
Neděle 15. května

Večery po prezidentské volbě jsem měl vždycky rád. Dokonce
myslím, že kromě finále mistrovství světa ve fotbale to byl můj
nejoblíbenější televizní program. Napětí je pochopitelně men-
ší, neboť volby probíhají podle zvláštního narativního schéma-
tu, jehož rozuzlení známe od první minuty; nicméně výjimečná
pestrost účastníků (politologů, „předních“ politických úvod-
níkářů, jásajících nebo slzících davů v sídlech politických stran…
a konečně politiků a jejich rozvážných nebo dojatých prohlá-
šení pronášených ještě zatepla), všeobecné vzrušení přítomných,
to vše skutečně vyvolává vzácný, cenný a mediálně atraktivní
pocit, že člověk bezprostředně prožívá historický okamžik.

Poučen zkušeností z předchozí debaty, kterou mi mikro-
vlnka prakticky znemožnila sledovat, jsem tentokrát nakoupil
taramu, hummus, lívanečky a jikry; večer předtím jsem dal
chladit dvě lahve vína z Rully. Jakmile se v 19.50 přepojili na
Davida Pujadase, pochopil jsem, že volební večer se slovníkem
klasifikace vín jeví jako „grand cru classé“ a že mě čeká výji-
mečný televizní zážitek. Pujadas samozřejmě vystupoval velmi
profesionálně, ale jeho pohled nedokázal lhát: výsledky, které
už znal a které bude oprávněn prozradit až za deset minut,
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znamenaly obrovské překvapení. Francouzskou politickou scé-
nu čekají velké změny.

„Jsme svědky zemětřesení,“ prohlásil, jakmile se na obra-
zovce objevila první čísla. Národní fronta skončila se značným
náskokem první se ziskem 34,1 % hlasů, to bylo vcelku nor-
mální, všechny průzkumy to už měsíce avizovaly, kandidátka
krajní pravice dokázala získat v posledních týdnech kampaně
jen pár bodů navíc. Avšak za ní skončily bok po boku Socia-
listická strana s 21,8 % a Muslimská jednota s 21,7 %, dělilo je
tak málo hlasů, že se situace mohla zvrátit, a možná se během
večera i opakovaně zvrátí podle toho, jak dorazí výsledky z vel-
kých měst a Paříže. Kandidát pravice se s 12,1 % hlasů ocitl
s konečnou platností mimo hru.

Jean-François Copé se na obrazovce objevil až ve 21.50.
Pobledlý, špatně oholený a s kravatou nakřivo vypadal více
než kdy jindy, jako by se v posledních hodinách podrobil vý-
slechu. S bolestnou pokorou uznal, že jde o neúspěch, zásadní
neúspěch, a že za něj nese plnou odpovědnost; nezašel nicmé-
ně tak daleko jako Lionel Jospin v roce 2002, aby uvažoval o tom,
že se stáhne z politického života. Pokyny, jak volit ve druhém
kole, nedal žádné; stranický výbor UMP se měl sejít až v týdnu
a strategii navrhnout dodatečně.

Ve 22 hodin o druhém postupujícím stále nebylo rozhod-
nuto, poslední čísla vedla k naprosto shodným odhadům – tato
nejistota neumožňovala socialistickému kandidátovi učinit pro-
hlášení, které se jevilo jako obtížné. Bude dvojice stran, které
utvářely francouzský politický život od začátků Páté republiky,
dočista smetena? Ta hypotéza byla tak ohromující, že na ko-
mentátorech střídajících se v plné rychlosti ve studiu – a do-
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konce i na samotném Davidu Pujadasovi, jehož šlo přitom
těžko podezřívat ze zalíbení v islámu a o němž bylo známo, že
má blízko k Manuelu Vallsovi – bylo znát, že si to tajně přejí.
Králem volebního večera byl nepochybně Christophe Barbier,
jenž až do pozdních večerních hodin zvládal mistrně předvá-
dět svou šálu a přecházet z jednoho televizního studia do dru-
hého s takovou rychlostí, že se zdál být nadán darem všudy-
přítomnosti. S přehledem zastínil Renauda Délyho, mdlého
a sklíčeného z výsledků, s nimiž jeho týdeník nepočítal, a do-
konce i obvykle bojovnějšího Yvesa Thréarda.

Až něco po půlnoci, když jsem dopíjel druhou lahev Rully,
padly konečné výsledky: Mohamed Ben Abbes, kandidát Mus-
limské jednoty, se umístil druhý se 22,3 % hlasů. Socialistický
kandidát byl s 21,9 % vyřazen. Manuel Valls pronesl krátkou,
velmi skoupou řeč, v níž poblahopřál prvním dvěma kandidá-
tům; všechna rozhodnutí odložil na dobu po schůzi řídícího
výboru Socialistů.
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