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RECENZJA FILMU PT. „DŁUG” 

Film pt. „Dług” wyreżyserowany przez Krzysztofa Krauzego opowiada historię dwóch młodych biznesme-

nów, Adama i Stefana, którym jeden człowiek rujnuje całe życie. Warto podkreślić, że jest to film oparty na 

autentycznych wydarzeniach. 

 Adam i Stefan prowadzili życie „jak młodzi bogowie”. Mieli kobiety, z którymi układało się im bardzo 

dobrze, Adam nawet spodziewał się dziecka. Jednak mieli jeden problem. Potrzebowali określonej gwaran-

cji pieniężnej, aby zaciągnąć kredyt konieczny do rozpoczęcia działalności. Wtem pojawia się były kolega 

Stefana- Gerard, który oferuje pomoc. Niestety po tym, jak nasi główni bohaterowie nie zgadzają się na 

układ oszust wymyśla dług, który muszą spłacić za podjęte kroki. Zdesperowany Stefan idzie do banku i bez 

zgody Adama wręcza pieniądze swojemu byłemu „przyjacielowi”. Jednak ten, który o tym nie wiedział (Ad-

am), także robi coś bez wiedzy drugiego, a mianowicie idzie na policję. Bez skutku. 20 dni później spotyka 

on na swojej drodze Gerarda, który zmyśla, że pieniądze, które mu wręczyli- to fałszywki i rząda nie sześciu, 

a 26 tysięcy dolarów! Po tym wydarzeniu Adam postanowił „przeczekać bandziora” u swojego przyjaciela- 

Tadeusza. Zapomniał jednak, że obiecał on swojej żonie, aby przyszedł do szpitala. Przybył tam jednak Ge-

rard, udając bardzo miłego człowieka. Szantażował, bił i zastraszał całą trójkę swoich dłużników. Gdy Adam 

przybył do szpitala, by dowiedzieć się  jak z jego małżonką- jej już tam nie było. Przez sytuację, w jakiej się 

znalazł stracił i żonę, i dziecko. Jednak niedoszła matka nie wiedziała, jaki był tego powód. Nie mogąc znieść 

całej sytuacji trójka przyjaciół wywiozła swoich oprawców nad Wisłę. Tam niedoszły ojciec nie wytrzymał- 

zabił ich, odciął im głowy i wrzucił do rzeki. Dwa dni później sam zgłosił się na policję. Adam ze Stefanem 

zostali skazani na 25 lat więzienia, zaś Tadeusz- na 6. 

 Film ten ukazuje jak życie jest niesprawiedliwe. Dwóch uczciwych biznesmenów przez szantaże Ge-

rarda posuwa się do kradzieży, a potem stając we własnej obronie- do morderstwa ze szczególnym okru-

cieństwem. Jest to film dający dużo do myślenia. Nasuwa pytania typu: „Co ja zrobiłbym/zrobiłabym na ich 

miejscu?”. Długi czas myślałem: „Dlaczego tak długa kara?” i z tego co wyczytałem okazuje się, że zostali 

oni ułaskawieni. Jeden „z rąk” Aleksandra Kwaśniewskiego, drugi- Bronisława Komorowskiego. Podsumo-

wując, jest to film o wolności człowieka i warto go obejrzeć ku przestrodze. 


