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IRÓNIA AKO ASPEKT POSTMODERNEJ LITERÁRNOSTI 

(K STRATÉGIÁM RECEPCIE TEXTU – BALLA: OUTSIDERIA) 
 

Milan KENDRA 

 

evyhnutnosť selektívneho prístupu pri uvažovaní o problematike ironického a irónie, 

tohto vnútorne mimoriadne diferencovaného fenoménu, najlepšie zdôvodňuje mnoho-

značnosť pojmu irónia, ktorý v priereze historických prístupov označuje: 

• literárny tróp, krátku rečovú figúru, ktorá je vsunutá do inak súvislého textu (Horyna, 

2005, s. 162);  

• určitý typ psychického správania, zastierania vlastného názoru a znalostí, predstieranú ne-

vedomosť, ktorá nadobúda formu nevlastnej reči, pričom jej miera závisí na intenzite roz-

dielu medzi doslovným a skutočným významom vypovedaného. Ako „[...] komplexní řeč, 

jejíž styl a přednes odporují skutečnému intendovanému obsahu“ (ibid., s. 162), má prak-

tické využitie v oblasti teórie superiority, ako stratégia získavania nadradenosti, spoločen-

skej prevahy za účelom zosmiešnenia protivníka; 

• typ myslenia, pravú myšlienkovú figúru, komplexný životný, myšlienkový postoj. (ibid., 

s. 162) Výraz takéhoto postoja nazývame modus (čiže typ umeleckej obraznosti, výrazový 

aspekt), ktorý nemá nič spoločné so žánrovým označením a teda ani obsahovo-formálnym 

určením. V príspevku pracujeme s vymedzením irónie podľa bodu 3.  

Ak iróniu (bod 3), ponímame ako aspekt postmodernej literárnosti, máme na mysli viaceré 

dimenzie, myšlienkové okruhy, ktoré sa skrývajú pod týmto názvom. Iróniu nesituujeme iba 

do oblasti literatúry, literárno-komunikačného aktu, ale ak sa zameriame na model literárnej 

komunikácie (Markovič, 2006, s. 13 – 14), irónia nie je primárne kvalitou textu ako externali-

zácie subjektu v informačnom prostredí, nie je opisnou kategóriou materiálu či štruktúry. Iró-

nia je kompetencia, schopnosť a miera autorského subjektu reagovať pri pomenovávaní „[...] 

stavov reálneho subjektu pri vzniku textu, v režime fungovania reálneho subjektu v estetic-

kom rámcovaní [...]“ (ibid., s. 13), rovnako ako aj kvalita reakcie recipienta-subjektu „[...] 

v recepčnej fáze estetického rámcovania.“ (ibid., s. 13) Irónia vystupuje v protiklade so sna-

hou ustáliť, petrifikovať, ambíciou vyčleniť alebo ohraničiť, avšak jej aktualizácia, formálna 

ustálenosť neustále pretrváva iba ako možnosť (Bielik), autor umožňuje pri kódovaní jej „dia-

nie“ a ona „prebieha“ v procese dekódovania. (Hutcheon)  
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Irónia ako typ myslenia, myšlienková figúra a komplexný postoj predstavuje integrálnu sú-

časť literárno-kritického a literárno-teoretického uvažovania. V novovekom myslení sa pojem 

irónie a ironické ako konštitutívna črta metodológie literárnej vedy systematicky objavuje 

v prácach nemeckých romantikov bratov Schlegelovcov, F. Schellinga a K. Solgera. Predo-

všetkým teória reflexivity ako jeden zo základných myšlienkových postojov romantiky je 

cenným východiskom pri explikácii konceptu modernej – H. Bloom a postmodernej irónie – 

R. Rorty (Bielik). Irónia predstavuje totiž pre romantikov transcendentálny postoj, ktorý sa 

nezaoberá predmetmi, ale naším spôsobom poznávania predmetov vôbec, „[...] transcenden-

tálny postoj (‚transcendentální bod‘, jak ho ve Vědosloví označil Fichte), z kterého by bylo 

možné popisovat a chápat činnost tvůrčího, básnivého či fiosofuícího Já.“ (Horyna, 2005, 

s. 175) Romantická irónia otvára svet novej, plnej subjektivity. Neznamená to, že rozličné po-

doby a formy irónie nestretávame aj v iných obdobiach – odhliadnuc od konceptu sokratov-

skej irónie, irónie v intenciách rétorickej tradície, je nevyhnutné spomenúť román L. Sterna 

(The Life and Opinion of Tristram Shandy, The Gentleman), v ktorom sa tzv. rozprávačskou 

iróniou autorský subjekt pohráva s naratívnymi líniami a predstiera náhodnosť a ľubovôľu 

ďalšieho priebehu deja, o literárnej irónii hovoríme v kontexte J. Swifta, C. Brentana, H. Hei-

neho, Ch. Morgensterna, A. Jarryho atď. Irónia teda nepredstavuje len štylizačný prostriedok, 

ale nástroj reflexie literatúry.  

Pre účely porovnania dvoch koncepcií (modernej a postmodernej) irónie sa následne pokú-

sime pracovne vyčleniť základné charakteristiky ironického modu. Najčastejšie sa ironické 

v novovekom myslení stotožňuje s predstavou kontrastu, napätia medzi formou a významom 

výrazu, definuje sa ako určitý sémantický posun, keď kladný hodnotiaci súd nadobúda pejora-

tívny význam, využíva formálnu stránku, aby poukázal na ambiguitu významu. Ide o vonkaj-

šie charakteristiky, ktoré možno odvodiť aj z chápania irónie ako literárneho trópu, rečníckej 

figúry resp. psychického správania.  

Irónia ako typ myslenia, komplexný myšlienkový postoj, je už v ranej romantike prezento-

vaná ako možnosť „[...] přijmout rozporuplnost, chaotičnost, nepoddajnost nekonečného světa 

a přenést se přes ni potencionálně nikdy neuzavřenou reflexí pramenící z transcendentálního 

sebevědomí [...]“ (ibid., s. 159) Procesmi reflexie je indivíduu umožnené „[...] kompenzovat 

zřetelné a nepominutelné vědomí své pomíjivosti.“ (ibid., s. 159) Reflexivita je teda utváranie 

vedomia (transcendentálneho seba-vedomia), pričom myslenie reflektuje samo seba so snahou 

preniknúť k absolútnu.  

Iróniu možno charakterizovať ako princíp obrátenia poriadku – tzv. „ordo inversus“ (ibid., 

s. 160), ktorý je zamierený proti normatívnym tendenciám, umožňuje diferenciu, rozlišovanie 
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vo veciach individuality. Ak teda irónia prestavuje proces utvárania vedomia prostredníctvom 

reflexie, subjekt sám je zdrojom myslenia, cítenia a hodnotenia. Vnútorná sloboda reflexie 

zrovnoprávňuje myslenie a cítenie (procesy psychologizácie).  

Irónia ako typ myslenia umožňuje prechod od bezprostrednosti (naivity) k sprostredkova-

nosti (odstupu, dištancii). Ako vedomie chaosu je založená na syntetizovaní protikladnosti 

procesov. Tým, že indivíduum už nie je odkázané na trpný vzťah k skutočnosti, uvoľňuje sa 

z nevyhnutnosti, seba-vedomím skutočnosť aj umelecky vytvára, vzniká možnosť slobodnej 

umeleckej aktivity, umeleckými formami artikulovaná konštrukcia skutočnosti. Reflexivita je 

dynamizmus – linearita je nahradená striedaním. Iróniu vytvárajú dva protichodné pohyby – 

odstredivý smer (vzďaľovanie sa od seba-vedomia), ktorý hrozí nekonečným procesom iro-

nickej relativizácie všetkého daného. Toto riziko je kompenzované dostredivým pohybom 

k sebe, v ktorom sa prejavuje kriticky reflexívna zložka Ja. (centrifugálne – centripetálne pro-

cesy). Jedným z možných východísk pre iróniu samotnú je sebairónia, ktorá je obmedzením 

nekonečnej negativity irónie, nekonečné regresívne smerovanie. V ranej romantike majú od-

stredivé a dostredivé tendencie synonymné výrazy entuziazmu a skepsy. (ibid., s. 180) Entu-

ziazmus predstavuje paralelu tvorivosti, formy utvárania ľudskej subjektivity, úsilie po do-

siahnutí absolútna, ktoré je obmedzované skepsou. Limitáciou prostredníctvom skepsy vzniká 

výsledný produkt činnosti subjektu – umelecké dielo (avšak skepsa podmieňuje a spúšťa pro-

ces jeho ďalšieho zdokonalenia pomocou entuziazmu tvorivosti). Irónia tu teda nadobúda cha-

rakter hry s nekonečnou a neuchopiteľnou reflexiou. Iróniu umožňuje autorskému subjektu, 

aby sa prostredníctvom irónie vymanil zo svojej podmienenosti, resp. zaujal akékoľvek sta-

novisko.  

Mnohé z naznačených východísk a konštitutívnych charakteristík irónie ranej romantiky 

spracúvajú teórie neskorej moderny (H. Bloom – kulturologický prístup) a postmoderny 

(R. Rorty). Irónia ako kľúčový koncept moderny a postmoderny vzniká v prostredí potláčanej 

historickej nevyhnutnosti, v situácii, v ktorej už nič nie je nevyhnutné (alebo sa aspoň tak ja-

ví), všetko sa zdá byť rovnako náhodné. Súčasné teoretické prístupy k irónii ju definujú vý-

razmi – odklon, obrat, odchýlka (Bielik) – a výrazne tak limitujú kategóriu determinovanosti, 

nevyhnutnosti. Navyše, irónia sa stáva prirodzeným postojom vo svete propagujúcom osobi-

tosť a singularitu v spoločnosti, ktorá sa industrializuje a komercionalizuje. Moderná spoloč-

nosť vytlačila moderného umelca mimo pospolitosť, samozrejmosť ich komunikácie sa skon-

čila. 
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„Umelec 19. storočia už nežil v pospolitosti, ale pospolitosť si vytváral, so všetkou dezintegráciou, prime-

ranou tejto situácii [...] Osamelosť vyplývajúcu z dezintegrácie musel umelec spojiť s nárokom, aby ním 

vytvorené formy a tvorivé posolstvá boli pravdivé [...] prináša nové posolstvo zmierenia a za tento nárok 

musí platiť tým, že je outsiderom spoločnosti.“ (Gadamer, 1995, s. 15 – 16)  

Teoretické prístupy moderny (Harold Bloom) si všímajú napätie medzi indivíduom, ktoré 

chce presadiť singularitu svojej perspektívy v už existujúcom kultúrnom prostredí, ktoré však 

má nepriepustný, monolitný charakter. Kultúra s jej ustálenými formami a štruktúrami nie je 

priechodná pre singularitu individuálnej výpovede a preto sa umelec obracia na iróniu, ktorá 

mu umožňuje odchýliť sa od foriem, ktoré ponúka kultúra ako jej akceptované a legitímne 

alternatívy. V prvom kroku sa teda irónia spolieha na kultúrne základy, ktoré nezaniknú pod 

tlakom ironickej perspektívy. Irónia spočíva na protichodných tendenciách – pripúšťa (navo-

nok) neotrasiteľnosť kultúry, aby napokon zdôraznila nadradenosť singulárneho výkonu. Iró-

nia spúšťa proces individualizácie na pozadí negácie, odmietnutia stotožniť sa s ohraničenými 

a stanovenými kultúrnymi formáciami. Účelom takto motivovanej irónie však nie je zničiť 

kultúrne prostredie, ale spochybniť jej formy a umožniť indivíduu návrat ako jeho plnopráv-

neho člena. Kultúra sa stáva priestorom pre potvrdenie individuálneho umeleckého výkonu. 

Irónia je prezentovaná ako vnútorne ambivalentná štruktúra, nie výlučne ako záporná veličina. 

Spôsobom, ako obmedziť je deštruktívny, destabilizačný potenciál, je obkolesiť ju monolitom 

kultúrnych formácií, v ktorom potvrdí svojbytnosť výrazu. Pre účely umeleckej tvorivosti je 

potrebné rešpektovať mieru ironického výrazu – jej nízka miera nie je tvorbou, len kopírova-

ním, reprodukovaním, vysoká miera sa prejaví gestom deviácie, rozvratu. (Bielik)  

Postmodernizmus (Richard Rorty) preorientoval samotný vzťah irónie a už existujúcich 

kultúrnych formácií. Irónia je nadradeným modom výrazu, nezastaviteľným a nekonečným. 

Na rozdiel od koncepcie moderny už irónia nevystupuje v pozícii kultúrnej iniciácie, naopak, 

je synekdochou priamočiarej, agresívnej negácie. Postmoderná irónia nezávisí od existencie 

reálneho kultúrneho kontextu, ktorý podrobuje ironickej perspektíve. Postmoderná irónia je 

jediným nástrojom individuálneho vyjadrenia, jednotlivec slobodne využíva iróniu, aby done-

konečna mohol oslabovať objektívne existujúcu kultúru, ktorá navyše ohrozuje jeho originál-

nosť a už vôbec necíti zodpovednosť za kultúrny celok, ktorý ironicky reflektuje.  

Postmoderný subjekt prebýva v súkromnom svete sebautvárania a nesnaží sa vnútiť svoje 

predstavy iným v podobe verejných prehlásení. Irónia je forma ústupu zo sféry oficiálnej kul-

túry, nadobúda internalizovanú podobu reflexie vlastného aktívneho vedomia. Postmoderná 

irónia je prijímajúca, potrebuje pôvodné ustálené významy, ktoré deformuje až do štádia ich 

rozkladu. Postmoderná koncepcia irónie transformuje východiskové konštrukty a transformu-
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je ich do vedomia subjektu. Nemusí nevyhnutne posilniť vedomie jednotlivca, určite však 

oslabuje kultúru a jej inštitúcie.  

Z perspektívy moderny sa pozícia irónie javí opačne – moderný subjekt využíva ironický 

modus, aby sa zo situácie vlastnej anynomnej bezvýznamnosti inštitucionalizoval vo verejnej 

sfére kultúry. Tým, že v myslení moderny irónia lokalizuje indivíduum do prostredia kultúrnej 

reality, ktorá nikdy nie je súkromnou záležitosťou, zdôrazňuje kultúrnu tradíciu i jednotlivca, 

ktorý sa s ňou prostredníctvom modifikovaných foriem stotožňuje. (Bielik)  

Nazdávame sa, že základné konštitutívne charakteristiky ironického modu sú inštruktívne 

pre uvažovanie o aspektoch literárnej postmoderny ako postmoderné autorstvo, (inter) textua-

lita a ontologická problematika postmoderného literárneho diela (Marčok, 1995), v istom 

zmysle je irónia vlastne nevyhnutnou predispozíciou prehodnocovania týchto aspektov. 

Ironický modus (v intenciách postmodernej koncepcie) ovplyvňuje kompozičnú výstavbu die-

la, jeho architektoniku (Všetička, 1986, s. 10) i dynamické zložky – kompozičné princípy, po-

stupy a sujetovú osnovu (ibid., s. 10). Ak je kompozičný princíp „[...] určitý jednotiaci spôsob 

vnútornej výstavby diela [...]“ (ibid., s. 12), jeho ironický „variant“ je vhodné nazvať „de-

kompozičným princípom“. Asymetrické použitie viacerých výstavbových princípov je adek-

vátne v produkčnej fáze postmoderného textu, Balla však manipuluje s výrazovým potenciá-

lom jednotlivých podôb výstavbových princípov. Pôvodné kvality sukcesívneho a repetičného 

princípu kombinuje s ambíciou dosiahnuť efekt neprehľadnosti v usporiadaní časopriestoro-

vých vzťahov, čo navyše bezprostredne kontrastuje s tematizovaním postupov policajného 

vyšetrovania vraždy. Náhodný pozorovateľ rozruchu pri náleze obete – „Chlapíka našli na-

bodnutého na jednom z hrotov čerpadla v kanáli [...]“ (Balla, 1997, s. 29); „[...] nevedel som 

vtedy ešte [...] čo za beštie ho hnali.“ (ibid., s. 29) – sa v chronologickej časovej postupnosti 

v dôsledku zinscenovania vraždy políciou, pričom logika vyšetrovania vraždy ja podrobená 

ironickej perspektíve – „Polícia rozhodla, že páchateľ bude jediný – taký samotár – zároveň 

brutálny vrah. Kruh sa zúžil. Ó, rýchly postup vecí! Logika, presnosť, žiaden škripot! Všetko 

pekne do radu [...]“ (ibid., s. 31) – stáva bezprostredne zainteresovaným svedkom vraždy, kto-

rá sa vlastne už stala: „Zrazu vidím, vraha ženú [...] ja som na žabkin popud zvýšil rýchlosť, 

aby mohla lepšie sledovať scénu.“ (ibid., s. 32). Okrem faktu, že v alternatívnom časopriesto-

re obeť a jej údajný vrah majú rovnakú totožnosť, modelovanie situácie je presýtené vedomím 

neautentickosti scény: „Ale čo už nasleduješ? Pár úloh sa realizuje... ako v divadle... zlý prí-

klad... ošúchaný... ale povedzme v divadle... režisér nejaký priemerný...“ (ibid., s. 32).  

Keďže „dekompozičný princíp“ má priamy vzťah ku kompozičným postupom (postava, 

priestor, čas, ale i anticipácia atď. ), ktoré „[...] tento jednotiaci spôsob výstavby dopĺňajú 
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a doťahujú do konečnej tektonickej podoby.“ (Všetička, 1986, s. 23), zaujíma nás, do akej 

miery sa ironický modus ako spôsob nadobúdania odstupu realizuje z hľadiska autorského 

subjektu v textotvorných operáciách. Autorskému subjektu je známy rozdiel látkovej a tema-

tickej ontológie, poukazuje i na samotnú vnútornú protirečivosť ironickej perspektívy – 

neukončenou ironickou reflexiou smerovať k seba-vedomiu, sebapoznaniu nadobúda-

ním odstupu od literárneho textu, ktorý je vlastne zdrojom reflexie: 

„[...] náhle je tu aj hľadanie brány, skrze ktorú sa vtackám plný znovunádeje a dúfalosti do nového bytia, 

na okamih nahý [...] a poznám aj rozdiel medzi textom, medzi papierom a svetom [...] nechám odumrieť 

fantáziu, lebo len tak sa narodí znovu, zatiaľ čo mrcina ostane vonku [...] azda ma spoznali, keď som krá-

čal [...] vlečúc za sebou rozdrapenú predkožku [...] introspekcia, prierez, sebapitva – veď bezo mňa je 

všetko ohyzdné, ani by mi nestuhol, keby som nebol prítomný [...]“ (Balla, 1997, s. 7 – 8). 

Súhlasíme s názorom M. Součkovej (1998), ktorá ako jediná recenzentka pracuje pri hod-

notení Ballových textov s pojmom irónie, že spochybňovanie funguje ako protiváha potencio-

nálnej sentimentálnej modality. Ide o projekciu „vedomého autora“, ktorého transcendentál-

nym postojom, bodom, je konfrontačné samotárstvo. (Marčok, 1995, s. 6 – 7) Téza, že text je 

jediným možným miestom existencie zmyslu, ktorou J. Cviková (1998) objasňuje vo svojej 

recenzii motiváciu Ballových próz, nedostatočne vystihuje ich skutočné zameranie. Text je 

pre Ballu „[...] úžasný mutant zložený z bolesti, mutant, ktorý – sám necitlivý – bolesť nepre-

žíva [...]“ (Balla, 1997, s. 7), kladie ho teda mimo akýchkoľvek kognitívnych, afektívnych i 

hodnotiacich myšlienkových operácií, ktorých je schopný len autorský subjekt či recipient. 

Nemáme na mysli bezprostredné zážitkové prežívanie, vciťovanie sa do textu, ale reflexiu ak-

tu produkcie/recepcie ako procesu sebareflexie, fázu vedomého modelovania problematizujú-

cej výpovede a jej percipovania, pričom v oboch prípadoch ide o konštituovanie vlastnej sub-

jektivity a testovanie rozličných úrovní senzibility: „[...] šmátram iba po sebe a v sebe [...]“ 

(ibid., s. 7). Ironickému modu je vlastný deformačný spôsob zobrazovania, a tak „[...] v prí-

pade Outsiderie by sme sa neprehľadnou vonkajšou realitou mohli asi ťažko oháňať [...]“ 

(Součková, 1998, s. 63), rovnako už „[...] nestačí argumentovať zúfalstvom zo sveta [...] ani 

tým, že jedinou záchranou je Text [...]“ (ibid., s. 63). Je zarážajúce, že tam, kde možno identi-

fikovať iróniu v sérii ambivalentne zacielených procesov – „Cez tieto (ne) vzťahy, cez (ne) 

komunikáciu a (ne) ja sa autor Outsiderie síce neustále popiera, ale aj sebapotvrdzuje [...]“ 

(ibid., s. 63), D. Kršáková (1997) vníma iba text, ktorý „[...] prezentovaný ako istý spôsob 

záchrany, osvedčil len svoju jednosmernosť.“ (Kršáková, 1997, s. 64) Na druhej strane v kon-

texte intertextuálneho nadväzovania pripúšťa, že funkcia citátov, alúzií a myšlienok, „[...] 
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rovnako ako podoba ich vzájomného prepojenia a nadväzovania [...] je nanajvýš otvorená.“ 

(ibid., s. 64); pričom autonómne textové roviny „[...] sa občas prekrývajú, nesmerujú však 

k celistvosti alebo k lineárnosti.“ (ibid., s. 65) Navyše, ak J. Cviková argumentuje, že jej „[...] 

životné a textové skúsenostné zázemie [...]“ (Cviková, 1998, s. 46) nedovoľuje verifikovať 

oprávnenosť Ballových prirovnaní a jeho naratívne stratégie spôsobujú sklamanie čitateľ-

ských očakávaní (Kršáková, 1997), nazdávame sa, že ironickému modu s jeho deformačným 

potenciálom namiereným proti schematicky ustáleným paradigmám, normatívnosti a static-

kosti o to práve ide. Tak ako je pre Outsideriu charakteristická transitórna potreba (seba) iden-

tifikácie autorského subjektu v procese písania, rovnako dôležité je aktívne konfrontovať in-

dividuálne čitateľské vedomie nie reflektovaním čítaného, ale reflektovaním samotného číta-

nia. V oboch prípadoch má úsilie o celistvú integráciu a interpretáciu vedomia subjektu ilu-

zívnu povahu.  
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