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Nie znalazłam definicji słowa „repatriotyzm”, więc wymyśliłam własną. Mieszkam we 
Francji już sześć lat, tu się zakochałam, urodziłam syna. Tu piszę, tańczę, zawieram 
nowe przyjaźnie, chodzę do lekarza, płacę podatki. Mieszkając w Paryżu, przeżyłam 
kilka zamachów i wiele strajków. Tęsknię za Polską „z brzucha”: za kwaśnym sma-
kiem wczesnego agrestu, za jagodami, malwami w ogrodzie, gorącym krupnikiem 
w krakowskim Dymie, zapachem palonego węgla, szczypiącym mrozem. Tęsknię za 
polskimi słowami, za naszym słowotwórstwem. Nie umiem po francusku tak bawić 
się językiem, kombinować, przeklinać. Ale Francja to teraz mój nowy kraj, jestem tu 
jedną z miliona innych imigrantek i imigrantów, którzy próbują poczuć na nowo to, 
co utracili: smak agrestu i jagód, gorący krupnik, zapach palonego węgla, szczypiący 
mróz. Dzięki temu łatwiej pokochać nam nowy kraj. Repatriacja – pokochać powtór-
nie, ponownie, na nowo. Miłością głęboką, nieprzelotną. Pełną szacunku i oddania.

Poznałam repatriotów, którzy tak bardzo pokochali Francję, że postanowili zostać 
nacjonalistami. Na Front Narodowy i Marine Le Pen zagłosowało sporo Arabów 
i Żydów, według badań muzułmański elektorat Frontu to około 8% wśród dzieci 
imigrantów. Na początku zupełnie tego nie rozumiałam. Dlaczego głosowaliby, de 
facto, przeciw samym sobie? Czytałam program Frontu Narodowego: potwierdzenie 
modelu republikańskiego i jego wartości przeciw multikulturalizmowi anglosaksoń-
skiemu, komunitaryzm zakazany, walka przeciwko nielegalnej imigracji, która ma 
być zmniejszona do zera. Systematyczna deportacja wszystkich osób, które weszły na 
teren kraju w sposób nielegalny. Czyli jeśli Mohamed, którego babcia dostała się do 
Francji nielegalnie, głosuje na Front, to tak jakby nie zgadzał się, by kolejny Mohamed 
dorastał w jego kraju.

Znalazłam Arabów, którzy głosowali na Front Narodowy i Marine Le Pen. Zapyta-
łam, dlaczego. Oddaję im głos.
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Nasser (przewozi meble, urodzony w Maroku, przyjechał do Francji, gdy miał dwa 
lata): „Dlaczego niby my, Arabowie, mamy głosować na lewicę? Oni nas wykorzystali 
w przeszłości. Obiecali mieszkania socjalne i zapomogi tylko po to, żeby zgarnąć nasze 
głosy. Ale przecież jesteśmy Francuzami, możemy robić, co chcemy”.

Amer (taksówkarz, urodzony w Algierii, przyjechał do Francji po studiach praw-
niczych): „Jestem bardziej francuski od niejednego Francuza! Jak tu jestem, to jem wie-
przowinę. Jak chciałbym się modlić, to pojechałbym do innego kraju. Francja dała nam 
laickość, to kraj filozofów. Pasuje mi to. Głosuję na Front Narodowy, bo w szkołach 
zaczęli serwować mięso halal. Francja poddaje się religijnym grymasom, a powinna 
być laicka i nie pozwalać fundamentalistom na osiedlanie się, a kobietom na chodze-
nie w chustach. Pielgrzymi nie mogą zastąpić obywateli. Głosuję na Front, bo Marine 
stawia sprawę jasno: albo się integrujesz, albo wypad. Jak ktoś nie pracuje ani nie stu-
diuje, to po co ma tu siedzieć? Dla mnie nawet lepiej, jak część ludzi wyrzuci, będzie 
miejsce dla mojego syna. Zdobędzie dyplom prestiżowej szkoły i dostanie dobrą pracę. 
Front Narodowy to nie dla mnie, tylko dla niego”.

Noor (nie chciała zdradzić prawdziwego imienia i tego, gdzie pracuje, urodziła się 
w Turcji): „Pierwsze lata we Francji były trudne, w Turcji byłam kimś, skończyłam 
studia, tutaj nie znałam nawet języka. Ale zacisnęłam zęby, pracowałam w kilku miej-
scach naraz, nocami uczyłam się francuskiego i w ciągu pięciu lat dostałam obywa-
telstwo. Ale gdybym była u władzy, wyrzuciłabym wszystkich, którym Francja dała 
obywatelstwo 30 lat wstecz. Dla pewności. Musiałabym też wrócić do Turcji, ale zrobi-
łabym to dla Francji. Gdybym miała przyznawać obywatelstwo, od razu wyeliminowa-
łabym kobiety w chustach i brodatych mężczyzn. Nie dawałabym też szans tym, którzy 
nie mówią po francusku. Front Narodowy to jedyna szansa dla tego kraju. Szczerze, to 
nic mnie nie obchodzi większość punktów jego programu: euro, Unia Europejska czy 
współpraca z Rosją. Najważniejsze, że chcą zwalczyć islam”.

Fatima (nie pracuje, przyjechała do Francji z Tunezji w wieku dwudziestu kilku lat): 
„Moim marzeniem było stać się Francuzką. Musiałam zdać egzaminy z języka i test 
z ogólnej wiedzy o Francji. Pamiętam kilka pytań. Kiedy wybudowano wieżę Eiffla? Co 
znajdowało się na placu Bastylii przed rewolucją (a. hotel, b. więzienie, c. opera)? Kim 
była Édith Piaf (a. piosenkarką, b. kolarką, c. ornitolożką). Wystarczy odpowiedzieć 
poprawnie tylko na sześć z dziesięciu pytań. Teraz czuję się już bardziej Francuzką, 
zdecydowałam, że nie będę głosować w Tunezji. Tam jestem już zresztą cudzoziemką. 
Wiem, że madame Le Pen zakaże chust, z czym się nie zgadzam, ale nie musi mi odpo-
wiadać cały jej program. Nie mogę myśleć o sobie, tylko o przyszłości mojej córki”.

Francja to kraj asymilacji. Według Léonory Miano, francuskiej powieściopisarki 
z Kamerunu, można łatwo zrozumieć, dlaczego osoby pochodzące z grup mniejszo-
ściowych głosują przeciwko samym sobie. Ten fenomen nie jest ani nowy, ani tylko 
francuski. Polega na chęci współpracy z siłą dominującą po to, by zostać przez nią za-
akceptowanym. Większość z tych osób, by wykazać, że są Francuzami, zrywa wszelkie 
więzi z tym, co „na zewnątrz”. Tylko czy Francja odwzajemni ich uczucie?   •


