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45 Exemplum tertium ad inceptam bassae vocis per diapason patet in cantu introitus missae de Corpore 
Christi, Cibavit:

46 Tertio:
Cantus choralis potest incipi per diapente, ita quod una vox sequatur aliam in quinta. 47 Talis autem inceptio 
vocatur inaequalitatis, eo quod non aequaliter voces incipiuntur ex eisdem clavibus. 48 Nam si discantus 
incipitur ex , tunc alta sub discanto incipiat ex . 49 Et si tenor incipit ex a, tunc bassa vox incipiat ex d, eo 
modo saltem observato, quod illa vox, in qua cantus choralis planus pulsari debet, ultimo incipiat post alias 
voces, ut in exemplis patebit. 50 Exemplum super inceptam cantus choralis in discanto per diapente patet 
in cantu Kyrie eleyson per octavas:

f. 5r

46 diapente] id est in quinta suprascr. alia manu Kr

&

? ˙ ˙ Ó ˙˙ ˙ ˙ ˙˙ ˙ œ œ œ œ ˙˙ ˙

˙ ˙
œ ˙ œ#œ œ ˙

5

Ó ˙˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙

&

?

˙ ˙˙ ˙
.œ jœ ˙˙ ˙

œ œ œ œ ˙.œ Jœ
˙

˙ ˙
˙ œ

œ

œ œ œ œ# œ œ œ
#

œ˙ ˙
.œ jœ ˙˙ ˙

ww

w
w

10

Ex. 18

46 Thirdly:

47 Such a beginning is called the entrance of inequality, 
because the voices do not start in the same keys. 48 For 
example, when the discant begins on , then let the alto 
under the discant begin on . 49 And if the tenor begins 
on a, then let the bass voice begin on d, obeying in any 
case the rule that the voice in which one should play the 
chant melody begins as the last one after the entrance of 
the other voices, as the examples will show. 50 The exam-
ple for the entrance of the chant melody in the discant at  

Kyrie eleyson per octavas:

46 Po trzecie:

Melodię chorałową można rozpocząć w kwincie w ten spo-
sób, że jeden głos wchodzi po drugim w odległości kwin-
ty. 47 Takie rozpoczęcie nazywa się wejściem nierówności, 
ponieważ głosy nie wchodzą jednakowo od tych samych 
klawiszy. 48 Na przykład, gdy dyszkant rozpoczyna od , 
wówczas alt pod dyszkantem niech rozpocznie od . 
49 A jeśli tenor rozpoczyna od a, wówczas głos basowy 
niech rozpocznie od d, przestrzegając w każdym razie za-
sady, że ten głos, w którym trzeba grać melodię chorałową, 
rozpoczyna jako ostatni po wejściu innych głosów, jak 
pokażą przykłady. 50 Przykład wejścia melodii chorałowej  
w dyszkancie w kwincie pokazuje Kyrie eleyson per octavas:
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45 A third example for the entrance of the bass voice at 
an octave is shown in the elaboration of the Introit of the 
Mass for Corpus Christi, Cibavit:

45 Trzeci przykład wejścia głosu basowego w oktawie po-
kazuje opracowanie introitu mszy na Boże Ciało, Cibavit:
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