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Mała Moskwa. Historia zakazanej miłości
„W tym fimie widzowie znajdą wszystko to, co w kinie najpiękniejsze - miłość, śmiech, łzy, wielkie dramaty i radości, a
także prawdę o tamtych czasach i głębokie wzruszenia”, - Waldemar Krzystek.
2 1 paździ erni ka 2 00 9 powiadają, miały rzeczywiście
roku w Kaliningradzie w kinie miejsce. Pierwowzorem postaRodina odbył się pokaz polsko- ci głó wn ej bo ha t erki Wiery
rosyjskiego filmu Mała Mosk- Swietłowej była kobieta, która
wa reżyserii Waldemara Krzy- przyjechała do Polski z mężem
s tka. Na po cząt ku n ależy - żołn ierzem A rmii Rad zieczaznaczy ć, że Ma ła Mosk wa kiej. Popełniła samobójstwo w
zdob yła kilka nag ród na Fes- październ iku 1965 roku . Beztiwalu Polskich Filmó w Fabu- p o śred nim po wo dem by ła
larnych w Gdyni w 2008 roku, nieszczęśliwa miłość d o polsm.in. Wielką Nagro dę „Zło te kiego oficera. Jej grób znajduje
Lwy”, Nagro dę za p ierwszo- się na skraju ro syjskiej części
p lan o wą rolę ko b iecą dla Cmen tarza Ko mu n alneg o w
Swietłany Chodczenkowej, Na- Legnicy.
grodę Rady Programowej TVP,
Ju ra Swiet ło w (Dmitrij Swietłana Chodczenkowa w roli Wiery-matki
Nagrodę Prezesa Zarządu Tele- Uljanow), były radziecki wojswizji Polskiej oraz kilka nagród ko wy, po po nad trzyd zies tu ni się przed miłością, ale potem z Jurą, nie zdając sobie sprawy
od Polskiej Akademii Filmowej latach wraca do Legn icy na poddaje się uczuciom. Mimo że z teg o, że Wiera jest żon ą raw 2009 ro ku: Orzeł za Najdzieckiego wojskowego i częślep szy scen arius z (Waldemar
cią systemu, w którym „chcę”
Krzy stek); Orzeł za Najlepszą
u st ęp uję przed „mus zę”, co
scenografię (Tadeusz Kosaredobitnie uświadamia jej oficer
wicz); Orzeł za Najleps ze
polityczny... Na co Wiera dumkostiumy (Małgorzata Zacharsnie odrzeka po polsku: „Musi
ka); Orzeł za Najlepszy dźwięk
to na Rusi, a w Polsce jak kto
(M ich ał Ko ste rkiewicz, Pio tr
chce”.
Kno p , Wacław Pilkows ki);
Film przenosi nas do świaOrzeł za Odkrycie roku (Elena
ta, w którym w jednym mieście,
Leszczyńska). Długa list a naod dzieleni murami i zakazami
gród świadczy o wielkim uznażyli Ros janie i Polacy, któ rzy
niu dla zespołu, który pracował
mimo strach u i powszechn ej
nad filmem.
kontroli kochali, cierpieli i mieJest to historia o zakazanej
li swoje marzenia. Realia histoWiera i polski oficer Michał
p o lit y czn ie miło ś ci międ zy
ryczne pokazane są bardzo dożoną rosyjskiego oficera a polsb rze: piękne t ło , zd jęcia,
kim żołn ierzem pod kon iec lat grób swojej żony Wiery (Swiet- jej ży cie jest w stałej ko ntroli kolory. To historia z życia, któ60., gdy w Legnicy stacjonował łana Ch od czenkowa). Towa- władz, ich miłoś ć kwit nie w ra daje sporo do myślenia i na
największy garnizon radziecki, rzy s zy mu có rka, t eż Wiera tajemnicy przed wszyst kimi... długo pozostaje w pamięci.
a miast o wówczas n azywane (grana również przez Swietłanę
Wa rt o ś c ią
scena przesłuchania Wiery przez majora KGB
było właśnie „Małą Moskwą”. Cho d czen kową). Po dró ż t a
tego filmu jest
Akcja rozgrywa się w czasach, przypomina wydarzenia z przerówn ież to , że
w których nawet o intymnych szłoś ci, kiedy to Jura wraz z
o dwo łuje się
sprawach decydowało sowiec- żoną trafia do Legnicy. Ona jest
d o p o t rzeb y
kie imp eriu m.
zafascynowana kulturą polską,
pojednania poCiekawostką jest to, że film u czy s ię języ ka p o ls kieg o .
międ zy n aro Mał a Mo sk wa p ows t ał n a Wkró tce wy grywa polsko -rad ami a t y m
podstawie wydarzeń, które, jak dziecki piosenkarski „konkurs
samy m zwy kp rzyjaźn i”, p o ry łymi lu d źmi,
Swietłana Chodczenkowa w roli Wiery-córki
wająco wykonując
jakby zwaśniopieśń „Grande Val- Ale n ie tylko ze względu na nymi właśnie przez tę politykę
se Brillant e”. Tam kontrolę ta miłość jest zakaza- i id eo lo g ię. Po kazu je, jaką
poznaje polskiego na... Przecież główna bohaterka wielką warto ś cią jes t wzao ficera i mu zyka jest mężat ką! Jed nak miło ść jemne zrozumienie i wybaczeM ich ała (Lesław jest tak wielka, że kochankom nie oraz to, jak nienawiść niszŻure k), z kt ó ry m to wcale n ie przeszkadza, w czy życie.
Natalia Daniłowa
wkró t ce ro zp o - czasie spotkań sumienia milkzdjęcia i informacje dla prasy
czyna zajęcia mu- ną. Michał namawia ją do tego, wzięto
z oficjalnej strony filmu
zyczne. Długo bro- by została z nim i rozwiodła się
http://www.malamoskwa.pl/

