
Recenzja filmu ,,Dług” (1999r.)

Wmanewrowani biznesmeni

Moje spotkanie z ,,Długiem” w reżyserii Krzysztofa Krauze miało miejsce na 

szkolnych zajęciach dyskusyjnego klubu filmowego. 

Ten polski film fabularny stał się bez wątpienia jednym z najlepszych filmów 

polskiej kinematografii. Reżyser ,,Długu” otrzymał już nagrodę Złotych Lwów Gdańskich 

dla najlepszego filmu, później nagrodę Złotego Orła dla najlepszych aktorów oraz filmu. 

Podobnie było z ,,Grami ulicznymi” z 1996 r., za które Krauze otrzymał nagrodę na 

Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a podstawą obu filmów jest fakt ich 

powstania w oparciu o prawdziwe zdarzenia. Pokazuje to, na bazie obejrzanego filmu, jak 

trafnie Krauze dobiera aktorów i oddaje istotę wydarzeń. 

Zastraszenie, kontrola każdego ruchu – takimi słowami można przedstawić uwikłanie 

głównych bohaterów opartej na autentycznych wydarzeniach ekranizacji. ,,Dług” to 

wstrząsająca historia dwóch młodych biznesmenów - Adama (Robert Gonera) i Stefana 

(Jacek Borcuch), którzy zostają zmuszeni do spłaty fikcyjnego i zarazem niemożliwego do 

oddania długu. Akcja rozpoczyna się zwyczajnie – przyjaciele próbują uzyskać kredyt na 

produkcję skuterów na terenie Polski. Brak im gwarancji  finansowej dla banku, gdy na ich 

drodze staje dawny znajomy Stefana, Gerard (Andrzej Chyra), z którym obcowanie pociąga 

fatalne w skutkach wydarzenia. Po seriach pobić i wyłudzeń zaczynają zauważać jak 

niebezpiecznym jest człowiekiem, tracą kontrolę nad wydarzeniami, co w końcu prowadzi 

do tragedii. 

Fabuła ma ogromny wpływ na wyobraźnię widza, można głębiej przeżywać 

zamieszanie między głównymi bohaterami, a niszczącym ich moralność gangsterem. Film 

pod każdym kątem jest dopracowany, w fabule nie brakuje niedomówień, role aktorskie są 

doskonale odegrane, świetnie ukazane emocje z jakimi zmaga się osaczony człowiek. 

Zdjęcia do filmu w wykonaniu Bartka Prokopowicza  wiernie odzwierciedlają ówczesną 

mroczną rzeczywistość. Podkład muzyczny Michała Urbaniaka również jest niesamowity, 

podtrzymuje i dopełnia wiele sytuacji grozy.

Po seansie ,,Długu” nasuwają się różne pytania – dlaczego taka beznadziejna sytuacja 

spotkała tych  uczciwie pracujących ludzi, dlaczego nie mieli znikąd pomocy ? To mocne, 

przejmujące kino, które każe postawić sobie pytanie o sens sprawiedliwości. 


