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Dedykacja

1 Najjaśniejszego Męża,  
Pana Mikołaja Lutomirskiego,  

Starszego Wojskiego Sieradzkiego  
i Zarządcę Ceł Królewskich,

najgoręcej pozdrawia  
Marcin Kromer z Biecza.

2 Gdy tak rozważam wciąż w sercu moim 
Twą, Najznakomitszy Panie, niezmierną dla 
mnie łaskawość i przychylność, na którą 
u Ciebie nie tylko niczym i nigdy nie zasłu-
żyłem, ale nawet nie dałem Ci się poznać, Ty 
zaś do tego stopnia uczyniłeś mnie swym 
dłużnikiem, iż zaiste więcej nie śmiałbym 
oczekiwać od mych krewnych i ludzi, któ-
rych wdzięczność zaskarbiłem sobie mą 
uczynnością. 3 Jeżeli więc na tę tak wielką 
wobec mnie przychylność nie odpowiem 
zasługami, dopuszczę się bezecnego grze-
chu niewdzięczności. 4 Lecz na to, bym po-
stąpił według moich chęci, nie zezwala for-
tuna, najsroższa nieprzyjaciółka uczonych.  
5 By przeszkodzić wszakże zakiełkować po-
dejrzeniu, iż jestem niewdzięczny, zapragną-
łem, Najznakomitszy Panie, wyrazić w jakiś 
sposób mą wdzięczność tym skromnym pa-
pierowym podarkiem, który, ufam, że Tobie, 
wyjątkowemu miłośnikowi literatury, będzie 
szczególnie miły, i to tak dalece, że nie tyle 
sam podarunek weźmiesz pod uwagę, ale 
i 6 A że tak się stanie, 
upewnia mnie wyjątkowa życzliwość Twego 
serca, Twoja skromność i mądra roztropność 
w postępowaniu: przymioty właściwe tylko 
ludziom najwybitniejszym. 7 Pod Twymi więc 
auspicjami niechaj ujrzą światło dzienne te 
nasze książeczki o muzyce, które napisałem 
jak mogłem najkrócej, w pełni świadom, iż 
zwięzłość, jak chce Horacy, jest szczególną 
zaletą każdego nauczania. 8 Pod Twymi więc 

Dedication

1 To most illustrious man,  
Lord Nicolaus Lutomirsky,  
Major Tribune of Sieradz 

and Prefect of Royal Customs, 
Martin Cromer of Biecz  

expresses greatest salutation.

2

your immense humanity and generosity to-
ward me, O Most Distinguished Lord – me, 
who merited nothing at all from you, or as 
I might also say, I am unknown to you – you 
have rendered me so obliged that I could not 
expect more from kinsmen and from those 
to whom I might have shown my kindness. 
3 Thus if I would not respond from my gen-
erosity to such from you, I would commit the 
abominable crime of ingratitude. 4 But when 
I call this to mind, fortune – the most cruel en-
emy of scholars – leaves me unable to do so. 
5 Nevertheless, lest some suspicion of ingrat-
itude on my part arise in you, it pleases me 
with this meagre gift of paper, O Most Distin-
guished Lord, to declare a degree of gratitude, 
a gift which – since you are an extraordinary 

 
not unpleasing to you, and to this degree that 
you might attend not to the gift itself, but to 
the spirit of the one giving. 6 The adroitness 
and unpretentiousness of your unique soul, 
and your able prudence in accomplishing 
matters – extraordinary gifts of the greatest 
of men – persuade me that such response 
be anticipated. 7 Therefore may our little 
books concerning music come to light under 
your auspices; they are written in the most 
concise manner that I could accomplish, for 
I am aware that brevity, according to Horace, 
represents a singular strength when giving 
instruction. 8 So let young students under you 

Dedicatio

1 CLARISSIMO VIRO, DOMINO  
Nicolao Lutomirsky, Tribuno  

maiori Siradiensi, Regiorumque  
Vectigalium praefecto, 

Martinus Cromerus Beczensis  
salutem plurimam.

2 Cum immensam tuam in me humanitatem 
benignitatemque identidem mecum animo 

revolvo, vir ornatissime, qua me, nihil 
unquam de te benemeritum, ut ne dicam 

insuper, ignotum, tibi ita devinctum reddidisti, 

demeruissem non temere plura sperare liceat. 
3 Huic igitur tantae tuae in me benignitati 
nisi respondeam meritis, abominandum 

ingratitudinis crimen incurram. 4 Verum id me  
cogitantem facere fortuna prohibet, acerrima 

studiosorum hostis. 5 Ne qua tamen 
ingratitudinis suspicio de me pullulascere 

possis, chartaceo hoc munusculo libuit 
meam in te, vir ornatissime, gratitudinem 

utcunque declarare, quod tibi, ut es bonarum 
litterarum eximius amator, non ingratum fore, 

animum donantis attendas. 6 Quod singularis 
animi tui dexteritas modestiaque, et solers in 
rebus agendis prudentia, eximiae summorum 
virorum dotes, mihi futurum esse persuadent. 

7 Tuis ergo auspiciis in lucem prodeant hii 
nostri de musica libelli, summo, quo potuere, 
compendio scripti, eo quod non sim nescius, 
singularem esse in praecipiendo virtutem, 

brevitatem, Horatio teste. 8 Tuis ergo auspiciis 
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5 ingratitudinis] ingratiudinis K1
7 hii] hi K1
7 cf. Hor., Ars poetica, 335
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