduriame su gerai žinomu intervalų plėtimo reiškiniu (Ward 
1954; 1970; terhardt 1969; taip pat žr. dowling, Harwood 1986: 101–103; Roederer 
2008: 181)22. Beje, tais pačiais retais atvejais ii laipsnio ryškų aukštinimą taip pat galėtų 
paaiškinti minėtasis reiškinys.

dėl menko įverčių skaičiaus išvadų apie 7-ą ir Vi laipsnius nereikėtų suabsoliutinti, 
tačiau tendencijos gana aiškios. 7-as laipsnis skyla į dvi aukščio kategorijas, artimas tem-
peruotam pustoniui ir tonui (i laipsnio atžvilgiu). Vi laipsnis intonuojamas labai nepa-
stoviai, jo kategorijos centrą kur kas geriau paaiškina ekvitoninio modelio variantai.

iii laipsnis tarp kitų laipsnių pasižymi didžiausiu nestabilumu, įnešdamas daugiau-
siai įvairovės interpretuojant dermes. nors šis laipsnis skyla į dvi kategorijas, tačiau riba 
tarp jų sąlyginė (žr. 2 ir 6 pav.). Viena kategorija, apimanti mažesnę iii laipsnio įverčių 
dalį, artima didžiajai tercijai, ir šią laipsnio versiją turinčias dermes galime priskirti ma-
žorinio pobūdžio dermių grupei. kita kategorija, turinti didesnę įverčių dalį, intonuoja-
ma maždaug tarp mažosios ir neutraliosios tercijos (su apytikriu kategorijos centru per 
vidurį), dėl to klasterinės analizės metu dermės suskirstytos į grupes, apytikriai atitin-
kančias minorą ir ekvitoniką. tačiau toks skirstymas tėra sąlyginis, atsirandantis dėl itin 
nestabilaus iii laipsnio aukščio ir vakarietiško muzikinio mąstymo stereotipų23.

iki šiol aptardami rezultatus lyginome juos su fiksuoto aukščio reikšmėmis (t. y. 
įvertinome vakariečio klausytojo galimas dermių interpretacijas). tačiau tokie svarbūs 
dermių formavimosi reiškiniai kaip γ-intonavimas (Алексеев 1986: 53), melodinių in-
tervalų plėtimas (Ward 1970), „suspaustos“ ir „išplėstos“ dermės (terhardt, Zick 1975) 
nėra griežtai susieti su absoliučiais intervalų dydžiais. Pagal santykinę intervalinę struk-
tūrą (tarp i–V laipsnių) ir siauresnio intervalo vietą (jei toks yra) dermes galime suskirs-
tyti į tris grupes, grubiai atitinkančias mažorą, minorą ir ekvitoniką (žr. 7 pav.). Palyginę 
skirtingų grupių dermių intervalikos asimetriškumą (vidutines dk reikšmes; žr. 6 len-
telę), prieiname išvadą, kad labiausiai diatonizacija palietė minorinio pobūdžio dermes, 
o mažorinio pobūdžio dermės užima tarpinę poziciją tarp diatonikos ir ekvitonikos.  

22 Platesnę kvartą taip pat galima paaiškinti dviem ekvitonikos variantais.
23 Vis dėlto negalime atmesti galimybės, kad dalis minorinių dermių susiformavo dėl diatoninio mąsty-

mo įtakos.
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apskritai gana dideli dermių „nukrypimai“ nuo teorinių modelių tik įrodo, kad šioje 
imtyje abu derminio mąstymo principai – ekvitoninis ir diatoninis – koegzistuoja.

Įdomu tai, kad šio tyrimo rezultatai iš dalies sutampa su ambrazevičiaus (2009) 
gautais rezultatais. didžiausi skirtumai yra: 1) iii laipsnio dalinis skilimas į dvi aukščio 
kategorijas; 2) ryškesnė dermių diatonizacija. tai lengva paaiškinti: daugiau nei pusę 
ambrazevičiaus tyrimo imties sudarė XX a. 4-ojo dešimtmečio garso įrašai, tad ir to 
laikotarpio atlikėjų derminis mąstymas buvo išsaugojęs daugiau archajiškų bruožų24.

Šiame tyrime analizuoti įrašai buvo padaryti įvairiuose lietuvos regionuose skirtin-
gu laiku, atlikėjai taip pat gimę ne tuo pačiu laikotarpiu. tad natūralu, kad skaitytojui 
gali kilti klausimų, kaip šie veiksniai susiję su tyrimo rezultatais; gal dermių intervalikai 
turi įtakos dainininko kilmės ar gyvenamoji vieta; gal dermes nulemia dainos žanras; 
o gal derminis mąstymas yra susijęs su dainininko gimimo data? Visais šiais atvejais 
reikia patikrinti ryšį tarp dviejų kintamųjų. tam taikomos įvairios statistinės procedūros: 
duomenų grafinis vaizdavimas (pavyzdžiui, sklaidos diagrama), dispersinė, koreliacinė ir 
regresinė analizės, chi kvadratu ( χ 2) testas ir pan. Bet tai jau atskiro tyrimo objektas ir 
galbūt naujo straipsnio tema.
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SUMMaRY. in this paper, lithuanian traditional monophonic vocal 
music scales are discussed with regard to two theoretical frame-
works – diatonic (based on 12tet) and equitonic. Usually, folk 
song analysis begins with Western transcription, which represents 
the cultural outsider’s (ethnomusicologist’s) modal thinking rather 
than insider’s (performer’s) one. Therefore, misleading conclusions 
regarding the analyzed music scales can be drawn. in this study, 
acoustical measurements were performed on the sample of 73 folk 
song recordings and separate scales for each song were calculated. 
Various statistical methods were used – descriptive statistics, graph-
ical data representation and cluster analysis. comparison of interval 
asymmetry for different scales suggests that there are three general 
groups of scales – equidistant, major-like, and minor-like. Minor-
like scales are most affected by diatonic modal thinking, while ma-
jor-like scales take an intermediate position between equitonic and 
diatonic thinking. in general, significant deviations of data from 
both theoretical frameworks were observed, therefore we can con-
clude that both musical thinking principles, equitonic and diatonic, 
coexist for the analyzed sample.

Statistical study of Lithuanian traditional vocal scales

keYWoRdS: 
lithuanian folk 

songs, diatonic scale, 
equidistant scale, 

acoustical analysis, 
statistical analysis, 

cluster analysis,  
diatonic contrast.


