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str. 1 

 
Prvo vprašanje: Kaj je temelj ali osnova glasbe?  

Odgovor: toni.1 
 
Drugo vprašanje: Kam zapisujemo tone?2  

Odgovor: na črte in v prostore med njimi (ali v notno črtovje).   
 
Tretje vprašanje: Koliko je črt (v notnem črtovju)? 

Odgovor: pet. 
 
Četrto vprašanje: Koliko je prostorov med črtami? 

Odgovor: pet.3  
 
Peto vprašanje: Ali obstajajo še druge črte in prostori razen omenjenih pet?         

Odgovor: da, in sicer različno glede na zapisovanje4 glasbe za posamezen inštrument. Tako klavir in orgle v diskantu oba segata do tonov, ki  
terjajo še tri dodatne višje ležeče črte in prostore, medtem ko toni v njunem basu segajo navzgor le do ene takšne pomožne črte  
in enega takšnega prostora, navzdol pa do dveh pomožnih črt in prostorov.5 
 

Šesto vprašanje: Kaj mora poznati in obvladati vsakdo, ki želi izpopolniti svoje znanje o glasbi, predvsem pa igranje na orgle? 
Odgovor: poznati in obvladati mora vse ključe, predznake6 in tone ter kako se ti razporejajo7 v glasbi.   

 
Sedmo vprašanje: Kako še imenujemo notne črte in prostoree med njimi? 

Odgovor: scala musica ali glasbena lestvica, kajti podobno, kot ljudje plezamo po lestvi gor in dol, se tudi glasbena lestvica  
dviga in spušča od ene svoje stopnje k drugi, vselej z začetkom na najnižji stopnji,8 tako kot uči naslednji primer.



 3

 
str. 2 

 
 
 

 



 4

 
str. 3 

Zgornji primer jasno prikazuje to, kar sledi iz vsebine petega vprašanja in odgovora,  
  in sicer, da:  
glas Discanto zapisujemo na pet glavnih črt in prostorov med njimi, nad temi pa še na tri pomožne črte in prostore,   
glas Alto zapisujemo na pet glavnih črt in prostorov med njimi, nad temi pa še na dve pomožni črti in dva prostora, 
glas Tenore zapisujemo na pet glavnih črt in prostorov med njimi, nad temi pa še na eno pomožno črto in prostor,   
glas Basso zapisujemo na pet glavnih črt in prostorov med njimi, razen tega pa še na eno pomožno črto in prostor nad črtovjem,  
  ter na dve pomožni črti in dva prostora pod njim. 
Violinski glas zapisujemo razen na pet glavnih črt in prostorov med njimi še na tri pomožne črte in prostore nad črtovjem, 
  ter na dve pomožni črti in dva prostora pod njim.9 
 
Osmo vprašanje: Kaj še določa tonsko višino zapisanih not? Odgovor: znak na začetku notnega črtovja ali ključ.10 
 
Deveto vprašanje: Koliko je teh znakov ali ključev? Odgovor: pet. To so diskantni ali sopranski ključ ter altovski,  
  tenorski, basovski in violinski ključ.         
 
Deseto vprašanje: Po čem se ti znaki ali ključi razlikujejo med seboj? Odgovor: po tem, da: 
 Diskantni ključ oklepa prvo črto v črtovju in pomeni, da ton C zapisujemo na njej,  

altovski ključ oklepa tretjo črto v črtovju in pomeni, da ton C zapisujemo na njej,    Vse to prikazuje      
tenorski ključ oklepa četrto črto v črtovju in pomeni, da ton C zapisujemo na njej,   naslednji primer.   
basovski ključ prav tako oklepa četrto črto v črtovju, vendar pomeni, da na njej zapisujemo ton F. 
Violinski ključ oklepa drugo črto v črtovju in določa, da na tej črti zapisujemo ton G. 

 
 

  



 5

 
str. 4 

Enajsto vprašanje: Katere ključe mora torej dobro poznati vsakdo, ki se začenja učiti glasbo? 
Odgovor: vseh pet, vendar pa čisto na začetku zadostuje, da učenec pozna le prva dva, in sicer diskantni ter basovski ključ.  

Ko pa učitelj ugotovi, da njegov učenec obvlada ostale potrebne vsebine, je njegova obveza in dolžnost,  
da ga seznani še s preostalimi tremi ključi.11      

 
Dvanajsto vprašanje: Koliko različnih12 not poznamo? Odgovor: sedmero, in sicer: 

1.) noto celinko, 
2.) noto polovinko, 
3.) noto četrtinko, 
4.) noto osminko, 
5.) noto šestnajstinko, 
6.) noto dvaintridesetinko, 
7.) noto štiriinšestdesetinko. 

 
 
 
 
 
 
 
Trinajsto vprašanje:  Koliko not polovink vsebuje ena celinka,  
    koliko četrtink ena polovinka,  
    koliko osmink ena četrtinka,      
    koliko šestnajstink ena osminka,    Odgovor: dve. 
    koliko dvaintridesetink ena šestnajstinka  
    in koliko štiriinšestdesetink ena dvaintridesetinka?  
    
 
Ena nota celinka torej vsebuje dve noti polovinki, štiri note četrtinke, osem not osmink, šestnajst not šestnajstink, dvaintrideset  
not dvaintridesetink in štiriinšestdeset not šestinštiridesetink. 
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Štirinajsto vprašanje: Koliko vrst not osmink, šestnajstink, dvaintridesetink in štiriinšestdesetink poznamo? Odgovor: dvoje vrst, samostojne in povezane,  
      po latinsko simplices in ligatæ.13 
Petnajsto vprašanje: Kaj pomeni pika za noto? Odgovor: podaljšanje notne vrednosti za polovico vrednosti note pred njo, 
        na primer: 
  Če je pika za noto celinko, potem je vrednost pike enaka noti polovinki,  
  če je pika za noto polovinko, potem je vrednost pike enaka noti četrtinki,  
  če je pika za noto četrtinko, potem je vrednost pike enaka noti osminki,  
  če je pika za noto osminko, potem je vrednost pike enaka noti šestnajstinki,  
  če je pika za noto šestnajstinko, potem je vrednost pike enaka noti dvaintridesetinki,  
  če je pika za noto dvaintridesetinko, potem je vrednost pike enaka noti štiriinšestdesetinki,  
  če je pika za noto štirinšestdesetinko, potem je vrednost pike enaka –––––––––––– . 

 
Šestnajsto vprašanje: Kako se toni še delijo? Odgovor: na cele tone in poltone. 
Sedemnajsto vprašanje: Kaj je cel ton? Odgovor: dvig ali spust nekega tona za cel ton.14   
Osemnajsto vprašanje: Kaj je polton? Odgovor: dvig ali spust tona za pol tona. 
     Na primer: 

Če se ton povzpne s tona C na D, potem je to cel ton,    Če se ton povzpne s tona C na Cis, potem je to polton, 
če se ton povzpne s tona D na E, potem je to cel ton,    če se ton povzpne s tona Cis na D, potem je to polton, 
če se ton povzpne s tona F na G, potem je to cel ton,    če se ton povzpne s tona D na Dis, potem je to polton, 
če se ton povzpne s tona G na A, potem je to cel ton,    če se ton povzpne s tona Dis na E, potem je to polton, 
če se ton povzpne s tona A na H, potem je to cel ton,   To so torej   če se ton povzpne s tona E na F, potem je to polton, 
če se ton povzpne s tona Cis na Dis, potem je to cel ton,      celi toni.   če se ton povzpne s tona F na Fis, potem je to polton, To so torej  
če se ton povzpne s tona Dis na F,15 potem je to cel ton,     če se ton povzpne s tona Fis na G, potem je to polton,    poltoni. 
če se ton povzpne s tona Fis na Gis, potem je to cel ton,    če se ton povzpne s tona G na Gis, potem je to polton, 
če se ton povzpne s tona Gis na B, potem je to cel ton,    če se ton povzpne s tona Gis na A, potem je to polton, 
če se ton povzpne isz tona B na C, potem je to cel ton.     če se ton povzpne s tona A na B, potem je to polton, 

če se ton povzpne s tona B na H, potem je to polton, 
če se ton povzpne s tona H na C, potem je to polton.             
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Devetnajsto vprašanje: Kaj pomeni, če je pred noto zapisan znak #, oziroma   ali b? 
Odgovor: prvi znak (#) pomeni, da je ton (ki je s to noto zapisan) zvišan za pol tona, zadnji znak (b) pomeni, da  

je ton znižan za pol tona, znak    pa pomeni včasih zvišanje, včasih znižanje tona. 
Na primer: 

   
Če je pred noto C znak #, potem je to ton Cis,     Če je pred noto Cis znak b,16 potem je to ton C, 
če je pred noto D znak #, potem je to ton Dis,     če je pred noto Dis znak b, potem je to ton D, 
če je pred noto E znak #, potem je to ton F,17 Ti toni so   če je pred noto F znak b, potem je to ton E,   Ti toni so 
če je pred noto F znak #, potem je to ton Fis, vsi zvišani   če je pred noto G znak b, potem je to ton Fis,  vsi znižani 
če je pred noto G znak #, potem je to ton Gis, za pol tona   če je pred noto Fis znak b, potem je to ton F,  za pol tona  
če je pred noto A znak #, potem je to ton B,  z znakom #.   če je pred noto Gis znak b, potem je to ton G,  z znakom b. 
če je pred noto B znak #, potem je to ton H,      če je pred noto A znak b, potem je to ton Gis, 
če je pred noto H znak #, potem je to ton C.      če je pred noto B znak b, potem je to ton A, 

če je pred noto H znak b, potem je to ton B, 
če je pred noto E znak b, potem je to ton Dis,18 
če je pred noto C znak b, potem je to ton H, 
če je pred noto D znak b, potem je to ton Cis.                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dvajseto vprašanje: Iz koliko tonov je19 glasba? Odgovor: iz sedmih. 
Enaindvajseto vprašanje: Kako te tone imenujemo? Odgovor: na dva načina: ali s črkami A, B, C, D, E, F, G  

    ali pa kot  
      C, D, E, F, G, A, H.  

Ti toni so glavni toni, saj jih virtuozi pri svojem muziciranju in komponiranju največ uporabljajo. 
 

Dvaindvajseto vprašanje: Koliko poltonov je v glasbi? Odgovor: pet, ti so Cis, Dis, Fis, Gis, B.20 
Triindvajseto vprašanje: Kako se glasba končno še deli? Odgovor: na to, ki je v trdih tonalitetah, in na glasbo, ki je v mehkih tonalitetah,21 

latinsko poimenovanih tonus durus, et mollis. 
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Štiriindvajseto vprašanje: Po čem prepoznamo trdo tonaliteto ali tonus durus? Odgovor: po tem, da vsebuje interval22 terce major  
(med prvim in tretjim tonom). 

Petindvajseto vprašanje: Po čem prepoznamo mehko tonaliteto ali tonus mollis? Odgovor: po tem, da vsebuje interval terce minor  
(med prvim in tretjim tonom). 

   Na primer: 
 
Če je neka skladba v C-duru, potem je takšna terca (v njem do tona) E, in (ta terca) se imenuje terca major. 
Če je neka skladba v D-duru, potem je takšna terca (v njem do tona) Fis, in (ta terca) se imenuje terca major. 
Če je neka skladba v E-duru, potem je takšna terca (v njem do tona) Gis, in (ta terca) se imenuje terca major. 
Če je neka skladba v F-duru, potem je takšna terca (v njem do tona) A, in (ta terca) se imenuje terca major. 
Če je neka skladba v G-duru, potem je takšna terca (v njem do tona) H, in (ta terca) se imenuje terca major. 
Če je neka skladba v A-duru, potem je takšna terca (v njem do tona) Cis, in (ta terca) se imenuje terca major.  To so toni duri. 
Če je neka skladba v H-duru, potem je takšna terca (v njem do tona) Dis, in (ta terca) se imenuje terca major. 
Če je neka skladba v Cis-duru, potem je takšna terca (v njem do tona) F, in (ta terca) se imenuje terca major.23 
Če je neka skladba v Dis-duru, potem je takšna terca (v njem do tona) G, in (ta terca) se imenuje terca major.24 
Če je neka skladba v Fis-duru, potem je takšna terca (v njem do tona) B, in (ta terca) se imenuje terca major. 
Če je neka skladba v Gis-duru, potem je takšna terca (v njem do tona) C, in (ta terca) se imenuje terca major. 
Če je neka skladba v B-duru, potem je takšna terca (v njem do tona) D, in (ta terca) se imenuje terca major. 
(V durovih tonalitetah) je torej terca major izpričana skozi celo oktavo, in sicer skozi cele tone.25 
 

        In nasprotno: 
 
Če je neka skladba v C-molu, potem je takšna terca (v njem do tona) Dis, in (ta terca) se imenuje terca minor. 
Če je neka skladba v D-molu, potem je takšna terca (v njem do tona) F, in (ta terca) se imenuje terca minor. 
Če je neka skladba v E-molu, potem je takšna terca (v njem do tona) G, in (ta terca) se imenuje terca minor. 
Če je neka skladba v F-molu, potem je takšna terca (v njem do tona) Gis, in (ta terca) se imenuje terca minor. 
Če je neka skladba v G-molu, potem je takšna terca (v njem do tona) B, in (ta terca) se imenuje terca minor. 
Če je neka skladba v A-molu, potem je takšna terca (v njem do tona) C, in (ta terca) se imenuje terca minor.  To so toni molli. 
Če je neka skladba v H-molu, potem je takšna terca (v njem do tona) D, in (ta terca) se imenuje terca minor.26 
Če je neka skladba v Cis-molu, potem je takšna terca (v njem do tona) E, in (ta terca) se imenuje terca minor. 
Če je neka skladba v Dis-molu, potem je takšna terca (v njem do tona) Fis, in (ta terca) se imenuje terca minor.  
Če je neka skladba v Fis-molu, potem je takšna terca (v njem do tona) A, in (ta terca) se imenuje terca minor. 
Če je neka skladba v Gis-molu, potem je takšna terca (v njem do tona) H, in (ta terca) se imenuje terca minor. 
Če je neka skladba v B-molu, potem je takšna terca (v njem do tona) Cis, in (ta terca) se imenuje terca minor. 
(V molovih tonalitetah) je torej terca minor izpričana skozi celo oktavo in poltone.27  
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Šestindvajseto vprašanje: Koliko različnih pavz je v glasbi? Odgovor: sedem, in sicer: 
1.) pavza celinka, 
2.) pavza polovinka, 
3.) pavza četrtinka, 
4.) pavza osminka, 
5.) pavza šestnajstinka, 
6.) pavza dvaintridesetinka, 
7.) pavza štiriinšestdesetinka. 

 
(Ritmične vrednosti) pavz se delijo28 enako kot vrednosti not, in sicer: 

ena pavza celinka je enaka dvema pavzama polovinkama, 
ena pavza polovinka je enaka dvema pavzama četrtinkama,   
ena pavza četrtinka je enaka dvema pavzama osminkama,    Zapisovanje pavz prikazuje  
ena pavza osminka je enaka dvema pavzama šestnajstinkama,    naslednji primer. 
ena pavza šestnajstinka je enaka dvema pavzama dvaintridesetinkama,   
ena pavza dvaintridesetinka je enaka dvema pavzama štiriinšestdesetinkama. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedemindvajseto vprašanje: Kako zapisujemo pavze za pol takta, cel takt, dva takta, tri in štiri akte, ter pet, šest, sedem in osem taktov? 

Odgovor: (s črticami na notnem črtovju).  
Če je namreč taka črtica zapisana navzgor od ene notne črte do polovice prostora, ki je med to in naslednjo črto,29 potem ta črtica označuje pavzo polovinko.30 
Če je črtica zapisana navzdol od ene notne črte do polovice prostora, ki je med to in naslednjo črto, potem ta črtica označuje pavzo celinko. 
Če je črtica zapisana od ene notne črte do naslednje črte, potem ta črtica označuje dvotaktno pavzo, in tako naprej.31  
Pavzo četrinko zapisujemo podobno kot enico, pavzo osminko kot število sedem, pavzo šestnajstinko zapisujemo kot dvojno sedmico, pavzo  
dvaintridesetinko kot trojno, pavzo štiriinšestdesetinko pa kot četverno sedmico.



 10

 
str. 9 

Osemindvajseto vprašanje: Koliko vrst takta32 poznamo? Odgovor: deset, in sicer: 
1.) cel,  
2.) polovični ali allabreve, 
3.) dvočetrtinski,  
4.) tripolovinski,  
5.) tričetrtinski,      takt. 
6.) šestčetrtinski,33 
7.) triosminski, 
8.) šestosminski, 
9.) dvanajstosminski in 
10.) devetosminski ali enodevetinski34 

 
 
 
 
 
 
Devetindvajseto vprašanje: Kako še delimo35 tone v glasbi? 

Odgovor: na intervale sekunde, terce, kvarte, kvinte, sekste, septime, oktave, none, decime,  
undecime in duodecime.36 

 
Interval sekunde je tedaj, ko z nekega tona skočimo37 na (prvi) naslednji ton. 
Interval terce je tedaj, ko s (prvega) tona skočimo na tretji ton (lestvice). 
Interval kvarte je tedaj, ko s (prvega) tona skočimo na četrti ton (lestvice). 
Interval kvinte je tedaj, ko s (prvega) tona skočimo na peti ton (lestvice). 
Interval sekste je tedaj, ko s (prvega) tona skočimo na šesti ton (lestvice). 
Interval septime je tedaj, ko s (prvega) tona skočimo na sedmi ton (lestvice). 
Interval oktave je tedaj, ko s (prvega) tona skočimo na osmi ton (lestvice). 
Interval none je tedaj, ko s (prvega) tona skočimo na deveti ton (lestvice). 
Interval decime je tedaj, ko s (prvega) tona skočimo na deseti ton (lestvice). 
Interval undecime je tedaj, ko s (prvega) tona skočimo na enajsti ton (lestvice). 
Interval duodecime je tedaj, ko s (prvega) tona skočimo na dvanajsti ton (lestvice). 
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Trideseto vprašanje: Na kaj vse moramo biti še posebej pozorni, ko želimo zapeti ali zaigrati38 neko skladbo?  
Odgovor: na troje, in sicer na to,   

1.) v kateri tonaliteti je skladba, kar je razvidno iz zadnje note v basu, 
2.) ali je skladba v duru ali molu, kar kaže terca (med prvim in tretjim tonom tonusa skladbe), ki je lahko major ali minor,39 
3.) v katerem taktnem načinu40 je skladba, kar je tako ali tako zmeraj označeno na začetku (notnega črtovja).  

 
 
 
 
 
   Fermata, ali znak za zadržanje.   Signum repetitionis, ali   Finale, ta znak stoji 
       znak za ponavljanje.    na koncu vsake skladbe. 

 
Enaintrideseto vprašanje: Kaj je torej akord? 

Odgovor: akord je sozvočje več tonov nekega tonusa,41 in sicer njegove terce, kvinte,  
in oktave (glede na prvi ton v njem), ki jih zaigramo in držimo vse skupaj. 
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Konec prvega dela osnov glasbe. 
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I.  N.  D. 

Amor vincit omnia 
 

ali 
 

Kar delamo z veseljem in ljubeznijo, nam povzroča manj težav 
Pro nota 

 
 

Če že ne vse, pa vsaj nekatere umetnosti in znanosti, ki cvetijo po svetu, se lahko nekoč  
razveselijo sadu svojih prizadevanj, vendar pa zagotovo velja, da je glasba najplemenitejša,  
najodličnejša in da prednjači pred vsemi umetnostmi in znanostmi. Lahko jo enačimo z dobrim  
poetom, kajti ti se morajo roditi. Tako nas uči pregovor: Musicus ac Poeta nasci debent,  
kajti muzik, ki se hoče glasbe dobro naučiti, se mora zavedati, da se podreja umetnosti,  
katere se ne bo nikoli nehal učiti. Ta namreč vedno raste, nikoli ne nazaduje. Tisti pa, ki meni,  
da je dovolj, da obvlada note in da se mu ni potrebno razbijati glave z razporeditvijo not,  
s taktom in pavzami, se s tem ne sme zadovoljiti. Zaveda naj se, da je podoben trimesečnemu  
novorojencu, ki sicer ve, da je ugledal luč sveta, ne zaveda pa se, zakaj. Otrok misli, toda njegovo  
mišljenje je tako rekoč še mrtvo. Prav tako je z začetnikom, obvlada sicer osnove, vešč jih je  
v tolikšni meri, da je učitelj z njim lahko popolnoma zadovoljen. Ne misli pa, moj začetnik,  
da s temi začetki že vse obvladaš in da si že muzik. Zato te želim najprej popeljati po glasbeni poti,  
vodila te bo po hribih in dolinah navzgor in navzdol, dokler ne boš prišel do tistega kraja,  
kjer boš našel svoj mir. 
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Najprej bom postavil dve vprašanji, in sicer naslednji: 
1. vprašanje: Kakšna je dolžnost učitelja in pred kakšno nalogo je postavljen,  

ko želi svojega učenca popeljati po veliki glasbeni poti? 
 
Z veseljem ti bom odgovoril na to vprašanje in ga razrešil,  

in sicer tako: 
Dolžnost učitelja je in njegova vest mu veleva – če noče zapraviti svoje od Boga podarjene  
sposobnosti – da svojega učenca najprej pozorno opazuje in ugotovi: 1. ali je dobro oblečen,  
2. ali je trdnega zdravja, 3. ali ima živež, 4. ali je oborožen, da se bo ubranil roparjev, ki prežijo  
na stranskih poteh, in končno 5. ali ima dovolj sredstev za tako dolgo potovanje. 
 
Sedaj ti bom, moj dragi začetnik, pojasnil in razrešil vseh pet vprašanj: 

1) Ali si dobro oblečen, se kaže v tem, kako dobro poznaš note, črtovje, medprostore, ključe  
ali predznake. 

2) Tvoje zdravje se kaže v tem, ali si sposoben dobro ločiti takt, pavze, celinke, polovinke,  
četrtinke, osminke, šestnajstinke, dvaintridesetinke in štiriinšestdestinke. 

3) Hrana pomeni, da veš, kaj je pika, #, b,     za ali  
pred noto. 

4) Da se znaš ubraniti pred roparji, pomeni, da veš, kaj je sekunda, terca, kvinta do 
duodecime major et minor pri vsakem tonu, pa tudi kaj sodi k njemu,  
najsi bo to dur ali mol. 

5) Zadnje vprašanje o tem, ali imaš dovolj sredstev za takšno popotovanje, pomeni, ali 
te veseli potovanje k materi glasbe, to pa je t. i. generalni bas: 

 
Dragi učenec! Moje vprašanje je razrešeno in odgovorjeno, sedaj pa si na vrsti ti.  

Postavljam ti naslednje vprašanje: 
 



 17

 
str. 16. 

 
2. vprašanje: Kakšna je dolžnost učenca in pred kakšno nalogo je postavljen,  

ko ga želi učitelj popeljati po veliki glasbeni poti in na koncu še k materi glasbe?  
Odgovori! 

 
Iz ljubezni do tebe bom odgovoril namesto tebe: 
Dolžnost učenca je namreč: 

1) Da goji veselje in ljubezen do glasbe, do učitelja pa zaupanje. 
2) Da ga odlikuje resnična vnema, neutrudljivost in močna želja, da bi to glasbeno popotovanje  

karseda kmalu končal. 
3) Da ga prežema svobodna volja, poslušnost in ponižnost pri sprejemanju vsega, kar mu  

učitelj na prijazen ali oster način razloži. N. B. Le-ta mu ne bo nikoli dejal nekaj,  
kar mu ne bi koristilo. 

4) Da je izredno pozoren. 
5) Da ima tako veliko potrpljenje, kot ga je imel Job, kajti na tem popotovanju bodo tudi ure,  

polne potrtosti in dvomov. Takrat bo le-to najbolj potrebno. 
 
Kaj meniš o petem vprašanju? Nekoliko te je prestrašilo, ali ne? Toda dal ti bom dober nasvet,  
da boš lahko zlahka odgovoril nanj.  
Prvič: Vedno moraš svoje misli povezati z Bogom, kajti za razumevanje matere glasbe je potrebno  
razodetje Svetega duha. Kako lahko Boga bolj častimo kakor z glasbo, tako kot zbori kerubinov in serafinov,  
ki ubirajo eno hvalnico za drugo. Da bi se tudi ti nekoč pridružil trumam kerubinov, ti bo pomagala sveta Cecilija,  
ki je zaščitnica vseh muzikov, zlasti organistov. K njej moli in dobro  

se ti bo godilo. 
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Drugič: Naj bo tvoje geslo: Srčnost zmaguje, torej le pogumno naprej. Jaz pa pravim:  
Le pridno na delo! 
Tretjič: Pomisli, česa se učiš, ali se zares hočeš nečesa naučiti ali pa vse pustiti ob strani.  
Kajti škoda je vsakega trenutka, kajti ura zamujena, ne vrne se nobena. Čas je namreč več vreden  
kot zlato. 
 
                                               Dragi učenec!  
 
Učiteljev trud ne bo poznal meja, zato si prizadevaj in natačno upoštevaj to, kar ti bom svetoval,  
saj je to v tvojo korist. Tisto, kar boš »ukradel«, boš imel, vendar vsakomur pusti,  
kar je njegovega. 
Kdo pa lahko lažje in z manj odgovornosti »krade« kot muzik, kajti njegov posluh, njegova pozornost,  
njegov trud in vnema so tatovi, ki sicer »kradejo«, vendar pa vsakemur pustijo, kar je njegovega.  
S tem končujem mojo razlago in se podajam s svojim učencem na popotovanje in v imenu Boga  
stopam na prvo pot matere glasbe ali k prvemu vprašanju generalnega basa. 

 
 
 
Prvo vprašanje: Kaj je generalni bas? 

Odgovor: temelj ali Totum Fundamentum Musicae, brez katerega se nihče (ne glede na osebo) ne more smatrati  
za popolnega poznavalca glasbe, kajti tisti, ki se ga želi naučiti, mora biti v naprej poučen o nujno potrebnih stvareh,  
in sicer tako, da lahko na vse in vsako vprašanje nudi takojšen odgovor. Če je kos tem preprostim začetnim osnovam,  
lahko z gotovostjo upa, da bo nekoč obvladal tudi generalni bas ali mater glasbe in nad njo izbojeval čudovito zmago. 
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Drugo vprašanje: Koliko je glavnih pravil (za dobro izvajanje) generalnega basa? 

Odgovor: dvanajst. Z njimi bo vsak, ki se želi naučiti igrati generalni bas, ki je mati glasbe, 
dosegel za to potrebno znanje, a le če bo dovolj marljiv in zagnan.    

 
Tretje vprašanje: Kako se glasi prvo pravilo? 

Odgovor: to pravi, da je treba k vsakemu tonu v basu (nad katerim ni označen noben akord) zaigrati  
navaden concent ali soglasnik, ali natančneje povedano, navaden akord,42 ki nastane tedaj, ko (nad tonom v basu skupaj)  
zaigramo intervale terce, kvinte in oktave; to pravilo še pravi, da je treba vsakič, ko se basov glas – ali melodija v levi roki –  
vzpenja, najvišji glas v desni roki ali diskant zaigrati navzdol,43 in obratno, ko se melodija v desni roki vzpenja,  
tedaj moramo basov glas v levi roki zaigrati navzdol.44 Kajti nepravilno je,  
če se (najvišji) glas v desni roki in (basov) glas v levi roki45 istočasno gibljeta navzgor ali navzdol, kar uči naslednji primer:  

 
  
 
 
 
Tega primera ni potrebno še dodatno pojasnjevati, kajti vsakomur, ki ve, kaj je akord in kaj ta pomeni, je jasno,  
katere tone mora zaigrati k vsakemu od zapisanih tonov v basu, le dobro mora paziti na pravilno gibanje glasov  
v obeh rokah oziroma na to, da se (najvišji in najnižji glas) ne smeta istočasno gibati navzgor ali navzdol,  
temveč tako, kot nas uči predpisano pravilo. 
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Četrto vprašanje: Kako se glasi drugo pravilo? 
Prvi odgovor: to pravi, da moramo tedaj, ko sta nad tonom v basu zapisana drug ob drugem intervala kvinte in sekste,  

ta intervala zaigrati enega za drugim nad basom in ob njiju nič drugega kot le še terco. V tem primeru je tudi dovoljeno,  
da se najvišji glas v desni roki in najnižji glas v levi roki gibljeta istočasno navzgor ali navzdol, interval oktave  
pa je pri tem potrebno izpustiti.      

Drugi odgovor: to pravilo še pravi, da je treba vedno, ko je nad tonom v basu označen interval septime,  
ta interval pripraviti s predhodnim tonom in razvezati v seksto, zraven pa ne igramo nič drugega kot le še terco,  
tako kot prikazuje naslednji primer:            
 
 
 

   
     
 

Pojasnitev zadnjega primera: 
 
Kvinta nad tonom C je G, terca je E, oba intervala zaigramo skupaj, seksta nad tonom C je A, zaigramo jo za kvinto namesto nje.46 
Kvinta nad tonom D je A, terca je F, oba intervala zaigramo skupaj, seksta nad tonom D je H, zaigramo jo za kvinto namesto nje. 
Kvinta nad tonom E je H, terca je G, oba intervala zaigramo skupaj, seksta nad tonom E je C, zaigramo jo za kvinto namesto nje. 
Kvinta nad tonom F je C, terca je A, oba intervala zaigramo skupaj, seksta nad tonom F je D, zaigramo jo za kvinto namesto nje. 
Kvinta nad tonom G je D, terca je H, oba intervala zaigramo skupaj, seksta nad tonom G je E, zaigramo jo za kvinto namesto nje. 
Septima nad tonom F je E, terca je A,47 oba intervala zaigramo skupaj, seksta nad tonom F je D, zaigramo jo za septimo namesto nje. 
Septima nad tonom E je D, terca je G, oba intervala zaigramo skupaj, seksta nad tonom E je C, zaigramo jo za septimo namesto nje. 
Septima nad tonom D je C, terca je F, oba intervala zaigramo skupaj, seksta nad tonom D je H, zaigramo jo za septimo namesto nje. 
 
Nad zadnjim tonom je treba zaigrati cel akord,48 in sicer terco, kvinto in oktavo nad tonom C. 
Ko igramo ta primer, moramo torej paziti, da interval oktave nad basom ves čas izpuščamo.49  



 21

 
str. 20 

Peto vprašanje: Kako se glasi tretje pravilo? 
Odgovor: to pravi, da mora (zgornji) glas v desni roki teči umirjeno, kadar basov glas ali glas v levi roki skače,50 vsi glasovi,  

ki lahko nad takšnim basom obležijo, pa naj tudi zares ležijo,51 kajti nepravilno je, če glasovi v eni in drugi roki istočasno  
poskakujejo. To prikazuje naslednji primer. 

 
 
 
 
 
 

 
Tudi ta primer ne terja dodatnega pojasnila, pri njem je treba le paziti, da nad zadnjim52 tonom G skupaj zaigramo intervala kvinte  
in kvarte, torej tona D in C, terco ali ton H pa zaigramo zatem (namesto kvarte). 

 
Šesto vprašanje: Kako se glasi četrto pravilo? 

Odgovor: to pravi, da moramo tedaj, ko je nad tonom v basu označen interval septime, ta interval pripraviti s prehodnim tonom,  
zraven pa ne zaigramo nič drugega kot le še terco. Septimo razvežemo v naslednjem akordu53 navzdol;  
to prikazuje naslednji primer: 

  
 
 
 
 
 
 

Pojasnitev primera. 
 
K prvemu tonu, ki je C, zaigramo intervale terce, kvinte in oktave, tj. tone E, G in C. 
K drugemu tonu, ki je A, zaigramo septimo G,54 skupaj s terco C. 
K drugemu tonu, ki je D, zaigramo septimo C, skupaj s terco F. 
K četrtemu tonu, ki je G, zaigramo septimo F, skupaj s terco H. 
K petemu tonu, ki je C, zaigramo septimo H, skupaj s terco E. 
K šestemu tonu, ki je F, zaigramo septimo E, skupaj s terco A. 
K sedmemu tonu, ki je G, (naprej) zaigramo intervala sekste in kvarte, tj. tona E in C, nato pa kvinto in terco ali tona D in H (namesto obeh predhodnih intervalov). 
K osmemu ali zadnjemu tonu, ki je C, zaigramo intervale terce, kvinte in oktave , tj. tone E, G in C. 
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Sedmo vprašanje: Kako se glasi peto pravilo? 
Odgovor: to pravi, da moramo tedaj, ko je nad tonom v basu zapisana oznaka b, k temu tonu zaigrati malo terco,  

tako kot je v drugem in petem taktu spodnjega primera, kjer pa sta nad tonom v basu zapisani oznaki # ali    quadrat,  
tam je treba zaigrati veliko terco. To prikazuje naslednji primer:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pojasnitev prvega dela primera. 
 

K prvemu tonu prvega takta, ki je D, tako kot tudi k drugemu tonu, ki je A, in k tretjemu tonu, ki je F, povsod55 zaigramo intervale terce, kvinte in oktave. 
K prvemu tonu drugega takta, ki je G, zaigramo malo terco, ki je B, k naslednjemu ali drugemu tonu, ki je D, in k tonu F, pa terco, kvinto in oktavo, k tonu C (najprej) zaigramo kvarto 
F, nato pa terco E (namesto kvarte). 
K prvim trem tonom tretjega takta, ki so F, F in D, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k zadnjemu tonu, ki je A, zaigramo veliko terco Cis, skupaj s kvinto E in oktavo A.  
K prvemu tonu četrtega takta, ki je D, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k drugemu tonu, ki je E, veliko terco Gis, k obema zadnjima tonoma, ki sta A, pa veliko terco Cis, skupaj s 
kvinto E in oktavo A. 
K prvemu tonu petega takta, ki je D, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k drugemu tonu, ki je G, pa malo terco B, k tretjemu tonu, ki je A, zaigramo veliko terco Cis, k tonu D pa 
intervale terce, kvinte in oktave. 
K prvemu tonu šestega takta, ki je A, zaigramo veliko terco Cis, skupaj s kvinto E in oktavo A, k zadnjemu tonu, ki je D, pa terco F, kvinto A in oktavo D. 

 
 
Pojasnitev drugega dela primera. 

 
K prvemu tonu prvega takta, ki je D, zaigramo intervale terce, kvinte in oktave, k drugemu tonu, ki je F, seksto D, k tretjemu tonu, ki je D, pa terco, kvinto in oktavo.56 
K prvemu tonu drugega takta, ki je G, zaigramo malo terco B, k tonu E zaigramo seksto C, k tonoma F in D pa povsod zaigramo terco, kvinto in oktavo. 
K prvemu tonu tretjega takta, ki je A, zaigramo veliko terco Cis, k tonu Fis zaigramo seksto D, k tonu G pa malo terco B. 
K prvemu tonu četrtega takta, ki je D, zaigramo veliko terco Fis, k obema tonoma G zaigramo malo terco B, skupaj s kvinto in oktavo. 
K prvemu tonu petega takta, ki je F, zaigramo seksto D, k tonu D zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu Cis seksto A, skupaj s terco E, k tonu D pa zaigramo terco, kvinto in oktavo. 
K prvemu tonu šestega takta, ki je A, zaigramo veliko terco Cis, skupaj s kvinto E in oktavo A, k tonu D zaigramo terco, kvinto in oktavo. 
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Osmo vprašanje: Kako se glasi šesto pravilo? 

Odgovor: to pravi, da moramo tedaj, ko je nad noto ali tonom v basu zapisana oznaka #, k temu tonu  
zaigrati terco majorem ali veliko terco, če pa je takšna oznaka zapisana pred noto, se ta in vsaka takšna nota57  
zaigra za pol tona višje. Ko je neko število zapisano nad noto in je skozi to število potegnjena črtica, npr.    , 4+ ipd.,  
tedaj ta črtica pomeni isto kot znak # in tone, na katere se številka nanaša, zviša za pol tona,   
če pa se pri številki nahaja znak b, potem je ton, na katerega se to število nanaša, minor in zato ta ton  
zaigramo za pol tona nižje. To jasno kaže naslednji primer. 

         
 

         Prvi del 
 
 
 
 
 
 
 
      

Pojasnitev prvega dela primera. 
 
 

K prvemu tonu prvega takta, ki je E, zaigramo terco G, kvinto H in oktavo E, k drugemu tonu, ki je Gis, zaigramo terco H, kvinto E, k tonu A (najprej) zaigramo terco C, skupaj s 
kvinto E, nato pa veliko seksto Fis58 (namesto kvinte). 
K prvemu tonu drugega takta, ki je E, zaigramo veliko terco Gis, kvinto H, k drugemu tonu, ki je C, terco E in seksto A, k tretjemu tonu, ki je D, skupaj zaigramo terco F in kvinto A, 
nato pa seksto H (namesto kvinte ). 
K prvemu tonu tretjega takta, ki je A, zaigramo intervale terce, kvinte in oktave, k drugemu tonu, ki je E, terco Gis in kvinto H, k (obema tonoma) A zaigramo terco, kvinto in oktavo.  
K prvemu tonu četrtega takta, ki je E, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k drugemu tonu, ki je G, (najprej) zaigramo seksto E, skupaj s terco H, nato pa kvinto D (namesto sekste). 
K prvima dvema tonoma v petem taktu, ki sta A in E, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tretjemu tonu, ki je H, zaigramo kvinto Fis,59 skupaj s kvarto E, in k zadnjemu tonu, ki se prav 
tako imenuje H, zaigramo veliko terco Dis.60 
K prvemu tonu šestega takta v prvem delu primera, ki se imenuje E, zaigramo terco G, skupaj s kvinto H.  
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Drugi del primera 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pojasnitev drugega dela primera  
k šestemu pravilu.  

 
 
V drugem delu primera zaigramo k prvemu tonu, ki se imenuje E, malo terco G, k drugemu tonu, ki je  
Fis, pa zaigramo seksto D, hkrati s tonom v basu in terco A,61 nato pa kvinto C (namesto sekste). 
K prvima dvema tonoma v drugem taktu, tj. k tonoma G, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k drugemu tonu, ki je H, (najprej) zaigramo seksto G, hkrati s  
terco D, nato pa zmanjšano kvinto,62 tj. ton F (namesto sekste). 
K prvemu tonu tretjega takta, ki je C, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu G (prav tako) terco, kvinto in oktavo, k tretjemu tonu, ki je D, skupaj zaigramo  
kvinto A in kvarto G, nato pa veliko terco Fis (namesto kvarte). 
K prvemu tonu četrtega takta, ki je G, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k drugemu tonu, ki je D, (najprej) zaigramo kvinto in veliko terco,  
tj. tona Fis in A, nato pa seksto H (namesto kvinte). 
K prvemu tonu petega takta, ki je E, skupaj zaigramo kvinto H in terco G, nato pa seksto C (namesto kvinte), k drugemu tonu, ki je H,  
zaigramo veliko terco Dis, skupaj s kvinto Fis, k tonu G zaigramo seksto E in terco H. 
K prvemu tonu šestega takta, ki je A, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu E (prav tako) zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu H  
(najprej) skupaj zaigramo kvinto Fis in kvarto E, nato pa veliko terco Dis (namesto kvarte). 
K tonu v zadnjem ali sedmem taktu, ki je E, zaigramo terco, kvinto in oktavo.
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Deveto vprašanje: Kako se glasi sedmo pravilo?  
Odgovor: to pravi, da moramo tedaj, ko sta nad tonom v basu označena drug poleg drugega intervala kvarte in terce, 

kvarto pripraviti s predhodnim tonom in ob njej ves čas63 igrati še kvinto in oktavo, nato pa (namesto kvarte) zaigrati terco. To je razvidno v drugem in 
četrtem taktu naslednjega primera, ki razlaga to pravilo. 

 
 
             
 
 
 
   
      

Pojasnitev prvega dela primera. 

 
 
 

K prvemu tonu, ki je F, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k drugemu tonu, ki je A, zaigramo seksto F skupaj s terco C, k tonu F zaigramo seksto D in terco A. 
K prvemu tonu drugega takta, ki je G, kvinto D in kvarto C zaigramo skupaj, terco H64 pa nato (namesto kvarte), k drugemu tonu zaigramo terco, kvinto in oktavo, k zadnjemu tonu A 
zaigramo seksto F skupaj s terco C. 
K prvemu tonu tretjega takta, ki je C, kvinto G in kvarto F zaigramo skupaj, terco E pa nato (namesto kvarte), k drugemu tonu F zaigramo terco, kvinto in oktavo. 
K prvemu tonu četrtega takta, ki je E, zaigramo seksto C skupaj s terco G, k drugemu tonu, ki je D, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tretjemu tonu, ki je A, (najprej) skupaj zaigramo 
kvinto E in kvarto D, (nato pa) terco Cis (namesto kvarte). 
K prvemu tonu petega takta, ki je D, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k drugemu tonu, ki je F, zaigramo seksto D skupaj s terco A, k tonu C pa seksto A skupaj s terco E, k tonu D 
skupaj zaigramo veliko seksto H in kvinto A. 
K prvemu tonu šestega takta, ki je E, (najprej) skupaj zaigramo kvinto H in kvarto A, nato pa veliko terco Gis (namesto kvarte), (k tonu F zaigramo terco, kvinto in oktavo). 

 
 

Pojasnitev drugega dela primera. 

 
 
 

K prvemu tonu, ki je A, zaigramo veliko terco Cis skupaj s kvinto E in oktavo A, k tonu F zaigramo seksto D in terco A, k tonu D pa terco, kvinto in oktavo. 
K prvemu tonu drugega takta, ki je E, (najprej) zaigramo septimo D skupaj s terco G, nato pa veliko seksto Cis (namesto septime), k drugemu tonu D zaigramo terco, kvinto in oktavo. 
K prvemu tonu tretjega takta, ki je A, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu C zaigramo terco in kvinto, k tonu H (najprej) zaigramo terco D in septimo A, nato pa veliko seksto Gis 
(namesto septime). 
K prvemu tonu četrtega takta, ki je E, zaigramo veliko terco Cis, k tonu D terco, kvinto in oktavo, k tonu E zaigramo seksto C, k tonu F pa terco, kvinto in oktavo. 
K prvima dvema tonoma v petem taktu, ki sta C in A, zaigramo terco, kvinto in oktavo,65 k tretjemu tonu, ki je G, (najprej) zaigramo septimo F skupaj z malo terco B, nato pa seksto E 
(namesto septime). 
K (vsem) štirim tonom v šestem taktu, ki se imenujejo F, F, E, C, zaigramo terco, kvinto in oktavo. 
K prvemu tonu sedmega takta, ki je D, (najprej) zaigramo septimo C skupaj s terco F, nato pa veliko seksto H (namesto septime), k tonu C zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu A 
pa seksto F skupaj s terco C. 
K prvemu tonu osmega takta, ki je C, (najprej) skupaj zaigramo kvinto G in kvarto F, nato pa terco E (namesto kvarte), k zadnjemu tonu, ki je F, zaigramo terco, kvinto in oktavo.   
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Deseto vprašanje: Kako se glasi osmo pravilo? Odgovor: to pravi, da moramo tedaj, ko sta nad tonom v basu označena drug nad drugim intervala kvinte in  
sekste – kot je v prvem, tretjem in sedmem taktu naslednjega primera –, kvinto zmeraj pripraviti s predhodnim tonom in jo v naslednjem akordu66 
razvezati navzdol, seksta pa ob tem leži, zraven ves čas igramo tudi terco. Paziti je še treba, da akord v diskantu67 zaigramo le k prvemu in tretjemu tonu 
v basu, ko si prva dva tona v njem sledita v oktavi.68 To prikazuje naslednji primer. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pojasnitev prvega dela primera. 

 
 

 

K prvemu tonu, ki je G, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k drugemu tonu, ki je C, zaigramo seksto A in kvinto G skupaj s terco E, k tonu D zaigramo terco Fis skupaj s kvinto A. 
K prvima dvema tonoma v drugem taktu, ki sta G, zaigramo terco, kvinto in oktavo, za njima še ton F (v basu), k tretjemu tonu, ki je E, zaigramo seksto C, za njim še ton D (v basu), k 
tonu C zaigramo terco, kvinto in oktavo. 
K prvima dvema notama tonoma v tretjem taktu, ki sta F in D, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu G zaigramo seksto E in kvinto D skupaj s terco B,69 k tonu A veliko terco Cis. 
K prvima dvema tonoma v četrtem taktu, ki sta D in G, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu H seksto G skupaj s terco D, k tonu G pa terco, kvinto in oktavo. 
K prvima dvema tonoma v petem taktu, ki sta C in H, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu A (najprej) zaigramo septimo G skupaj s terco C, nato pa veliko seksto Fis. 
K prvemu tonu v šestem taktu, ki je G, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu H seksto G in terco D, k tonu C terco, kvinto in oktavo, za njim še ton D (v basu), k tonu E zaigramo 
seksto E skupaj s terco G. 
K prvemu tonu v sedmem taktu, ki je F, skupaj zaigramo seksto D in kvinto C, k tonu G zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu C (prav tako) terco, kvinto in oktavo. 

 

 Pojasnitev drugega dela primera. 

 
 

K prvemu tonu prvega takta, ki je C, zaigramo terco in kvinto, k tonu H zaigramo seksto G skupaj s terco D, k tonu A terco, kvinto in oktavo, k tonu H zaigramo G skupaj s terco D.  
K prvemu tonu drugega takta, ki je C, zaigramo seksto A, kvinto G in terco E, k tonu D veliko terco Fis in kvinto A, k tonu G zaigramo terco, kvinto in oktavo, za njim še ton F (v 
basu), k tonu E zaigramo seksto C in terco G, za njim še ton D (v basu). 
K prvemu tonu tretjega takta, ki je C, zaigramo terco, kvinto in oktavo, za njim še ton A (v basu), k tonu D zaigramo terco, kvinto in oktavo, za njim še ton C  (v basu), k tonu H 
zaigramo seksto G skupaj s terco D, za njim še ton A (v basu). 
K prvima dvema tonoma v četrtem taktu, ki sta G, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu A (prav tako) terco, kvinto in oktavo, za njim še ton G (v basu), k tonu F (spet) zaigramo 
terco, kvinto in oktavo, za njim še ton E (v basu). 
K prvemu tonu petega takta, ki je D, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu H seksto G in terco D, k tonu C zaigramo terco in kvinto, za njim še ton D (v basu), k tonu E zaigramo 
terco G, za njim še ton F (v basu). 
K prvemu tonu šestega takta, ki je G, zaigramo terco, kvinto in oktavo, za njim še ton F (v basu), k tonu E zaigramo seksto C skupaj s terco G, k tonu F zaigramo terco, kvinto in 
oktavo. 
K prvemu tonu sedmega takta, ki je D, (najprej) zaigramo septimo C in terco F, nato pa veliko seksto H (namesto septime),70 k tonu C zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu A pa 
veliko seksto Fis in terco C. 
K prvemu tonu osmega takta, ki je G, zaigramo terco, kvinto in oktavo, za njim še ton A (v basu), k tonu H zaigramo seksto G skupaj s terco D, za njim še ton C (v basu), k tonu D 
(najprej) zaigramo kvinto A in kvarto G, (nato) pa veliko terco Fis (namesto kvarte). / K tonu G v zadnjem taktu zaigramo terco, kvinto in oktavo.   
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Enajsto vprašanje: Kako se glasi deveto pravilo?  
Prvi odgovor: to pravi, da tedaj, ko so nad tonom v basu označeni drug nad drugim intervali sekunde, kvarte in sekste – kot je v prvem in četrtem taktu 

naslednjega primera –, tonov, ki ustrezajo tem intervalom, ne pripravljamo, temveč jih vedno zaigramo istočasno s tonom v basu (nad katerim so 
označeni). Pri tem mora ton v basu že ležati na način sinkope in se razvezati oziroma spustiti v naslednjem akordu71 za ton72 navzdol, tudi kvarta (v 
diskantu) se tu razveže, le da navzgor (in v tem akordu postane seksta), sekunda (iz prvega sozvočja pa obleži in) postane terca.   

Drugi odgovor: to pravilo še pravi, da je tam, kjer sta nad tonom v basu označena drug za drugim intervala none in oktave, nono treba pripraviti s predhodnim 
tonom in jo v naslednjem akordu73 razvezati navzdol (v oktavo). Terco in kvinto, ki (v tem akordu) zvenita skupaj z oktavo, zaigramo že ob noni. To 
lahko vidimo v drugem in petem taktu naslednjega primera, ki nazorno razlaga to pravilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pojasnitev prvega (in drugega) dela primera. 

 
 

K prvemu tonu, ki je A, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k drugemu tonu v basu, ki (je z ligaturo zvezan s prvim in že) leži, zaigramo sekundo H, kvarto D in seksto F, k tonu Gis 
zaigramo seksto E in terco H. 
K prvemu tonu drugega takta, ki je A, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu E zaigramo seksto C skupaj s terco G, k tonu F (najprej) zaigramo nono G skupaj s terco A, nato pa 
oktavo F (namesto none). 
K prvemu tonu tretjega takta, ki je G, zaigramo seksto E skupaj s terco H, k tonu A terco, kvinto in oktavo, za njim še ton G (v basu), k tonu F zaigramo seksto D skupaj s kvinto C., (k 
tonu G zaigramo terco, kvinto in oktavo).       
K prvima dvema tonoma četrtega takta, ki sta C, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tretjemu tonu (v basu), ki je C in (je z ligaturo zvezan s prejšnjim tonom ter) leži, zaigramo 
sekundo D, kvarto F in seksto A, k tonu H zaigramo seksto G in terco D. 
K prvemu tonu petega takta, ki je C, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu Gis seksto E skupaj s terco H, k tonu A (najprej) zaigramo nono H skupaj s terco C, nato pa oktavo A 
(namesto none).  
K prvemu tonu šestega takta, ki je H, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu E terco Gis skupaj s kvinto H, k tonu H (najprej) zaigramo kvinto Fis skupaj s kvarto E, nato pa terco 
Dis (namesto kvarte). / K prvemu tonu sedmega takta, ki je E, zaigramo terco, kvinto in oktavo.  
K prvemu tonu osmega takta, ki je E, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu Cis zaigramo seksto A skupaj s terco E, k tonu D (najprej) zaigramo nono E skupaj s terco F, nato pa 
oktavo (namesto none). / K prvima dvema tonoma devetega takta, ki sta A in E, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tretjemu tonu (v basu), ki je E in (je z ligaturo zvezan s prejšnjim 
tonom ter) leži, zaigramo sekundo F, kvarto A in seksto C, k tonu D zaigramo seksto H skupaj s terco F. / K prvemu tonu desetega takta, ki je D, zaigramo sekundo E in kvarto G, 
seskta k tonu C je A, terca je E, k tonu H je septima A in terca je D, velika seksta, ki sledi (septimi namesto nje), je Gis. / K prvemu tonu enajstega takta, ki je A, zaigramo terco, kvinto 
in oktavo, k tonu H seksto G in terco D, k tonu C (najprej) zaigramo nono D in terco E, nato pa oktavo (namesto none). / K prvemu tonu dvanajstega takta, ki je D, (naprej) zaigramo 
septimo C skupaj s terco F, nato pa seksto H (namesto septime), k tonoma C zaigramo terco, kvinto in oktavo. / K prvemu tonu trinajstega takta, ki je H, zaigramo terco D skupaj s 
seksto G,74 k tonu A seksto F skupaj s terco C, k tonu Gis zaigramo seksto E skupaj s terco H, k tonu A pa terco, kvinto in oktavo. / K prvemu tonu štirinajstega takta, ki je E, zaigramo 
veliko terco Gis, k tonu C zaigramo seksto A skupaj s terco E, za njim še ton D (v basu), k tonu E (najprej) zaigramo kvarto A, nato pa veliko terco Gis (namesto kvarte). / K prvemu 
tonu petnajstega takta, ki je A, zaigramo terco, kvinto in oktavo.      
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Dvanajsto vprašanje: Kako se glasi deseto pravilo? 
Prvi odgovor: to pravi, da moramo tedaj, ko je nad tonom v basu označen interval zmanjšane kvinte,75 ki mu pravimo tudi quinta falsa, poleg nje  

vedno zaigrati še seksto in terco, kot je v drugem in petem taktu naslednjega primera. 
Drugi odgovor: to pravilo še pravi, da moramo tedaj, ko sta dve števili nad tonom v basu označeni eno nad drugim76 (in spodnje število označuje quinto falso), 

interval, ki ga označuje prvo (ali spodnje) število, vedno pripraviti (s predhodnim tonom), interval, ki ga označuje drugo (ali zgornje) število, pa zaigra-
mo svobodno (tj. brez priprave ali neposredno skupaj z basom), ostali glasovi se gibljejo v protipostopu,77 tako kot je (v petem taktu) pri oznaki 5b.    

Tretji odgovor: to pravilo tudi pravi, da interval zmanjšane kvinte78 vedno razvezujemo v naslednjem akordu79 navzdol.  
       Naslednji primer pojasnjuje sledeče: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Pojasnitev prvega dela primera. 

 
 
 

K prvemu tonu, ki je C, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu E zaigramo seksto C, za njim še ton F (v basu), k tretjemu tonu, ki je G, zaigramo kvinto D in kvarto C, (ob četrtem 
tonu, ki je G, še naprej držimo kvinto D in zaigramo terco) H.  
K prvemu tonu drugega takta, ki je C, zaigramo terco, kvinto in oktavo, za njim še ton D (v basu), k tonu E zaigramo seksto C skupaj s terco G, k tonu Fis je zmanjšana80 kvinta C, k 
tonu G zaigramo terco, kvinto in oktavo. / K prvemu tonu tretjega takta, ki je C, (najprej) zaigramo kvinto G skupaj s terco E, nato pa seksto A (namesto kvinte), k tonu H zaigramo 
terco in seksto,81 za njim še ton C (v basu), k tonu D zaigramo septimo C in terco Fis ter kvinto A., (k tonu G zaigramo terco, kvinto in oktavo) / K prvemu tonu četrtega takta, ki je D, 
(najprej) zaigramo kvinto in kvarto ali tona A in G, nato pa terco Fis (namesto kvarte), k tonu G zaigramo terco, kvinto in oktavo. / K prvemu tonu petega takta, ki je A, zaigramo 
seksto F skupaj s terco C, k tonu H zaigramo seksto G in zmanjšano kvinto82 F, k tonu C pa terco, kvinto in oktavo, k tonu E zaigramo seksto C skupaj s terco G, za njim še ton F (v 
basu). / K prvemu noti tonu šestega takta, ki je G, zaigramo septimo F skupaj s kvinto D, k tonu F septimo E in kvinto C, k tonu G (najprej) zaigramo kvinto D skupaj s kvarto C, nato 
pa terco H (namesto kvarte). / K prvemu noti tonu sedmega takta, ki je C, zaigramo terco, kvinto in oktavo. 
 

 Pojasnitev drugega dela primera. 

 
 

K prvemu tonu v drugem delu primera, ki je C, zaigramo terco, kvinto in oktavo, za njim še ton H (v basu), k tonu A zaigramo terco, kvinto in oktavo, za njim še ton G (v basu), k tonu 
F zaigramo terco, kvinto in oktavo, za njim še ton E (v basu), k tonu D zaigramo terco, kvinto in oktavo. 
K prvemu tonu drugega takta, ki je E, zaigramo septimo D skupaj z veliko terco Gis, k tonu D zaigramo septimo C skupaj s kvinto A, k tonu E (najprej) zaigramo kvinto H in kvarto A, 
nato pa veliko terco Gis (namesto kvarte). / K prvima dvema tonoma tretjega takta, ki sta A,83 zaigramo terco, kvinto in oktavo, za njima še ton G (v basu), k tonu Fis zaigramo seksto 
D skupaj s terco A, k tonu Gis pa seksto E in kvinto D. / K prvemu tonu četrtega takta, ki je A, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu G seksto E, k tonu F (najprej) zaigramo septimo 
E skupaj s terco A, nato pa seksto D (namesto septime). / K prvemu tonu petega takta, ki je E, zaigramo veliko terco Gis, k tonu A zaigramo terco, kvinto in oktavo, za njim še ton G (v 
basu), k tonu F prav tako (terco, kvinto in oktavo), za njim še ton E (v basu). / K prvemu tonu šestega takta, ki je D, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu G prav tako (terco, kvinto 
in oktavo), za njim še ton F (v basu), k tonu E zaigramo seksto C skupaj s terco G, za njim še ton F (v basu), k tonu E zaigramo seksto C skupaj s terco G, za njim še ton D (v basu).  
K prvemu tonu sedmega takta, ki je C, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu E zaigramo seksto C skupaj s terco G, za njim še ton F (v basu), k prvemu tonu G zaigramo kvinto in 
kvarto ali tona D in C, k drugemu tonu G pa terco H. / K prvemu tonu osmega takta, ki je C, zaigramo terco E, kvinto G in oktavo C.      
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Trinajsto vprašanje: Kako se glasi enajsto pravilo? 
Odgovor: to pravi, da je treba tam, kjer sta nad tonom v basu označena eden nad drugim intervala kvinte in sekste, kvinto pripraviti s predhodnim tonom  

in ob njej zaigrati še seksto in terco, v naslednjem akordu84 pa isto kvinto razvezati navzdol, medtem ko terco razvežemo navzgor.85  
Cenjeni učenec, naslednji primer si dobro zapomni in bodi zelo pozoren na to, kaj uči njegova vsebina. Pojasnitev le-te v nadaljevanju je podana 
najboljše, kot je mogoče, in ne pušča nobenih nejasnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Pojasnitev prvega dela primera. 

 
 
 

K prvemu tonu, ki je G, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k drugemu tonu, ki je Es,86 (najprej) zaigramo septimo D (in nato, namesto nje, še) seksto C. 
K prvima dvema tonoma v drugem taktu, ki sta D, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k drugemu tonu, ki je B, zaigramo seksto G in kvinto F, skupaj s terco D, k tonu C zaigramo terco, 
kvinto in oktavo, za njim še ton B (v basu). 
K prvemu tonu tretjega takta, ki je A, zaigramo seksto F in kvinto E, k tonu B zaigramo terco, kvinto in oktavo, za njim še ton A (v basu), k tonu G zaigramo seksto E in kvinto D, k 
tonu A pa veliko terco Cis. 
K prvemu tonu četrtega takta, ki je D, zaigramo terco, kvinto in oktavo, za njim še ton Es (v basu), k tonu F (najprej) zaigramo kvinto C in kvarto B, nato pa terco A (namesto kvarte). 
K prvemu tonu petega takta, ki je B, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu Es zaigramo septimo D in terco G, k tonu A septimo G in terco C, k tonu D zaigramo septimo C in terco 
Fis.  
K prvima dvema tonoma v šestem taktu, ki sta G, zaigramo terco, kvinto in oktavo, za njim še ton A (v basu), k tonu B zaigramo seksto G in terco D, za njim še ton A (v basu), k tonu 
G zaigramo terco B in kvinto D, za njim še ton F (v basu). 
K tonu v osmem taktu, ki je D, zaigramo veliko terco Fis in kvinto A. 

 

 Pojasnitev drugega dela primera. 

 
 
 

K prvemu tonu, ki je D, zaigramo malo terco F in kvinto A, k tonu E zaigramo seksto C in terco G, k tonu Fis pa seksto D, kvinto C in terco A. 
K prvima dvema tonoma G v drugem taktu zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu A zaigramo seksto F, k tonu B pa seksto G in kvinto F, skupaj s terco D. 
K prvima dvema tonoma C v tretjem taktu zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu F zaigramo septimo E in terco C, k tonu B pa septimo A in terco D. 
K prvemu tonu četrtega takta, ki je E, zaigramo septimo D in terco G, k tonu A septimo G in veliko terco Cis, k tonu D zaigramo veliko terco Fis, k tonu B pa seksto G in terco D. 
K prvemu tonu petega takta, ki je C, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu A seksto Fis skupaj s terco C, k dvema tonoma G zaigramo terco, kvinto in oktavo, za njima še ton F (v 
basu).  
K prvemu tonu šestega takta, ki je Es, zaigramo seksto C in kvinto B, k tonu F zaigramo terco, kvinto in oktavo, za njim še ton Es (v basu), k tonu D zaigramo seksto B in kvinto A, k 
tonu Es zaigramo kvinto B, oktavo Es in terco G, za njim še ton D (v basu). 
K prvemu tonu sedmega takta, ki je C, zaigramo seksto A in kvinto G, k tonu D zaigramo terco, kvinto in oktavo, za njim še ton C (v basu), k tonu H zaigramo seksto G in kvinto F, k 
tonu C pa terco, kvinto in oktavo. / K prvemu tonu osmega takta, ki je D, zaigramo septimo C in veliko terco Fis, k tonu G terco, kvinto in oktavo, k tonu D zaigramo kvinto A in 
kvarto G, k tonu D pa veliko terco Fis.87 / K prvemu tonu devetega takta, ki je G, zaigramo terco, kvinto in oktavo.           
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Pojasnilu obeh delov zgornjega primera sedaj dodajam še koristen napotek, ki ti bo ta primer, dragi učenec,88  
pomagal lažje zaigrati. 
 
Zelo bodi pozoren na to, kaj pravi (naslednje) pravilo:  

Prvič: to pravi, da moramo kvinto, ko je nad tonom v basu označena poleg sekste, vedno pripraviti (s predhodnim tonom) in ob njej zaigrati  
še seksto in terco. Oglej si sedaj tretji ton v drugem taktu zgornjega primera, nad katerim sta kvinta in seksta označeni ena nad drugo. Tu se je treba 
najprej vprašati, kateri ton je mala terca k predhodnemu tonu D. Ta ton je F. Preštej torej pet tonov89 navzgor od tona B, in videl boš, da kvinta k tonu B, 
ki je F, že zveni kot terca k predhodnemu tonu D. Opazil boš torej, da je kvinta vselej že pripravljena, ko sta nad tonom v basu intervala kvinte in sekste 
označena drug poleg drugega,90 k njej pa zaigramo le še seksto in terco. Kvinta (k tonu B) je torej F, seksta je G in terca je D.  

 
Drugič: Vedi, da je treba tam, kjer kvinto v naslednjem akordu91 razvezujemo navzdol, terco razvezati navzgor. Tak primer je pri četrti noti  

v tretjem taktu. Pred tem si oglej še drugi ton v tem taktu, ki je B in h kateremu zaigramo terco D. Ta postane kvinta ob četrtem tonu tega takta, pri 
katerem moraš zaigrati še terco k zgornji oktavi tega tona, in sicer malo terco, ki je B. 

 
Tretjič: Pazi tudi na to, da pri izvajanju vseh primerov (ki so v tem priročniku), dobro razmisliš, v kateri tonaliteti92 je kakšen primer  

napisan, imaš pa tudi zadostno pojasnilo pri vsakem od njih. 
 
 
Štirinajsto vprašanje: Kako se glasi dvanajsto pravilo (za dobro izvajanje) generalnega basa? 

Odgovor: to pravi, da tam, kjer so nad tonom v basu označeni drug nad drugim intervali sekunde, kvarte in sekste (torej:    ), tega tona v basu ne  
zaigramo, saj ga s prejšnjim tonom povezuje ligatura, ki navadno ustvari sinkopiran ritem,93 naslednji ton v basu, pri katerem je največkrat označen 
interval sekste, pa zaigramo za ton ali polton niže. Ob seksti sicer lahko zaigramo še terco in oktavo, vendar pa slednjo navadno izpustimo.  

 
Tudi ta primer bom še pojasnil, ob njem pa se zelo potrudi, saj ta primer, skupaj s prejšnjim, celovito zaokroža znanje, ki ga potrebuješ za dobro 
izvajanje generalnega basa.                     
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 Pojasnitev prvega dela primera. 

 
 
 

K prvemu tonu, ki je A, zaigramo veliko terco, k drugemu tonu, ki je B, (najprej) zaigramo septimo A, nato pa seksto G (namesto septime).  
K prvemu tonu drugega takta, ki je A, zaigramo septimo G skupaj s terco C, nato pa seksto F (namesto septime). (K drugemu tonu tega takta, ki je G, najprej zaigramo septimo F in 
malo terco B, nato pa septimo razvežemo v seksto E). 
K prvemu tonu tretjega takta, ki je F, zaigramo terco, kvinto in oktavo, nato še ton G (v basu), k tonu A zaigramo veliko terco Cis in kvinto E, k tonu D pa terco, kvinto in oktavo. 
K vsem tonom v četrtem taktu, ki so E, F, C, C, zaigramo terco, kvinto in oktavo. 
K prvemu tonu petega takta, ki je C in leži iz prejšnjega takta, v diskantu zaigramo seksto A in kvarto F, k tonu B zaigramo seksto G in terco D, k tonu A seksto F in terco C, k tonu B 
pa terco, kvinto in oktavo.  
K prvemu tonu šestega takta, ki je B in leži iz prejšnjega takta, zaigramo seksto G in kvarto E, k tonu A terco C in kvarto F,94 k tonu G najprej zaigramo septimo F, nato pa seksto E 
(namesto septime). 
K prvemu tonu sedmega takta, ki je F, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu A seksto F in terco C, nato še ton B (v basu), k tonu C (najprej) zaigramo kvinto G in kvarto F, nato pa 
terco E (namesto kvarte).  
K prvemu tonu osmega takta, ki je F, zaigramo terco, kvinto in oktavo.      

Pojasnitev drugega dela primera. 

 
 
 

K prvemu tonu, ki je F, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k naslednjemu tonu F, ki (je z ligaturo povezan s prejšnjim tonom in že) leži, zaigramo seksto D, kvarto B95 in sekundo G, k 
tonu E pa terco, kvinto in oktavo. 
K prvemu tonu drugega takta, ki je D, (najprej) zaigramo septimo C in terco F, nato pa veliko seksto H (namesto septime), k obema tonoma C zaigramo terco, kvinto in oktavo. 
K prvemu tonu tretjega takta, ki je A, zaigramo seksto F in terco C, k tonu F zaigramo terco, kvinto in oktavo, k prvemu tonu B (prav tako) terco kvinto in oktavo, k drugemu tonu B 
zaigramo seksto G skupaj s terco D, nato še ton C (v basu).  
K prvemu tonu četrtega takta, ki je D, (najprej) zaigramo kvinto A in kvarto G, nato pa terco Fis (namesto kvarte), k obema tonoma G zaigramo veliko terco H skupaj s kvinto D in 
oktavo G. 
K prvemu tonu petega takta, ki je G in leži iz prejšnjega takta, zaigramo sekundo A, kvarto C in seksto E, k tonu F seksto D in terco A, k tonu E (najprej) zaigramo septimo D in terco 
G, nato pa (veliko seksto) Cis (namesto septime). 
K prvemu tonu šestega takta, ki je D, zaigramo terco, kvinto in oktavo, nato še ton E (v basu), k tonu F zaigramo seksto D in terco A, k tonu C pa seksto A in terco E.  
K prvemu tonu sedmega takta, ki je D, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k tonu A (prav tako) terco, kvinto in oktavo, k tonu E zaigramo kvinto H in kvarto A, nato pa (veliko terco) 
Gis (namesto kvarte).   

 
 
 

Konec pravil (za dobro izvajanje)  
generalnega basa. 
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Sedaj sledi še nekaj osnovnih navodil za dobro izvajanje generalnega basa, in sicer najprej: 

 
 O batutti ali taktu.96 

 
Batutta ali takt je neka določena časovna mera, ki jo že v začetku (skladbe) prepoznamo po ustrezni taktni oznaki ali številu. V njej so note  
razporejene in razdeljene v (taktirne) udarce (ali zamahe) gor in dol.97 V nadaljevanju je zato pojasnilo, kako prepoznamo posamezne takte in triple.98  
 
Omenil sem že deset vrst takta, sedaj dodajam še eno99 in pojasnjujem, kako se udarja ali taktira100 vsako od skupno torej enajst vrst takta. 
 
 
 
 

Ta takt se imenuje ordinarie takt in vsebuje štiri udarce ali četrtinke,  
eno v (taktirnem zamahu) navzdol, drugo na polovici takta, tretjo v tretjem  
in četrto v udarcu navzgor.101  

 

 

 
Ta takt se imenuje allabreve takt in vsebuje dva udarca, enega navzdol,  
drugega navzgor.  

  

 
 
 

Ta takt je dvo-četrtinski takt in vsebuje dva udarca, tako kot allabreve takt,  
vendar se od njega razlikuje po vrednosti not (ki jih vanj navadno zapisujemo).102 
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Ta takt se imenuje cela tripla103 in vsebuje tri udarce, eden je navzdol, drugi je v 
sredini, tretji je navzgor.  

 
 

Ta takt se imenuje tri-polovična tripla ali tri-polovinski takt in vsebuje tri udarce.  
Vanj gredo tri polovinke, ena je v udarcu navzdol, druga je na sredini udarca,  
tretja je v udarcu navzgor.104 

 
 

Ta takt se imenuje tri-četrtinski takt ali tri-četrtinska tripla, vsebuje pa tri četrtinke  
in prav toliko udarcev, eno v udarcu navzdol, drugo v sredini, tretjo v udarcu  
navzgor. 

           
 
 

  Ta takt se imenuje šest-četrtinski takt in vsebuje štiri udarce ali dve četrtinki  
v prvem udarcu, eno v drugem, dve v tretjem udarcu in eno v četrtem.  

 
 
 
           Ta takt se imenuje tri-osminska tripla ali tri-osminski takt in vsebuje tri udarce.  

Vanj gredo tri osminke, ena je v udarcu navzdol, ena je v sredini, ena pa v udarcu 
navzgor.  

 
 
           Ta takt se imenuje šest-osminski takt in vsebuje štiri udarce ali dve osminki  

v prvem udarcu, eno v drugem, dve v tretjem in eno v četrtem. 
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           Ta takt se imenuje devet-osminski ali eno-devetinski takt in vsebuje  

devet osmink, tri v udarcu navzdol, tri v sredini in tri v udarcu navzgor. 
 
 
           Ta takt se imenuje dvanajst-osminski takt in vsebuje štiri udarce.  

Vanj gre dvanajst osmink, tri so v udarcu navzdol, tri v drugem, tri so v tretjem  
in tri v četrtem udarcu, ki je udarec navzgor. 

 
Toliko o battutti ali taktu. Sledi še nekaj drugih pojasnil, in sicer: 

 
 O predznakih.105 

 
Če je pred noto zapisan višaj, z znakom #, potem to noto zaigramo za pol tona višje (kot bi jo sicer), ko pa je v začetku skladbe, takoj za ključi,106  
zapisanih eden ali več višajev, ki razkrivajo tonaliteto skladbe in se (zato) imenujejo esencialni višaji, tedaj ti višaji veljajo neprekinjeno v vsej skladbi  
in za vse tipke (ali tone, na katere se ti višaji nanašajo). Takšno tonaliteto imenujemo transponirana tonaliteta.107 Znak    , ko je zapisan za #,108  
se vedno imenuje razvezaj in navadno pomeni, da zaigramo belo tipko, tj. (predhodno zvišan ton) za pol tona nižje, če pa je   zapisan za (toni) B,109  
tedaj te tone zaigramo za pol tona višje, kot dovolj jasno sledi iz naslednjega primera.   
 
Prvi primer, ki je za razvezaje in (druge) predznake.110 
 
 
 
 
Drugi primer, ki je za esencialne predznake.111  
 
 
 
 
O tonalitetah, ki so z esencialnimi višaji in nižaji,112 se lahko, dragi učenec, poučiš v odgovoru na 31. vprašanje prvega ali začetnega dela tega učbenika,  
ki govori o akordih in njim pripadajočim tonalitetam.113  
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 O različnih drugih znakih, ki jih je treba spoštovati. 
 
 
Znak       se imenuje ligatura, ko je zapisan nad noto ali tonom, pomeni pa, 
 
 da tega tona ne zaigramo, temveč le držimo.114 
 
 
Znak    , imenovan repeticija, je znak za ponovitev glasbe vse od začetka, ali pa za ponovitev le dela skladbe, 
 
 ki ga zamejujeta dva takšna znaka (prvi na začetku, drugi na koncu).  
 
Znak     imenujemo taktnica,115 označuje pa mesto, kjer se končuje takt, znak z dvema navpičnima črtama 
  
 pa označuje konec nekega odseka116 v neki skladbi ali napevu.  
 
Znak  √  imenujemo custos oz. čuvaj ali kazalec, označuje pa mesto v notnem črtovju (tj. črto ali prostor med črtama), kjer je v naslednji vrstici 
 zapisana naslednja nota. 
 
 
Znak      , zapisan nad ali pod noto, pomeni finale ali konec skladbe.  
 
 
V nadaljevanju sledijo še glasbeni izrazi (termini musicales), ki se nahajajo nad oznakami za takt ali triple. 
 

Glasbeni termini 

 

 
Adagio  Allegro Praesto Tarde  Piano  Forte  Grave  Suave  Praestissime 
počasi  veselo  hitro  počasi117 tiho  glasno  zlagoma ljubko   najhitreje mogoče 
 
Solo  Tutti       
sam  vsi       Ti termini musicales niso vsi izrazi, ki se uporabljajo v glasbi. 
 
Obstajajo še drugi izrazi, ki jih moramo v inštrumentalni glasbi in na sploh v glasbi natančno upoštevati.   
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Sledi še neka druga vrsta partiture118 za dobro izvajanje generalnega basa, tj. tabela, ki prikazuje, kako imenujemo  
in zaigramo posamezne številke (ali šifre).    
 

 

tabela s šifram
i generalnega 

basa za pravilno izvajanje  
(le-teh) 

oktava 8 ………  A B H C Cis D Dis E F Fis G Gis A 
velika septima 7# ……… Gis A B H C Cis D Dis E F Fis G Gis 
mala septima 7b ……… G Gis A B H C Cis D Dis E F Fis G 
velika seksta 6# ……… Fis G Gis A B H C Cis D Dis E F Fis 
mala seksta 6b ……… F Fis G Gis A B H C Cis D Dis E F 
kvinta 5 ………  E F Fis G Gis A B H C Cis D Dis E 
velika kvarta 4# ……… Dis E F Fis G Gis A B H C Cis D Dis 
mala kvarta 4b ……… D Dis E F Fis G Gis A B H C Cis D 
velika terca 3# ……… Cis D Dis E F Fis G Gis A B H C Cis 
mala terca 3b ……… C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H C 
sekunda 2# ……… H C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H 

 
 
Ta primer lahko pojasnimo na štiri načine: 

1) Od leve proti desni (v vrstici) so našteti vsi toni v eni oktavi navzgor. 
2) Od desne proti levi (v vrstici) so našteti vsi toni v eni oktavi navzdol. 
3) Od leve proti desni (poševno) navzdol, so le oktave.  
4) Pokončno z vrha navzdol pa imaš za vsak ton zapisane intervale velike in male septime, velike in male sekste, kvinte, velike in male kvarte, velike in male 

terce in velike sekunde.119 
 
Z dobrim poznavanjem in razlikovanjem vsakega od teh načinov si boš zagotovil, dragi učenec,120 da ti bo  

izvajanje generalnega basa postalo preprosto kot igra.   
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Sledi naštetje številk (ali šifer), ki nastopajo v generalnem basu. Te so sledeče:  
 

 

s / z 
 
 

3 5 8 6 2 4 
2 4 4 

6 
5 
6 

5 
4 

#4 
b3 #4 7 9 

zaigramo 
še 

 

5 
8 

3 
8 

5 
3 

3 
8 

6 
4 6 5 

8 8 3 8 6 
8 

6 
2 

3 
5 

3 
5 

 
 Dajem ti še en edini primer, dragi učenec, s katerim si boš razjasnil (vsebino pravkar povedanega). 
 
 
 
 
 

 
Pojasnilo 

 
Če je v basu nad tonom C, tako kot tu, (označena) terca, potem poleg (tona C in terce) zaigraj še kvinto in oktavo, ne glede nato, da obe (v notah) nista posebej označeni.  
 Trije toni, ki jih zaigraj skupaj z basom, so torej C, E in G. 
Če je v basu nad tonom C (označena) kvinta, potem poleg (tona C in kvinte) zaigraj še terco in oktavo. Trije toni, ki jih zaigraj skupaj z basom, so torej G, E in C. 
Če je v basu nad tonom C (označena) oktava, potem poleg (tona C in oktave) zaigraj še kvinto in terco. Trije toni, ki jih zaigraj skupaj z basom, so torej C, G in E.121 
Če je v basu nad tonom C (označena) seksta, potem poleg (tona C in sekste ) zaigraj še terco in oktavo. Trije toni, ki jih zaigraj skupaj z basom, so torej C, E in A. 
Če je v basu nad tonom C (označena) sekunda, potem poleg (tona C in sekunde) zaigraj še kvarto in seksto. Trije toni, ki jih zaigraj skupaj z basom, so torej D, F in A. 
Če sta v basu nad tonom C (označeni) kvarta in sekunda, potem poleg (tona C ter kvarte in sekunde) zaigraj samo še seksto. Trije toni, ki jih zaigraj skupaj z basom,  
 so torej F, D in A.122 
Če je v basu nad tonom C (označena) kvarta, potem poleg (tona C in kvarte) zaigraj še kvinto in oktavo. Trije toni, ki jih zaigramo skupaj z basom, so torej F, G in C. 
Če sta v basu nad tonom C (označeni) kvarta in seksta, potem poleg (tona C ter kvarte in sekste) zaigraj še oktavo. Skupaj z basom torej zaigraj še tri tone, in sicer F, A in C. 
Če sta v basu na tonom C (označeni) kvinta in seksta, potem poleg (tona C ter kvinte in sekste) zaigraj še terco. Skupaj z basom torej zaigraj še tri tone, in sicer G, A in E. 
Če je v basu nad tonom C (označeni) kvinta in kvarta, potem poleg (tona C ter kvinte in kvarte) zaigraj še oktavo. Skupaj z basom torej zaigraj še tri tone, in sicer G, F in C. 
Če sta v basu nad tonom C (označeni) zvečana kvarta123 in mala terca, potem poleg (tona C ter kvarte in terce) zaigraj še seksto in oktavo. Skupaj z basom torej zaigraj 
 še štiri tone, in sicer F, Dis,124 A in C. 
Če je v basu nad tonom C (označena) zvečana kvarta,125 potem poleg (tona C in kvarte) zaigraj še seksto in sekundo. Skupaj z basom torej zaigraj še tri tone, in sicer Fis, A in D. 
Če je v basu nad tonom C (označena) samo septima, potem poleg (tona C in septime) zaigraj še sekundo in kvarto. Skupaj z basom torej zaigraj še tri tone, in sicer H, F in D. 
Če je v basu nad tonom C (označena) le nona, potem poleg (tona C in none) zaigraj še terco in kvinto. Skupaj z basom torej zaigraj še tri tone, in sicer D, E, G.     
 
  Enako velja za vse preostale tone (ki so skupaj s takšnimi oznakami intervalov zapisani v basu).  
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Sledi prikaz osmih glavnih tonusov:126
 

 

          Prvi začenja s tona D         Drugi začenja s tona G in z   Tretji začenja s tona A in z             Četrti začenja z E mola.127 
       in z intervalom male terce        intervalom male terce (med  intervalom male terce (med 
    (med prvim in tretjim tonom).128         prvim in tretjim tonom).     prvim in tretjim tonom). 
 
 
 
  
  Peti začenja s tona C.   Šesti začenja s tona F. Sedmi začenja s tona D in z  Osmi začenja s tona G in z 
            intervalom velike terce (med           intervalom velike terce (med 
              prvim in tretjim tonom).  prvim in tretjim tonom).129 
 
   
 
 

Sledi prikaz malih kadenc130 v vseh osmih glavnih tonusih. 
      V prvem,          drugem,  tretjem,   četrtem,      petem,        šestem,  sedmem,    osmem. 
  
 
 
 
 
 
 
Sledi še nekaj pravil za pravilno igranje generalnega basa: kot prvo, dva intervala kvinte, in enako velja za dve oktavi, ne smeta slediti druga drugi (v postopnem 
gibanju glasov) navzgor ali navzdol, nasprotno velja za terce in sekste, kakor tudi za kvinte in oktave »v skokih«.  
To prikazujejo naslednji primeri: 
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Najbolje je, da se postopom zaporednih kvint in oktav čim bolj izogibamo in da roki zmeraj ali vsaj tedaj, ko je to mogoče, igrata vsaksebi. To pomeni: ko igra leva 
roka melodijo v basu navzgor, tedaj naj svojo melodijo desna roka zaigra navzdol, in obratno. Kjer to ni mogoče, tam naj se (v izognitev vzporednemu gibanju melodije 
v levi in desni roki) navzdol uporabijo intervali septime in sekste ali sekunde in kvarte, (pri podobnih postopih) navzgor pa interval sekste, kot posrednik131 med dvema 
kvintama: 

 O (melodično) vzpenjajočih se tonih. 
 
     Drug način           
     z uporabo          … in tako pri vseh preostalih 
     intervala sekste           tonih. 
 
 
 
Drug način  
z uporabo intervalov              ... in tako naprej. 
septime in sekste 
 
 
Če pa so v generalnem basu note četrtinke, potem 
(v akordih, ki preprečujejo vzporedne kvinte in oktave)132       … in tako pri vseh preostalih tonih. 
septimo izpustimo in zaigramole le terco skupaj s seksto, 
  
 
Od štirih vzpenjajočih se tonov v basu je prvi s popolnim  
akordom,133 nad drugim zaigramo intervala sekste in terce,  
nad tretjim kvinto in seksto, nad četrtim in zadnjim134  
pa spet popolni akord. 
 
 
 
O (melodično) sestopajočih tonih.  
 
 
 
        Es kan auf   
Na drug način …        To se lahko zaigra 
          na ta način:135   



 42

 
str. 41 

 Za vajo: 
 
 

  prvič, 
 
 
 
 
 
 
 
 
  drugič. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konec osnov  
generalnega basa. 

 
 

Sledijo menueti,  
arije in sonate, kakor tudi  
galanterije, namenjene za igranje.  
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1 Na tem mestu v izv. je beseda Noten. Njen prevod tu in v nadaljevanju smiselno upošteva sodobno razlikovanje med pojmoma ton in nota oz. razliko med tonom kot zvočnim 
glasbenim pojavom in noto kot zapisom tona. 
2 Na tem mestu v izv. je beseda eingetheilt. Najbližji dobesedni prevod te besede (v nedoločniku) je »razporediti/razvrstiti«, prevod celega vprašanja pa je: »Kako razvrščamo note?«. 
Iz odgovora na to vprašanje je razvidno, da je namen obojega le predstaviti notno črtovje kot mesto za zapisovanje not. Podobno velja za besedo Tractirung v odgovoru na peto 
vprašanje, v katerem je najprej načelno omenjena razlika v številu potrebnih pomožnih črt in prostorov pri zapisovanju glasbe za posamezen inštrument, nato pa stvarno razloženo 
število takšnih črt in prostorov, ki se rabijo pri zapisovanju »diskantnega in basovskega glasu« glasbe za klavir in orgle. Prevod te besede zato ne sledi njenemu sedanjemu pomenu v 
nemščini (kot glagolniku od traktieren, ki je »obdelovanje/obravnavanje«), temveč enemu od pomenov latinskega glagola tractō, »pisati«. 
3 Sodeč po vsebini notnih primerov na str. 2 so s tem številom mišljeni štirje prostori med črtami notnega črtovja in prvi notni prostor nad njim.   
4 Na tem mestu v izv. je beseda Tractirung (glej op. 2).  
5 Prevod tega odstavka smiselno povzema vsebino nemškega izvirnika. Ta učenca seznanja z obstojem pomožnih črt in prostorov v sistemu notnega zapisovanja glasbe, ki so nad in 
pod glavnimi črtami in prostori notnega črtovja, njihovo število pa zamejuje s stvarno rabo takšnih črt in prostorov pri zapisovanju glasbe za posamezen inštrument (in tudi pevski glas, 
kot kažejo primeri na str. 2), predvidoma glede na glasovni obseg inštrumenta ali glasu. V odstavku je posebej pojasnjena še raba pomožnih črt in prostorov pri zapisovanju zgornjega 
(»diskantnega«) in spodnjega (»basovskega«) glasu v glasbi za klavir in orgle, oz. glasov, ki so se v klavirski glasbi takrat zapisovali na zgornje notno črtovje s sopranskim ključem na 
eni in spodnje notno črtovje z basovskim ključem na drugi strani. Zanimivo je, da obsega obeh glasov, ki sta v nadaljevanju učbenika (na str. 2) ponazorjena s primeroma »diskantne« 
in »basovske lestvice« (kot nizoma tonov »po belih tipkah« ali »glavnih tonov,« kot te tone imenuje odgovor na enaindvajseto vprašanje v tem učbeniku, in sicer od C do d1, zapisanih 
v basovskem ključu, in od c1 do c3, zapisanih v sopranskem ključu), skoraj povsem ustrezata obsegoma vokalnega sopranskega in basovskega glasu, kot ju prikazujeta primera obeh 
glasov na isti strani učbenika (razlika med obsegi obeh klavirskih in pevskih glasov je le ton d3, ki je tu zapisan v obliki pomožnega notnega prostora nad črtovjem kot najvišji ton 
soprana in ga med toni »diskantne lestvice« oz. zgornjega klavirskega glasu ni). Običajen glasovni obseg klavirjev in čembal, aktualnih na območju srednje Evrope v 60. in 70. letih 
18. stoletja – torej v času, ko je najverjetneje nastal rokopis novomeških Fundamenta – je bil namreč pet oktav, od kontra F do f3. Vendar pa je prav bolj prakticističen in manj »čisto-
teoretičen« pristop k razlagi posameznih vsebin in pojmov glasbene teorije v tem učbeniku zelo verjetno tudi razlog za takšno omejevanje glasovnega obsega pri zapisovanju glasbe za 
»klavir in orgle«, ki je tedaj v resnici le izjemoma segala čez obseg štirih oktav (od C do c3 in še do tona d3), kot npr. v Haydnovih zgodnjih klavirskih sonatah, v katerih nižji toni od C 
nastopajo skoraj izključno le v oktavnih podvojitvah basa, ki so bile del tedanjih »manir« v izvajalski praksi in so kot takšne v izvirnikih zabeležene le občasno in nedosledno.     
6 Na tem mestu v izv. je zapis vorgesezten Zeichen. Glede na odgovor na osmo vprašanje v tem delu Fundamenta in vsebino dvanajste in trinajste vrstice na strani št. 15 v nadaljevanju 
učbenika, ki izraz vorgesezten Zeichen (= »predstoječi znaki«) neposredno enačita s pojmom Schlüßeln (= ključi), ni gotovo, ali so s tem izrazom tu v resnici mišljeni notni predznaki, 
tj. višaji, nižaji in razvezaji, ali pa spet ključi, ki so že omenjeni neposredno pred tem zapisom. V razlagi notnih predznakov, ki je v odgovoru na devetnajsto vprašanje v prvem delu 
učbenika, ti predznaki niso poimenovani s posebnim pojmom, temveč so – kot skupina znakov pred notami – prikazani le grafično (glej tudi op. 105).      
7 Na tem mestu v izv. je beseda Eintheilugen. Drugače kot z glagolom eingetheilt v drugem vprašanju (glej op. 2), so tu z izrazom Eintheilugen najverjetneje mišljene različne 
»taksonomske« razporeditve ali razvrstitve »tonov v glasbi«, kot jih v nadaljevanju učbenika vsebujejo odgovori na vprašanja o posameznih temah razlagane snovi. V njih je tudi v 
resnici večkrat zapisana besedna zveza »die Music/Thöne/Noten [...] eingetheilt«, s katero npr. šestnajsto vprašanje uvaja odgovor, ki pojasnjuje diatonično razdelitev tonov v cele tone 
in poltone, ali pa triindvajseto vprašanje, ki uvaja razlago razdelitve tonalitet v durove in molove, ipd.      
8 Beseda Linie v izv. je tu nadomeščena s pojmom (lestvična) stopnja. Podobno kot izvirnik ne razlikuje med pojmoma ton in nota (glej op. 1), tako tudi zapis »eine musicalische Leiter 
[...] nimmt jederzeit von der untersten Linie ihren Anfang« v njem implicitno izenačuje zvenenje neke lestvice z njenim zapisom. To nakazujeta že vprašanje pred tem odgovorom in 
začetek le-tega, ki glasbeno lestvico (ali lestvično urejeni niz različno visokih tonov) eksplicitno razumeta le kot drugo ime za notno črtovje. Takšno, neposredno enačenje notnih črt in 
prostorov s toni, razporejenemi v lestvični niz, prekinja šele odgovor na deseto vprašanje, ki pojasnjuje razliko med petimi ključi (sopranskim, altovskim, tenorskim, basovskim in 
violinskim) in mesto zapisa posameznih tonov v notnem črtovju relativizira z izbiro ključa, ki je na začetku črtovja. Prim. tudi Türkovo razlago notnega sistema na str. 37 njegove 
Klavierschule iz leta 1789, kjer je pojem Musickleiter omenjen le kot ustreznik za pojme Notensystem, Notenplan in tudi Linie. Pojem Spatium je naveden posebej in pojasnjen kot 
prostor med notnimi črtami (Zwischenraum). Drugače kot Fundamenta (prim. op. 3), Türk omenja štiri takšne prostore, pomožne črte pa imenuje Nebenlinien. Primerjalno zanimiv je 
še Türkov pojem natürliche diatonische Tonleiter (str. 62), ki pomeni lestvično zapovrstje tonov »po belih tipkah« in je osnova lestvicama C-dura in a-mola, ki sta Muster ali 
Haupttonarten med sicer štiriindvajsetimi glasbenimi lestvicami (Tonleiter), od katerih je preostalih dvaindvajest le transpozicija glavnih dveh (versezte Tonleitern ali Nebentonleiter). 
Prim tudi op. 21. 
9 Notni primer na str. 2, ki prikazuje pomožne črte in prostore v violinskem ključu, navaja tri in ne dva takšna prostora. 
10 Prim. op. 5. 
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11 Označitev sopranskega in basovskega ključa za »prva dva« v tem odstavku ne ustreza vrstnemu redu ključev, kot je na str. 3 tega učbenika. Ta označitev po eni strani temelji na 
prednostem položaju obeh ključev pri zapisovanju klavirske glasbe vse do poznega 18. stoletja (altovski in tenorski ključ sta bila v zapisih klavirske glasbe namreč zelo redka, 
violinski ključ pa je sopranskega v rokopisih in tiskih klavirskih skladb dokončno spodrinil šele okoli leta 1800 – med najzgodnejšimi primeri, kjer je namesto sopranskega v rabi že 
violinski ključ, je tiskana izdaja prvega zvezka klavirskih sonat »für Kenner und Liebhaber« C. Ph. E. Bacha iz leta 1779). Po drugi strani pa omenjena označitev sopranskega in 
basovskega ključa v Fundamenta spet jasno kaže na bolj prakticistično zamišljeno osnovo učbenika, ki posamezne glasbenoteoretske vsebine predstavlja v zoženi meri in na način, ki 
zadostuje le zahtevam pri učenju klavirja na najnižji stopnji. 
12 Na tem mestu v izv. je beseda Gattungen, s katero so tu mišljene različne »vrste« not glede na njihovo ritmično vrednost. 
13 Z navedenima vrstama not manjše notne vrednosti od četrtinke sta tu mišljeni le dve različni obliki zapisa takšnih not: z zastavicami (simplices/einfache) ali s črtami, ki povezujejo 
vratove not in te note vežejo v skupine (ligatae/gebundene). 
14 Pojma »cel ton« in »polton« sta tu ekvivalent za intervala velike in male sekunde. Vendar pa njuna obravnava v Fundamenta ne ustreza povsem sodobnemu umevanju intervalov kot 
le relativno določljivih razdalj med toni, temveč oba pojma razume kot razdaljo med dvema tonskima višinama v absolutnem smislu, torej v bolj pitagorejskem smislu in ne glede na 
poimenovanje teh višin oz. na stopnjo, ki jo te zavzemajo v diatonskem nizu. Zato so v odgovoru na naslednje vprašanje, ki predstavlja intervale velike sekunde na eni in male sekunde 
na drugi strani, kot razdalja »za poltona« navedeni tudi intervali zvečane prime C-Cis, D-Dis, F-Fis, G-Gis in B-H (torej t. i. kromatični poltoni), kot razdalja »celega tona« pa intervala 
zmanjšane terce Gis-B in Dis-F (glej op. 15). Odgovora na sedemnajsto in osemnajsto vprašanje sta z vidika logičnosti zapisanega napaka, saj (cirkularno) predpostavljata vedenje o 
tem, kar bi sama šele morala pojasniti (namreč to, kaj je »cel ton« oz. »polton«).  
15 Na tem mestu v izv. je namesto tona F napisan ton Fis. Najbrž gre le za napako v zapisu, saj je interval Dis-Fis v nadaljevanju učbenika vedno naveden kot mala terca, najbolj 
neposredno v tabeli na str. 35. Zaradi doslednega »preimenovanja« tonov es v dis, ki je v učbeniku, je mogoče interval Dis-F vsaj posredno razumeti kot veliko sekundo tudi 
»nominalno« in ne samo z vidika absolutne razdalje med tonskima višinama Dis in F. 
16 Kot znak za nižaj je tu in drugje v izv. zapisana velika črka B. 
17 Vsebina tega odstavka na več mestih ne ustreza pravilom sodobnega notnega pravopisa in je ponovno dokaz za že omenjeno prakticistično razlago nekaterih vsebin glasbene teorije 
»iz klaviature« (glej tudi op. 20).  
18 Poimenovanje »za pol tona znižanega tona« E kot Dis ustreza enharmonskemu preimenovanju tonov es v dis, ki je bilo zelo pogosto še ob koncu 18. stoletja.   
19 Na tem mestu v izv. je beseda bestehet.  
20 Označitev tonov »po belih tipkah« kot glavnih tonov (Haupt=Thöne) in pojasnitev poimenovanja tonov na sploh, ki je v tem delu Fundamenta, precej spominja na razlago te snovi v 
Türkovi Klavierschule (str. 37), ki pa drugače kot Fundamenta najprej pojasni pojem »nota« kot pisni znak za ton (Unter Noten werden zwar überhaupt alle in der Musick gwöhnilihe 
Zeichen verstanden: allein in der engern Bedeutung des Wortes versteht man darunter blos die Tonzeichen …) in šele nato razloži poimenovanje tonov s prvimi sedmimi črkami 
abecede (Zur Benennung derselben bedient man sich, seit Gregors des Großen Zeiten der sieben ersten Buchstaben des Alphabets, nämlich a, b, c, d, e, f, g; welche in allen Oktaven 
wiederholt werden. Gegenwärtig fängt man gewöhnlich vom c an, folglich enstehet daraus diese Ordnung: c, d, e, f, g, a, h. (b.)). Türk v opombi pojasni še razliko med nekdanjim in 
tedanjim poimenovanjem tona h (Der Buchstabe B wurde ehedem schicklicher für unser H gebraucht. In spätern Zeiten da B und H als zwey wircklich verschiedene Thöne vorkamen, 
nannte man das gegenwärtig gebräuchliche b das runde, unter h aber (vermutlich wegen der eckigen Figur [razvezaj]) das viereckige b, die man endlich den Buchstaben h an dessen 
Stelle einführte.). Zvišane in znižane tone, ki jih Fundamenta imenujejo kar »poltoni« in omejujejo na vsega pet, Türk imenuje »stranski toni« (Nebenthöne, str. 42–44) in jih omejuje 
na štirinajst (dvakrat po sedem tonov z višaji in nižaji). V nasprotju s Türkovo razlago not le kot znakov za tone in poimenovanja le-teh, ki skoraj v ničemer ne odstopa od modernega 
(teoretsko utemeljenega) obravnavanja te snovi, je to v Fundamenta mogoče razumeti tudi neposredneje v utilitarnem smislu. Razlaga označitve tonov »po belih tipkah« za glavne 
tone, ki poudarja le njihovo večinsko rabo pri igranju glasbe na klavir, zlasti pa omejevanje števila zvišanih in znižanih tonov s številom črnih tipk na klaviaturi in obenem njihovo 
poimenovanje z imeni takšnih tipk v praksi (kot ga denimo kaže Syntagma musicum Michaela Praetoriusa v prikazu klaviature t. i. Halberstadtskih orgel že iz leta 1361) precej jasno 
potrjuje to domnevo. Po drugi strani pa bi bilo takšno, bolj prakticistično razlaganje glasbene teorije »neposredno iz klaviature« lahko tudi razlog za že omenjeno obravnavanje 
intervalov zgolj v »absolutnem« in ne relativnem smislu, kot ga Fundamenta razkrivajo spet v nasprotju s Türkovo Klavierschule in modernejšim Sulzerjevim umevanjem intervalov 
kot relativno določnih relacij med tonskimi višinami (glej op. 14, prim. tudi op. 105) 
21 Na tem mestu v izv. je beseda Thöne, ki na splošno lahko pomeni bodisi množino od besede ton (Thon) bodisi urejen niz tonov v smislu lestvice ali tonalitete. Prevod besed Thon in 
Thöne v Fundamenta, ko sta besedi rabljeni v zadnjem smislu, z edninsko ali množinsko obliko pojma tonaliteta, je sicer vprašljiv. Deloma tudi zato, ker nikjer v učbeniku ni pojasnjen 
odnos med pojmoma glasbena lestvica in tonaliteta. Türkova Klavierschule npr. zelo jasno razlikuje in pojasni oba le deloma prekrivajoča se pojma Tonleiter in Tonart (modus), na str. 
53-70, medtem ko sta omenjeni besedi v Fundamenta rabljeni ponekod bolj v smislu lestvice (v prikazu osmih glavnih tonusov na str. 39, ki navaja le po dve glavni določili za vsakega 
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od njih, v resnici zadostni kvečjemu za ugotavljanje identitete neke lestvice, tj. določilo začetnega tona in določilo karakterističnega intervala v njej), drugje bolj v smislu tonalitete (v 
prikazu harmonske vsebine polkadenc za vsakega od osmih tonov, ki je na isti strani neposredno po omenjenem prikazu), spet drugje, kot na str. 7, pa se v enem stavku med seboj 
mešata oba pomena. Vprašanje ustreznosti prevoda besede Thon s pojmom tonaliteta še dodatno zapleta zelo očitno umevanje »sistema« štiriindvajsetih durovih in molovih tonalitet v 
Fundamenta v povezavi s starejšim sistemom osmih cerkvenih modusov. Prim. op. 126)  
V terminološkem pogledu to kažeta tudi besedi tonus in toni, ki sta latinski prevod edninske in množinske oblike starogrškega termina tonos (τόνος). Besedi sta bili ob koncu antičnega 
obdobja podlaga za oblikovanje srednjeveškega pojma modus oz. modi, v Fundamenta pa sta sinonim za Thon in Thönen. V tem prevodu sta ohranjeni nespremenjeno. 
22 Izraza »interval« v izv. ni. V prevodu je ta izraz dodan zaradi večje razumljivosti in posodobitve izv. besedila v terminološkem smislu. 
23 Prim. op. 14. 
24 Opredelitev intervala Dis-G za veliko terco jasno kaže na že omenjeno umevanje intervalov v Fundamenta kot »absolutnih« razdalij med tonskimi višinami (glej op. 14), po drugi 
strani pa je tudi posledica enharmonskega preimenovanja tona es v dis (glej op. 18). Tu navedena tonaliteta Dis-dura je zato najverjetneje tonaliteta Es-dura, tako kot še v prikazu 
akordov Dis-dura v notnem primeru na str. 13 tega učbenika. 
25 V izv. se ta stavek glasi: »Ist also die Terz major durch die ganze Octav bewiesen, und zwar durch die ganzen Thöne.« Njegov pomen (zaenkrat) ni pojasnjen.  
26 Med to in naslednjo vrstico v izv. je ponovitev prve vrstice tega odseka, kar je najbrž napaka. 
27 V izv. se ta stavek glasi: »Ist also die Terz minor durch die ganze Octav und halbe Thöne bewiesen.« Njegov pomen (zaenkrat) ni pojasnjen.  
28 Na tem mestu v izv. je beseda Eintheilung. Prim. op. 7. 
29 Izraz »prostor« med notnimi črtami, ki je drugje v Fundamenta imenovan Spatia, v tem odgovoru v izv. ni neposredno omenjen. Nadomešča ga zapis: von einer Linie biß zur Helffte 
der andern Linie. 
30 Precej nenavaden preplet razlage zapisovanja eno ali večtaktnih pavz s pojasnilom oblike pavz različnih notnih vrednosti, predvsem pa neposredno enačenje »poltaktne pavze« s 
pavzo polovinko ter »celotaktne pavze« s pavzo celinko, ki je v tem razdelku Fundamenta, je mogoče razumeti le kot odraz drugačnega umevanja glasbenega ritma in takta od 
današnjega, ki je bilo v Evropi aktualno v 17. in še vse do konca 18. stoletja in ga v dokaj čisti obliki razkrivajo tudi nekateri drugi zapisi v Fundamenta (na str. 31-33). Med več 
posebnostmi te vrste umevanja ritma, ki bodo še pojasnjene, je zanj značilno zlasti razumevanje takta – ne kot metrično predestinirane enote v vnaprej urejeni shemi različno 
naglašenih ritmičnih »korakov«, ki jo določa posamezen taktovski način, kakor takt razumemo danes, temveč – kot zgolj urejajočega načela v še vedno izrazito kvantitativno občuteni 
glasbeni ritmiki »postrenesančnega« obdobja, ki je do tedaj razmeroma odprt ritmični prostor menzuralne glasbe zapiralo v relativno nespremenljive (fiksne) časovne entitete 
(Spielräume), zamejene z dvema zaporednima udarcema (thesis) na eni strani in proporcionalno popolnjene z različno razsežnimi quantitas temporalis (Wolfgang Caspar Printz) na 
drugi strani. Taktiranje (tactus), ki je pri menzuralni glasbi »predbaročnega« obdobja zagotavljalo le neko zunanjo, fleksibilno oporo (menzuracije), je za glasbo v baroku postalo nekaj 
neodtujljivega in inherentnega. Ne samo s tem, da je potek glasbe regularno členilo v takte, temveč tudi z neposrednim vplivanjem na njeno »notranjo« ritmično vsebino, najbolj 
opazno pa s prekrivanjem naglasov taktirnega zamaha thesis in prve note v taktu. Zato so takt v 17. in 18. stoletju pogosto imenovali kar battuta (= udarec; ta izraz je v Fundamenta na 
str. 31 zapisan celo pred izrazom Tackt kot njegov sinonim), oziroma percussio in Taktshlag, pa tudi mensura in tempus. Pozneje se je v nemško govorečem glasboslovju za ta tip 
takta, zaradi istega razloga, izoblikovalo ime Schwerpunktstakt (v nasprotju z modernim taktom kot Akzentstufentakt-om), ki v širšem smislu pomeni specifičen način razumevanja 
glasbenega ritma v času 17. in 18. stoletja. Konstitutivna vloga taktiranja (ali t. i. predestinirane taktirne strukture thesis-arsis) pri njem se je močneje kazala npr. še v izrazitejši binarni 
strukturiranosti ritmične vsebine taktov v tedanji glasbi, ki jo je denimo Mattheson pojasnil s pojmom »dvoedinosti takta« (die Zweieinigkeit des Tacktes), ter v dojemanju taktovskih 
načinov še vedno kot proporcev ali menzur za različno odmerjene odklone od osnovne taktne vrednosti, ki jo je še leta 1701 Tomaš Baltazar Janowka npr. imenoval integren mensur 
(skladno s pojmom integer valor v menzuralni glasbi). Ta je obsegala vrednost nekdanje note semibrevis oziroma poznejše note celinke, v nemških učbenikih in glasbeno-teoretskih 
spisih 17. in 18. stoletja največkrat poimenovane kar kot Tacktnote ali ganze Note. Zato je bila tedaj daleč najpogosteje uprabljana menzura v glasbi celinski taktovski način (njegova 
oznaka C izhaja iz oznake za tactus maior alla semibrevis, imenovan tudi »normalni tactus«). Ta takt so v Angliji imenovali common time in v Nemčiji večinoma gemeine gerade 
Tackt (kot npr. še Sulzer leta 1774), občasno pa tudi schlichter, ganzen in egalen Tackt. Prav popolna istovetnost med »celinskim taktom« (kot temeljno in izhodiščno mensuro) na eni 
in noto celinko (kot osnovno ritmično vrednostjo) na drugi strani, ki je bila ena od osnovnih prvin v umevanju glasbenega ritma še v času nastanka Fundamenta, lahko torej pojasni 
zgoraj omenjeno prekrivanje vsebine pojmov, ki sodijo danes v različen kategorialni okvir.   
31 Na tem mestu v izv. je zapis: und so durch alle Linien. 
32 Edninska raba besede takt, v izv. der Tackt, zelo jasno kaže na umevanje takta kot Schwerpunktstakt-a ali battute (glej op. 30), ki različne taktne mere (mensure) razume le kot 
proporcionalno odmerjeno modifikacijo osnovnega takta s t. i. celostno notno vrednostjo (integer valor notarum), torej kot podskupino in ne kot samostojni primerek ali entiteto druge 
vrste.  
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33 Skladno z že pojasnjenim razmevanjem glasbenega ritma in takta (glej op. 30 in 32) ni nikjer v Fundamenta omenjen 4/4-taktovski način. Nastanek 4/4 takta je bil namreč tesno 
povezean prav s postopnim spreminjanjem starejšega (deduktivnega) v novejše (induktivno) umevanje takta kot Akzentstufentakt-a tekom druge polovice 18. stoletja, ki je zlasti v 
nemški teoriji glasbe zelo jasno odmevalo tako v spreminjanju odnosa do t. i. »čez-taktnega« prostora (deloma tudi zaradi uveljavljanja ritmopoetskih kriterijev pri združevanju taktov 
v višje oblikovne sklope) kot tudi v preobrazbi razumevanja celinko obsegajočega taktnega načina. Zametki oblikovanja štiridelne taktne menzure segajo vsaj do Matthesonovega 
(1722) oblikovanja tempa binarium compositum (s taktirno strukturo thesis-thesis-arsis-arsis) kot izpeljanega modusa ali različice tempa binarium simplex (tj. »normalnega« takta alla 
semibrevis z dvodelno taktirno strukturo thesis-arsis), s čimer je Mattheson po eni strani nadaljeval tradicijo dedukcije taktnega prostora v »krajše« ritmične elemente in po drugi strani 
strukturo taktiranja še vedno ločeval od alternirane – v resnici le teoretično obstoječe – metrične strukture vsebine takta (»wo thesis ist / da findet sich allemahl auch accentus; aber 
bey jedem accent ist keine thesis«, v: Critica musica, I. zv, str. 33). Matthesonove »vier membra« celinko obsegajočega takta je Marpurg dobrih trideset let zatem (1755) že označil 
posebej z menzuro 4/4 in opisal kot »die Zusammensetzung zweier in sich abgeschloßener 2/4 Takte« s svojo lastno, štiridelni thesis-arsis taktirni enosti ustrezno metrično podobo (t-t-
a-a oziroma = u u u ), s čimer je odprl pot poznejšemu istovetenju taktnega in taktirnega načina. Odločilen korak v razvoju k modernemu »taktnemu mišljenju« pa sta v prvi polovici 
sedemdesetih let 18. stoletja naredila Johann Adam Hiller in Johann Georg Sulzer, ki je prav z vidika metrične ureditve in deloma še vedno tudi stvarnega ritmičnega poteka v taktu 
razlikoval kar med tremi celinko obsegajočimi taktnimi načini (tj. med velikim štiričetrtinskim taktom (C ali 4/4) z metrično strukturo = u u u in osminkami kot najmanjšimi notnimi 
vrednostmi v njem; malim štiričetrtinskim taktom ali »normalnim« gemeine gerade Takt-om (C) s četrtinkami kot »glavnimi« notami; in sestavljenim štiričetrtinskim taktom (4/4) z 
metrično strukturo = u – u). Ne glede na Sulzerjev očitni poseg v novo induktivno umevanje takta, ki ga je leta 1774 sam pojasnil z znano metaforo z dežnimi kapljicami, pa je tudi v 
njegovem razlikovanju treh različnih celinko obsegajočih taktov mogoče zaznati odmev starejših nazorov: na eni strani v ohranjanju pomena stvarne ritmične vsebine takta za 
konstitucijo posamezne taktne mere oz. za njegovo razlikovanje med velikim in malim »normalnim« taktom, po drugi strani pa v ohranjanju starejšega izrazoslovja pri poimenovanju 
»modernega« 4/4 takta kot sestavljenega takta, s čimer je Sulzer nehote aludiral na starejšo Scheibejevo trditev iz štiridesetih let 18. stoletja, da 2/4 takt ni nič drugega kot le polovica 
»celega takta«. 
34 Izraz »enodevetinski takt«, ki – sodeč po tu zapisanem – pomeni le vsebinsko ustreznico za 9/8 takt, avtorju tega prevoda ni znan. Nekoliko nenevaden v tem naštetju taktnih mer pa 
je tudi vrstni red osminskih taktov, v katerem je 12/8 takt neposredno za 6/8 taktom in pred 9/8 ali 1/9 taktom, kar bi lahko pomenilo, da je avtor Fundamenta 12/8 takt razumel kot 
sestavljeni takt (iz deh 6/8 taktov), vendar pa opis taktiranja in notni prikaz mogoče ritmične vsebine 6/8 in 12/8 takta na straneh 32 in 33 temu jasno nasprotuje. Odločilna razlika med 
obema taktoma, kot je mogoče razbrati iz njunega opisa na omenjenih straneh, je namreč prav glede števila osmink ali dob, ki sestavljajo enega od štirih taktirnih zamahov pri obeh 
taktih. Ti v 6/8 taktu sestavljajo štiridelno »neenakomerno« taktirno strukturo (po Matthesonu: inäqualen tactus ali ungeraden Schlagen) ki – analogno s 6/4 takotm kot naslednikom 
proporca sesquialtera (prim. tudi op. 98) – vsebuje dve osminki na prvi ali daljši thesis zamah, eno na krajši thesis, dve na prvi ali daljši arsis in zadnjo na krajši arsis zamah. Prav tako 
štiridelna taktirna struktura 12/8 takta, ki pa je »enakomerna«, vsebuje po tri osminke na oba thesis zamaha v prvem delu takta in enako število osmink na arsis zamaha v drugem delu 
takta. Glede na dejansko ritmično strukturo notnega primera pri opisu te menzure na str. 32 bi ta lahko bila namenjena za izrazitejšo pospešitvev ritmičnega toka. 
35 Na tem mestu v izv. beseda eingetheilt. Prim. op. 7. 
36 Zelo nenavadno je, da razlaga intervalov v Fundamenta nikjer ne vsebuje natančnejše – niti vsebinske niti terminološke – pojasnitve pojma kvaliteta intervalov. Na več mestih v 
učbeniku je sicer pojasnjena razlika med dvema različnima vrstama istega intervala, major in minor, vendar vedno le kot posledica drugačnega oštevilčenja generalnega basa (izjemi 
sta le pojasnilo velike in male terce kot dveh karakterističnih intervalov za določanje durovega in molovega tonusa na str. 7 in splošen napotek na str. 15, ki učencu na splošno naroča 
poznavanje vseh intervalov, velikih in malih). Takšen, izrazito »generalbasovski« pristop k razlikovanju in nasploh poznavanju velikih in malih intervalov v glasbi še najbolj 
neposredno razkriva tabela na str. 35, pa tudi vsebina odgovorov na str. 21 in 22, ki vprašanje, ali je nek interval major ali minor, povezuje izključno s predznakom (višajem, nižajem 
in razvezajem) v šifri generalnega basa. Prav zato Fundamenta najbrž tudi ne poznajo intervala prime, niti pojmov čiste kvarte, kvinte in oktave (kot npr. Türkova Klavierschule, na 
str. 54-56), ampak ravno nasprotno, tudi kvarto na več mestih označujejo za veliko ali malo, medtem ko zmanjšano kvinto imenujejo kar mala kvinta (str. 36). Principalna odvisnost 
kvalitete intervala od njegovega zapisa ali šifre v generalnem basu, ki jo zagovarja vsebina tega učbenika (kot učbenika generalnega basa), načeloma zelo spominja na – spet izrazito 
prakticistično – razlago notnih predznakov na str. 33 istega učbenika (le da tokrat bolj kot učbenika za pouk klavirja na začetni stopnji), ki igranje not z višaji in nižaji (vsaj implicitno) 
omejuje le na črne tipke, medtem ko za note z razvezaji pravi, da se te navadno igrajo na belih tipkah.  
37 Vsi stavki tega razdelka v izv. so v prvi osebi ednine.   
38 Na tem mestu v izv. so našteti različni izrazi (schlagen, blasen, spielen), ki vsi pomenijo igranje na inštrument. 
39 Prva in druga točka tega odgovora ter notni primeri s toničnimi kvintakordi dvanajstih durovih in molovih tonalitet, ki sledijo, precej jasno razkrivajo že omenjene preostanke 
modalnosti v umevanju glasbenih lestvic in tonalitet v Fundamenta. Po eni strani gre za poudarjanje pomena sklepnega tona v neki skladbi kot nekakšne note finalis (v prvi točki 
odgovora), pri čemer je beseda Thon v tej vrstici izv. – na mestu, kjer je v prevodu beseda tonaliteta – drugje v Fundamenta neposredno rabljena kot sinonim za tonus. Šele naslednja 
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točka tega odgovora ločeno uvaja razlikovanje med dvema »modalitetama« neke lestvice oz. tonalitete (z istim zaključnim tonom), česar osnova sta dve različni obliki intervala terce 
(major in minor), ki je nekakšen »karakterističen interval« in temeljno določilo za razlikovanje med durovo in molovo lestvico. Pripisovanje posebnega pomena noti finalis in intervalu 
terce v gradnji glasbenih lestvic je bilo še na sredini 18. stoletja zelo pogost pojav in je, zgodovinsko gledano, neposredno temeljilo na Gvidovem sistemu heksakordov in razlikovanju 
med hexachordum durum (nad tonom g in s celim tonom med re in mi oz. med tonoma a in h) ter hexachordum molle (nad tonom f in s poltonom med mi in fa oz. med tonoma a in b), 
pri čemer je v durovem heksakordu na tonu g kot »osnovnim tonom« velika terca (g-h; b durum), v molovem heksakordu pa mala terca (g-b, b molle). Johann Sebastian Bach je v 
prvem zvezku svojih preludijev in fug iz leta 1722 (WTK I) pojem dura tako omejil s »tertiam majorem oder Ut Re Mi anlangend« in mola s »Tertiam minorem oder Re Mi Fa 
betreffend«. Po drugi strani pa ostanke modalnosti v Fundamenta razkriva še t. i. modalno označevanje oz. »predznačevanje« nekaterih durovih in molovih tonalitet, ki ga zopet 
nakazujejo že citirane Bachove besede in temelji na umevanju jonskega modusa (na tonu c ali ut) kot osnove za durovo lestvico in dorskega modusa (na tonu d ali re) kot osnove za 
molovo lestvico. Podobno kot denimo Bachova Tokata in fuga v d-molu (BMV 538) tako tudi v Fundamenta tonaliteta d-mola ne vsebuje predznaka za ton b, tonaliteta c-mola za ton 
as, f-mola za ton des, g-mola za ton es, es-mola za ton ces in b-mola za ton ges, kar je kaže na t. i. »dorsko predznačevanje« molovih tonalitet (z nižaji), ki je bilo v Bachovem času 
običajno.  
40 Na tem mestu v izv. ni nemškega izraza za taktni način (Taktart), temveč je samo beseda Tackt. 
41 Na tem mestu v izv. je zapis Eine Zusammenstimmung eines Thons. Zadnja beseda v njem je, sodeč po vsebini notnih primerov, ki sledijo, sinonim za besedo tonus kot tonaliteto v 
že opisanem smislu  (glej. op. 21 in 39) in skoraj zagotovo ne pomeni posameznega tona kot »sozvenenja« osnovne frekvence tona in njegovih alikvotov v smislu Rameaujeve teorije o 
corps sonore, ne glede na to, da je ta teorija prav v 60. in 70. letih 18. stoletja, ko naj bi Fundamenta nastale, tudi v srednji Evropi dobila večji pomen. Na njej so, kot je znano, 
temeljile glavne zamisli Rameaujevega nauka o harmoniji, ki je zlasti v drugi polovici 18. stoletja spreminjal starejše (generalbasovsko) umevanje »vertikalne dimenzije« v glasbi v 
novejše (harmonsko) razumevanje odnosov med sozvočiji kot razmeroma samostojnimi entitetami. Samobitnost durovih in molovih kvintakordov je sicer že leta 1753 priznaval celo 
enden najbolj gorečih nasprotnikov Jeana-Philippa Rameaua, Carl Philipp Emanuel Bach (v Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, str. 32), ki je akorde s podvojenim 
basovskim tonom ter z intervaloma terce in kvinte označil kot »eigentliche Akkorde«, sekst in kvartsekstakorde pa je prikazal kot obrate teh akordov, ki so kvintakordi, vendar še 
vedno z oštevilčenjem na način generalnega basa: tj. ne »funkcionalno« kot npr. I6 in I6/4, temveč še vedno »intervalsko« s šiframi 3 in 5, torej povsem tako, kot te akorde pojasnjujejo 
in prikazujejo tudi ta in naslednjene strani v Fundamenta. Gre za eno temeljnih razlik, ki že »na zunaj« ločijo starejše generalbasovsko umevanje harmonije od novejšega 
Rameaujevega, po katerem je zveneči basov ton akorda (basse continue) lahko enak, a tudi različen od njegovega osnovnega tona (basse fondamentale), ki določa funkcijo in 
semantični kontekst akorda. Torej ravno obratno, kot učijo številni priročniki za izvajanje generalnega basa iz 18. stoletja, ki semantiko posameznih akordskih entitet ohranjajo »na 
površju« kontrapunktskega gibanja glasov »skozi« te entitete in še ne umeščajo v bolj abstraktno strukturno ozadje za tem površjem. To zadnje v Rameaujevem sistemu uteleša 
(fiktivno) gibanje fundamentalnega basa, ki ni vedno identičen z (realno) zvenečim basom. Prav svojevrstno prepletanje kontrapunktskega in akordskega načela je bila osnovna 
značilnost t. i. stavka z generalnim basom (Generalbaß-Satz) v 17. in 18. stoletju, ki ga je že Thrasybulos Georgiades (leta 1954) opisal kot »ein Satzprinzip mit eigener 
Gesetzmäßigkeit«. Glavni potezi te »zakonitosti« sta bil1: (1) ohranjanje tradicionalnega intervalskega pristopa k oblikovanju sozvočij in razumevanju disonanc (disonance so bile v 
generalnem basu zato zmeraj posebej označene s šifro nad basovim tonom in so nastopale skupaj z njim, neoznačene disonance so bile razumljene kot del melodije in ne harmonije, po 
drugi strani pa je prav intervalski način razumevanja harmonije generalbasovske priročnike vse do konca puščal onkraj zmožnosti, da sistematično pojasnijo npr. disonantnost kvinte v 
6/5-akordu in konsonantnost kvarte v 4/3-akordu); (2) razvrščanje posameznih sozvočij oz. akordov glede na njihovo oštevičenje in ne funkcijo (t. i. nevtralnost šifer je v generalnem 
basu preprečevala vsako funkcionalno utemeljeno hierarhijo med akordi – durov kvintakord in akord z več zadržki sta bila preprosto razumljena le kot dve različni harmoniji, zato so 
podobno oštevičeni akordi veljali za sorodnejše od tistih z bolj različnimi številkami, basov ton pa je bil edina referenca za ugotavljanje konsonantnosti ali disonantnosti nekega v šifri 
označenega intervala). Obe potezi sta bili po eni strani vzrok za že omenjeno nezmožnost teoretikov generalnega basa, da razložijo funkcijske odnose med akordi, kar je tekom 18. 
stoletja povzročilo naraščanje števila pravil za njihovo pravilno povezovanje, po drugi strani je zamisel, da je vsako novo oštevilčenje v basu zmeraj tudi nova harmonija, v 
generalbasovskem umevanju harmonije izključevalo možnost razlikovanja med tipi akordov in akordskimi funkcijami, npr. med strukturnimi in prehajalnimi akordi, posledično pa tudi 
med harmonskimi in harmonsko tujimi toni v njih, kar je ena od osrednjih zamisli v sodobnem umevanja harmonije. 
42 Na tem mestu v izv. je izraz ordentliche Accord, ki je bil v priročnikih generalnega basa v 17. in 18. stoletju del ustaljenega izrazoslovja in je – tako kot v Fundamenta – pomenil 
bodisi durov bodisi molov trizvok. Že od Johannesa Lippiusa naprej (1612) se je za oba akorda pogosto rabil tudi termin trias harmonica (trias harmonica perfecta ali naturalis za 
durov in trias harmonica imperfecta ali mollis za molov trizvok), ki ga srečamo še v znamenitem priročniku Der General-bass in der Composition Johanna Davida Heinichena iz leta 
1728, v poglavju Von denen ordentlichen Accorden, kjer so – tako kot v Fundamenta in v že omenjenem spisu C. Ph. E. Bacha – prikazani kvintakord in oba njegova obrata nad 
osnovnim tonom, a le na tonu g (str. 119–122). 
43 Na tem mestu v izv. je le zapis die rechte Hand oder der Discant. 
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44 Na tem mestu v izv. je le zapis die lincke Hand.  
45 Vsebina tega stavka v izv. ni natančna, saj – v dobesednem smislu – pojasnjuje le »gibanje rok« in ne tudi glasov, ki jih roki igrata. Opis gibanja glasov je nadomeščen z opisom 
»gibanja rok« kot povsem ekvivalentnega pojava. Enako velja za vsebino prvega odgovora na naslednje vprašanje in za večino stavkov v tem učbeniku, ki pojasnjujejo razmerje med 
potekom oz. vodenjem basovskega in diskantnega glasu. 
46 Po zadnji vejici v tem stavku in vseh preostalih stavkih tega razdelka v izv. je le zapis und wird nachgeschlagen.  
47 Na tem mestu v izv. je namesto tona A napisan ton F. Najbrž gre za napako v zapisu. 
48 Na tem mestu v izv. je izraz ganzen Accord, kot sinonim za že pojasnjeni izraz ordenliche Accord (glej op. 42). 
49 Glede na vsebino prejšnjega stavka se to določilo seveda ne nanaša na zadnji ton primera, ki ga ta stavek omenja. 
50 Na tem mestu v izv. je zapis die rechte Hand nur gehen soll, ki najbrž pomeni, da gibanje glasu v desni roki (ko glas v lev i roki ali basu »skače«) ne sme biti skokovito, temveč 
mora to potekati z manjšimi intervali.  
51 Na tem mestu v izv. je le zapis und was liegen bleiben kan, soll man liegen laßen. 
52 Na tem mestu v izv. je beseda vorletzten. Iz vsebine zapisa je razvidno, da je tu v resnici mišljen zadnji, in ne predzadnji ton G v notnem primeru, na katerega se ta zapis nanaša. 
53 Na tem mestu v izv. ni besede akord, temveč je (namesto nje) zapis in der nächst darauf folgenden Noten. 
54 Tu in povsod tam, kjer so (v Fundamenta) posamezni toni navedeni kot intervali k drugemu tonu, prevod sledi izvirni dikciji besedila, ki je sicer pogovorna in terminološko 
nenatančna. Ni namreč »septime G«, temveč je le septima, ki v nekaterih primerih sega do tona G (navzgor od tona A in navzdol od F). Ta stavek bi se zato v prevodu moral glasiti: 
»K drugemu tonu, ki je A, zaigramo septimo ali ton G, skupaj s terco ali tonom E«. Prevod tega in podobnih zapisov v nadaljevanju ostaja dobeseden zaradi preobremenjenosti 
besedila, ki bi nastala ob vsakokratnem upoštevanju razlike, ki je med imenom nekega intervala in imenom tona, ki ga zaigramo kot interval k drugemu tonu.          
55 Na tem mestu v izv. je beseda überall (slov. »vsepovsod«). Njen pomen v tem stavku je vprašljiv, saj lahko pomeni zaigranje intervalov terce, kvinte in oktave k vsakemu od treh 
različnih tonov tega takta posebej (tj. zaigranje treh različnih akordov: d-mola, a-mola in F-dura), ali pa zaigranje omenjenih intervalov le k tonu D in nato njihovo držanje »nad vsem« 
taktom enako (tj. zaigranje kvintakorda d-mola nad prvim tonom in držanje istega akorda kot kvartsekstakorda in sekstakorda nad preostalima tonoma v taktu). Glede na postop 
melodije v basu (d-a-f) je bolj verjetno zadnje, glede na glasbeno vsebino notnega primera pa je mogoče oboje. Ta dilema je seveda še posebej zanimiva z vidika že opisanih razlik 
med »generalbasovskim« ali intervalskim umevanjem harmonije v 18. stoletju in funkcionalnim umevanjem, ki predvideva tudi neoštevilčene obrate istega akorda. Beseda überall je v 
podobnem kontekstu v Fundamenta še dvakrat: v razlagi drugega takta v drugem delu istega notnega primera in v razlagi četrtega takta prvega dela notnega primera na str. 30.  
56 V nasprotju s prvim taktom tega notnega primera, ki vsebuje neoštevilčeni postop tonov toničnega kvintakorda d-mola (d-a-f), nad katerim je zato (vsaj teoretično) mogoče zaigrati 
le molov kvintakord ali pa tri različne akorde (d-mol, a-mol in F-dur), je prvi obrat d-mol akorda v tem taktu jasno označen (kot sekstakord s številom 6).    
57 Na tem mestu v izv. je zapis eine solche Noten, s čimer so mišljeni vsi istoimenski toni kot ton, pred katerim je višaj zapisan.  
58 Na tem mestu v izv. je zapis 6ta Fis maj: Zapis je zanimiv zato, ker lahko razkriva avtorjevo razumevanje – ne samo intervalov, temveč tudi – posameznih tonov kot »velikih« 
(major) in »malih« (minor). Pojasnilo šestega pravila namreč v resnici pravi, da je ton (v diskantu), ki ga v generalnem basu označuje neko število z nižajem, minor, torej nekakšen 
»mali« ton. To je po eni strani lahko zopet pokazatelj zelo prakticističnega pristopa Fundamenta, ki glasbenoteoretske vsebine pogosto predstavljajo »neteoretično« in bolj 
oprijemljivo oziroma kar »skozi« klaviaturo (v tem primeru gre za zamisel, da »normalne« tone igramo po belih tipkah, njihove »odklone« – bodisi minor, če gre za znižanje, bodisi 
major, če gre za zvišanje – pa po črnih tipkah. Po drugi strani bi bila takšna zamisel lahko tudi odraz že omenjenega vpliva nauka o heksakordih, ki je precej očiten v več teoretičnih 
načelih v Fundamenta, še zlasti pa razumevanja tona h kot nekašne »dvoedine« stopnje v diatonski lestvici »po belih tipkah«, in sicer z različicama b durum in b mollem, pri čemer so 
preostale štiri črne tipke na klaviaturi namenjene le igranju »akcidenc« z višaji ali »velikih tonov« cis, dis, fis in gis. 
59 V notnem primeru, ki ga pojasnjuje ta del stavka, ton fis (kot čista kvinta k tonu h) ni označen z višajem pred številom 5 – za razliko od dveh šifer v drugem delu istega primera, ki 
isti ton označujeta s križcem (v tretjem taktu, kot veliko terco k tonu d) in z višajem (v četrtem taktu, prav tako kot veliko terco k tonu d), medtem ko v predzadnjem taktu tega primera 
za ton fis spet ni višaja pred številom 5. To je nenavadno zato, ker tonaliteta e-mola, v kateri je ta notni primer napisan, ni označena na začetku niti prve niti druge vrstice primera, ton 
fis v basu na začetku drugega dela primera pa je posebej označen z višajem. Zakaj tonaliteta v tem primeru ni označena, ni jasno. Pomanjkljiva označitev intervala čiste kvinte (ali tona 
fis) v kadenci na koncu prvega in drugega dela primera pa je verjetno odraz drugačnega umevanja modulacije v obdobju 18. stoletja, kot spremembe tonalitet razumemo danes. Na 
splošno je v skladbah tistega obdobja pogosto zelo težko razlikovati med zgolj razširitvijo neke tonalitete in modulacijo v novo tonaliteto. Številni avtorji tedanjih učbenikov 
generalnega basa in celo še W. A. Mozart (leta 1787) so kromatične spremembe v notnem besedilu navadno pojasnjevali kot spremembo tonalitete, četudi je šlo pri tem le za kratke, 
manj kot dobo trajajoče odmike v stransko harmonsko stopnjo. Po drugi strani pa so že v začetku 18. stoletja nekateri drugi glasbeni teoretiki (kot npr. Friedrich Erhard Niedt leta 1700 
in Johann David Heinichen leta 1728), zlasti pa utemeljitelj moderne teorije o harmoniji Jean-Philippe Rameau, že dopuščali možnost, da so krajši nastopi kromatičnih sprememb v 
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glasbi le začasni odmiki »znotraj« prevladujoče tonalitete. Kljub temu je razliko med odmiki v stranske stopnje in dejanskimi spremembami tonalitet (ali modulacijami) prvi 
natančneje opisal šele Johann Philipp Kirnberger v 70-ih letih 18. stoletja, kmalu za tem pa še Heinrich Christoph Koch.              
Zelo nenavaden v drugem delu tega notnega primera je še zapis nižaja nad prvo noto in razlaga, da je k tonu E, nad katerim je nižaj zapisan, treba zaigrati malo terco ali ton G, pri tem 
pa je notni primer, kot že rečeno, napisan v tonaliteti e-mola, ki na začetku notnega črtovja ni označena s preznakom za tone fis. To nenavadnost pojasnjuje peto pravilo v Fundamenta 
na str. 22, ki oznako z nižajem v generalnem basu neposredno izenačuje z igranjem male terce (nad basom), oznaki z višajem in razvezajem pa z igranjem velike terce, ne glede na 
tonaliteto in harmonski kontekst, v katerem se posamezna oznaka nahaja, na splošno.     
60 Na tem mestu v izv. se nekoliko spremeni način izražanja, kar kaže na domnevo, da besedilo Fundamenta v resnici ni nastalo naenkrat, temveč postopoma.  
61 Na tem mestu v izv. je natančneje kot drugje opisano zaporedje zaigranih intervalov pri oznaki 5 6, ki jo razlaga drugo pravilo v Fundamenta na str. 19. 
62 Na tem mestu v izv. je zapis 5ta minor. 
63 Na tem mestu v izv. je beseda allezeit, ki nadomešča pojasnilo, da je intervala kvinte in oktave treba igrati še naprej ob razvezu kvarte v terco. 
64 V drugem taktu notnega primera v izv., ki ga pojasnjuje to besedilo, ni višaja pred številom 3, ki bi malo terco nad tonom g zvišal za pol tona višje v ton h. Podobno velja pri številu 
5 v šestem taktu istega primera, medtem ko je zvišanje tona b v h nad predhodnim tonom (na koncu petega takta) označeno s črtico za augmentacijo intervala sekste. 
65 Ta del besedila v izv. ne ustreza oštevilčenju generalnega basa v notnem primeru, ki ga besedilo pojasnjuje. Oštevilčenju v notnem primeru bi ustrezalo pojasnilo: »K prvemu tonu v 
petem taktu, ki je C, zaigramo terco, kvinto in oktavo, k drugemu tonu, ki je A, pa seksto F in terco C, k tretjemu tonu, ki je G, (najprej) zaigramo septimo F skupaj z malo terco B, 
nato pa seksto E (namesto septime)«.  
66 Na tem mestu v izv. je zapis: und soll auch in der folgenden Noten in dem nächsten Thon abwerts resolviret werden. Zapis je še posebej zanimiv zato, ker jasno kaže na že omenjeno 
»pred-harmonsko« umevanje modulacije (glej op. 59). Sodeč po vsebini prvega in tretjega takta v notnem primeru, ki sledi, pomeni beseda Noten (v tem zapisu) skoraj zagotovo ton (v 
prvem taktu primera gre za ton fis, ki je terca, v katero se razveže kvinta, v tretjem taktu gre za ton cis, v katerega se prav tako razveže kvinta), beseda Thon pa pomeni novo tonaliteto 
ali tonus (in ne stransko ali dvojno dominato G-dura v prvem taktu primera, medtem ko je akord A-dura v tretjem taktu v funkcijskem smislu le dominanta v avtentični kadenci »k« 
tonaliteti d-mola, ki v resnici sledi. Indikativno v tem pogledu je tudi to, da ton b ali mala terca v subdominanti pred omenjeno dominanto v notnem primeru ni označena (z nižajem) – 
glej op. 69). 
67 Na tem mestu v izv. je samo beseda Discant in ne besedna zveza »akord v diskantu«.   
68 Ta del besedila v izv. ni povsem jasen z dveh vidikov: (1) z vidika transkripcije: po besedi Discant je v izv. namreč še ena nejasno zapisana beseda, ki je verjetno beseda nur; (2) z 
vidika pomena: vsebina tega besedila namreč ne ustreza prvemu od dveh taktov, na katera bi se v naslednjem notnem primeru lahko nanašala (gre za drugi in enajsti takt).     
69 V tretjem taktu notnega primera v izv., ki ga pojasnjuje to besedilo, ton b ali mala terca k tonu g ni označena. 
70 Posebna označitev tona h (s črtico za augmentacijo v številu 6) v notnem primeru, na katerega se to besedilo nanaša, in obenem specifikacija intervala sekste z besedo majorem, ki 
glede na že pojasnjeno razumevanje intervalov in njihovega poimenovanja v Fundamenta zares pomeni augmentacijo »normalne« ali diatonske sekste v neki tonaliteti za pol tona 
navzgor, bi morda vendarle lahko kazala na nekoliko drugačno (tj. »širše«) razumevanje harmonske modulacije in »trajanja« tonalitete od dosedaj opisanega. Posebna označitev tona h 
za akordom G-dura, ki je na prvi dobi prejšnjega takta, bi se namreč lahko nanašala le na akord (oz. tonaliteto) d-mola, ki je na prvi dobi takta pred nastopom G-dura. V tem primeru bi 
bil akord G-dura razumljen funkcionalno kot durova subdominanta v tonaliteti d-mola, sekstakord h-d-g, ki je neposredno za akordom d-mola, pa kot dominanta k šesti stopnji. Vendar 
pa niti v omenjenem sekstakordu niti v akordu G-dura ton h ni posebej označen, kar – ravno obratno – kaže na to, da je celotni opisani pasus njegov avtor razumel kot zaporedje 
harmonij v tonusu G-duru, ki pa spet (v začetku notega črtovja) ni označen. Zato sta zgoraj omenjena označitev tona h in specifikacija intervala sekste dejansko nerazumljivi. 
71 Na tem mestu v izv. je beseda Noten (in ne akord). 
72 V resnici gre za diatonsko stopnjo v neki tonaliteti in ne za razdaljo enega tona. Razvez basa »v ton navzdol« seveda lahko obsega razdaljo celega tona ali velike sekunde, a tudi 
razdaljo male sekunde (kot je ravno že v prvem taktu notnega primera, ki sledi).  
73 Na tem mestu v izv. je zapis und soll sich allzeit um einen Thon abwärts resolviren. 
74 V trinajstem taktu notnega primera v izv., ki ga pojasnjuje to besedilo, interval sekste (nad tonom h) ni označen.  
75 Na tem mestu v izv. ni izraza zmanjšana kvinta, temveč je le šifra 5b. 
76 Na tem mestu v izv. je zapis nach oder neben einander. Njegov neposredni prevod v slov. bi bil: »zaporedoma ali eno za drugim«. Iz cele vsebine tega odgovora in notnega primera, 
ki sledi, je mogoče sklepati, da gre pri omenjenem zapisu za napako. Razlagi in praktičnemu prikazu desetega pravila na tej strani učbenika namreč smiselno ustreza le oštevilčenje, v 
katerem sta intervala sekste in zmanjšane kvinte označena »eden nad drugim« in ne zaporedoma.   
77 Na tem mestu v izv. zapis In modum contrarium.  
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78 Na tem mestu v izv. ni izraza zmanjšana kvinta, temveč je le šifra 5b. 
79 Na tem mestu v izv. je spet zapis in der folgenden Noten und nächsten Thon. Prim. op. 66.  
80 Na tem mestu v izv. ni izraza zmanjšana kvint«, temveč je le šifra 5b. 
81 V tretjem taktu notnega primera v izv., ki ga pojasnjuje to besedilo, ni šifre za interval sekste nad tonom H.  
82 Na tem mestu v izvirniku ni izraza »zmanjšana kvinta«, temveč je le znak »5b« … 
83 Na tem mestu v izv. je zapis Zu der ersten Noten des dritten Tacts A, ki pa je netočen, saj sta v začetku tega takta v notnem primeru dva tona A in ne samo eden. 
84 Na tem mestu v izv. je zopet zapis im folgenden Thon. Prim. op. 66.  
85 Na tem mestu v izv. je še zapis et vice versa. Razlog tega zapisa ni jasen.  
86 Na tem mestu in povsod drugje v pojasnilu tega notnega primera je v izv. namesto tona Es napisan ton Dis. Prim. op. 18. 
87 Na tem mestu besedilo v izv. ne pojasni, da je treba interval kvinte igrati »čez« terco k drugemu tonu d.  
88 Na tem mestu v izv. je samo zaimek du. 
89 Tu gre seveda za pet diatonskih stopenj v »dorsko predznačeni« tonaliteti g-mola in ne za pet celih tonov v smislu intervalov velike sekunde.  
90 Beseda »vselej« (v izv. jederzeit) v tem stavku pomeni najbrž to, da je treba kvinto v kvintsekstakordu »vselej« pripraviti.  
91 Na tem mestu v izv. im folgenden Thon. Prim. op. 66. 
92 Na tem mestu v izv. je beseda Thon.  
93 Na tem mestu besedilo v izv. omenja le sinkopo v basu, ne pa tudi ligature, ki to sinkopo ustvari. 
94 V šestem taktu notnega primera v izv., ki ga pojasnjuje to besedilo, ni šifre za interval kvarte nad tonom a.  
95 V devetem taktu notnega primera v izv., ki ga pojasnjuje to besedilo, ton b ni označen z nižajem pred šifro 4. Tudi augmentacija sekste nad prvim tonom naslednjega takta in oba 
razvezaja v dvanajstem taktu, ki ton h označujejo v smislu kromatičnega zvišanja tona b, kažejo na to, da je avtor kot tonaliteto tega notnega primera morda razumel tonus d-mola (in 
ne a-mola, kot je mogoče sklepati na podlagi sklepne kadence in zadnjega akorda), tonaliteto F-dura, ki zaključuje prvi in začenja drugi del notnega primera, pa kot modulacijo v – d-
molu sorodno – durovo paralelo. To domnevo potrjuje tudi umanjkanje vseh predznakov na začetku primera, ki ustreza t. i. »dorski predznačitvi« tonalitete d-mola, ki jo Fundamenta 
nedvoumno prikazujejo na str. 39 (v razlagi tonusa na tonu d, ki je prvi med osmimi »glavnimi toni«). Nekoliko nenavadna pri tem sta le »dominantni« začetek z akordom A-dura in 
»plagalni« konec s kadenco in akordom a-mola. 
96 O razmeroma posebnem umevanju glasbenega ritma in takta v obdobju 18. stoletja, ki ga v več pogledih razkriva tudi to poglavje Fundamenta, glej op. 30–34 in 97–104. 
97 V tem stavku velja opozoriti vsaj na dvoje: prvič, na nekoliko nenavadno omenjanje taktirnega udarca navzgor (arsis) pred udarcem navzdol (thesis), kar pa je najbrž le posledica 
avtorjeve nedoslednosti pri pisanju (ali prepisovanju?) tega besedila; in drugič, na vsebinsko združevanje pojmov doba (v taktu), notna vrednost in taktirni udarec ali zamah, ki jih 
danes razumemo ločeno, kot tri razmeroma samostojne kategorije, v besedah Notten in Streich. Istovetenje posameznega taktirnega udarca z notno vrednostjo seveda povsem ustreza 
načelni istovetnosti t. i. celega takta (C) in note celinke, ki je bila značina za umevanje takta kot Schwerpunktstakt-a v 17. in 18. stoletju, kakor tudi načelo dedukcije ali delitve in 
razporeditve posameznih notnih vrednosti v taktu kot nekem »splošnem« časovnem okvirju ali časovni meri (Die Battutta oder Tact ist eine gewiße Zeit Maaß, [...] deren Notten, durch 
den Auf und Niederstreich muß ein und ausgetheilet werden [...]). Tedanji, v resnici dvojni pomen besede Streich, ki pa je v tem prevodu vedno prevedena kot taktirni udarec ali zamah 
in je v takratnih glasbenih priročnikih in učbenikih pogosto nadomeščena s sinonimom Schlag, lahko ilustrira znani zapis Johanna Philippa Kirnbergerja iz leta 1776: » […] wir theilen 
die Schläge [kot Battutte ali Tackte] in Glieder von zwey, oder drey, oder vier Schlägen [kot notne vrednosti enake »vrednosti« posameznega taktirnega udarca ali zamaha, ki je danes 
enaka vrednosti dobe]« (v: Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, II. zv., str. 117).  
98 Osnova kategorialnega razlikovanja med takti in triplami v 17. in 18.stoletju sta bili dve temeljni obliki taktiranja: »enakomerno« ali simetrično (tactus aequalis ali geraden Tackt: 
tj. thesis-arsis v razmerju 1:1) in »neenakomerno« ali nesimetrično (tactus inaequalis ali ungeraden Tackt: tj. thesis-arsis v razmerju 2:1). Že samo ime pove, da so triple kot 
razmeroma samostojna skupina taktov izšle iz proporca tripla v menzuralni glasbi. Poleg nesimetričnega načina taktiranja in poznejše tridelne razdelitve tactusa (thesis-thesis-arsis) je 
bil zanjo značilen še izrazito proporcionalen odnos med posameznimi člani te skupine, ki ga je že pred časom Carl Dahlhaus pojasnil takole: »[…] nach Daniel Speer [1687] sind die 
Proportionen 3/1, 3/2, 3/4, 3/8 nichts als verschiedene Schreibungen des gleichen 'gemeinen Trippel-Tactes' [tj. 3/1 takta, v novomeških Fundamenta imenovanega die ganze Trippel]. 
[...] Im System der auf Tactus bezogenen Proportionen füllen, nach dem Buchstaben der Theorie, sämtliche 'Tripeltakte' - 3/1, 3/2, 3/4, 3/8 - die gleiche Zeit aus. Wenn in der 
Proportion  3/2 zwei Halbe und in der Proportion  3/4 vier Viertel durch drei ersetzt werden, so sind die Zählzeiten der ‚Taktarten’ 3/2 und 3/4 identisch. Also erscheinen auch die 
Tempobeziehnungen in einer anderen als ihrer modernen Funktion. Soll im modernen Taktsystem einem 3/4-Takt die halbe Dauer eines 3/2-Taktes zugeschrieben werden, so wirkt 
eine Tempobestimmung wie 3/2 Adagio und 3/4 Allegro als Überbestimmung eines Gegensatzes, den schon die Notenschrift darstellt. Im 17. Jahrhundert aber, das in der Theorie 
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sämtlicher Tripeltakte einander gleichgesetzte, waren Tempobestimmungen wie die zitierte nichts weniger als überflüssig und tautologisch.« (V: Zur Entstehung des modernen 
Taksystems im 17. Jahrhundert, Archiv für Musikwiessenschaft XVI/3-4 (1961), str. 224 in 234.) Pri tem je treba je tudi spomniti, da 6/4 ter 6/8 in 12/8 takti tedaj niso sodili v skupino 
tripel, temveč so bile del skupine t. i. gerade taktov s štiridelnim tactusom, kljub temu, da sta 6/4 takt (kot naslednik proporca sesquialtera) in 6/8 takt (kot najbrž le »ritmična 
diminucija« 6/4 takta) vsebovala enak nesimetričen način taktiranja (thesis-thesis–arsis-arsis: 2:1–2:1) 
99 Gre za menzuro triplo oz. 3/1 takt. 
100 Na tem mestu v izv. je samo beseda geschlagen, ki je, kot že rečeno, v 18. stoletju izvirno pomenila taktirati ali udarjati takt (italj. battere – battutta = takt).  
101 V tem primeru takta gre seveda za t. i. normalni (ordinaire) ali gemeine gerade oz. ganzen Tackt, ki so ga v 18. stoletju – kot dokazuje tudi vsebina tega stavka – taktirali na način: 
thesis-thesis-arsis-arsis (prim. op. 33). 
102 Formulacija tega stavka v izv. (Dieser ist der zwey Viertel=Tact, und haltet zweÿ Streich in sich, wie der Allabreve Tact, doch ist nur der Unterschied in denen Noten zu machen.) 
zelo jasno razkriva tedanjo neposredno povezanost med notno vrednostjo in menzuro, torej med konkretno ritmično vsebino takta in njegovo menzuro, kar že samo po sebi dokazuje 
tudi agogično vrednost taktnih menzur in možnost njihove rabe v smislu proporcev.  
103 Na tem mestu v izv. je zapis ganze Trippel, ki pomeni takt v vrednosti cele triple (3/1) in je v skupni tridelnih menzur (Trippeln) ekvivalent za t. i. gemeneine gerade Tackt ali ganze 
Tackt ( C ).     
104 Formulacija tega odstavka v izv. (Dieser wird der drey halbe Trippel oder 3/2tel Tact genennet, und haltet in sich 3 Streich, gehen 3 halbe Noten auf einen Tact, eine in dem 
Niederstreich, die anderte in der Mitte des Streichs, die dritte in den Aufstreich.) precej nedvoumno opisuje že večkrat omenjeni asimetričen način taktiranja takta (thesis(thesis)-arsis: 
2:1), v tem primeru 3/2 triple, z enim podaljšanim thesis udarcem (2) in krajšim arsis zamahom (1), pri čemer je število 3 pred besedo Streich očitno le seštevek »dvakratne dolžine« 
začetnega udarca navzdol in »enojne dolžine« sklepnega zamaha navzgor (torej 2+1) in ne seštevek treh enakovrednih zamahov (1+1+1).   
105 Na tem mestu v izv. je beseda Creuzeln, ki v Fundamenta pomeni dvoje: predznake na splošno, kot v naslovu tega poglavja, in višaje posebej, ki so bili med tremi oblikami 
predznakov v 18. stoletju edini dejansko označeni s križci. Prekrivanje dveh pomenov v besedi Creuzeln kaže na starejšo fazo razvoja v razumevanju predznakov kot notacijskih 
simbolov za akcidence. Zgodovinsko gledano so namreč predznaki (višaji, nižaji in razvezaji) izšli iz razlikovanja med »kvadratnim« in »okroglim« zapisom t. i. dvojne stopnje h/b v 
srednjeveškem nauku o heksakordih. Iz b quadratum (ali b durum) so se razvili razvezaji (italj. bequadro) in nato višaji, iz b rotundum (ali b molle) pa nižaji (italj. bemolle). T. i. 
sistem akcidenc, ki je veljal v obdobju med poznim 17. in 19. stoletjem in iz katerega je izšlo sodobno pojmovanje predznakov, je pogojevalo načelo reda takta kot območja veljave 
akcidenc, poleg tega pa tudi temperirana uglasitev in stopnja razvoja »dur-mol-tonalne« harmonije. Do zadnjih desetletij 17. stoletja so bile akcidence razmeroma redek pojav (omejen 
pretežno na klavzule), nanašale pa so se le na note, ki so jim neposredno sledile. Tudi njihovo označevanje je bilo še v tem času izrazito pomanjkljivo, deloma zaradi še vedno 
normativnega značaja diatonike v veljavnem sistemu osmih cerkvenih modusov. Prva med »razširitvami« modalne diatonike je bila, kot že rečeno, t. i. dvojna stopnja s tonom h in 
znižanjem tona h v b. Funkcija »odklonov« v b je lahko bila trojna: (1) izogibanje intervalu tritonusa; (2) teoretična razlaga razširitve sedemstopenjskega tonskega sistema v 
osemstopenjski, in sicer kot zaporedje čistih kvint navzgor iz b do h (b-f-c-g-d-a-e-h) – pri čemer nadaljevanje tega zaporedja privede še do štirih (zvišanih) tonov fis-cis-gis-dis; (3) 
prehod v novo tonsko območje na način transpozicije v spodnjo kvinto (tj. jonskega modusa v lidijskega s tonom b namesto h). Relikte modalnosti v umevanju in posledično 
označevanju predznakov je mogoče v notnih besedilih 18. stoletja zasledovati na več ravneh, med drugim v t. i. dorskem označevanju molovih tonalitet (npr. g-mola le z enim nižajem 
v Bachovi fugi BWV 542) in v vztrajanju pri poimenovanju kromatičnega niza dvanajstih poltonov s c-cis-d-dis-e-f-fis-g-gis-a-b-h, kot ga srečamo tudi v Fundamenta in ki temelji na 
izoblikovanju »zaloge« dvanajstih tonov ok. leta 1500 (c, cis, d, es, e, f, fis, g, gis, a, b, h) v musici ficti 15. in 16. stoletja, ki je dotedanjo normativnost diatonike v modalni glasbi 
»prepojila« s kromatiko petih akcidenc: »nastanek« tonov cis, fis in gis pri tem je bila posledica kromatične prilagoditve klavzul na stopnjah d, g in a, ton es pa je bil razumljen kot za 
kvinto nižji ustreznik tona b oz. kot nižji ton v dvojni stopnji es/e. Vzrok za zelo pogosto preimenovanje tona es v dis v 18. stoletju še ni povsem pojasnjen. (Prim. op. 20.)   
106 Na tem mestu v izv. je zapis anfangs des Schlüssels.  
107  V tem in prejšnjem stavku, kjer je beseda tonaliteta, je v izv. Thon. Izraz »transponirana tonaliteta« (v izv. transponirter Thon), ki ga besedilo izv. pojasnjuje kot premik neke 
osnovne ali diatonske tonalitete »po belih tipkah« na drugo stopnjo in kot kromatično zvišanje posameznih tonov z »esencialnimi« predznaki na začetku skladbe, je še posebno 
zanimiv za analizo teoretičnih načel v Fundamenta: na eni strani zaradi vsaj implicitnega poudarjanja normativnosti modalne diatonike, ki jo vsebuje razlaga tega pojma; na drugi 
strani pa zaradi neposrednega »preslikovanja« te razlage v razlago praktičnih posledic, ki jih transpozicije »osnovnega« tonusa v drugače »predznačene« tonalitete prinašajo z vidika 
igranja po belih ali črnih tipkah na klaviaturi, kar ponovno kaže na izrazito prakticističen pristop v Fundamenta pri pojasnjevanju posmeznih glasbenoteoretičnih vsebin. 
108 Prvi od dveh notnih primerov, ki sledita, kaže, da je tu razvezaj mišljen kot samostoječ predznak, ki ni neposredno za višajem oz. skupaj z njim pri noti, ki jo ta višaj zvišuje. Ne 
glede na to, da je prav v muzikalijah iz 18. stoletja mogoče najti primere pisanja dveh različnih predznakov pred enim samim tonom, tudi v Fundamenta na str. 6, kjer zapisu tona cis 
neposredno sledi zapis tona ces z zaporedjem nižaja in razvezaja pred tonom c.  
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109 Tu ni povsem jasno, ali B v izv. pomeni nižaje na splošno ali le za pol tona znižane tone h, zato je v prevodu dodana beseda »toni«, ki je v oklepaju. 
110 Na tem mestu v izv. je beseda Creuzel. 
111 Na tem mestu v izv. je zloženka Essential=Creuzel. Njen prevod tu (kot »esencialni predznaki«) se razlikuje od prevoda iste besede v začetku tega poglavja (kot »esencialni višaji«) 
zato, ker se tam beseda Essential=Creuzel neposredneje navezuje na znak višaja, tu pa trem tonalitetam z višaji v notnem primeru sledita še dve tonaliteti z nižaji (B in Es-dura).          
112 Na tem mestu v izv. ni besede »nižaji«, temveč je le znak B. Zaradi omenjanja odgovora na zadnje vprašanje v začetnem delu Fundamenta, ki vsebuje prikaz dvanajstih durovih in 
dvanajstih molovih tonalitet, je skoraj gotovo, da znak B v tem stavku pomeni nižaje na splošno in ne samo znižane tone h v b kot be molle.  
113  Na tem mestu v izv. je zapis von denen Accorden, und zugehörigen Thonen. Zapis je posebno zanimiv zato, ker lahko izraža drugačno vrsto »hierarhije« v odnosu med tonaliteto in 
njej pripadajočimi akordi, kakor pa se to razmerje razume danes. »Ontološko« prvenstvo toničnega kvintakorda pred tonaliteto, »skozi« katero ta akord šele prejema status središčnega 
akorda tonalitete, torej status tonike, je v resnici opazno že v notnih primerih na str. 10–13 tega učbenika. Poleg modalnih označitev več tonalitet v njih so namreč v teh primerih še 
označitve nekaterih tonalitet (Cis-dura, Es-dura, Gis-dura, pa tudi cis-mola in gis-mola) le s predznaki, ki zadostijo pravilnemu zvenu »glavnega akorda« v tonaliteti, ne pa tudi 
tonaliteti sami. Takšno razumevanje razmerja »tonični akord : tonaliteta« načeloma tudi ustreza »ožjemu« umevanju harmonske modulacije v 18. stoletju, tj. že na ravni posameznih 
akordskih »odmikov« na stopnje, ki jih danes razumemo zgolj kot stranske harmonske stopnje, in še ne prvenstveno na ravni t. i. velikih kadenc, ki – glede na novejše umevanje 
harmonije – modulacijo v novo tonaliteto šele ustvarijo, ali jo vsaj nedvoumno potrdijo (prim. op. 59). V zgornjem zapisu je v tem pogledu dvomljivo le to, da ni preglasa na besedi 
Thonen – še zlasti zato, ker ista beseda (Thönen) na začetku stavka ta preglas ima. To bi namreč lahko pomenilo, da je beseda Thönen tu mišljena kot izraz za tonovske načine, beseda 
Thonen pa za tone, ki sestavljajo posamezni akord. Takšna, nepravilna množinska oblika te besede je v Fundamenta še na str. 40.  
114 Beseda ligatura in znaka zanjo sta tu z dvema različnima pomenoma: (1) s pomenom fermate in (2) ligature v današnjem smislu, ki se ne zapisuje kot fermata, temveč z lokom, ki 
neposredno povezuje dva enaka tona.        
115 Beseda Tatktstrich je posebej zanimiva tudi z etimološkega vidika, saj je izvirno pomenila taktirni udarec (Schlag) ali battuto, ki je bila podlaga za nastanek takta in je bila kot 
pojem osrednjega pomena v starejšem umevanju takta kot t. i. Schwerpunktstakta. 
116 Na tem mestu v izv. je beseda Absatz. Beseda je edini pojem s področja glasbenega oblikoslovja v Fundamenta in je skupaj z dvojno taktnico, na katero se beseda Absatz tu 
navezuje, ustaljen izraz v t. i.  nauku o ritmopoetiki iz druge polovice 18. stoletja, ki ga je utemeljil Joseph Riepel leta 1752 in je pomenil teoretsko razlago takrat vse bolj aktualne 
periodične ali t. i. korespondenčne melodike, z jasnim členjenjem melodije v dvotaktja, odseke, stavke, periode itn.  
117 Tudi nemško besedilo v izv. ne razlikuje med pojmoma adagio in tarde, saj oba pojma prevaja kot Langsam.  
118 Na tem mestu v izv. je beseda Partitur. Raba in pomen tega pojma v Fundamenta nista jasna.  
119 Zakaj je v tem naštetju in zgornji tabeli izpuščen interval male sekunde, ni jasno. 
120  Na tem mestu v izv. je samo zaimek du. 
121 Glede na predhodni navedbi tonov C-durovega kvintakorda, ki v primerjavi s to navedbo vsebujeta drugačno zapovrstje istih tonov, je mogoče sklepati, da je razlika med tremi 
različnimi zapovrstji tonov C-dur akorda odraz namernega poudarka treh različnih leg akorda oz. njegovih obratov, ki jih označujejo različna oštevilčenja istega sozvočja (3, 5, 8).  
122 Na tem mestu v izv. je spet razlikovanje dveh različnih leg istega trizvoka (d-mola) z dvema različnima šiframa: 2 in 4/2.  
123 Na tem mestu v izv. je znak #4. 
124 Na tem mestu v izv. je namesto tona Dis napisan ton D. Najbrž gre za napako v zapisu. 
125 Na tem mestu v izv. je zapis quarta major. 
126 Na tem mestu v izv. je sicer beseda Hauptthöne, vendar je na več mestih v Fundamenta izraz Thöne sinonimno nadomeščen z besedo toni kot množinsko obliko pojma tonus. Izbira 
osmih »glavnih tonusov« med štiriindvajsetimi durovimi in molovimi tonalitetami, ki jih implicira prikaz toničnih trizvokov na koncu prvega dela Fundamenta, v več pogledih tesno 
sledi nauku o osmih cerkvenih modusih kot teoretični podlagi modalne glasbe od srednjega veka naprej in kaže svojevrsten, pa tudi razmeroma zapleten spoj starejšega modalnega 
sistema z novejšim dur-molovim tonalnim sistemom. 
127 Ta vrstica se v izv. glasi: Der Vierte gehet aus dem E minor. Takšna formulacija – skupaj s (hipo)frigijsko označitvijo 4. tonusa, ki je tonus »iz« e-mola – spet zelo jasno kaže na že 
omenjeno prvenstvo toničnega trizvoka pred tonaliteto, v kateri ta akord nastopa, hkrati pa tudi na svojevrsten preplet te »logike« z »logikama« modalnosti na eni in dur-molove 
tonalnosti na drugi strani.  
128 Interval terce minor je na tem mestu v izv. še dodatno označen s šifro 3b. 
129 Ta vrstica se izv. glasi: Der achte [gehet] aus dem G. / mit der Terz maj: oder [razvezaj], v notnem primeru, ki je pod to vrstico, je kot »esencialni predznak« zapisan višaj za ton 
Fis in kot predznak v taktu še razvezaj za ton g. Namen zadnjega ni jasen.   
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130 Na tem mestu v izv. je zapis kleinen Cadenzen. Pojem »mala kadenca« ni del običajne glasbene terminologije iz druge polovice 18. stoletja. Tu prikazane kadence v vseh osmih 
»glavnih tonusih« so že z vlogo t. i. harmonskega identifikatorja posamezne tonalitete ali tonusa, ki jo je kadenca (kot pojem) v večji meri prejemala prav tekom 18. stoletja, ko se je 
starejša clausula kot prvenstveno melodična kadenečna formula preoblikovala v funkcijsko določen niz akordov. Nemški nauk o kadencah (Kadenzlehre) je bil v 18. stoletju  razen z 
naukom o tonalitatah (Tonartenlehre) tesno povezan še s tedanjim razumevanjem oblikovnih vidikov glasbe, še vedno temelječem na »retoričnem« umevanju oblike kot 
interpunkcijske forme. Že od zgodnjega 18. stoletja naprej so kadencam z večglasno glasbeno strukturo teoretiki (npr. Mattheson, Koch) pripisovali vlogo označevalcev forme 
(Satzzeichen), ki so v poteku glasbe na t. i. mestih pomiritve (Ruhepunkte) v popolnih konsonancah. V vokalni glasbi so ta mesta navadno na zaključkih posameznih odsekov besedila 
(Einschnitten), kjer so različno stopnjevane interpunkcije. Različno jakost sklepov so kadence (kot Endigungsformeln) poudarjale s svojo različno oblikovano glasbeno strukturo. Med 
najšibkejšimi kadencami je bila tako v 18. stoletju npr. polkadenca (v Kirnbergerjevi navedbi kadenc iz 1776 poimenovana tudi halben Schluß), kot najkrepkejši sklep pa je bilo 
razumljeno akordsko sosledje na stopnjah I-IV-V-I, ki vse do konca 18. stoletja ni veljalo za enovit harmonski sklep, temveč za sestavljeno kadenco (Cadenzo misto) iz dveh 
samostojnih kadenc: I-IV(-I) in (I-)V-I. Zato ni jasno, ali je pojem »malih kadenc« v Fundamenta (ki so tu prikazane kot samostojen in zadosten harmonski označevalec tonalitet, glede 
na njihovo poimenovanje pa obenem tudi kot sklep »nižje vrste« z »manjšo« interpunkcijsko vrednostjo) mogoče neposredno razumeti v povezavi s pojmom sestavljenih kadenc, tj. 
kot nekakšno »manjšo« različico le-teh.  
131 Gre za prehajalne in menjalne tone, ki preprečujejo nastanek vzporednih kvint in oktav pri igranju zaporedja kvintakordov. 
132 Na tem mestu v izv. je namesto besedila v oklepaju le zapis bey der andern Noten. Iz notnega primera, ki ponazarja vsebino tega zapisa, je vidno, da so z njim na splošno mišljeni 
toni »posredniki« med dvema tonoma v generalnem basu, nad katerima so oštevilečne vzporedne kvinte in oktave. V konkretnem primeru gre za tona, ki sta za sekundo višje od 
predhodnega in naslednjega tona in »posredujeta« z vrinkom menjalnega sekstakorda med dva enako šifrirana kvintakorda, s čimer preprečujeta nastanek prepovedanih paralel.  
133 Na tem mestu v izv. je zapis perfecten Griff, ki pomeni »prijem« kvintakorda nad basom v generalnem basu. 
134 V resnici gre za dva niza petih in ne štirih tonov: v prvem nizu prvi štirje toni sledijo drug drugemu v melodičnem postopu navzgor, zadnji ton gre navzdol, v drugem nizu pa si le 
srednji trije toni sledijo v postopu navzgor.  
135 Tu ni jasno, zakaj je postop basa v drugem delu naslednjega primera za kvarto višje od basa v istem delu prejšnjega primera, saj je drugi primer le pojasnilo prvega, ki ni oštevilčen.  


