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WSTĘP

Wysoką rangę teorii muzyki uprawianej w Krakowie w pierwszej połowie XVI w. 
wyznaczają opublikowane tam wówczas traktaty Stefana Monetariusa, Sebastiana 
z Felsztyna, Marcina Galliniusa, Jerzego Libana z Legnicy i Marcina Kromera (Marti-
nus Cromerus). Ostatni z wymienionych był postacią najznaczniejszą i najznamienit-
szą, jeśli wziąć pod uwagę jego działalność literacką, dziejopisarską, dyplomatyczną, 
polityczną i kościelną. W dziejach kultury polskiej zajmuje szczególne miejsce jako 
autor fundamentalnych dzieł historycznych i encyklopedycznych na temat Polski: 
De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX (Basileae 1555, 1568), Poloniae, gen-
tisque et Reipublicae Polonicae descriptionis libri duo (Francofurti 1575, 1577) oraz 
Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et republica Regni Poloniae 
libri duo (Coloniae 1577, 1589). W obfitej i różnorodnej literaturze na temat Kromera 
(najstarsze pozycje powstały w XIX w.1) brak jednak pełnej nowoczesnej monografii 
uwzględniającej całość materiału archiwalnego i kompletny wykaz jego dzieł. Uskar-
żał się na to już Henryk Barycz w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku2. Stan 
ten nie zmienił się do dziś, aczkolwiek w międzyczasie powstały liczne cenne edy-
cje, a także ważne studia i opracowania na temat życia i twórczości Kromera, oraz 
uwarunkowań społeczno-politycznych, w których przyszło mu działać. Poniższy 
krótki zarys biografii Kromera nie zawiera nowych ustaleń faktograficznych i opie-
ra się głównie na wcześniejszych opracowaniach, które w znacznej mierze czerpią 
z nieopublikowanej monografii pióra Stanisława Bodniaka pt. „Marcin Kromer ok. 
1512–1569” (sic!), opracowanej w latach dwudziestych ubiegłego wieku”3.

Marcin Kromer urodził się w roku 15124. Pochodził z możnej, spolonizowanej ro-
dziny niemieckiej, osiadłej w Bieczu na Podkarpaciu być może jeszcze w XIV wieku5. 
Był najstarszym z pięciorga dzieci mieszczanina Grzegorza i szlachcianki Agnieszki 
Czermińskiej herbu Jastrzębiec6. Pierwsze nauki pobierał w szkole parafialnej w Bie-
czu, słynącej z wysokiego poziomu nauczania7. W roku 1528, immatrykulowany jako 

1 Eichhorn 1869, ss.1–470.
2 Barycz 1970, s. 324.
3 Bodniak, Kromer. Rękopis w Bibliotece Kórnickiej (PAN), sygn. 11594/1–5. Praca ta była podstawą 
promocji doktorskiej Stanisława Bodniaka w 1926 roku.
4 Data 1512 jest ogólnie przyjęta w literaturze przedmiotu, aczkolwiek w Eichhorn 1869, Bodniak, Kro-
mer i Nowy Korbut opatrzono ją znakiem zapytania. Z kolei Andrzej Kopiczko (Kopiczko 2000, s. 173) 
podaje datę dzienną „11 listopada 1512”, która jednak jest ignorowana w niektórych późniejszych opra-
cowaniach.
5 Edward Gigilewicz podaje (za Janem Ptaśnikiem), że w Radzie Miejskiej Biecza zasiadał w XIV w. 
Gunter Kromer (Gigilewicz 2013, s. 73).
6 Por. Gigilewicz 2013, s. 75. W literaturze pojawia się także nazwisko panieńskie matki Marcina Krome-
ra w brzmieniu „Czerwińska” (por. Barycz 1970, s. 319). 
7 Na temat szkoły w Bieczu por. Szopa 2013, ss. 31–32.
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Martinus Gregory de Byecz dioc. Cracoviensis, rozpoczął studia w Uniwersytecie 
Krakowskim8, uzyskując w roku 1530 stopień bakałarza9. Lata 1530–1533 spędził 
w Krakowie, nie podejmując, prawdopodobnie, dalszych regularnych studiów. Był 
to jednak okres jego intensywnych nieformalnych studiów literackich oraz debiutów 
translatorskich i poetyckich, jak również zainteresowań teoretyczno-muzycznych, 
których rezultaty publikował w krakowskiej oficynie Hieronima Wietora. W tym też 
czasie miał zawrzeć przyjaźń z przebywającym w Krakowie włoskim humanistą 
Ciriaco Strozzim, wydawcą i tłumaczem dzieł autorów starożytnych10.

Z poparciem podkanclerzego koronnego, Jana Chojeńskiego, podjął Kromer 
pracę w kancelarii królewskiej w roku 1533 i przeniósł się do Wilna. Według Hen-
ryka Barycza, otrzymał w tym czasie kanonię pułtuską, a także zyskał możnych 
protektorów w osobach m.in. biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego i księcia 
Albrechta Pruskiego. W roku 1537 wyjechał do Włoch. W Padwie poświęcił się 
dalszym studiom w zakresie łaciny, greki i filozofii Arystotelesa. Następnie od-
był studia prawnicze w Bolonii, zakończone doktoratem obojga praw uzyskanym 
w roku 1539 lub 1540. W 1540 r. wyjechał do Rzymu, skąd po kilku miesiącach 
powrócił do Krakowa, gdzie rozpoczął pracę w kancelarii arcybiskupa Piotra 
Gamrata i zacieśnił znajomość ze Stanisławem Hozjuszem11. Po przyjęciu świę-
ceń kapłańskich w 1542 r. został proboszczem w Bieczu, a następnie w Sando-
mierzu i Wiślicy12. Obdarzony talentem dyplomatycznym, kilkakrotnie wysyłany 
był z misjami do Rzymu (1543, 1544, 1548) i Wiednia (1547, 1556). W latach 1550–
1551 na polecenie króla Zygmunta Augusta przeprowadził rejestrację Archiwum 
Skarbca Koronnego na Wawelu13, które to doświadczenie legło u podstaw jego 
pracy nad dziejami Polski. Jego dalszy awans zarówno w sferach kościelnych 
jak i w hierarchii społecznej odzwierciedla fakt, że w 1551 r. otrzymał kanonię 
fromborską, zaś rok później został nobilitowany14. W latach 1558–1564 przebywał 
jako poseł przy cesarzu Ferdynandzie I w Wiedniu, zaś kolejne pięć lat spędził 
znów w Krakowie. Następnie (1569–1570) przebywał z misjami dyplomatycznymi 
w Rostocku i Szczecinie15. Jak podaje ks. Andrzej Kopiczko, 2 czerwca 1570 r. zo-
stał mianowany biskupem koadiutorem kardynała Stanisława Hozjusza na Warmii.  

8 Album studiosorum, s. 242.
9 Liber promotionum, s. 183.
10 Ciriaco Strozzi (1504–1565), był znany w Krakowie jako Kyriacus Stroza, zob. niżej, ss. xxiii–xxiv; zob. 
też Barycz 1970, s. 320.
11 Barycz 1970, s. 321
12 Cytuję za: Kopiczko 1996, ss. 134–135.
13 Na temat szczegółów misji dyplomatycznych oraz rejestracji skarbca por. Barycz 1970 i cyt. tam 
literatura.
14 Kopiczko 2000, s. 173.
15 Barycz 1970, s. 324.
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Sakrę biskupią przyjął 6 grudnia 1579 r. w Warszawie w kościele bernardynów 
w obecności nuncjusza Giovanniego Andrei Caligariego i króla Stefana Batore-
go16. Marcin Kromer zmarł 23 marca 1589 r. w Lidzbarku Warmińskim i został 
pochowany we Fromborku17.

Przez całe swoje życie, równolegle do działalności kościelnej i dyplomatycz-
nej, zajmował się Kromer twórczością literacką. Do jego najsłynniejszych dzieł 

– obok wspomnianych wyżej ksiąg historycznych i encyklopedycznych – należy 
przekład na łacinę eklog homiletycznych Jana Chryzostoma (wydawane sukce-
sywnie w Krakowie od 1541, a następnie w Bazylei, 1552), opis panowania króla 
Zygmunta I w formie mowy pogrzebowej Oratio in funere Sigismundi […] Primi, po-
wstały w roku 1548 i opublikowany drukiem m.in. wraz z bazylejskim wydaniem 
De origine z roku 1555, nadto cztery wydane anonimowo w języku polskim dialogi 
pt. Rozmowy dworzanina z mnichem (1551–1554) oraz Historia prawdziwa o przy-
godzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny Katarzyny (1570, 1571)18. 
Był autorem o wszechstronnych talentach literackich. We wczesnym okresie swej 
twórczości zajmował się przekładami z greki na łacinę, edytorstwem, a przede 
wszystkim poezją19.

Wiele wskazuje na to, że po zakończeniu formalnych studiów na Uniwersyte-
cie Krakowskim w roku 1530, Kromer rozwijał swój talent pod kierunkiem wspo-
mnianego wyżej Ciriaco Strozziego, humanisty pochodzącego z Florencji, który 
przybył do Krakowa na zaproszenie Piotra Tomickiego, by kształcić uzdolnioną 
młodzież w retoryce i literaturze20. W Liber diligentiarum odnotowano jego wykład, 
wygłoszony w lektorium Sokratesa 17 października 1532 r.21, prawdopodobnie na 
temat Topik Cycerona (por. niżej, s. xxiv). Zapewne owocem tego wykładu jest ko-
mentowana edycja Topik opublikowana przez krakowską oficynę Hieronima Wie-
tora w maju 1533 roku. Edycję tę Strozzi dedykował Marcinowi Kromerowi. Był to 
pożegnalny prezent dla ucznia, który w tym samym roku objął stanowisko w kan-
celarii królewskiej. Ze względu na istotne szczegóły biograficzne dotyczące tak 
nauczyciela jak i ucznia, przytaczamy tę dedykację w całości (przekł. E. W-Z.)22:

16 Kopiczko 2000, ss. 173–174.
17 Kopiczko 2000, s. 174.
18 Wykazy dzieł Kromera zawarte zostały m.in w następujących publikacjach: Hipler 1891, ss. 281–290; 
Nowy Korbut, ss. 412–419; Małecki 2013, ss. 291–293.
19 Zbiór poezji Kromera opublikował Hipler 1891, ss. 154–197, a następnie Jerzy Starnawski i Romuald 
Turasiewicz (Starnawski - Turasiewicz 2003).
20 Estreicher 1896, s. 264.
21 Liber diligentiarum, s. 208 i Index, s. 501.
22 Marci Tullii Ciceronis ad Trebatium Topica. Cracoviae excudebat Hieronymus Vietor. Mense Maij. 
Anno MDXXXIII. Tekst dedykacji został opublikowany przez Franza Hiplera (Hipler 1891, s. 146): „Kyria-
cus Stroza Martino Cromero S.P.D. Cum antiquorum sententia sit, eruditissime Cromere, naturam esse 
optimam bene vivendi, et ut ego, bene sentiendi atque intelligendi ducem, me non inuliter facturum 
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Kiriacus Stroza, pozdrawia Marcina Kromera.

Jako że zdaniem starożytnych, najuczeńszy Kromerze, natura jest najlepszą 
przewodniczką dobrego życia, dobrego rozeznania i rozumienia, stąd uznałem, 
iż nie będzie bez pożytku, jeśli Topica Cycerona, dzieło niewątpliwie na wagę 
złota, zostanie tej oto najpilniejszej młodzieży wyłożone i, na ile siły nasze (choć 
całkiem słabe) pozwolą, wyjaśnione. Z którego to powodu Piotr Tomicki, Najczci-
godniejszy i najgodniejszy Biskup tego hojnego miasta i Kanclerz najwierniejszy 
królestwa sarmackiego ze wszystkich najbardziej kwitnącego, zadanie to (nie-
współmierne zaiste do moich możliwości) mi powierzył , abym, postępując za wy-
raźnym wskazaniem natury i poczynając od wynalezienia samego tematu, sprawił, 
by dojrzał owoc elokwencji u owych słuchaczy, których łączy zainteresowanie 
literaturą. Ponieważ łatwo rozpoznałem w Tobie najzdolniejszego z nich, zaiste 
słusznie, jeśli byłoby ku temu miejsce, oskarżyłbym los o bezduszność (by nie 
powiedzieć, niesprawiedliwość), że właśnie Ciebie, w którym położyłem całą na-
dzieję i w którym obiecywałem sobie mieć najwierniejszego towarzysza ważnych 
prac, tak nagle od nas odłącza. To jednak nas pociesza, że mąż najjaśniejszy 
i najgorliwszy opiekun talentów, z największą Twą chwałą Cię powołał i przyłączył 
do służby publicznej, w której uznał, że jak najdogodniej się odnajdziesz. Abyś 
więc mógł zabrać ze sobą świadectwo naszego ku Tobie afektu, spodobało nam 
się zadbać, by dziełko to wydrukowano z Twoim imieniem; proszę, abyś przyjął je 
z pogodnym czołem. Bądź zdrów.

Pierwsze opublikowane drukiem prace Kromera pochodzą z roku 1532. Jest to 
dedykowany Janowi Chojeńskiemu, biskupowi przemyskiemu, przekład niewielkie-
go traktatu Arystotelesa De iuventute et senectute z komentarzem Michała z Efezu 
(oficyna nie ujawniona w druku)23. W tym samym roku, zapewne w krakowskiej 
oficynie Hieronima Wietora, ukazał się jego traktat muzyczny Musicae elementa de-
dykowany Mikołajowi Lutomirskiemu (ok. 1495–1566), starszemu wojskiemu miasta 

esse existimavi, si Ciceronis topica, opus certe aureum, huic studiosissimae iuventuti praelegenda 
atque, ut vires nostrae (quamvis omnino debiles) tulerint, susciperem explicanda: ut, ex quo Petrus To-
mitius, Reverendissimus atque Dignissimus almae huius civitatis Episcopus Regnique Sarmatici longe 
omnium florentissimi Cancellarius fidelissimus, huic muneri (mihi sane impari) delegaverit, recto naturae 
ordine progrediens, atque a rebus ipsis inveniendis auspicatus, ad aliquam frugem eloquentiae illos 
perducerem auditores, qui bonarum literarum desiderio tenerentur. Quorum omnium cum te noverim 
facile principem, fortunae profecto duritiem (ne iniquitatem dixerim) si locus nunc daretur, merito accu-
sarem, quod ipsum te, in quem spem omnem conieceram quemque impendentium laborum socium 
mihi fidelissimum fore promiseram, tam repente a nobis disiungat. Id tamen nos consolatur, quod vir 
clarissimus atque ingeniorum exactor acerrimus publica ad munia, quibus te sane quam commodum 
fore perspexerat, maxima tua laude evocaverit atque adiunxerit. Ut igitur animi in te nostri testimonium 
ferre tecum posses, placuit opusculum hoc sub tuum nomen imprimendum curare, quod ut laeta 
fronte suscupias rogo. Vale.”
23 Aristotelis de iuventa et senectute, vita et morte libellus cum scholiis Michaelis ephesii, Mart. Cromero 
interprete, Cracoviae [Hier. Vietor?] 1532. Druk zamyka wizerunek herbu biskupa Jana Chojeńskiego.
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Sieradza (1530) i zarządcy ceł w woj. krakowskim (ok. 1528)24. Kromer dedykował 
Lutomirskiemu także kolejne swe dzieło, poemat De splendissimo Christi Jesu 
triumpho carmen, opatrzony datą kwietniową 1533 i wydrukowany w Krakowie 
u Hieronima Wietora z datą 153425.

TRAKTAT MUZYCZNY MARCINA KROMERA

S t a n  z a c h o w a n i a
Marcin Kromer jest autorem jednego traktatu muzycznego pt. Musicae ele-

menta napisanego w dwóch częściach i wydanego drukiem w Krakowie w roku 
1532. Data wydania widoczna jest na frontespicium, wpisana do figurującej tam 
ilustracji przedstawiającej legendarną kuźnię, w której Pitagoras miał odkryć pra-
wo konsonansów muzycznych (il. 1)26. Druk ten zachował się w jedynym, bardzo 
uszkodzonym egzemplarzu, przechowywanym w Bibliotece Kórnickiej PAN (PL

-KÓ) pod sygnaturą Cim.O.308. Uszkodzenia powstały z pewnością przed rokiem 
1874, z którego pochodzi oprawa książeczki27. Konserwację polegającą na zabez-
pieczeniu uszkodzeń tzw. bibułką japońską przeprowadzono prawdopodobnie 
po roku 1975; dokumentacji brak. Podręcznik był w użyciu, o czym świadczą 
widoczne na kartach egzemplarza liczne dopiski i uwagi różnych rąk, niestety, 
prawie nieczytelne. Na f. A3r: „Sum possesor libri eius pe<trus?> Rakus”.

Niewielka ta książeczka liczy obecnie jedenaście kart w formacie in octavo, przy 
czym tylko pierwsze cztery (z wyjątkiem A4 verso) przetrwały bez defektów. Za-
chowany fragment (karty A1–C3) przekazuje stronę tytułową wraz z ilustracjami, 
tekst dedykacji, wierszowaną pochwałę muzyki (Encomium musicae), przedmowę 
do traktatu (Praefatio) oraz trzy pełne i jeden niepełny rozdział pierwszej części tego 
podręcznika, poświęconej tematyce musica plana (De plana musica liber prior). Na 
podstawie zawartości i objętości zachowanego fragmentu tego rozdziału można 
przypuszczać, że brakująca jego część obejmowała pięć kart, czyli kartę C4 i całą 
składkę D.

24 Por. Kowalska 1973.
25 Martini Cromeri Beczensis de splendidissimo Christi Jesu triumpho carmen [...] Ornatissimo Viro Do-
mino Nicolao Lutomirski Telonae Cracoviensi Martinus Cromerus S.D. [...] Cracoviae pridie Idus Apriles. 
M.D.XXXIII [...] In Regia urbe Cracoviensi Hieronymus Vietor impressit. Anno dni M.D.XXX.IIII.
26 Hipler 1891, s. 279 podaje „1534”: „4. Musicae elementa Martini Cromero Beczensi autore. 28 folia 
4º. Musica figurata Martino Cromero Beczensi autore; impressum Cracoviae per Hieronymum Vietorem 
A.D. 1534.” Najprawdopodobniej jest to „zbitka” dwóch tytułów: Musicae elementa Martino Cromero 
Beczensi autore, oraz Opusculum musices noviter congestum per honorandum Sebastium Felstinen-
sem artium baccalarium pro institutione adolescentum in cantu simplici seu Gregoriano. Addita est 
Musica figurativa Martino Cromero Beczensi autore. Tamże figuruje przytoczony przez Hiplera kolofon: 
Impressum Cracoviae per Hieronymum Vietorem anno domini M.D.XXXIIII. Druk ten zawiera 28 kart in 
quarto + 1 nlb.
27 Data podana na ostatniej karcie verso: „Oprawa z r. 1874”.
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Z przedmowy (Prefatio, 5) wynika jasno, że autor zamierzał zawrzeć w swym 
traktacie dwie części, z których druga poświęcona była zasadom muzyki men-
zuralnej (musica figurata). „O niej [sc. musica figurata] także nieco powiemy, gdy 
skończymy tę pierwszą [sc. musica plana]”. Również w dedykacji dla Mikołaja Lu-
tomirskiego autor wymienia w liczbie mnogiej „te nasze książeczki o muzyce” (hii 
nostri de musica libelli). Z kolei na początku drugiej części (Prefatio, 2) wyraźnie 
nawiązuje do liber prior: „To co powiedzieliśmy w pierwszej księdze, odnosi się nie 
tylko do muzyki chorałowej, ale także do muzyki figuralnej”.

Druga część traktatu (De musica figurata liber posterior) znana jest tylko 
z dwóch późniejszych publikacji: została ona dołączona do drugiego wydania 
Opusculum musices noviter congestum Sebastiana z Felsztyna, dwukrotnie opu-
blikowanego przez Hieronima Wietora w latach 1534 i 1539. Należy w tym miejscu 
zaznaczyć, że pierwsze wydanie Opusculum musices noviter congestum, które 
ukazało się w Krakowie w oficynie Floriana Unglera, datowane na rok 1524–1525, 
zawiera na stronie tytułowej Ad lectorem Hexastichon; ten sam utwór pojawia się 
również w wydaniach z lat 1534 i 153928. A zatem hipoteza Franza Hiplera, że au-
torem tego sześciowiersza mógł być – dwunastoletni w roku 1524 – Marcin Kro-
mer, powtórzona przez wydawców Martini Cromeri Carmina 29, wydaje się wielce 
nieprawdopodobna.

W obu wydaniach De musica figurata liber posterior zwracają uwagę róż-
nice natury typograficznej pomiędzy tekstami Sebastiana z Felsztyna i Marcina 
Kromera (il. 2). Całość wydana jest w formacie in quarto, do którego dostosowa-
no skład czcionek użyty w Opusculum musices noviter congestum. Tymczasem 
tekst Kromera został złożony w formacie użytym dwa lata wcześniej dla Musicae 
elementa. Odpowiednie analizy porównawcze przeprowadzono w odniesieniu do 
następujących egzemplarzy przechowywanych w Bibliotece Kórnickiej:

1. Musicae Elementa Martino Cromero Beczensi Autore, Kraków 1532
[Hieronim Wietor], sygn. Cim. O. 308
Szerokość kolumny druku: ok. 65–72 mm
Ilość znaków bez spacji i znaków interpunkcji (f. A2v): 29–37
Rozmiar czcionki: majuskuła „D” – 4 mm, minuskuła „e” – 2 mm
2. De musica figurata liber posterior, razem z: Opusculum musices noviter 
congestum per honorandum Sebastianum Felstinensem Artium baccalarium 
pro institutione adolescentum in cantu simplici seu Gregoriano. Addita est 
Musica figurativa Martino Beczensi Autore. Impressum Cracoviae per Hiero-
nymum Vietorem Anno domini M.D.XXXIIII, sygn. Cim. Qu. 2202.
Szerokość kolumny druku: ok. 65–75 mm

28 Por. egzemplarz Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. cim Qu 4341 adl.
29 Por. Hipler 1891, s.148; Starnawski - Turasiewicz 2003, ss. IX i 59.
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Ilość znaków bez spacji i znaków interpunkcji: (f. F2r) 29–37
Rozmiar czcionki: majuskuła „D” – 4 mm, minuskuła „e” – 2 mm

Szerokość kolumny druku wskazuje na to, że skład czcionek w tym przy-
padku przygotowany był dla formatu in octavo; wyjątek stanowią dwa przykłady 
muzyczne na f. G4r wydrukowane na całej przestrzeni karty in quarto.

Nie sposób udowodnić, że druk Musicae elementa z 1532 r., znany dziś z jed-
nego bardzo uszkodzonego egzemplarza, zawierał nie tylko liber prior, ale rów-
nież liber posterior, aczkolwiek równie trudno całkowicie to wykluczyć. Nie ulega 
wątpliwości, że w roku 1534 posłużono się składem przygotowanym dla formatu 
in octavo, identycznym jak skład widoczny w Musicae elementa. Na tej podstawie 
można przyjąć, że liber posterior była gotowa do druku w 1532 r., inaczej nie by-
łoby powodu, by przygotowywać identyczny skład czcionek dla innego formatu. 
Wyjątek, jak już wspomniałam, stanowią dwa trzygłosowe przykłady muzyczne 
wydrukowane na f. G4r. Jeśli przyjąć, że druk z 1534 r. jest pierwszym wydaniem 
liber posterior, należałoby wziąć pod uwagę, że właśnie te przykłady mogły za-
decydować o wydrukowaniu liber posterior w formacie in quarto, razem z drugim 
wydaniem Opusculum nusices noviter congestum. W każdym przypadku trzeba 
uznać, że liber posterior stanowi drugą część podręcznika Musicae elementa.

S t a n  b a d a ń
Fakt, że dwie części traktatu teoretyczno-muzycznego Kromera zachowa-

ne są w różnych drukach, sprawił, że w literaturze przedmiotu przedstawiano 
je nierzadko jako dwa odrębne traktaty. Co więcej, zachowana w całości część 
druga De musica figurata weszła do obiegu naukowego już w roku 1911 dzięki 
pracy Adolfa Chybińskiego, który, być może nie znając wówczas jeszcze wydania 
Musicae elementa, sądził, że określenie liber posterior wskazuje na Opusculum 
Sebastiana z Felsztyna, jako część pierwszą całości 30. W wydanym natomiast 
w roku 1949 Słowniku muzyków dawnej Polski wymienił Chybiński Musicae ele-
menta i Musica figurata jako dwa traktaty muzyczne Kromera31. Facsimile druku 
Musicae elementa ukazało się w roku 1975 jako tom II serii Bibliotheca antiqua 
w ramach Monumenta Musicae in Polonia32. Rok później opublikowano w tejże 
serii facsimile druku z roku 1534 zawierającego Opusculum musices noviter con-
gestum z dodaną De musica figurata liber posterior 33. Facsimile to posłużyło za 
podstawę edycji tekstu łacińskiego i przekładu angielskiego De musica figurata 

30 Chybiński 1911, s. 8.
31 Chybiński 1949, s. 64.
32 Morawski 1975.
33 Morawski 1976.
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Kromera przygotowanego przez amerykańskiego muzykologa, Alberta Seay 34. 
Edycja ta oddaje dokładnie druk z roku 1534.

Liber prior de musica plana nie była dotychczas przedmiotem prac edytor-
skich. Nie zachęcał do tego przede wszystkim mizerny stan zachowania jedynego 
egzemplarza. Poglądy Kromera zostały wszakże uwzględnione w pracy na temat 
traktatów chorałowych powstałych w Krakowie w pierwszej połowie XVI wieku35.

Z a w a r to ś ć  t r a k t a t u  i  ko m p e te n c j e  
m u z y c z n e  M a r c i n a  K r o m e r a

Traktat Musicae elementa jest w istocie zwięzłym podręcznikiem elemen-
tarnych zasad muzyki, skonstruowanym według rozpowszechnionego w XVI w. 
dwuczęściowego schematu, który obejmował tematykę musica plana i musica 
mensuralis, czyli zasady systemu tonalnego wraz z zagadnieniami chorału grego-
riańskiego, oraz, w części drugiej, zasady systemu rytmicznego wraz z regułami 
notacji menzuralnej. Tego typu podręczniki, poszerzane niekiedy o zagadnienia 
kontrapunktu, a także reguły deklamacji tekstów liturgicznych (tzw. accentus ecc-
lesiasticus), publikowano drukiem i kopiowano rękopiśmiennie głównie w Europie 
Środkowej i we Włoszech. W Krakowie znano dzieła Franchina Gafuriusa, a także 
Nicolausa Wollicka, Andreasa Ornitoparcha i prawdopodobnie Johannesa Co-
chalaeusa, Udalrica Burcharda i innych autorów, czego wyraźne dowody można 
śledzić w traktatach m.in. Sebastiana z Felsztyna i Jerzego Libana z Legnicy. 
Znamienne, że Marcin Kromer, autor wówczas zaledwie dwudziestoletni, dając 
świadectwo swej rozległej erudycji, powstrzymywał się jednak od zapożyczeń 
tekstowych. Traktat jego, choć dobrze osadzony w tradycji środkowoeuropejskiej, 
wykazuje pewną niezależność intelektualną, widoczną zwłaszcza w terminologii. 
Nie sposób wskazać, z jakich wzorów korzystał, a sam ich nie ujawnił.

Dobitnym przykładem erudycji młodego autora jest Encomium musicae – 
otwierająca traktat wierszowana pochwała muzyki, licząca 71 wersów, zapewne 
pierwszy opublikowany poemat Kromera, utkany z mitów i legend czerpanych 
z literatury antycznej i dzieł humanistów. W rozległą tematykę traktatu wprowadza 
przedmowa, w której autor szkicuje klasyfikację muzyki: dzieli muzykę według 
wzorów neoplatońskich na mundana, organica i humana, pierwszą definiując jako 
harmonię sfer, drugą jako muzykę instrumentalną, trzecią wreszcie jako muzykę 
wokalną. Muzyka wokalna dzieli się na plana i mensuralis, z którym to podziałem 
współbrzmi konstrukcja podręcznika.

Podział muzyki wokalnej na plana i mensuralis opiera się wyłącznie na kry-
terium rytmicznym (por. Komentarz, s. 66). Można to odnieść do praktyki wyko-
nywania śpiewu liturgicznego, przy czym nietrudno zauważyć, że musica plana, 

34 Seay 1980, ss. I–II.
35 Por. Witkowska-Zaremba 1986.
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definiowana jako śpiew w równych wartościach rytmicznych, wykazuje również 
związek z równonutowym cantus firmus jako podstawą kompozycji polifonicznej. 
Nadto takie rozumienie musica plana znajduje wyraźne odzwierciedlenie w sze-
regu szesnastowiecznych traktatów chorałowych, bogato ilustrowanych polifo-
nicznymi przykładami muzycznymi w technice nota contra notam, które zapisano 
w notacji chorałowej (por. Wollick mus., s. 39; Cochl. tetr., lib. I, cap. 9, f. B6v; 
SebAst. Felst. op. comp., ss. 36, 38, 47 i nast.). Z kolei musica mensuralis (figurata) 
jest definiowana jako śpiew zróżnicowany pod względem rytmicznym i zapisywany 
przy pomocy nut o różnym kształcie i wartości rytmicznej. Inaczej mówiąc, musica 
plana nie była równoznaczna z wykonywanym monodycznie śpiewem liturgicznym, 
zaś polifonia nie zawsze była równoznaczna z musica mensuralis. Jednak wykony-
wanie ówczesnej, jak byśmy dziś powiedzieli, „muzyki wysokiej” wymagało znajo-
mości notacji menzuralnej i związanego z nią systemu rytmicznego.

L i b e r  p r i o r  d e  m u s i c a  p l a n a
Zgodnie z wielowiekową tradycją, traktaty z zakresu musica plana dotyczyły 

nie tylko chorału gregoriańskiego, ale były zarazem podręcznikami elementarny-
mi, wprowadzającymi w zasady systemu tonalnego. Taki charakter ma również 
Kromerowa liber prior. Podstawę systemu stanowił heksachord, którego kolejne 
dźwięki opatrzono sylabami solmizacyjnymi ut re mi fa sol la, zwanymi voces. To-
też od wyjaśnienia jego struktury rozpoczynano naukę muzyki. Jest to tematyka 
pierwszego rozdziału liber prior. Znajomość heksachordu umożliwiała adeptom 
rozpoznawanie różnic pomiędzy całymi tonami i półtonami – podstawowymi ko-
mórkami tworzącymi tkankę diatoniczną systemu tonalnego. Ćwiczenie śpiewu 
przy pomocy sylab solmizacyjnych uważano za fundament poprawnej intonacji 
interwałów muzycznych.

Następnym etapem – wyczerpuje on treść drugiego rozdziału pierwszej czę-
ści Elementa – była prezentacja skali muzycznej, której strukturę interwałową, czyli 
rozmieszczenie całych tonów i półtonów, ujawniały heksachordy ut re mi fa sol la 
budowane od kolejnych dźwięków g (hexachordum durum), c (hexachordum na-
turale) i f (hexachordum molle). Każdy dźwięk skali muzycznej otrzymywał w ten 
sposób nazwę złożoną z jednej z siedmiu liter alfabetu łacińskiego i jednej do trzech 
sylab solmizacyjnych, w zależności od położenia danego dźwięku w skali. Dźwięki 
skali muzycznej (oznaczone przy pomocy litery i sylaby bądź sylab) zwano claves. 
Pamięciowe opanowanie ich nazw ułatwiał specjalny diagram znany jako „scala 
decemlinealis”. Kromer nazwał go „Typus Clavium” (por. Komentarz, s. 68). Nieco 
miejsca poświęcił autor także kluczom i ich transpozycji. Zgodnie z powszechnie 
przyjętym porządkiem traktatu chorałowego kolejny rozdział powinien być poświę-
cony regułom solmizacji i mutacji (w przypadku gdy melodia wykraczała poza jeden 
heksachord i pojawiała się potrzeba przejścia do voces innego heksachordu). Tym-
czasem w zachowanej części traktatu Kromera takiego rozdziału nie znajdujemy.
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Nauka interwałów muzycznych, stanowiąca treść rozdziału trzeciego, po-
traktowana została w sposób tradycyjny, przy czym, co należy podkreślić, autor 
uwzględnił bardzo bogaty zestaw piętnastu interwałów w ramach oktawy, wy-
mieniając – poza podstawowymi dziesięcioma (unison, półton, cały ton, tercja 
mała, tercja wielka, kwarta, kwinta, seksta mała, seksta wielka i oktawa) – także 
interwały uważane za rzadko brane pod uwagę bądź stosowane: tryton, kwintę 
zmniejszoną, obie septymy i oktawę zwiększoną (por. Komentarz, ss. 69–70). Sta-
łym elementem definicji interwałów było wskazanie ich struktury wewnętrznej, na 
którą składało się określone następstwo całych tonów i półtonów. W zależności 
od ich kolejności w ramach danego interwału rozróżniano tzw. gatunki interwało-
we (species). I tak np. wyróżniano dwa gatunki tercji małej (TS i ST), trzy gatunki 
kwarty czystej (TTS, TST, STT) etc. Intonację i zapamiętanie tych gatunków bar-
dzo ułatwiała solmizacja: sylaby re-fa wskazywały, że taka tercja na pierwszym 
miejscu mieści cały ton, na drugim półton; sylaby mi-sol wskazywały na porządek 
odwrotny. Kromer, wbrew powszechnie przyjętemu systemowi nauczania, pomi-
nął solmizację interwałów. Gatunki interwałowe wskazał natomiast precyzyjnie 
tylko przy pomocy (standardowych) przykładów nutowych. Do definicji poszcze-
gólnych interwałów została dodana ich charakterystyka brzmieniowa, która nie 
wykracza jednak poza utarte wzory.

Naukę o tonach kościelnych wraz z tonariusem objaśniano najczęściej na 
końcu traktatów chorałowych, można by zatem sądzić, że czwarty rozdział, za-
tytułowany De tonis, był ostatnim rozdziałem pierwszej części Musicae elementa. 
Autor, w najbardziej zwartym stylu, przedstawił podstawy systemu ośmiu tonów 
kościelnych z ich podziałem na autentyczne i plagalne, uzasadnionym dwojakim 
ambitusem tych tonów: tony autentyczne (pierwszy, trzeci, piąty i siódmy) mogą 
wznosić się o oktawę lub decymę powyżej dźwięku finalis, zaś tony plagalne 
krążą wokół finalis. Dalej następuje bardziej szczegółowy opis poszczególnych 
tonów, który urywa się na początku charakterystyki tonu trzeciego. Opis oparty 
jest na utartych wzorach, dobrze znanych m.in. z traktatów zaliczających się do 
tradycji Johannesa Hollandrina 36, respektowanej w szesnastowiecznym Krakowie 
m.in. przez Sebastiana z Felsztyna w Opusculum musices noviter congestum37. 
Każdy ton charakteryzowany jest poprzez nutę finalis i właściwy mu interwał, 
zwany często w pierwszej połowie XVI w. repercussio: jest to odległość pomiędzy 
finalis a inicjalnym dźwiękiem tenoru, czyli formuły melodycznej saeculorum amen 
zamykającej psalm. Dalej autor podaje dyferencje psalmowe śpiewane na za-
kończenie wersów psalmowych, formuły melodyczne otwierające psalmy mniej-
sze i większe, wzory melodii wersów introitów, dyferencje introitów oraz wzory 
melodii wersów responsorialnych. Formuły melodyczne nie zostały zaopatrzone 

36 Bernhard - Witkowska 2010, ss. 213–214.
37 SebAst. Felst. op. cong., ss. 99–144.
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w powszechnie stosowane w tonariusach teksty mnemotechniczne (np. dla in-
troitów Prima aetate plasmati sunt Adam et Eva ..., por. Sebastian z Felsztyna, 
Opusculum musice noviter congestum38). Kromer podał natomiast, zgodną ze 
znanymi wzorami, charakterystykę wyrazową poszczególnych tonów. I tak pierw-
szy ton jest radosny, drugi ton smutny, trzeci ma twardą melodię.

L i b e r  p o s te r i o r  d e  m u s i c a  f i g u r a t a
Adolf Chybiński zwrócił uwagę, że trzy teksty na temat muzyki menzuralnej au-

torstwa Monetariusa, Sebastiana z Felsztyna i Kromera, wydrukowane w Krakowie 
w pierwszej połowie szesnastego wieku, znacznie różnią się od siebie 39. Istotnie, 
druga część Epitoma utriusque musicae practicae Stefana Monetariusa oparta zo-
stała na odpowiednich rozdziałach Practica musice Gafuriusa (Tinctoris cytowany 
jest „z drugiej ręki”, za Gafuriusem)40. Z kolei Sebastian z Felsztyna w Opusculum 
musicae mensuralis nie podał swych źródeł; traktat ten wydaje się być niezależ-
ny w sformułowaniach od innych znanych dziś podręczników z pierwszych dekad 
XVI wieku41. Podobną niezależność można zauważyć w Musica figurata Kromera, 
aczkolwiek zapewne nieobce mu było nauczanie praktykowane na przełomie XV 
i XVI w., znane m.in. z opublikowanej ostatnio edycji zbioru Stephana Rotha42.

W ośmiu rozdziałach przedstawił Kromer zasady notacji menzuralnej i sys-
temu rytmicznego, któremu ta notacja podlega. Bardzo ważny jest krótki wstęp 
poprzedzający rozdział pierwszy: autor wskazuje na zasady musica plana jako 
na filary, na których opiera się musica figurata. Wprawdzie już Franko z Kolonii 
uważał, że musica plana jest fundamentem muzyki menzuralnej, jednak Kromer 
uznał ten pogląd za rzecz oczywistą na poziomie elementarnym, a tym samym 
należącą do kanonu podstawowej wiedzy muzycznej43.

Pierwsze trzy rozdziały obejmują opis graficzny nut i pauz należących do mu-
sica figurata. Rozdział pierwszy zawiera opis ośmiu wartości rytmicznych i od-
powiadających im znaków nutowych: maxima, longa, brevis, semibrevis, minima, 
semiminima, fusa, semifusa. Jest to stały zestaw znaków nutowych zamieszcza-
nych w ówczesnych podręcznikach muzyki menzuralnej 44. Drugi rozdział poświę-
cony został nutom wiązanym czyli ligaturom (Kromer nie stosuje tego terminu, 
por. Komentarz, s. 72). Autor dzieli je według kształtu graficznego na kwadratowe  

38 SebAst. Felst. op. cong., ss. 134–137. 
39 Chybiński 1911, s. 8.
40 Por. np. Monet., lib. II, cap. 2, f. D4r.
41 Por. SebAst. Felst. op. mens.
42 Godna uwagi jest, m.in., zbieżność w stosowaniu signa, por. Bernhard - Sachs 2019, s. 80. Por. także 
Komentarz, ss. 69–70.
43 FrAnco Col., s. 23.
44 Sebastian z Felsztyna pomija znak semifusa.
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(quadratae), ukośne (obliquae) i mieszane (mixtae). Dokładnie opisuje wygląd i po-
łożenie nut oraz ich kaud, od których to szczegółów zależy wartość rytmiczna 
określonych znaków. Zaznacza, że wiązaniu podlegają tylko cztery wartości: ma-
xima, longa, brevis i semibrevis, przy czym tylko pierwsze dwie w ramach ligatury 
nigdy nie zmieniają swej wartości. Rozdział trzeci dotyczy pauz, przy czym autor 
pominął pauzę o wartości semifusa45. Znalazła się tam natomiast tzw. pausa ge-
neralis, którą Kromer sytuuje w zakończeniu utworu, przed ostatnią jego nutą; jest 
to pauza o nieokreślonym czasie trwania (por. Komentarz, s. 72).

Cztery kolejne rozdziały liber posterior przedstawiają zasady systemu rytmicz-
nego, leżącego u podstaw musica figurata. Przedmiotem rozdziału czwartego są 
trzy poziomy menzuracji (gradus, por. Komentarz, s. 73): modus, tempus i prolatio. 
Na każdym z tych poziomów odpowiednie wartości mogą być trójdzielne (gra-
dus perfecti) lub dwudzielne (gradus imperfecti). Modus dotyczy relacji pomiędzy 
nutami maxima i longa (modus maior) oraz nutami longa i brevis (modus minor). 
Tempus ujmuje relacje pomiędzy nutami brevis i semibrevis, wreszcie prolatio 
dotyczy relacji pomiędzy nutami semibrevis i minima. Każdej z miar odpowiada 
określony znak:

Modus maior perfectus  3
 maior imperfectus – brak tego znaku
 minor perfectus  2
 minor imperfectus – brak tego znaku
Tempus perfectum , C3
 imperfectum C, C2
Prolatio perfecta  lub 
 imperfecta – brak punktu w środku
Modus perfectus, tempus perfectum, prolatio perfecta  lub  3
Aczkolwiek Kromer podał standardowy zestaw oznaczeń menzuralnych, jed-

nak poszczególne podręczniki różniły się pod tym względem między sobą.
Bardzo skrótowo została potraktowana kwestia imperfekcji i alteracji (Kromer 

nie posługuje się tymi terminami) wartości rytmicznych, którą autor powiązał ze 
stosowaniem punctum divisionis (wg terminologii Kromera punctum divisivum lub 
disiunctivum).

Puncta są przedmiotem zwięzłego rozdziału piątego. Zgodnie z powszechnie 
przyjętymi zasadami Kromer wyróżnił trzy kategorie punktów: punctum adiectivum, 
które dodaje do nuty połowę jej wartości, perfectivum, które dodaje do nuty jed-
ną trzecią jej wartości, oraz punctum divisivum (zwane także disiunctivum), które 
oddziela poziomy menzuracji (gradus): różni się ono od pozostałych położeniem, 
ponieważ stawiane jest nie obok, lecz powyżej lub poniżej nuty, której dotyczy.

45 Pauzy o wartości semifusa nie podają także Monet. i SebAst. Felst. op. mens. (Pauza o tej wartości, 
wyposażona w trzy haczyki, występuje niekiedy w tekstach z kolekcji Stefana Rotha, por. Bernhard - 
Sachs 2019, ss. 223 i 343, Traktat K.).
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Najciekawiej w liber posterior przedstawia się rozdział szósty, zatytułowany 
De praescripto, a dotyczący pojęcia tactus. W pierwszych dekadach XVI w. punk-
tem wyjścia dla wyjaśniania tactus pozostawała definicja znana ze sformułowania 
Adama z Fuldy, według której tactus jest ciągłym ruchem ujętym w miarę 46. Kro-
mer natomiast przedstawia tactus z czysto praktycznego punktu widzenia, jako 
znak ręki regulujący tempo utworu chóralnego i daje przy tym w miarę spójne 
i szczegółowe wskazówki. Tactus zatem może przypadać na jedną semibrevis lub 
jedną brevis, bądź w innym porządku, w zależności od wskazań określonych zna-
ków. I tak, w miarach trójdzielnych (gradus perfecti) jednostką tactus pozostaje z 
reguły semibrevis, z wyjątkiem modus minor (  2), w którym jednostką tactus jest 
brevis. Kreska przebiegająca przez znak  wskazuje na szybsze tempo utworu 
lub jego części. Podobnie w miarach dwudzielnych (gradus imperfecti): tactus 
odpowiada w zasadzie jednej semibrevis, natomiast kreska przebiegająca przez 
znak  lub dodana cyfra (C 2) przesuwa tactus na wartość brevis. Połączenie obu 
tych znaków (  2) wskazuje, że na jeden tactus przypadają dwie breves. Autor 
zaznacza, że jeśli do znaku wskazującego poziom menzuracji dodana jest cyfra, 
wskazuje ona na liczbę nut śpiewanych na jeden tactus, które w innym przypadku 
przypadałyby pojedynczo na jeden tactus.

Kolejny rozdział liber posterior traktuje o proporcjach. Teoretycy przystępując 
do tego tematu, rozpoczynali zazwyczaj swe wywody od matematycznej defini-
cji proporcji, przy czym powoływali się na Euklidesa: „Proporcja jest to stosunek 
dwóch ilości tego samego rodzaju”47. Dalej następował podział na proporcje równo-
ści i nierówności, następnie te ostatnie dzielono na proporcje większej nierówności 
(zaliczano do nich proporcje typu 2:1, 3:1 etc., zwane proportio multiplex) i mniejszej 
nierówności (proporcje typu 3:2, 4:3 etc., zwane proportio superparticularis) oraz 
bardziej skomplikowane, jak proportio superbipartiens (np. 5:3), dupla sesquialtera 
(np. 5:2), dupla superbipartiens (np. 8:3). Po takim wstępie przystępowano do oma-
wiania proporcji w odniesieniu do muzyki 48. Kromer natomiast pominął odniesienia 
do matematyki i definiował proporcję w znaczeniu stricte muzycznym (Musica figu-
rata, cap. VII, 102 ): „proporcja zachodzi wówczas, gdy nuty tego samego kształ-
tu w różnej liczbie odpowiadają sobie nawzajem.” Następnie sformułował zwięzłe 
definicje ośmiu proporcji oznaczając je ułamkami: 2 

1, 3 
1, 4 

1, 3 
2, 4 

3, 5 
4, 9 

8, 8 
3. Co do dwóch 

ostatnich stwierdził, że prawie nigdy nie występują w śpiewie.
Ostatni rozdział zawiera przegląd znaków specjalnych stosowanych w nutach, 

a więc znaki repetycji, zgodności, fermaty, także znaki akcydencji, wreszcie znaki 
korygujące błędny zapis.

46 AdAm. Fuld. s. 362a: „Tactus est continua motio in mensura contenta rationis”; Monet., lib. II, cap. 
6, f. E2r: „Tactus est continua motio in debita mensura contenta”; por. Bernhard - Sachs 2019, s. 58.
47 Euclid. elem., lib. V, <iii>: „Proportio est duarum quantecumque sint eiusdem generis quantitatum 
certa, id est determinata, alterius ad alteram habitudo”. Por. np. Monet., lib. II, cap. [12], f. f2r.
48 Por. Monet., lib. II, cap. [12], f. f2r; SebAst. Felst. op. mens., s. 171; Ornit., lib. II, cap. 13, f. G1v.



Całość zamyka Exhortatio czyli zachęta dla uczących się muzyki, zawierająca 
zalecenie, by nie tylko czytać lub słuchać wykładów, ale przede wszystkim przy-
kładać się do ćwiczeń. Twierdził mianowicie Kromer, że ćwiczenie bez reguł wię-
cej niesie pożytku niż reguły bez ćwiczeń. Ponieważ – kończy autor – to praktyka 
(usus) jest nauczycielką sztuki. To zdanie wydaje się być kluczem do zrozumienia 
przyjętej przez Kromera metody i formuły stylistycznej podręcznika. Język wy-
kładu jest bardzo odległy od scholastycznej terminologii, niemal zupełnie wolny 
od, tak typowych dla wszelkich reguł, sformułowań preskryptywnych i uogólnień. 
Celem dydaktycznym jest nauka śpiewu i czytania nut.

W zachowanych zbiorach muzycznych, jak to wielokrotnie stwierdzono, pol-
ska polifonia wokalna pierwszej połowy XVI w. jest bardzo słabo reprezentowana. 
Tym cenniejsze są przykłady polifoniczne zamieszczone w podręcznikach men-
zuralnych. Musica figurata zawiera siedem drobnych utworów dydaktycznych, li-
czących od dwóch do czterech głosów. Ilustrują one kolejno stosowanie ligatur, 
oznaczeń metrycznych, imperfekcji i alteracji oraz proporcji. Miały zapewne służyć 
jako ćwiczenia z czytania nut i śpiewu. Są one jedynym świadectwem sporych 
umiejętności muzycznych Kromera, które nabył najprawdopodobniej w Bieczu 
i pewnie uzupełniał w Krakowie.

Musicae elementa to podręcznik przeznaczony raczej dla początkujących niż 
muzyków profesjonalnych. Jest przede wszystkim świadectwem kultury muzycz-
nej zamożnego mieszczaństwa. Dla współczesnego czytelnika stanowi auten-
tyczne i przystępne wprowadzenie zarówno w utrwalone wielowiekową tradycją 
zasady systemu tonalnego, jak i zawiłości renesansowej musica mensuralis.
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INTRODUCTION

A distinguished group of scholars active in Kraków during the first half of the 
sixteenth century published noteworthy treatises on music – among them Stephan 
Monetarius, Sebastian of Felsztyn, Martinus Gallinius and Georgius Libanus of 
Legnica, and Martinus Cromerus (Marcin Kromer). Yet given his distinguished 
accomplishments in literature, diplomacy, and history, as well as in political and 
ecclesiastical spheres, Marcin Kromer clearly emerges as the most important 
and illustrious of these figures. His unique position in the history of Polish culture 
is documented through his ground-breaking historical and encyclopaedic works 
specifically treating Poland: De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX (Basel, 
1555 and 1568), Poloniae, gentisque et Reipublicae Polonicae descriptionis libri 
duo (Frankfurt, 1575 and 1577) and Polonia sive de situ, populis, moribus, magi-
stratibus et republica Regni Poloniae libri duo (Cologne, 1577 and 1589). The earli-
est dissertation introducing the abundant and varied literature concerning Kromer 
was written in the nineteenth century.1 Nevertheless, a monograph that would 
bring together all archival material concerning Kromer, along with an exposition 
of all of his works, remains a significant scholarly lacuna. Henryk Barycz already 
lamented this gap in Polish scholarship in the 1970’s.2 Yet while valuable editions 
of his works have appeared, and significant articles concerning his life and works 
as well as his socio-political context have been published, the scholarly world still 
awaits the comprehensive monograph treating this major Polish scholar. The work 
by Stanisław Bodniak – Marcin Kromer ok. 1512–1569 – remains in manuscript, 
yet it continues to serve as the prime source for biographical studies of Kromer, 
including the brief summary that follows.3

Marcin Kromer, born in 1512,4 was descendent of a prosperous polonized 
German family that had settled in Biecz (in the Podkarpacie region), probably 
as early as the fourteenth century.5 He was the oldest of five children born to 
his father – a respected citizen of Biecz, named Gregorius – and his mother – 
the noblewoman Agnieszka Czermińska (coat of arms Jastrzębiec).6 After having  

1 Eichhorn 1869, pp. 1–470.
2 Barycz 1970, p. 324.
3 Bodniak, Kromer. Manuscript held at Biblioteka Kórnicka (PAN), shelfmark 11594/1–5. This work was 
the basis of his doctoral promotion in 1926.
4 The year 1512 is generally accepted in the literature of the subject, although Eichhorn 1869, Bodniak 
(1926) Nowy Korbut quote it with a question mark. On the other hand, Andrzej Kopiczko (Kopiczko 
2000, p. 173) gives the day, ‘11 November 1512’, but this is ignored in some later publications.
5 Edward Gigilewicz claims (following Jan Ptaśnik) that a certain Gunter Kromer had a seat at the City 
Council of Biecz in the fourteenth century (Gigilewicz 2013, p. 73).
6 Cf. Gigilewicz 2013, p. 75. In the literature of the subject we also find the maiden name of Marcin 
Kromer’s mother spelt „Czerwińska” (cf. Barycz 1970, p. 319).
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received his initial education in the parish school of Biecz – an institution famous 
for distinguished instruction7 – Kromer began his studies at the University of 
Kraków in 1528, having matriculated as Martinus Gregorij de Byecz dioc. Cra-
coviensis;8 in 1530 he was awarded his baccalaureate degree.9 During the three 
years that followed he remained in Kraków pursuing intensive studies on his own; 
and it was during these years (1530–1533) that he made his debut as a promising 
young scholar, working as a translator and budding poet as well as developing an 
interest in musical theory. His efforts from these years were published by the Cra-
covian house of Hieronim Vietor. The Italian humanist Ciriaco Strozzi was resident 
in Kraków during the 1530’s, a scholar who was an editor and translator of works 
by ancient authors; and some evidence argues that Kromer cultivated a friendship 
with the distinguished humanist.10

With the support of Crown Vice Chancelor (vicecancellarius Regni Poloniae), 
Jan Chojeński, in 1533 Kromer began work at the royal chancellery and moved 
to Vilnius. According to Henryk Barycz he obtained a canonry at Pułtusk shortly 
thereafter and acquired powerful protectors in the persons of bishop of Kraków, 
Piotr Tomicki, and Duke Albrecht of Prussia. Yet he left Poland for Italy in 1537, 
where he settled in Padua and devoted himself to further study of Latin, Greek, 
and the philosophy of Aristotle. Subsequently he pursued a formation in law at 
Bologna, where he earned a doctorate in both canon-law and secular law in 1539 
or 1540. After a brief sojourn in Rome (1540) he returned to Kraków, where he 
began work in the chancellery of archbishop Piotr Gamrat, and he developed 
a friendship with the king’s secretary (secretarius regius), Stanislaus Hosius.11 
Kromer was ordained as priest in 1542, and he became first the parish priest of 
Biecz, then was assigned the parishes of Sandomierz and Wiślica.12 His excep-
tional diplomatic talent became immediately evident, for he was sent on missions 
to Rome in 1543, 1544, and 1548, and to Vienna in 1547 and 1556. In the first two 
years of the 1550’s Kromer was appointed by king Sigismund Augustus to carry 
out a detailed description and cataloguing of the Archive of the Crown Treasure 
at Wawel,13 an experience that laid the foundation for his works in Polish history. 
Kromer’s rise in both ecclesiastical and secular society is reflected in his obtaining  

7 On the subject of the school in Biecz cf. Szopa 2013, pp. 31–32.
8 Album studiosorum, p. 242.
9 Liber promotionum, p. 183.
10 Ciriaco Strozzi (1504–1565) was known in Kraków as Kyriacus Stroza, see pp. xxxvii–xxxviii; see 
Barycz 1970, p. 320.
11 Barycz 1970, p. 321.
12 I quote after: Kopiczko 1996, pp. 134–135.
13 For details of the diplomatic missions and the registration of the treasury cf. Barycz 1970 and the 
literature quoted there.
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a canonry of Frombork in 1551, and, a year later, his elevation to nobility.14 He 
served in Vienna as envoy to Emperor Ferdinand I during the years 1558–1564, 
then returned for a five-year sojourn in Kraków. In 1569–1570 he continued his 
diplomatic career with missions to Rostock and Szczecin.15 The two-fold summit 
of his ecclesiastical career unfolded in 1570 when he was appointed coadjutor 
bishop to Cardinal Stanislaus Hosius in Warmia, and, on December 6, 1579, when 
he was consecrated bishop at the Bernardine church of Warsaw in the presence 
of the papal-nuncio Giovanni Andrea Caligari and king Steven Batory.16 Marcin 
Kromer died March 23, 1589 in Lidzbark Warmiński, and he was buried in From-
bork.17

Throughout his life Kromer pursued a literary career in parallel with his church 
and dipolomatic activities. Among his most famous works, alongside the histori-
cal and encylopaedic books mentioned earlier, are his translation into Latin of the 
homiletic eclogues by John Chrysostom (published consecutively in Kraków from 
1541, and then in Basle, 1552), a descripton of the reign of King Sigismund I in 
the form of a funeral oration Oratio in funere Sigismundi [...] Primi, written in 1548 
and published with, among other items, the Basle edition of De origine from 1555, 
and four dialogues published anonymously in Polish titled Rozmowy dworzanina 
z mnichem [Conversations between a courtier and a monk] (1551–1554) as well as 
Historia prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny 
Katarzyny [True story of the pitiful adventure of Finnish prince John and prin-
cess Catherine] (1570, 1571).18 He was an author with wide-ranging literary talents, 
and in his youth undertook translations from Greek into Latin, editorial work, and 
above all poetry.19

After completing his formal studies at the University of Kraków in 1530, some 
evidence indicates that Kromer developed his talents under the direction of the 
above-mentioned Ciriaco Strozzi; this Florentine humanist came to Kraków at the 
invitation of Piotr Tomicki in order to teach talented youth rhetoric and literature.20 
The Liber diligentiarum notes Strozzi held lecture given in 1532 at the Socrates 
lectorium,21 most probably on the subject of Cicero’s Topica (see p. xxxviii). The 

14 Kopiczko 2000, p. 173.
15 Barycz 1970, p. 324.
16 Kopiczko 2000, pp. 173–174.
17 Kopiczko 2000, p. 174.
18 Lists of Kromer’s works are to be found in the following publications: Hipler 1891, pp. 281–290; Nowy 
Korbut, pp. 412–419; Małecki 2013, pp. 291–293.
19 A collection of Kromer’s poem was published by Hipler1891, pp. 154–197, and then by Starnawski 

- Turasiewicz 2003.
20 Estreicher 1896, p. 264.
21 Liber diligentiarum, p. 208 and Index p. 501.
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edition of the Topica published by Hieronim Vietor in Kraków, May 1533, probably 
represents the fruit of these lectures; Strozzi dedicated this edition to Marcin Kro-
mer. This became his farewell gift to the student who in the same year took his post 
in the royal chancellery. Since it contains important biographical details concerning 
both the teacher and the pupil, we quote this dedication in full (transl. E. W-Z.):22

Kiriacus Stroza sends his best wishes to Marcin Kromer.
Since, according to the ancients, oh most learned Kromer, nature is the best guide 
to a good life, good judgment and understanding, hence I decided that it would 
not be without merit if Cicero’s Topica, a work undoubtedly worth its weight in gold, 
should be propounded to these most studious youths and, as far as our powers 
(while quite weak) allow, be explained. It is for this reason that Piotr Tomicki, the 
most reverend and worthy Bishop of this generous city and the most faithful Chan-
cellor of the Sarmatian kingdom that is the most flourishing of all, entrusted this 
task (indeed incommensurate with my abilities) to me, so that, following the clear 
guidance of nature, and beginning with identifying the subject itself, I could make 
the fruit of eloquence mature in those listeners who are brought together by their 
interest in literature. Since I easily recognised You as the most eminent of them all, 
I would indeed be justified, if there was a place for it, in blaming fate for cruelty (not 
to say injustice), in that it is You, in whom I placed all my hopes and who, I promi-
sed myself, would become the most faithful companion in important undertakings, 
should leave us so suddenly. However, what brings us comfort is that the most 
illustrious and most eager guardian of talents called upon you to Your greatest glo-
ry and brought you into public service, where he decided you would find yourself 
most suited. Thus, so that you can take with you evidence of our affection for You, 
we have enjoyed taking care to have this little work printed with Your name; please 
accept it with a cheerful brow. Farewell.

The first works by Kromer published date from the year 1532. One of them is 
a translation, dedicated to Jan Chojeński, bishop of Przemyśl, of a small treatise 

22 Marci Tullii Ciceronis ad Trebatium Topica. Cracoviae excudebat Hieronymus Vietor. Mense Maij. 
Anno MDXXXIII. The text of the dedication was published by Hipler 1891, p. 146: “Kyriacus Stroza Mar-
tino Cromero S.P.D. Cum antiquorum sententia sit, eruditissime Cromere, naturam esse optimam bene 
vivendi, et ut ego, bene sentiendi atque intelligendi ducem, me non inutiliter facturum esse existimavi, si 
Ciceronis topica, opus certe aureum, huic studiosissimae iuventuti praelegenda atque, ut vires nostrae 
(quamvis omnino debiles) tulerint, susciperem explicanda: ut, ex quo Petrus Tomitius, Reverendissi-
mus atque Dignissimus almae huius civitatis Episcopus Regnique Sarmatici longe omnium florentissimi 
Cancellarius fidelissimus, huic muneri (mihi sane impari) delegaverit, recto naturae ordine progrediens, 
atque a rebus ipsis inveniendis auspicatus, ad aliquam frugem eloquentiae illos perducerem auditores, 
qui bonarum literarum desiderio tenerentur. Quorum omnium cum te noverim facile principem, fortunae 
profecto duritiem (ne iniquitatem dixerim) si locus nunc daretur, merito accusarem, quod ipsum te, in 
quem spem omnem conieceram quemque impendentium laborum socium mihi fidelissimum fore pro-
miseram, tam repente a nobis disiungat. Id tamen nos consolatur, quod vir clarissimus atque ingenio-
rum exactor acerrimus publica ad munia, quibus te sane quam commodum fore perspexerat, maxima 
tua laude evocaverit atque adiunxerit. Ut igitur animi in te nostri testimonium ferre tecum posses, placuit 
opusculum hoc sub tuum nomen imprimendum curare, quod ut laeta fronte suscupias rogo. Vale.”
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by Aristotle De iuventute et senectute with a commentary by Michael of Ephesus 
(publisher not named in the print).23 In the same year his musical treatise, Musicae 
elementa, was published by the printing house of Hieronim Vietor in Kraków. It was 
dedicated to Mikołaj Lutomirski (ca 1495–1566), Major Tribune of the city of Sieradz 
(1530) and Prefect of Royal Customs in the Cracovian voivodship (ca 1525).24 Luto-
mirski was also the dedicatee of Kromer’s next work, the poem De splendissimo 
Christi Jesu triumpho carmen, dated April 1533 and likewise printed by Hieronim 
Vietor in Kraków, 1534.25

THE MUSICAL TREATISE OF MARCIN KROMER

C o n d i t i o n
Marcin Kromer is the author of a single musical treatise entitled Musicae ele-

menta, a text written in two parts, published in Kraków in 1532. The date of pu-
blication is visible on the frontespicium, written into the illustration depicting the 
legendary smithy in which Pythagoras was said to have discovered the laws of 
musical consonances (il. 1).26 The print survives in a single, very badly damaged 
copy, held at Biblioteka Kórnicka (PL-KÓ) under the shelfmark Cim.O.308. The 
damage was undoubtedly caused prior to the year 1874, for the present binding 
took place in that year.27 Conservation is evident where the damaged areas are 
protected with Japanese tissue; while no documentation for this work has been 
found, it seems to have been carried out after 1975. The treatise had evidently 
been used, for numerous traces of additions and comments can be seen in the 
folios, but these unfortunately remain almost illegible. On f. A3r, for example, one 
can perceive this comment: “Sum possesor libri eius pe<trus?> Rakus”.

This slight book numbers at present eleven folios in octavo format, and only 
the first four folios (with the exception of A4 verso) survive without defects. The extant 

23 Aristotelis de iuventa et senectute, vita et morte libellus cum scholiis Michaelis ephesii, Mart. Cromero 
interprete, Cracoviae [Hier. Vietor?] 1532. The print closes with an image of the coat of arms of bishop 
Jan Chojeński.
24 See Kowalska 1973.
25 Martini Cromeri Beczensis de splendidissimo Christi Jesu triumpho carmen ... Ornatissimo Viro Do-
mino Nicolao Lutomirski Telonae Cracoviensi Martinus Cromerus S.D. [...] Cracoviae pridie Idus Apriles. 
M.D.XXXIII [...] In Regia urbe Cracoviensi Hieronymus Vietor impressit. Anno dni M.D.XXX.IIII.
26 Hipler 1891, p. 279 gives ‘1534’: “4. Musicae elementa Martini Cromero Beczensi autore. 28 folia 40. 
Musica figurata Martino Cromero Beczensi autore; impressum Cracoviae per Hieronymum Vietorem 
A.D. 1534.” Most probably it is a ‘composite’ of two titles: Musicae elementa Martino Cromero Beczensi 
autore, and Opusculum musices noviter congestum per honorandum Sebastium Felstinensem artium 
baccalarium pro institutione adolescentum in cantu simplici seu Gregoriano. Addita est Musica figurati-
va Martino Cromero Beczensi autore. Also there the colophon quoted by Hipler: Impressum Cracoviae 
per Hieronymum Vietorem anno domini M.D.XXXIIII. This print contains 28 folios in quarto + 1.
27 Date given on last folio verso: “Oprawa z r. 1874” [The cover from 1874].
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fragment (folios A1–C3) offers the title page together with illustrations, the text of 
the dedication, a text in praise of music in verse (Encomium musicae), the preface 
to the treatise (Praefatio) and three complete chapters, and finally one incomplete 
chapter from the first part of this book devoted to the subject of musica plana 
(De plana musica liber prior). Based on the content and volume of the preserved 
fragment of this chapter, we may speculate that the missing part of liber prior 
comprised five folios, i.e., folio C4 and the whole of fascicle D.

The preface (Praefatio, 5) makes it clear that the author intended to include with-
in his treatise two parts, the second of which was to be devoted to the principles 
of mensural music (musica figurata). “We will say something about this music [sc. 
musica figurata] when we have finished with that which is prior [sc. musica plana], 
which is the foundation of the latter.” Moreover, in the dedication to Mikołaj Lutomir-
ski the author refers to „these our little books about music” in the plural (hii nostri de 
musica libelli), and at the beginning of the second part (Praefatio, 2) he clearly refers 
to liber prior: “Those matters which we discussed in the previous book relate not 
only to plainsong, but to figural music as well.”

The second part of the treatise (De musica figurata liber posterior) only survives 
from two later publications: it was appended to the second and third editions of 
Opusculum musices noviter congestum by Sebastian of Felsztyn, published by 
Hieronim Vietor in 1534 and 1539. One should note at this juncture that the first 
edition of Opusculum musices noviter congestum – published by Florian Ungler, 
1524–1525 – contains on its title page a six-line poem entitled Ad lectorem Hexas-
tichon; the same poem reappears in the editions of 1534 and 1539.28 Thus Franz 
Hipler suggestion that Kromer – only twelve years old in 1524–1525 – was the 
author of the poem, a hypothesis repeated subsequently by the editors of Martini 
Cromeri Carmina, seems highly unlikely.29

In the two editions of De musica figurata liber posterior the differences in ty-
pographical nature between the texts by Sebastian of Felsztyn and Marcin Kromer 
(il. 2) should be duly noted. The whole of Felsztyn’s print is published in quarto 
format, to which the set of printing blocks used in Opusculum musices noviter 
congestum has been adapted. On the other hand, Kromer’s text was typeset in 
a format used two years previously in Musicae elementa. Appropriate compara-
tive analyses were carried out in relation to the following copies held at Biblioteka 
Kórnicka:

1. Musicae Elementa Martino Cromero Beczensi Autore, Kraków 1532  
[Hieronim Vietor], shelfmark Cim. O. 308
Width of column of print: ca 65–72 mm
Number of characters without spaces and punctuation signs (f. A2v): 29 to 37
Size of block: majuscule ‘D’ – 4 mm, minuscule ‘e’ – 2 mm

28 Cf. copy in the Jagiellonian Library, shelfmark cim Qu 4341 adl.
29 Cf. Hipler 1891, p. 148; Starnawski - Turasiewicz 2003, pp. IX and 59.
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2. De musica figurata liber posterior, together with: Opusculum musices noviter 
congestum per honorandum Sebastianum Felstinensem Artium baccalarium 
pro institutione adolescentum in cantu simplici seu Gregoriano. Addita est Mu-
sica figurativa Martino Beczensi Autore. Impressum Cracoviae per Hieronymum 
Vietorem Anno domini M.D.XXXIIII, shelfmark Cim. Qu. 2202
Width of column of print: ca 65–75 mm
Number of characters without spaces and punctuation signs: (f. F2r) 29 to 37
Size of block: majuscule ‘D’ – 4 mm, minuscule ‘e’ – 2 mm
The width of the column of print indicates that the set of blocks in this case 

was prepared for in octavo format; the exception are two music examples on f. G4r 
printed on the whole of the folio in quarto.

It would be impossible to prove that the print Musicae elementa from 1532, 
known today from one very badly damaged copy, contained both the liber prior 
and the liber posterior, but it would be equally difficult to exclude such a possibility. 
Undoubtedly in 1534 the typesetting was prepared for in octavo format, identical 
to that evident in Musicae elementa. On this basis one could assume that liber 
posterior was ready for printing in 1532, otherwise there would be no reason to 
prepare an identical set of blocks for different format. The exceptions, as has 
been mentioned, are the two three-voice music examples printed on f. G4r. If we 
assume that the print from 1534 represents the first edition of the liber poste-
rior, one should also consider the possibility that these three-voice examples that 
prompted the decision to print the liber posterior in quarto format, indeed along 
with the second edition of Opusculum nusices noviter congestum. In any case we 
are drawn to the conclusion that the liber posterior constitutes the integral second 
part of the Musicae elementa.

C u r r e n t  s t a t e  o f  r e s e a r c h
Given fact that the two parts of Kromer’s theoretical-musical treatise are pre-

served in different prints, it is reasonable that secondary literature in the subject 
often approached them as two different treatises. Moreover, the second part of De 
musica figurata, preserved in a complete form, entered academic discourse as ear-
ly as 1911, thanks to Adolf Chybiński; Chybiński, perhaps not aware of the existence 
of Musicae elementa, thought that the Kromer’s phrase liber posterior indicated 
the Opusculum by Sebastian of Felsztyn as ‘liber prior’.30 However, in his Słownik 
muzyków dawnej Polski [Dictionary of Musicians of Old Poland] – a dictionary pub-
lished in 1949 – Chybiński describes Musicae elementa and Musica figurata as two 
music treatises by Kromer.31 A facsimile of the print Musicae elementa appeared in 
1975 as volume II of the series Bibliotheca antiqua as part of Monumenta Musicae 

30 Chybiński 1911, p. 8.
31 Chybiński 1949, p. 64.
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in Polonia project.32 A year later, in the same series, a facsimile of a print from 1534 
was published containing Opusculum musices noviter congestum by Sebastian of 
Felsztyn with the addition of Kromer’s De musica figurata liber posterior.33 This fac-
simile served as the basis of an edition of the Latin text and its English translation of 
Kromer’s De musica figurata prepared by the American musicologist Albert Seay.34 
This edition presents the text precisely from the print of 1534.

Liber prior de musica plana has not been edited previously. Undoubtedly mu-
sicologists were discouraged from attempting this task by the very poor condition 
of its only extant copy. Nevertheless, Kromer’s theories on musica plana are dis-
cussed in a dissertation concerning chant treatises written in Kraków in the first half 
of the sixteenth century.35

T h e  c o n te n t s  o f  t h e  t r e a t i s e  a n d
M a r c i n  K r o m e r ’s  m u s i c a l  c o m p e te n c e

The treatise Musicae elementa in fact represents a compact textbook contain-
ing the elementary principles of music, constructed in accordance with the two-part 
schema widely practiced in the sixteenth century. It encompassed the complemen-
tary subjects of musica plana and musica mensuralis, i.e., the principles of the tonal 
system with topics relating to Gregorian chant, and thereafter the principles of the 
rhythmic notation along with the rules of mensural theory. Textbooks of this type 
were published and copied by hand mainly in Central Europe and in Italy, sometimes 
extended to include the subject of counterpoint as well as the rules of proclaiming li-
turgical texts (the so-called accentus ecclesiasticus). Works by Franchinus Gafurius, 
as well as Nicolaus Wollick, Andreas Ornitoparchus and probably Johannes Co-
chalaeus, Udalric Burchard and others, were known in Kraków; we can trace clear 
evidence of this in the treatises of such authors as Sebastian of Felsztyn and Geor-
gius Libanus of Legnica. The remarkable trait of Marcin Kromer is that, when only 
twenty years old, he refrained from any textual borrowings as he demonstrated his 
considerable erudition. His treatise, while firmly grounded in the Central European 
tradition, shows a remarkable degree of intellectual independence, especially in its 
technical vocabulary. Since he revealed no sources himself, it remains impossible to 
determine which sources he might have used, if indeed he did use any.

The Encomium musicae – the poem in praise of music that opens the treatise – 
offers a striking example of the young author’s erudition. Consisting of seventy-one 
lines and probably the first of Kromer’s poems to be published, it is woven together 
from myths and legends found in ancient literature and works by humanists. The 
broad subject of the treatise is introduced in the preface, where the author outlines 

32 Morawski 1975.
33 Morawski 1976.
34 Seay 1980, pp. I–II.
35 Witkowska-Zaremba 1986.
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the classification of music: following the neo-Platonic model, he divides music into 
mundana, organica and humana; the first is defined as the harmony of the spheres, 
the second as instrumental music, and the third as vocal music. Vocal music is 
subsequently divided into musica plana and musica mensuralis, a division that cor-
responds to the structure of the treatise.

The division of vocal music into plana and mensuralis is based purely on the 
temporal dimension of music (cf. Commentary, p. 79). The performance of liturgical 
chant is described as musica plana, that is, singing in rhythmic values that are not 
measured, but rather even (planus); the description also applies to the equal-note 
cantus firmus that may become the basis of polyphonic composition. Furthermore, 
it finds its distinct reflexion in several early sixteenth-century chant treatises which 
contain numerous polyphonic examples in nota contra notam style, recorded in 
chant notation (cf. Wollick mus., p. 39; Cochl. tetr., lib. I, cap. 9, f. B6v; SebAst. 
Felst. op. comp., pp. 36, 38, 47 and ff.). Musica mensuralis (figurata) is consid-
ered as singing with different rhythmic values, and is defined by varying notational 
shapes that denote pitches of different durations. In other words, musica plana was 
not always equivalent to monophonic liturgical chant, nor was polyphony always 
equivalent to cultivated musica mensuralis or figurata. Yet the performing of what 
might have then been called ‘high’ music demanded familiarity with mensural nota-
tion and the rhythmic system associated with it.

L i b e r  p r i o r  d e  m u s i c a  p l a n a
Following a tradition going back many centuries, treatises on musica plana reat-

ed not only Gregorian chant, but were also elementary textbooks introducing the 
underlying principles of the tonal system. The nature of Kromer’s liber prior is con-
sistent with this tradition. The first principle of the tonal system was the hexachord, 
the consecutive notes of which were given the solmisation syllables ut re mi fa sol la, 
syllables known as voces. Thus the teaching of music began with an explanation of 
hexachord structure. This is the subject of the first chapter of liber prior. Familiarity 
with the hexachord enabled beginners to recognise the different qualities of tones 
and semitones – the basic cells forming the tissue of the diatonic tonal system. 
Practising chant through singing with solmisation syllables was regarded as the 
foundation of correct intonation of musical intervals.

The next stage – the subject of the second chapter of the first part of Elementa – 
was the presentation of the musical scale as a whole, in which the interval structure, 
i.e., the distribution of whole tones and semitones, was disclosed by hexachords (ut 
re mi fa sol la) beginning on the consecutive notes g (hexachordum durum), c (hexa-
chordum naturale) and f (hexachordum molle). Each note of the musical scale was 
thus given a name consisting of one of seven letters of Latin alphabet plus from one 
to three solmisation syllables, all depending on the specific location of a given note 
on the scale. These notes (signified by letter plus syllable or syllables) were called 
claves. Memorising their names was made easier by a special diagram known as 
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‘scala decemlinealis’. Kromer described it as ‘Typus Clavium’ (cf. Commentary, p. 81).  
He also devoted attention to clefs and their transposition. According to the gener-
ally adopted order in a chant treatise, the next chapter should deal with the rules of 
solmisation and mutation (the positions within the scale where the melody passed 
beyond the range of one hexachord into another, causing the necessity to sing the 
voces of a different hexachord). However, no such a chapter is found within the 
extant version of Kromer’s treatise.

The teaching of music intervals – the subject of the third chapter – is approached 
in a traditional manner. It is also significant that the author set out a very rich 
set of fifteen intervals within the octave, listing – apart from the basic ten (unison, 
semitone, whole tone, minor third, major third, fourth, fifth, minor sixth and major 
sixth, the octave) – intervals rarely considered or employed: tritone, diminished fifth, 
major and minor sevenths, and the augmented octave (cf. Commentary, p. 83). 
A consistent element in the definitions of intervals was the articulation of their inter-
nal structure, a structure determined by the specific sequence of whole tones and 
semitones within the interval. Base on their order within an interval, species (spe-
cies) of intervals were distinguished in relation to a given interval. Thus there were, 
for example, two species of minor third (TS and ST), three species of perfect fourth 
(TTS, TST, STT), etc. Solmisation made the intonation and memorising these spe-
cies an easy task: syllables re-fa indicated that such a third had a whole tone in the 
first place and a semitone in the second; syllables mi-sol indicated a reverse order. 
Kromer, contrary to the generally adopted system of teaching, omitted the solmi-
sation of intervals. He did, however, precisely indicate interval species using only 
(standard) notation examples. He added sonic characteristics to the definitions of 
individual intervals, but never going beyond the established patterns.

Theory of modes together with a tonary usually concluded chant treatises; 
thus one might expect that such a fourth chapter entitled De tonis should form 
the last chapter of the first part of Musicae elementa. Yet the author presented 
in a most compact style the bases of the system of eight modes along with their 
division into authentic and plagal, all based on the two-fold ambitus of these 
modes: authentic modes (first, third, fifth and seventh) may ascend an octave or 
tenth above the finalis note, while plagal tones circulate around the finalis. A more 
detailed description of individual modes follows, but it abruptly breaks off at the 
beginning of the description of the third. Kromer’s descriptions are based on 
established models, those thoroughly familiar from, among others, treatises be-
longing to the Johannes Hollandrinus tradition,36 a tradition respected in the six-
teenth-century Kraków by such authors as Sebastian of Felsztyn in his Opusculum 
musices noviter congestum.37 Each tone is characterised by its final pitch and the 
interval properly associated with that pitch (often referred to as repercussio in the 

36 Bernhard - Witkowska, pp. 213–214.
37 SebAst. Felst. op. cong., pp. 99–144.
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first half of the sixteenth century); this interval is defined as the distance between 
finalis and the initial pitch of the tenor (i.e., the melodic formula saeculorum amen 
that concludes a psalm-verse). The author subsequently presents the differentiae 
sung at the ends of psalm-verses, the melodic formulae that initiate minor and 
major psalm-verses, the patterns of melodies of introit verses, the differentiae of 
introits, and, finally, the melodic patterns of responsorial verses. Melodic formulae 
were not provided with the usual mnemonic texts generally used in tonaries (e.g., 
for introits Prima aetate plasmati sunt Adam et Eva ..., cf. Sebastian of Felsztyn, 
Opusculum musice noviter congestum38). Kromer, however, offers the expressive 
characteristics of the individual modes, following familiar patterns: the first tone is 
joyful, the second sad, and the third hard or severe in character.

L i b e r  p o s te r i o r  d e  m u s i c a  f i g u r a t a
Adolf Chybiński observed that the three texts on mensural music written by 

Monetarius, Sebastian of Felsztyn and Kromer, and printed in Kraków in the first 
half of the sixteenth century, differ from each other to a significant degrees.39 
Indeed, the second half of Epitoma utriusque musicae practicae printed by Ste-
fan Monetarius was based on the corresponding chapters of Practica musice 
by Gafurius (Tinctoris is quoted “at second hand”, following Gafurius).40 On the 
other hand Sebastian of Felsztyn, in his Opusculum musice mensuralis, gave no 
indication of his sources; this treatise does not seem to be dependent on other 
sources from the first decades of the sixteenth century in its formulations.41 We 
can discern a similar independence in Kromer’s Musica figurata. Yet Kromer was 
probably well acquainted with teaching practices employed around 1500 and in 
the decades that followed; he would have known them through such works as the 
recently published treatises of Stephan Roth’s collection.42

Kromer unfolds the principles of the mensural notation and its underlying 
rhythmic system in eight chapters. Of great importance is the brief introduction 
preceding the first chapter: the author regards the principles of musica plana as 
the pillars on which musica figurata rests. While musica plana was already regard-
ed as the foundation of mensural music by Franco of Cologne, for Kromer this 
view became rather obvious at an elementary level, and thus it forms an essential 
part of the canon of musical knowledge.43

38 SebAst. Felst. op. cong., pp. 134‒137.
39 Chybiński 1911, p. 8.
40 e.g. Monet., lib. II, cap. 2, f. D4r.
41 See SebAst. Felst. op. mens.
42 Remarkable is, among others, a convergence in using signa, see Bernhard - Sachs, p. 80; see also 
Commentary, p. 82.
43 FrAnco Col., p. 23.
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The first three chapter present graphic descriptions of notes and rests that 
form the foundation of musica figurata. The initial chapter offers a description 
of the eight basic rhythmic values along with the corresponding notational sym-
bols: maxima, longa, brevis, semibrevis, minima, semiminima, fusa, semifusa. This 
set of notation symbols reflects the standard contents in early sixteenth-centu-
ry mensural texts.44 The second chapter is devoted to notes joined together by 
a brace, i.e., ligatures. Significantly Kromer himself eschews the Latin term liga-
ture (cf. Commentary, p. 85). These legated forms Kromer divides, according to 
their graphic shape, into square (quadratae), oblique (obliquae) and mixed (mixtae) 
symbols. He describes precisely the appearance and position of notes and their 
stems, since the rhythmic value of individual signs is determined by these details. 
He remarks that only four values: maxima, longa, brevis and semibrevis, can be 
ligated, and only the maxima and longa never change their temporal value within 
a ligature. The third chapter treats rests; but here the author omits the rest with 
the value of semifusa.45 On the other hand, Kromer does address the so-called 
pausa generalis, presented as an indication of the end of a composition drawn 
just before its last note; the pausa generalis represents a rest of indeterminate 
duration (cf. Commentary, p. 86).

Chapters four through seven present the fundamentals of the rhythmic sys-
tem at the basis of musica figurata. Chapter four treats the three levels of men-
suration (gradus, cf. Commentary, p. 86): modus, tempus and prolatio. At each 
of these levels the corresponding temporal values may be triple (gradus perfecti), 
or duple (gradus imperfecti). The first level, modus, covers the relations between 
the maxima and the longa (modus maior), along with the longa and brevis (modus 
minor). The next level, tempus, reflects the relations between the brevis and semi-
brevis. Finally prolatio discerns the relations between the semibrevis and minima. 
A specific sign indicates the nature of each of these levels:

Modus maior perfectus  3
 maior imperfectus – sign missing
 minor perfectus  2
 minor imperfectus – sign missing
Tempus perfectum , C3
 imperfectum C, C2
Prolatio perfecta  or 
 imperfecta – central dot missing
Modus perfectus, tempus perfectum, prolatio perfecta  or  3

44 Sebastian of Felsztyn ommits the semifusa sign.
45 Rest of semifusa is missing also in Monet. and SebAst. Felst. op. mens. (It appears sometime with 
three hooks in treatises from the collection of Stephan Roth, see Bernhard - Sachs, pp. 223 and 343, 
Traktat K.).
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While Kromer systematically set out the standard set of mensural signs, one 
should be aware that individual texts differed slightly with respect to these indications.

The question of imperfection and alteration (Kromer does not use these terms) 
of rhythmic values is covered very summarily: the author links these principles to 
the use of punctum divisionis; again Kromer eschew the traditional terminology 
(punctum divisionis) and offers his own terminology: punctum divisivum or punc-
tum disiunctivum.

Puncta (dots) form the subject of the compact fifth chapter. Following gener-
ally established usage, Kromer distinguished three categories of dots: punctum 
adiectivum, which adds half of its temporal value to a note; punctum perfectivum, 
which adds one third of its value; and punctum divisivum (named also ‘disiunc-
tivum’), which separates the levels of mensuration (gradus): it is distinguished 
from the others by its position, for it is placed above or below the note to which it 
relates rather than adjacent to it.

Of greatest interest in liber posterior is its sixth chapter, titled De praescripto, 
a discussion of the concept of tactus. During the first decades of the sixteenth 
century the starting point for explaining tactus was the definition formulated by 
Adam of Fulda, according to whom tactus is continuous motion subordinated to 
proportional measure.46 Kromer, however, considers tactus from a purely practi-
cal point of view, that is, as a sign of the hand regulating the tempo of a choral 
work; and he also provides quite cohesive and detailed instructions. Thus tactus 
may relate to one semibrevis or one brevis, or to a different value, depending on 
the indications of specific signs. Thus, in triple measure (gradus perfecti) the unit 
of tactus as a rule remains the semibrevis – with the exception of modus minor 
(  2), in whih modus the unit of tactus becomes the brevis. A stroke running 
through a sign  indicates a faster tempo for the composition or for a part thereof. 
Similarly in duple measure (gradus imperfecti): tactus in principle corresponds to 
one semibrevis, while a stroke running through the sign  or an added numeral 
(C 2) transfers the tactus to the value of the brevis. A combination of both these 
signs (  2) indicates that two breves fall within one tactus. The author remarks that 
if a numeral is added to the sign indicating the level of mensuration, it indicates the 
number of notes sung to one tactus; absent the numeral, the note-value denomi-
nated by the number would fall within one single tactus.

The seventh chapter contained in the liber posterior treats proportions. When 
introducing this subject, theorists would usually begin their argument with a math-
ematical definition of proportion, referring to Euclid: „Proportion is the relationship 
of any two quantities of the same kind”.47 This would be followed by the division 

46 AdAm Fuld., p. 362a: “Tactus est continua motio in mensura contenta rationis”; Monet., lib. II, cap. 6, 
f. E2r: “Tactus est continua motio in debita mensura contenta”; cf. Bernhard - Sachs 2019, p. 58.
47 Euclid. elem., lib. V, <iii>: “Proportio est duarum quantecumque sint eiusdem generis quantitatum 
certa, id est determinata, alterius ad alteram habitude”. Cf. e.g. Monet., lib. II, cap. 12, f. f2r.
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into proportions of equality and inequality, with the latter divided into proportions 
of greater inequality (these would include proportions of the 2:1, 3:1 etc. type, de-
scribed as proportio multiplex) and lesser inequality (proportions of the 3:2, 4:3 
etc. type, described as proportio superparticularis); more complex ratios – such as 
proportio superbipartiens (e.g., 5:3), dupla sesquialtera (e.g., 5:2), dupla superbipar-
tiens (e.g., 8:3) – would also be mentioned. Such an introduction would be followed 
by a discussion of proportions in relation to music.48 Kromer, however, omitted 
references to mathematics and defined ratio in a purely musical sense (Musica 
figurata, cap. VII, 102 ): “Proportion represents the occurance of notes of the same 
kind responding together with each other according to different numbers.” He then 
formulated compact definitions of the eight proportions expressing them as frac-
tions: 2 

1, 3 
1, 4 

1, 3 
2, 4 

3, 5 
4, 9 

8, 8 
3. The final two, he conceded, almost never appear in singing.

The final chapter contains a review of special signs and symbols used in no-
tation: signs for repetition and signs of congruence (where individual parts come 
together), signs notating a pause, the notation of accidentals, and signs indicating 
corrections by scribes.

The treatise draws to a conclusion with an Exhortatio, an encouragement to 
those learning music; the student is exhorted not only to read about music or listen 
to lectures, but above all to apply oneself to practising the art itself. For according 
to Kromer, practice without rules is indeed more useful than rules without prac-
tice. This principle applies – concludes the author – because practice (usus) is the 
real teacher of art. This sentence seems to provide the key to understanding the 
method and stylistic formula adopted by Kromer in his text. The language of the 
presentation is far removed from scholastic terminology, and almost totally free of 
the formulations and generalisations so typical of prescriptive rules. The pedagog-
ical purpose here is indeed the teaching of singing and reading music.

It has been noted on many occasions that Polish vocal polyphony from the 
first half of the sixteenth century is very poorly represented in extant music col-
lections and theoretical texts. This makes the polyphonic examples included in 
mensural textbooks all the more valuable. Musica figurata contains seven minor 
compositions for two to four voices. They illustrate in succession the use of liga-
tures, metrical signs, imperfection and alteration, and proportions. They were pre-
sumably intended as exercises in reading music and singing, and thus provide us 
with the only evidence of Kromer’s considerable musical skill, probably acquired 
in Biecz and extended in Kraków.

Musicae elementa represents a text intended more for beginners than profes-
sional musicians. Above all, it provides us with evidence of the musical culture of 
prosperous bourgeoisie. For today’s reader, it is an authentic and accessible intro-
duction both to the principles of the tonal system established through many centu-
ries of tradition and to the complexities of musica mensuralis in the Renaissance era.

48 Monet., lib. II, cap. 12, f. f2r; SebAst. Felst. op. mens., p. 171; Ornit., lib. II, cap. 13, f. G1v.
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ZASADY EDYTORSKIE

E d y c j a  t e k s t u  ł a c i ń s k i e g o
Zastosowano zasady pisowni przyjęte dla słowników łaciny klasycznej, zgodnie 

z ortografią zachowaną w drukach źródłowych. Znormalizowano jednak interpunk-
cję oraz stosowanie wielkich i małych liter.

Przyjęto następującą zasadę numeracji tekstu traktatów: wstępne części Mu-
sicae elementa – Dedykację, Encomium musicae i Praefatio – które odnoszą się 
do obu ksiąg traktatu, zaopatrzono w odrębną numerację zdań. Natomiast dla ko-
lejnych rozdziałów każdej z ksiąg przyjęto numerację ciągłą, zarówno dla tekstu 
słownego jak i przykładów muzycznych.

Tytuły, śródtytuły i numerację przykładów muzycznych pochodzące od autorki 
edycji zaznaczono kursywą. Kursywą wyróżniono także sylaby solmizacyjne (ut re 
mi fa sol la), literowe oznaczenia nut (A B C D E F G) i ich kombinacje (np. D-solre, 
E-lami) oraz rekonstruowane fragmenty Diagramu A.

Rekonstruowane partie tekstu słownego pierwszej części Musicae elementa 
ujęto w nawiasy < >. W przypadku niemożności rekonstrukcji zniszczonej części 
tekstu pozostawiono luki oznaczone <...>.

E d y c j a  p r z y k ł a d ó w  m u z y c z ny c h
Przykłady muzyczne w edycji łacińskiej przedstawiono jako facsimilia. W Liber 

prior de musica plana częściowo zniszczone przykłady pozostawiono bez uzupeł-
nień. Ich rekonstrukcję uwidoczniono w transkrypcjach.

A p a r a t  k r y t y c z ny
Aparat krytyczny do tekstów łacińskich został skorelowany z numeracją tekstu 

i umieszczony pod tekstem.
Uwagi krytyczne odnoszące się do przykładów muzycznych skorelowano 

z transkrypcjami i włączono do komentarza umieszczonego oddzielnie.

S i g l a
 K1 Marcin Kromer, Musicae elementa, Kraków, Hieronim Wietor 1532.
 K2 Marcin Kromer, Musica figurata, w: Opusculum musices noviter conge- 
  stumper honorandum Sebastianum Felstinensem, artium baccalarium,

pro institutione adolescentum in cantu simplici seu Gregoriano. Addita 
est Musica Figurativa Martino Cromero Beczensi Autore, Kraków, Hie-
ronim Wietor, 1534.

 K3 Marcin Kromer, Musica figurata, w: Opusculum musices noviter conge- 
  stum per honorandum Sebastianum Felstinensem, artium baccalarium,



pro institutione adolescentum in cantu simplici seu Gregoriano. Ad-
dita est Musica Figurativa Martino Cromero Beczensi Autore, Kraków, 
Hieronim Wietor, 1539.

Seay Marcin Kromer, De musica figurata: 1534, wyd. i przekł. ang. Albert
Seay, Colorado College Music Press (Texts-Translations 3), Colorado 
Springs 1980.

S k r ó t y
cf. confer
corr. correxit
ed. edidit
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EDITORIAL PRINCIPLES

E d i t i o n  o f  t h e  L a t i n  t e x t
The principles of orthography adopted here are those found in dictionaries of 

classical Latin. Not consistent punctuation and capitalization of the original text 
have been standardised.

The numbering of the text of the treatise is based on the following principle: 
the introductory parts of Musicae elementa – the Dedication, Encomium musicae 
and Praefatio – insofar as they relate to both ‘books’ of the treatise, are provided 
with an independent numbering of sentences. The numbering of the consecutive 
chapters of each of the books, however, is continuous both for the text and mu-
sical examples.

Titles, headings and the numbering of musical examples provided by the au-
thor of the edition are indicated by italics. Italics are also used to distinguish sol-
misation syllables (ut re mi fa sol la), letters indicating notes (A B C D E F G), and 
their combinations (e.g., D-solre, E-lami), as well as the reconstructed elements 
of Diagram A.

The reconstructed parts of the verbal text of the first part of Musicae elementa 
are shown in pointed brackets: < >. Where it was impossible to reconstruct the 
damaged part of the text gaps were left indicated by pointed brackets plus a series 
of dots: <...>.

E d i t i o n  o f  m u s i c  e x a m p l e s
Music examples in the Latin edition are presented as facscimiles. In Liber prior 

de musica plana the examples partially damaged were left unreconstructed. Their 
reconstruction is shown in the transcriptions.

C r i t i c a l  a p p a r a t u s
The critical apparatus for Latin texts was correlated with text numeration and 

placed under the text.
Critical comments relating to the music examples were correlated with the tran-

scriptions and included in the commentary provided separately.

S i g l a
 K1 Marcin Kromer, Musicae elementa, Kraków, Hieronim Vietor 1532.
 K2 Marcin Kromer, Musica figurata, in: Opusculum musices noviter conge- 
  stum per honorandum Sebastianum Felstinensem, artium baccalarium,

pro institutione adolescentum in cantu simplici seu Gregoriano. Addita 
est Musica Figurativa Martino Cromero Beczensi Autore, Kraków, Hie-
ronim Vietor, 1534.



K3 Marcin Kromer, Musica figurata, in: Opusculum musices noviter con-
gestumper honorandum Sebastianum Felstinensem, artium baccala- 
rium, pro institutione adolescentum in cantu simplici seu Gregoriano. 
Addita est Musica Figurativa Martino Cromero Beczensi Autore, Kra-
ków, Hieronim Vietor, 1539.

Seay Marcin Kromer, De musica figurata: 1534, edited and translated by
Albert Seay, Colorado College Music Press (Texts-Translations 3), Col-
orado Springs 1980.

A b b r e v i a t i o n s
cf. confer
corr. correxit
ed. edidit
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Il./Fig. 1 Marcin Kromer, Musicae elementa,  
Kraków 1532 (PL-KÓ Cim.O.308): frontespicium



liv

Il./Fig. 2 Sebastian z Felsztyna / Sebastian of Felsztyn, Opusculum musices  
noviter congestum, z dodaniem De musica figurata liber posterior Marcina Kromera / 
 with the addition of Marcin Kromer’s De musica figurata liber posterior, Kraków 1534  

(PL-KÓ Cim. Qu. 2202): f. F1v (ostatnia strona traktatu Sebastiana z Felsztyna /  
the last page of the Sebastian of Felsztyn’s treatise) – F2r (pierwsza strona drugiej  
części traktatu Kromera / the first page of the second part of the Kromer’s treatise)
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ZASADY MUZYKI
autorstwa Marcina Kromera z Biecza

THE ELEMENTS OF MUSIC
by the author Martin Kromer of Biecz

MUSICAE ELEMENTA
Martino Cromero Beczensi autore
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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, 
ut a cognatis atque iis, quos ullis mihi officiis 
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, 
confido, idque adeo, si non munus ipsum, sed 
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 

K1 f. A2v

5 ingratitudinis] ingratiudinis K1
7 hii] hi K1
7 cf. Hor., Ars poetica, 335

K1 f. A2r



3

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 intencję ofiarodawcy. 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 As I continually reflect within my heart on 
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 
lover of fine letters – I am confident may be 
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 



discant studiosi adolescentes artem, qua 
liberos suos Graeci, penes quos bonarum 

litterarum gloria diutissime mansit,  
a primis annis imbuebant, cuiusque  

imperitos, licet alioqui doctos, ut indoctos 
tamen et profanos aspernabantur.  

9 Quaeque, ut semel dicam, non solum in 
animos, verumetiam in corpora hominum 

imperium habet, utrorumque morbos argutis 
harmonicisque modulis exquisitissime sanans, 
id quod exemplis clarissimorumque autorum 

testimoniis, nisi longum esset, confirmare 
possem. 10 Hunc igitur libellum grati in te 

animi pignus a me serena fronte ut accipias, 
etiam atque etiam oro, et me, qua coepisti 

benevolentia, prosequere. 11 Vale iterum  
atque iterum.

K1 f. A3r



auspicjami niechaj pilna młodzież uczy się 
sztuki, którą Grecy – chwała literatury dzię-
ki nim przetrwała tak długo – wpajali swym 
dzieciom od najmłodszych lat, zaś ludzi 
nieobeznanych z muzyką, choćby skądinąd 
wykształconych, mieli w pogardzie jako nie-
uków i profanów. 9 Która to sztuka włada, że 
tak powiem, nie tylko umysłem, ale i ciałem 
człowieka lecząc tak duchowe jak i ciele-
sne schorzenia śpiewnymi, harmonijnymi 
miarami, co mógłbym poprzeć przykładami 
oraz świadectwami najsłynniejszych auto-
rów, gdyby nie było ich aż tak wiele. 10 Proszę 
przeto, byś z pogodnym czołem przyjął ode 
mnie tę książeczkę, dowód wdzięcznego dla 
Ciebie serca, i nadal otaczał mnie tą życzli-
wością, którą darzyć począłeś. 11 Raz jeszcze, 
bądź zdrów.

patronage learn the art which the Greeks – to 
whom we owe thanks that the glory of fine 
letters has endured for so long – imparted 
to their children from the earliest years; and 
they spurned those uninformed of this art as 
unlettered and even uninitiated, even though 
they were learned in others. 9 This art, I would 
declare once and for all, holds power not only 
over the souls of humankind, but also over 
their bodies, healing both most wonderfully 
with its eloquent harmonious melodies. This 
I could confirm with examples and witnesses 
from most illustrious authors, but this would 
become verbose. 10 So again and again I beg 
that you may accept this little book – a pled-
ge from my grateful heart – with a coun-
tenance tranquil toward me; and may the 
benevolence you have initiated continue to 
escort me. 11 Continual best wishes toward 
your wellbeing.
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1 ENCOMIUM MUSICAE
2 Omne hominum pecudumque genus modulamine cantus

3 Gaudet et aequoreum pennigerumque genus.
4 Carmine mulcentur superi manesque profundi,

5 Nec quicquam est, quod non carmina blanda movent.
6 Gens adeo nulla est infausto sydere nata,

7 Quam non delectet musica dulcisona.
8 Hac gaudent, madidos Phoebum qui tollere currus,

9 Quique vident undis mergere mite caput,
10 Pabula quique solent Phoebi praestare quadrigis

11 Aethiopes, Scythico frigore quique rigent.
12 Musica Palladiis pueros formabat Athenis,

13 Et teneris annis haec vice lactis erat.
14 Mos erat ad mensam blanda testudine gesta

15 Fortia magnorum concelebrare virum.
16 Inde Themistocles, quamvis praeclarus et acri

17 Ingenio, risus, quod citharam abnueret.
18 Demulcent superos sacra non expertia cantus,

19 Qui melica gaudent aetheris harmonia.
20 Tartareos modulis placavit demonas Orpheus,

21 Ut ferret, quam mox perdidit, Euridicen.
22 Quid memorem, quantum gaudent animantia cantu?

23 Nonne iugum subiens carmina taurus amat?
24 Nonne tuba accendit celeres per vasta Molossos

K1 f. A3v
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1 NA POCHWAŁĘ MUZYKI

2 Śpiew melodią raduje ród  
ludzki i rodzaj bydlęcy,
3 Rodzaj, co żyje pod wodą,  
i wszystek rodzaj skrzydlaty.
4 Bóstwa niebiańskie pieśń jedna  
i cienie podziemnych otchłani,
5 I wszytko, cokolwiek żyje,  
wdzięcznym pieśniom ulega.
6 Nie masz ludu pod tak złowróżbną  
zrodzonego gwiazdą,
7 By w słodkobrzmiącej muzyce  
nie szukał przyjemności.
8 Radują się nią ci, co patrzą, jak wznoszą  
się w górę zroszone rydwany Febusa,
9 I ci, którzy oglądają, jak głowa jego  
powoli pogrąża się w falach,
10 Etiopi, co dbają zazwyczaj o paszę  
dla kwadryg Febusa
11 I ci także, którzy kostnieją  
na scytyjskim mrozie.
12 Muzyka chłopców kształciła  
w mieście Pallady, Atenach,
13 I od lat najmłodszych  
była dla nich mlekiem.
14 Na ucztach był obyczaj  
przy dźwiękach wdzięcznej liry
15 Rozsławiać dzielne czyny  
mężnych bohaterów.
16 Stąd sławny Temistokles,  
choć bystrego umysłu,
17 Stał się pośmiewiskiem  
odmawiając kitary.
18 Bogów, których raduje dźwięk  
harmonii przestworzy,
19 Zjednują nabożeństwa  
ozdobione śpiewem.
20 Tartarejskie demony pieśnią  
obłaskawił Orfeusz,
21 By unieść Eurydykę,  
którą wnet utracił.
22 Czyż trzeba przypominać,  
jak bardzo śpiew cieszy zwierzęta?
23 Czyż piosnek nie lubi byk,  
co dźwiga jarzmo?
24 Czyż odgłos trąb nie rozdrażnia  
chyżych psów molosskich,

1 ENCOMIUM TO MUSIC

2 Every race of men and beasts  
rejoices in the modulation of song,
3 as do the fish of the deep  
and fowl of the air.
4 Through song the spirits of celestial  
orders and of the departed are mollified,
5 and there exists no one unmoved  
by agreeable melodies.
6 So there exists no people born  
under so unlucky a star
7 that they find no pleasure  
in sweet music.
8 Through it those rejoice witnessing  
the ascent of the sea-drenched chariot  
carrying Phoebus, 9 and then seeing  
his head sinking gently into the sea,
10 Both the Aethiopians – those accustomed  
to encourage with nourishment the four 
horses of Phoebus – 11 and those  
in Scythian cold who remain frozen.
12 Music shaped the young men  
of the Palladian Athenians 
13 and it assumed the place of milk  
during these tender years.
14 It was customary at table  
to celebrate the valiant deeds
15 of great men with  
the gentle cithara.
16 Hence Themistocles – though famous and 
of sharp wit – 
17 was ridiculed for having  
refused the cithara.
18 Sacrifices not lacking in song  
sooth the heavenly beings,
19 who rejoice in the melodious harmony  
of the ethereal spheres.
20 Orpheus placated the Tartarean  
daemons with melody
21 so that he might rescue Eurydice  

– whom he soon thereafter lost.
22 What can I call to mind concerning  
the degree to which living creatures  
delight in song? 23 Does not the oxen  
under yoke love tuneful refrains?
24 Does not the trumpet inflame  
the quick footed Molossians
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25 Avia terribiles dilaniare feras?
26 Nonne ferox ursus permotus carmine gaudet

27 Ludere? Et indomitus praelia poscit equus?
28 Ducitur in laqueos cantu cantuque volucris

29 Exhilarat sylvas, moenia, prata, domos.
30 Turpe putat resono vinci luscinia cantu,
31 Et modulis cycnus dulcibus immoritur.

32 Garrula dulcisono pollet modulamine Siren,
33 Suavia lascivus carmina Delphin amat.

34 Caeruleo est vestus liquidum citharoedus Arion
35 Per mare delphino pelliciente lyra.

36 Orphei quid referam citharam mirata stetisse
37 Flumina et umbrosum concrepisse nemus?

38 Quid quod ab aethereis deduxit montibus ornos
39 Amphion cithara duraque saxa simul?

40 Carmine pallidulus rodentes pectora curas
41 Lenit amans, dominae dum furit ira ferae.

42 Immitit placidos membris modulatio somnos,
43 Sopiit et vigilem musica Aristoriden.

44 Regibus haec grata et populo, iuvenique senique.
45 Haec hominum affectus in sua vota trahit.

46 Continet iratos, accendit musica segnes.
47 Exhilarat moestos, moestificatque hilares.

48 Hinc ad feralesque rogos laetosque triumphos

K1 f. A4r
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25 by rwały na sztuki najstraszliwsze  
bestie na bezdrożach bez kresu?
26 Czyż srogi niedźwiedź  
rozbawiony śpiewem nie lubi
27 swawolić? Czyż nie pędzi do bitwy  
koń nieokiełznany?
28 Ptak śpiewem zwabiony wpada  
w sidła i śpiewem
29 Rozwesela lasy, łąki, osady  
i ludzkie domostwa.
30 Błądzi słowik myśląc, że w śpiewie 
dźwięcznym zwyciężony,
31 Pośród słodkich pieśni  
łabędź kona.
32 Wiele może słodkobrzmiącym  
śpiewem Syrena wymowna,
33 Ładne pieśni lubi  
delfin swawolny.
34 Dźwiękiem liry ujęty  
wiózł błękitny delfin
35 Kitarodę Ariona  
przez spokojne morze.
36 Czyż trzeba przypominać  
kitarę Orfeusza, że zdumione
37 Wstrzymały bieg rzeki  
i cienisty zaszumiał gaj?
38 Że kitara Amfiona z gór  
podniebnych wywiodła
39 Jesiony i wraz z nimi  
nieczułe kamienie?
40 Żalem serce nękane  
pieśnią koi kochanek
41 Pobladły, gdy gniewem  
uniosła się pani.
42 Ciału sen spokojny  
muzyka przynosi,
43 Nawet Arystorydesa  
czujnego uśpiła.
44 Miła królom i pospólstwu,  
i starym i młodym,
45 Wodzi ludzkie uczucia  
za swoim życzeniem.
46 Studzi popędliwych,  
pobudza ospałych,
47 Rozwesela smutnych,  
smutek niesie wesołym.
48 Stąd w żałobnych obrzędach  
i w radosnych triumfach

25 through the vast wilderness  
as they slaughter terrible beasts?
26 Is not the ferocious bear made glad  
with melody moved to play?
27 and the unbroken horse  
to seek out the battle?
28 Through song the bird is led  
into the snare, and the song of birds
29 makes glad the forests, the ramparts,  
the meadows, the houses.
30 The nightingale thinks – although in error  

– that through song she can be conquered,
31 and the swan approaches it  
death with sweet strains.
32 A great strength of the garrulous Siren  
is its sweet-sounding modulation;
33 the lascivious Delphin loves  
his sweet melody.
34 The citharoede Arion,  
with his alluring lyre,
35 is carried through the liquescent sea  
by the deep-blue dolphin.
36 What can I say about the cithara  
of Orpheus, how it stilled
37 the astonished rivers and caused  
the shadowed forests to rustle?
38 What can I add about the Amphion,  
how he led the ash-trees down from  
the thin-aired mountains 39 together  
with the rigid stones?
40 When the anger of the aggrieved  
lady rages, the cares
41 gnawing at the breast of the pallid  
lover are calmed through song.
42 Well-measured song bestows  
placid sleep on the body,
43 and music grants rest  
to the watchman of Aristorides.
44 Music is welcomed by both kings and 
commoners, by youths and the aged;
45 it moderates the emotions of men  
through its votive offerings.
46 It calms angry souls,  
it rouses the sluggish,
47 it gladdens the gloomy,  
it sobers the gay!
48 Thus one music is performed  
at funeral pyres,
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49 Una adhibebatur, sed variata modis.
50 Est Phrygia apta sacris, est lusibus Ionis apta,

51 Lydia lamentis, Dorica bella ciet.
52 Carmen Alexandrum pugnam inter pocula fecit

53 Et rursum positis poscere vina minis.
54 Tibia confirmat Sparten in praelia, Lydos

55 Fistula, Cretenses mollia fila lyrae.
56 Corporis atque animi curantur carmine morbi,

57 Tanta est vis modulis, commoda tanta cheli.
58 Terpander modulis solvit Lacedaemona tristi

59 Seditione, Thales pestilitate gravi.
60 Pythagoras, calidam et qui se coniecit in Aethnam,

61 Carmine limphatos restituere sibi.
62 Fortem ne memorem David, qui Saule furente

63 Lenibat cithara dulce sonante malum.
64 Non potes exactus rhetor, non esse poeta

65 Hanc nisi sollerti pectore contineas.
66 N<...>s, aut medicus, siquidem constare feruntur

67 <Arm>onicis hominum membra animique modis.
68 <Quid> ego referam fructus quod musica donat,

69 <C>um pateant cunctis huius ubique bona?
70 <Hanc> igitur velis et equis, studiosa iuventus,

71 <Se>ctari propera, commoda magna feres.

K1 f. A4v
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49 Uczestniczy jedna, lecz  
o różnych miarach.
50 Frygijska zdatna do modlitw,  
do zabaw stosowna Jońska,
51 Do pieśni żałobnych Lidyjska,  
Dorycka do wojen wzniecania.
52 Pieśń Aleksandra przywiodła  
do bitwy pośród pucharów,
53 I że złożywszy broń  
znowu zażądał win.
54 Spartan do wojny aulos sposobił,  
Lidyjczyków piszczałka,
55 Kreteńczyków natomiast  
miękkie struny liry.
56 Pieśń leczy choroby  
i ciała, i ducha,
57 Taka jest moc pieśni,  
taka korzyść z liry.
58 Terpander pieśniami  
uratował Spartę od spisku
59 Nieszczęsnego, Tales  
od groźnej zarazy.
60 Pitagoras i ten, co się rzucił  
w rozżarzoną Etnę,
61 Pieśnią przywracali  
chorych do zdrowia.
62 Że już nie wspomnę mężnego  
Dawida, który gdy Saul szalał,
63 Zło okiełznał słodko  
grającą kitarą.
64 Nie będziesz dobrym mówcą,  
nie będziesz poetą,
65 Jeśli bystrym umysłem  
nie pojmiesz muzyki.
66 <...> czy medyk, twierdzą,  
że zarówno ludzkie ciała
67 Jak i dusze harmoniczną  
rządzą się miarą.
68 Po cóż mówić o plonach,  
które niesie muzyka,
69 Skoro wszędzie dla wszystkich  
jej dobra są widoczne?
70 Przeto, gorliwa młodzieży,  
żaglem i konno
71 Spiesznie za nią podążaj,
a korzyść odniesiesz ogromną.

49 another at marches of triumph,  
but in different modes:
50 The Phrygian is appropriate for sacred 
rites, and the Ionian for enjoyment,
51 the Lydian for lamentations,  
and the Dorian incites to war.
52 A song made Alexander  
pugnacious as he lifted his cup,
53 and then again recalled him  
from his belligerence to wine.
54 The tibia prepared the Spartens  
for battle, the flute the Lydians,
55 the Cretens the soft  
strings of the lyre.
56 By song morbid bodies  
and souls are cured,
57 Such is the power of melodies,  
such the tradition of the lyre.
58 Terpander freed the Lacedaemonians 
from bitter dissension with melodies,
59 Thales freed them  
from grave pestilence.
60 Pythagoras and that one who would 
throw himself into the heat of Aetna,
61 with song restored  
a frenzied people to itself.
62 Do I not recall David the strong,  
who calmed the depression
63 suffered by Saul by playing the 
sweet-sounding cithara.
64 You cannot be a finished  
orator, nor a poet,
65 unless you hold music  
within your adroit breast.
66 <...> or physician, inasmuch as  
the members of men and of their soul
67 are considered to be established  
by harmonic measures.
68 What should I say concerning  
the fruits that music bestows,
69 since its goods are obvious  
to everyone in every place?
70 Therefore, O studious youth,  
with sails and horses
71 hurry to follow it:  
you will achieve great advantages.
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1 MUSICAE ELEMENTA
Martino Cromero Beczensi autore

PRAEFATIO
2 Musicam triplicem esse volunt: mundanam, 
quae secundum Pythagoricos et Academicos 
globorum caelestium inter se collisione 
<ele>mentorumque mutuo nexu perfi<citur>; 
organicam, quae fit instrumen<tis sa>gaci 
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 
aequabilibusque notulis constat; figurata, quae 
et mensuralis, qu<ae> dispares et figura et 
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.

K1 f. B1r

K1 f. B1v

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.

5 (cap. I) iugique] ingique K1
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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 
kształtu i jednej wartości; figuralna, zwana 
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 In the present discussions, omitting the first 
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 
of uniform and equal note values: and figural 
music, also called mensural music, which en-
compsses notes unequal through their shape 
and potential. 5 We will say something about this 
music when we have finished with that which is 
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 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.
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6 Exemplum:

7 De clavibus. Caput II
8 Claves musicorum usu publice receptae  
sunt viginti. 9 Et sunt triplices: capitales octo  
imae, minutae septem proximae, geminatae 
quinque reliquae. 10 Dictae, quod huiusm<o>di 
litteris notentur. 11 Partiuntur ite<m ca>pitales  
in graves quattuor infe<riores> et finales  
reliquas; minutas <in affi>nales tres inferiores  
et qua<ttuor se>quentes acutas. 12 Nec tamen 
impedit utrinque <...> clavium limites  
excedere, praeser<tim> in cantu figurato.  
13 Quibus locis ea<s> voces, quas octavo illinc  
loco mod<u>lari oportet.

14 Typus clavium:

K1 f. B2r

Ex. 1

K1 f. B2v

Diagram A
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6 Przykład:

7 O stopniach. Rozdział II
8 Według powszechnie przyjętej przez mu-
zyków praktyki jest dwadzieścia stopni. 9 Są 
one trojakie: wielkie – osiem najniższych, 
małe – siedem sąsiednich, podwójne – pięć 
pozostałych. 10 Nazwano je tak, ponieważ 
są zapisywane takimiż literami. 11 Wielkie 
dzielą sie nadto na graves – cztery niższe 
i finales – pozostałe; małe na affinales – trzy 
niższe i acutae – cztery następne. 12 Nie ma 
jednak przeszkód w przekraczaniu granic 
skali stopni od góry i od dołu, zwłaszcza 
w śpiewie figuralnym. 13 W takich miejscach 
trzeba śpiewać te sylaby solmizacyjne, któ-
re występują w ich oktawach.

14 Diagram stopni:

Ex. 1

6 Example:

7 Concerning notes. Chapter II
8 Twenty notes are accepted in common us-
age by musicians. 9 And they are of three kinds: 
the eight lowest majuscules, the seven adjacent 
minuscules, and the five remaining doubled. 
10 They are so named because they are notated 
with these kinds of letters. 11 Likewise the majus-
cules are divided among the four lower graves 
and the remaining finales; the minuscules among 
the three lower affinales and the four following 
acutae. 12 Nevertheless nothing should hinder 
exceeding the limits of notes above or below, 
especially in cantus figuratus. 13 In these places 
it is necessary to sing these syllables according 
to the corresponding octave.

14 Diagram of notes:

ee
dd
cc
bb
aa
g
f
e
d
c
b
a
G
F
E
D
C
B
A
Г

la
sol
fa
mi
re
ut

la
sol
fa
mi
re
ut

la
sol
fa 
mi
re
ut

la
sol
fa
mi
re
ut

la
sol
fa
mi
re
ut

la
sol
fa
mi
re
ut

la
sol
fa
mi
re
ut

1
5
3
1

8
6
4
2

et

Acutae 4

Affinales 3

Finales 4

Graves 4

Geminatae 5

Minutae 7

Capitales 8

Diagram A
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15 <Sunt> praeterea ex omni clavium  
nume<ro> quinque, quae signari in cantu 
consue<ve>runt, atque ob id signatae dicuntur, 
a quibus modulatio tota pendet. 16 Ex iis en<im 
c>eterarum clavium loca cognoscuntur.

17 Claves signatae:

18 De clavium transpos<itione>
19 Quoniam autem quattuor solu<m, aut,  
ad maxi>mum, quinque lineis quamlib<et 
modu>lationem contineri usus ob<servat>,  
cum supra infrave evagatur, tran<spo>ni claves 
necesse est. 20 Ubi id observa<n>dum est: quo 
clavis elevatur vel deprimi<tur>, modulatio  
in contrariam vergit <partem>.
21 Exemplum:

K1 f. B3r

K1 f. B3v

16 <c>eterarum] aeterarum K1

Diagram B

Ex. 2
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15 Nadto z ogólnej liczby stopni wyróżnia 
się pięć takich, które w śpiewie zwykło się 
oznakowywać i dlatego nazywają się one 

„kluczami”, od których zależy cała melodia. 
16 Na ich bowiem podstawie rozpoznaje się 
miejsca pozostałych stopni.

17 Klucze:

18 O transpozycji kluczy
19 Ponieważ każdy śpiew umieszcza się 
zazwyczaj na czterech tylko albo najwyżej 
pięciu liniach, gdy melodia wykracza poza 
nie w górę lub w dół, trzeba klucze trans-
ponować. 20 Należy wówczas zważać na 
to, że o ile klucz ulega podwyższeniu lub 
obniżeniu, o tyle w przeciwnym kierunku 
przesuwa się melodia.
21 Przykład:

15 Moreover there are five notes taken from all 
of these which customarily serve as ‘keys’, and 
because of this they are called ‘clefs’, on which 
all melody depends. 16 For from these [clefs] the 
positions of notes is recognized.

17 The key-notes:

18 Concerning the transposition of clefs
19 Yet since custom recognizes only four lines 

– or at the maximum five – that contain melo-
dy, when it wanders above or below, it is ne-
cessary that clefs be transposed. 20 Where this 
should be observed: insofar as a clef is raised 
or lowered, the melody moves to a contrary 
position.

21 Example:

Ex. 2

Diagram B
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22 De intervallis. Caput III
23 <M>odi, seu intervalla dicere mavis,  
in <univ>ersum quindecim numerantur.
24 <Unisonu>s, qui proprie modus non  
<est, qu>emadmodum unitas numeri,  
<sic int>ervallorum principium est.
25 <Et cons>tat notis eodem sono prolatis:

26 <Se>mitonium est mollis et imperfecta 
<sec>unda:

27 <To>nus est perfecta secunda:

28 Semiditonus est lenis tertia tonum  
et semitonium complectens:

29 Ditonus contra intensior tertia est duobus  
tonis absoluta:

30 Tritonus est dura atque dissona quar<ta>  
tres in se continens tonos, sed h<aec non>  
temere reperitur:

31 Diatessaron est plena et sua<vis quar>ta  
duobus tonis et semiton<io absoluta>:

K1 f. B4r

Ex. 3

Ex. 4

Ex. 5

Ex. 6

Ex. 7

Ex. 8

Ex. 9
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22 O interwałach. Rozdział III
23 „Miary”, lub jeśli wolisz je nazywać „in-
terwały”, wymienia się na ogół w liczbie 
piętnastu. 24 Unison, który właściwie nie 
stanowi miary, jest początkiem interwa-
łów, tak jak jedność jest początkiem liczb. 
25 Składa się z nut śpiewanych na jednym 
dźwięku:

26 Półton jest to miękka i niedoskonała se-
kunda:

27 Cały ton jest to sekunda doskonała:

28 Tercja mała jest to miękka tercja, obejmu-
jąca cały ton i półton:

29 Tercja wielka – przeciwnie – jest to moc-
niej napięta tercja, wypełniona dwoma ca-
łymi tonami:

30 Tryton jest to twarda i dysonująca kwarta, 
zawierająca w sobie trzy całe tony, ale nie 
pojawia się przypadkowo:

31 Diatessaron jest to pełna i ładna kwarta, 
wypełniona dwoma całymi tonami i półto-
nem:

22 Concerning intervals. Chapter III
23 ‘Measures’, or if you prefer to say ‘intervals’, 
are universally enumerated at fifteen. 24 Unison, 
which is properly not a measure. Just as unity 
is in number, thus it is the beginning of inter-
vals. 25 And it consists of notes bringing forth 
the same sound:

26 The semitone, the imperfect second, is pliant:

27 The tone is the perfect second:

28 The semiditone, encompasing a tone and 
a semitone, is a gentle third:

29 The ditone, completed from two tones, is, to 
the contrary, the more intense third:

30 The tritone is a harsh and dissonant fourth 
containing within itself three tones, but it is not 
found at random:

31 The diatessaron, completed from two tones 
and a semitone, is a full and sweet fourth:

Ex. 3

Ex. 4

Ex. 5

Ex. 6

Ex. 7

Ex. 8

Ex. 9
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32 Hemidiapente asperior et incon<dita>  
quinta duobus tonis totidemque s<emito>niis 
constans, sed non temere o<currit>:

33 Diapente est emodulata et iucunda quinta tres 
tonos et semitonium in se continens:

34 Semitonium cum diapente est mollis sexta 
tribus tonis et duobus semi<to>nis constans:

35 <Tonus cum> diapente maturior sexta  
<quattuor ton>os et semitonium complectens:

36 <Semidit>onus cum diapente est  
mol<lis sep>tima quattuor tonis et duobus 
<semit>oniis constans:

37 Ditonus cum diapente est intensior  
septima quinque tonis et semitonio absoluta:

38 Hemidiapason incondita et duriuscula octava  
est sex tonos et semitonium in se habens:

39 Diapason iucunda et son<ora octa>va est 

K1 f. B4v

Ex. 10

Ex. 11

Ex. 12

Ex. 13

Ex. 14

Ex. 15

Ex. 16

K1 f. C1r
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32 Hemidiapente jest to bardzo szorstka i nie-
regularna kwinta, zawierająca dwa całe tony 
i tyleż półtonów, ale nie występuje przypad-
kowo:

33 Diapente jest to śpiewna i przyjemna kwin-
ta, zawierająca w sobie trzy całe tony i pół-
ton:

34 Półton z diapente jest to miękka seksta, 
złożona z trzech całych tonów i dwóch pół-
tonów:

35 Cały ton z diapente jest to bardziej doj-
rzała seksta, obejmująca cztery całe tony 
i półton:

36 Tercja mała z diapente jest to miękka 
septyma, złożona z czterech tonów i dwóch 
półtonów:

37 Tercja wielka z diapente jest to mocniej 
napięta septyma, wypełniona pięcioma ca-
łymi tonami i półtonem:

38 Hemidiapason jest to fałszywa i bardzo 
twardo brzmiąca oktawa, mająca w sobie 
sześć całych tonów i półton:

39 Diapason jest to przyjemna i dźwięczna  

Ex. 12

Ex. 13

Ex. 14

Ex. 15

Ex. 16

32 The hemidiapente, a fifth consisting of two 
tones and the same number of semitones, is 
rather sower and crude, but it does not occur 
at random:

33 The diapente, containing within itself three 
tones and a semitone, is musical and delightful 
fifth:

34 The semitone plus diapente, consisting of 
three tones and two semitones, is a gentle sixth:

35 The tone plus diapente, embracing four 
tones and a semitone, is a mellow sixth:

36 The semiditone plus diapente, consisting 
of four tones and two semitones, is a gentle 
seventh:

37 The ditone plus diapente, completed from five 
tones and a semitone, is a very intense seventh:

38 The hemidiapason, having within itself six 
tones and a semitone, is rough and rather harsh 
octave:

39 The diapason, consisting of five tones and two 

Ex. 11

Ex. 10
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quinque tonis et duo<bus semi>toniis constans:

40 Ultra quicquid intervallorum fuerit,  
ab octava denuo computari oportet.

41 De tonis. Caput IV
42 Toni, quos et νόμoυς, id est leg<es, appel>lare 
licuerit, octo sunt, bifariamque secantur: in 
authenticos, ut vocant, quos non incommode  
mea sententia rectos dixeris, quattuor: primum, 
tertium, quintum et septimum, dictos, quod 
sursum ad octavam aut decimam fere a sedibus 
suis ferantur; et plagales, seu mavis obliquos, 
re<liqu>os, qui circa sedes suas ultro ci<troque> 
vagantur.

43 Primus
<...> itaque tonus est, qui D-sol<re><...>s,  
laetam habet modulatio<nem, ab> initioque  
statim sursum evolat, <circ>a la versetur, cui 
peculiaris est quinta re-la constans.
44 Exemplum:

45 F<ina>les clausulas psalmorum (sunt
autem utrisque semper eaedem) et versuum 
introituum, tum et versuum responsoriorum 
praescripta, minorumque psalmorum incentiones 
ex a-lamire auspicatur. 46 Nam maiores psalmos  
et introituum versus ab F-faut orditur.
47 Finales clausulae psalmorum:

K1 f. C1v

K1 f. C2r

Ex. 17

Ex. 18

Ex. 19
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oktawa, złożona z pięciu całych tonów 
i dwóch półtonów:

40 Każdy dalszy interwał należy obliczać od 
nowa od oktawy począwszy.

41 O tonach. Rozdział IV
42 Osiem tonów, które można by nazwać 
także νόμους, to znaczy prawa, dzieli się na 
dwie grupy: cztery tak zwane autentyczne – 
pierwszy, trzeci, piąty i siódmy – które nie 
bez racji, moim zdaniem, nazwałbyś pro-
stymi, gdyż wznoszą sie powyżej swych nut 
finalnych do oktawy lub często do decymy; 
i pozostałe plagalne lub, jeśli wolisz, ukośne, 
które poruszają się tam i z powrotem wokół 
nut finalnych.

43 Pierwszy ton

<...> przeto, który D-solre przyjmuje za nutę 
finalną, ma pogodną melodię i od począt-
ku od razu kieruje się w górę, krąży wokół 
la, a szczególnym dla niego interwałem jest 
kwinta oparta na re-la.
44 Przykład:

45 [Pierwszy ton] rozpoczyna klauzule za-
kończeniowe psalmów (dla jednych i dru-
gich są zawsze te same) i wzory wersów 
introitów, jak również wersów responsorial-
nych, i formuły intonacyjne psalmów mniej-
szych, od a-lamire. 46 Gdyż psalmy większe 
i wersy introitów zaczyna on od F-faut.

47 Klauzule zakończeniowe psalmów:

semitones, represents the joyful and sonorous 
octave:

40 Anything concerning intervals that may be be-
yond these should be computed anew from the 
octave.

41 Concerning the tones. Chapter IV
42 The tones, which one may also call a νόμους, 
that is rules, are eight in number, and divided by 
pairs: into four authentics, as they are named, 
which, according to my opinion, are not improp-
erly called upright: these are termed first, third, 
fifth, and seventh, because they rise upward to 
the eighth or eleventh degree above their final; 
and the plagals, or if you prefer, the ‘obliques’, 
these others, which wander on both sides 
around their finals.

43 The first tone

<...> is that which – seated in D-solre – has joy-
ous melodic character, and from its initial pitch 
immediately flies upward; it hovers around la, 
for re-la forms the characteristic fifth for this 
mode.
44 Example:

45 [The first tone] begins the final cadences of the 
psalms (while they are always the same no mat-
ter which) and of introit versus, and likewise the 
prescribed forms of responsory verses, as well 
as the intonation gestures of the minor psalms 
from a-lamire. 46 On the other hand it begins the 
major psalms and the verses of the introits from 
F-faut.
47 The final cadences of psalms:

Ex. 17

Ex. 18

Ex. 19
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48 Ince<nti>ones psalmorum minorum:

49 Incentiones maiorum:

50 Versuum introituum incentiones:

51 Clausulae eorundem:

52 <Resp>onsoriorum autem versibus va<riae sunt 
m>odulationes, sed genera<lis sic in>stitui potest:
53 <Versuum r>esponsoriorum praescriptum:

54 <Se>cundus

Est, qui primo confinis in ima statim delabitur 
neque multum sursum enititur, re-fa semiditonum 
amans, tristique constat modulamine.

K1 f. C2v

K1 f. C3r

Ex. 20

Ex. 21

Ex. 23

Ex. 22

Ex. 24



25

48 Formuły intonacyjne psalmów mniejszych:

49 Formuły intonacyjne psalmów większych:

50 Formuły intonacyjne wersów introitów:

51 Klauzule tychże:

52 Wersy responsorialne natomiast mają roz-
maite melodie, ale zasadniczo tak je można 
przedstawić:
53 Wzór wersów responsorialnych:

54 Drugi ton

jest spokrewniony z pierwszym, opada od 
razu w dół i niezbyt wysoko się wznosi lu-
biąc tercję małą re-fa, i ma smutną melodię.

48 The intonation gestures of the minor psalms:

49 The intonation gestures of the major psalms:

50 The intonation gestures of the introit verses:

51 The cadences of the same:

52 The melodic formulas are various for the ver-
sus of responsories, but the generic formula 
can be set out in this manner:
53 The prescribed form of responsory verses:

54 The second tone

is that which, sharing the final with the first, at 
once sinks into low pitches and does not rise 
very much into higher pitches; loving the semi-
ditone re-fa, it consists of sorrowful melody.

Ex. 20

Ex. 21

Ex. 22

Ex. 23

Ex. 24
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55 Exemplum:

56 Clausulas psalmorum et versu<um>  
introituum et minorum ps<almo>rum  
incentiones ex F-fa<ut> <...>, maiorum vero  
et versuu<m responsorio>rum ex C-faut.
57 Psalmorum clausulae:

58 Minorum <incentiones>:

59 Psalmorum maiorum incentiones:

60 Versus introituum:

61 <V>ersuum responsoriorum praescriptum:

62 Tertius

<...> E-lami desinens, duro <quodam> 
modulamine sursum ad <mi per quin>tam  
vel ad fa per sextam <(quae eius> modulus est) 
attollitur.

K1 f. C3v
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55 Przykład:

56 Klauzule psalmów i wersów introitów oraz 
formuły intonacyjne psalmów mniejszych 
[drugi ton rozpoczyna] od F-faut, natomiast 
psalmów większych i wersów responsorial-
nych od C-faut.
57 Klauzule psalmów:

58 Formuły intonacyjne psalmów mniejszych:

59 Formuła intonacyjna psalmów większych:

60 Wersy introitów:

61 Wzór wersów responsorialnych:

62 Trzeci ton

<...> kończy się na E-lami, twardą <...> me-
lodią wznosi się w górę o kwintę do mi lub o 
sekstę do fa (która to seksta jest charakte-
rystyczna dla jego melodii).

55 Example:

56 [The second tone initiates] the cadences 
of psalms and introit versus and the intona-
tion gestures of the minor psalms from F-faut, 
but the versus of the major responsories from 
C-faut.
57 Cadences of the psalms:

58 The intonation gestures of the minor psalms:

59 The intonation gestures of the major psalms:

60 The versus of the introits:

61 The prescribed form of the responsory verses:

62 The third tone

<...> cadencing on E-lami, rises upward with 
hard melody through the fifth to mi, or through 
the sixth to fa, which represents its character-
istic melody).

Ex. 25

Ex. 26
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64 <Cl>ausulas omnes et minorum psal<morum et> 
versuum responsoriorum incen<tiones>...

Ex. 31



63 Przykład:

64 Wszystkie klauzule oraz formuły intona-
cyjne psalmów mniejszych i wersów re-
sponsorialnych...

63 Example:

64 All cadences and the intonation gestures of 
both, minor psalms and responsory verses ...

Ex. 31
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1 DE MUSICA FIGURATA 
  LIBER POSTERIOR 

  Martino Cromero authore

Praefatio
2Quae superiori libro diximus, non solum  
illa quidem ad planam musicam spectant,  
verum etiam ad figuratam. 3 Haec enim illius 
adminiculis, ceu tibicinibus, sustentatur.  
4 Quare cantum figuratum modulaturo in  
recenti memoria habenda sunt, quae diximus, 
omnia. 5 Praeterea autem et alia consideranda, 
nempe figurae valoresque notarum et pausarum. 
6 Huc adde gradus, puncta, tactus et proportiones, 
quibus figurata musica constat. 7 De his ergo iam 
suo ordine instituatur oratio.

8 De figuris notarum. Caput I
9 Notarum, quibus in cantu figurato utuntur, 
species octo sunt. 10 Maxima tetragona est figura, 
latior quam longior, caudam dextra parte sursum 
deorsumve protentam habens, nonnumquam et 
sine cauda:

     

11 Longa quadrata est, simili cauda insignita:

12 Brevis est quadrata sine cauda:

13 Semibrevis obesa seu orbicularis:

K2 K3 f. F2r

3 ceu K2 K3] seu Seay
4 omnia K2 K3] omnis Seay
8 Caput] Capitulum Seay
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1 O MUZYCE FIGURALNEJ  
  KSIĘGA DRUGA  

  autorstwa Marcina Kromera

Przedmowa
2 To, co powiedzieliśmy w pierwszej księdze, 
odnosi się nie tylko do muzyki chorałowej, 
ale także do muzyki figuralnej. 3 Wspiera się 
ona bowiem, niczym na filarach, na narzę-
dziach tej pierwszej. 4 Ten przeto, kto za-
mierza wykonywać śpiew figuralny, winien 
ciągle pamiętać o wszystkim, co już powie-
dzieliśmy. 5 Trzeba nadto rozważyć i inne 
elementy, mianowicie wartości nut i pauz. 
6 Dodaj do tego stopnie miar, punkty, takt 
i proporcje, na których opiera się muzyka 
figuralna. 7 O nich zatem we właściwym 
porządku niech poucza ten wykład.

8 O kształtach nut. Rozdział I
9 Istnieje osiem gatunków nut, które stosu-
je się w śpiewie figuralnym. 10 Maxima jest 
w kształcie czworokąta szerszego niż dłuż-
szego, z kaudą z prawej strony pociągniętą 
w górę lub w dół, a niekiedy bez kaudy:

11 Longa ma kształt kwadratu i oznaczana 
jest podobną kaudą:

12 Brevis ma kształt kwadratu bez kaudy:

13 Semibrevis jest zaokrąglona w kształcie 
koła lub półkolista:

1 CONCERNING FIGURAL MUSIC  
  THE SECOND BOOK  

  by the author Martin Kromer

Preface
2 Those matters which we discussed in the pre-
vious book relate not only to plainsong, but to 
figural music as well. 3 For the former maintains 
the latter with its supports, as if with pillars. 
4 And so all the things which we set out must be 
kept fresh in memory for the performance of fig-
ured compositions. 5 In addition, however, other 
matters are to be considered, especially shapes 
and values of notes and rests. 6 To this add 
levels of mensuration, dots, pulse, and propor-
tions, through which figured music is structured. 
7 And so concerning these topics the discussion 
should now begin with respect to its sequence.

8 Concerning the shapes of notes. Chapter I
9 The kinds of notes used in figural music are 
eight in number: 10 The maxima is a tetrago-
nal figure, wider than longer, with stem on the 
right side extending upward or downward, and 
sometimes without a stem:

11 The longa is square, similarly written with 
a stem:

12 The brevis is square with no stem:

13 The semibrevis is plump or circular-shaped:
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14 Minima est, si semibrevi caudam addas:

15 Semiminima erit, minimae  
medium spatium si tinxeris vel si ei  
uncum dextra parte adieceris:

16 Fusa erit, si seminimae uncum appendas:

17 Semifusa fusae praeterea addito unco aut 
minimae caudae ternario numero dextra parte 
implexo constituitur:

18 De connexionibus notarum. Caput II
19 Connectuntur interdum duae atque etiam 
plures notae inter se. 20 Suntque triplices 
connexiones, scilicet quadratae, obliquae et 
mixtae. 21 Connectuntur autem solum maxima, 
longa, brevis et semibrevis. 22 Sed maximae et 
longae nihil neque adicit neque adimit connexio. 
23 Reliquas vero duas auget interdum, interdum 
minuit. 24 Quomodo fiat, paucis demonstrabimus.

25 De quadratis
26 Si quadratae sine caudis connectantur,  
breves sunt:

 

K2 K3 f. F2v
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14 Minima powstaje, jeśli do semibrevis do-
dasz kaudę:

15 Semiminima powstanie, jeśli zamalujesz 
minimę w środku albo dodasz haczyk z pra- 
wej strony:

16 Fusa powstanie, jeśli do semiminimy do-
dasz haczyk:

17 Semifusa jest utworzona z fusy z dodanym 
nadto haczykiem albo z minimy, do której 
kaudy z prawej strony wpleciono cyfrę 3:

18 O ligaturach. Rozdział II
19 Niekiedy wiąże się pomiędzy sobą dwie 
lub nawet więcej nut. 20 I są trojakie ligatury, 
mianowicie kwadratowe, ukośne i mieszane. 
21 Wiązaniu podlega zaś tylko maxima, lon-
ga, brevis i semibrevis. 22 Maxima i longa na 
skutek wiązania nie zyskuje jednak ani nie 
traci na wartości. 23 Pozostałe zaś dwie po-
większają swą wartość, a niekiedy zmniej-
szają. 24 Pokażemy krótko, jak to się dzieje.

25 O [ligaturach] kwadratowych
26 Jeśli wiąże się [nuty] kwadratowe bez 
kaud, mają one wartość breves:

(BBBBB)

14 If you add a stem to a semibrevis, it become 
a minima:

15 The semiminima will come into being when 
you blacken the middle part of a minima, or if 
you add a flag on the right side:

16 If you add a flag to a semiminima, it will be  
a fusa:

17 The semifusa is created in turn with the ad-
dition of a flag to a fusa, or with the number 3 
attached to the right of the stem of a minima:

18 Concerning ligatures. Chapter II
19 Two and even more notes are sometimes con-
nected to one another. 20 And ligatures are of 
three kinds: squared, oblique, and mixed. 21 Yet 
only the maxima, the longa, the brevis, and sem-
ibrevis are ligated. 22 But a ligature neither adds 
nor subtracts anything from a maxima or a longa. 
23 Sometimes a ligature lengthens, sometimes it 
shortens the other two. 24 How this comes about, 
we will demonstrate briefly.

25 Concerning square [ligatures]
26 If square [notes] are conected without stems,  
they are breves:

(BBB)
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27 exceptis prima et ultima, si haec praecedenti 
notae illi succedens inferne adiungatur, tum  
enim eae longae sunt:

 

28 Quod si prima in hac connexione sinistra  
parte pendulam caudam habeat, brevis erit:

 

29 Sin erectam, seu sursum vergant seu  
deorsum, primae duae semibreves sunt,  
reliquae vero breves. 30 Ultima tamen  
longa est, si dependeat.

 

31 De obliquis
32 Obliquae si sine caudis connectantur,  
prima longa est, reliquae breves:

      

33 Si caudam pendulam a sinistra parte habeant, 
sive ascendant sive descendant, breves sunt:

   

34 Sin prominulam, semibreves sunt:
    

K2 K3 f. F3r
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27 except for the first and the last notes – for if 
the note following the preceding note is joined 
at a lower level, then the notes are longae:

28 But if the first [note] in this ligature has a stem 
hung downward on the left side, [the note] will 
be a brevis:

29 If the stem is written upward, whether the 
notes move upward or downward, the first 
two are semibreves, the remaining are breves; 
30 nevertheless the last note is a longa if it de-
scends:  

31 Concerning oblique [ligatures]
32 If notes are ligated in oblique forms without 
stems, the first [note] is a longa, the remainder 
are breves:

33 If they have a stem hung on the left side – 
whether they ascend or descend, they are bre-
ves:

34 If the stem protrudes upward, they are semi-
breves:

(LBBL)

(BBBB)

(SSL)

(LB)

(BB)

(SS)

27 z wyjątkiem pierwszej i ostatniej, jeśli łą-
czy się ona z poprzednią nutą następując 
od dołu, wówczas bowiem mają one war-
tość longi:

28 Jeśli pierwsza [nuta] w takim wiązaniu 
posiada z lewej strony kaudę skierowaną 
do dołu, będzie miała wartość brevis:

29 Jeśli zaś kauda uniesiona jest do góry, 
niezależnie od tego, czy nuty wznoszą 
się czy opadają, pierwsze dwie nuty mają 
wartość semibrevis, pozostałe zaś brevis. 
30 Ostatnia nuta natomiast ma wartość longi, 
jeśli opada:

31 O [ligaturach] ukośnych
32 Jeśli nuty są połączone w ligaturach uko-
śnych bez kaud, wówczas pierwsza [nuta] 
ma wartość longi, pozostałe wartość brevis:

33 Jeśli mają kaudę skierowaną w dół z le-
wej strony, czy wznoszą się, czy opadają, 
mają wartość brevis:

34 Jeśli kauda wznosi się do góry, posiada-
ją wartość semibrevis:

(LBL)

(BBL)

(SSBB)

(LBBB)(LB)

(BBBB)

(SS)(SSBB)



36

35 De mixtis
36 Miscentur nonnumquam obliquae cum 
quadratis, ubi vel praecedunt quadratae et 
obliquae sequuntur, vel hae praeeunt illis 
subsequentibus. 37 Si ergo obliquae quadratis  
cauda carentibus annectantur, si superne,  
omnes breves erunt:

   

38 Si vero inferne, prima longa, reliquae vero  
breves erunt:

39 Quod si caudam habeant, scilicet pendulam, 
breves erunt omnes:

   

40 Sin sursum prominulam caudam habeant,  
sive superne sive inferne adhaereant, duae  
primae semibreves, reliquae breves censentur:

      

41 Si vero quadratae obliquis subiungantur,  
vim suam retinent utraeque,

   

praeter ultimam, quae longa est, si dependeat:
   

42 Exemplum:

36 quadratae] qnadratae K2
39 scilicet K3] siquidem K2
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35 Concerning mixed [ligatures]
36 Oblique [notes] are sometimes mixed with 
square [notes], in which case either square 
[notes] precede and obliques follow, or the latter 
come first followed by the preceding. 37 There-
fore if oblique [notes] are joined with squares 
without a stem [and] if [joined] from a higher 
square note, all will be breves:

38 But if [joined] below, the first [note] is a longa, 
while the remainder will be breves:

39 But if they have a stem that is hung down-
ward, all will be breves:

40 But if they have a stem protruding upward, 
whether they are ligated from above or below, 
the first two [notes] are considered semibreves, 
the remaining breves:

41Now if square [notes] are joined obliques, both 
retain their value,

except for the last one which, if it lies below, is 
a longa:

42 Example:

(BBBB)

(LBB)

(BBBB)

(SSBB) (SSB)

(BBBB)

(BBL)

35 O [ligaturach] mieszanych
36 Niekiedy łączy się ligatury ukośne z kwa-
dratowymi i wówczas albo kwadratowe 
poprzedzają, a ukośne następują, albo jako 
pierwsze pojawiają się ukośne, zaś kwadra-
towe następują. 37 Jeśli więc ukośne doda-
ne są od góry do kwadratowych bez kaud, 
wówczas wszystkie nuty mają wartość bre-
vis:

38 Jeśli zaś dodane są od dołu, pierwsza 
ma wartość longi, pozostałe natomiast bę-
dą miały wartość brevis:

39 Jeśli mają kaudę skierowaną mianowicie 
w dół, wszystkie będą miały wartość brevis:

40 Jeśli mają kaudę skierowaną do góry, 
czy doczepione są od góry, czy od dołu, 
dwie pierwsze traktuje się jako semibreves, 
pozostałe zaś jako breves:

41 Jeśli natomiast kwadratowe dołączone są 
do ukośnych, od dołu, jedne i drugie zacho-
wują swoją wartość,

z wyjątkiem ostatniej, która ma wartość lon-
gi, jeśli nuta opada:

42 Przykład:

(BBB)

(BBBB)

(SSBB)

(SSB)

(SSBBL)
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43 De pausis. Caput III
44 Pausarum species septem sunt: Modalis,  
quae per tria spatia pertinens tres breves notas 
valet. 45 Et solum in perfectis modis usurpatur:

46 Longa, quae duo occupans spatia,  
totidem brevium vim habet:

47 Brevis, quae per unum spatium pertinens,  
brevi notae potestate respondent:

48 Semibrevis, quae ex linea ad medium spatii 
dependens, cognomini notae potestate par est:

49 Suspirium est, quod a linea ad medium spatii 
ascendens, minimae notae rationem habet:

50 Semisuspirium est uncus proni  
instar, semiminimam valens:

51 Fusa erit, si alterum addas uncum,  
respondebitque cognomini notae:

52 Est preterea, quam generalem vocant, 
per omnia pertinens spatia, sed nullum certum 
valorem habet. 53 Solet autem ante finalem  
notam situari:

K2 K3 f. F4v
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43 O Pauzach. Rozdział III
44 Istnieje siedem gatunków pauz: pauza 
modalna, która przechodzi przez trzy prze-
strzenie międzyliniowe, posiada wartość 
trzech nut breves. 45 Stosowana jest tylko 
w modus perfectus:

46 Longa, która zajmuje dwie przestrzenie 
międzyliniowe, ma wartość tyluż breves:

47 Brevis, która przebiega przez jedną prze-
strzeń międzyliniową, odpowiada wartością 
nucie brevis:

48 Semibrevis, która opada od linii do środ-
ka przestrzeni międzyliniowej, ma wartość 
równą nucie o tej samej nazwie:

49 Suspirium, które wznosi się od linii do 
środka przestrzeni międzyliniowej, ma war-
tość nuty minimy:

50 Semisuspirium jest to haczyk na kształt 
pochylonej motyki, posiadający wartość 
semiminimy:

51 Fusa powstanie, gdy dodasz drugi ha-
czyk, i odpowiada nucie o tej samej nazwie:

52 Istnieje ponadto pauza, która zwie się ge-
neralna, przechodzi przez wszystkie prze-
strzenie międzyliniowe i nie ma określonej 
wartości. 53 Znajduje się ona zazwyczaj 
przed ostatnią nutą:

43 Concerning rests. Chapter III
44 There are seven kinds of rests: the modal rest, 
which, extending over three spaces, has the 
value of three breves. 45 It is only used in modus 
perfectus:

46 The longa rest, which, taking two spaces, has 
the value of the same number of breves:

47 The brevis rest, which, extending over one 
space, corresponds with the value of a brevis 
note:

48 The semibrevis rest, which, descending to the 
middle of a space, is equal to the value of the 
note of that name:

49 The suspirium is that which ascends to the 
middle of a space, and has the value of a mi-
nima note:

50 The semisuspirium, having the value of a se-
miminima, is a flag resembling a hoe leaning for-
ward:

51 If you add another flag, it will be a fusa rest, 
and will correspond to the note of the that name:

52 In addition there is one which they call a ‘gen-
eral rest,’ covering all the spaces, but it has no 
specific value. 53 It is usually situated before the 
final note:
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54 De gradibus. Caput IV
55 Gradus musicae tres numerantur: modus, 
tempus et prolatio. 56 Est autem modus duplex: 
maior, qui longarum ad maximas habitudinem 
demonstrat; et minor, qui brevium ad longas. 
57 Sunt autem duplices gradus omnes: perfecti  
et imperfecti. 58 Perfectum autem vocant  
musici, quicquid ternario numero absolvitur. 
59 Maior igitur perfectus modus est, ubi maxima 
tribus longis absolvitur. 60 Eius signum est orbis 
ternario numero ad dextram adhaerente cantui 
praepositus aut maxima in curriculo modulationis 
tincta. 61 Alioqui autem imperfectus est.

62 Minor perfectus, quando longa tres  
breves complectitur. 63 Eum repraesentat  
orbis binario numero adiuncto cantui  
praefixus aut modalis pausa in medio cantu  
aut longa colorata. 64 Imperfectus, si nihil  
horum inveniatur.

65 Tempus est, quod brevium ad semibreves 
rationem continet. 66 Perfectum quidem est, cum 
brevis tres semibreves in se continet. 67 Signatur 
solo orbe vel semiorbi ternario numero ad dexteram 
accedente, aut cum in cantus ambitu tres  

63 numero] uumero K2, corr. K3



54 O stopniach miar. Rozdział IV
55 Rozróżnia się trzy stopnie miar w muzy-
ce: modus, tempus i prolatio. 56 Modus jest 
dwojaki: większy, maior, który pokazuje sto-
sunek wartości longa do maxima, i mniejszy, 
minor, który wskazuje stosunek wartości 
brevis do longa. 57 Wszystkie stopnie są 
dwojakie: doskonałe i niedoskonałe. 58 Mu-
zycy nazywają zaś doskonałym, perfectum, 
wszystko, co dzieli się przez liczbę trzy. 
59 I tak modus perfectus maior występuje 
wówczas, gdy maxima dzieli się na trzy 
longi. 60 Jego znakiem jest koło z dodaną 
z boku cyfrą 3, umieszczone na początku 
utworu, bądź maxima zaczerniona w toku 
melodii. 61 W innych zaś przypadkach ma 
miejsce modus imperfectus.

62 Modus perfectus minor występuje wów-
czas, gdy longa zawiera trzy breves. 63 Re-
prezentowany jest przez koło z dodaną cyfrą 
2 na początku utworu, lub pauzą modalną 
w przebiegu śpiewu, bądź zaczernioną lon-
gą. 64 Modus imperfectus występuje wów-
czas, gdy nie pojawia się żaden z wymienio-
nych znaków.

65 W tempus zawiera się stosunek wartości 
brevis do semibrevis. 66 Tempus perfectum 
występuje wówczas, gdy brevis zawiera 
w sobie trzy semibreves. 67 Oznakowane 
jest samym kołem lub półkolem z wpisaną 
z prawej strony cyfrą 3, albo gdy w prze-
biegu śpiewu zaczernione są trzy breves, 

54 Concerning levels of mensuration. Chapter IV
55 Three levels of mensuration are enumerated: 
modus, tempus, and prolatio. 56 Modus is du-
plex: major modus, which shows the ratio of 
longa to the maxima; and minor modus, which 
[relates] brevis to the longa. 57 All levels are 
twofold: perfect and imperfect. 58 Musicians 
call something perfect which is made whole 
through the number three. 59 Therefore major 
modus perfectus is when the maxima is made 
whole by three longae. 60 Its sign is a circle 
with the number 3 attached on the right side, 
placed at the beginning of a composition, or 
a colored maxima in the course of a melody. 
61 Otherwise it is imperfect modus.

62 Minor modus is perfect when three breves 
complete a longa. 63 A circle joined with the num-
ber 2 at the beginning of a composition signifies 
this [mensuration], or a a modal rest or a color-
ed longa in the middle of a composition. 64 The 
minor modus is imperfect if none of these fea-
tures are discovered.

65 Tempus is that which encompasses the ratio 
of breves to semibreves. 66 Perfect tempus oc-
curs when a brevis holds three semibreves with-
in itself. 67 It is signified by a circle alone, or by 
a number 3 added to the right side of a semi-
circle, or when three colored breves occur with-
in a composition, or when two semibreves are 
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breves tinguntur, aut brevi pausae subiunctis 
duabus semibrevibus.

68 Imperfecti vero signum est semiorbis vel  
solus vel adhaerente binario numero.

69 Prolatio est, quae semibreves minimis metitur. 
70 Perfecta quidem est, ubi semibrevis tres 
minimas in se habet.

71 Eius signum est punctum in orbis seu semiorbis 
medio constitutum, vel duo suspiria coniuncta 
in cantu semibrevem pausam vel notam, aut 
suspirium sequentia, vel tres semibreves coloratae.

72 Imperfecta vero est, ubi punctum abest.

K2 K3 f. G1r

70 semibrevis] breves K2 K3 Seay



albo gdy pauza wartości brevis występuje 
łącznie z dwiema [nutami] semibreves.

68 Znakiem tempus imperfectum jest nato-
miast półkole samo lub z dodaną cyfrą 2.

69 Prolatio wymierza semibreves przy po-
mocy minim. 70 Prolatio perfecta występuje 
wówczas, gdy semibrevis zawiera w sobie 
trzy minimy.

71Jej znakiem jest punkt umieszczony w środ- 
ku koła lub półkola, albo dwa połączone 
suspiria poprzedzone w śpiewie pauzą lub 
nutą wartości semibrevis, albo trzy zaczer-
nione semibreves.

72 Prolatio imperfecta ma natomiast miej-
sce tam, gdzie [w kole lub półkolu] nie ma 
punktu.

combined with a brevis rest.

68 The sign indicating imperfect tempus is 
a semicircle, either alone or with the number 
2 attatched.

69 Prolatio is that which measures semibreves 
relative to minimae. 70 Perfect prolatio occurs 
when the semibrevis contains three minimae.

71 The sign for this is a dot situated in the middle 
of a circle or a semicircle, or two suspirium rests 
in a composition joined together with a rest or 
a note of semibrevis value, or joined to another 
suspirium, or three colored semibreves.

72 Imperfect prolatio occurs when the dot [within 
a circle or half circle] is absent.
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74 Est, ubi omnes gradus perfecti coniuncti 
inveniuntur. 75 Id, quod denotat orbis alter alteri 
atque utrique punctum inclusum, vel ternarius 
numerus orbi puncto insignito adiectus.

73 Exemplum:

K2 K3 f. G1v
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Ex. 2

74 Zdarza się, że pojawiają się wszystkie 
trzy stopnie trójdzielne razem. 75 Sygnali-
zuje to punkt zamknięty w kole umieszczo-
nym w drugim kole lub cyfra 3 dodana do 
koła z zaznaczonym punktem.

74 It happens that all levels of mensuration may 
be found jointed together in perfection. 75 This is 
signified by circles – one within another – plus 
a dot contained within both, or the number 3 
jointed to a circle with a dot.

73 Przykład: 73 Example:
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76 Illud non praetereundum hic est, in  
gradibus perfectis, notis iis, quae ternionem  
in se continere solent, interdum tertiam  
auferri partem, videlicet si inferior nota  
aut pausa (nisi duae coniunctae fuerint) eis 
successerit, aut si tinctae fuerint. 77Atque tum  
imperfectae dicuntur. 78 Est, ubi et praecedens 
inferior nota sequentem imperfectam reddit,  
cuius rei indicium solet esse divisivum  
punctum. 79 Notatu dignum est et illud:  
geminari interdum valorem notae eius,  
quam ter alia complectitur superiore nota 
vel pausa vel duabus paribus pausis simul 
succedentibus, idque, ut ternionem expleat.
80 Exemplum utriusque:

K2 K3 f. G2r
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76 Nie można pominąć, że w przypadku 
stopni trójdzielnych nutom, które z zasady 
zawierają w sobie trzy inne, niekiedy ujmu-
je się trzecią ich część, jeśli mianowicie na-
stępuje po nich nuta albo pauza mniejszej 
wartości ( jeżeli nie obie naraz), albo jeśli 
owe nuty byłyby zaczernione. 77 I wówczas 
nazywają sie one imperfectae. 78 Zdarza się, 
że również poprzedzająca nuta mniejszej 
wartości powoduje imperfekcję następnej, 
na co wskazuje zazwyczaj punctum divisi-
vum. 79 Warto również zwrócić uwagę, że 
niekiedy podwaja się wartość nuty, której 
trzykrotną wartość zawiera druga nuta, 
gdy następuje nuta lub pauza o wyższej 
wartości, lub dwie równe pauzy jedna po 
drugiej, tak aby wypełnić miarę trójdzielną.
80 Przykład dla obu przypadków:

76 It should not be overlooked in this place that 
within perfect levels of mensuration, for those 
notes which normally contain three values with-
in themselves, a third part sometimes may be 
subtracted, indeed if a lesser note value or rest 
follows them (unless these two are contiguous), 
or if they are colored. 77 In these cases the notes 
are also said to be ‘imperfected.’ 78 This also 
happens when the lesser note value preced-
ing renders the following imperfect – which 
occurence is normally indicated by a dot of di-
vision. 79 This is worthy of mention: sometimes 
the value of its note is doubled, which encom-
passes three-fold value in relation to the great-
er note value, either by a rest, or be two equal 
rests coming together, so that it might complete 
the triple value.
80 Example of each:

Ex. 3
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81 De punctis. Caput V
82 Punctum triplex musici admisere:  
83Adiectivum, quod dimidium eius notae, cui 
adhaeret, adicit. 84 Perfectivum, quod notae 
perfectionem accipienti tertiam partem  
addit, qua perficiatur. 85 Disiunctivum,  
quod disiungit gradus. 86 Duo ista posteriora 
solum ternionem in se complectentibus  
notis in gradibus perfectis adhaerescunt. 
87 Divisivum tamen et minimis adiungitur  
in prolatione perfecta. 88Adiectivum vero 
omnibus ubique, praeterquam ubi illa locum 
habent. 89 Et divisivum quidem paulo sursum 
deorsum notarum situm excedit. 90 Reliqua  
vero duo notis adhaerent: 91 tum illud fere  
pari vel superiore, haec vero solum inferiore  
nota vel pausa succedente.

92 De praescripto. Caput VI
93 Quum pauci sint adeo absoluti musici,  
ut nonnunquam inter canendum exorbitent,  
atque alius quidem concitatius, alius vero  
lentius canat, solet praescriptum, quem  
tactum vocant, manu dari. 94 Sed non semper 
eaedem notae ad praescriptum canuntur.
95 In gradibus quidem perfectis plerumque

K2 K3 f. G2v
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81 O punktach. Rozdział V
82 Muzycy dopuścili trzy rodzaje punktów: 
83 adiectivum, który dodaje połowę war-
tości nuty, do której należy; 84 perfectivum, 
który do nuty podlegającej perfekcji do-
daje trzecią część, dzięki której następuje 
perfekcja; 85 disiunctivum, który oddziela 
stopnie. 86 Dwa ostatnie punkty przynależne 
są tylko tym nutom, które są trójdzielne w 
miarach doskonałych. 87 Punctum divisivum 
jednak dodaje się także do minim w prolatio 
perfecta. 88 Punctum adiectivum natomiast 
przydziela się wszystkim nutom wszędzie 
z wyjątkiem miejsc, gdzie występuje punc-
tum perfectivum i divisivum. 89 Nadto punc-
tum divisivum umieszcza się nieco powyżej 
lub poniżej nuty. 90 Pozostałe zaś dwa należą 
do nut: 91 podczas gdy tamten punkt [tj. di-
visivum] pojawia się, gdy następuje wartość 
równa lub większa, te [tj. punctum adiecti-
vum i perfectivum] tylko wtedy, gdy następu-
je nuta lub pauza o mniejszej wartości.

92 O wskazywaniu [taktu].  
Rozdział VI

93 Ponieważ niewielu muzyków jest tak do-
skonałych, że nie błądzą w śpiewie, jeden 
mianowicie śpiewa szybciej, inny zaś wol-
niej, zazwyczaj daje się ręką wskazanie, 
które nazywa się tactus. 94 Ale nie zawsze 
te same nuty śpiewane są według [tego sa-
mego] wskazania [taktu]. 95 I tak w miarach 
trójdzielnych na ogół zawsze śpiewa się 

Adiectivum
Perfectivum
Divisivum

81 Concerning dots. Chapter V
82 Musicians admit the dot in three ways: 83 ad-
ditive, which adds a half of the note to which 
it is attached; 84 perfective which adds a third 
part to a note admitting perfection, by which 
it is perfected; 85 disjunctive, which divides the 
level of mensuration. 86 These latter two join to-
gether with notes embracing threefold division 
in perfect mensurations. 87 Nevertheless the dot 
of division may be added also to minimae in 
perfect prolation. 88 The additive dot occurs in 
every place, except where these two (perfective 
and disjunctive) take precedence. 89 And dots of 
division are placed beyond the position of notes 

– either below or above them. 90 The other two 
[dots of addition and of perfection] stand close 
to the notes: 91 the former (disjunctive) applies to 
notes of equal or larger values, the latter [two, 
additive and perfective] apply only by following 
notes or rests of smaller value.

92 Concerning the appointed [pulse].  
Chapter VI

93 Since there are few musicians so competent 
that they do not deviate at times while singing, 
and one sings somewhat faster, another a lit-
tle slower, an appointed pulse should be given 
with the hand, which [musicians] call the tac-
tus. 94 But the same notes are not always sung 
to the appointed pulse. 95 In perfect mensura-
tions the semibreve is generally always sung to 

Additive
Perfective
Divisive
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semper semibrevis ad praescriptum canitur, 
praeterquam in minore modo, qui singulas  
breves tactu compraehendi iubet.

96 Quod si per signum aliquod linea pertineat, 
nihil aliud quam celerius esse modulandum 
designat.

97 In imperfectis similiter praescriptum 
semibrevem deposcit, nisi si aut linea per  
signum pertineat aut binarius numerus adhaereat. 
98 Tum enim praescriptum brevis absolvit.

 

99 Quod si utrunque adsit, nempe  
et linea et binarius numerus, duae  
breves ad praescriptum canentur.

100 Illud nequaquam praetereundum hic est,  
si signo gradus numerus subiciatur, quotus  
is fuerit, tot notas, quae alioqui singulae  
singulis praescriptis continebantur, ad unum 
praescriptum cani praecipit.

101 De proportionibus. Caput VII
102 Proportio est, cum diversis numeris eiusdem 
speciei notae sibi mutuo respondent. 103 Signatur 
numeris minore maiori subiecto. 104 Dupla quidem 
est, cum duae notae uni respondent: 21  

K2 K3 f. G3r
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według wskazania semibrevis, wyjąwszy 
modus minor, który nakazuje ująć w tactus 
pojedyncze breves.

96 Jeżeli zaś przez jakiś znak przebiega kre-
ska, oznacza to tylko, że należy śpiewać 
szybciej.

97 W miarach dwudzielnych wskazanie [tak-
tu] również dotyczy semibrevis, chyba że 
przez znak przebiega kreska lub dodana 
jest cyfra 2. 98 Wówczas bowiem wskazanie 
[taktu] opiera się na brevis.

99 Jeśli więc występują oba znaki, mianowi-
cie kreska i cyfra 2, wówczas na jeden ruch 
ręki przypadają dwie breves.

100 Nie można tu w żadnym razie pominąć, 
że jeśli do znaku miary od dołu dodana jest 
cyfra, w zależności od niej na jedno wska-
zanie ręką trzeba śpiewać odpowiednią 
ilość nut, które w innych przypadkach przy-
padają pojedynczo na każde wskazanie.

101 O proporcjach. Rozdział VII
102 Proporcja zachodzi wówczas, gdy nuty 
tego samego kształtu występujące w róż-
nych ilościach odpowiadają sobie nawza-
jem. 103 Proporcję oznacza się liczbami, przy 
czym liczbę mniejszą umieszcza się pod 
większą. 104 Dupla zatem zachodzi wów-
czas, gdy dwie nuty odpowiadają wartości 
jednej: 21

the appointed pulse, except in minor modus, 
which appoints singular breves to the tactus 
at hand.

96 But if a line extends through any sign, it means 
nothing other than that [the tactus] is to be 
measured out more rapidly.

97 In imperfect mensurations the appointed pulse 
similarly requires the semibrevis, unless either 
a line extends through the sign or the number 2 
is attached. 98 For then the brevis releases the 
appointed pulse.

99 But if both are present – that is a line and the 
number 2 – two breves are sung to the appoint-
ed pulse.

100 This must never go unheeded: if a number is 
placed under the sign of mensuration, whatev-
er the number might be, it warns that as many 
singular notes be sung for one appointed pulse 
as otherwise were contained within each of the 
appointed pulses.

101 Concerning proportions. Chapter VII
102 Proportion represents the occurance of notes 
of the same kind responding together with each 
other according to different numbers. 103 It is 
signified by numbers, the smaller placed under 
the larger. 104 Dupla is when two notes respond 
against one: 21
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105 Tripla, cum tres uni: 31   
106 Quadrupla, cum quattuor uni: 41  
107 Hemiola est, quando sesquialtera  
unius respectu canitur. 108 Quod fit, ubi  
tinctae sunt notae vel hoc signum est: 32  
109 Sesquitertia, cum cum minorem numerum 
maior semel cum tertia parte continet, ut cum 
tribus notis quattuor respondent: 43
110 Sesquiquarta, cum maior minorem semel 
et quarta parte recipit, velut ubi quinque 
notae respectu quattuor canuntur: 54 

111 Est 
et sesquioctava, ubi maior minorem semel et 
octavam eius partem complectitur, velut ubi octo 
notis novem respondent: 98 112 Est praeterea dupla 
superbipartiens, cum maior minorem bis cum 
duabus tertiis partibus continet, ut cum octo notae 
respectu trium canuntur: 83 113 Verum hae duae 
postremae vix unquam reperiuntur in cantu.
114 Exempla:

K2 K3 f. G3v
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105 Tripla, gdy trzy odpowiadają jednej: 31
106 Quadrupla, gdy cztery odpowiadają jed-
nej: 4

1 107 Hemiola zachodzi wówczas, kiedy 
półtorej nuty przypada na jedną. 108 Dzieje się 
to wówczas, gdy nuty są zamalowane lub 
pojawia się ten znak: 32 109 Sesquitertia, gdy 
większa liczba zawiera jeden raz całą mniej-
szą i jej trzecią część; gdy cztery nuty odpo-
wiadają trzem: 43 110 Sesquiquarta, gdy więk-
sza liczba obejmuje raz całą mniejszą wraz 
z jej czwartą częścią, na przykład gdy pięć 
nut śpiewa się odpowiednio do czterech: 5

4
111 Występuje również sesquioctava, gdy 
większa liczba obejmuje jeden raz mniejszą 
i jej ósmą część, na przykład gdy ośmiu nu-
tom odpowiada dziewięć: 9

8 112 Występuje 
ponadto dupla superbipartiens, gdy więk-
sza zawiera w sobie dwukrotność mniejszej 
i jej dwie trzecie, na przykład gdy osiem nut 
śpiewa się w stosunku do trzech: 83 113 Dwie 
ostatnie proporcje jednak bardzo rzadko 
można znaleźć w śpiewie.
114 Przykłady:

105 Tripla, when three respond against one: 3
1

106 Quadrupla, when four respond against one: 41  
107 Hemiola is when the sesquialtera is sung with 
respect to one. 108 It may happen where there 
are colored notes, or this sign is present: 32
109 Sesquitertia is when the larger number con-
tains the smaller together plus a third part, as 
when four notes respond against three: 43
110 Sesquiquarta is when the larger number 
takes in the smaller plus a fourth part, as when 
five notes are sung in relation to four: 54
111 And the sesquioctava happens when the 
larger number encompasses the smaller plus 
an eighth part of it, as when nine notes reply 
to eight: 98 
112 There is also dupla superbipartiens, when 
the larger number contains the smaller twice 
plus two of its thirds: 83 
113 But these last two are hardly ever found in 
a composition.

114 Examples:

Ex. 4a
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115 De characteribus. Caput VIII
116 Solent musici quaedam arti suae  
propria characteribus quibusdam brevitatis  
studio significare. 117 Ea nobis hic, ne  
quenquam huius artis studiosum latere  
possint, adicere placuit. 118 Duae lineae  
rectae superne deorsum binis punctis utrinque  
clausae, interdum autem et una, nonnumquam 
duae distortae vel cum singulis punctis vel sine  
punctis, iterandum esse modulationem significat:

   
119 Duo puncta cum cauda supra vel infra notas 
conventionem vocum indicant:

120 Punctum insertum semicirculo moram  
in ea nota fieri iubet, quam complectitur:

121 B senarii numeri instar fa, quadratum vero vel 
cancelli implexi mi, canendum esse ostendunt:

122 Ac si quidem initio clavi signatae  
adiungantur, per totam modulationem id  
fieri oportet. 123 Sin minus, in proxima aut certe 
una atque altera nota id observandum erit.  
124 Sub qua nota signum est ni graecae litterae 
simile, eam non tinctam esse oportere innuit:

K2 K3 f. G5r
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115 O znakach specjalnych. Rozdział VIII
116 Muzycy, ceniąc zwięzłość, zwykli sygna-
lizować szczególne właściwości swej sztuki 
pewnymi znakami specjalnymi. 117 Chcemy  
je tu dodać, aby nie mogły pozostać w ukry-
ciu przed którymkolwiek miłośnikiem tej 
sztuki. 118 Dwie proste kreski poprowadzone 
z góry na dół, zamknięte z obu stron dwo-
ma punktami, a niekiedy zaś i jedna kreska, 
czasem dwie zakrzywione z pojedynczymi 
punktami lub bez punktów, oznaczają, że 
śpiew należy powtórzyć:

119 Dwa punkty z kaudą u góry lub u dołu 
wskazują na zbieżność głosów:

120 Punkt umieszczony w półkolu nakazuje 
zatrzymanie tej nuty, której dotyczy:

121 Litera b w kształcie cyfry 6 pokazuje, że 
trzeba śpiewać fa, zaś n kwadratowe lub 
splecione krzyżyki – że trzeba śpiewać mi:

122 Jeśli jednak znaki te dodane są przy klu-
czu, trzeba je zachować w całym śpiewie. 
123 Jeśli zaś nie, trzeba będzie przestrze-
gać tego tylko w stosunku do najbliższej 
nuty, lub z pewnością do dwóch kolejnych. 
124 Jeśli pod jakąś nutą znajduje się znak 
podobny do greckiej litery ni, wskazuje on, 
że nie powinna być ona zaczerniona:

115 Concerning markers. Chapter VIII
116 Musicians, for the sake of brevity, are accus-
tomed to signify special features of their art with 
certain markers. 117 It pleases us to add these 
here, lest they be concealed from anyone studi-
ous concerning this art. 118 Two straight vertical 
lines with two dotes on each side – sometimes 
also with one line, sometimes with two lines 
turned different ways, whether with single dots, 
or without dots – signifies that the musical sec-
tion is to be repeated:

119 Two dots with a tail above or below indicate 
the congruence of voices:

120 A dot inserted within a semicircle requires 
that a pause be made at that note which it en-
compasses:

121 The letter b in the image of the number 6 indi-
cates that a fa is to be sung, whereas a square 
or entwined grids indicate a mi:

122 And should these signs be added at the 
beginning beside the clef, then it must be ob-
served through the whole composition. 123 If this 
is not the case, it will have to be observed at 
the nearest note, or certainly at the first note 
and the second. 124 This sign under some note 

– similar to the Greek letter ni – indicates that it 
should not be colored:
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125 Per caudam notae alicuius linea  
pertransiens, sine cauda eam esse debere  
demonstrat. 126 Idem est si utrinque caudam  
habeat nota aliqua. 127 Id, quod fieri solet, si  
per imprudentiam scriptoris peccatum fuerit.

128 Exhortatio
129 Illud admonitos velim huius artis  
studiosos, ut non contenti legisse audivisseve 
praecepta sedulam adhibeant exercitationem. 
130 Propterea quod, ut «nullam artem litteris sine 
interprete sine et aliqua exercitatione percipi  
posse», testis est M. Tullius, ita hoc in hac  
maxime arte usu venit, in qua exercitatio sine 
praeceptis magis confert quam praecepta sine 
exercitatione. 131 Hinc est, quod saepenumero  
melius et bsolutius canunt, qui quantulamcumque 
huius artis cognitionem sola exercitatione sibi 
peperunt, quam absoluti musici solis praeceptis,  
non etiam exercitatione adhibita. 132 Usus enim 
artium magister est. Finis

K2 K3 f. G5v

125 pertransiens K3] vertransiens K2 Seay
126 utrinque K2] utraque K3
130 nullam] nullum K2 K3; cf. Cic. fam. 7, 19 | hoc K3] hos K2 Seay
131 quantulamcumque] quatulacumque K2 K3;

quantulacumque Seay



125 Kreska poprowadzona przez kaudę ja-
kiejś nuty pokazuje, że powinna być ona 
bez kaudy. 126 Na to samo wskazuje, jeśli ja-
kaś nuta ma kaudę z obu stron. 127 Tak dzie- 
je się zazwyczaj, jeśli zdarzy się błąd spo-
wodowany przez nieuwagę skryby.

127 Zachęta
129 Chciałbym miłośników tej sztuki napo-
mnieć, by nie poprzestawali na przeczyta-
niu czy wysłuchaniu zasad teoretycznych 
i przykładali się pilnie do ćwiczeń praktycz-
nych. 130 Ponieważ jak „żadnej sztuki nie 
można pojąć bez wyjaśnienia słownego 
i ćwiczeń”, co poświadcza Marek Tuliusz 
[Cyceron], tak w największym stopniu od-
nosi się to do tej sztuki, w której ćwicze-
nie bez reguł większą korzyść przynosi niż 
reguły bez ćwiczenia. 131 Stąd często lepiej 
i umiejętniej śpiewają ci, co nabyli sobie 
choćby niewielką znajomość tej sztuki tyl-
ko przez ćwiczenie, niż muzycy doskonale 
znający reguły, jednak bez stosowania ćwi-
czenia. 132 Praktyka bowiem jest nauczyciel-
ką sztuk. Koniec

125 A line transversing the stem of any note shows 
that it should be without a stem. 126 It is the same 
as if any note should have a tail on both sides. 
127 This sign are accustomed to be used because 
of a blunder by an imprudent copyist.

127 Exhortation
129 I would wish these admonitions for those stu-
dious in this art, that they, not being content to 
have read or to have listened to these precepts, 
summon meticulous practice. 130 Since, accord-
ing to M. Tulius [Cicero], ‘no art can be learned 
without [both] an expounder of words plus 
some practice,’ so this comes about in this art 
principally through experience, in which prac-
tice without precepts yields more than precepts 
without practice. 131 Hence it happens repeat-
edly, that those sing more sweetly and com-
petently, who have achieved for themselves 
even the least of knowledge of this art solely 
through practice, than those musicians com-
petent only through precepts, but not having 
summoned practice. 132 For experience is the 
teacher of arts. Finish
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KOMENTARZ

Musicae eleMenta

Dedykacja
1 Na temat osoby Mikołaja Lutomirskiego herbu Jastrzębiec por. Wstęp,
 ss. xxiv–xxv.

encoMiuM Musicae

8–11 „madidos Phoebum tollere currus” (lat. Phoebus, gr. Φοĩβος, jaśniejący,
przydomek Apollina jako boga Słońca) i „undis mergere mite caput” to mi-
tologiczne metafory wschodu i zachodu Słońca, a zarazem odniesienia do 
Wschodu i Zachodu jako stron świata. Kolejne dwie – Południe i Północ 
– symbolizowane są odpowiednio przez Etiopów (mieszkańcy krainy poło-
żonej na południe od Egiptu) i Scytów (mieszkańcy terenów położonych na 
północ od Morza Czarnego).

14–17 „Themistocles citharam abnueret”
Opowieść o wybitnym ateńskim mężu stanu i strategu, Temistoklesie (V w. 
przed Chr.), który okazał się prostakiem, gdyż podczas uczty odmówił 
śpiewania i gry na lirze (bądź kitarze), figuruje u Cycerona (cic. tusc. I, 2). 
W traktatach z zakresu teorii muzyki opowieść tę często cytowano dla 
podkreślenia znaczenia muzyki jako istotnego komponentu kanonu kul-
turowego (por. m.in. ioh. tinct. eff., s. 176; AdAm Fuld., s. 334a). Odnośny 
passus z Cycerona przytoczył niemal dosłownie Jerzy Liban z Legnicy 
(libAn. mus., s. 149).

20–21 Aluzja do mitu o Orfeuszu i Eurydyce w ujęciu Owidiusza, przedstawionym 
w jego Metamorfozach (ov. met. X, 400–488), powszechnie wzmiankowa-
nego w łacińskim piśmiennictwie muzycznym.

24 „celeres Molossos”
Nazwa „Molossi” może być interpretowana w dwóch znaczeniach. Po pierw-
sze, odnosi się ona do plemienia greckiego zamieszkującego góry Epiru 
w północno-wschodniej części terytorium dzisiejszej Grecji i południowej 
Albanii, nad Morzem Jońskim. Wergiliusz i Horacy tę samą nazwę odno-
szą również do rasy psów (canes Molossi, por. verG. georg. III, 405; hor. 
sat. II, 6, 114–115). Ponieważ Kromer umieścił Molossów w części swego 
poematu odnoszącej się do wpływu muzyki na zwierzęta (wiersze 22–35), 
w przekładzie przyjęto takie właśnie znaczenie nazwy „Molossi”.
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32 „garrula Siren”
Według tradycji Homeryckiej (hom. odiss. XII, 39–46) Syreny były bóstwami 
morskimi strzegącymi wejścia do Cieśniny Sycylijskiej: ich czarowne głosy 
miały wabić żeglarzy, a następnie doprowadzać ich do śmierci. Przedsta-
wiano je jako ptaki z głowami kobiet (por. Gaffiot 1934, s. 1448). Syrena (gr. 
σειρήν) stała się także synonimem wymowności i siły perswazji (por. plu. 
vit., Marius 44, s. 588:  τ ν λόγων σειρ ν κα  χάρις, „czar i syrena słów”).

34–35 „citharoedus Arion”
Arion z Metymny na Lesbos (VII w. przed Chr.), śpiewak i kitarzysta, które-
mu przypisywano stworzenie dytyrambu. Według legendy rozpowszech-
nionej w literaturze greckiej (herodot. I, 24–25) i rzymskiej (verG. ecl. VIII, 
56; ov. fast. III, 83–84, 111–116; plin. nat. IX, 8; Aulus Gell. XVII, 19) a także 
przytaczanej jako locus communis w łacińskim piśmiennictwie muzycznym 
(w Polsce LibAn. mus., ss. 163–164), Arion miał być uratowany z rąk piratów 
przez delfina, który oczarowany jego muzyką, pomógł mu w ucieczce.

36–37 Prawdopodobnie aluzja do Wergiliańskiej ekfrazy zawierającej opis wazy
z wizerunkiem Orfeusza wiodącego za sobą gaje (verG. ecl. III, 45). Od-
nośny cytat z Wergiliusza przytoczył Jerzy Liban z Legnicy (LibAn. mus., 
s. 150).

38 Amphion, mityczny muzyk i poeta, był synem Zeusa i Antiopy, a także mę-
żem Niobe, córy Tantala. Był królem Teb. Miał zbudować mury Teb po-
ruszając kamienie dźwiękami swej kitary (por. hor. ars, 394). Amphion 
wzmiankowany jest w łacińskim piśmiennictwie muzycznym niemal na rów-
ni z Orfeuszem.

43 Aristorides lub Arestorides, postać mitologiczna, syn Arestora, znany jako
Argus Panoptes, stuoki olbrzym, który z rozkazu Hery miał strzec przed 
zalotami Zeusa Jony (Io), córki boga rzecznego Inachosa. Zeus wykradł ją 
z pomocą Hermesa, który uśpił Argusa grą na aulosie. Imię „Argus Aresto-
rida” pojawia się u Owidiusza (ov. met. I, 624).

50–51 Podany przez Kromera opis właściwości wyrazowych odnosi się raczej do 
charakteru muzyki w regionach starożytnej Grecji (Phrygia, Ionis. Lydia, Do-
rica, sc. musica), niż do określonych tonacji (modi, toni). Podana charakte-
rystyka odbiega przy tym od znanych wzorów. I tak, wojowniczość łączono 
zwykle z muzyką frygijską, a nie dorycką, którą z kolei uważano za umiar-
kowaną i dostojną. Trudno wskazać źródło, z którego mógł korzystać autor.
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52 Według opowieści przytoczonej przez św. Bazylego (bAsil. adol., s. 255),
Aleksander Wielki, król Macedoński, miał wpaść w szał i chwycić za broń
pod wpływem muzyki frygijskiej, wykonywanej przez słynnego Tymoteusza 
z Miletu (Timotheus Milesius). Opowieść ta często gościła w łacińskim pi-
śmiennictwie muzycznym XV i XVI w. (ioh. tinct. eff., s. 39; Fr. GAFur. theor., 
lib. I, cap.1; libAn. mus., s. 161).

58 Terpander z Lesbos (VII w. przed Chr.) miał zostać zaproszony do Sparty
za sprawą wyroczni, by przy pomocy muzyki położyć kres tamtejszym nie-
pokojom społecznym (ps.-plu. mus., 42, s. 35). W tym samym celu został 
wezwany przez wyrocznię także poeta Tales z Krety: przypisywano mu 
również moc odpędzania pieśnią zarazy (por. ps.-plu. mus., 42, s. 35; mArt. 
cAp. IX, 926, a za nim Fr. GAFur. theor., lib. I, cap. 1; także iAc. FAb. stAp., 
f. 1r: „Tales Cretensis suauitate cithare: morbos, pestilentiamque fugauit”. 
Faber powoływał się przy tym na Boecjusza („divus Severinus”)).

60 „qui se coniecit in Aethnam”
Fraza ta odnosi się do Empedoklesa z Akragas (ok. 493 – ok. 433 przed 
Chr.), filozofa i uzdrowiciela, który – zgodnie z opowieścią przekazaną m.in. 
przez Diogenesa Laertiosa – miał rzucić się do Etny (por. dioGenes lAert. 
VIII, 2, s. 69).

62 Biblijna opowieść o Dawidzie (Reg. I, 16, 14–23), który grą na kitarze uwolnił
króla Saula z mocy złego ducha, należy do loci communes łacińskiego pi-
śmiennictwa muzycznego co najmniej od czasów Kasjodora (zm. 583).

71 „<Se>ctari”
Pomocną wskazówkę dla rekonstrukcji uszkodzonego czasownika „...ctari” 
na początku wiersza znajdujemy w poniższym dziele Kromera: Phocylidae 
opus admonitorium Martino Cromero interprete, Kraków, Hieronim Wietor, 
1536, w. 60: „Sectarique bonos pulchrum est, servile scelestos” (I godną 
jest rzeczą iść w ślady uczciwych [przywódców], służalstwem – podążać 
za łajdakami). Ed. Starnawski - Turasiewicz 2003, s. 47.

Praefatio
2–5 Podana przez Kromera klasyfikacja muzyki obejmuje dwa ogniwa. Pierw-

sze stanowi znany z tradycji Boecjańskiej podział muzyki na mundana – 
organica – humana. Definicje poszczególnych terminów odbiegają jednak 
od idei i tekstu autora De institutione musica (cf. boeth. mus., lib. I, cap. 
2, ss. 187–189). Kromer, powołując się na Pitagorejczyków („secundum 
Pythagoricos”) i Platoników („secundum Academicos”) ograniczył zakres 
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musica mundana do harmonii sfer i żywiołów, pomijając harmonię czasu 
i zachowując przy tym niezależność w sformułowaniach. Termin musica 
humana odniósł do muzyki wokalnej, w czym zasadniczo różnił się od 
Boecjusza. Boecjański termin musica instrumentalis zastąpił formą gre-
cyzowaną musica organica, a w przytoczonej przez niego definicji można 
odnaleźć echo sformułowań Reginona z Prüm (ok. 840–915), przy po-
mocy których teoretyk ten wyjaśnił pojęcie musica artificialis (por. reG.
prum., 92–93, s. 51: „Artificialis musica dicitur, quae arte et ingenio hu-
mano excogitata est, et inventa. Quae in quibusdam consistit instrumen-
tis.”). Trzeba nadto przypomnieć, że termin musica organica funkcjonował 
w teorii muzyki od czasów Izydora z Sewilli (w odniesieniu do instrumen-
tów dętych: isid. etym., lib. III, cap, 21, 1) i był chętnie stosowany przez teo-
retyków XV i XVI w. jako synonim muzyki instrumentalnej, m.in. przez Or-
nitoparcha (ornit., lib. I, cap. 1, f. A4r: „Organica musica, scribit Celius: ea 
est, que ad instrumenta spectat. Ut est peritia, concentum pulsu, manu, 
flatu, perficiens.”). Ten ostatni powoływał się na Wenecjanina Lodovica 
Caeliusa Rhodigina (Lodovico Ricchieri 1469–1525), autora popularnych 
Lectionum antiquarum libri XXX (pierwsze wydanie w szesnastu księgach 
Wenecja 1516). Rhodigina cytował obficie również Sebastian z Felsztyna 
(por. sebAst. Felst. op. cong., ss. 72, 74, 76).
Drugie ogniwo tej klasyfikacji, podział muzyki na plana i figurata, został uży-
ty zgodnie z wzorami powszechnie przyjętymi w podręcznikach z pierw-
szej połowy XVI w.: termin musica plana odnosił się do muzyki utrzymanej 
w równych wartościach rytmicznych i notowanej przy pomocy neumatycz-
nej notacji liniowej, w odróżnieniu od musica figurata, który to termin odno-
szono do muzyki zróżnicowanej pod względem rytmicznym i zapisywanej 
w notacji menzuralnej.

6 Modus Ionicus niezmiernie rzadko pojawia się w podręcznikach chorało-
wych. Cztery modi greckie – Dorius, Phrygius, Lydius, Ionicus – wymienia 
wspomniany wyżej Lodovicus Caelius Rhodiginus (por. rhodiGinus, lib. IX, 
cap. 3, s. 313).

De Musica plana liber prior

Caput I
2 Kromer nie podaje definicji terminu vox. Termin ten, poza naturalnym zna-

czeniem odnoszącym się do głosu ludzkiego, co najmniej od XIII w. funk-
cjonował także w znaczeniu specjalnym jako sylaba solmizacyjna. Wyróż-
niono sześć takich sylab (ut re mi fa sol la), którymi oznaczono sześć ko-
lejnych dźwięków skali diatonicznej tworzących heksachord o określonym 
stałym porządku całych tonów (T) i półtonów (S): ut T re T mi S fa T sol T la.
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Pozostawały w użyciu co najmniej od XII wieku. Tradycja średniowiecz-
na przypisywała ich zastosowanie w pedagogice muzycznej Gwidonowi 
z Arezzo (ok. 990 – po 1033).

3 Określenie „solfa” w znaczeniu solmizacji, czyli, jak to ujął Kromer, „śpiewu
z użyciem sylab solmizacyjnych”, rozpowszechniło się w łacińskiej teorii mu-
zyki w XV w., zwłaszcza w traktatach z tradycji Johannesa Hollandrina (por. 
LmL, t. II, kol. 1269).

4 Podział voces na „miękkie” (molles: ut, fa), „twarde” (durae: mi, la) i „natu-
ralne” (naturales: re, sol), odzwierciedlający trzy rodzaje heksachordu, 
b molle, b durum i naturale, pojawił się w teorii muzyki pod koniec XV w. 
i znalazł szerokie zastosowanie w podręcznikach elementarnych pierwszej 
połowy wieku XVI, zwłaszcza w Europie Środkowej (por. m.in. Wollick 
mus., s. 19). Kryterium podziału dostrzegano w jakości brzmieniowej i po-
łożeniu voces w ramach heksachordu: ut i fa mają poniżej półton (opadają 
miękko), powyżej cały ton (wznoszą się twardo), mi i la mają poniżej cały 
ton (opadają twardo), powyżej zaś półton (wznoszą się miękko), natomiast 
re i sol nie są pod tym względem zróżnicowane (sebAst. Felst. op. cong., 
s. 77).

Caput II

7 Termin clavis, którego definicji Kromer nie sformułował, można rozumieć
jako stopień skali muzycznej, oznaczony odpowiednią literą alfabetu i syla-
bami solmizacyjnymi (np. A-re, C-faut, G-solreut). Takie oznaczenie wskazy-
wało dokładnie na położenie i funkcję każdego dźwięku w ramach skali mu-
zycznej (scala decemlinealis). Sebastian z Felsztyna wyjaśniając znaczenie 
terminu clavis, zgodnie z tradycją sięgającą XIII w. (por. lAmbertus I, 93–94, 
s. 20), odwoływał się do naturalnego znaczenia wyrazu clavis – „klucz”: 
wskazywał, że clavis na wzór realnego klucza otwiera dostęp do śpiewu 
(por. sebAst. Felst. op. cong., s. 79).

12 „clavium limites”
Skala muzyczna wyjaśniana w traktatach chorałowych obejmowała dwie 
oktawy z sekstą wielką (por. Diagram A). Skalę Γ-ut – dd-lasol ustalił Gwi-
do z Arezzo (Guido micr., ss. 93–95), a późniejsi teoretycy dodali jeden 
dźwięk od góry, oznaczany jako ee-la (por. hier. mor., s. 41). Oczywiście, 
w skali tej mogły pomieścić się melodie chorałowe, natomiast – jak pisze 
Kromer – jej granice od góry i od doły przekraczano, zwłaszcza w polifo-
nii. Sebastian z Felsztyna zauważył, że śpiewacy w muzyce menzuralnej 
schodzą o kwintę poniżej Γ-ut i wchodzą o kwartę powyżej ee-la (por. 
sebAst. Felst. op. comp., s. 32).
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14 „typus clavium”

Określony w ten sposób diagram skali muzycznej (Diagram A) należy do 
charakterystycznych dla podręczników chorałowych prezentacji wizual-
nych systemu tonalnego, znanych w literaturze muzycznej pod nazwą scala 
decemlinealis. Na dziesięciu liniach i tyluż przestrzeniach międzyliniowych 
rozmieszczono 20 claves. Ich nazwy składają się z liter łacińskich oraz sy-
lab solmizacyjnych zgodnie z rozkładem siedmiu heksachordów ut re mi fa 
sol la, budowanych od dźwięków g, c i f. Zapis pięciu najniższych (od Γ-ut 
do D-solre) nie jest widoczny w zachowanym egzemplarzu. Claves zostały 
poddane dwóm podziałom. W pierwszym skalę podzielono na trzy części 
według kolejnych oktaw. Osiem claves (Γ-ut – G-solre) należących do naj-
niższej opatrzono literami wielkimi (capitales), siedem kolejnych (a-lamire 

– g-solreut) – literami małymi (minutae), pięć najwyższych (aa-lamire – ee-la) 
– literami podwójnymi (geminatae). W zachowanym egzemplarzu widoczne 
są pozostałości określeń „Geminatae 5” i „Minutae 7”. Następnie claves 
podzielono na graves (najniższe cztery: Γ-ut – C-faut), finales (cztery nuty 
finalne tonacji kościelnych: D-solre – G-solreut), affinales (trzy nuty finalne 
tonów transponowanych: a-lamire, b-fa mi, c-solfaut), acutae (cztery nuty 
wysokie: d-lasolre – g-solreut). W zachowanym diagramie brakuje określe-
nia excellentes dla nut najwyższych aa-lamire – ee-la, niewidoczne są na-
tomiast na skutek zniszczeń określenia dwóch najniższych kategorii claves. 
Po prawej stronie diagramu wpisano w dwóch kolumnach liczby 1 3 5 7 i 2 
4 6 8: odnoszą się one do finales tonów autentycznych i plagalnych.

15 „claves signatae”
Termin ten oznacza klucze muzyczne, dosłownie „klucze oznakowane”, 
i należy do terminów wypracowanych w ramach tradycji dydaktycznej Jo-
hannesa Hollandrina. Termin ten, stosowany powszechnie także w pod-
ręcznikach musica plana pierwszej połowy XVI w., można uznać za relikt tej 
tradycji, a zarazem świadectwo jej trwałego wkładu do łacińskiej terminolo-
gii muzycznej (por. Bernhard - Witkowska 2010, ss. 200–202 i 286).

15 „modulatio”
W najszerszym znaczeniu termin ten odnosi się do operowania miarą w ra-
mach przebiegu rytmicznego bądź melodycznego, w którym miarą staje się 
interwał (modus). W podręcznikach chorałowych termin ten często funkcjo-
nował jako synonim melodii (melodia) lub śpiewu (cantus). Na temat zakresu 
znaczeniu terminu „modulatio” por. LmL, t. II, kol. 490–493.

17 Tabela kluczy (Diagram B) obok kluczy stosowanych w notacji chorałowej
obejmuje także formy graficzne używane w notacji menzuralnej. Rozwiązanie 
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takie znane jest z traktatów m.in. Stefana Monetariusa (monet., lib. [I], cap. 6, 
f. B1v), Andreasa Ornitoparcha (ornit., f. B1), Johannesa Cochlaeusa 
(cochl. tetr., Tractatus secundus, f. B3v) oraz dwóch traktatów anonimo-
wych z kolekcji Stephana Rotha (Bernhard - Sachs 2019, ss. 93 i 139).

Caput III

Ex. 3 Klucz niewidoczny w oryginale na skutek zniszczenia egzemplarza był naj-
prawdopodobniej kluczem C2, tak jak to ma miejsce w Ex. 4.

Ex. 5 Klucz niewidoczny z powodu zniszczenia egzemplarza. Biorąc pod uwagę,
że heksachord ut – la zawiera cztery całe tony (ut-re, re-mi, fa-sol, sol-la), 
klucze zaś umieszcza się zasadniczo na liniach, a nie w przestrzeniach mię-
dzyliniowych, przy rekonstrukcji przykładu zastosowano klucz C3.

Exx. Klucze umieszczone na początku tych przykładów muzycznych są nie-
11–14 widoczne z powodu zniszczenia egzemplarza. Przy rekonstrukcji przykładu

11 zastosowano klucz C4, wziąwszy pod uwagę zapis czterech gatunków 
diatonicznej kwinty: ut-sol, re-la, mi-mi (= E-lami – bfa – bmi) i fa – fa 
(F-faut – c-solfaut). W analogiczny sposób rekonstruowano klucze w przy-
kładach 12–14.

30 „sed h<aec non> temere reperitur”
Rekonstrukcja tekstu została oparta na opisie kwinty zmniejszonej (hemi-
diapente), który zawiera podobny zwrot (por. zdanie 32). Opinia, że try-
ton i kwinta zmniejszona „nie przypadkiem” pojawia się w muzyce, stoi w 
sprzeczności z powszechnym zakazem stosowania tych interwałów w cho-
rale (musica plana). Być może pogląd wyrażony przez Kromera dotyczył, 
w tym przypadku, konstrukcji polifonicznej.

32 „hemidiapente”
Termin ten należy uznać za grecyzowaną (gr. hemi- = lat. semi-) formę po-
wszechnie stosowanego w traktatach chorałowych terminu semidiapente, 
oznaczającego kwintę zmniejszoną. Forma hemidiapente nie pojawia się 
w znanym dotychczas łacińskim piśmiennictwie muzycznym. Wzorowa-
na jest zapewne na terminie hemitonium, wprowadzonym do łacińskiego 
piśmiennictwa muzycznego m.in. przez Witruwiusza, Makrobiusza i Mar-
cjana Kapellę, i stosowanym przez późniejszych autorów zamiennie z se-
mitonium (por. Lml, t. II, kol. 182–183).
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33 „emodulata”
Kromer posłużył się wyszukanym określeniem łacińskim, nie stosowanym 
w zachowanym piśmiennictwie łacińskim z zakresu teorii muzyki.

38 „hemidiapason”
Termin ten, podobnie jak hemidiapente, nie figuruje w znanym dziś ła-
cińskim piśmiennictwie muzycznym. Jest to grecyzowana forma po-
wszechnie stosowanego w łacińskiej teorii muzyki terminu semidiapason, 
oznaczającego oktawę zmniejszoną, która zawiera cztery całe tony i trzy 
półtony mniejsze (por. np. Wollick ench., f. c7r: „Semidiapason, proportio 
inusitata, formatur a qualibet claue ad consimilem quattuor tonis inclusis et 
tribus semitoniis.”; Monet., lib. [I], cap. 9, f. C1r: „Semidiapason est saltus 
ab vna nam in sibi similem dispari vocum quantitate quatuor tonos triaque 
semitonia concludens.”). Kromer jednakże odnosi (błędnie) ten termin do 
oktawy zwiększonej, o czym przekonuje zarówno definicja tego interwału 
(który ma zawierać sześć całych tonów i jeden półton), jak i podany przy-
kład nutowy (Ex. 16). Otóż interwał oktawy zwiększonej bardzo rzadko 
pojawia się w teorii muzyki do 1500. Wymienia go jedynie włoski uczony 
Prosdocimo de Beldemandis (zm. 1428) pod nazwą octava maxima (por. 
Prosd. contr., s. 48: „Reperitur etiam octava maxima, et est illa que in 
se sex continet tonos et unum semitonium, que octava maxima etiam 
inter combinationes vere discordantes numeranda est.”). Kromer ilustruje 

„hemidiapason” interwałem B molle grave – b durum acutum, przyjmując 
najwidoczniej B molle grave jako stały stopień skali, a nie koniunktę (czyli 
stopień utworzony na zasadzie musica ficta). Według skali Gwidońskiej 
jedynie b molle acutum et bb superacutum tworzyły stałe (diatoniczne) 
stopnie (por. wyżej, komentarz do zdania 14). Jednakże B molle grave 
można traktować jako stopień stały w ramach rozpowszechnionej w I poł. 
XVI w. skali b mollis (por. np. Ornit., lib. I, cap. 5, f. B3v, diagram).

Caput IV

42 „toni, quos et νόμους, id est leg<es, appel>lare licuerit”
Użycie greckiego νόμους (łac. lex, prawo) w kontekście tonów kościelnych 
można wyjaśnić odwołując się do znanej w wiekach średnich definicji, we-
dle której „tonus” jest to „lex et regula” (prawo i reguła), wyznaczająca pod-
stawowe elementy struktury melodii, jak dźwięk finalny (finalis), ambitus 
względem finalis, a niekiedy nawet jej dźwięk początkowy. Definicje tego 
rodzaju były rozpowszechnione zwłaszcza w traktatach z tradycji Johanne-
sa Hollandrina (por. trAd. Holl. I 2, 1,8; trAd. Holl. IX 2, 3,2).
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45 „finales clausulas psalmorum”
Kromer nazywa w ten sposób dyferencje psalmowe (euouae), w łacińskiej 
teorii muzyki określane powszechnie terminem „differentia”. Termin „clau-
sula” w tym kontekście pojawia się wyjątkowo (por. Guill. pod., f. 35r.) 
Określenie „clausulae” w odniesieniu do formuł zakończeniowych przy-
wodzi na myśl terminologię stosowaną w organowych fundamenta.

45 „sunt autem utrisque semper eaedem”
Dualis „utrisque” odnosi się do psalmów „jednych i drugich”, czyli mniej-
szych jak i większych (psalmi minores et maiores): w ich przypadku dyfe-
rencje psalmowe są zawsze te same.

45 „incentio”
Termin mało znany w łacińskiej terminologii, stosowany sporadycznie w od-
niesieniu do gry na instrumentach dętych (por. Fr. GAFur. theor., lib. I, 
cap. 1, f. a1v: „incentiones tibiarum”).

Ex. 19 Uwagę zwraca szczególny zapis dyferencji psalmowych z użyciem na po-
czątku nuty o kształcie menzuralnej brevis, która odnosi się do pierw-
szych dwóch nut każdej dyferencji.

Ex. 24 Klucz niewidoczny z powodu zniszczenia egzemplarza. Był to najprawdo-
podobniej klucz C4.

57 „psalmorum clausulae”
Liczba mnoga może w tym przypadku budzić wątpliwości, ponieważ dru-
giemu tonowi kościelnemu powszechnie przyznawano tylko jedno zakoń-
czenie Saeculorum amen.

62 „modulus”
Jest to termin w tym przypadku dwuznaczny: może (wyjątkowo) oznaczać 
charakterystyczny dla każdego z tonów kościelnych interwał, zgodnie 
z teorią repercussio (wówczas modulus byłby zdrobnieniem od modus, 
por. również Caput IV, zdania 43 i 54; cf. SebAst. Felst. op. cong., ss. 
100–101), jak również charakterystyczną melodię ilustrującą dany ton ko-
ścielny, opatrywaną w traktatach chorałowych nazwą „modulus” (cf. LmL, 
t. II, kol. 497–500).

Ex. 31 Klucz niewidoczny z powodu zniszczenia egzemplarza. Był to najprawdo-
podobniej klucz C4.
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De Musica figurata liber posterior

Praefatio

6 “gradus”, por. niżej, Caput IV, 55

Caput II

18 „connexio notarum”
Kromer posługuje się tym zwrotem w odniesieniu do ligatur, przy czym 
terminu ligatura w ogóle nie używa. Nie można wykluczyć, że zwrot ten 
funkcjonował początkowo w potocznym języku muzyków praktyków. Pojawia 
się on niekiedy w definicjach terminu „ligatura”, np. w dwóch traktatach 
menzuralnych ze zbioru Stephana Rotha (por. Bernhard - Sachs 2019, s. 74: 

„Est autem ligatura debita connexio notarum rectarum vel obliquarum secun-
dum ascensum vel descensum”; s. 340: „Sciendum 3cio, quod ligatura est 
debita notarum sive rectarum sive obliquarum connexio.”).

42 W głosie najwyższym (suprema vox) widnieje oznaczenie menzuralne  
Ex. 1 wskazujące na tempus imperfectum. Dotyczy ono także pozostałych dwóch 

głosów. Ligatury umieszczono we wszystkich głosach, przy czym ich kon-
centracja widoczna jest w głosie środkowym (media).
Zauważono następujące błędy wydań K2 i K3:

suprema vox: t. 32, nuty pierwsza i druga:   ; t. 33, nuta trzecia – t. 34, 
nuta pierwsza: 
media vox: t. 46–48: 
gravis vox: t. 19, nuta pierwsza: 

52 Podany przez Kromera opis pauzy generalnej (pausa generalis) jako pauzy
poprzedzającej nutę finałową (por. przykład nutowy) nie znajduje potwier-
dzenia w znanych definicjach. W XVI w. pausa generalis była zazwyczaj 
definiowana jako jednoczesne zaprzestanie śpiewu we wszystkich głosach 
w zakończeniu kompozycji (por. Ornit., lib. II, cap. 9, f. 6v: „Pausa omnia 
tangens spacia, generalis est, vbi omnes voces simul cessant in calce tan-
tum locanda.”; GlAreAn. dodec., lib. III, cap. 3, s. 198: „Denique ad finem 
uocum duae lineae, per omnia inerualla ductae adijciuntur, eae quoque ge-
neralis pausae nomen habent.”).
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Caput IV
55 Stosowanie terminu gradus w znaczeniu menzuralnym sięga tradycji Johan-

nesa de Muris (por. ioh. mur. not., s. 79). W XV w. terminem tym posługi-
wał się m.in. Adam z Fuldy (por. AdAm Fuld., s. 361a: „Modus vero, tem-
pus, et prolatio primi et speciales artis musicae gradus dicuntur...” (Mo-
dus zaś, tempus i prolatio zwane są pierwszymi i specjalnymi stopniami 
sztuki muzycznej...). W pierwszej połowie XVI w. termin ten w znaczeniu 
miary stosowanej w odniesieniu do podziału wartości longa (modus), bre-
vis (tempus) i semibrevis (prolatio) był w powszechnym użyciu, zwłasz-
cza w traktatach autorów niemieckich, m.in. Nicolausa Wollicka (Wollick 
ench., lib. V, cap. 1, f. g8v), Melchiora Schanppechera (schAnppecher, cap. I, 
s. 2) i Andreasa Ornitoparcha (ornit., lib. II, cap. 4, f. F4r).

73 Jest to jedyny w Musica figurata przykład czterogłosowy. Głos najwyższy
Ex. 2 został pozostawiony bez nazwy, głos niższy został nazwany acuta (sc. vox).

Każdy z głosów został zaopatrzony w odmienne oznaczenie menzuralne:
głos najwyższy – znak tempus imperfectum cum maiori prolatione: 
1B = 2S = 6M
acuta vox – znak tempus imperfectum: 1B = 2S = 4M
media vox – znak modus minor perfectus diminutus: 1L = 1B; 1B = 3S 
= 6M
gravis vox – znak tempus perfectum cum maiori prolatione: 1B = 3S  
= 9M

Aczkolwiek trójdzielność brevis w głosie najniższym nie budzi wątpliwości, 
to trójdzielność semibrevis wydaje się problematyczna. Rysuje się raczej 
układ 1B = 3S = 6 M.
Dostrzeżono następujące błędy i niespójności wydań K2 i K3:

głos najwyższy: t. 15, druga nuta: 

79 Passus ten dotyczy zasady alteracji: w przypadku trójdzielnych poziomów
menzuracji należy podwoić (geminari) wartość nuty mniejszej, jeżeli nastę-
puje trójdzielna wartość wyższa. Zasada alteracji nie została jasno przed-
stawiona przez Kromera. Powszechnie stosowany przykład ilustrujący al-
terację, np. w tempus perfectum, przedstawia dwie wartości mniejsze, np. 
dwie semibreves, pomiędzy dwiema większymi, w tym przypadku breves: 
wówczas druga z semibreves ulega podwojeniu, tak aby obie semibreves 
wypełniały tempus perfectum.
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80 Ten dziesięciotaktowy utwór zawiera kilka przykładów imperfekcji i alteracji.
Ex. 3

Dostrzeżono następujący błąd w wydaniach K2 i K3:
media vox: t. 1, pierwsza nuta: 

Caput VI
92 „praescriptum”

Wyraz ten, stosowany przez Kromera jako synonim tactus, nie pojawia 
się wśród terminów muzycznych używanych w znanych dziś tekstach 
teoretyczno-muzycznych. Kromer wyjaśnia tactus z praktycznego punktu 
widzenia, jako ruch ręki (dyrygenta) wskazujący określoną wartość ryt-
miczną (najczęściej semibrevis, niekiedy brevis) wskazujący „puls” danego 
utworu lub jego części. Jest to dość częste w XVI w. rozumienie tactus, 
jasno przedstawione m.in. w znanym w ówczesnym Krakowie podręczni-
ku Andreasa Ornitoparcha (ornit., lib. II, cap. 7, f. F3v; por. DeFord 2015, 
zwłaszcza ss. 53–61).

Caput VII
Bardzo zwięźle ujęte przez Kromera poglądy na temat proporcji są spójne 
z teoriami Franchina Gafuriusa (Fr. GAFur. pract., lib. IV; por. np. De pro-
portione sesquioctava, f. gg7v.).

114 Przykład ten stanowi ilustrację stosowania trzech proporcji: proportio he-
Ex. 4a  miola (3:2), proportio sesquiquarta (5:4) i proportio dupla (2:1). Notowane

są one w postaci odpowiednich ułamków (3 
2, 5 

4, 2 
1). Zakończenie obowiązy-

wania danej proporcji sygnalizuje znak w postaci odwrotności odpowied-
niego ułamka (2 

3, 4 
5, 1 

2). I tak, proportio hemiola zaznaczona w głosie naj-
wyższym (t. 1–3) wskazuje, że wartość brevis w tym segmencie dzieli się 
na trzy semibreves, które pozostają w proporcji 3:2 w stosunku do dwóch 
semibreves, na które dzieli się brevis w pozostałych głosach. Kolejne trzy 
takty (t. 4–6) przebiegają według proporcji 5:4 zaznaczonej w głosie naj-
niższym: oznacza to, że na każde cztery minimy w głosach najwyższym 
i środkowym przypada pięć minim w głosie najniższym. Proportio dupla 
(2:1) w głosie środkowym (t. 7–9) wymaga od wykonawcy redukcji war-
tości rytmicznych o połowę tak, aby dwie breves w głosie środkowym 
przypadały na jedną brevis w pozostałych głosach.

114 Przykład ten jest o tyle skomplikowany, że najniższy głos – w odróżnieniu od
Ex. 4b pozostałych dwóch – utrzymany jest w tempus imperfectum maioris pro-

lationis, a zatem każda semibrevis dzieli się na trzy minimy. Dwudzielność 
semibreves w tym głosie pojawia się na skutek wprowadzenia proportio 



sesquitertia (t. 5 do połowy t. 6). Proportio quadrupla w głosie najwyższym 
(t. 1–2) i tripla w głosie środkowym (t. 3–4) wymaga wprowadzenia redukcji 
wartości rytmicznych, odpowiednio w stosunku 4:1 i 3:1.

114 Oznaczenie menzuralne  2 umieszczone przy kluczu suprema vox wska-
Ex. 5a zuje na takt złożony z dwóch breves (por. Musica figurata, cap. 6, 97–98).

Proportio sesquioctava (9:8) oznacza, że w danym odcinku kompozycji na 
osiem minim głosu wyższego przypada dziewięć minim głosu niższego 
(media vox). Załączona transkrypcja zawiera propozycję dystrybucji owych 
dziewięciu minim z zachowaniem zasad kontrapunktu.

114 Oznaczenie menzuralne  umieszczone przy kluczu Suprema vox wska-
Ex. 5b zuje na tempus imperfectum cum prolatione maiori. Proportio dupla super-

bipartiens (8:3) oznacza, że na każde trzy minimy wynikające z trójdzielnej 
semibrevis głosu wyższego (suprema vox) przypada osiem minim głosu niż-
szego (media vox). Realizacja tej proporcji wymaga oczywiście odpowied-
niej redukcji wartości rytmicznych w głosie niższym. Sposób grupowania 
nut wyznaczają reguły kontrapunktu.
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COMMENTARY

Musicae eleMenta

Dedication
1 Concerning the person of Mikołaj Lutomirski, coat of arms Jastrzębiec, see
 Introduction, p. xxxix.

encoMiuM Musicae

8–11 ‘madidos Phoebum tollere currus’ (Lat. Phoebus, Gr. Φοĩβος, radiant, Apol-
lo’s appellation as the Sun God) and ‛undis mergere mite caput’: these 
represent mythological references to sunrise and sunset as well as East 
and West as compass points. The other two points, South and North, are 
symbolised by Ethiops (inhabitants of the land situated south of Egypt) and 
Scythians (inhabitants of the areas north of the Black Sea).

14–17 ‘Themistocles citharam abnueret’
The story of Themistocles (5th ct. BCE) – a prominent Athenian statesman 
and strategist who turned out to be a churl because he refused to sing and 
play the lyre (or cithara) during a feast – is told by Cicero (cic. tusc. I, 2). 
Theorists frequently cited this story as an example illustrating importance 
of music as an integral component of the cultural canon (cf. inter alia ioh. 
tinct. eff., p. 176; AdAm Fuld., p. 334a). The relevant passage from Cicero is 
quoted almost word for word by Georgius Libanus of Legnica (libAn. mus., 
p. 149).

20–21 An allusion to the myth of Orpheus and Euridice as presented by Ovid in his
Metamorphoses (Ov. met. X, 400–488), generally referred to in Latin music 
texts.

24 ‘celeres Molossos’
The proper noun Molossi can be interpreted in two ways: it refers to a Greek 
tribe inhabiting the Epirus mountain area in the north-eastern part of the 
territory of contemporary Greece and south Albania on the Ionian Sea; or 
Virgil and Horace use the same name also to refer to a breed of dogs (canes 
Molossi, cf. verG. georg. III, 405; hor. sat. II, 6, 114–115). Since Kromer lo-
cated Molossi in the part of his poem describing the influence of music on 
animals (lines 22–35), the term ‘Molossi’ adopted in this translation refers to 
the second usage.



77

32 ‘garrula Siren’
According to the Homeric tradition (hom. odiss. XII, 39–46) Sirens were 
sea deities guarding the entrance to the Strait of Sicily; their enchanting 
voices were to lure sailors to their death. They were depicted as birds 
with female heads (cf. Gaffiot 1934, p. 1448). The Siren (Gr. σειρήν) also 
became a symbol of eloquence and of the power of persuasion (cf. plu. 
vit., Marius 44, p. 588:  τ ν λόγων σειρ ν κα  χάρις, ‘enchantment and 
siren of words’).

34–35 ‘citharoedus Arion’
Arion of Methymna on Lesbos (7th ct. BCE), singer and kitharode, was cred-
ited with inventing the dithyramb. According to a legend popular in Greek 
(herodot. I, 24–25) and Roman literature (verG. ecl. VIII, 56; Ov. fast. III, 
83–84, 111–116; plin. nat. IX, 8; Aulus Gell. XVII, 19), also quoted as locus 
communis in Latin music theory (in Poland LibAn. mus., pp. 163–164), Arion 
was supposed to have been saved from pirates by a dolphin which, en-
chanted by his music, helped him to escape.

36–37 Probably an allusion to the Vergilian ekphrasis containing a description of 
the image on a vase of Orpheus leading the groves behind him (verG. ecl. III, 
45). The relevant passage from Virgil is quoted by Georgius Libanus (LibAn. 
mus., p. 150).

38 Amphion, mythical musician and poet, son of Zeus and Antiope, also hus-
band of Niobe, daughter of Tantalus. He was king of Thebes. He was sup-
posed to have built the walls of Thebes by moving stones with the sounds 
of his kithara (cf. hor. ars, 394). In Latin music texts Amphion is mentioned 
almost as frequently as Orpheus.

43 Aristorides or Arestorides, a mythological character, son of Arestor, known
as Argus Panoptes, a hundred-eyed giant, who on the orders of Hera was to 
guard Io, daughter of the river god Inachos, from the advances of Zeus. Zeus 
kidnapped her with the help of Hermes, who put Argus to sleep by playing 
the aulos. The name ‘Argus Arestorida’ appears in Ovid (Ov. met. I, 624).

50–51 The description of expressive properties related by Kromer refers to the sty-
les and effects of music in regions of ancient Greece: Phrygia, Ionis. Lydia, 
Dorica (sc. musica); he is not citing specific tonalities (modi, toni). Moreover, 
this description deviates from familiar patterns, for bellicosity was usually 
associated with Phrygian, not Dorian music, the latter being regarded as 
measured and stately. It is difficult to determine the source on which the 
author may have based this account.
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52 According to the story quoted by St Basil (bAsil. adol., p. 255), Alexander
the Great, king of Macedon, was said to have been overcome by frenzy and 
to have seized a weapon under the influence of Phrygian music performed 
by the famous Timotheus of Milet (Timotheus Milesius). This story was fre-
quently retold in Latin music texts in the fifteenth and sixteenth centuries 
(among others by ioh. tinct. eff., p. 39; Fr. GAFur. theor., lib. II, cap. 1; libAn. 
mus., p. 161).

58 Terpander of Lesbos (7th ct. BCE) was, according to legend, invited to Spar-
ta on the advice of an oracle, in order to put an end to social unrest there 
through his music (ps.-plu. mus., 42, p. 35). The poet Tales from Crete was 
called by the oracle for the same purpose. Tales was also said to have been 
imbued with the power of chasing away the plague through his song (cf. 
ps.-plu. mus., 42, p. 35; mArt. cAp. IX, 926, and after him Fr. GAFur. theor., 
lib. I, cap. 1; also iAc. FAb. stAp., f. 1r: ‘Tales Cretensis suauitate cithare: mor-
bos, pestilentiamque fugauit’. Furthermore, Faber referred to Boethius on 
this point (‘divus Severinus’)).

60 ‘qui se coniecit in Aethnam’
This phrase refers to Empedocles from Akragas (ca 493 – ca 433 BCE), phi-
losopher and healer, who according to a legend transmitted by Diogenes 
Laertios, among others, is supposed to have thrown himself into Etna (cf. 
dioGenes lAert. VIII, 2, p. 69).

62 The biblical story of David (Reg. I, 16, 14–23), who released king Saul from
the power of evil spirit through playing his kithara, is one of loci communes 
of Latin music theory from at least the years of Cassiodorus (d. 583).

71 ‘<Se>ctari’
A helpful hint for a reconstruction of the damaged verb ‘... ctari’ at the begin-
ning of this line may be found in the following work by Kromer: Phocylidae 
opus admonitorium Martino Cromero interprete, Kraków, Hieronim Vietor, 
1536, v. 60: ‘Sectarique bonos pulchrum est, servile scelestos’. (It is honor-
able to follow honest leaders, servile – to follow scoundrels). Ed. Starnawski 

- Turasiewicz 2003, p. 47.

Praefatio
2–5 The classification of music given by Kromer includes two stages. The first

is the division of music, loosely related to the Boethian tradition, into mun-
dana–organica–humana. However, the definitions of individual terms are far 
removed from the ideas and the text of the author of De institutione musica 
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(cf. boeth. mus., lib. I, cap. 2, pp. 187–189). Kromer, referring to the Pythag-
oreans (‘secundum Pythagoricos’) and Platonists (‘secundum Academicos’) 
limited the range of musica mundana to the harmony of the spheres and 
elements, omitting the harmony of seasons; and thus Kromer maintains 
a degree of independence in his formulations. He applied the term musica 
humana to vocal music, at which point he fundamentally diverged from 
Boethius. He replaced the Boethian term musica instrumentalis with the 
Greek-derived form musica organica, and in the definition he used we may 
find an echo of the formulation by Regino of Prüm (ca 840–915), a formula-
tion used to explain the concept of musica artificialis (cf. reG.Prum., 92–93, 
p. 51: ‘Artificialis musica dicitur, quae arte et ingenio humano excogitata est, 
et inventa. Quae in quibusdam consistit instrumentis.’). One should also 
note that the term musica organica repeated in the theory of music from 
the times of Isidore of Seville (Isid. etym., lib. III, cap, 21, 1: in relation to wind 
instruments) and subsequently was adopted by some sixteenth-century 
theorists as a synonym of instrumental music, among them Ornitoparchus 
(ornit., lib. I, cap. 1, f. A4r: ‘Organica musica, scribit Celius: ea est, que 
ad instrumenta spectat. Ut est peritia, concentum pulsu, manu, flatu, per-
ficiens.’). Ornitoparchus referred to the authority of the Venetian Lodovico 
Caelius Rhodiginus (Lodovico Ricchieri 1469–1525), author of the popular 
Lectionum antiquarum libri XXX (first edition in sixteen books, Venice 1516). 
Rhodiginus was also quoted abundantly by Sebastian of Felsztyn (cf. se-
bAst. Felst. op. cong., pp. 72, 74, 76).
The second stage of this classification, i.e. the division of music into pla-
na and figurata, is explained according to patterns generally accepted in 
textbooks from the first half of the sixteenth century: the term musica pla-
na referred to music in equal rhythmic values notated using neumatic staff 
notation (i.e., plain chant), in contrast to musica figurata, description used 
for music differentiated in terms of rhythm and notated in mensural notation 
(i.e., vocal polyphony).

6 Modus Ionicus appears very rarely in chant textbooks. The four Greek modi
– Dorius, Phrygius, Lydius, Ionicus – are mentioned by the earlier cited Lodo-
vicus Caelius Rhodiginus (cf. rhodiGinus, lib. IX, cap. 3, p. 313).

De Musica plana liber prior

Caput I
2 Kromer gives no definition of the term vox. This term, along with its natural

meaning with reference to the human voice, also carried the special mean-
ing of solmisation syllable from at least the thirteenth century. Six such  
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syllables were specified (ut re mi fa sol la), marking six consecutive notes 
of the diatonic scale that constituted a hexachord with an unalterable or-
der of whole tones (T) and a semitone (S): ut T re T mi S fa T sol T la. These 
syllables were used consistently from at least the twelfth century. Medieval 
tradition attributed their use in music teaching to Guido of Arezzo (ca 990 
– after 1033).

3 The expression solfa meaning ‘solmisation’ or, in Kromer’s words ‘singing
using solmisation syllables’ became widespread in Latin theory of music in 
the fifteenth century, particularly in treatises from the Johannes Hollandri-
nus tradition (cf. LmL, vol. II, col. 1269).

4 The division of voces – or solmization syllables – into ‘soft’ (molles: ut, fa),
‘hard’ (durae: mi, la) and ‘natural’ (naturales: re, sol), reflected the three main 
types of hexachord, b molle, b durum and naturale, a theory that appeared 
in music theory towards the end of the fifteenth century and came to be 
widely employed in elementary textbooks during first half of the sixteenth 
century, particularly in Central Europe (cf. inter alia Wollick mus., p. 19). 
The theoretical basis of the division was perceived in terms of the qualities 
of sound and the locations of voces within the hexachord: ut and fa have 
a semitone below (their descent is soft), and a whole tone above (their as-
cent is hard), mi and la have a whole tone below (their descent is hard), but 
a semitone above (their ascent is soft), while re and sol are not differentiated 
in this respect (cf. sebAst. Felst. op. cong., p. 77).

Caput II
7 The term clavis, for which Kromer formulated no definition, may be under-

stood as a degree of the musical scale signified with an appropriate letter 
of the alphabet plus a solmisation syllable or several such syllables (e.g., 
A-re, C-faut, G-solreut). Such markings indicated the precise position and 
function of each note within the musical scale as a whole (scala decem-
linealis). Sebastian of Felsztyn, when explaining the meaning of the term 
clavis in accordance with a tradition reaching to the thirteenth century (cf. 
lAmbertus I, 93–94, p. 20), referred to the most common meaning of the 
word clavis – ‘key’: he indicated that clavis, like a physical key, opens an 
access to singing (cf. sebAst. Felst. op. cong., p. 79).

12 ‘clavium limites’
The musical scale explained in chant treatises encompassed two octaves 
plus major sixth (cf. Diagram A). The scale Γ-ut – dd-lasol was established 
by Guido of Arezzo (cf. Guido micr., pp. 93–95), and later theorists added 
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an additional note from the top, indicated as ee-la (cf. hier. mor., p. 41). 
Clearly chant melodies could be accommodated within this scale; but – 
as we learn from Kromer – its boundaries at the top and bottom were 
transgressed, particularly in polyphony. Sebastian of Felsztyn observed 
that singers in mensural music go a fifth below Γ-ut and a fourth above 
ee-la (cf. sebAst. Felst. op. comp., p. 32).

14 ‘typus clavium’
Kromer described the diagram of the musical scale known as scala decem-
linealis in this way (Diagram A), a diagram characteristic of chant textbooks. 
Twenty claves are distributed on ten lines and equal number of interlinear 
spaces. Their names are made up of Latin letters plus solmisation syllables 
in accordance with the disposition of the seven hexachords ut re mi fa sol 
la. The hexachords unfold from the notes g, c and f. Notation of the five 
lowest notes (from Γ-ut to D-solre) is not visible in the extant copy. Claves 
undergo two divisions. In the first the scale is divided into three parts ac-
cording to consecutive octaves. Eight claves (Γ-ut – G-solre) belonging to 
the lowest octave are assigned capital letters (capitales), the next seven 
(a-lamire – g-solreut) – lower case letters (minutae), while the five highest 
(aa-lamire – ee-la) – are marked with double letters (geminatae). In the ex-
tant copy one can see the remainder of the descriptions ‘Geminatae 5’ and 
‘Minutae 7’. Yet claves were also divided into graves (the lowest four: Γ-ut – 
C-faut), finales (four final notes of ecclesiastical modes: D-solre – G-solreut), 
affinales (three final notes of transposed tones: a-lamire, b-fa mi, c-solfaut), 
and acutae (four high notes: d-lasolre – g-solreut). In extant diagrams the 
description excellentes for the highest notes aa-lamire – ee-la is omitted, 
while the descriptions of the two lowest categories of claves are not visible 
because of damage. On the right side of the diagram numbers 1 3 5 7 and 
2 4 6 8 are entered in two columns: they refer to the finales of authentic and 
plagal tones.

15 ‘claves signatae’
This term refers to clefs (literally: ‘marked keys’). The ‘claves signatae’ 
represent characteristic terminology found in the teaching tradition of Jo-
hannes Hollandrinus. Commonly used in textbooks of musica plana from 
the first half of the sixteenth century, the vocabulary may be regarded as 
a relic of that tradition as well as a witness of its permanent contribution 
to Latin musical terminology (cf. Bernhard - Witkowska 2010, pp. 200–202 
and 286).
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15 ‘modulatio’
In its broadest meaning this term refers to the applied function of meas-
ure that occurs during rhythmic or melodic progression, and melodically 
speaking measure becomes ‘interval’ (modus). In chant textbooks ‘modu-
latio’ often functioned as a synonym for melody (melodia) or singing (cantus). 
Concerning the range of meanings of the term modulatio, see LmL, vol. II, 
col. 490–493.

17 The table of clefs (Diagram B) together with the clefs found in chant nota-
tion also includes the graphic forms used in mensural notation. Such a solu-
tion is known from treatises such as Stephan Monetarius (monet., lib. [I], 
cap. 6, f. B1v), Andreas Ornitoparchus (ornit., f. B1r), Johannes Cochlaeus 
(cochl. tetr., Tractatus secundus, f. B3v) and two anonymous treatises from 
the collection of Stephan Roth (Bernhard - Sachs 2019, pp. 93 and 139).

Caput III
Ex. 3 The clef is not visible because of damage to the copy. It is assumed that it

was C2, clef, as in Ex. 4.

Ex. 5 The clef is not visible because of damage to the copy. Given the fact that
the hexachord ut – la contains four whole tones (ut-re, re-mi, fa-sol, sol-la), 
while in principle clefs are placed on the lines and not in the spaces, it is 
assumed that this was C3 clef.

Exx. Clefs located at the beginning of these musical examples are not visible
11–14 because of damage to the copy. Given the notation of the four kinds of dia-

tonic fifth: ut-sol, re-la, mi-mi (= E-lami – b-fa – b-mi) and fa-fa (F-faut – 
c-solfaut), it is assumed that this was clef C4. The clefs in examples 12–14 
are reconstructed in similar way.

30 ‘sed h<aec non> temere reperitur’
Reconstruction of the text is based on the description of the diminished fifth 
(hemidiapente), which contains a similar phrase (cf. sentence 32). The opin-
ion that the tritone and diminished fifth do not appear in music ‘at random’ 
(but only because of special reason) is contrary to the general prohibition of 
these intervals in chant (musica plana). Perhaps the opinion expressed by 
Kromer in this case concerned polyphonic constructions.

32 ‘hemidiapente’
This should be regarded as a Greek-derived form (Gr. hemi- = Lat. semi-) 
of the term semidiapente, generally used in chant treatises to describe 
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diminished fifth. The form hemidiapente does not appear in Latin musical 
texts presently available. It is probably modelled on the term hemitonium, 
introduced into the Latin literary tradition by Vitruvius, Macrobius and Mar-
tianus Capella, and used by later authors interchangeably with semitonium 
(cf. LmL, vol. II, col. 182–183).

33 ‘emodulata’
This sophisticated term is not used within extant Latin texts concerning the 
theory of music.

38 ‘hemidiapason’
This term, like hemidiapente, does not appear in the extant corpus of Latin 
musical texts. It is a Greek-derived form of the term semidiapason that is 
used in Latin music theory, meaning diminished octave, an inverval con-
taining four whole tones and three semitones (cf. e.g., Wollick ench., f. c7r: 
‘Semidiapason proportio inusitata. Formatur a qualibet claue ad consimilem 
quattuor tonis inclusis et tribus semitoniis.’; Monet., lib. [I], cap. 9, f. C1r: 
‘Semidiapason est saltus ab vna nam in sibi similem dispari vocum quan-
titate quatuor tonos triaque semitonia concludens.’). Kromer, however, ap-
plies this term (erroneously) to the augmented octave, as evidenced both 
by the definition of this interval (which is to contain six whole tones and one 
semitone) as well as the musical example presented (Ex. 16). The interval of 
augmented octave appears in the music theory very rarely prior to 1500. It is 
only mentioned by the Italian scholar Prosdocimo de Beldemandis (d. 1428) 
under the name octava maxima (cf. Prosd. contr., p. 48: ‘Reperitur etiam 
octava maxima, et est illa que in se sex continet tonos et unum semitonium, 
que octava maxima etiam inter combinationes vere discordantes numeran-
da est.’). Kromer illustrates the hemidiapason with the interval B molle grave 
– b durum acutum, clearly assuming B molle grave to be a regular degree 
of the scale and not a coniuncta (i.e., a degree created on the musica ficta 
principle). According to the Guidonian scale only b molle acutum et bb su-
peracutum produced legitimate (diatonic) degrees (see above, commentary 
to sentence 14). However, B molle grave can be treated as a valid degree 
within scala b-mollis disseminated within chant treatises from the early six-
teenth century (cf. e.g. Ornit., lib.I, cap. 5, f. B3v, diagram).

Caput IV

42 ‘toni, quos et νόμους, id est leg<es, appel>lare licuerit’
The use of the Greek word νόμους (Lat. lex, law) in the context of modes 
may be explained by referring to the definition, according to which tonus is 
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lex et regula (the law and the rule) determining the fundamental elements 
of the structure of a melody, such as the final pitch (finalis), the ambitus in 
relation to finalis, and occasionally even its initial pitch. Definitions of this 
kind were widespread, particularly in treatises of the Johannes Hollandrinus 
tradition (cf. e.g. trAd. Holl. I 2, 1, 8; trAd. Holl. IX 2, 3,2).

45 ‘finales clausulas psalmorum’
Kromer refers in this manner to the psalm differentiae or saeculorum amen 
(euouae) formulae usually referenced with the term differenciae in Latin 
music theory. The term clausula appears only exceptionally in this context  
(cf. Guill. Pod., f. 35r). The description clausulae in relation to final formulae 
brings to mind the terminology used in organ fundamenta.

45 ‘sunt autem utrisque semper eaedem’
Dualis ‘utrisque’ refers to ‘these and other’ psalms, i.e., both minor and 
major (psalmi minores et maiores): in the psalm differentiae remain the 
same in both categories.

45 ‘incentio’
A rare term Latin terminology, used occasionally in relation to playing wind 
instruments (cf. Fr. GAFur. theor., lib. I, cap. 1, f. a1v: ‘incentiones tibiarum’).

Ex. 19 Attention is here drawn to the particular notation of psalm differentiae, that
is, a note in the shape of a mensural brevis at the beginning of a diffe-
rentia, a notation that represents the initial repeated note (tenor) of each 
differentia.

Ex. 24 The clef is not visible because of damage to the copy. It is assumed that it 
 was C4 clef.

57 ‘psalmorum clausulae’
The plural form seems doubtful in this case, for the second mode was usu-
ally assigned only one differentia.

62 ‘modulus’
The term seems ambiguous in this context: it may (exceptionally) refer to 
a characteristic interval in each of the modes (in accordance with the reper-
cussio theory – i.e, modulus as a diminutive of modus, see also Caput IV, 
sentences 43 and 54; cf. SebAst. Felst. op. cong., pp. 100–101), or to a char-
acteristic melody illustrating the given mode (cf. LmL, vol. II, col. 497–500).
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Ex. 31 The clef is not visible because of damage to the copy. It is assumed that 
 this was C4 clef.

De Musica figurata liber posterior

Praefatio

6 ‘gradus’, cf. below, Caput IV, 55

Caput II
18 ‘connexio notarum’

Kromer introduces this phrase to denote to ligatures, yet he never uses 
the term ligatura. This phrase may well have been used in the colloquial 
language of practising musicians. It sometimes appears in definitions of 
the term ligatura, for example, in two mensural treatises from the col-
lection of Stephan Roth (cf. Bernhard - Sachs 2019, p. 74: ‘Est autem 
ligatura debita connexio notarum rectarum vel obliquarum secundum 
ascensum vel descensum’; p. 340: ‘Sciendum 3cio, quod ligatura est 
debita notarum sive rectarum sive obliquarum connexio.’).

42 In the highest voice (suprema vox) a mensural sign appears  indicating tem-
Ex. 1 pus imperfectum. It relates also to the other two voices. Ligatures are pla-

ced in all the voices, and their concentration is apparent in the middle voice 
(media).
The following errors were found in editions K2 and K3:

suprema vox: b. 32, first and second notes:   ; b. 33, third note – b. 34,  
first note: 
media vox: b. 46-48: 
gravis vox: b. 19, first note: 

52 Kromer’s description of ‘pausa generalis’ as the rest situated before the
final note (see also the example) is unusual. Sixteenth-century theorists in 
general defined it as simultaneous cessation of all the voices at the end of 
composition (cf. Ornit., lib. II, cap. 9, f. 6v: ‘Pausa omnia tangens spacia, 
generalis est, vbi omnes voces simul cessant in calce tantum locanda.’; 
GlAreAn. dodec., lib. III, cap. 3, p. 198: ‘Denique ad finem uocum duae 
lineae, per omnia inerualla ductae adijciuntur, eae quoque generalis pausae 
nomen habent.’).
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Caput IV
55 The use of the term gradus with mensural meaning can be traced to the

tradition of Johannes de Muris (cf. ioh. mur. not., p. 79). In the fifteenth 
century one of the authors who used this term was Adam of Fulda (cf. AdAm 
Fuld., p. 361a: ‘Modus vero, tempus, et prolatio primi et speciales artis 
musicae gradus dicuntur ...’ (Modus, tempus and prolatio are called the first 
and special degrees in the art of music ...). In the first half of the sixteenth 
century the term – then with the meaning of measure applied to the division 
of the values longa (modus), brevis (tempus) and semibrevis (prolatio) – be-
came commonly used, particularly in treatises by German authors, includ-
ing Nicolaus Wollick (Wollick ench., lib. V, cap. 1, f. g8v), Melchior Schanp-
pecher (schAnppecher, cap. I, p. 2) and Andreas Ornitoparchus (ornit., lib. 
II, cap. 4, f. F4r).

73 This is the only four-voice example in Musica figurata. The highest voice is 
Ex. 2 left without a name, while the lowest voice is described as acuta (sc. vox). 
 Each voice has been given a different mensural sign: 

the highest voice – sign for tempus imperfectum cum maiori prolatione: 
1B = 2S = 6M
acuta vox – sign for tempus imperfectum: 1B = 2S = 4M
media vox – sign for modus minor perfectus diminutus: 1L = 1B; 1B = 
3S = 6M
gravis vox – sign for tempus perfectum cum maiori prolatione: 1B = 3S 
= 9M

Although the triple subdivision of brevis in the lowest voice is not to be 
doubted, it seems to be problematic in relation to the semibrevis. What 
seems more likely is the arrangement 1B = 3S = 6 M.
The following error was noted in editions K2 and K3:

the highest voice: b. 15, second note: 

79 This passage relates to the principle of alteration: in the case of triple levels
of mensuration, one must double (geminare) the value of the second smaller 
note if it is followed by a higher triple value. Kromer does not clearly expli-
cate the principle of alteration. The example in general use which illustrates 
alteration, e.g., in tempus perfectum, shows two smaller values, e.g., two 
semibreves, between two larger values, in this case breves: then the sec-
ond of the semibreves becomes doubled in value so that both semibreves 
together complete a tempus perfectum.
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80 This ten-bar composition contains numerous examples of imperfections and
Ex. 3 alterations.

The following error was noted in editions K2 and K3:
media vox: b. 1, first note: 

Caput VI
92 ‘praescriptum’

This word, used by Kromer as synonymous with tactus, does not appear 
among musical terms used in extant theoretical-musical texts. Kromer 
explains tactus from a practical point of view, as the movement of the 
conductor’s hand indicating a specific rhythmic value (usually semibrevis, 
sometimes brevis) as the ‘pulse’ of a given work or its part. This under-
standing of tactus is quite widespread in the sixteenth century; it is clearly 
presented (among others) by Andreas Ornitoparchus (ornit., lib. II, cap. 
7, f. F3v; cf. DeFord 2015, particularly pp. 53–61). This treatise was well 
known in Kraków at that time.

Caput VII
Kromer’s views on the subject of proportion – expressed in a very compact 
manner – are consistent with the theories of Franchinus Gafurius (Fr. GAFur. 
pract., lib.IV, cf. e.g. De proportione sesquioctava, f. gg7v.).

114 The example illustrates the use of three proportions: proportio hemiola (3:2),
Ex. 4a  proportio sesquiquarta (5:4) and proportio dupla (2:1). They are notated

in the form of appropriate fractions (3 
2, 5 

4, 2 
1). The end of the application 

of a given proportio is indicated by a sign in the form of the reverse of 
the appropriate fraction (2 

3, 4 
5, 1 

2). Thus proportio hemiola marked in the 
highest voice (bars 1–3) indicates that the value of brevis in this segment 
divides into three semibreves, which retain the proportion 3:2 in relation 
to the two semibreves into which brevis is divided in other voices. The 
next three bars (bars 4–6) follow the proportion 5:4 marked in the lowest 
voice: this means that every four minims in the highest and middle voices 
correspond to five minims in the lowest voice. Proportio dupla (2:1) in the 
middle voice (bars 7–9) requires the performer to reduce rhythmic values 
by half so that the two breves in the middle voice correspond to one brevis 
in the other voices.

Ex. 4b This example is complicated with respect to the lowest voice – in contrast
to the two other voices; – for it is in tempus imperfectum maioris prola-
tionis, and thus each semibrevis is divided into three minims. The bipar-
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sesquitertia (bar 5 until the middle of bar 6). Proportio quadrupla in the 
highest voice (bars 1–2) and tripla in the middle voice (bars 3–4) requires 
the reduction of rhythmic values, respectively in the ratios of 4:1 and 3:1.

114 Mensural signs  2 placed next to the suprema vox clef indicate a measure
Ex. 5a consisting of two breves (cf. Musica figurata, cap. 6, 97–98). Proportio ses-

quioctava (9:8) in media vox determines that, in the given section, nine 
minims of the lower voice (media vox) correspond to eight minims (= two 
breves) of the higher voice. The transcription proposes a solution for the 
distribution of these nine minims while adhering to the rules of counterpoint.

114 The mensural sign  placed by the suprema vox clef indicates tempus
Ex. 5b imperfectum cum prolatione maiori. Proportio dupla superbipartiens (8:3)

placed in media vox means that eight minims of the lower voice (media vox) 
correspond to every three minims resulting from the triple semibrevis of 
the higher voice (suprema vox). The realization of this ratio clearly requires 
appropriate reduction of rhythmic values in the lower voice. The manner of 
grouping the notes is governed by the rules of counterpoint.
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INDEKS IMION I TERMINÓW ŁACIŃSKICH
INDEX OF LATIN NAMES AND TERMS

Uwzględnia imiona i terminy występujące w edycji Musicae elementa.
Includes the names and terms contained in the edition of Musicae elementa.

Academici 12: 2
Aethiopes 6: 11
Alexander 10: 52
ambitus 42: 67
Amphion 8: 39
Arion 8: 34
Aristorides 8: 43
ars 4: 8; 58: 116, 117; 60: 129–131
b [molle] 58: 121–123
b quadratum 58: 121–123
brevis 30: 12; 32: 21; 34: 28; 40: 46, 47; 42: 56, 65, 66; 44: 67; 52: 95, 98, 99
cantus 6: 1; 8: 28, 30; 12: 1 (cap. I); 14: 12; 30: 4, 9; 16: 15; 42: 60, 63, 67; 44: 41;
 54: 113
 – figuratus 14: 12; 30: 4, 9
cauda 30 passim; 32: 14, 17; 34: 28, 33; 36: 37, 39, 40; 58: 119; 60: 125, 126
claves acutae 14: 11; 15: 14 
 – affinales 14: 11; 15: 14 
 – capitales 14: 9; 15: 14 
 – finales 14: 11; 15: 14 
 – geminatae 14: 9; 15: 14 
 – graves 14: 11; 15: 14 
 – minutae 14: 9; 15: 14 
clavis 14 passim; 16 passim 
 – signata 16: 15, 18; 58: 122
connexio 32: 18
 – mixta 32: 20; 36 passim; 
 – obliqua 32: 20; 34: 31, 32; 36: 36, 37, 41  
 – quadrata 32: 20, 25, 26; 36: 36, 37, 41  
conventio vocum 58: 119
Cretenses 10: 55
Cromerus Martinus Beczensis 21: 1 (praefatio)
David 10: 62
diapason 20: 39
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diapente 20: 33
diatessaron 18: 31
ditonus 18: 29
ditonus cum diapente 20: 37
Euridice 6: 21
fusa 32: 16, 17
gradus 30: 6; 42: 55, 57; 52: 100 
 – imperfectus 42: 57
 – perfectus 42: 57; 46: 74; 48: 76; 50: 85, 86, 95  
Graeci 4: 8
hemidiapason 20: 38
hemidiapente 20: 32
Horatius 2: 7
incentio 22: 45; 24: 48–50; 26: 56, 58, 59
intervallum 18: 22–24
introitus 26: 45, 46; 24: 50; 26: 56, 60
longa 30: 11; 32: 21, 22; 34: 27, 30, 32; 36: 38, 41; 40: 46; 42: 56, 59
 – colorata 42: 63
Lutomirsky, Nicolaus 2: 1
M. Tullius [Cicero] 60: 130
maxima 30: 10; 32: 21, 22; 42: 56, 59, 60 
 – tincta 42: 60
minima 32: 14, 15, 17; 40: 49; 44: 69, 70; 50: 87
modulamen 6: 2; 8: 32; 24: 54; 26: 62
modulatio 8: 42; 12: 3; 16: 15, 19, 20; 22: 43; 42: 60; 58: 118, 122
modulus 4: 9; 6: 20; 8: 31; 10: 57, 58; 26: 62
modus 18: 23, 24; 42 passim
 – [maior] imperfectus 42: 61
 – [minor] imperfectus 42: 64
 – maior perfectus 42: 59
 – minor perfectus 42: 62
Molossi 6: 24
mora 58: 120
musica 2: 7; 6: 7, 12; 8: 43, 46; 10: 68; 12: 2; 42: 55
 – choralis 12: 4 (praefatio)
 – Dorica 12: 6 (praefatio)
 – figurata 12: 4, 6 (praefatio); 30 passim
 – humana 12: 2 (praefatio)
 – Ionica 12: 6 (praefatio)
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 – Lydia 12: 6 (praefatio)
 – mensuralis 12: 4 (praefatio)
 – mundana 12: 2 (praefatio)
 – organica 12: 2 (praefatio)
 – Phrigia 12: 6 (praefatio)
 – plana 12: 4, 8 (praefatio); 30: 2
musicus 14: 8; 50: 82, 93; 58: 116; 60: 131
nota 12 passim; 32: 18, 19; 34: 27; 40 passim; 50 passim; 52: 100, 102, 104; 54:
 108, 110, 112; 58 passim; 60: 125, 126
 – tincta 54: 108
notula 12: 4 (praefatio)
octava 20: 38, 39; 22: 40, 42
Orpheus 6: 20; 8: 36
pausa 3: 5; 40 passim; 48: 76, 79; 50: 91
 – brevis 40: 47; 44: 67
 – generalis 40: 52, 53
 – longa 40: 46
 – modalis 40: 63
 – semibrevis 44: 71
Phoebus 6: 8, 10
praescriptum 24: 53; 26: 61; 50: 92–94; 52 passim
prolatio 42: 55; 44: 69; 50: 87
 – imperfecta 44: 72
 – perfecta 44: 70; 50: 87
proportio 42: 55; 44: 69; 50: 87
 – dupla 52: 104
 – dupla superbipartiens 54: 112
 – hemiola 54: 107
 – quadrupla 54: 106
 – sesquialtera 54: 107
 – sesquioctava 54: 111
 – sesquiquarta 54: 110
 – tripla 52: 105
 – sesquitertia 54: 109
psalmi maiores 22: 46; 24: 48; 26: 56, 59
 – minores 22: 45; 24: 49; 26: 58
psalmus 22: 45‒47; 26: 56, 57
punctum 44: 71, 72; 46: 75; 50 passim; 58: 120
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