
54 55

1

2 Ad faciendum cantum choralem in discanto, tenore et bassa sex sunt necessaria, quibus debet uti omnis 
organizator:
3 Primum, ut sciat inceptas cantus choralis debito modo formare, quae infra per declarationem et exempla 
patebunt.
4 Secundum, ut post inceptionem vocum attendat, ne ponat saltus crudos vel dissonantias, aut ne plus vel 
minus de notis ad tactum.
5 Tertium, ut vitia seu impedimenta artis, quae multum apud indoctos accidunt, diligenter attendat.
6 Quartum, ut repetitiones cantus choralis in duabus vel tribus aut quatuor notis diligenter videat, ne una 
et eadem concordantia tactus duos vel tres faciat.
7 Quintum: attendat in cantu chorali conclusiones textus, ita quod secundum sententiam verborum aptetur 
conclusio cantus, ut hoc patebit per declarationem et exempla.
8 Sextum: sciat in arte faciendi cantum choralem moderare voces per suspirium, per semisuspiria, per 
punctus, per sincopationes. 9 Nam item moderationibus quilibet cantus colorizatur.

Primum necessarium
10 Quantum ad primum, videlicet ad faciendas inceptas cantus choralis, sciendum est 11 [Sciendis], quod 
cantus choralis quadruplici modo incipi potest.
12 Primo:
Simul et semel omnibus vocibus. 13 Exempli gratia: si vis aliquem cantum choralem incipere in discanto 
simul et semel omnibus vocibus, tunc in primo tactu capias concordantias perfectas super omnes voces.
14 Concordantiae autem perfectae sunt octava, quinta, quindecima, tertia. 15 Ita, ut tenor sit in octava  
a discanto et bassa in quindecima a discanto vel in octava, alta autem super tenorem in tertia vel in quinta.

3 formare] formamare Kr
5 indoctos] in doctos Kr
6 diligenter] diligent Kr
8 item] idem Kr
10 sciendum est] alia manu Kr
14 quinta suprascr. Kr | quindecima] corr. ex quintadecima Kr
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1 Roku Pańskiego 1540, 18 lutego.
2 Do opracowania melodii chorałowej w głosie dyszkanto-
wym, tenorowym i basowym potrzeba sześciu zasad, któ-
re powinien stosować każdy organista:
3 Po pierwsze, aby umiał ułożyć we właściwy sposób wej-
ścia melodii chorałowej, co zostanie pokazane przy pomo-
cy objaśnień i przykładów.
4 Po drugie, aby po wejściu głosów zważał na to, by nie 
umieszczać niezgrabnych skoków, czyli dysonansów, 
bądź by nie dać za dużo lub za mało nut do taktu.
5 Po trzecie, aby pilnie zważał na błędy, czyli potknięcia 

-
kształconym.
6 Po czwarte, winien pilnie zważać, aby przy powtórze-
niach w melodii chorałowej dwóch, trzech lub czterech nut 
nie wprowadzać jednego i tego samego współbrzmienia 
dla dwóch lub trzech taktów.
7 Piąte: niech zważa w melodii chorałowej na klauzule teks-
tu tak, aby kadencję utworu dopasować do sensu słów, 
jak to zostanie pokazane poprzez objaśnienie i przykłady.
8 Szóste: niech w sztuce opracowywania melodii chorało-
wej nauczy się prowadzić głosy stosując pauzy, pół-pauzy, 
nuty punktowane i synkopy. 9 Gdyż także prowadzenie gło-
sów urozmaica każdą melodię.

Pierwsza niezbędna zasada
10 Co do pierwszego, mianowicie co do opracowywania 
wejść melodii chorałowej, 11 należy wiedzieć, że melodię 
chorałową można rozpocząć na cztery sposoby.

12 Po pierwsze:
Razem i jednocześnie we wszystkich głosach. 13 Na przy-
kład, jeśli chcesz rozpocząć utwór z jakąś melodią cho-
rałową w dyszkancie, razem i jednocześnie wszystkimi 
głosami, wówczas w pierwszym takcie weź konsonanse 
doskonałe we wszystkich głosach.
14 Konsonansami doskonałymi zaś są oktawa, kwinta, 
podwójna oktawa, tercja. 15 Tak, aby tenor był w oktawie 
wobec dyszkantu i bas w podwójnej oktawie od dyszkan-
tu lub w oktawie, alt natomiast nad tenorem w tercji lub  
w kwincie.

1 In the year of our Lord 1540, February 18.
2 In order to elaborate chant in discant, tenor and bass 
six rules are required all organists should apply:
3 Firstly, the organist should know how to set correctly 
the entrances of the chant, which will be shown below 
by explanation and examples.
4 Secondly, so that after the entrance of the voice he pays 
attention not to place awkward leaps, i.e. dissonances, 
nor to give too many or too few notes in a measure. 
5 Thirdly, that he assiduously pays attention to mistakes, 
that is, lapses in art, which often happen to unsuitably 
prepared players.
6 Fourthly, he should assiduously pay attention that when 
playing repetitions in a chant of two, three, or four notes 
he does not introduce one and the same vertical harmo-
ny for two or three measures.
7 Fifth, let him pay attention in chant to the closes of the 
text, thereby matching the cadence of the work with the 
meaning of the words, as will be demonstrated through 
explanation and examples.
8 Sixth, let him learn the art of elaborating a chant to lead 
voices, using rests, half-rests, dotted notes, and synco-
pations. 9 For voice-leading also varies each melody.

The First Indispensible Rule
10

of the entrances of a chant melody, 11 one should know 

ways.
12 Firstly:
Together and simultaneously in all voices. 13 For instance, 
if you want to begin a piece with some chant melody 
in the discant, together and simultaneously in all voices, 

in all voices.
14 -
tave, and third. 15 So that the tenor is at an octave from 
the discant and the bass at a double octave or octave 

above the tenor.


