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7. januára 2015 došlo v Paríži k teroristickému útoku na francúzsku satirickú redakciu Charlie 

Hebdo, pri ktorom bolo brutálnym spôsobom zavraždených niekoľko ľudí. Primárny motív, ktorý 

podľa oficiálnych informácií viedol islamských teroristov k brutálnemu činu, bola obsahová náplň 

karikatúr, ktorá niekoľkonásobne necitlivým a hrubým spôsobom ironizovala islam a proroka Moha-

meda. „Čierny humor z jeho dielne však neobišiel nikoho – na obálke sa niekoľkokrát objavil pápež, 

postavy z biblie, ale aj osobnosti francúzskej a svetovej politiky“ (red, 2015). Po teroristickom útoku 

vznikla rozsiahla spoločenská a politická diskusia medzinárodného charakteru o potrebe zvyšovania 

bezpečnosti v rámci Európy a dokonca o zlyhaní multikulturalizmu. Okrem toho sa začalo v širších 

dimenziách diskutovať o hraniciach slobody slova, ktorá je jednou zo základných zložiek demokratic-

kých hodnôt. Po útoku na redakciu Charlie Hebdo sa otvoril politickým predstaviteľom priestor na 

vyjadrenie ich pocitov a reakcií k predmetným udalostiam, ktoré spôsobili širokej verejnosti, obzvlášť 

vo Francúzsku, silný negatívny emocionálny šok. Našu pozornosť na základe daného stavu veci, sús-

treďujeme na odhaľovanie a analyzovanie správania sa svetových politických lídrov, ktorí ovplyvňo-

vali a do značnej miery aj tvorili nálady širokej verejnosti. 

Medzi primárne zložky tvoriace politickú osobnosť patrí imidž politika, kreujúci sa predovšetkým 

pomocou komunikačných, morálnych a odborných kvalít človeka. Podľa Oskara Krejčího je podstat-

né vytvoriť vo verejnosti ilúziu, že politik má tieto charakterové vlastnosti. „Politický imidž sa pri-

pravuje tak, aby vedomie verejnosti dostávalo podobu virtuálnej reality“ (Krejčí, 2004, s. 263). Na-

zdávame sa, že okrem iných súčastí aj pragmatickou reakciou zo strany politických elít na udalosť 

s medzinárodným rozsahom, akým bol útok teroristov na redakciu Charlie Hebdo, sa formuje imidž 

politikov s tendenčnou motiváciou vytvoriť na širokú verejnosť pozitívne cielený dojem. Z pohľadu 

Oskara Krejčího „výrobcovia imidžu si kladú za cieľ vytvoriť vo verejnej mienke dojem, ktorý má 

povahu stereotypu, emocionálne skresľujúci obraz politika“ (Krejčí, 2004, s. 263). Na základe vyššie 

uvedeného, sa predmetný teroristický útok stal pre svetových politikov v istom momente témou, ktorú 

bolo dôležité čo najlepšie komunikačne podchytiť a zaujať k nej takzvaný „správny politický postoj“ 

vysielajúci jasný signál pre verejnosť. Svetoví politickí predstavitelia disponujú okrem iného aj ob-

zvlášť silnou prestížou, na základe ktorej sa v prevažnej miere vytvára názorová platforma verejnosti, 

alebo davu. Gustav Le Bon považuje „prestíž za určitú fascináciu, ktorú náš duch pociťuje pred urči-

tým jedincom, dielom alebo ideou. Táto fascinácia ochromuje všetky naše kritické schopnosti 

a naplňuje našu dušu úžasom a úctou. Prestíž je najmocnejšou hybnou silou každej vlády a bohovia, 

králi i ženy by nemohli nikdy bez nej vládnuť“ (Le Bon, 1997, s. 61). Vychádzajúc z uvedeného tvr-

denia prichádzame k názoru, že vyhlásenia politikov svetového formátu, akími sú napríklad prezident 

Francúzska Francois Hollande, nemecká kancelárka Angela Merkelová, britský premiér David Came-

ron, grécky premiér Antonis Samaras, španielsky premiér Mariano Rajoy a iní, disponujú prestížou, 
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ktorou účinne pôsobia pomocou masovokomunikačných prostriedkov na emócie verejnosti. Preto sa 

nazdávame, že pri mediálnych výstupoch súvisiacich s útokom na satirickú redakciu, sa vyvolával 

prostredníctvom masmédií vo verejnosti inštinkt strachu v podobe rôznych, obsahovo vopred dobre 

premyslených vyhlásení. Pre ilustráciu uvádzame niektoré titulné názvy článkov slovenských 

a českých médií hlavného mediálneho prúdu: „Sme vo vojne, hovoria po útoku Francúzi“, „Strach z 

útoku nepoľavuje: V Belgicku zrušili výstavu kresieb Charlie Hebdo“, „Masaker vo francúzskom 

týždenníku má tucet obetí, útočníci kričali Alláhu akbar“, „Útoky ve Francii mohou být začátkem 

vlny atentátů v Evropě“, „Teroristický útok otřásl Francií. Útočili tři dobře vycvičení extremisté“, 

„Odnož al-Kajdá z Jemenu hrozí ďalším násilím vo Francúzsku“. Tieto a mnohé ďalšie titulné názvy 

a vyhlásenia politikov vyvolávali podľa psychológa Petra Marmana emocionálnu dynamizáciu, ktorá 

vznikla hneď po útokoch a následne ju bolo možné využiť a dokonca zneužiť na formovanie názo-

rov spoločnosti. Inými slovami sa podľa mienky Petra Marmana takýmto spôsobom dokonca určuje, 

aké emócie má spoločnosť prežívať. Fakt, že strach je kľúčový pri formovaní názorov spoločnosti 

potvrdzuje aj neuropatológ a publicista František Koukolík, ktorý uvádza, že „jednou 

z najdôležitejších emócií, respektíve pocitov aktivizujúcich skreslené poznanie je strach. Akonáhle 

predpokladáme možnosť straty, prudko sa zvýši činnosť mozgových oblastí spúšťajúcich úzkosť 

a začneme vyhľadávať stratégiu, ktorá mieru straty znižuje. Strach je, podobne ako predsudky, jeden 

zo základných nástrojov propagandistickej manipulácie“ (Koukolík, 2012 s. 157 – 158). Pozornosť 

preto mierime na správanie sa politickej elity po udalostiach v Paríži a usilujeme sa vniknúť pod po-

vrch skúmaného problému, či inštinkt strachu, spôsobený násilným útokom a mediálnymi výstupmi, 

skresľoval skutočnú realitu pri vytváraní názoru verejnosti, či boli v praxi využité propagandistické 

manipulačné techniky.  

Po teroristických útokoch v Paríži sa do popredia dostávali otázky, akým spôsobom reagovať na 

uvedený odsúdeniahodný čin, s dôrazom na preukázanie empatie s rodinnými príslušníkmi obetí, pub-

licistickou obcou a v neposlednom rade vyjadrením jasného stanoviska smerom k obrane slobody 

slova. K praktickému aktivizovaniu občianskej iniciatívy došlo 11.02.2015, kedy sa zorganizovalo, 

počtom obyvateľov najväčšie zhromaždenie v uliciach Paríža od roku 1944. Na smútočnom sprievode 

v hlavnom meste Francúzska sa zúčastnili ľudia všetkých vekových kategórií a v rozhovoroch údajne 

vyjadrovali radosť nad „jednotou a bratstvom“, ktoré boli medzi nimi silne prítomné počas pochodu. 

Hlavným účelom pokojnej demonštrácie bolo vyjadrenie súcitu a obrana základných slobôd (TASR, 

2015). Na základe nášho pozorovania okolností od teroristického činu 7. januára 2015 po vyústenie 

následnej demonštrácie, je z nášho pohľadu zhromaždenie viac ako 1,5 milióna ľudí determinované 

charakteristikami, ktoré môžeme označiť podľa interpretácie Gustava Le Bona, ako dav. Prítomní 

jednotlivci na pokojnom sprievode v Paríži disponovali vlastnými motiváciami, emóciami a cieľom, 

ktoré ich primäli k tomu, aby sa pochodu zúčastnili. Podľa Gustava Le Bona je práve cieľ kľúčovou 

charakteristikou vytvárajúcou psychologický dav. Najvýraznejší jav, ktorým sa zreteľne prejavuje 

psychologický dav sa odohráva vtedy, keď sa jedinci s rôznou úrovňou intelektu, vzdelania, zamest-

nania, povahy a podobne transformujú v dav a tvoria takzvanú kolektívnu dušu. Inými slovami pove-

dané, je dav dočasnou bytosťou zloženou z rôznych individualít, ktoré sú na krátky čas ako bunky 

tvoriace ľudské telo. Gustav Le Bon pre zjednodušenie svojej interpretácie uvádza príklad z chémie, 

keď sa pri zmiešaní niekoľkých látok s odlišnými vlastnosťami, tvorí nová zlúčenina s vlastnosťami 

úplne odlišnými od látok, z ktorých vznikla (Le Bon, 1997, s. 14). Pri podrobnejšej analýze manifes-

tácie, ktorá je predmetom nášho skúmania sme dospeli k názoru, že na sprievode v Paríži sa zhromaž-

dili obyvatelia rôznych vekových kategórií, sociálnych vrstiev a podobne, ale kľúčovou otázkou pre 

nás ostáva, či a do akej miery bola účasť politických lídrov na uvedenom proteste cnostná, prípad-

ne riadená skrytým motívom, pretože je potrebné rozlišovať v psychologickom dave účasť bežného 

občana a politického profesionála.  

V čele sprievodu kráčali rodinní príslušníci pozostalých, ku ktorým sa následne pripojili poprední 

francúzski predstavitelia s prezidentom Françoisom Hollandom a ďalšími politikmi. Do Paríža prices-

tovala napríklad nemecká kancelárka Angela Merkelová, britský premiér David Cameron, vedúci 

predstavitelia Európskej únie, izraelský premiér Benjamin Netanjahu a palestínsky prezident Mahmúd 

Abbás. Prítomný bol tiež ukrajinský prezident Petro Porošenko. Slovenskú republiku zastupoval pred-

seda vlády Róbert Fico (SITA, ČTK, 2015). Svetoví politickí predstavitelia sa z nášho pohľadu svo-
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jou účasťou celkom prirodzene štylizovali do pozície vodcov davu, ktorý v Paríži vznikol. Podľa Gus-

tava Le Bona za predpokladu, že našou tendenciou je dav ovplyvniť a presvedčiť, je v prvom rade 

potrebné si dobre uvedomiť city, ktorými je ovládaný. Tváriť sa, ako keby sme pocity davu zdieľali 

a potom sa pokúsiť o ich zmenu vyvolaním určitých sugestívnych predstáv pomocou primitívnych 

asociácií. Musíme sa vedieť vrátiť v prípade potreby späť a zvlášť odhadnúť v každom okamihu city, 

ktoré vzbudzujeme (Le Bon, 1997, s. 54). Na základe celého priebehu demonštrácie a výrokov prí-

tomných účastníkov môžeme konštatovať, že viac ako 1,5 miliónový dav, ktorý sa zhromaždil 

v Paríži bol naladený v pozitívnych emóciách. Potvrdzujú to vyhlásenia „všetci sme jednotní“, citova-

la AFP štyridsaťtri ročného účastníka Reného Sartorea. Francúzsky moslim Lassina Traore pochod 

označil za „znak sily Francúzska“. „Môžeme žiť spolu, pretože zdieľame rovnaké hodnoty“, pridal sa 

hudobník Daniel. Nad hlavami davu sa počas manifestácie objavili najrôznejšie vlajky, vedľa francúz-

skych bolo vidieť aj palestínske, ukrajinské, či libanonské (ČTK, 2015). V praktickej rovine emocio-

nálne vypätie žiada dav aj od svojich hrdinov. Ich vlastnosti a zdanlivé cnosti musia byť vždy zveli-

čované. „Dav vyžaduje od hrdinov divadelné hry, odvahu, mravnosť a cnosť, ktoré sa v skutočnom 

živote nikdy nevyskytujú“ (Le Bon, 1997, s. 24). Vychádzajúc z uvedenej tézy, tak praktickým vyob-

razením empatie svetových politických lídrov bolo údajné vedenie davu francúzskym prezidentom 

Francoisom Hollandom spoločne s Angelou Merkelovu, Petrom Porošenkom, Davidom Cameronom 

a ďalšími politikmi, ktorí sa nanominovali do čela davu a údajne ho viedli. Gustav Le Bon upozorňuje 

na dôležitú súčasť davu, ktorá sa nemôže zaobísť bez pána. Inými slovami povedané vodca zohráva 

v dave veľmi dôležitú úlohu. Jeho vôľa je jadrom, okolo ktorého sa formujú a zjednocujú názory (Le 

Bon, 1997, s. 56). Uvedené vedenie davu spôsobovalo obrazovú predstavu predovšetkým pre televíz-

nych divákov, ktorí mali možnosť pomocou informačných kanálov sledovať, ako politickí lídri stoja 

na čele davu a vedú ho. Realita však bola taká, že politici boli oddelení od davu a kráčali vo vedľajšej 

ulici. Zreteľnejšie kontúry pochodu nastali vtedy, keď sa do pozornosti dostali viaceré fotografie, 

ktoré potvrdzovali, že politici stáli v oddelenom priestore. Americký politológ a zakladateľ Eurasia 

Group Ian Bremmer pohľad na čelo pochodu okomentoval slovami: „Všetci títo lídri vlastne ani nie 

sú na zhromaždení.“ Gerry Hassan, americký politický komentátor, nazval zhromaždenie lídrov 

„pseudosolidaritou“ (SITA, 2015). Napriek skutočnosti, že rad manipulačných techník a dôsledkov 

práce masových komunikačných prostriedkov je zrejmá a poslucháča, či diváka by mala viesť 

k väčšej podozrievavosti voči masmédiám, spravidla tomu tak nie je. Na základe viacerých výskumov 

z 80. a 90. rokov 20. storočia je väčšina ľudí presvedčená, že ostatní sú ovplyvnení negatívnou poli-

tickou propagandou, ale oni nie (Krejčí, 2004, s. 126). Z nášho pohľadu bola sila politickej autority, 

prestíže a postavenia, zneužitá na egoistické ciele, preto musíme mať podľa mienky Ericha Fromma 

na zreteli, že „je ďaleko jednoduchšie posudzovať správanie autority pre člena malého kmeňa než pre 

milióny ľudí v našom systéme, ktorí svojich kandidátov poznajú z umelého zobrazenia vytváraného 

odborníkmi na public relations“ (Fromm, 1976, s. 37). Za predpokladu, že nie sú obrazové predstavy 

k dispozícii, je možné ich vyvolať správnym použitím slov a formulácií. „Ak sú použité správne, ma-

jú skutočne temnú moc, ktorú im kedysi pripisovala mágia“ (Le Bon, 1997, s. 49). V praktickej rovine 

sa pred manifestáciou verbálne burcovali proti terorizmu viacerí štátnici politickými vyhláseniami, 

ktoré alternovali obrazotvornosť respektíve obrazové predstavy. Pre lepšie pochopenie uvádzame 

niektoré z nich. „Európa je silnejšia ako strach. Sme tu všetci spoločne, aby sme dali na vedomie, že 

Európa vo výzve proti terorizmu zvíťazí,“ vyhlásil napríklad taliansky premiér Matteo Renzi. Franco-

is Hollande krátko pred stretnutím s významnými zahraničnými hosťami označil Paríž za dnešné 

„hlavné mesto sveta“ proti terorizmu a za slobodu. „Naša celá krajina sa pozdvihne k niečomu lep-

šiemu,“ dodal. David Cameron upozornil, že boj s terorizmom potrvá dlho. „Táto hrozba existuje už 

niekoľko rokov a myslím, že mnoho rokov ešte existovať bude,“ poznamenal (ČTK, 2015). Okrem 

toho aj vedecké experimenty potvrdzujú, že ľudí viac ovplyvní výrok autority, ako identicky, či do-

konca lepšie argumentačne podložené vyjadrenie neautority (Krejčí, 2004, s. 278). Uvedené dôkazy 

majú podľa našej mienky zreteľné kontúry jedného z propagandistických nástrojov, ktorým je dezin-

formácia. Ide o vedomé rozširovanie nepresných, zavádzajúcich, neúplných, nepravdivých informácií. 

Miera dezinformácií je rôzna. „Súčasťou dezinformácie je vytváranie žiaducich „informácií“, ktoré sa 

niekde účelovo napasujú, alebo naopak likvidácia informácií nežiaducich. Propagandisti vytvárajú 

lživé fotografie, svedectvá, filmové a zvukové záznamy“ (Koukolík, 2010, s. 200). Na základe skú-
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manej problematiky možno vysloviť názor, že vhodne odkomunikovaná forma k tragickej udalosti 

v Paríži, s použitím manipulačných techník, môže v konečnom dôsledku vylepšiť preferencie politic-

kých lídrov. Potvrdzujúcim dôkazom toho je aj prieskum, ktorý uskutočnila agentúra BVA. Popularita 

Francoisa Hollanda po útokoch teroristov stúpla na najvyššiu úroveň za posledného takmer jeden a 

pol roka. Jeho obľúbenosť sa dostala na úroveň 34 percent, pred útokmi mal pritom len 24 percentnú 

podporu, informovala prieskumná agentúra BVA. Riaditeľ inštitútu Frédéric Dabi spresnil, že Ifop-

Fiducial ešte nikdy nezaregistroval taký veľký nárast popularity (SITA, TASR, 2015). Po nejakom 

čase dochádza zákonite k upadnutiu emocionálneho vypätia ľudí, čo spôsobilo aj pokles preferencií 

napríklad Francoisa Hollanda, keď mesiac po útokoch poklesol počet jeho preferencií o 5 percent 

(TASR, 2015).  

Z predmetnej udalosti, ktorá je objektom nášho záujmu, možno vyvodiť z hľadiska perspektívy do 

budúcnosti dva dôležité momenty. V prvom rade najmä európska verejnosť veľmi jasne 

a jednoznačne vyjadrila súdržnosť v boji proti terorizmu ako takému, ale okrem toho možno povedať, 

že emócie verejnosti napriek hrozivému činu môžu byť použité na egoistické záujmy európskych 

politikov s cieľom vylepšiť si imidž a v konečnom dôsledku popularitu, čo potvrdzuje aj bohatá účasť 

politickej reprezentácie na sprievode v Paríži. Ďalším záverom chceme veľmi jasne povedať, že uda-

losti podobného charakteru ako útok na redakciu Charlie Hebdo, útoky 11. marca 2004 v Madride, 

teroristický čin 11. septembra 2001 v New Yorku a niekoľko ďalších, vedú k obmedzovaniu slobody 

v rôznych podobách. Podobný názor zdieľa aj psychológ Peter Marman, ktorý hovorí, že ľudia po 

takýchto útokoch podstatne ochotnejšie reagujú na obmedzovanie slobody, pretože „sme vo vojne 

s terorizmom“.  
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