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Janusz Palikot Jest 
bohaterem koleJneJ 

stylizacJi Świata 
FryzJerstwa. 

sPecJalnie dla 
naszych czytelników 

ten Polityk 
o wielu wcieleniach 

odsłania nieznaną 
na Forum Publicznym 

twarz: oJca, męża 
i FilozoFa. 
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Dwa lata temu pewien znany dwutygodnik uznał Pana za najlepiej 
ubranego Polaka. Styl klasyczny przełamuje Pan awangardowymi 
dodatkami. Czy do fryzury podchodzi Pan równie niekonwen-
cjonalnie?
Kilka lat temu miałem włosy długie, najdłuższe na polskiej scenie 
politycznej. Obecnie mam krótsze. Ogólnie tworzę nową formułę 
estetyczną w polskiej polityce. W naszym kraju i wśród moich 
kolegów z innych partii pokutuje myślenie, że jeśli wyglądają na 
takich mniej „zrobionych”, nieuczesanych, nieubranych, wówczas 
zyskują na wiarygodności. Uważają, że to razi wyborców,  że 
polityk dobrze wygląda. Ten tok myślenia jest błędny zakłada, że 
dbałość o wizerunek oznacza chęć wywyższenia się, wyróżnienia 
na tle szarej, polskiej ulicy. A to nieprawda, Polacy chcą dobrze 
wyglądać i są  zadbani. Widzimy to nie tylko na ulicach Warszawy, 
ale i mniejszych miast, nasi rodacy o siebie dbają.

Nie farbuję włosów – przyznał się Pan w jednym z wywiadów, 
Monice Olejnik. Czy nadal jest Pan wierny temu postanowieniu?
(red. śmiech)
Gdy ściąłem swoje długie włosy, to okazało się, że „druga war-
stwa” jest ciemniejsza, mogło to oczywiście sprawiać wrażenie, 
że zmieniłem kolor. Ale nie, po prostu taka jest właściwość 
moich włosów. Nie, nie farbuję włosów, choć nie jestem również 
przeciwnikiem tego typu zabiegów. Jako mężczyzna i filozof po-

godziłem się z biegiem czasu i chcę się starzeć z całym światem. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że obecnie panuje kult młodości 
i jestem absolutnie za tym nurtem, ale jednocześnie uważam, że 
jak każdy trend, ten również ma swoje granice, granice ucieczki 
przed starością. Dojrzałość ma swój urok, poszerza nam per-
spektywę sensu życia.

Na liście gwiazd polskiego show biznesu opublikowanej ostatnio 
przez magazyn Forbes zajął Pan wysokie, 13 miejsce. Filozof, 
polityk, celebryta a może mecenas kultury? Z którym określeniem 
najbardziej się Pan identyfikuje?
Przede wszystkim czuję się filozofem. Jest to dziedzina wiedzy, 
w której człowiek się wręcz zatraca. Ale oczywiście obecnie więk-
szość czasu zajmuje mi polityka. Więc jeśli już musiałbym wybrać 
i zidentyfikować moją dzisiejszą tożsamość, to jestem przede 
wszystkim filozofem, natomiast politykiem w drugiej kolejności. 
Tym bardziej, że większość starożytnych i nie tylko starożytnych 
filozofów uznawało politykę za najważniejszą dziedzinę nauki. 
Taką, która przekłada na maty pewne myśli poglądy.

Nie unikniemy tematu polityki… Jestem politykiem nie dla pie-
niędzy, głosi Pana hasło wyborcze. A może pretenduje Pan do 
miana Robin  Hooda na Wiejskiej? Jeśli nie dla pieniędzy, to jakie 
były pobudki, które skierowały Pana na tę drogę zawodową?

Nie traktuję mojej działalności w parlamencie w charakterze pracy 
zarobkowej, w pewny sensie jestem szlachetnym wyjątkiem 
w polskie polityce. Tym bardziej, że większość moich kolegów 
w tym celu podjęła się tego zajęcia. Mimo mojej 4-letniej kadencji, 
nie pobierałem diety. Na naszym polskim podwórku, na Wiejskiej 
nadal jestem wyjątkiem potwierdzającym regułę. W Europie to 
jednak nic wyjątkowego. Nasze społeczeństwo nadal traktuje 
grupę zawodową, jaką są politycy za niezwykle interesowną, 
zorientowaną głównie na korzyści materialne, władzę i karierę. 
Musi być ktoś, kto da im nadzieję, że działalność polityczna jest 
skierowana na dobro ogółu, na realizację konkretnych celów. 
W naszym kraju potrzebne są duże , na niektórych płaszczyznach, 
wręcz radykalne zmiany. Myślę, że społeczeństwo widząc moją 
determinację skierowaną na te cele, a nie na chęć poprawienia 
swojego statusu społecznego, chętniej poprą te zmiany, które 
są Polsce potrzebne. 

Jak wygląda Janusz Palikot na co dzień? Kapcie i pilot w ręku? 
W jaki sposób rekompensuje Pan swoją nieobecność w domu 
żonie i dzieciom?
Muszę przyznać, że w ogóle nie oglądam telewizji. W wolnym 
czasie tym chętniej wyjeżdżam na ukochaną Suwalszczyznę, 
latem kajaki i pływanie…(rozmarzenie…) Z kolei wiosną wybieram 
Biebrzę i polecam te tereny każdemu. Fenomenalne krajobrazy, 
niespotykane nigdzie w Europie okazy ptaków, tereny bagienne. 
Jeżeli nie mogę sobie pozwolić na dłuższy wyjazd, wówczas 
wybór pada na książkę, kino, teatr. Również moja sytuacja 
rodzinna, (2 dzieci: Zosia – 2,5 roku, Franek – 4 lata), sprawia, 
że w wolnym czasie nie ma dla mnie nic przyjemniejszego niż 
wspólne spedzanie tych chwil m.in. na zabawie, która daje mi 
energię do życia.
Może to zabrzmi niewiarygodnie, ale mimo tylu zajęć codziennie 
jestem w domu. Nawet, jeśli następnego dnia muszę jechać 200 
km, staram się codziennie przynajmniej  chwilę spędzić z rodziną. 
Obecnie jesteśmy z żoną w Warszawie. Ale często się zdarza, 
że kursuję między Lublinem czy Suwalszczyzną. Nie rozpatruję 
wówczas tych powrotów w kategoriach oszczędności czasu 
a przede wszystkim konieczności spotkań z rodziną. 

Wybiegając w przyszłość, gdzie widzi się Pan za 10 lat? Polityka? 
Media?...
Trudno przewidzieć tak daleką przyszłość. Mogę natomiast po-
wiedzieć co będzie w październikowych wyborach. Ruch Poparcia 
Palikota wejdzie do Sejmu z wynikiem dwucyfrowym i nie będzie 
możliwe stworzenie koalicji bez obecności mojego ugrupowania. 
Nie sposób jest wyobrazić sobie przyszłości. Nigdy nie przewidział-
bym, że odejdę z PO i założę własną partię, a jednak. Gdyby ktoś 
6 lat temu powiedział, że będę działał w polityce nie uwierzyłbym. 
Wiem tylko, że najbliższe moje 4 lata będą związane z polityką. 
A co później, na pewno pozostanie mi  rodzina i filozofia.

m.b.
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