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PALEOGRAFICZNA NOTACJA RYTMICZNA
ŚPIEWU GREGORIAŃSKIEGO Z NONANTOLI1

Najstarsze świadectwa rękopiśmienne „zamkniętych” systemów neumatycznych, 
za pomocą których zapisywano kształt melodii śpiewu gregoriańskiego i ich interpre-
tację, pochodzą z IX w. Zapisane są w sposób umożliwiający oddanie profilu (ogól-
nego kształtu) melodii poprzez alternację akcentów (acutus – dźwięk wyższy, gravis 
– dźwięk niższy) lub ich kombinację (np. acutus + gravis = clivis; gravis + acutus 
= pes), lecz bez jakiegokolwiek oznaczenia odległości pomiędzy dźwiękami. Znaki 
te były jedynie pomocą dla kantorów, którzy znali authenticum fontium gregoriano-
rum na pamięć, lub dla magister chori kierującego wykonaniem. Neumy są niero-
zerwalnie związane z tekstem. Wyrażają sposoby jego akcentacji, artykulacji oraz 
wskazują niepodzielne jednostki melodyczno-słowne. Tylko niektórzy skryptorzy 
(lub całe kalefaktoria obrazujące poszczególne rodziny pisma neumatycznego) zwra-
cali baczniejszą uwagę na rytm tekstu muzycznego. Oprócz orientacyjnego kształtu 
melodii utworu zapisywali wszystkie zjawiska wynikające z przebiegu tekstu literac-
kiego, akcentacji, estetyki, kompozycji, modalności oraz interpretacji samych neum. 
Dzięki znakom dodatkowym, takim jak epizemy czy litery romanusa2 i noty tyroń-
skie3, a przede wszystkim dzięki umiejętności intencjonalnej modyfikacji kształtów 
poszczególnych neum, nadawali kompozycjom niezwykle osobliwy i wyrafinowany 
wyraz rytmiczny. Niektóre skryptoria używały znaków dodatkowych w sposób cha-

1 Wykorzystano wybrane fragmenty dysertacji doktorskiej Topos romano-frankoński. Aspekt wy ko-
naw czy na przykładzie wybranych utworów, obronionej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji 
Mu zycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w 2012 r.

2 Litery o szczególnym znaczeniu interpretacyjnym (łac. litterae significativae). Szczegółowe 
wyjaśnienie znaczenia wszystkich liter znajduje się w: L. Agustoni, J.B. Göschl, Introduzione 
all’interpretazione del canto gregoriano, t. I: Principi fondamentali, Roma 1998, s. 219–236; A. Turco, 
Il canto gregoriano. Corso fondamentale, Roma 1996, s. 303–305; tenże, La scrittura musicale del canto 
gregoriano, t. I, Verona 2006, s. 78–113; tenże, La scrittura musicale del canto gregoriano, t. II, Verona 
2006, s. 221–228; F.  Rampi, M. Lattanzi, Manuale di canto gregoriano, Cremona 1998, s. 188–196; 
J. Froger, L’épitre de Notker sur les ‘lettres sigificatives’. Edition critique, „Études Grégoriennes” 5 (1962), 
s. 23–71; N. McEwan, Interpretative Signs and Lettres in Gregorian Chant. The rhythmic and expressive 
differences between the episema and tenete in the manuscript of the Cantatorium, Codex 359, St. Gallen, 
„Études Grégoriennes” 33 (2005), s. 108–151; M. Sławecki, Główne aspekty śpiewu gregoriańskiego, w: 
B. Herman (red.), Monodia, Warszawa 2008, s. 172–177.

3 Zob. A. Turco, La scrittura musicale del canto gregoriano, s. 229–232; J. Kohlhäufl, Die Tironischen 
Noten im Codex Laon 239. Ein Beitrag zur Paläographie der Litterae significativae, „Musicologica 
Austriaca” 14/15 (1996), s. 133–156; tenże, Le note tironiane in Lan 239, w: L. Agustoni, J.B. Göschl 
(red.), Introduzione all’interpretazione del canto gregoriano, s. 237–255.
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otyczny lub nie potrafiły zróżnicować interpretacji w obrębie tej samej neumy. Te 
natomiast, które posiadły tę charakterystykę, nazywane są dzisiaj paleograficznymi 
notacjami rytmicznymi i stanowią nieocenione źródło interpretacji. Należą do nich 
cztery notacje: sanktgalleńska, loreńska (zwana również metzeńską), bretońska oraz 
nonantolańska.

1. Stan badań
Nonantola to małe miasteczko w północnych Włoszech położone malowniczo 

w gminie modeńskiej. Pierwszy klasztor benedyktyński został założony tu w 751 r. 
na terytorium, które Astolf podarował swemu szwagrowi, Anzelmowi4. Kościół pw. 
Świętych Apostołów został konsekrowany w 752 r. przez Geminiana, biskupa Reggio, 
oraz rok później przez Sergiusza, arcybiskupa Rawenny5. Trzy lata później sprowa-
dzone zostały z Rzymu relikwie św. Sylwestra i od tego momentu opactwo przyjęło 
jego wezwanie. W wyniku przymierza pomiędzy Frankami i papieżem opactwo, na-
leżące wcześniej do królestwa Longobardów, przeszło w bezpośredni zarząd Karola 
Wielkiego, otrzymało wiele przywilejów i rozkwitło6. Systematycznie powiększała się 
również kolekcja  kodeksów przechowywanych w  klasztornej bibliotece7. Kodeksy 
pochodziły z okolicznych skryptoriów, wykazywały podobne cechy paleograficzne, 
ale przede wszystkim używały specjalnej rytmicznej notacji.

Jej studium rozpoczęło się od wydania w 1891 r. II tomu Paléographie Musicale, 
w którym ukazało się osiem plansz z reprodukcjami manuskryptów zawierających 
notację, nazwaną notation nonantolienne8. Jednak oprócz nazwy, sygnatury i ozna-
czenia wieku powstania nie znalazły się tam żadne inne informacje. 

Dopiero w 1920 r. Dom A. Ménager opublikował artykuł, w którym zauważył, 
że tradycja rytmiczna, która powstała we Włoszech, dzięki swej konsekwencji może 

4 Wg A. Gaudenzi (Il Monastero di Nonatola, il Ducato di Persiceta e la Chiesa di Bologna, „Bullettino 
dell’Istituto Storico Italiano” 22 [1901], s. 81) Anzelm założył najpierw klasztor w Fanno, a dopiero 
później w Nonantoli. Strategiczna pozycja miasta usytuowanego na skrzyżowaniu drogi, która z Piacenzy 
i Werony prowadziła do Bolonii i Rzymu, szczególnie nadawała się do fundacji klasztoru. W tamtym 
czasie Nonantola stanowiła część wielkiego dworu w Genie. Dzisiaj obszar ten zajmują: Nonantola, 
Ravarino, Crevalcore, S. Cesario i Castelfranco Emilia. 

5 G. Montagnani, Storia dell’Augusta Badia di S. Silvestro di Nonantola, Modena 1838, s. 5.
6 Zob. A. Moderini, La notazione neumatica di Nonantola, t. I: Testo, Cremona 1970, s. 38.
7 Pierwsze kodeksy były zakupione lub skopiowane z polecenia św. Anzelma i jego następców. 

Większość z nich prawdopodobnie spłonęła podczas najazdu Węgrów w 899 r. oraz w licznych pożarach, 
które raz po raz nawiedzały opactwo. 

8 Plansze przedstawiają następujące fragmenty:
1) Pl. 11 – Roma, Biblioteca Nazionale, fondo sessoriano (Sess.), ms. 96 (XI–XIII w.);
2) Pl. 12 – Monza, Biblioteca Capitolare, ms. B. I, 41 (XII w.);
3) Pl. 13 – Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 2679 (koniec XI w.);
4) Pl. 14 – Verona, Biblioteca Capitolare, ms. CV (XII w.);
5) Pl. 15, 16 – Nonantola, Biblioteca dell’Abbazia, bez sygn. (XII w.);
6) Pl. 17 – Nonantola, Biblioteca dell’Abbazia, bez sygn.;
7) Pl. 18 – Roma, Biblioteca Casanatense, ms. C. IV. 2 (XII w.).
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mieć takie samo znaczenie dla studiów jak kodeksy sanktgalleńskie oraz ms. 239 
z Laon i ms. 47 z Chartres9. Studium Ménagera jest pierwszym dotyczącym tej nota-
cji. Pięć lat później o. G. Suñol potwierdził ważność notacji nonantolańskiej, poświę-
cając jej kilka rozdziałów swego dzieła10. W tym samym roku o. Paolo Ferretti opisał 
notację nonantolańską jako diastematica ma in maniera imperfetta come quella di 
Metz (ms. di Laon) e di Chartres11. Zauważył również obecność liter i skrótów „t”, „iu” 
oraz „c” we fragmentach pochodzących z Liceum Muzycznego w Bolonii (ms. 144 n. 
10) i Biblioteki Ambrozjańskiej w Mediolanie (ms. S. 37. Sup.). 

Warto zaznaczyć, iż w średniowieczu przy katedrze w Weronie działało słynne 
skryptorium, w którym posługiwano się dwoma notacjami muzycznymi – sankt-
galleńską i nonantolańską. Ta druga nie powstała jednak w Weronie, a została tam 
zaimportowana. Rozprzestrzeniła się w północnych Włoszech, ale dziś nie jesteśmy 
w stanie stwierdzić, gdzie dokładnie powstała. W 1955 r. G. Gullota na podstawie 
przeprowadzonych badań zakwestionował istnienie centrum skryptorskiego w klasz-
torze w Nonantoli, stąd teza, że wszystkie rękopisy były tam importowane. W rzeczy-
wistości bardzo niewiele fragmentów notacji dotrwało do naszych czasów i tylko dwa 
z nich przechowywane są w Nonantoli, reszta znajduje się w Monzie, Mediolanie, 
Bolonii, Rzymie i Weronie12. 

W 1957 r. benedyktyni z Solesmes opublikowali krótkie opisy manuskryptów gre-
goriańskich, wśród których znalazły się następujące kodeksy13:
 1. Bologna, Liceo Musicale, ms. 144 n. 10.
 2. Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 2679.
 3. Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. A. 208. inf.
 4. Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. S. 37. Sup.
 5. Monza, Biblioteca Capitolare, ms. B. I. 41.
 6. Nonantola, Graduale (Cantatorium).
 7. Roma, Biblioteca Casanatense, ms. 1741 (C. IV. 2).
 8. Roma, Biblioteca Nazionale, ms. 1343 (Sess. 62).
 9. Verona, Biblioteca Capitolare, ms. LXXXI (81).
 10. Verona, Biblioteca Capitolare, CV (98).

9 A. Méneger, Une notation rythmique italienne, „Revue Grégorienne” 4–5 (1920), s. 112, 148.
10 Zob. G. Suñol, Introduction à la paléographie musicale grégorienne, Paris 1935, s. 53, 153, 197. 
11 „diastematyczna, ale niedoskonała, tak jak notacja z Metzu (ms. z Laon) i Chartres”. Zob. 

P. Ferretti, Étude sur la notation aquitaine d’après le Graduel de Saint-Yrieix, w: Le codex 903 de la 
Bibliothèque nationale de Paris (XIe siècle): Graduel de Saint-Yrieix (Paléographie Musicale 13), Tournai 
1925, s. 82.

12 G. Gullota opublikował antyczne katalogi ksiąg opactwa w Nonantoli, w których nie występują 
fragmenty znajdujące się w wyżej wymienionych miastach, stąd podejrzenie, że w Nonantoli nie istniało 
skryptorium. Zob. G. Gullota, Gli antichi cataloghi e i codici Della Abbazia di Nonantola (Studi e Testi 
182), Città del Vaticano 1955.

13 Les Graduel Romain. Edition critique par les Moines de Solesmes, t. II: Les Sources, Solesmes 1957.
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Fragment A’ – ms. S. 37. Sup., Milano, Biblioteca Ambrosiana, fragm. fo f. d. g. VI

W II połowie XX w. ukazały się jeszcze trzy znaczące opracowania. Pierwsze – 
autorstwa J. W. A. Vollaertsa, w którym autor szczegółowo opisał aspekty rytmiczne 
poszczególnych neum i ostatecznie potwierdził, że szkoła nonantolańska jest syste-
matyczna i konsekwentna pod względem dbałości o oznaczenia rytmiczne. Vollaerts, 
niestety, nie ustrzegł się błędu menzuralizmu, interpretując rytm na sposób propor-
cjonalny i udowadniając, że według notacji z Nonantoli występują w nim prawie wy-
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łącznie grupy binarne i nuty długie o czasie trwania dokładnie dwa razy dłuższym 
od nut krótkich14.

Autorka drugiego opracowania – Ave Moderini – w pierwszym tomie swej pracy, 
opublikowanej w 1970 r., zgromadziła bibliografię przedmiotu, opublikowała antycz-
ne katalogi księgozbiorów opactwa w Nonantoli oraz opisała manuskrypty z notacją 
nonantolańską. Następnie zaprezentowała wszystkie neumy, ale przy ich ocenie za-
stosowała kryteria odnoszące się do innych rodzin pisma neumatycznego. Ustaliła, 
że manuskrypty można podzielić na dwie grupy: bezliniowe i zapisane przy pomocy 
linii.

W pierwszej, starszej grupie, wysokość nut oznaczona jest jedynie w sposób 
orientacyjny (aproksymatywny), co oznacza, że kopiści bardzo precyzyjnie wskazali 
kierunek poruszania się melodii, ale nie wyjaśnili interwałów pomiędzy dźwiękami. 

Nie pominęli jednak, co bardzo istotne dla naszych dalszych rozważań, oznaczeń ryt-
micznych. Manuskrypty z drugiej grupy, poprzez konieczność perfekcyjnego ozna-
czania wysokości dźwięków, utraciły swój walor rytmiczny, nie są więc przydatne 
z punktu widzenia interpretacji rytmicznej15. 

W drugim tomie – Tavole ad esempi – Ave Moderini podaje przykłady występo-
wania poszczególnych neum i w formie tabel komparatystycznych porównuje nota-
cję nonantolańską do innych: ms. 239 z Laon, ms. 121 z Einsiedeln, ms. 359 i ms. 339 
z Sankt Gallen, ms. 47 z Chartres, ms. 903 z Biblioteki Narodowej w Paryżu oraz ms. 
H 159 z Montpellier16. Niestety, podobnie jak Vollaerts, autorka nie uniknęła podsta-
wowych błędów wynikających z nieumiejętnego doboru kryteriów, którymi posłu-
żyła się przy opisie notacji. Zignorowała zależności pomiędzy znakiem i kontekstem 
muzycznym, który jest podstawową przyczyną istnienia samego znaku i sposobu jego 
konfiguracji. 

Odpowiedzią na publikację Moderini jest pochodzący z 1979 r. obszerny artykuł 
Nino Albarosy17, w którym autor, doświadczony semiolog, prostując błędy Moderini, 
jeszcze raz wykłada konteksty rytmiczne wszystkich neum, potwierdzając je kon-
kretnymi przykładami. Jest to jak do tej pory jedyne krytyczne studium notacji, które 
wpisuje się w nurt najnowszych badań nad śpiewem gregoriańskim zapoczątkowa-
nych i zainspirowanych przez Dom Eugène’a Cardine’a.

Zarówno Moderini, jak i Albarosa wybrali najbardziej czytelne fragmenty rękopi-
sów (dziewięć), przy czym Albarosa skupił się na pięciu adiastematycznych, zawiera-
jących notację rytmiczną: Monza, Biblioteca Capitolare, ms. B.1.41 (dwie karty), oraz 
Milano, Biblioteca Ambrosiana S. 37. Sup. (jedna karta), pochodzące z tego samego 
graduału; Roma, Biblioteca Nazionale, ms. 1565 (Sess. 96); Bologna, Liceo Musicale, 

14 Zob. J.W.A. Vollaerts, Rhythmic proportions in early medieval ecclesiastical chant, Leiden 1958.
15 A. Moderini, La notazione neumatica di Nonantola, s. 89.
16 Tenże, La notazione neumatica di Nonantola, t. II: Tavole ed esempi, Cremona 1970.
17 N. Albarosa, La notazione neumatica di Nonantola, critica di una lettura, „Rivista Italiana di 

Musicologia” 14 (1979), nr 2, s. 225–310.
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ms. 144 n. 10; Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 2679; Milano, Biblioteca Am-
brosiana, ms. A.208 inf. 

2. Signi distinctivi18

W latach 70. i 80. XX w. na podstawie fragmentów przechowywanych w Biblio-
tece Kapitulnej w Monzie oraz fragmentu z Biblioteki Ambrozjańskiej w Mediolanie 
przeprowadzano badania dotyczące poszczególnych neum19 i ustalono signi distincti-
vi. Notacja nonantolańska należy do notacji pochyłych, a oś jej pisma charakteryzuje 
ukośna linia elewacji i pionowa linia depozycji. 

Charakterystyczną cechą jest to, że każda neuma rozpoczyna się virgą, dotykającą 
samogłoski sylaby do której przynależy. W zależności od położenia pierwszej nuty 

neumy, możemy mieć do czynienia z virga acuta (umieszczana nad literą)  lub vir-

ga inferior (umieszczana pod literą) . Virga używana jest również w kompozycji 

– jako  virga curva (oznaczająca najwyższy dźwięk w danym kontekście)  oraz 

 virga gravis (używana w  kontekście descendentalnym, głównie w zakończeniu 

neumy) 20. Virga acuta, virga gravis i virga inferior mogą posiadać znak epizemy 

w kształcie haczyka zwróconego w lewą stronę   .
Jednym z signi distinctivi notacji nonatolańskiej jest zdolność aproksymatywnego 

dostosowywania się virgi do kształtu melodii, jak w poniższym przykładzie, pocho-
dzącym z introitu In nomine Domini (w porównaniu z Lan i Gal):

A 1v5  Lan 953  Ein 1914 

18 Signi distinctivi to cechy charakterystyczne poszczególnych tradycji neumatycznych, odróżniające 
je od innych. Określane są zwykle na płaszczyźnie samego znaku paleograficznego (neumy), relacji 
pomiędzy znakami oraz osią pisma mogącą mieć trzy rodzaje: 1. linia elewacji ukośna, linia depozycji 
ukośna; 2.  linia elewacji ukośna, linia depozycji pionowa; 3. linia elewacji pionowa, linia depozycji 
ukośna. Zob. S. Corbin, Die Neumen, Köln 1977, s. 150–155.

19 Notacją nonantolańską zajmował się głównie Nino Albarosa. Zob. N. Albarosa, La virga 
liquescente in due frammenti nonantolani, „Studi Musicali” 8 (1979), s. 3–39; tenże, Un elemento 
liquescente nella notazione nonantolana, „Rivista Internazionale di Musica Sacra” 1 (1980), nr 2, s. 171–
189; tenże, Sulla grafia del quilisma nonantolano, „Rivista Italiana di Musicologia” 16 1981), nr 1, s. 
11–15; tenże, Sul valore ritmico dei frammenti nonantolani, „Studi Musicali” 10 (1981), nr 2, s. 181–196.

20 K. Messina, I neumi nonantolani del patrimonio frammento monzese, „Studi Gregoriani” 20 
(2004), s. 92–93.
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W notacji spotyka się dwa rozmiary punctum w kompozycji: minus  i maius  
oznaczający element praekwilizmatyczny, oraz znak comma (w zakończeniu 
neumy).

Osobliwym elementem jest również oriscus występujący w dwóch postaciach 
– minor  i maior . Znak ten, oprócz samodzielnej swej funkcji, jest składową 

neum: virga strata , pressus maior  i pressus minor  , salicus z pierw-

szymi dwoma elementami unisonicznymi 21.
Jako znaku rytmicznego Nonantola bardzo chętnie używa epizemy przybierającej 

formę małego haczyka lub kształt litery c:     . Szczególnie często epi-
zemowana jest virga acuta, co każe myśleć raczej o przyzwyczajeniu skryptora, niż 
szczególnym znaczeniu interpretacyjnym.

3. Tabula neumarum22

3.1. Neumy jednodźwiękowe

1) Virga acuta  [w kompozycji: ] izolowana oznacza jedną sylabę, 
graficznie połączoną z samogłoską tej sylaby; ma zdolność dostosowywania się do 
kontekstu sylabicznego i relatywnego oznaczania wysokości dźwięków (co pokazano 
w przykładzie quia dominus); może mieć haczykowatą epizemę, jednakże izolowana, 
pomimo obecności epizemy, która jest raczej przyzwyczajeniem piszącego, niż istot-
ną wskazówką wykonawczą; jest lekka, a czas jej trwania dostosowuje się do czasu 
sylabicznego, w zależności od budowy wewnętrznej sylaby. 

2) Virga inferior  [w kompozycji: ] podobnie jak virga acuta, jest 
połączona z samogłoską sylaby; izolowana oznacza pojedynczy dźwięk, a w kompo-
zycji jest pierwszą nutą neumy ascendentalnej; w tym przypadku następujące po niej 
nuty znajdują się nad sylabą; może mieć epizemę.

21 E. Lazzarini, Oriscus, derivati ed impieghi nel codice nonantolano Bologna, Bibl. Univ. 2679 (Non), 
„Studi Gregoriani” 8 (1992), s. 93.

22 Poszczególne formy neumatyczne zostały zindywidualizowane na podstawie fragmentów 
przechowywanych w Bibliotece Kapitulnej w Monzie oraz w Bibliotece Ambrozjańskiej w Mediolanie 
o następujących sygnaturach: Monza, Biblioteca Capitolare: ms. a-25/37; ms. b-1/41; ms. h-1/116; ms. 
c-1/61; Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. S 37 sup. Przykłady użycia neum w kompozycji również 
pochodzą z wyżej wymienionych fragmentów rękopisów. Jeśli dana neuma w omawianych wyżej 
przypadkach nie występuje w postaci izolowanej, jej forma podstawowa pozbawiona jest sylaby. Więcej 
o źródłach w: K. Messina, I neumi nonantolani del patrimonio frammento monzese, s. 85–90.
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3) Virga curva  [w kompozycji: ] oznacza najwyższy dźwięk 
w danym kontekście kompozycyjnym – poprzedzona dźwiękiem niższym i nigdy nie 
następują bezpośrednio po niej dźwięki wyższe.

4) Virga gravis  [w kompozycji: ] używana w kontekście 
descendentalnym, głównie w zakończeniu neumy, oznacza nutę niższą od poprzed-
niej; może mieć epizemę

5) Virga z likwescencją  ma poliwalentną naturę i może oznaczać:
 a) augumentację virgi;
 b) cephalicus – neumę jednodźwiękową z pomniejszonym walorem ornamen-

tacyjnym dodanym na dole;
 c) epiphonus – neumę jednodźwiękową z pomniejszonym walorem ornamen-

tacyjnym dodanym na górze.
6) Punctum minus  i punctum maius  używane są wyłącznie w kompozycji 

i nigdy nie występują w zakończeniu neumy; punctum maius używane jest jako ele-
ment przed kwilizmą oraz w neumach z artykulacją pulsacyjną.

7) Comma może przyjmować dwie formy: w kształcie przecinka oraz w kształ-
cie odwróconej litery c z zakończeniami „wchodzącymi” do wewnątrz , wtedy 

oznacza nutę szeroką i jest używana w kadencjach; przykłady w kompozycji: ,

.
8) Quilisma (kwilizma) w rozumieniu nuty przygotowującej oznaczana jest przy 

pomocy dwóch puncti minus i występuje wyłącznie w kompozycji  (epizemo-
wana virga acuta, punctum maius jako dźwięk praekwilizmatyczny, dwa puncti minus 
oznaczające quilisma, epizemowana virga acuta).

9) Oriscus ma trzy formy:  minor i maior oraz formę z likwescencją 
; występuje wyłącznie w kompozycji, ma funkcję kondukcyjną (prowadzącą) do nuty 

następnej, podobnie jak quilisma; [w kompozycji: , , ].

3.2. Neumy dwudźwiękowe

I. Pes – oznaczający dwa dźwięki, z których drugi jest wyższy – może mieć nastę-
pujące formy:
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1)  virga acuta (lub virga inferior) + virga acuta; interpretacja lekka 
i potoczysta;

2)  virga acuta (lub virga inferior) + epizemowana virga acuta; pod-
kreślony drugi dźwięk;

3)  dwie epizemowane virgae acutae lub epizemowana virga inferior + 
epizemowana virga acuta; walory niepłynne.

II. Clivis – oznaczający dwa dźwięki, z których drugi jest niższy – może mieć aż 
8 form:

1)  forma zaostrzona z pierwszym elementem przedłużonym, drugi 

może mieć epizemę [w kompozycji: ];

2)   forma zaostrzona z obydwoma elementami tej samej długości, drugi 

element może mieć epizemę [w kompozycji: ];

3)  forma zaostrzona z drugim elementem przedłużonym, może mieć epi-

zemę; występuje wyłącznie w kompozycji: , ;

4)  forma okrągła, będąca połączeniem virga curva i virga gravis, drugi 
element może mieć epizemę w kształcie litery c; występuje wyłącznie w kompozycji 

i nigdy na początku neumy: , ;

5) forma zwana w literaturze strozzata (dosł. uduszona – w nawią-
zaniu do kształtu neumy) występuje wyłącznie w kompozycji; drugi element może 

mieć epizemę lub być likwescentny [w kompozycji: , , ];
6) forma rozdzielna złożona z punctum minus i virga gravis, drugi element 

może mieć epizemę [w kompozycji: , ];

7) forma rozdzielna, złożona z epizemowanej virga acuta i comma [w kom-

pozycji: ];
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8) forma rozdzielna, złożona z epizemowanej virga acuta i epizemowanej virga 

gravis [w kompozycji: ].

III. Virga strata:  epizemowana virga acuta + oriscus minor (lub 
oriscus maior).

IV. Bistropha:

1) virga acuta + punctum minus;
2) dwa puncti minus;
3) punctum minus + punctum maius.

V. Bivirga: virga acuta (lub epizemowana virga acuta) + punctum maius.

VI. Pressus minor:
1) oriscus minor (lub oriscus maior) + comma;

2)   oriscus minor (lub oriscus maior) + epizemowana virga gravis.

3.3. Neumy trzydźwiękowe

I. Toruculus – oznaczający trzy dźwięki, z których środkowy jest najwyższy – może 
mieć dziesięć różnych form:

1)  virga acuta + okrągła forma clivis; pierwszy element może mieć 

epizemę; [w kompozycji: , ];

2)   virga acuta (lub virga inferior) + okrągła forma clivis 
z epizemą w kształcie litery c, pierwszy element może być dodatkowo epizemowany;

3)  epizemowana virga acuta (lub virga inferior) + zaostrzona forma 

clivis [w kompozycji:  ];

4)  punctum minus + zaostrzona forma clivis z epizemą [w kompozycji: 

];



 M. Sławecki  Paleograficzna notacja rytmiczna... 103
 

5)  virga acuta + clivis (strozzata), pierwszy element może mieć epizemę  

[w kompozycji: , ];

6)   virga acuta (lub virga inferior) + clivis strozzata z epize-
mą, dodatkowo pierwszy element może również być epizemowany [w kompozycji: 

];

7)   punctum minus (lub virga acuta) + epizemowana virga acuta + comma;

8)  epizemowana virga inferior (lub virga acuta) + epizemowana vir-
ga acuta + comma;

9)  oriscus maior + epizemowana virga acuta + epizemowana virga gravis 

[w kompozycji: ];

10)  torculus initio debilis (początkowo osłabiony).

II. Porrectus – oznaczający trzy dźwięki, z których środkowy jest najniższy – może 
mieć następujące formy:

1)   zaostrzona forma clivis (typu 1) resupinus, ostatnia nuta może 

mieć epizemę [w kompozycji: ];

2)  zaostrzona forma clivis (typu 2) resupinus, ostatnia nuta może 

mieć epizemę [w kompozycji: ];
3)  zaostrzona forma clivis (typu 3) resupinus, ostatnia nuta może 

mieć epizemę [w kompozycji: ];

4)   clivis (strozzata) resupinus, ostatnia nuta może mieć epizemę  

[w kompozycji: , ];
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5) epizemowana virga acuta + comma + epizemowana virga acuta 

[w kompozycji: ].

III. Scandicus – oznaczający co najmniej trzy dźwięki w układzie ascendentalnym 
– może być wyrażony za pomocą następujących form:

1) virga inferior (lub virga acuta) + punctum minus + epizemowana 
virga acuta; pierwszym elementem może być również punctum minus [w kompozy-

cji: , ];

2) virga acuta + dwie epizemowane virgae acutae; pierwszym elemen-

tem może być również punctum minus [w kompozycji: ];

3)  epizemowana virga acuta (lub virga inferior) + punctum minus + 
epizemowana virga acuta;

4)  epizemowana virga acuta + punctum minus na wysokości virga acuta + 
virga acuta; dwa pierwsze dźwięki w unisonie;

5) scandicus 4-dźwiękowy: virga acuta + dwa puncti minus + virga acuta.

IV. Salicus:

1) virga acuta + oriscus minor (lub oriscus maior) + epizemowana virga 
acuta;

2) virga acuta + punctum minus + oriscus minor + epizemowana virga 
acuta; środkowe dźwięki w unisonie.

V. Climacus 3-dźwiękowy:

1)  virga curva + punctum minus + virga gravis; ostatni element może być 

epizemowany [w kompozycji: , ];
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2) dwa puncti minus + virga gravis; ostatni element może być epizemowany;  

[w kompozycji: , ];

3)  punctum minus + virga gravis + epizemowana virga gravis; środkowy 

element może być również epizemowany [w kompozycji: , ];

4) epizemowana virga acuta + punctum minus + virga gravis; ostatni ele-

ment może być epizemowany [w kompozycji: , ];

5) epizemowana virga acuta + dwie virgae gravis; ostatni element może 

mieć również epizemę [w kompozycji: ,  ].

VI. Climacus 4-dźwiękowy:

1) virga curva + dwa puncti minus + virga gravis; ostatni element może 

być epizemowany [w kompozycji: , ];

2) epizemowana virga acuta + virga gravis + punctum minus + virga 
gravis; przedostatni element może być również wyrażony przy pomocy virga gravis 

[w kompozycji: , ];

3)  epizemowana virga acuta + dwie virgae gravis + epizemowana 
virga gravis; przedostatni element może być również wyrażony przy pomocy punc-

tum minus [w kompozycji: ].

VII. Pressus maior:
1) punctum minus + oriscus minor (lub oriscus maior) + comma 

[w kompozycji: , ];
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2) virga acuta + oriscus maior + comma;

3) virga acuta + oriscus minor + epizemowana virga gravis;

4) punctum minus + oriscus minor (lub oriscus maior) + epize-

mowana virga gravis [w kompozycji: , ];

5) epizemowana virga acuta + oriscus minor (lub oriscus ma-
ior) + comma;

6) epizemowana virga acuta + oriscus maior + epizemowana virga gravis 

[w kompozycji: ].

VIII. Quilisma-scandicus:

1) epizemowana virga acuta (lub virga inferior) + quilisma (w for-

mie dwóch puncti minus) + epizemowana virga acuta [w kompozycji: ];

2) punctum maius + quilisma (w formie dwóch puncti minus) + epizemo-

wana virga acuta [w kompozycji: ];

3) epizemowana virga acuta + punctum maius + quilisma (w formie dwóch 
puncti minus) + epizemowana virga acuta.

IX. Trigonus: dwa puncti minus + virga gravis; ostatni element może 
być epizemowany.

X. Tristropha:
1) virga acuta + dwa puncti minus;
2) trzy puncti minus;

3) virga acuta + punctum minus + punctum maius;
4) dwa puncti minus + punctum maius.
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XI. Tristropha cum initio gravis (z pierwszym dźwiękiem położonym niżej):

1) virga acuta + graficznie wyżej położone dwa puncti minus;
2) trzy puncti minus, z których pierwsze położone jest niżej;

3) virga acuta + graficznie wyżej położone punctum minus + punctum ma-
ius.

3.4. Neumy rozwinięte

I. Torculus resupinus z artykulacją początkową: epizemowana virga acuta 
+ clivis (strozzata) resupinus.

II. Pes subbipunctis z artykulacją początkową: epizemowana virga acuta 
+ clivis.

III. Porrectus flexus:

1) podwójna forma okrągłego clivis [w kompozycji: ];

2) podwójna forma zaostrzonego clivis [w kompozycji: ];
3) clivis (strozzata) resupinus flexus z epizemą w formie litery c [w kom-

pozycji: ].

IV. Porrectus flexus resupinus: podwójna forma zaostrzonego clivis re-
supinus.

V. Potrójne clivis: potrójna forma zaostrzonego clivis [w kompozycji: 

].

VI. Porectus flexus resupinus subbipunctis:  clivis (strozzata) + zaostrzona 
forma clivis resupinus subbipunctis (punctum minus + epizemowana virga gravis) 

[w kompozycji: ].

VII. Porrectus + climacus połączone: porrectus (clivis «strozzata» resupi-
nus) + climacus.
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4. Litery
Notacja nonantolańska z wielką ostrożnością używa liter romanusa. Ich przykłady 

możemy odnaleźć we fragmentach A’ (Milano) i C (Bologna). Poniżej przedstawiono 
litery oraz ich znaczenie23:

 – iusum vel inferius (niżej) – oznaczenie wyłącznie melodyczne;
 – ut cito vel celeriter dicatur, certificat (szybciej wypowiedzieć) – oznaczenie 

agogiczne;
 – trahere vel tenere bene, testatur (przytrzymać) – oznaczenie agogiczne.

SUMMARY

PALEOGRAPHICAL RHYTHMIC NOTATION
OF GREGORIAN CHANT FROM NONANTOLA

Notation of Nonantola, next to the St. Gallen, Laon and Chartres is one of pale-
ographic rhythmic notation of gregorian chant. It was used in medieval scriptorium 
in Verona. Its main characteristic is inclined scripture with a diagonal line of eleva-
tion and vertical line of deposition. Each neumatic sign is connected with a vocal 
of syllables to which it belongs. Virga has the approximative ability to adapt to the 
melody line in syllabic contexts.

It amazes multiplicity of certain forms of paleographic: 9 ways to express a neuma 
with one sound (including 4 types of virga: acuta, inferior, curva and gravis), pes (3 
types), clivis (8 types), torculus (10 types), porrectus (5 types ), scandicus (5 types), 
salicus (2 types), climacus (three and four-sounds - 8 types).

Notation distinguished qualities of liquid, illiquid and partly liquid and is able 
to show some cases of neumatic separation and articulation. The repertoire, which 
doptrwał to our times is fragmentary. Neumatic signs have been systematized and 
explained in modern times by Ave Moderini and, above all, Nino Albarosa.

Słowa klucze: paleograficzna notacja muzyczna, notacja rytmiczna, Nonantola, 
śpiew gregoriański, tabula neumarum, skryptorium w Weronie, semiologia grego-
riańska.

Key words: paleographical musical notation, rhythmic notation, Nonantola, gre-
gorian chant, tabula neumarum, scriptorium in Verona, gregorian semiology.

23 A. Moderini, La notazione neumatica di Nonantola, t. I, s. 241.


