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105 Tripla, gdy trzy odpowiadają jednej: 31
106 Quadrupla, gdy cztery odpowiadają jed-
nej: 4

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

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

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

105 Tripla, when three respond against one: 3
1

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

114 Examples:

105 Tripla, cum tres uni:   
106 Quadrupla, cum quattuor uni:   
107 Hemiola est, quando sesquialtera  
unius respectu canitur. 108  
tinctae sunt notae vel hoc signum est:   
109 Sesquitertia, cum cum minorem numerum 
maior semel cum tertia parte continet, ut cum 
tribus notis quattuor respondent: 
110 Sesquiquarta, cum maior minorem semel 
et quarta parte recipit, velut ubi quinque 
notae respectu quattuor canuntur:  

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