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1 ZASADY MUZYKI
autorstwa Marcina Kromera z Biecza

PRZEDMOWA
2 Na ogół przyjmuje się, że muzyka jest tro-
jaka: muzyka wszechświata, która według 
pitagorejczyków i zwolenników Akademii 
powstaje przez zderzanie się między sobą 
sfer niebieskich i wzajemny związek żywio-
łów; muzyka organiczna, która powstaje 
dzięki instrumentom wynalezionym przez 
bystry umysł człowieka; i muzyka człowie-
cza, która posługuje się głosem ludzkim. 
3 O niej to teraz, pominąwszy poprzednio 
wymienione, zamierzamy rozprawiać. 4 Jest 
ona zatem dwojaka: równa, zwana również 
chorałową, która składa się z nut jednego 

też menzuralną, która zawiera nuty różne 
pod względem kształtu i wartości. 5 O niej 
też nieco powiemy, gdy wyłożymy tę pierw-
szą, która jest jej podstawą. 6 Również sta-
rożytni nadawali muzyce nazwy: dorycka, 
lidyjska, frygijska i [inne nazwy] powstałe 
z ich połączeń, a także jońska. 7 Tymcza-
sem jednak je pominiemy. 8 Zaczniemy te-
raz wykład o muzyce chorałowej.

1 THE ELEMENTS OF MUSIC
by the author Martin Kromer of Biecz

PREFACE
2 Music is generally considered in three parts: 
cosmic – which according to Pythagoreans 
and the Academicians is brought forth through 
the collision of heavenly spheres and the mu-
tual binding together of the elements; organ-
ic – which is produced by instruments devised 
through the perceptive genius of men; and hu-
man – which is served through the human voice. 
3

two, we will discuss this third music. 4 And it 
is divided into two parts as follows: plainsong, 
which is also called chant – which is composed 

music, also called mensural music, which en-
compsses notes unequal through their shape 
and potential. 5 We will say something about this 

prior, which is the foundation of the latter. 6 The 
ancients also called music Dorian, Lydian, and 
Phrygian, and admixtures of these, and also 
the Ionicam. 7 But we will refrain from discuss-
ing these for the present. 8 Now the discussion 
concerning plainsong should begin.

1 MUSICAE ELEMENTA
Martino Cromero Beczensi autore

PRAEFATIO
2 Musicam triplicem esse volunt: mundanam, 
quae secundum Pythagoricos et Academicos 
globorum caelestium inter se collisione 

hominum ingenio exco<gitatis>; et humanam, 
quae humana <ser>vitur voce. 3 De hac nos in 
praese<nti> superioribus illis omissis sermo<nem> 
instituemus. 4 Ea itaque duplex est: plana, 
quam et choralem vocant, quae uniformibus 

potestate no<tas> complectitur. 5 De hac, ubi 
priorem il<lam>, quae huius fundamentum 
est, absolverimus, etiam nonnihil dicemus. 
6 Appellavere item veteres Doricam, Lydiam, 
Phrygiam musicam, et ex his mixtas; quidam 
et Ionicam. 7 Sed de his in praesentia dicere 
supersedebimus. 8 Nunc de plana instituatur oratio.
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1 O MUZYCE CHORAŁOWEJ
KSIĘGA PIERWSZA

2 O nazwach stopni. Rozdział I
3 Nazw stopni stosowanych w solmizacji 
(tak bowiem nazywają śpiewanie połączo-
ne z wymawianiem sylab) jest sześć:

ut re mi fa sol la
4 Dzielą się zaś na miękkie, ut fa, natural-
ne, które możesz też nazwać środkowymi, 
re sol, i twarde, mi la. 5 Należy starannie 
przestrzegać tych naturalnych właściwo-
ści sylab i poprzez ćwiczenie zapamiętać, 
abyśmy nie śpiewali sylab twardych mięk-
ko, czy odwrotnie – miękkich twardo.

1 CONCERNING PLAINSONG
THE FIRST BOOK

2 Concerning pitches. Chapter I
3 The designations of pitches that are used in 
solfege (musicians designate in this way the 
measuring out of song with the pronounciation 
of syllables) are six in number:

ut re mi fa sol la
4 They are indeed divided into ‘soft’, ut fa; ‘nat-
ural’ – which you can also name ‘mediant’ – re 
sol; and ‘hard’, mi la. 5 But the characters of 
these designations must be diligently observed 
with the continual application of memory, lest 
a ‘hard’ be sung as a ‘soft,’ or the contrary.

1 DE PLANA MUSICA
LIBER PRIOR

2 De vocibus. Caput I
3 <V>oces, quarum usus est in solfa (<sic> autem  
appellant modulationem <cantu>s cum expressione  
vocum), sunt sex:

ut re mi fa sol la
4 Secantur autem in molles, ut fa, naturales,  
quas et medias appellare poteris, re sol, et duras, 
mi la. 5 Diligen<t>er autem observandae sunt hae 
naturae <vo>cum, iugique exercitatione memoriae 
<inca>lcandae, ne duras molliter aut <moll>es 
econtra modulemur.
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