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reżyseria: Waldemar Krzystek
scenariusz: Waldemar Krzystek
obsada: Swietłana Chodczenkowa (2 role: Wiera Swietłowa i Wiera, córka Wiery), Lesław Żurek
(porucznik Michał Janicki), Dmitri Uljanow, (Jura Swietłow, mąż Wiery), Elena Leszczyńska (Nane), Artiom
Tkaczenko (Sajat, mąż Nane), Jurij Ickow (oficer polityczny), Aleksiej Gorbunow (major KGB), Andrzej
Grabowski (kapitan Wolniewicz), Edwin Petrykat (Niemiec, dostawca piwa), Teresa Sawicka (Janicka,
matka Michała), Krzysztof Dracz (sekretarz PZPR), Przemysław Bluszcz (handlarz Jan Bala), Agata Meilute
(pielęgniarka Aleksandra Matwiejewna Gorczikowa), Waldemar Raźniak (Konduktor), Oksana Pryjmak
(Iza), Konstantin Karno (dowódca Jury), Wadim Afanasjew (Konferansjer), Robert Mazurkiewicz,
(przewodniczący jury), Janusz Chabior (porucznik Szczerba) i in.

Jura, były radziecki pilot wojskowy, po ponad trzydziestu latach wraca do Legnic, żeby odwiedzić grób
swojej żony, Wiery. Towarzyszy mu dorosła już córka zmarłej kobiety. Jadą zobaczyć miejsca, gdzie przed
laty rozegrał się największy dramat ich życia. Ta podróż ma uwolnić rodzinę od traumy przeszłości. Akcja
filmu przenosi się do lat 1967–1968. Jura zostaje wówczas skierowany do służby w „ałej Moskwie”,
czyli garnizonie wojsk radzieckich w Legnicy. Później rozpoczyna się inwazja wojsk Układu Warszawskiego
na Czechosłowację. W tle wydarzeń historycznych rozgrywają się życiowe dramaty bohaterów.

PRZYJAŹŃ NAKAZANA? RELACJE POLSKO-SOWIECKIE W CZASACH PRL

Temat lekcji
Przyjaźń nakazana? Relacje polsko-sowieckie w czasach PRL.
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Czas trwania lekcji
2 x 45 min

Cele lekcji
Podczas lekcji uczeń:
→ analizuje i interpretuje dzieło filmowe w kontekście historycznym,
→ charakteryzuje cechy systemu politycznego PRL w kontekście zależności od ZSRR,
→ potrafi wskazać na przyczyny obecności wojsk sowieckich w Polsce i innych krajach bloku

wschodniego,

→ stosuje terminy: : Polska Rzeczpospolita Ludowa, PZPR, I. sekretarz PZPR, zimna wojna, Układ
Warszawski, inwazja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację; Północna Grupa
Wojsk,

→ wymienia postaci historyczne: Władysław Gomułka, Leonid Breżniew, Jurij Gagarin;
→ postrzega film jako jedno ze źródeł wiedzy o epoce.

Powiązanie z podstawą programową

Treści nauczania i wymagania szczegółowe podstawy programowej z historii dla LO, technikum
oraz branżowej szkoły II stopnia:

LVI. Stalinizm w Polsce i jego erozja. Uczeń:
1. przedstawia proces sowietyzacji kraju na płaszczyźnie ustrojowej,

gospodarczo-społecznej i kulturowej.
LVII. Polska w latach 1957–1981. Uczeń:

1. charakteryzuje system władzy w latach 60. i 70. w PRL i stopień uzależnienia od
ZSRS;

2. wyjaśnia genezę i następstwa kryzysów społecznych w latach 1968, 1970 i 1976.

Metody i formy pracy
Podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje następujące metody i formy pracy z uczniem:
→ samodzielne wyszukiwanie i selekcja informacji (po projekcji filmu, przed lekcją
podsumowującą),
→ analiza i interpretacja dzieła filmowego,
→ analiza fotosu filmowego – interpretacja symboliki zawartej w kadrze filmowym,
→ analiza infografiki – odczytywanie informacji zawartych na mapie,
→ analiza tekstu źródłowego.

Środki dydaktyczne
Podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje następujące środki dydaktyczne:
→ film Mała Moskwa;

→ materiał dokumentalny Historia Jurija Gagarina. Jak Związek Radziecki wyprzedził Stany
Zjednoczone w wyścigu kosmicznym dostępny na kanale YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=UyKd2nL1S94
→ Karta pracy nr 1 – najważniejsze pojęcia historyczne dotyczące wydarzeń ukazanych w filmie

Mała Moskwa
→ fotosy filmowe (Karta pracy nr 2),
→ infografika dotycząca wycofania wojsk sowieckich z Polski (Karta pracy nr 3),
→ tekst źródłowy (Karta pracy nr 4).

Przygotowanie do lekcji
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Lekcje powinny się odbyć po obejrzeniu przez uczniów filmu Mała Moskwa. Uczniowie
przynoszą na lekcje wypełnione ołówkiem karty pracy (Karta pracy nr 1) dotyczące pojęć i
postaci historycznych związanych z historią polityczną PRL oraz stałą obecnością wojsk
sowieckich na terenie PRL.

PRZEBIEG LEKCJI

Wprowadzenie
Nauczyciel pyta uczniów o ich wrażenia po projekcji Małej Moskwy. Zadaje także pytanie, czy znają filmy,
których akcja rozgrywa się w podobnym momencie historycznym.

Nauczyciel pyta uczniów o wiedzę na temat losów świata i Polski po wojnie. Pyta też, czy uczniowie

mają świadomość, że świat po II wojnie światowej stał się politycznie dwubiegunowy (konflikt bloku

państw zachodnich z państwami bloku wschodniego), a Polska znalazła się po wschodniej stronie tzw.

żelaznej kurtyny. Nauczyciel wyświetla mapę podziału Europy na bloki wschodni i zachodni w latach

1945–1991.

.
Nauczyciel upewnia się, czy uczniowie mają świadomość, że na terenie PRL przez cały okres jej istnienia
stacjonowały wojska sowieckie; wyświetla mapę rozmieszczenia wojsk sowieckich w Polsce.
Następnie dokonuje z uczniami analizy tabeli (Karta pracy nr 1), którą podopieczni mieli wypełnić w
domu. Uczniowie uzupełniają kartę pracy w klasie, jeśli samodzielnie nie dotarli do wszystkich
najważniejszych informacji.

Realizacja tematu
→ Nauczyciel rozdaje uczniom Kartę pracy nr 2, żeby dokonać analizy formalnej i
historycznej filmu Mała Moskwa. Kadry na karcie zostały dobrane w ten sposób, aby omówić film pod

kątem jego konstrukcji gatunkowej (dramat miłosny), a jednocześnie wskazać kluczowe wydarzenia
związane z relacjami polsko-sowieckimi w czasach PRL.
→ Nauczyciel rozdaje uczniom infografikę (Karta pracy nr 3), na której znajduje się schemat
rozmieszczenia w Polsce garnizonów, poligonów i wojskowych baz sowieckich. Przewidywane
odpowiedzi na postawione pytania:

1. Jakie były przyczyny umieszczenia wojsk sowieckich w Polsce w latach 1945–1989?

Możliwe odpowiedzi:
Wojska sowieckie stacjonowały w Polsce na wypadek wybuchu wojny między państwami NATO, a
państwami Układu Warszawskiego. Obecność wojsk sowieckich miała zagwarantować
posłuszeństwo Polski wobec ZSRR, a jednocześnie wskazywać na wasalny stosunek PRL do ZSRR. W
przypadku interwencji wojsk Układu Warszawskiego w pobliskich krajach wojska sowieckie miały być
pierwszą siłą uderzeniową.

2. Zastanów się, dlaczego skupiska wojsk sowieckich znajdowały się w zachodniej części Polski.

Możliwe odpowiedzi: Wojska sowieckie umieszczono w zachodniej części Polski, żeby w razie III
wojny światowej stanowiły pierwszy punkt natarcia lub oporu. Tuż po II wojnie światowej na
zachodnich ziemiach polskich osadzono wojska sowieckie, bay zaprowadziły tam nowy porządek.
Wcześniej tereny te należały do Niemiec, więc dodatkowa obecność wojsk ZSRR ułatwiała unifikację
tzw. Ziem Odzyskanych z nowo powstałym PRL-em.
3. Korzystając z informacji znalezionych w Internecie, porównaj liczbę żołnierzy wojsk sowieckich

stacjonujących w Polsce z liczbą żołnierzy Sił Zbrojnych PRL.
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Możliwe odpowiedzi: Siły Zbrojne PRL liczyły około 200–300 tysięcy żołnierzy. Wojska sowieckie w liczbie
ok. 56 tysięcy żołnierzy stanowiły dużą siłę (ok. 1/4–1/6 liczby wojsk polskich) i w razie nieposłuszeństwa
mogły zostać użyte przeciwko Polsce. Z drugiej strony warto podkreślić, że przez cały okres PRL-u nie
doszło do tego typu działań.

→ Jako ostatnią nauczyciel rozdaje Kartę pracy nr 4, która obejmuje analizę tekstu
źródłowego – wywiadu z Waldemarem Krzystkiem, przeprowadzonego po legnickiej premierze
Małej Moskwy.

Podsumowanie tematu
Nauczyciel podkreśla, że film Mała Moskwa ma bardzo precyzyjną konstrukcję fabularną, którą
osiągnięto dzięki umieszczeniu fikcyjnej opowieści miłosnej (wpływającej na emocje) na tle
autentycznych wydarzeń.
Twórcom filmu zależało na pokazaniu, że relacje między zwykłymi ludźmi pozostawały na normalnym
poziomie, a negatywny wpływ na codzienność miały kwestie polityczne (takie jak: zakaz praktyk
religijnych, brak możliwości normalnego poruszania się po mieście – garnizonie sowieckim czy obecność
oficerów politycznych – scena wizyty majora KGB u Nane i Sajata).
Na koniec warto podkreślić, że życie w państwie autorytarnym niejednokrotnie zależało od czynników,
na które zwykli obywatele nie mieli wpływu, a dostanie się w tryby tzw. wielkiej historii (jak w filmie
podczas inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację) nierzadko kończyło się źle lub – w
ekstremalnych przypadkach – tragicznie.

Praca domowa (do wyboru)
1. Obejrzyj materiał dokumentalny dotyczący Jurija Gagarina i określ wpływ ówczesnej polityki ZSRR

na działalność tej postaci. Odnieś się do filmu i wskaż, że jeden z bohaterów Małej Moskwy znał
Gagarina (wykorzystaj materiał zdjęciowy zawarty w sekcji Materiały dodatkowe).

2. Wskaż 3 cytaty z filmu, wyszukaj w Internecie ich znaczenie, odnieś je do filmu oraz wskaż
na kontekst historyczny. Wskaż, kto i w jakiej sytuacji wypowiada dane słowa.
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Karta pracy nr 1

Wyszukaj w Internecie znaczenia poniższych pojęć oraz napisz krótkie biogramy wymienionych
postaci historycznych:
PRL, zimna wojna i relacje polsko-sowieckie – podstawowe pojęcia

Pojęcie: Krótka charakterystyka
Polska
Rzeczpospolita
Ludowa

I. sekretarz PZPR

zimna wojna

Układ Warszawski

inwazja wojsk
Układu
Warszawskiego na
Czechosłowację

Północna Grupa
Wojsk

Władysław Gomułka

Leonid Breżniew

Jurij Gagarin

Karta pracy nr 2
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Analiza Małej Moskwy pod kątem formalnym (dramat miłosny) i historycznym.

Mała Moskwa – dramat miłosny, struktura narracyjna filmu
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Mała Moskwa – oficjalne relacje polsko-sowieckie w czasach PRL, odwołania do autentycznych wydarzeń w filmie
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Mała Moskwa – wojskowe relacje polsko-sowieckie oraz relacje między obywatelami PRL i ZSRR
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Karta pracy nr 2 – przykładowe odpowiedzi
Analiza Małej Moskwy pod kątem formalnym (dramat miłosny) i historycznym – propozycja uzupełnienia

Mała Moskwa – dramat miłosny, struktura narracyjna filmu

Mała Moskwa operuje retrospektywną narracją filmową. We
współczesnej opowieści głównymi bohaterami są Jura oraz
jego córka Wiera, bliźniaczo podobna do swojej tragicznie
zmarłej matki. Warto podkreślić przemianę wewnętrzną
Wiery, która z agresywnej, pełnej negatywnych emocji kobiety,
w finale filmu godzi się z samą sobą i wzbudza w sobie
empatię wobec swojej matki. Należy również wskazać na
kunszt aktorski Swietłany Chodczenkowej, która wcielając się
w dwie różne postacie, potrafiła wyraźnie zaznaczyć rysy
osobowościowe Wiery – matki i Wiery – córki. .

Mała Moskwa to dramat miłosny rozgrywający się na tle
historycznym tle. Opowieść toczy się w początkach XXI wieku.
Jura i Wiera przybywają do Legnicy, żeby Wiera mogła
zrozumieć, co wydarzyło się w tytułowej „małej Moskwie” w
latach 1967–1968. Film składa się z długich scen
retrospektywnych, w których rozgrywa się zasadnicza akcja.

Rok 1967 – pierwsze spotkanie Wiery i Michała podczas
konkursu wokalnego. Można powiedzieć o klasycznym
motywie miłości od pierwszego wejrzenia – Michał jest
zafascynowany urodą i umiejętnościami wokalnymi Wiery.
Początkowo zamężna Wiera nie odpowiada na zaloty Michała

Wszystko zmienia potajemny chrzest dziecka znajomych Wiery
i Michała. Rosjanka i Polak trzymają dziecko do chrztu, a sama
ceremonia została nakręcona w taki sposób, żeby wizualnie
przypominała ślub pary bohaterów.

Podczas prób do konkursu muzycznego, dochodzi do rozkwitu
uczucia między Michałem, a Wierą. Kobieta zachodzi w ciążę.
Związek Wiery i Michała staje się sprawą polityczną – ich

CC BY-NC-ND: uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 3.0 Polska
Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz
pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych).

9



uczucie jest rozpatrywane w jednostce wojskowej w
kategoriach kryzysu relacji polsko-sowieckich.

Michał i Wiera oficjalnie muszą ukrywać swoje uczucie (choć
wszyscy wokół wiedzą o ich romansie). Atmosferę strachu
potęgują w odbiorze dzieła zdjęcia kręcone w porze nocnej.

Tylko widzowie zyskują świadomość, że Wiera została
zamordowana przez funkcjonariuszy sowieckiego wojska.
Według oficjalnej wersji wydarzeń kobieta popełniła
samobójstwo (dlatego w opowieści współczesnej córka Wiery
nie może pogodzić się z faktem, że matka ją porzuciła).

Mała Moskwa – oficjalne relacje polsko-sowieckie w czasach PRL, odwołania do autentycznych wydarzeń w filmie

Wyraźnie zarysowany jest podział miasta na części polską i
sowiecką. Wejście na obszar kontrolowany przez Sowietów
jest pilnie strzeżone, a Polacy nie mają prawa przekroczyć
żelaznej bramy. Niniejszy kadr symbolizuje także grozę zimnej
wojny – konfliktu, w którym obie uzbrojone strony złowrogo
spoglądały na siebie ze swoich stanowisk.

Drzewo oplecione drutem kolczastym symbolizuje zniewolenie
Polski w czasach PRL i jej wasalną pozycję wobec ZSRR. W
kontekście fabuły filmu – uczucie Wiery i Michała z przyczyn
politycznych okazuje się miłością niemożliwą do spełnienia.

Konkurs piosenki z okazji obchodów 50. rocznicy rewolucji
październikowej (najważniejszego święta państwowego w
ZSRR). Wiele świąt państwowych ZSRR było oficjalnie
obchodzonych także w PRL.

W trakcie konkursu piosenki jeden z polskich oficerów
wszczyna awanturę i zamyka dwóch żołnierzy sowieckich w
osobnym pomieszczeniu. Okazuje się, że w ten sposób
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manifestuje swoją niezgodę na ukrywanie prawdy o zbrodni
katyńskiej, do której Sowieci nie przyznawali się przez cały
okres istnienia PRL-u.

W finale filmu Jura i inni żołnierze sowieccy mają wziąć udział
w inwazji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.
Ofiarami historycznego wydarzenia pozostają Michał i –
dosłownie – Wiera. Ich miłość jest niewygodna z perspektywy
dowódców armii sowieckiej, którzy decydują, by Wierę
zamordować i w ten sposób wyciszyć całą sprawę.

Mała Moskwa – wojskowe relacje polsko-sowieckie oraz relacje między obywatelami PRL i ZSRR

Relacje między żołnierzami polskimi i sowieckimi były na
ogół poprawne, choć Polacy mieli świadomość, że obecność
rosyjskich gości będzie trwać w Polsce przez wiele lat.

Scena na bazarze w Legnicy pokazuje, że w miejscach, w
których stacjonowały wojska sowieckie, w najlepsze kwitł
nielegalny handel. Żołnierze sowieccy sprzedawali elementy
sprzętu wojskowego, na który panował znaczny popyt na
czarnym rynku.

Potajemny chrzest. Żołnierze (w szczególności oficerowie)
oficjalnie mieli zakaz uczestnictwa w praktykach religijnych.
Chrzest dziecka był poczytywany w kategoriach walki z
systemem autorytarnym.

Sowieccy oficerowie nierzadko wywyższali się nad swoimi
niższymi stopniem polskimi kolegami, żeby pokazać przewagę
i zamanifestować siłę.

.
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Przewinienia Polaków dokonane na obszarze pod sowiecką
jurysdykcją były osądzane bardzo surowo. W filmie Michał
zostaje posądzony o szpiegostwo z racji nielegalnego noszenia
sowieckiego munduru (był mu potrzebny, żęby potajemnie
przedostawać się do Wiery do szpitala). W sytuacji zagrożenia
wojennego (inwazja wojsk Układu Warszawskiego na
Czechosłowację) za tego typu przewinienie mogła grozić
wywózka do sowieckiego łagru, a nawet kara śmierci.

Karta pracy nr 3 – Wojska radzieckie w Polsce

Praca z infografiką, źródło: https://dzieje.pl/infografiki/wojska-radzieckie-w-polsce
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1. Jakie były przyczyny umieszczenia wojsk sowieckich w Polsce w latach 1945–1989?

2. Zastanów się, dlaczego skupiska wojsk sowieckich znajdowały się w zachodniej części Polski.

3. Korzystając z informacji znalezionych w Internecie, porównaj liczbę żołnierzy wojsk sowieckich

stacjonujących w Polsce z liczbą żołnierzy Sił Zbrojnych PRL.
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Karta pracy nr 4
Analiza tekstu źródłowego:

Wywiad z Waldemarem Krzystkiem po legnickiej premierze filmu Mała Moskwa

https://portal.legnica.eu/sladami-malej-moskwy-9-22/z-doniesien-prasowych/

Wszystko musi być jak w Legnicy

Waldemar Krzystek: Uważam, że znam Rosjan. Mieszkałem 150 metrów od radzieckiego osiedla.

Wychowywałem się z nimi, znałem takich chłopaków jak Dima (filmowy Jura, zdradzany mąż), grałem

z nimi w piłkę, czasem się pobiliśmy. Miałem nawet rosyjską narzeczoną…

Honorata Rajca: Ona nie popełniła samobójstwa...

W.K.: Nie popełniła, a powinna, bo się rozstaliśmy (śmiech). Znam Rosjan, a obraz, który kreuje się

w sztuce, nie jest prawdziwy. Przedstawia się ich jako gangsterów, bandytów i przemytników. Ja znałem

innych Rosjan. Owszem (sic!) byli okrutni jak filmowi oficerowie KGB (Ickow i Godunow), którzy robili

pewne rzeczy, bo taki mieli fach. Byli wredni i karierowicze, tak samo jak wśród Polaków. Ale ja mówię

o Rosjanach inaczej niż czarna produkcja. Uważam, że im gorsze relacje między narodami, tym więcej

dobrego taki film może zrobić. Zresztą nic gorszego niż robić filmy o stereotypach. Dlatego Rosjanie

z mojego filmu to nie klisze, to nie stereotypy, ale ludzie w pełni, delikatni i wrażliwi. Wiera zakochuje się

w Polaku, owszem zdradza, ale to przeżywa, cierpi. Historię kobiety, o której pamięć jest wciąż żywa

wśród legniczan, usłyszałem kiedyś od mamy, na cmentarzu. Zapytałem, skąd się biorą świeże kwiaty

i znicze na grobie Rosjanki. Powiedziała mi, że to niewolnica miłości, która – jak mówią ludzie – popełniła

samobójstwo, bo nie pozwolono jej kochać Polaka. Ale żeby było jasne – to tylko podobieństwo. To nie

jest film o tamtej pani i tamtym panu. Pomyślałem, że przekażę tę historię, a przy okazji powiem coś

o Polsce i Rosjanach.

H.R.: W filmie widz nie otrzymuje jednoznacznej odpowiedzi, czy śmierć zakochanej kobiety była

samobójstwem.

W.K.: Mąż i córka nie wiedzą tak naprawdę, co się z Wierą stało, i to podkreśla gorycz wymowy.

Bo wracając do przeszłości, nigdy nie wiemy na pewno, co się wydarzyło, co inni wiedzą, a czego nie.

1. Jaki obraz Rosjan chciał wykreować w swoim filmie Waldemar Krzystek?

2. Jaką opinię na temat Rosjan ma reżyser filmu Mała Moskwa?

3. Odszukaj w Internecie wiadomości na temat autentycznych wydarzeń, na podstawie

których Waldemar Krzystek zrealizował swój film.
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MATERIAŁY DODATKOWE

Materiały do wykorzystania podczas lekcji oraz do zadania domowego

Materiał Sposób wykorzystania

Mapa do prezentacji na lekcji

przedstawiająca europejski rozkład

sił wojskowych NATO–Układ

Warszawski. Warto podkreślić, że

oba bloki polityczne toczyły grę,

która mogła doprowadzić do

wybuchu III wojny światowej.

Kadr z Małej Moskwy, na którym

widoczny jest jeden z bohaterów

filmu Jura w towarzystwie Jurija

Gagarina. Należy podkreślić, że Jura

to postać fikcyjna, a twórcy filmu

umiejętnie połączyli filmową fikcję  z

autentyczną historią. Zdjęcie do

wykorzystania przy zadawaniu pracy

domowej.
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