
pr  œw ia tpr œw ia t

76

Po kilku miesiącach spędzonych w tej kampanii odpowiedź brzmi tym bar-
dziej szczerze: bo budził się o trzeciej w nocy, aby pojechać do rybaków 
albo na stragany, do „Francji, która budzi się wcześnie”. Bo zasypiał po spot-
kaniach z konsultantami i wieczornej konferencji z lekarzami o 23.00, aby 
powiedzieć Francuzom, że także jest „z Francją, która zasypia późno”. Bo 
realizował najlepszą kampanię wizerunkową. Łamał kanony, normy, zwy-
czajną pasję polityków zamieniał w swoim wykonaniu w charyzmę, a emocje 
towarzyszące publicznym wystąpieniom podkręcał aż do poziomu transu. 
120 tysięcy ludzi na mityngu UMP w Porte de Versailles w połowie stycznia 
miało łzy w oczach, gdy po jego wystąpieniu i namaszczeniu go na kandy-
data całej prawicy francuskiej na scenę wszedł mały chłopiec, może ośmio- 
dziewięciolatek i zaśpiewał „Marsyliankę”. Łzy w oczach miało kilkadziesiąt 
tysięcy ludzi w paryskiej hali Bercy, gdy jego wystąpienie zakończył Gilbert 
Montagne, niewidomy muzyk. Łzy, płacz, krzyk, trans, po raz siódmy czy 
ósmy odśpiewana aż do zdarcia gardeł „Marsylianka”… Trudno oddać chwile 
w sztabie Sarko, gdy o 20.00 stacje telewizyjne zakończyły ciszę wyborczą i 
podały: Nicolas Sarkozy został Prezydentem Republiki Francuskiej.
Podczas rozmów na trasie tej kampanii Sarkozy nie mówił, tylko szybko 
wyrzucał z siebie zdania. Pamiętał imiona wszystkich ludzi pracujących w 
sztabach przy d’Enghien i de la Boetie. Zawsze uśmiechnięty. Często pokle-
pywał po ramionach. Biła z niego energia. Gnał przed siebie, nie czekając 
na odpowiedź na pytanie „jak leci”. Opanował do perfekcji obrazy, którymi 
czarował Francuzów. Sięgał do ich głębokiej podświadomości, budował 
skojarzenia. 

Wkurzał i rozkochiwał
W podświadomości Polaków tkwią głęboko osadzone obrazy będące ele-
mentem zbiorowej świadomości narodu: żołnierze niemieccy łamiący szla-
ban w 1939 roku, zaślubiny z Bałtykiem, Wałęsa podrzucany, aby mógł 
przeskoczyć mur… W świadomości Francuzów tkwi głęboko Jacques Chi-
rac jadący obwodnicą Paryża z otwartą szybą Citroena po zwycięstwie 
w 1995 roku: swobodny, zwycięski, z ręką pozdrawiającą dziennikarzy, 
upostaciowanie wyborczej wiktorii. Do tego samego obrazu odwołał się 
Nicolas Sarkozy. Po pierwszej turze przejechał dokładnie w takiej samej 
pozie paryską obwodnicą. Z prawej strony na motorach operatorzy kamer 
i transmisja live. Jedyna różnica między nim a Chirakiem była podstawowa: 
Chirac jechał tak po drugiej turze, napawając się zwycięstwem, Nicolas 
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zaś po pierwszej, sugerując Francuzom, że wynik 
wyborów jest już przesądzony.

Pierwsza tura z miłości, druga 
– z nienawiści
Tak głosują Francuzi. Wiedząc o tym, Sarkozy 
musiał więc osiągnąć jak najwyższy wynik w 
pierwszej turze. Jeszcze na tydzień przed wybo-
rami 40 proc. wyborców we Francji nie wie, na 
kogo głosować, a z tych, którzy już wiedzą 30 
proc. może jeszcze zmienić zdanie. Pogłębione 
badania sztabowe wykazały, że 20 proc. wybor-
ców, wychodząc w pierwszej turze z domu na gło-
sowanie, nie ma wystarczająco wiele determina-
cji, by zagłosować na tego czy innego kandydata, 
można więc o nich zawalczyć.
To także pole do popisu dla specjalistów od kreo-
wania obrazu. Biorąc pod uwagę ciszę wyborczą 
obowiązującą przez sobotę i niedzielę, wiadomo, 
że to, jaki obraz zapadnie w pamięci Francuzów 
może zadecydować o ich wyborze. Zlekceważyła 
tę zasadę Segolene Royal. Jej sztab zostawił Fran-
cuzów przed pierwszą turą z obrazem mityngu 
wyborczego i lewicowymi „dinozaurami w garni-
turach”, którzy w ostatnich dziesięcioleciach „krę-
cili polityką”. Doskonale za to panował nad wize-
runkiem centrysta Francois Bayrou. To lider UDF, 
który z 6 proc. doszedł do 23-24 proc. poparcia. 
Zagrał przed pierwszą turą obrazem doskonałym, 
czystym, klarownym: sam wśród krzyży cmentarza 
pod Verdun. Dostojnie oddający hołd, czerpiący siłę 
z losu przodków, dokonań pokoleń przed nim.
Z podobnym obrazem pozostawi wyborców Sar-
kozy przed drugą turą. Wybierze się bowiem do 
miejsca symbolicznego dla narodu, Plateau des 
Gesieres, gdzie garstka Francuzów broniła się 
przed nacierającymi wielokrotnymi siłami wro-
gów. Mówił w spokoju o tym, że taka będzie jego 
prezydentura. A był po ataku nacierającej Sego-
lene podczas debaty telewizyjnej, gdzie nie dał się 
sprowokować. Wizerunek męża stanu – wynika 
to z pogłębionych badań – Francuzi cenią bardziej 
niż to, że ktoś jest sympatyczny.

Sarko na białym koniu
Najlepszy obraz tej kampanii to ten, z jakimi 
zostawił Francuzów przed pierwszą turą Nico-
las Sarkozy. Fenomenalnie zagrał wizerunkiem, 
sam zresztą rozpisał scenografię tej sceny. Oto 
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on na stepach szerokich. Na koniu białym. W 
stroju casual. Czysty plan, słońce, zieleń, nikogo 
w tle. Dziennikarze, fotoreporterzy, operato-
rzy kamer stłoczeni na platformie poruszającej 
się równolegle do jadącego Sarkozy’ego. To 
zostanie Francuzom na czas ciszy wyborczej i 
rozważań, kogo poprzeć: samotnego jeźdźca 
z dobrych westernów, rzucającego wyzwanie 
całemu światu, broniącego ludzi przed niego-
dziwościami i nierównościami świata, silnego 
prawem i sprawiedliwością, silnego, zdetermi-
nowanego, dobrego szeryfa.

„Wszyscy, byle nie Sarkozy”
Kampania kontrkandydatki w drugiej turze Sego-
lene Royal sprowadzała się do strategii diaboliza-
cji Sarkozy’ego. Koncepcja „TSS – Tous Sauf Sarko 
– Wszyscy, byle nie Sarkozy” miała połączyć na 

rzecz Royal absolutnie wszystkich od lewa do prawa. Grubą kreską zaczęto 
przedstawiać Sarkozy’ego jako tego, który ma zapędy co najmniej autory-
tarne, który manipuluje mediami poprzez przyjacielskie od lat relacje z naj-
ważniejszymi graczami tego rynku: Arnaudem Lagarderem – „Paris Match”, 
„Elle”, „Europe1”, Sergem Dassaultem – „Le Figaro”, Martinem Bouygesem 
– „TF1”, Alainem Mincem – „Le Monde” czy Bernardem Arnaultem – „La 
Tribune”. Jego plakaty porównywano do Duce. Wysoki (cóż, siła fotogra-
fii…), postawny mężczyzna, w dobrym garniturze, pod krawatem, wypro-
stowany jak struna.
Konieczna była natychmiastowa reakcja. 36 godzin później cała Francja zoba-
czyła innego Sarkozy’ego: pochylonego (czytaj: słuchającego), w rozpiętej 
koszuli (czytaj: zapracowany jestem). Godność męża stanu musiała zejść na 
plan dalszy, na pierwszym planie: Sarkozy będzie prezydentem ludzi, wsłu-
chanym w ich głosy. W dokładnie ten sposób zresztą prowadziła swoją kam-
panię już od listopada 2006 roku Segolene Royal. Gdy znalazła się w drugiej 
turze, a pogłębione badania pokazywały, że może jest sympatyczna, ale „to 
coś”, co powinien mieć prezydent ma raczej Sarkozy - zmieniła swój wizeru-
nek całkowicie. Pokazała się jako Madonna, francuska Emilia Plater, w bieli, 
wyprostowana w sposób nadnaturalny.
Ale w Royal nie wierzył już wtedy nawet Jacques Seguela. Ten nestor konsul-
tantów politycznych, który od 50 lat pracował z lewicą, który przekonywał 
Mitteranda, że jego idee są puste, jeśli ludzie o nich nie wiedzą i namówił go, 
aby nie przywitał się z Valerym Giscardem d’Estaing przed debatą telewi-
zyjną, bo to wyprowadzi jego rozmówcę z równowagi (i ten chwyt powtó-
rzył inny podopieczny Segueli - Aleksander Kwaśniewski), w pierwszej turze 
głosujący na Royal, w drugiej mówi: tylko Sarkozy. To dla mnie największe 
zaskoczenie w tej kampanii.

Kampania europejska, nie amerykańska
Kampanii emocji – i takiej oto frekwencji: 85 proc. z 44,5 mln uprawnio-
nych! - nie byłoby bez niesłychanie dobrego prawa. Ono broni Francji przed 
amerykanizacją, głupotą, spłaszczaniem polityki. Po kampaniach w latach 
70. i 80., kiedy pieniądze nie zawsze wiadomego pochodzenia lały się stru-
mieniami, a kampanie wyborcze przypominały dowcip o tym, jak dojść do 
najbliższej stacji metra: „Dwa Chiraki prosto, skręcić w prawo przy wie-
żowcu zakrytym Mitterandem i potem trzy billboardy z Chirakiem prosto i 
jesteś przy metrze” Francuzi powiedzieli: dość. Uchwalili prawo reglamentu-
jące finansowanie kampanii, a przede wszystkim wprowadzili kategoryczny 
zakaz wykorzystywania wielkich billboardów i komercyjnego czasu rekla-
mowego w telewizji i radiu dla polityki. Na ulicach nie biją więc po oczach 
„podrasowani” politycy. Niewielkie afisze w miejscach wyznaczonych przez 
merostwa i równy czas antenowy dla każdego z kandydatów w blokach emi-
towanych w telewizji i radiu - to wszystko.
Prawo tak ustanowione wymusza kreatywność w kampanii. Wzmaga 
zapotrzebowanie na sztaby specjalistów. Na ludzi z doświadczeniem 
wielu kampanii, specjalistów od przełożenia praktycznego socjologicz-
nych analiz, ekspertów od socjotechnik, wizerunku i programowania 
neurolingwistycznego. Pieniądze wcale nie małe napędzają też sektor 
pogłębionych badań społecznych. A także organizacji eventów. Mityng 
Sarkozy’ego w Porte de Versailles kosztował blisko 4 mln euro. Ale przy-
było na niego 120 tysięcy ludzi. Czy znajdzie się tylu Polaków zdolnych 
do takiego poświęcenia dla charyzmatycznego lidera ulubionej partii? 

Eryk Mistewicz 

eryk@malnet.pl

Więcej w książce Eryka Mistewicza „Maestria wizerunku - kampania zza 
kulis”, która ukaże się po wakacjach.
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