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Semantilise inversiooni reegel iroonia puhul

André  Lalande  defineerib  sõnaraamatus  (Vocabulaire  technique  et  critique  de  la  

philosophie)  sokraatilise  iroonia  kõrval  teist,  levinud  kasutust  järgmiselt:  Jooksvas  ja 

kaasaegses  tähenduses  antifraasi  liik:  retooriline  kujund,  mis  seisneb  öeldatahetava  

mõistaandmises täpselt vastupidise ütlemisega, kavatsusega pilgata või ette heita.

Lühidalt,  selle kirjelduse kohaselt seisneb iroonia mehhanism semantilises inversioonis: 

öeldav – propositio – on vastupidise tähendusega.

Kui depositiivne (ehk väär, mida väljendab siin märk ~) positio,  siis (intentsioon) 
contraria positionis: (~) p → cp ja (keskaegne vormel) (~) cp → p.

Küsimus  on  selles,  kuidas  leiab  aset  öeldava  mõtte  edasiandmine.  Iroonilise 

propositsioneerija  kavatsus  saab ilmseks absurdi  varal.  Propositio vastupidine  mõte  ei 

ilmne loogilis-lingvistilistest tunnustest. Iroonia jõud on seda suurem, mida korrektsemalt ja 

ilmekamalt  järgitakse  propositio  moodustamise  grammatilisi  reegleid.  Iroonia  võti  näib 

olevat kontekstuaalne nihe – asjaolude ja korrektse sisu ühildamatus, kokkusobimatus, 

mis teeb väite asjakohatuks, absurdseks. S.t propositio peab tabama puudust. Teiselt poolt 

on sellest ilmne, et eeldatav on poolte teadevolek tegelikest oludest.

Seega  tähenduse  ümberpöördumine  leiab  iroonia  puhul  aset  propositsioonilise 

ülesseadmisega, millega osututatakse teadaolevale asjaolude teisitiseismisele, mistõttu ei 

ole taolise väite puhul aktuaalne verfitseerimine. Mõistmise korral  ei  saa  recipiens (ld) 

teha etteheiteid öeldava vormile ega deontilisele sisule, küll aga on ilmne väite ebatõsidus, 

vastasel korral on tegemist rumalusega.

Kui propositio on ilmselt kohatu ehk depositiivne (väljaspool verifikatsiooni tarvidust), siis 

deontiline pinge, mis on korrektselt moodustatud lause ja puuduliku tegelikkuse vahel, 

diskvalifitseerib väite. Ehk, kui  see on ilmselt väär, siis  virtiivide klastrid (virtiiv ladina 

sõnast  virtus,  need  on  omadussõnad,  mis  kirjeldavad  nn  positiivsed  iseloomujooni,  nt 

üllas,  õilis,  tubli  mees,  korralik,  aus,  töökas  jne),  mis  on  kaasa  haaratud,  saavad 
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diskrediteeritud.

Lisa
André Lalande: Iroonia

Iroonia, kr είρωνεία , pr ironie, sk Ironie, ing irony, it ironia.

A. Esialgses tähenduses: küsitlemistegevuses teeselda teadmatust Sokratese viisil -

„Η ειωθυϊα είρωνεία Σωκράτους“ (Platon, Politeia, I, 337)

A. Selles tähenduses öeldakse sageli „sokraatiline iroonia“.

B.  Jooksvas  ja  kaasaegses  tähenduses  antifraasi  liik:  retooriline  kujund,  mis  seisneb 

öeldatahetava  mõistaandmises  täpselt  vastupidise  ütlemisega,  kavatsusega  pilgata  või 

ette heita.

MÄRKUS

Keskajal  on  kohatav  nüüdseks  tarvituselt  kadunud  tähendus:  enese  meelevaldne 

mahategemine,  kas  selleks,  et  kontrastina  panna  end  hindama  või  teiste  petmiseks, 

kasutada seda eelise saamiseks.

Aquino Thomas pidas irooniat (tõlk kui enesevähendamist) patuks.

Vt SERTILLANGES,  Püha Thomase  moraalifilosoofia (La philosophie morale de Saint  

Thomas),  315-316.  See  tähendus  läheb  tagasi  võib-olla  selleni,  mida  Cicero  ütleb 

sokraatilise iroonia kohta (Academica, II, 15).
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