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PODOBY IRÓNIE V PUBLICISTICKOM TEXTE 

 

Martina Ivanová – Zuzana Oslovičová 

 
Abstrakt 

V štúdii sa zaoberáme podobami irónie v publicistickom texte. V úvodnej časti práce sa 

venujeme teoretickým prístupom k irónii v historickom kontexte, vzťahu medzi iróniou 

a príbuzným kategóriami ako humor, absurdita, naivita, tabu a lož a funkciám irónie. 

V praktickej časti sa venujeme interpretácii komentárov Petra Schutza uverejnených 

v denníkoch Sme a Korzár. Naša pozornosť sa zameriava na využitie irónie ako textovej 

stratégie, na kontamináciu jednotlivých komických modov, na problematiku konotačnej 

transpozície pri irónii, na vzťah medzi iróniou a hyperbolizáciou a na uplatnenie intertextu-

álnych stratégií. 

 

Kľúčové slová 

irónia – humor – absurdita – naivita – konotačná transpozícia – zdvorilostný princíp 

 
1 VYMEDZENIE IRÓNIE 

V klasickej rétorike sa irónia definuje ako tróp založený na substitúcii (Wilson, 

2006). Najčastejšie sa ironické stotožňuje s predstavou kontrastu, napätia medzi formou 

a významom výrazu, definuje sa ako určitý sémantický posun, keď kladný hodnotiaci 

súd nadobúda pejoratívny význam. Podľa M. Hirschovej (2006, s. 192) je pre ironické 

výpovede charakteristický rozdiel medzi významom doslovným (konvenčným) a nevy-

jadreným významom intendovaným. 

M. Brownová, S. Glucksberg a S. Kumon-Nakamura (2007) nesúhlasia s tvrdením, že 

irónia vždy vyjadruje opak vypovedaného. Keď napríklad unavený poslucháč ironicky 

povie arogantne sa predvádzajúcemu hovoriacemu Naozaj toho vieš veľa, nemá v sku-

točnosti na mysli, že má hovoriaci málo informácií. Nie je ironickým voči jeho vedo-

mostiam, ale irónia je odkazom na spôsob prezentácie vedomostí predvádzajúceho sa 

hovoriaceho. 

V niektorých teóriách sa preto akcentuje, že irónia nemusí byť založená iba na sub-

stitúcii, ale aj na redukcii. Redukcia je charakteristická pre tzv. podhodnotenie (under-
statement). O ironickom podhodnotení sa napríklad uvažuje v situácii, keď sa v reakcii 

na človeka, ktorý sa zúrivo prechádza po miestnosti a búcha vecami, vypovie: Si asi tro-
chu podráždený. Podstatou irónie v tomto prípade nie je opak doslovného významu, ale 

znížená miera, redukcia intenzity pomenúvanej kvality. 

Podľa S. Dewsovej a E. Winnerovej (1999, s. 1580) predstavuje irónia druh nie do-

slovného vyjadrenia, ktorým hovoriaci vyjadruje svoj postoj k osobe, situácii alebo veci. 

Ide buď o pozitívnu výpoveď na vyjadrenie záporného postoja – ironickú kritiku (ironic 
criticism), alebo o negatívnu výpoveď na vyjadrenie pozitívneho postoja – ironickú po-
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chvalu (ironic praise). Negatívna irónia sa vyskytuje frekventovanejšie ako pozitívna. 

Funkciou ironickej kritiky a ironickej pochvaly je zjemniť tvrdenie výpovede. 

 
2 IRÓNIA A INÉ KATEGÓRIE 

V. Borecký (2000) radí iróniu spolu s humorom, absurditou a naivitou medzi štyri 

hlavné orientácie komiky. Komika je teda pojem rodový, humor, irónia, satira a absur-

dita sú pojmy podradené, druhové. Podľa V. Boreckého irónia je „umenie povedať niečo 

bez toho, že by to bolo skutočne vyslovené“ (2000, s. 30). Za hlavné znaky irónie pova-

žuje spojenie komického, ale aj tragického, predstieranej nevinnosti v mode naivity. 

M. Nekula (1990) upozorňuje na súvislosť irónie s nepriamymi rečovými aktmi, 

akými sú tabu a noa. Jazykové tabu, konvenčný zákaz pomenúvať určité skutočnosti 

(dnes už nie z dôvodov náboženských alebo rituálnych, ale z dôvodov nevhodnosti či 

vulgárnosti, spätých s oblasťou anatómie a fyziológie), prináša nutnosť používať vyjad-

renia, ktorých doslovný význam je iný ako význam intendovaný. Tabuizované výrazy 

sa nahrádzajú slovom, ktoré zákazu nepodlieha (noa). Charakteristické je to, že noa mô-

že byť sekundárne ironizované, napr. na otázku Môžem použiť vašu kúpeľňu? možno 

odpovedať Áno, ale sprcha je rozbitá., t. j. doslovný význam ironicky aktualizovať. Pod-

ľa M. Nekulu (1990, s. 97) je v takýchto prípadoch interpretácia dvojfázová: najprv sa 

interpretuje metaforický, potom ironický význam. 

M. Nekula (1990) používa na definíciu irónie kontrast medzi iróniou a lžou. Autor 

lživej výpovede sa snaží príjemcovi zatajiť svoj skutočný zámer. Kooperačný princíp je 

porušený, hoci formálne ho autor lži zachováva a príjemcovi lživej výpovede neponúka 

indície na jej odhalenie: „Adresát ji má považovat za normální nedefektní promluvu 

a prozrazení skutečné intence, protikladu mezi řečeným a míněným, není záměrné.“ 

(Nekula, 1990, s. 95). Naopak, autor ironickej výpovede formálne porušuje kooperačný 

princíp, hoci zásady zdvorilostného princípu sú formálne v ironických výpovediach 

dodržané. Hovoriaci však do výpovede zakomponúva náznaky svojej skutočnej intencie, 

poukazuje na nepravdepodobnosť svojej výpovede, čím adresáta vedie k správnej inter-

pretácii významu. Aj keď teda formálne porušuje kooperačný princíp, v skutočnosti ho 

zachováva (keďže adresát zmysel výpovede interpretuje), a naopak, aj keď formálne 

dodržiava zdvorilostný princíp, v skutočnosti ho porušuje (pretože jeho pravým záme-

rom je zvyčajne výsmech alebo kritika).  

G. Leech (1983, s. 170 – 171) formuluje princíp irónie ako nadstavbu, resp. exploatá-

ciu princípu zdvorilosti: 

 
„Ak musíš niekoho uraziť, urob to takým spôsobom, ktorý nebude v otvorenom konflikte 

s princípom zdvorilosti a dovolí adresátovi dospieť k urážlivému zmyslu tvojej výpovede pro-

stredníctvom tzv. implikatúry.“ 
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Určité výpovede vnímame ako ironické preto, lebo sú v danom kontexte neadekvát-

ne (neočakávane) zdvorilé, resp. sú zdvorilé až príliš. Irónia je, podľa G. Leecha, otvo-

rene neúprimná zdvorilosť substituujúca nezdvorilosť. 

Z iných koncepcií a prístupov možno uviesť teóriu irónie ako tzv. echoic allusion 

(teóriu aluzívneho echa; Sperber – Willson, 1981) k prisúdenému výroku alebo myš-

lienke1 alebo ako pretence (teóriu predstierania; Clark – Gerrig, 1984), ďalej referenč-

no-reflexívnu teóriu (irónia ako nezhoda medzi referenčným obsahom motivovaného 

postoja hovoriaceho a lokučným obsahom výpovede; Garmendia, 2007). 

Z hľadiska typov komunikačných funkcií, resp. ilokučných aktov, M. Brownová, 

S. Glucksberg a S. Kumon-Nakamura (2007) rozlišujú štyri druhy irónie. Ide o asertívne 

výpovede: pravdivý výrok – už spomínaná fráza naozaj toho vieš veľa, ktorá je 

v kontexte určená človeku arogantne prezentujúcemu svoje vedomosti; interogatívne 

výpovede: otázku – napríklad: Koľko máš rokov?, ktorá je položená niekomu, kto sa 

správa neprimerane svojmu veku; direktívne výpovede: ponuku: Čo tak malý kúsok 
pizze? adresovanú niekomu, kto práve zjedol jednu celú pizzu sám alebo prehnane 
zdvorilú výzvu: Bol by si taký láskavý a prehodnotil by si myšlienku upratania si svojej 
izby niekedy v priebehu tohto roka?, ktorá je adresovaná spolubývajúcemu nedbajúce-

mu o poriadok. 

 
3 FUNKCIE IRÓNIE 

D. C. Muecke (1982) za jednu z hlavných funkcií irónie považuje jej nápravnú (ko-

rektívnu) funkciu. Irónia pomáha znovu získať rovnováhu v situáciách, keď je život 

braný príliš vážne, alebo nie je braný dostatočne vážne, čo môže viesť k tragédii. Irónia 

stabilizuje nestabilné, ale tiež destabilizuje stabilné. 

L. Hutcheon (1992) rozdeľuje funkcie irónie na základe inklinácie k negatívnemu 

vs. pozitívnemu pólu a na základe miery afektívneho účinku. Na negatívnom póle mož-

no identifikovať tieto funkcie irónie (zoradené od minimálnych k maximálnym afek-

tívnym účinkom): dekoratívna, ambiguitná, trivializačná, dištančná, sebaobranná, eva-

zívna, inzultačná (ako prípad ofenzívnej, resp. defenzívnej reakcie) a exkluzívna, elitár-

ska funkcia. Na pozitívnom póle sa profilujú: emfatická, komplexná, hravá, dištančná, 

sebaodmietavá, provizórna, subverzívna, opozičná (korektívna a transgresívna) a inklu-

zívna funkcia. 

Emfatická funkcia irónie sa spája s minimalizačnými stratégiami hovoriaceho – autor 

výpovede ňou zmierňuje negatívne hodnotenie; dekoračná funkcia sa spája s použitím 

irónie ako subsidiárneho prostriedku vo vlastnom vyjadrovaní. Takto možno vymedziť 

                                                      
1 „In other words, in order to be successfully ironic, the meaning mentioned must recognizably echo a thought 

that has been, is being, or might be entertained or expressed by someone. Here echo is used in a technical sen-

se that is wider than its ordinary sense (but not really wider than its conventional metaphorical sense).“ (Sper-

ber, 1984, s. 131) 
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aj nasledujúce opozície: komplexná – ambiguitná funkcia (v negatívnom zmysle môže 

irónia viesť k znejasňovaniu v komunikácii, v pozitívnom zmysle je formou „kontrolo-

vanej ambiguity“), hravá – trivializačná funkcia (v pozitívnom zmysle slova sa v súvis-

losti s iróniou vymedzuje jej ludický charakter, na základe ktorého má blízko 

k hádanke, metafore, v negatívnom zmysle slova je funkciou irónie trivializovanie váž-

nosti situácie), dištančná funkcia s akcentom ľahostajnosti – dištančná funkcia 

s akcentom perspektívnosti (v negatívnom zmysle je irónia vyjadrením superiority, 

resp. ľahostajnosti hovoriaceho k adresátovi, v pozitívnom zmysle je spôsobom novej 

perspektívy nazerania na veci a javy, nadhľadom hovoriaceho nad situáciou2, z hľadiska 

dištančnosti je najmä sebairónia prostriedkom, ako môže hovoriaci „prelomiť ľady“ me-

dzi sebou a adresátom, a tým znížiť mieru dištancie), sebaochranná – sebaodmietavá 

funkcia (sebaodmietavá funkcia irónie je záležitosťou tzv. sebairónie, sebairóniu hovo-

riaci používa v prípadoch, keď chce upozorniť na svoje slabé stránky ako prvý, a tým 

predísť tomu, aby na ne upozornil niekto iný), provizórna – evazívna funkcia (v nega-

tívnom zmysle slova sa irónia, keďže patrí do triedy nepriamych rečových aktov, vy-

medzuje ako dobrovoľné vyhýbanie sa zodpovednosti, autor ironickej výpovede totiž 

nevyjadruje negatívne hodnotenie priamo, v pozitívnom zmysle je ironický akt pozitív-

nou alternatívou autoritatívnych vyjadrení, irónia sa charakterizuje ako princíp obráte-

nia poriadku – tzv. „ordo inversus“ (Horyna, 2005, s. 160), ktorý je namierený proti 

normatívnym tendenciám), útočná – opozičná funkcia (v negatívnom zmysle sú ironic-

ké výpovede späté s defenzívnymi, resp. atakujúcimi mechanizmami v komunikácii 

v závislosti od toho, či je ironické vyjadrenie hovoriaceho len reakciou na inú ironickú 

výpoveď; v pozitívnom zmysle je irónia prostriedkom na vyjadrenie opozičného postoja 

k stereotypným, konvenčným postojom, irónia vystupuje v protiklade k úsiliu ustáliť, 

petrifikovať aktuálny stav, irónii sa tak prisudzuje korektívna funkcia) a elitárska, ex-

kluzívna – inkluzívna funkcia irónie (elitárska, exkluzívna funkcia spočíva v tom, že 

hovoriaci použitím irónie vyjadruje superioritu nad svojím komunikačným partnerom, 

irónia sa stáva prirodzeným postojom jednotlivca, ktorý presadzuje singularitu svojej 

perspektívy v istom sociálnom kontexte, a, naopak, použitie irónie môže byť zjednocu-

júcim prvkom v skupine rovnako zmýšľajúcich komunikantov). 

 
4 IRÓNIA V PUBLICISTICKOM TEXTE – KOMENTÁRE PETRA SCHUTZA 

4.1 Irónia a textové stratégie 

Iróniu vo vzťahu k textu možno vnímať dvojako: ako literárny tróp, krátku rečovú 

figúru, ktorá je vsunutá do inak súvislého textu, resp. ako komplexnú textovú stratégiu, 

                                                      
2 M. Kendra (2008, s. 419) v súvislosti s funkciou irónie v literárnom texte upozorňuje na vnútornú protirečivosť 

ironickej perspektívy – neukončenou ironickou reflexiou smerovať k seba-vedomiu, sebapoznaniu nadobúda-

ním odstupu od literárneho textu, ktorý je vlastne zdrojom reflexie.  
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teda ako výrazový aspekt textu. V druhom zmysle sa pracuje s termínom (ironický) 

modus textu (porov. Horyna, 2005, s. 162).3 

Pre komentáre P. Schutza sú charakteristické oba postupy. 

V prvom prípade sa irónia neuplatňuje na celej textovej ploche, je súčasťou len jed-

nej výpovede. 

 
Aféry tejto koalície si treba dobre zapamätať, lebo Smer-SNS-HZDS sa raz budú vyučovať ako 

povinný predmet na katedrách politológie a patologickej anatómie. 

 
Častou textovou stratégiou P. Schutza je používanie irónie vo funkcii tzv. ironického 

dodatku. Ide o postup, keď sa výpoveď, ktorá sa primárne dekóduje ako ironicky neu-

trálna, na základe nasledujúcej výpovede spätne ironicky transponuje. 

 
Dalo by sa povedať, že Mikuláš Dzurinda podal v Budapešti štandardný výkon. Asi 680. miesto, 

na ktorom dobehol v nedeľu maratón, a včerajšie rozhovory s Orbánom a spol. znamenajú po-

rovnateľný výsledok. 

 

V danom úryvku druhá veta spätne prekrýva predchádzajúcu výpoveď ironickou 

vrstvou. Ironický dodatok sa tiež často realizuje prostredníctvom ironizačnej parentézy. 

 
Informáciu, že SR dostala „ultimátum“ podpísať európsky múr (nárekov za prepitými peniaz-

mi) stabilizácie do 1. júla, je rozumné brať s rezervou. 

 

Frekventovanejšou stratégiou je však u P. Schutza uplatnenie irónie ako komplexnej 

textovej stratégie. Typickým postupom je rozvíjanie témy prostredníctvom parciálnych 

tematických fragmentov, ktoré však v texte v skutočnosti neplnia informačnú funkciu, 

ale sú prostriedkami ironického modu autorskej výpovede. Tento postup je špecifický 

v tom, že zatiaľ čo v teoretických prácach sa tradične v súvislosti s iróniou uvažuje 

o porušovaní princípu kvality, danú stratégiu možno interpretovať aj ako porušovanie 

princípu kvantity. V Schutzovom texte spomínané textové fragmenty teda neposúvajú 

text informačne dopredu, ale majú dvojakú funkciu: jednak sú akousi predprípravou na 

ironické pointovanie textovej časti, jednak je pri nich dôležitý parodizačný moment. 

Tento postup možno ilustrovať prostredníctvom nasledujúceho komentára. 

 
Tajomstvo štátneho pokladu 

Asi takto. V oblasti záhadológie existujú jednoducho nevysvetliteľné veci. Nad nimi stojí se-

dem divov sveta, ešte nad tým je príšera z Mepetecu, nad tou sú ufá a stretnutia tretieho druhu, 

a napokon, na vrchole pyramídy paranormálnych javov, stojí zostavovanie slovenského štátne-

ho rozpočtu. 

                                                      
3 Termín ironický modus používa D. Petríková (2000) pri výskume umeleckého textu. 
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4.2 Kontaminácia komických modov 

Podľa V. Boreckého sa jednotlivé druhy komiky málokedy vyskytujú v kryštalicky 

čistej forme, často naopak dochádza k ich vzájomnému prekrývaniu. V textoch 

P. Schutza dochádza najmä k prestupovaniu ironického a naivného a ironického a ab-

surdného modu. 

Naivnosť je označenie pre situáciu, keď si zdroj zábavy nie je vedomý toho, že dru-

hým pripadá smiešny. V prípade kontaminácie naivného a ironického do úvahy pripadá 

len predstieraná naivnosť, ktorá sa u P. Schutza prejavuje infantilizáciou jazyka. 

 
Novo objavenú starú rozkrádačku v Tipose komentoval Ivan Mikloš slovami, že „ešte aj spon-

zoring reprezentácie a ligy išiel cez sprostredkovateľov, ktorí sa nabalili (...)“. No toto? Tí zlí, 

zlí, zlí sprostredkovatelia... 

 

Absurdita má k naivite blízko, ale je pre ňu typická zdanlivo logická výstavba alebo 

naopak, absencia akýchkoľvek logických zákonitostí. H. Bergson (1993) definuje absur-

ditu ako prevrátený zdravý rozum. 

 
Keďže reč bude o štátnej lotérii, jej nového riaditeľa by už mali žrebovať z osudia. Alebo vyťa-

hovať z uší ochlpenej gule ako čísla MATES-a. Bol by to významný pokrok oproti straníckej 

nominácii, ktorá včera ako prvá z dlhého radu čakateľov odstúpila od žľabu. 

 

Situácia, v ktorej je všetko možné, je podľa H. Bergsona (ibid.) nutne absurdná. 

 
Z projektovej ponuky KSK chýba už iba zámok na stračej nôžke a kozmodróm pri Kapušanoch. 

 
4.3 Konotačná transpozícia 

Frekventovanou ironizačnou stratégiou je „prepólovanie“ lexikálneho prvku s pozi-

tívnym axiologickým príznakom, ide teda o zmenu konotačného režimu – prvok, ktorý 

hovoriaci asociuje s pozitívnym pólom, nadobúda negatívny význam. V tomto prípade 

je použitie irónie založené na substitučnom mechanizme. Táto podoba ironizačnej stra-

tégie sa týka všetkých lexikálnych jednotiek s kladným axiologickým príznakom, teda 

deminutív, melioratív, eufemizmov, ale aj familiarizmov a hypokoristík.4 

 
Od premeny vianočného príspevku na trinásty dôchodok a zvýšenia rodičovskej dávky na sto 

percent mzdy, čo sľubujú strany v kampani, nás delí už len šesť týždňov. A drobný detailík, 

ktorým je, že Európa stojí na prahu dlhovej krízy. 

                                                      
4 Hypokoristiká sú familiárne a dôverné oslovenia príbuzných a blízkych osôb. Vyjadruje sa nimi kladný citový 

vzťah. Použitie hypokoristík a familiarizmov, typických pre sféru súkromnej komunikácie, je vo verejných 

komunikátoch príznakové. 
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Ironická intencia sa potenciálne spája už s využívaním výhradne krstných mien po-

litikov v titulkoch komentárov: Iveta a jej kostry, Vďaka, Viktor. 

Konotačné prepólovanie sa týka aj lexikálnych prvkov, ktoré bývajú súčasťou réto-

rických figúr alebo nadneseného spôsobu vyjadrovania. Ich použitie v texte sa spája 

s realizáciou takých kvalít ako nadnesenosť, slávnostnosť, výlučnosť a istá exkluzívnosť 

vyjadrovania. Ironická intencia výpovede vzniká na základe napätia medzi ostenzívnou 

poetizáciou, ktorú implikujú, a ich negatívnou axiologickou funkciou v texte. 

 
Luník IX je pýcha Košíc, ktorej sláva sa len omylom ešte hviezd nedotkla. 

Dobrých správ je v dnešných časoch veľmi málo. Záväzok Roberta Fica, že „nebudeme robiť 

ústupky pri budovaní sociálneho štátu“, prichádza preto ako gama lúč do temnôt neistôt a žiari 

ako betlehemská hviezda na konci tunela (margecanského). 

 
4.4 Hyperbolizácia 

Frekventovanou ironickou stratégiou je hyperbolizácia vo výpovedi. Hyperbolizácia 

sa realizuje gradáciou motivických prvkov, a to tak vo vzostupnom, ako aj v zostupnom 

nasmerovaní. 

 
SNS (i HZDS) môžete urobiť čokoľvek, verejne stiahnuť nohavice, drezúrovať ako v cirkuse, 

oni sa vám privinú k nohe ako pes. Podmienka je jediná; aby v miske zostala aspoň jedna kosť, 

ktorá sa dá ešte ohlodať. Každý, kto má miligram dôstojnosti a cti v tele, by po odvolaní Tur-

ského povedal Ficovi adios, seňor, ja nie som onuca. Slota nie. Takéto pohŕdanie sebou samým 

neuvidíte nikde vo vesmíre. 

 

Lexikálnymi signálmi hyperbolizácie sú vymedzovacie a neurčité pronominá (čo-
koľvek, každý, nikde) a enumerácia (verejne stiahnuť nohavice, drezúrovať ako v cirku-
se). V zostupnom smere autor hyperbolizuje prostredníctvom minimalizačnej stratégie 

(aspoň jedna kosť, miligram dôstojnosti a cti), s ktorou je predchádzajúci vzostupný rad 

v ironickej opozícii. Vzápätí používa hyperbolizované tvrdenie nikde vo vesmíre, kto-

rého štandardne používanú formu nikde na svete ešte priestorovo rozširuje. 

Jeden zo spôsobov hyperbolizácie je u P. Schutza trivializovanie vysokého. 

 
Celé slovenské euro, tak ako je, sú dve politické rozhodnutia, o dátume a vstupe do ERM II 

(november ’05), a to bez akejkoľvek verejnej diskusie. Všetko ostatné je len jazda na nútenej 

dráhe a vlne osempercentných rastov HDP, s ktorými by v kresle premiéra došiel k euru aj ľa-

dový medveď s prstom v nose. 

 

Hyperbolizácia je často prostriedkom aktivizácie absurdného modu vo výpovedi, 

ktorého základom je groteskné zveličenie. 
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Keď z agentúry včera vyliezla správa, že „Príjmy politikov na budúci rok sa znížia o trojnáso-

bok deficitu“, autor najprv omdlel, a keď ho prebrali studenou sprchou, chcel hneď napísať ná-

vrh na beatifikáciu Ivana Mikloša. 

 
4.5 Formálne dodržiavanie zdvorilostného princípu 

Ako príklad ironizačnej stratégie tiež možno uviesť prípady formálneho dodržiava-

nia zdvorilostného princípu, konkrétne v prípade tzv. formálnej remediálnej výpovede 

s funkciou ospravedlnenia. Aj v tomto prípade autor využíva tzv. ironický dodatok 

(Chýba ešte Šeherezáda a Ezop.), ktorým sa spätne ironicky transponuje predchádzajúca 

výpoveď tým, že sa ruší jej remediálny efekt. 

 
V poslednom komentári k našej príhode s emisiami sa autor dopustil hrubej chyby, za ktorú sa 

musí ospravedlniť. Z rozhovoru, ktorý „projektový manažér“ Interblue poskytol denníku SME, 

totiž jasne vyplýva, že prirovnanie pána Bilasa k bratom Grimmovcom, Dobšinskému a Hanso-

vi Christianovi Andersenovi bolo neúplné. Chýba ešte Šeherezáda a Ezop. 

 
4.6 Intertextové stratégie  

4.6.1 Alúzie 

Intertextové stratégie uplatňuje P. Schutz často pri voľbe titulku komentára. U P. Schut-

za plní táto najvýraznejšia rámcová zložka textu ironizujúcu a upútavkovú funkciu na 

úkor funkcie informačnej, ktorú môže čitateľ očakávať vzhľadom na témy, ktorým sa 

venuje. Medzi titulkami jeho komentárov možno nájsť alúzie na názvy kníh a filmov 

(Paranoid park, Da Finciho šifra, Účastníci systému, Rebeli bez príčiny), na frazeolo-

gizmy (Sťahovanie slučky, Púšťanie žilou, Slon v klenotníctve), na slávne výroky (Ry-
žujte a straťte sa, Spánombohom, heš od válova) alebo názvy piesní (Nájdeš ma pod Ak-
ropolou). 

 
Ryžujte a straťte sa  

Výrok europoslanca Mikolášika, že „poslanci EP zvolení na Slovensku sa medzi zástupcami 

zvyšných krajín nestratili“, je taký zlatučký, až je neodolateľný v dobe kampane, ktorá klope 

na dvere. To, že sa nestratili a netreba ich hľadať cez celoštátne pátranie, je totiž ozaj pozití-

vum, ktoré si žiada vyzdvihnutie. Predstavme si tú tragédiu, že by sa stratili. Nikto na Sloven-

sku by si ani nevšimol. Teda okrem rodiny. A azda strany (čo nie je isté). 

 

Titulok komentára je ironickou alúziou na biblický citát zo Starého zákona: „Ploďte 

a množte sa a naplňte zem“, ktorý bol neskôr zjednodušený do podoby „milujte a množ-

te sa“. Autor pri tejto alúzii pracuje s paronymickou blízkosťou založenou na asonančnej 

zhode slovies ryžujte a milujte. Intertextuálny signál z titulku autor potom rozvinie 

a ironicky pointuje v závere komentára. 
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Je to inak banalita, ale počúvať ich v kampani, ako sa vlichocujú do priazne, aby si ešte päť ro-

kov zaryžovali, je ozaj, hm, na hrane. Toto sa deje v situácii, keď najväčší hlavolam, ktorý v sú-

vislosti s očakávaním opäť najnižšej účasti z úrovne marketingu EÚ riešia, je otázka, ako spopu-

larizovať europarlament. Jednoducho – skúste sa tam stratiť, aby aspoň ľuďom neprišlo z vás 

zle. 

 
4.6.2 Paródia 

Pokiaľ ide o parodizačné postupy, typické je najmä parodovanie klišé, floskúl a fráz 

vzťahujúcich sa na oficiálny jazyk politikov, ako aj na jazyk socializmu. Častým parodi-

začným postupom je použitie explicitnej performatívnej formuly rečového aktu 

s pozitívnou funkciou. Tento prostriedok ilustrujeme prostredníctvom ironického žela-

nia. 

 
Keďže uprostred „boja so slovenskou tlačou“, do ktorej prajeme Ficovi veľa tvorivých síl 

a pevného zdravia, nesmieme nič nechať ležať medzi riadkami, treba pre korektnosť k včeraj-

šiemu komentáru dodať, že ústupky premiéra kamionistom sa netýkali len výmeru spotrebnej 

dane. 

 
4.7 Dištancia 

Ďalšou ironizačnou stratégiou P. Schutza je transpozícia 1. slovesnej osoby do 3. slo-

vesnej osoby: 

 
Keďže na príšeru z Mepetecu už existujú určité teórie, aby si mal svet nad čím lámať hlavy, Po-

čiatek zároveň hlási dodržanie deficitu 5,5 percenta HDP, ktorý si akože stanovil. No. Toto je 

bod, keď sa komentátorský rozum lúči a odchádza meditovať do pusty. 

 

Možno konštatovať, že transpozícia slovesnej osoby plní v autorskej stratégii scudzo-

vací efekt – je prostriedkom autorovej dištancie voči absurdite stvárňovanej situácie. 

 
Informácia, že výdavky centrálnej vlády, teda ministerstiev a satelitného okruhu orgánov štá-

tu, stúpnu na budúci rok o 2,2 miliardy eur (!!!), čiže 66 miliárd bývalých korún (!!!), môže mať 

ešte tú chybu, že v tlačovej agentúre sa kompletne zbláznili. Autor priznáva, že v zúrivej časo-

vej tiesni, ako aj z prevencie žalúdočnej nevoľnosti, prípadne mozgovej príhody, vynechal 

stránku ministerstva financií. 

 
5 ZÁVER 

Obraz je až gogoľovský – smiech cez slzy. (P. Schutz) 
 

Možno konštatovať, že ironizačné stratégie u P. Schutza sa modelujú predovšetkým 

prostredníctvom satiry, sarkazmu alebo karikatúry. Iróniu P. Schutza by sme tak mohli 

označiť prívlastkami satirická, sarkastická alebo karikatúrna irónia. Karikatúra aj satira 



Martina Ivanová – Zuzana Oslovičová 
 

 

86 

u P. Schutza vyplývajú z absurdity stvárňovaných skutočností. Karikatúra aj satira sa 

rodia z urážky rozumu, zo zhodnotenia skutočnosti ako nezmyslu. Nerozumnosť sku-

točnosti vedie satirika k jej odmietnutiu, karikaturistu zasa k vyznačeniu jej nápadných 

čŕt. Karikatúra má teda v sebe zakódovaný deformačný moment, ktorým sa posilňuje 

markantnosť textu. K. Földvári v súvislosti s karikatúrou uvažuje o jej spoločensko-

asanačnej funkcii. V tomto bode sa karikatúra stretáva so satirou aj sarkazmom. Karika-

túra má však v sebe zakódovaný aj rozmer navyše. Tento rozmer by sme mohli označiť 

rozmerom katarzným. Satirik nerozumnosť skutočnosti (ostro) kritizuje, karikaturista sa 

jej prostredníctvom deformácie a zveličenia vysmieva. Obraz (skutočnosti) je tak 

v Schutzovom texte gogoľovský – smiech cez slzy. 
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The Forms of Irony in Journalistic Texts 

Abstract 

The study deals with realization of irony in journalistic texts. In the introductory chapter the 

theoretical approaches towards irony, the relation between irony and cognate categories 

as humor, absurdity, naivety and functions of irony are investigated. In practical parts the 

interpretation of commentaries by Peter Schutz published in journals SME and Korzár is 

realized. The interpretation deals with irony as textual strategy, contamination of comic 

modes, connotation transposition, the relation between irony and hyperbole and applica-

tion of intertextual strategies. 
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