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Spotkania on-line z pisarzem Cezarym Harasimowiczem 

przeprowadzone przez Ludmiłę Guzowską z Filii nr 21 Biblioteki Kraków, 

zorganizowano 27.11.2020 r. i 4.12.2020 r. 

w ramach projektu „Czytelniczy budzik – czas na rodzinne czytanie”, 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

 

 

Cezary Harasimowicz to scenarzysta, aktor, dramaturg, pisarz. Według jego scenariuszy 

zrealizowano wiele filmów fabularnych, między innymi „300 mil do nieba” i „Bandytę”. 

Opublikował jako autor i współautor szereg powieści i opowiadań. Współpracuje  

z najlepszymi polskimi reżyserami. Członek Europejskiej Akademii Filmowej. Dla 

młodszych czytelników napisał książki pt. „Uśmiech”, „Mirabelka” oraz „Gitara”. 

„Mirabelka” dotychczas zdobyła wyróżnienie literackiej Polskiej Sekcji IBBY 2018 oraz tytuł 

Wydarzenia Roku przyznawany przez Magazyn Literacki Książki. 

 

W jakiej roli czuje się Pan najlepiej aktora, scenarzysty, a może pisarza? 

We wszystkim po trochu. Aktorem jestem takim byłym raczej, natomiast jak ja się czuję  

w innych rolach? Czuję się przede wszystkim gawędziarzem, opowiadaczem historii  

i w zależności od tego, jaką mam fabułę do opowiedzenia, takie dobieram narzędzie. Czasami 

jest to książka, czasami scenariusz, czasami sztuka teatralna, bo i moje sztuki teatralne są 

wystawiane na deskach scenicznych. Kiedy się troszkę zestarzałem, to najbliższą formą 

opowiadania okazała się książka. Dlatego, że książka jest osobistą wypowiedzią. Przekazuję 

myśli i uczucia, pragnienia bezpośrednio z mojego serca do serca czytelnika.  

 

Na pewno naszych słuchaczy interesuje, czy musiał się Pan dużo uczyć żeby pisać 

książki? Bo może są tutaj z nami przyszli autorzy. 

Nauczyłem się pisać książki dzięki umiejętności pisania scenariuszy. Chcąc opowiedzieć 

jakąś historię, trzeba znać zasady pisania opowieści. Tego najrzetelniej nauczyłem się na 

studiach scenariopisarskich. Wiecie, to jest tak: kiedy pani w szkole zadaje wypracowanie, to 

trzeba wiedzieć, jak je napisać, żeby było czytelne i dobre. Musi składać się z początku 

rozwinięcia i zakończenia. Z takich trzech ważnych części. To jest oczywiście rzemiosło, ale 

najważniejsze jest to, co w duszy gra. Myślę, że każdy czytelnik, który uważnie czyta i jest 

wrażliwy, łatwo przyswaja myśli, które chciał przekazać autor. Każdy, kto chciałby pisać, 

musi mieć jakiś słuch wewnętrzny, otwarte serce, otwarty umysł na to wszystko, co się dzieje 

dookoła. A to co się dzieje dookoła, przepływa przez jego wrażliwość i ta wrażliwość zostaje 

przelana później na papier albo na twardy dysk.  

 

W książce pt. „Mirabelka” zabiera Pan nas w emocjonującą podróż, po kartach historii, 

opowiada Pan losy Warszawy i jej mieszkańców, od czasów przedwojennych aż do teraz.  

Tę historię opowiada drzewko mirabelka. Skąd taki pomysł, by to właśnie mirabelka 

była narratorką? 
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To jest bardzo osobista historia. Nawiążę do tego, co powiedziałem wcześniej. To historia 

bezpośrednio związana z moimi odczuciami, czyli z moim sercem, z moim umysłem, czyli  

z pamięcią. Ja się po prostu wychowywałem na podwórku, które było sąsiednim podwórkiem, 

gdzie rosła mirabelka. Mirabelka była drzewkiem, które przetrwało od czasów 

przedwojennych, aż do dzisiaj. To było drzewko, pod którym bawiliśmy się w dzieciństwie, 

spod którego wykopywaliśmy różne skarby, bardzo tajemnicze: koraliki, cekiny. Wtedy  

w ogóle nie wiedziałem, co to za skarby. Myśmy kochali to drzewko, spędzaliśmy z nim 

wiele czasu. Nasze babcie, mamy i ciocie z owoców mirabelek piekły ciasta, robiły kompoty, 

powidła, a tatusiowie przyrządzali nalewki. To było drzewko bardzo nam przyjazne. Jako 

starsi, nawet całowaliśmy się z dziewczynami pod jego gałęziami i umawialiśmy się tam na 

randki. Aż tu nagle, kilka lat temu okazało się, że ktoś bezmyślnie ściął mirabelkę, która 

przetrwała tyle lat. Trzeba wam wiedzieć, że ona rosła na teraźniejszej ulicy Andersa, która 

wcześniej nazywała się Nowotki, a jeszcze wcześniej była to ulica Nalewki, która wtedy 

należała do Północnej Dzielnicy, to była żydowska dzielnica, nazywana także Muranowem. 

Wszystko co było związane z tym drzewkiem, było związane z historią tego miejsca.  

A później wybuchła wojna i dzielnica została ogrodzona murem. Za przejście przez mur 

groziła niestety kara śmierci. Tam, za murem rozgrywały się rzeczy bardzo smutne. Po wojnie 

dzielnica została odbudowana, powstały nowe domy i toczyło się nowe życie, które w tej 

książce opisuję. Mirabelka przetrwała, lecz… Ktoś ją uznał za przeszkodę. Kiedy drzewko 

zostało ścięte, byli mieszkańcy ulicy, na której rosła mirabelka, zmówili się, że coś trzeba  

z tym zrobić. Okazało się, że jeden z kolegów, który wykopywał razem ze mną te koraliki  

i cekiny, ma w domu kompot z mirabelek z tego drzewka. Pomysł był taki: odzyskać pestki  

z mirabelek z tego kompotu i zasadzić na nowo drzewko. Ale niestety okazało się, że jak 

owoce są zagotowane, to z ich pestek już nic nie wyrośnie. Jednak sprzyjało nam szczęście:  

brat tego kolegi od koralików, kilkadziesiąt lat temu wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, 

przemycił pestki mirabelki i teraz w Waszyngtonie obok jego domu rośnie cały sad 

mirabelkowy. Niesłychanym zbiegiem okoliczności, koleżanka z tej „grupy mirabelkowej” 

leciała do Stanów, a wracając do Polski wzięła, szczepkę „amerykańskiej” mirabelki i tak po 

wielu perypetiach zasadziliśmy nowe drzewko, już w innym miejscu, ale w rodzinnej 

dzielnicy Muranów. I wyobraźcie sobie, że „repatriantka” niesłychanie dobrze się przyjęła, 

wróciła do siebie, do ziemi, z której wyrosła. Tę historię opowiedziałem w wydawnictwie bez 

żadnej intencji, że może z tego powstać książka. Historia na tyle się spodobała, iż dostałem 

propozycję, by napisać książkę. „Mirabelka” została wydana i nagrodzona wielkimi 

nagrodami. Prawdziwa historia mirabelki jest główną częścią tych sukcesów. Cudowne 

ilustracje Marty Kurczewskiej zachęcają do zajrzenia do środka.  

 

Z jakiego powodu mirabelki są słodkie? 

Mirabelki są słodkie dlatego, że kochają ludzi, a ludzie kochają mirabelki. Mirabelki 

rozumieją mowę dzieci i odwrotnie. Trzeba tylko przyłożyć ucho do pnia i posłuchać, co tam 

dobrego słychać. Dzieci niestety dorastają tracąc umiejętność rozmowy z mirabelką, ale 

przecież rodzą się nowe dzieci, nowe pokolenia, które z drzewkiem potrafią rozmawiać. 

Kiedy człowiek się starzeje, staje się trochę dzieckiem i wtedy mirabelka potrafi znowu 
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nawiązać kontakt z człowiekiem. Są też i takie dzieci, które pomimo że dorastają, to zawsze 

pozostają dziećmi i mirabelka z nimi też potrafi rozmawiać.  

 

W książce także drzewa komunikują się między sobą, a w jaki sposób to robią? 

Drzewa rozmawiają ze sobą zapachami, emanacją fal różnego rodzaju, szumem liści, potrafią 

się ostrzegać przed burzą i różnymi nieszczęściami. Drzewa również się wspierają. Gorzej 

jest z ludźmi – nie potrafią się nawzajem wspierać, potrafią się za to strasznie kłócić, drzeć 

koty, ciosać sobie kołki na głowie i to jest zupełnie nie drzewopodobne. Natomiast drzewa 

mimo tego, że różnią się między sobą gatunkami, potrafią się wspierać. Kiedy jedno drzewo 

umrze, to karmi inne swoimi prochami. To jest taka swoista nauka dla nas ludzi. Powinniśmy 

się od drzew uczyć tolerancji i zrozumienia drugiej osoby. To przesłanie jest ukryte w tej 

książce. Nieporozumienia i kłótnie prowadzą do różnych nieszczęść, nawet i do wojen. 

Dlatego czerpmy z mądrości natury i chrońmy ją. Gdyby nie natura, to by nas nie było. 

 

Porusza Pan w książce trudne tematy, są to najważniejsze losy historii Polski, opisał Pan 

czas przedwojenny, getto, zagładę, rok 1968, stan wojenny. Czy trzeba znać dobrze 

historię, aby sięgnąć po tę książkę? 

Nie trzeba. Napisałem tę książkę, ponieważ chciałem zarysować, opowiedzieć wam młodym 

czytelnikom, co się działo z moim podwórkiem i mirabelką. To jest taka wędrówka przez 

czas. Można traktować ją bardzo poważnie, znając dzieje Polski, ale z tego co wiem, dzieci 

odczytują moją opowieść trochę, jak bajkę. Cóż, każda bajka ma coś wspólnego  

z prawdziwym życiem.  

 

Jak Pan przygotowywał się do napisania „Mirabelki”? Spisywał Pan wspomnienia 

przodków, oglądał Pan stare fotografie czy może te przygotowania wyglądały zupełnie 

inaczej? 

W książce jest bardzo dużo rzeczy związanych z moimi osobistymi wspomnieniami. Ale żeby 

opisać czasy przedwojenne i wojenne, musiałem przekopać sterty dokumentów. Wiedzę 

zaczerpnąłem także z reportaży pani Hanny Krall i one były dla mnie wielką inspiracją. 

Autorka opisała mirabelkę i to podwórko w reportażu, który nosi tytuł „Obecność”. Ten tekst, 

był dla mnie niezwykłym przeżyciem. A zatem częściowo wzorowałem się na własnych 

uczuciach i pamięci, a częściowo na dokumentach, książkach i fotografiach, które można było 

znaleźć w Internecie.  

 

Z prawdziwych postaci, jakie Pan przedstawia to pani Irena i pan Mordechaj. Czy 

mógłby Pan opowiedzieć nam o nich? 

Oprócz postaci wymyślonych, są również postaci historyczne. Jedną z nich jest pani Irena 

Sendlerowa, która uratowała ponad 2500 żydowskich dzieci wynosząc je z narażeniem życia 

zza murów getta. Drugą postacią jest pan Mordechaj Anielewicz, będący przywódcą 

powstania w getcie, które skończyło się tragicznie. Zapragnąłem żeby to bohaterskie 

nazwisko, które jest mniej znane od pani Ireny, trafiło do młodych czytelników.  
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Czy poprzez rozmowę można ocalić pamięć? 

Każda forma przekazywania cząstek pamięci jest rozmową. Nawet jeśli nie rozmawiamy ze 

sobą twarzą w twarz, możemy rozmawiać ze sobą poprzez książki, filmy przez telewizję, 

Internet. Ale trzeba pamiętać, że rozmowa polega na tym, że się mówi i słucha.  

 

Co mirabelka ma namyśli mówiąc „nasza ziemia”? 

Nasza ziemia to jest coś, co mamy pod stopami. Ale nie tylko. Nasza ziemia, to jest też to, co 

mamy w naszych sercach i to, co mamy wokół. Ziemia to również nasz język, historia, 

kultura, filmy, książki i wszystko to, wśród czego wyrastamy. Był taki moment w moim 

życiu, kiedy wyemigrowałem z Polski, ale bardzo tęskniłem. W rezultacie wróciłem do siebie, 

dlatego że tęskniłem za moją ziemią, za przyjaciółmi, za bliskimi, za zapachami, smakami. 

Chociaż, powiem wam, że z innej ziemi też możemy czerpać coś interesującego i przenosić 

na naszą ziemię. Kiedy nasza ziemia się pomiesza z inną ziemią, to niekiedy fajne rzeczy 

mogą z tego wyrosnąć, czasami nawet mirabelki.  

 

Czego możemy nauczyć się od mirabelki? 

Miłości, tolerancji i siły przetrwania. I wiary w to, że można się odrodzić na nowo. Siła 

przetrwania jest bardzo istotna, bo gdyby nie ta siła i miłość do świata, ludzi, innych drzew  

i rodziny, mirabelka nigdy by nie przetrwała. Muszę wam jeszcze powiedzieć, że historia 

mirabelkowa ma swój dalszy ciąg. Mianowicie to drzewko, które zostało na nowo zasadzone 

na Muranowie spotkało nieszczęście – ktoś próbował je wyrwać z korzeniami. Ale poprzez 

zaangażowanie wielu osób udało się mirabelkę odratować i ona swoją siłą rozrosła się 

niesłychanie. Jeśli będziecie kiedykolwiek w Warszawie, to możecie odwiedzić mirabelkę  

i z nią porozmawiać. 

 

 

Opracowanie: Anna Jędrzejowska 


