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Medzi osobnosti našich kulturnych dejín, voči ktorým máme 
podlžnosti, patri vynálezca a konštruktér, polyhistor, 
výtvarník, dramatik, právnik a stavitel Wolfgang von Kempelen 
(1734 - 1804). Je dobre známy aj ako konštruktér písacieho 
stroja pre slepcov, ale zvlášť hovoriaceho stroja. 
Okrem svojej konštruktérskej činnosti napísal aj viaceré 

pozoruhodné práce. Jednou z nich je dielo, ktoré vyšlo vo 
Viedni r. 1791 pod názvom Mechanismus der menschlichen 
Sprache. Toto mimoriadne a zaujímavé dielo, ktoré sa len te-
raz dostav a do rúk slovenským čitateľom v plnej šírke, po-
tvrdzuje mimoriadne vlastnosti a schopnosti Kempelena. 
Touto knihou sa stal zakladateľom experimentálnej fonetiky 

ako vedeckej disciplíny a logopédie. Jeho kniha je zároveň 
vrcholom toho, čo sa o hláskách ľudskej reči vedelo koncom 
18. storočia. 
V diele Kempelen vstupuje do diskusie o povahe a pôvode ja-

zyka . 
Aj keď v predhovore skromne uvádza, že tu iba využíva 

príležitosť nastoliť niekoľko myšlienok, ktoré mu prišli na 
um pri konštruovaní hovoriaceho stroja - "berte ich preto iba 
za také, akými sú - za niekoľko náhodných myšlienok". V diele 
nachádzame prekvapujúco moderné tvrdenia. mnoho už naznačuje 
prvá veta knihy: "Reč v najširšom zmysle je schopnosť oznámiť 
iným svoje pocity a myšlienky prostredníctvom znakov". Nie 
náhodou sa v tejto definícii uvádzajú na prvom mieste pócity. 
Reč chápe Kempelen širšie v sémantickom zmysle rozlišujúc 
"jednoduché" znaky, ktoré používajú zvieratá a "zložité", 
ktoré treba s'a učiť a ktorých systém je otvorený. 

V druhej časti publikácie podáva autor obdivuhodne zasväte-
ný prehľad vedeckej diskusie svojich súčastníkov o pôvode ja-
zyka. 
V tretej časti sa uvádzajú obšírnejšie opisy jednotlivých 

dýchacích a vlastných rečových orgánov a ich funkcií. Kempe-
lenove pokusy prekliesnili cestu k ďalšej etape fonetického 
výskumu. Kedže jeho hovoriaci stroj, založený na simulácii 
fungovania rečového treúctu, pri hovorení skutočne aj fungo-
val, malo to svoje pozitívne dôsledky aj na fonetiku. 
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Štvrtá časť je venovaná tvoreniu hlások (písmen). Terminy 
(a pojmy) hláska a písmeno sa v 17. a 18. storočí volne za-
mieňali, čo sa odrazilo aj v terminológii a výklade Kempele-
na. V niektorých prípadoch sa však rozlišujú a skúma sa ich 
vzájomný vzťah. 
Kemepelenov hovoriaci stroj možno interpretovať aj ako po-

znávací model. 
Ak odhliadneme od čisto psychických komponentov, 

v komunikačnom procese sa vyčleňujú tieto zložky (etapy): 
neurofyziologická časť, organogenetická (artikulačná) časť, 
sluchová časť (vonkajšie, stredné a vnútorné ucho) a opäť 
neurofyziologická časť) príslušné oblasti centrálneho nervo-
vého systému) pri percepcii. 
Kemplenov mechanizmus ľudskej reči naposledy predviedol r. 

1923 sir R. Paget v Londýne. Mechanizmus ľudskej reči ukazu-
je, že W. von Kempelen mal solídne vedomosti z filozofie ja-
zyka a jeho úvahy o príbuznosti jazykov sú prinajmenšom pozo-
ruhodné. Pozornosť však budí najmä vlastná fonetická a logo-
pedická zložka tejto knihy. 

Vydavateľstvo Tatran vydaním knihy sprístupnilo nám výsled-
ky práce našich osobnosti, ktoré v nejednom prípade vzbudili 
pozornosť v zahraničí. Kniha je i pekne ilustrovaná a odporú-
čame ju do pozornosti našim logopédom a ďalším záujemcom. 

\ 
Henrich Janus 

UPOZORNĚNÍ AUTORŮM 
Prosíme autory, aby posílali své příspěvky napsané strojem 

v úpravě 30 řádků na stránce formátu A4 (řádkování - 2) po 
60 tiskových znacích v jednom řádku. Rozsah příspěvků by ne-
měl být vétší, než osm rukopisných stran, vítanější jsou však 
příspěvky kratší. U každého příspěvku musi být uvedeno jméno, 
rodné číslo a adresa bydliště autora. Bez těchto údajů nemůže 
být autorovi proplacen honorár. Pro rubriku Do čísla přispěli 
se potřebujeme o každém autorovi dozvědět také jeho tituly, 
funkce a pracoviště vztahujíc! se k publikovanému tématu. 

Redakce 
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