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SYSTEM MUZYCZNY JOSEPHA SAUVEURA. 

PRINCIPES D 'A CO USTIQ UE ET MUSIQUE (1701) 

Joseph Sauveurl (1653-1716) wiązany jest dziś raczej z matematy
ką i fizyką, niż z teorią muzyki sensu stricte. Był postacią nieprzecięt
ną. Przedmiotem jego zainteresowań był bowiem dźwięk rozpatrywany 
w sposób zupełnie inny niż czynili to wcześniejsi teoretycy. Nie był on 
dla niego tylko środkiem sztuki muzycznej, lecz przede wszystkim zjawi
skiem fizycznym. Sauveura bardziej interesowały jego obiektywne właści
wości niż praktyczne zastosowanie w muzyce. Wyniki badań w tym tema
cie przedstawiał regularnie od roku 1700 wygłaszając referaty w paryskiej 
Academie des Sciences. 2 Efektem stała się nowa dziedzina wiedzy, którą 
Bernard Fontenelle - redaktor czasopisma Historie de /'Academie Royale 
des Sciences - już w roku 1702, określił jako "zupełnie nowy, nieznany 
ląd".) Przez owych szesnaście lat (1700-1716) prace Sauveura wniosły do 
teorii dźwięku więcej niż dorobek wszystkich wcześniejszych myślicie
li razem wzięty:4 zagadnienia takie, jak "dudnienia", szybkość dźwięku, 
granice ludzkiej słyszalności, drgania, temperacja, dźwięki alikwotowe 
i inne - nie zostały nigdy wcześniej tak zgłębione, jak w pracach Sauveu
ra. W wydaniu z roku 1703 Historie de l 'Academie Royale des Sciences 
czytamy: "Sauveur odnalazł naukę, która okazała się tym głębsza, im bar-

J Joseph Sauveur - francuski matematyk i fizyk, od roku 1686 profesor matematyki 
w College de France, od roku 1696 członek I' Academie des Sciences. 

2 Najważniejsze referaty: Sur la determination d 'un son fixe. W: Histoire de l 'Academie 
Royale des sciences 1700; Principes d'acoustique et de musique, ou systeme general des 
intervalles des sons. W: Memoires de l'Academie Royale des sciences 1701; Application 
des sons harmoniques a la composition des jeux d'orgues. W: Memoires 1702; Merhode 
generale pour former des systemes tempere de musique, et du choix de celui qu 'on doit su
ivre. W: Memoires 1707; Table generale des systemes temperes de musique. W: Memoires 
1711; Rapports des sons des cordes d 'instruments de musique, aw; fleches des cordes, et 
nouvelles dererminations de sons fixes. W: Memoires 1713. . 

3 A. Charrak. Raison et perceptionfonder ['harmonie au XVIIle siecle. Paris 2001 s. 8. 
4 L. Auger. Les Apports de Joseph Sauveur (1653-1716) a creation de l'acoustique. 

"Revue d'histoire des scientes et de leur applications" 1(1948) s. 323-366. 
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dziej się w nią zagłębiał. Wierzył, że podobnie jak optyka, zasługuje ona 
na osobną nazwę, tak więc określił ją jako akustyka. Liczba oraz waga 
nowych odkryć w pełni uzasadnia owąnowąnazwę."5 Począwszy od J. J. 
Rousseau, który bodaj jako pierwszy użył w odniesieniu do niego okre
ślenia "ojciec akustyki",6 jest Sauveur wliczany w poczet największych 
umysłów teorii muzyki przełomu XVII i XVIII wieku. W roku 1701, na 
kartach wydanego w Paryżu Principes d'acoustique et de musique7 (Pryn
cypia akustyczne i muzyczne) sam Sauveur, określił się jako "Nauczyciel 
matematyki Króla Hiszpanii, hrabiego de Bourgogne, hrabiego de Berry, 
wykładowca i nauczyciel matematyki Króla oraz profesor Królewskiej 
Akademii Nauk".8 

Myśl Sauveura, pomimo tego, że osadzona w naukach fizyczno-mate
matycznych, wyznacza zatem szerokie horyzonty w dziedzinie teorii mu
zyki i - do pewnego stopnia - również w dziedzinie muzycznej praktyki. 
Najbardziej czytelnym tego przejawem jest wspomniany już wyżej traktat: 
Principes d'acoustique et de musique (1701) będący opublikowaną wersją 
referatu pt. Nouveau systeme de musique wygłoszonego przez Sauveura 
w paryskiej Academie des Sciences. Dzieło to zawiera bardzo ciekawąkon
cepcję systemu muzycznego, który - podkreślmy to - nie ma znaczącego 
odwoływania do myśli teoretycznej epok wcześniejszych. Ujęty w dwa
naście rozdziałóW' traktat poświęcony został zasadniczo dwóm zagadnie-

5 B. Fontenelle. His/oire de l 'Academie Royale des Sciences (1700). Pań s 1703 s. 131. 
6 J. J. Rousseau. Dictionnaire de musique (1775). Pańs 1775. 
7 "Pńncipes d'acoustique et de musique, ou systeme general des intervalles des sons, et 

de son application li tous les Systemes et li tous les Instrumens de Musique" (Podstawy aku
styki i muzyki czyli ogólny system interwałów i dźwięków oraz o ich miejscu we wszyst
kich systemach i we wszystkich instrumentach muzycznych). Wszystkie cytaty w oparciu 
o: Principes d'Acaustique et de Musique, au systeme general des des intervalles des sons, 
et de son applica/ian a tous les Instrumens de Musique. Pańs 170 l. Facsimile, repńnt ed. 
Geneve 1973. 

8 "Maitre de Mathematiques du Roy d'Espagne, de Monseigneur le Duc de Bourgogne, 
de Monseigneur le Duc de Berry: Lecteur et Professeur du Roy pour les Mathematiques: Et 
de l' Academie Royale des Sciences." Joseph SauveuL Principes d 'acoustique. Pańs 170 l, 
karta tytułowa 

9 "Section I. Du Raport des Sons, et des Intervalles. Section II. Explication de la premie
re partie des Tables du Systeme general des Intervalles, et des Raports des Sons. Section III. 
Explication des Tables du Systeme general des Intervalles et des Raports des Sons. Section 
IV. Division et usage de l'Echometre generał. Section V. Application du System e et de 
l'Echometre general li tous les Systemes de Musique. Section VI. Application du Systeme 
et de l'Echometre general aux Voix et aux Instrumens de Musique. Section VII. Applica
tion du Systeme general au Plainchant. Section VIII. Application du Systeme general li la 
Musique. Section IX. Des Sons harll1oniques. Section X. Aplication du Systeme general li 
la Troll1pette lI1ańne, au Cor de chasse, et aux grands instrumens li vent. Section XI. Des 
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niom: kwestiom stosunków liczbowych między dźwiękami i interwałami 
w oparciu o echometr,t° czyli urządzenie służące do ich odmierzania, oraz 
zawiera propozycję nowego rozbudowanego systemu dźwiękowo-notacyj
nego. Aby zrozumieć takąpostawę badawczą należy uświadomić sobie fakt, 
że rozumowanie Sauveura jest bardzo silnie osadzone w nurcie intelektual
nym wyznaczonym przez Rene Descartesa i Marina Mersenne'a. Sauveur 
zauważa, że teoretycy, który "byli wyznawcami muzyki spekulatywnej",ll 
uwzględniali jedynie kilka właściwości dźwięków, a przede wszystkim 
całą praktykę śpiewu, który był w użyciu w ich czasach. To właśnie na 
owej praktyce były oparte istniejące systemy muzyczne, które później inni 
stopniowo modyfikowali wraz ze zmieniającymi się muzycznymi gusta
mi. Według niego "nikt, kogo zna nie wgłębił się należycie w zagadnienie 
i nikt nie próbował na nie pojrzeć tak, jak na element obecnej w muzyce 
nauki wyższej, aby następnie wydobyć część szczególną, która ma natu
ralne i proste powiązanie z pozostałymi częściami wchodzącymi w skład 
tej samej nauki". Dalsze fragmenty "Wstępu" jeszcze lepiej ukazująjego 
głębię spojrzenia: "w muzyce jest obecna nauka wyższa, którą określiłem 
jako Akustyka, a która za swój przedmiot ma dźwięk w ogólności, pod
czas gdy przedmiotem muzyki jest dźwięk uznawany jako przyjemny dla 
ucha".lz 

Tworząc nowy system muzyczny Sauveur nie tyle więc "odcina się" od 
myśli teoretycznej epok minionych, ponieważ - jako matematyk - przy
puszczalnie nie znał jej dogłębnie, ale zwyczajnie jej nie uwzględnia. Nie 
zajmuje się on modyfikacjami, ulepszaniem czy jakimkolwiek dostoso
wywaniem wcześniejszych teorii, lecz buduje go od podstaw bazując na 
swojej wiedzy matematycznej oraz doświadczeniach akustycznych. Wy
chodząc z założenia, że dźwięk tworzy się poprzez wibracje fragmentu 

Intervalles reciproques des Sons d'un Systeme et d'un Instrument de Musique. Section XII. 
Maniere de trouver le Son fixe." Joseph Sauveur. Principes d'acoustique. Paris 1701, spis 

, . 
trescl. 

10 Jean-Jacques Rousseau definiuje "echometr" jako "rodzaj oznaczonej podziałami li
nijki lub inaczej podzielony na wiele odcinków liniał służący do odmierzania czasu trwania 
czyli długości dźwięków, aby określić ich różne wartości oraz stosunki między interwała
mi." Echometre. W: J. J. Rousseau. Dictionnaire. T. I s. 305. Albert Jacquot podaje, że jest 
to "instrument skonstruowany w roku 1701 przez Sauveura będący rodzajem linijki lub 
liniału służący do odmierzania czasu trwania dźwięków i określania ich interwałów oraz 
stosunków liczbowych." Echometre. W: A. Jacquot. Dictionnaire pratique et raisonne des 
instruments de musique. Paris 1886 s. 45. 

II J. Sauveur. Wstęp (brak numeracji stron). 
12 "J'ay donc cnI qu'il y avoit une science superieure a la Musique, que j'ay appellee 

Acoustique, qui a pour objet le Son en general, au lieu que la Musique a pour objet le Son 
entant qu'il est agreable a l'ouie." J. Sauveur s. I. 
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"ciała zdolnego do drgania",13 oraz ze zasadnicza właściwość owych wi
bracji wynika ze stosunku liczby drgań jednego dźwięku z liczbą drgań 
drugiego, co tworZY'rózne interwały między dźwiękiem wyzszym a niz
szym, stara się Sauveur przede wszystkim rozwiązać problem sposobu 
odmierzania odległości między dźwiękami przy uZyciu odpowiedniej 
jednostki miary. We "Wstępie" do Principes d'acoustique zazna
czył, ze juz w roku 1696 podjął zamiar ustalenia wspólnej jednostki dla 
wszystkich odległości między dźwiękami, która mogłaby mierzyć nawet 
ich najmniejsze odległości. Problemem, jaki mu wówczas stanął na prze
szkodzie, był powszechnie obowiązujący tzw. system diatoniczny, który 
- jak zauwaza wielokrotnie Sauveur - ma bardzo wiele niekonsekwencji. 
Jego rozumowanie przebiegało następująco: skoro diapazon, czyli oktawa, 
jest interwałem stosunkowo dUZym, to istnieje konieczność podzielenia jej 
na interwały mniejsze. Najbardziej powszechnym podziałem, stosowanym 
przez muzyków, jest - jak czytamy w Principes d'acoustique - podział na 
siedem interwałów, które są w stosunkach liczbowych 24, 27, 30, 32, 36, 
40, 45, 48. Przy takim systemie pojawiają się dwie kwestie problemowe: 
po pierwsze, w jaki sposób owe dźwięki nazwać, a po drugie, jaki jest sto
sunek liczbowy interwałów. "Przyjęło się" - mówi Sauveur - ze interwał, 
jaki jest między dźwiękiem pierwszym w skali, a następnym określany jest 
jako sekunda. Interwał, jaki jest między dźwiękiem pierwszym, a trzecim 
zwany jest tercją, itd. tak, ze interwał między pierwszym, a ostatnim okre
ślany jest jako oktawa. Efektem takiego nazewnictwa jest jednak fakt, ze 
porównując jakiś dźwięk z innym mu sąsiadującym, mozliwe są az trzy 
rodzaje sekund. Pierwszy interwał: 24,27 oraz 32, 36 oraz 40, 45, których 
stosunki odpowiadają stosunkowi 8:9, nazywany jest "całym tonem ma
jorowym" (Ton majeur). Drugi: 27, 30 oraz 36, 40, które tworzą ten sam 
stosunek, co 9: 10, określany jest jako "cały ton minorowy" (Ton mineur). 
Trzeci: 30, 32 oraz 45, 48 odpowiadają stosunkowi 15: 16, a interwał ten 
określany jest jako "półton majorowy" (Semi-ton majeur). Całe tony ma
jorowe i minorowe określane sąjako sekundy majorowe, natomiast półton 
jako sekunda minorowa. Te trzy rodzaje sekund są elementami stosowane
go powszechnie przez muzyków systemu diatonicznego. Zaleznie od róż
nego ułozenia całych tonów i półtonów tworzą się tercje, kwarty, kwinty, 
seksty, septymy majorowe i minorowe. Z rómych układów całych tonów 
majorowych i minorowych tworzą się interwały czyste (justes) lub alte
rowane (alterez I4

). Jedynie oktawa ma stały i tylko jeden rozmiar. Kwarta 

13 fr. Corps sonore. 
14 Sauveur ma tu na myśli dźwięki nie mające wielkości naturalnych. 
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maj orowa (quarte majeure) określana jest jako tryton, natomiast minorowa 
zwana jest zwyczajnie kwartą. Kwinta majorowa (quinte majeure) określa
na jest jako kwinta, zaś minorowa (mineure) jako fałszywa kwinta (jausse 
quinte). Interwały systemu diatonicznego takie jak sekunda, tercja, kwarta 
określa Sauveur jako interwały małe (petits intervalles), natomiast taki jak 
kwinta, seksta i septyma jako interwały duże (grand s intervalles). Ponadto 
każdy interwał jest dopełnieniem innego interwału w ramach oktawy (np. 
kwarta jest dopełnieniem kwinty w zakresie oktawy, a kwarta jest dopeł
nieniem kwinty. Tercjajest dopełnieniem seksty, a sekunda septymy, itd.). 
Sauveur zaznacza też, że unison, oktawa, kwinta, kwarta, tercje i seksty 
majorowe i minorowe są określane jako konsonanse, natomiast pozostałe 
jako interwały dysonansowe. Poza tymi interwałami systemu diatoniczne
go, "muzycy znają" jeszcze: półton minorowy, który jest różnicą między 
półtonem majorowym, a półtonem minorowym oraz komat, który jest róż
nicą między całym tonem majorowym, a całym tonem minorowym. 

Mając na uwadze powyższe niekonsekwencje Sauveur proponuje 
wprowadzenie nowego, bardziej spójnego i ujednoliconego systemu. Naj
ważniejsze według niego jest to, aby właściwie określać interwały: "jest 
zatem konieczne - pisze Sauveur - znalezienie wspólnej, uniwersalnej 
miary dla interwałów, a przynajmniej dla tych, które są elementami pozo
stałych, czyli całego tonu majorowego, całego tonu minorowego i półtonu 
majorowego". Ponieważ jednak nie jest możliwe znalezienie tak idealnej 
miary (zawsze w matematyce jest konieczność większego lub mniejszego 
zaokrąglania wyniku), to wystarczy, aby niedokładność była nieuchwytna 
dla ucha. "Z tego powodu właśnie podzieliliśmy oktawę na 43 równe sobie 
interwały, które określiliśmy jako Meridy,15 a następnie każdą Meridę na 
7 równych sobie Eptamerid. 16 Przy pomocy tych właśnie części wyrażamy 
nie tylko zwyczajne interwały muzyczne, ale również wszystkie inne inter
wały, które można sobie wyobrazić w akustyce:"17 

15 fr. Meride. 
16 fr. Eptameride 
17 "C'est pourquoi nous avons divise l'Octave en 43. IntervalIes egaux, que nous appel

lons Merides, et chaque Meride en 7. Eptamerides egales; c'est avec ces parties que nous 
exprimerons non-seulement les IntervalIes ordinaires de Musique, mai s encore tous les 
Intervalles qu'on peut imaginer dans l' Acoustique." J. Sauveur s. 9. 
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Eptameridy 
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Me ridy 

'--------------Oktawa---- - - -------

Warto dodać, że taki właśnie podział oktawy zyskał uznanie Leibniza. 18 

W sumie w oktawie znalazło się 301 części (co nie oznacza, że oktawa 
została podzielona na 301 odcinków, bowiem najpierw miał miejsce po
dział na 43 części, a następnie każda z nich została podzielona na 7). Tak 
więc jedna merida to 1/43 część oktawy, zaś jedna eptamerida to 1/7 część 
meridy. Ponieważ w systemie równomiernie temperowanym oktawa ma 
1200 centów, to wielkość jednej meridy jest równa ok. 27,9 centów. 19 Pół

ton równomiernie temperowany, mający 100 centów, to ok. 3,58 meridy.20 
Dzięki tej nowej jednostce miary Sauveur zyskał - jak mówi - możliwość 

bardzo precyzyjnego opisania wielkości wszystkich możliwych interwa
łów obecnych w dowolnym systemie muzycznym epok minionych. 

Drugim elementem nowego systemu jest obranie jednego, stałego 

i niezmiennego punktu odniesienia dla dźwięków. Działanie takie było ko
nieczne, bowiem w czasach Sauveura wysokość dźwięku nie była obiek
tywnie unormowana. Autor Principes d'acoustique, myśląc kartezjańskimi 
paradygmatami, ustawił w swoim systemie stały punkt, którym był dźwięk 
wydający 100 drgań na sekundę. Było to znaczące uporządkowanie, bo
wiem w tych czasach nie istniało pojęcie odniesienia do uniwersalnej, sta
łej wysokości dźwięku (jak przyjęte dziś al = 440 Hz). Na przełomie XVII 
i XVIII wieku był we Francji tzw. "ton operowy" (Ton de I 'Opera) oraz 
"ton kaplicy królewskiej" (Ton de Chapelle Royales).21 Oznaczało to, że 
utwór, mimo tego samego zapisu nutowego, brzmiał ,,realnie" wyżej lub 
niżej, zależnie od wybranego "tonu". "Muzycy - pisze Sauveur - biorąjako 

dźwięk fundamentalny C Sol ut, który tworzy tonację właściwą dla kaplicy 
, 

czy też opery. Ow dźwięk jest dźwiękiem środkowym w klawesynie lub 
tym, który wydaje czterostopowa, otwarta piszczałka organowa. Ponieważ 

18 A. Charrak s. 57. 
19 1200 ct: 43 Meridy = 27,906976744186046511627906976744 ... ct. 
20 (43 Meridy x 100 centów): 1200 centów = 3,58333333 .. . Meridy. 
21 Wysokość dźwięku na przełomie XVII i XVIII nie była wieku unorIllowana. Jeszcze 

w roku 1775 pisze Rousseau, że "są w muzyce dwa tony: ton kościelny i ton operowy", i że 
"w tym ostatnim brak jest jakichkolwiek nonn" ("Ił y a, pour la Musique, Ton de Chapelle 
& Ton d'Opera. Ce dernier n'a rien de fixe"). Por. Ton. W: J. J. Rousseau. Dictionnaire. 
T. II s. 322. 
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jednak ten dźwięk jest [obiektywnie] nieokreślony, to my za dźwięk fun
damentalny uznamy dźwięk stały, czyli ten, który tworzy sto drgań na se
kundę, o którym wspomniałem wyżej".22 Sauveur proponuje ujednolicenie, 
czyli ustalenie punktu, od którego liczone będą wszystkie dźwięki w górę 
i w dół. Sposób jego rozumowania skłania do wysunięcia bardzo jedno
znacznego wniosku. To, że autor Principes d'acoustique rozpatruje dźwię
ki w ujęciu naukowym, nie zaś muzyczno-praktycznym, zdaje się wynikać 
z kartezjańskiego światopoglądu: pojawia się tu bowiem "kartezjański pa
radygmat" układu współrzędnych oraz geometryczność w rozumowaniu 
i ujmowaniu zagadnień. Określony klawisz na klawiaturze organów czy 
klawesynu, który otrzymuje swoją specyficzną nazwę: "dźwięk podstawo
wy" (Son fondamental). To w stosunku do niego wszystkie inne dźwięki 
zyskują właściwe im miejsce w systemie. Uporządkowanie to idzie - po
stępując za kartezjańskim paradygmatem - w górę i w dół: "Wychodząc od 
dźwięku fundamentalnego, dźwięki wyższe i niższe zostały podzielone na 
oktawy. Górne nazwałem po prostu oktawami lub oktawami górnymi, zaś 
dolne Sub-oktawami lub oktawami dolnymi".23 W górę poszczególne okta
wy zyskują więc nazwy: Octave moyenne (oktawa środkowa), Premiere 
Octave (oktawa pierwsza), Seconde Octave (oktawa druga) itd.; w dół po
jawiają się: Premiere Sous-Octave (sub-oktawa pierwsza), Seconde Sous
Octave (sub-oktawa druga) itd.: 

~<~----------------0-----------------7> 

I 2deSOUS-OCTAVE I lerSO==rAVE I OCfAVEMOYENNE I lre OCTAVE I 2deOCTAVE I 

Zatem w centrum systemu Sauveura znajduje się "dźwięk fundamen
talny" (Son fondamental). Odnosząc do niego górne interwały określamy 
je kolejno jako sekundy, tercje, kwarty, kwinty, seksty, itd. w nieskoń-

22 "Les Musiciens prennent pour Son fondamentalle C Sol vt, qui est le ton de Chapelle 
ou le ton d'Opera: ce Son est le milieu du Clavecin, ou est celui d'un tuYau d'Orgue de 
quatre pieds ouvert; mais comme ce Son n'est pas assez determine, nous prenons pour Son 
fondamentalle Son fixe, qui fait cent vibrations dans une seconde de tems, dont j' ai pade 
cy dessus." J. Sauveur s. 5. 

23 ,,A commencer par le Son fondamental, les Sons aigus sont divisez par Octaves, 
aussi-bien que les graves; j'appellerai celles-li simplement Octaves ou Octaves aigues, et 
celles-cy Sous-octaves, ou Octaves graves." J. Sauveur s. 5. 
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czoność. Odnosząc do niego interwały dolne określamy je jako sub-se
kundy, sub-tercje, itd. Znamienne, że identycznie brzmiący termin (son 
fondmamental) pojawi się kilkanaście lat później, w roku 1722, u Rameau, 
w jego Traite de l 'harmonie, gdzie stanie się jednym z naj istotniej szych 
elementów jego teorii hannonii. 24 W Principes d'acoustique pojawia się 

następujący schemat: 
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24 Termin ten majednak zupełnie inne znaczenie u Sauveura, a inne u Rameau. U pierw
szego można go utożsamić z centralnym dźwiękiem (dźwięk c) na klawiaturze organów 
lub klawesynu, od którego budowane są interwały w górę i w dół. W przypadku Rameau 
"dźwięk fundamentalny" jest punktem odniesienia dla ukrytej struktury akordów. Pomi
mo różnicy u obu myślicieli obecna jest bardzo duża siła oddziaływania geometrycznego 
sposobu ujmowania zagadnień. U obu punktem wyjścia jest cała długość drgającej struny, 
którą matematycznie opisują cyfrą ,jeden". 
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Sposób graficznego przedstawienia systemu dźwięków opiera się na 
archetypie geometrycznym, bowiem dźwięki, na wzór liczb dodatnich 
i ujemnych na układzie współrzędnych, budowane są zarówno w górę 
i w dół. Dźwięk fundamentalny (Son fondamentale) jest dla Sauveu
ra wyraźnie w centrum - jest horyzontalną "osią X". W lewej kolumnie 
schematu ponad osią budowane są interwały górne, które określa zwycza
jowym terminem "interwały" (intervalles), zaś poniżej interwały dolne, 
które określa jako "subinterwały" (sous-intervalles). Liczby rzymskie (od 
I do XXII) ukazują porządek dźwięków, który jest właściwy szeregowi 
alikwotów. W kolumnie prawej te same dźwięki ukazane sąjako zdwo
jenia: dźwięki w oktawach określonych jako Repliques i Tripliques są 
odpowiednio zdwojeniami i potrojeniami dźwięków z oktawy środkowej 
(Octave moi"enne). Analogicznie jest w przypadku subinterwałów, gdzie 
każde z określeń poprzedzone jest przedrostkiem "sous". Dodajmy, że to 
właśnie tu zdaje się mieć swoje źródło akord, który Rameau w roku 1726 
określi jako "subdominanta" (sous-domiante). Sam Sauveur w komentarzu 
do powyższego rysunku zaznacza, że dźwięki ósmy, piętnasty, dwudziesty 
pierwszy, dwudziesty dziewiąty, trzydziesty szósty itd. licząc od dźwię
ku fundamentalnego, są określane jako pierwsza, druga, trzecia, czwarta, 
piąta oktawa górna. Podobnie dźwięki sub-ósme, sub-piętnaste, sub-dwu
dziestepierwsze są określane jako pierwsza, druga, trzecia itd. sub-oktawa. 
Dźwięki i interwały zawarte między dźwiękiem fundamentalnym, a jego 
górną oktawą będą określane jako dźwięki i interwały oktawy środkowej. 
Te, które są między dźwiękiem ósmym, a piętnastym będą należeć do 
pierwszej oktawy górnej. Te, które są między piętnastym, a dwudziestym 
pierwszym będą należeć do drugiej oktawy górnej itd. Podobnie te, które 
są między dźwiękiem fundamentalnym, a jego sub-oktawą będą określane 
jako dźwięki i interwały pierwszej sub-oktawy. Te, które są między sub
ósmym, a sub-piętnastym, są określane jako należące do drugiej sub-ok
tawy, itd. Ponadto, interwały pierwszej, drugiej, trzeciej oktawy, są odpo
wiednio pierwszym, drugim, trzecim oktawowym zdwojeniem interwałów 
z oktawy środkowej. Podobnie duodecyma jest zdwojeniem kwinty, a sie
demnasty składnik jest potrojeniem, czyli drugą oktawą tercji. Interwały 
pierwszej, drugiej, trzeciej i dalszych sub-oktaw są pierwszymi, drugimi, 
trzecimi czy dalszymi, sub-oktawami. Oktawowe zdwojenia (oktawy lub 
sub-oktawy) konsonansów są zawsze konsonansami, zaś zdwojenia dyso
nansów - są dysonansami. 

Z powyższych faktów Sauveur wyciągnął bardzo niekorzystny dla 
obowiązującego powszechnie w praktyce systemu wniosek: s p o s ó b 
o z n a c z a n i a dźwięków nie jest właściwy dla wyjaśnienia wszystkich 
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właściwości dźwięków i interwałów obowiązującego systemu. Dzieje się 
tak dlatego, że każdy z nich jest wieloznaczny: tercja może być majorowa 
lub minorowa, zwiękśzona lub zmniejszona, maksymalna lub minimalna, 
czysta lub alterowana, oraz temperowana. 25 Ponadto oktawowe podwoje
nia danego interwału nie oznaczają podwojenia oznaczającej go liczby, 
bowiem dwie tercje nie tworzą seksty, ale kwintę, a kwinta jest sumą 
dwóch różnych rozmiarami tercji. Oprócz tego zwielokrotnienie jednego 
elementu interwału, na przykład całego tonu majorowego, nie tworzy żad
nego interwału właściwego dla systemu diatonicznego, który by powstał, 
musi być złożony z innych elementów systemu. 

Rozumowanie takie doprowadziło w sposób naturalny do konieczności 
innego sposobu oznaczania dźwięków. Trzecim elementem systemu Sau
veurajest zatem nadanie określeń i znaków graficznych wszystkim dźwię
kom, które mogłyby być stosowane w praktyce muzycznej, które - według 

autora Principes d'acoustique - w sposób prosty i łatwy określają wszyst
kie jakości obecne w muzyce, z "poszanowaniem i zachowaniem kształ
tującej się przez stulecia notacji", do której są przyzwyczajeni muzycy. 
Dodajmy, że pierwsza próba wprowadzenia nowego systemu notacyjnego 
miała miejsce w roku 1697, kiedy w College Royal wygłosił esej o akusty
ce. Z obawy przed brakiem akceptacji nowych nazw i znaków graficznych 
notacji ze strony środowisk muzycznych nie odważył się jednak wydać go 
drukiem. 

Przede wszystkim Sauveur zrezygnował z zapisu wykorzystującego 
linie, które by oznaczały odległości między dźwiękami. W miej sce do
tychczasowych nut wprowadził takie znaki graficzne, które same w sobie, 
poprzez dwój kształt, oznaczały jednoznacznie wysokość dźwięku. Oto 
zamieszczony w aneksie do Principes d'acoustique przykład muzyczny, 
który ma ilustrować praktyczne zastosowanie nowego systemu: 
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25 "Une Tierce signifie une majeure et une mineure, une superflue et une diminuee, une 
maxime et une minime; une juste, une alteree, et une temperee." J. Sauveur s. 8. 
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Kluczem do odczytania jest znajdująca się również w aneksie trakta
tu tabela zawierająca wszystkie możliwe w systemie dźwięki (ich nazwy 
i ksztah graficzny). 
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Dzięki takiemu systemowi nie ma dźwięku, który by nie miał swojej 
własnej nazwy. Poprzez stosowanie odpowiednich nazw - mówi Sauveur 
- zostają usunięte wieloznaczne odpowiedniki, które znajdują się w innych 
systemach, a które sprawiają, że pojawiają się wi eloznaczności. Kwinta, 
która jest oznaczona przez "Sol", oznacza przecież kwintę zarówno tem
perowanąjak i czystą, natomiast w systemie Sauveura jedna jest określana 
jako "bo", a druga jako "bor". Nowy był również system oznaczania war
tości rytmicznej pauz i dźwięków: 
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Według Sauveura, nowy systemjest tak wszechstronny, że możliwy jest 
w nim zapis nie tylko muzyki menzuralnej (wielogłosowej), ale również 
monodii liturgicznej (tzw. p/ain chant). W aneksie Principes d'acoustique 
znajduje się tabela zawierająca wszystkie dźwięki stosowane w śpiewie 
monodycznym, które zostały zapisane tak, by można było je odczytać sto-
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Cały system został przedstawiony przez Sauveura w formie rozbudo
wanego schematu, który został zamieszczony poniżej. Na samej jego górze 
oznaczone są kolejne oktawy (a); poniżej (b) znajduje się klawiatura kla
wesynu lub organów, na której znajdują się trzy klucze oraz znaki chroma
tyczne; w miejscu oznaczonym przez (c) umieszczone są solmizacyjne na
zwy dźwięków zgodnie z systemem Gwidona z Arezzo; (d) to "klasyczny" 
zapis dźwięków na pięciolinii oraz poniżej (e) nazwy dźwięków stosowane 
często w praktyce muzycznej ; (t) zawiera pierwszy z elementów nowego 
systemu - nazwy dźwięków proponowane przez Sauveura; kolejna linia (g) 
to nowe klucze; nowe znaki graficzne (h) oznaczają dźwięki bez koniecz
ności odwoływania się do pięciolinii; (i) znajdujące się poniżej oznaczenia 
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3 " 2" 1" 1" 2" 3" . d . k ., k' " - , " - '" - , " + '" + , " + są potwler zenlem artezjans lego pa-
radygmatu w wewnętrznej konstrukcji systemu; (j) to oznaczenia wielko
ści interwałów w meridach; Ostatnia linia (k) nie pojawia się w schemacie 
Sauveura; została dodana w niniejszym artykule dla zwiększenia czytelno
ści, a zawiera kolejne dźwięki od naj niższego do najwyższego przy użyciu 
współczesnej notacji: 
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Jak podsumować system muzyczny przedstawiony przez Josepha Sau
veura w roku 1701? Na pewno jest to koncepcja ciekawa i świadcząca 
o głębokim zrozumieniu zagadnień wiążących się z istotą materii dźwię
kowej. System nie znalazł jednak szerszego, bezpośredniego oddźwięku 
i uznać go należy dziś tylko za ogniwo w historycznym rozwoju nowo
żytnego systemu muzycznego. Być może stało się tak dlatego, że powstał 
w oderwaniu od praktyki muzycznej, bazując na intelektualnych rozwa
żaniach. To właśnie matematyczne spekulacje, nie "żywa muzyka", leżą 
u podstaw koncepcji Sauveura. Autor Principes d'acoustique, myśląc 
kartezjańskimi paradygmatami, ustawił w swoim systemie stały punkt od
niesienia, którym był dźwięk wydający 100 drgań na sekundę. Od tego 
dźwięku uporządkowanie zyskały w pierwszej kolejności kolejne oktawy 
górne i dolne, a następnie wszystkie dźwięki leżące "wewnątrz oktaw". 
Wraz z systemem pojawił się nowy sposób odmierzania wielkości inter
wałów: dzięki meridom i eptameridom interwały były bardzo precyzyjnie 
określone co do wielkości. Powszechnie obowiązująca na przełomie XVII 
i XVIII wieku nomenklatura muzyczna została całkowicie odsunięta: wie
lowiekowy wkład myślicieli i teoretyków został całkowicie odrzucony. 
Nowy sposób zapisu nie potrzebował już pięciolinii, bowiem sam ksztah 
graficzny nut był wystarczająco precyzyjny. Zbędny stał się również się
gający Gwidona z Arezzo system solmizacyjny. Być może właśnie zbytnie 
skomplikowanie systemu i trudności w jego praktycznym zastosowaniu 
stały się przyczyną, że propozycje Josepha Sauveura nie znalazły wielu 
entuzjastów. Warto jednak zaznaczyć, że to właśnie lektura Principes d'a
coustique stała się w roku 1726 bezpośrednim impulsem dla Jean-Philippe 
Rameau, który na kartach Nouveau Systeme de musique theorique wyzna
czył podwaliny nowożytnego systemu harmonicznego. 
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