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9. Delovni list

KADENCE

Za dobro razumevanje tonalne harmonije je potrebno razumeti tudi nekatere osnove
oblikoslovja. Harmonske zveze marsikdaj odločilno zaznamujejo določene dele skladb,
tonalni plan pa je v tonalni glasbi vedno prisoten pri oblikovanju manjših ali večjih celot.
Beseda kadenca ima več pomenov: v najožjem smislu predstavlja (katerokoli) zvezo dveh
akordov, najpogosteje zaznamuje zvezo akordov, ki predstavlja glasbeno ločilo, torej
zaključuje večjo ali manjšo glasbeno celoto, lahko pa se pojavi tudi v smislu »solistične«
kadence, torej virtuoznega solistovega odseka pred koncem stavka v solističnem koncertu.

Zaključek, »dom« tonalne skladbe je T kvintakord. Med samim glasbenim potekom se
poleg omenjenega zaključka pojavlja še cela vrsta možnosti. Pred naštetjem le-teh velja
obnoviti možne zveze med akordi. Avtentična zveza je zveza akordov, katerih osnovna tona
sta v odnosu za kvarto navzgor oziroma za kvinto navzdol (npr. D-T). Plagalna zveza
povezuje akorda z odnosom osnovnih tonov za kvinto navzgor oziroma za kvarto navzdol
(npr. S-T). Terčna ali mediantna zveza povezuje akorda, katerih osnovna tona sta oddaljena
za terco navzgor ali navzdol. Pri sekundni zvezi sta osnovna tona akordov oddaljena za
sekundo navzgor ali navzdol (npr. S-D ali D-vi).

1. Popolna kadenca je zveza akordov D-T ali S (oz. pogosteje) s-T. Oba akorda sta v osnovni
obliki, T akord je v oktavni legi na težki dobi. Namesto popolnega akorda lahko nastopa tudi
akord z opuščeno kvinto ali celo samo osnovni ton (v dveh ali več glasovih). D akord je lahko
poleg kvintakorda tudi septakord ali nonakord.

178. J. S. Bach: Preludij št 10, Dobro uglašeni klavir, 2. zv.

      D   T

179. J. B. Dykes: «Svet, svet, svet!«

D7     T           S   T
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2. Takoj, ko umanjka vsaj eden od elementov, naštetih pri popolni kadnci, je kadenca
nepopolna.

180. J. S. Bach: Preludij št 12, Dobro uglašeni klavir, 2. zv.

        D          T

182. J. S Bach: »Befiehl du deine Wege«

          vii°    T

3. Polovična kadenca je zaključek na D (brez T), pogosto z (dvojnim) zadržkom.

183. J. Haydn: Sonata št.44, II

   t   D

4. Varljiva kadenca ali varljivi sklep je zveza D-VI ob koncu fraze. Zahteva nadaljevanje
(pogosto s T6) s podobnim tematskim materialom in zaključek na T.

184. J. Haydn: Sonata št.4, II

         D7   vi     T  D
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5. Posebna oblika polovične kadence - t.i. frigijska kadenca, je zveza s6-D v molu. Akord s je
v sekstni in akord D v oktavni legi.

185. R. Schumann: »Ljudska« Op. 68, št. 9

s6    D

186. G. F. Händel: Concerto grosso Op. 6, št. 4

       s6         D
6. Posebna oblika praviloma popolne kadenca, ki konča skladbo, ki je sicer v molu, z durovim
akordom, je pikardijska kadenca.

187. J. S. Bach: Preludij št 4, Dobro uglašeni klavir, 1. zv..

Vaji:
177. W. A. Mozart: »An die Freude«, K 53
~ označite kadence, modulacije in NAT ter našteto vpišite v notni tekst
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~ harmonizirajte, označite NAT in zaključno kadenco


