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Ostali četverozvoki

16. Delovni list
OSTALI ČETVEROZVOKI
1. LASTNOSTI:
- so četverozvoki na T, II, III, S in VI. Gre za disonančne akorde s septimo kot disonančnim
tonom;
- četverozvok na II stopnji v praksi še zelo pogost, precej manj tisti na S, še manj –
najpogosteje v sekvencah pa se pojavljajo četverozvoki na VI, T in III;
- so bi- ali celo trifunkcionalni akordi – vsebujejo tone s karakterjem dveh ali celo vseh treh
funkcij.
- če si sledita dva septakorda zapored, je eden od njiju vedno popoln, eden pa nepopoln
(vseeno, kateri).
- četverozvok lahko sledi trozvoku na ležečem basu – ker napetost narašča in ker je
četverozvok dovolj barvit, je taka zveza možna.
2. SEPTIMA PRI OSTALIH ČETVEROZVOKIH
a) razvez:
- običajni - normativni razvez tako male kot velike septime je postopno navzdol;
- velika septima se lahko razveže tudi postopno navzgor, lahko pa nastopi tudi kot
appoggiatura z razvezom navzgor– zadržana septima (v obeh primerih je osnovni ton
četverozvoka pod njo);
- tako velika kot mala septima lahko tudi obležita. V tem primeru se osnovni ton
četverozvoka praviloma pomakne postopno navzgor in s tem sprosti napetost
septimnega intervala;
- v posebnih primerih, posebej v sekvencah lahko pride tudi do nerazvezovanja – do
odskoka septime (glej primer 124);
- četverozvok se najpogosteje razvezuje v sozvočje, ki leži za kvarto navzgor od njega
oz. širše - v funkcijo, ki je v njem samem najmanj zastopana. V tem primeru se (tako
mala kot velika) septima razvezuje postopno navzdol;
- četverozvok se lahko razveže tudi v funkcijo, ki je v njem sicer zastopana, a še vedno
ne prevladuje – septima v tem primeru navadno obleži
b) doseganje:
- seprima pri ostalih četverozvokih je najpogosteje pripravljena. V tem primeru se pred
četverozvokom nahaja sozvočje, ki leži za terco, kvinto ali septimo nad njim;
- lahko je dosežena tudi postopno navzgor ali navzdol – v tem primeru je pred
četverozvokom sozvočje, ki leži terco (ali veliko redkeje) kvinto pod njim;
- septima lahko sledi tudi podvojenemu osnovnemu tonu trozvoka – prehajalna
septima.
3. GRADNJA, OZNAČEVANJE:
- pri četverozvokih, ki imajo nad osnovnim tonom čisto kvinto, je lahko le-to opuščena. Tak
nepopoln akord ima lahko podvojen osnovni ton ali terco, če ta ni vodilni ton.
Četverozvoki, ki imajo za osnovo zmanjšan ali zvečan trozvok, nastopajo samo v popolni
obliki;
- označevanje je v principu enako kot pri vseh ostalih četverozvokih - označujemo razdaljo
osnovnega tona in septime (ter eventuelne kromatične spremembe) glede na basov ton.
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ČETVEROZVOK II STOPNJE
-

-

nastopa v duru (zelo redko – ker imata tako kvinta kot septima akorda težnjo po razvezu v
terco - vodilni ton D – tudi v melodičnem molu) kot molov četverozvok z malo septimo, v
naravnem molu, harmoničnem molu in molduru pa kot zmanjšan četverozvok z malo
septimo.
je izrazito subdominanten akord
razvezuje se na prvem mestu v akorde D funkcije, predvsem v D trozvok ali četverozvok
ter v trozvok ali četverozvok VII, redkeje v akord III. Pogosto »na drugem mestu« se
razvezuje tudi v T kvintakord sekstakord in kvartsekstakord (najpogosteje kot kadenčni –
K kvartsekstakord), redkeje še v akord VI stopnje. Če akord nastopi kot kvintsekstakord,
pri katerem pa kot osnovni ton deluje basov ton in ne prima, gre v resnici za akord z
dodano seksto – sixte ajoutèe akord, ki bo obdelan pozneje.

Zgledi:
~ vpišite funkcijske ter generalbasne označbe
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ČETVEROZVOK NA S
-

-

nastopa kot durov četverozvok z veliko septimo v duru, kot molov četverozvok z malo
septimo pa v naravnem in harmoničnem molu. Redko se pojavi kot durov četverozvok z
malo septimo v melodičnem molu (po zgradbi, ne pa tudi po funkciji je enak
dominantnemu četverozvoku) in praktično nikoli kot molov četverozvok z veliko septimo
v molduru
prevladuje subdominantna funkcija
razvezuje se najpogosteje v trozvok ali četverozvok II. Pojavlja se tudi razvez v akorde D
funkcije, predvsem v trozvok ali četverozvok VII ter v D četverozvok ali trozvok (paziti
na vzporedne kvinte pri razvezu v slednjega!), redkeje v akord III. Možen je še razvez v T
trozvok, posebej kot kvartsekstakord.

Zgledi:
~ vpišite funkcijske ter generalbasne označbe
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ČETVEROZVOK VI STOPNJE
-

-

nastopa kot molov četverozvok z malo septimo v duru, kot durov četverozvok z veliko
septimo pa v naravnem in harmoničnem molu. Redko se pojavi kot zmanjšan četverozvok
z malo septimo v melodičnem in praktično nikoli kot zvečan četverozvok z veliko septimo
v molduru.
razvezuje se najpogosteje v akord III stopnje, pa tudi v trozvok ali četverozvok D ter v
akord VII stopnje. Pogost je še razvez v II in S.

Zgledi:
~ vpišite funkcijske ter generalbasne označbe
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ČETVEROZVOK NA T
-

nastopa kot durov četverozvok z veliko septimo v duru, kot molov četverozvok z malo
septimo v naravnem in redkeje kot molov četverozvok z veliko septimo v harmoničnem
molu.
septima, dodana toničnemu trozvoku bistveno zmanjšuje njegovo siceršnjo stabilnost. T
četverozvok je tako relativno labilen, kinetičen akord z dokaj izrazito težnjo po razvezu.
razvezuje se najpogosteje v akorda S in II stopnje, pa tudi v akord VI stopnje. Možen je
tudi razvez akorde D funkcije.

Zgledi:
~ vpišite funkcijske ter generalbasne označbe

ČETVEROZVOK III STOPNJE
-

nastopa kot molov četverozvok z malo septimo v duru, kot durov četverozvok z veliko
septimo v naravnem in redkeje kot zvečan četverozvok z veliko septimo harmoničnem (in
melodičnem) molu.
razvezuje se najpogosteje v četverozvok ali trozvok VI stopnje, pa tudi v trozvok ali
četverozvok S ter v trozvok II stopnje.
pojavlja se skoraj izključno v sekvencah
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Zgledi:
~ vpišite funkcijske ter generalbasne označbe

SEKVENCE S ČETVEROZVOKI
Četverozvoki pogosto nastopajo v sekvencah. Pri tem se bodisi izmenjujejo s trozvoki bodisi
so sekvence zgrajene iz samih četverozvokov. Septime so praviloma pripravljene in
normativno (navzdol) razvezane. Včasih pride tudi do posebnosti – skokov pri doseganji in
zapuščanju septim. Pri sekvencah lahko pride tudi do podvajanj vodilnih tonov in postopov
(ali skokov) v vseh glasovih, ki so lahko tudi v nasprotju s sicer izraženo težnjo kritičnih
tonov po razvezu.

Zgledi:
~ vpišite funkcijske ter generalbasne označbe
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