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Rok 1989 otworzył kolejną kartę w historii 
polski i zapoczątkował przemiany społecz-
no-ekonomiczne i kulturalne związane 
m.in. z gwałtownym rozwojem wolne-
go rynku i nowych technologii komuni-
kacyjno-informacyjnych. wejście w nową 
sytuację kulturową wiązało się z uczestni-
ctwem polaków w rozwoju globalnej kul-
tury masowej podporządkowanej regułom 
kapitalistycznego rynku. podstawą współ-
czesnego świata stała się ideologia kon-
sumpcji sankcjonująca relatywizm i plu-
ralizm w sferze moralności. brak stałych 
odniesień w postaci wzorów kulturowych, 
wartości i norm społecznych prowadzi 
do kryzysu tożsamości i utraty poczucia 
bezpieczeństwa. w literaturze współczes-
nej coraz dobitniej mówi się o człowieku 
wyobcowanym, samotnym, bezrefleksyj-
nym i pozbawionym poczucia stabilizacji, 
a szeroko rozumiany lęk staje się wszech-
obecnym i znaczącym zjawiskiem prze-
łomu wieków.
Również film stara się opisać nową rzeczy-
wistość, stworzyć język wyrażający aktual-
ne problemy, znaleźć kod dramaturgiczny 
pozwalający na nawiązanie konstruktyw-
nego dialogu między twórcą a odbiorcą. 
Filmy polskich reżyserów, zarówno te z lat 
90., jak i powstałe po 2000 roku, podda-
wały analizie przemiany obyczajowe, spo-
łeczne i polityczne zachodzące we współ-
czesnej polsce.

w filmie Dług krzysztof krauze podejmu-
je aktualny temat wzrostu w polce lat 90. 
poziomu przestępczości i powszechne-
go lęku społeczeństwa przed niemal bez-
karnym bandytyzmem. ukazując para-
doksalną sytuację ofiar przemocy, które 
nie mogą znaleźć wsparcia w organach 
państwowych i zmuszone są do sięgnię-
cia po środki ostateczne, reżyser próbu-
je odsłonić mechanizm i źródła naro-
dzin zła. zamiana ról pomiędzy katem 
i ofiarą jest nie tylko zręcznym chwy-
tem fabularnym, ale przede wszystkim 
problemem fundamentalnym, którego 
podjęcie nadaje filmowi rangę kulturo-
twórczą. Dług opisuje fragment polskiej 
rzeczywistości lat 90., a jednocześnie sta-
je się narzędziem jej rozpoznania.
Film Marcina Latałły Nasza ulica to doku-
mentalna opowieść o rodzinie robotni-
czej, od pokoleń związanej z łódzką fabry-
ką włókienniczą izraela poznańskiego. 
jest to również portret miasta, zbudo-
wany wokół istotnego problemu wyko-
rzenienia i wpływu zmian społeczno-
-ekonomicznych zachodzących we 
współczesnej polsce na rodzinne życie 
polaków. Reżyser przez kilka lat towarzy-
szył bohaterom w ich codziennych rytu-
ałach, ale zarazem bacznie obserwował 
wszystko to, co działo się na zewnątrz ich 
życia rodzinnego i miało znaczący wpływ 
na ich wzajemne relacje.



NASZA ULICA
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Reżyser f i lmowy; urodzony w roku 
1953 w warszawie. ukończył wydział 
Operatorski pwsFtVit w Łodzi. w latach 
1978-1983 związany ze studiem Małych 
Form Filmowych „se-Ma-For”, w latach 
1983-1985 ze studiem Filmowym im. 
karola irzykowskiego. w latach 1985-
-1991 należał do zespołu Filmowego 
„tor”. w pełnym metrażu debiuto-
wał filmem Nowy York – czwarta rano 
(1988), nagrodzonym za debiut w Gdyni. 
Rozgłos przyniosły mu Gry ul iczne 
(1996), ale prawdziwym sukcesem oka-
zał się dopiero Dług (1999), uznany 
przez krytykę za wiarygodny obraz prze-

mian w polsce po 1989 roku. trzy kolej-
ne filmy – zrealizowane w telewizyjnym 
cyklu Wielkie rzeczy (2000) – problema-
tyzowały stosunek współczesnego czło-
wieka do świata przedmiotów: telewi-
zora (System, z udziałem matki reżysera, 
aktorki krystyny karkowskiej), samocho-
du (Gra) i telefonu komórkowego (Sieć). 
jego ostatnie filmy, Mój Nikifor (2004) 
oraz Plac Zbawiciela (2006), zostały obsy-
pane nagrodami na polskich i zagranicz-
nych festiwalach; współautorką sce-
nariuszy do nich była żona reżysera 
joanna kos-krauze (także współreżyserka 
Placu Zbawiciela).

Reżyser filmowy; urodzony w roku 1967 
w warszawie, syn reżysera i operatora 
stanisława Latałły. wychował się w niem-
czech i we Francji, gdzie studiował 
reżyserię w La Femis (wyższa szkoła 
Filmowa w paryżu). pracował na pla-
nie u andrzeja wajdy (Kronika wypad-
ków miłosnych), agnieszki Holland (Zabić 
księdza; Europa, Europa). współpracował 
jako tłumacz z krzysztofem kieślowskim 

przy Podwójnym życiu Weroniki i scena-
riuszach do cyklu Trzy kolory. w 2000 
roku przyjechał do pwsFtVit w Łodzi 
na staż operatorski i pozostał w polsce. 
w 1996 roku zrealizował film dokumen-
talny o swoim ojcu Ślad (wyróżnienia 
na festiwalach w krakowie i w Łagowie). 
jest autorem filmów dokumentalnych: 
Debiut (2004), Konstelacje (2006) i Nasza 
ulica (2006).
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 ROK PRODUKCJI 1999
 PRODUKCJA stuDiO FiLMOwe „zebRa”, 

canaL+ pOLska, iti cineMa
 REŻYSERIA kRzysztOF kRauze
 SCENARIUSZ kRzysztOF kRauze, jeRzy MORawski
 ZDJĘCIA baRtOsz pROkOpOwicz
 MONTAŻ kRzysztOF szpetMaŃski
 MUZYKA MicHaŁ uRbaniak
 OBSADA RObeRt GOneRa (aDaM bORecki), 

jacek bORcucH (steFan kOwaLczyk), 
anDRzej cHyRa (GeRaRD nOwak), 
cezaRy kOsiŃski (taDeusz FRei), 
jOanna szuRMiej (basia, 
naRzeczOna aDaMa), 
aGnieszka waRcHuLska (jOLa, 
Dziewczyna steFana), 
sŁawOMiRa ŁOziŃska (Matka 
aDaMa), kRzysztOF GORDOn 
(Ojciec aDaMa)

 CZAS TRWANIA 96 Min

warszawa lat 90., adam i stefan, dwaj 
przyjaciele i zarazem wspólnicy w inte-
resach, postanawiają zająć się montażem 
i sprzedażą skuterów w polsce. aby roz-
kręcić działalność gospodarczą, starają 
się o kredyt, ale bank odmawia im pożycz-
ki, uznając ich zabezpieczenie finanso-
we za niewystarczające. pomoc oferu-
je spotkany przypadkiem przez stefana 
jego dawny kolega Gerard. Do układu 
nie dochodzi, ale Gerard żąda zwrotu 
kosztów, jakie rzekomo poniósł w związ-
ku z załatwianiem gwarancji finansowych. 

przyjaciele zaskoczeni wielkością sumy, 
jaką mieliby zwrócić, odmawiają. jednak 
Gerard, uciekając się do przemocy i szan-
tażu, zaczyna odbierać swój dług, który 
zamiast maleć, cały czas narasta. Działania 
szantażysty są stopniowo coraz bardziej 
brutalne, a on sam staje się zagrożeniem 
dla adama i stefana oraz członków ich 
rodzin. wreszcie przychodzi moment, kie-
dy bohaterowie nie mają już pieniędzy ani 
możliwości ucieczki, postanawiają wtedy 
ostatecznie rozprawić się z nękającym ich 
od miesięcy bandytą.
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 ROK PRODUKCJI 2006
 PRODUKCJA aGat FiLMs, aRte FRance, 

spi inteRnatiOnaL pOLska
 REŻYSERIA MaRcin LataŁŁO
 ZDJĘCIA sŁawOMiR beRGaŃski, 

baLbina bRuszewska, 
jaROMiR Dziewic

 MONTAŻ uRszuLa Lesiak
 MUZYKA antOni ŁazaRkiewicz
 DŹWIĘK MiROsŁaw MakOwski, 

wiesŁaw nOwak
 CZAS TRWANIA 52 Min

Dokument ukazujący kilka lat życia jed-
nej z łódzkich rodzin robotniczych na tle 
zmian zachodzących w samym mieście. 
wielopokoleniową rodzinę poznajemy 
w okresie rozpoczęcia wielkiej przebu-
dowy byłych zakładów włókienniczych 
izraela poznańskiego (2002 rok), w któ-

rych pracowali członkowie rodziny. wraz 
z upływem czasu, i zarazem postępują-
cym przekształceniem zakładów w cen-
trum handlowo-rozrywkowe (otwarcie 
w maju 2006 roku), obserwujemy prze-
miany zachodzące w rodzinie i zmienia-
jące się relacje między bohaterami filmu.



DŁUG
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POLSKIE „ KINO BANDYCKIE ”
w latach 90. na ekrany polskich kin wcho-
dziły filmy zaliczane do „kina bandyckie-
go”, m.in.: Kroll, Psy i Psy 2 władysława 
pasikowskiego, Miasto prywatne jacka 
skalskiego, Balanga Łukasza wylężałka, 
Młode wilki, Młode wilki 1 i 1/2 jarosława 
Żamojdy, Bandyta Macieja Dejczera, Sara 
Macieja Ślesickiego. za najwybitniejszego 
przedstawiciela nurtu uznano władysława 
pasikowskiego, którego filmy Kroll oraz Psy 
zostały świetnie przyjęte przez publicz-
ność, ukształtowały na kilka lat model pol-
skiego kina popularnego i narzuciły modę 
na określony gatunek filmowy, w którym 
dominującymi elementami świata przed-
stawionego stały się przemoc, wulgarność, 
męski szowinizm, ale przede wszystkim 
kult wartości materialnych. w sugestyw-
nie kreowanej atmosferze wyobcowania, 
osaczenia i zdrady królowali bohatero-
wie pozbawieni moralnych skrupułów: 
gangsterzy, politycy, urzędnicy, policjan-
ci, ale też zwykli obywatele. potrzebie 
kreacji świata bez wartości towarzyszył 
prowokacyjny obraz świadomości histo-
rycznej i moralnej polaków. negatywne 
skutki gospodarki rynkowej, propagan-
da przedsiębiorczości za wszelką cenę, 
wszechobecna korupcja, gwałtowne róż-
nice poziomu zamożności obywateli oraz 
związany z tym stan emocji społecznych 
w pierwszych latach transformacji ustro-
jowej należały do wątków, które w róż-

nych konfiguracjach zaczęły pojawiać 
się w polskim kinie lat 90., sygnalizu-
jąc tym samym fakt, że poczucie zagro-
żenia i niepewności stało się wówczas 
powszechne.

PRZYNALEŻNOŚĆ GATUNKOWA
Dług krzysztofa krauzego to film mają-
cy cechy charakterystyczne dla filmu 
sensacyjnego i kryminalnego. Głównym 
tematem filmów kryminalnych jest prze-
stępstwo (najczęściej zabójstwo), które 
na ogół stanowi punkt wyjścia filmowej 
opowieści, zaś konstrukcja narracyj-
na oparta jest na porządku poszukiwań 
sprawcy przestępstwa. warto jednak 
zwrócić uwagę na fakt, że dla twórców 
Długu przyjęcie konwencji kina akcji 
jest tylko jednym ze środków do osiąg-
nięcia zamierzonego celu, a nie celem 
samym w sobie. przedstawiona historia 
jest jednocześnie pretekstem do wypo-
wiedzenia się na tematy uniwersalne, 
dotyczące szeroko rozumianej kondy-
cji ludzkiej, a ten zabieg przybliża film 
do formuły moralitetu.
Film rozpoczyna sekwencja odnalezienia 
w wiśle dwóch ofiar, których nagie cia-
ła pozbawione są głów. policjanci wysu-
wają przypuszczenie, że jest to sprawa 
porachunków mafii rosyjskiej. w kolej-
nej części filmu cofamy się w czasie 
o trzy miesiące, aby poznać przyczy-
ny i okoliczności tego wstrząsającego 

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ
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zabójstwa. Mamy tu do czynienia z nar-
racją linearno-powrotną: początkowe 
fragmenty filmu prowadzą nas w przy-
szłość (rozwikłanie zagadki), ale jed-
nocześnie – w przeszłość (zawiązanie 
intrygi). w kolejnych fragmentach filmu 
poznajemy głównych bohaterów historii 
– młodych biznesmenów, mieszkańców 
warszawy. tak więc cała sensacyjno-kry-
minalna intryga rozgrywa się w świecie 
rzeczywistym, we współczesnej polsce. 
Historia ukazana w filmie jest zatem 
typowa dla kina gatunków – ale czy 
również typowa dla polskiej rzeczywi-
stości lat 90.?

P O E T Y K A  F I L M U
p O s t a c i  F i L M O w e
Dwaj główni bohaterowie filmu adam 
i stefan to przeciętni młodzi biznesme-
ni, którzy starają się o pożyczkę w jed-
nym z banków, ale mają problemy z uzy-
skaniem gwarancji na spłatę kredytu. 
Decydując się na przyjęcie oferty pomo-
cy ze strony Gerarda, dawnego znajo-
mego stefana, wchodzą w niebezpiecz-
ny układ finansowych zależności. Gerard 
okazuje się bowiem zwykłym przestępcą, 
zarabiającym na życie dzięki nieczystym 
biznesowym układom, m.in. wykupy-
waniu długów i załatwianiu lichwiar-
skich kredytów. nie zaskakuje nas fakt, 
że młodzi i sympatyczni bohaterowie sta-
ją się ofiarami gangstera, zaskakuje nas 
jednak to, że katem okazuje się czło-
wiek z pozoru budzący naszą sympatię. 
Gerard początkowo jawi się jako czło-
wiek kulturalny, miły i uczynny. Ma rodzi-
nę, z którą często spędza czas i o którą 
bardzo dba. przestępcą nie jest więc 

typ spod ciemnej gwiazdy, ale przy-
stojny mężczyzna o łagodnej aparycji. 
aby odzyskać swoje rzekomo zainwe-
stowane pieniądze, zaczyna nachodzić 
bohaterów, pobiciem, groźbami i szan-
tażem wymusza spłatę fikcyjnego dłu-
gu, który rośnie z dnia na dzień. Gerard 
przestaje być sympatycznym biznesme-
nem, a staje się pozbawionym moralno-
ści łotrem, którego głównym celem jest 
zniszczenie życia swoim ofiarom oraz ich 
najbliższym. na dodatek stefan i adam 
zupełnie przypadkowo wciągają w afe-
rę tadeusza, znajomego pracującego 
w komisie samochodowym. jak się oka-
zuje, i jego Gerard oszukał, nakazując 
mu sprzedaż auta zaopatrzonego w fał-
szywe dokumenty. tadeusz ma za złe 
kolegom, że nie uprzedzili go o drama-
tycznej sytuacji, w jakiej się znaleźli. ale 
bohaterowie nie poinformowali o tym 
nawet swoich najbliższych.
adam mieszka z rodzicami. został wycho-
wany w rodzinie z tradycjami. Matka jest 
wobec dorosłych dzieci bardzo czuła 
i opiekuńcza. Ojciec, piastujący niegdyś 
wyższe urzędnicze stanowisko, człowiek 
powszechnie szanowany, jest patriotą 
wychowanym na strofach Mickiewicza, 
kierującym się w życiu określonymi zasa-
dami, toteż w stosunku do syna zacho-
wuje się dość oschle, ale w miarę swoich 
możliwości stara się mu pomóc. wyraźny 
dystans ojca nie pozwala adamowi 
wyznać prawdy; jest na to zresztą zbyt 
honorowy. jest przecież dorosłym męż-
czyzną, który buduje dom i ma zamiar 
założyć rodzinę. jego narzeczona jest 
w ciąży, czuje się więc odpowiedzialny 
za nią i nienarodzone dziecko. Również 
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wobec basi nie jest szczery, przyczyniając 
się pośrednio do poronienia. po opusz-
czeniu szpitala dziewczyna postanawia 
rozstać się z adamem. czuje się oszuka-
na i zdradzona. prawdę o całej sytuacji 
adam wyjawi jej, gdy będzie już za póź-
no na ratowanie ich związku. stefan 
natomiast nie spotyka się z rodzicami, 
nie wiemy nic o jego rodzinie. Mieszka 
ze swoją dziewczyną w nowocześnie 
urządzonym mieszkaniu. wolny czas 
spędza na wysokogórskich wspinacz-
kach. Gdy jego szczęśliwe życie zostaje 
zagrożone przez Gerarda, nie informuje 
dziewczyny o swojej sytuacji. aby chro-
nić ją przed przestępcą, rozstaje się z nią 
i wyrzuca ze swojego mieszkania; zostaje 
zupełnie sam.
bohaterowie filmu to zatem typowi przed-
stawiciele czasów, w których żyją. ich 
historia jest mocno osadzona w polskich 
realiach lat 90. Młodych mężczyzn cechu-
je pragmatyzm i trzeźwy, racjonalny stosu-
nek do rzeczywistości. chcąc dostosować 
się do wymagań współczesnego świata, 
muszą szybko reagować na nowe wyzwa-
nia. sukces mierzony jest dla nich przede 
wszystkim statusem materialnym i pozy-
cją, jaką mogą osiągnąć na rozwijającym 
się rynku finansowym. i w tym podobni 
są do swojego oprawcy, który również 
pragnie zapewnić sobie i swojej rodzi-
nie jak najlepszy byt. zasadnicza różnica 
polega na tym, że Gerard dąży do celu 
kosztem innych ludzi. jest człowiekiem 
bezwzględnie wykorzystującym sprzyja-
jącą do działań przestępczych koniunk-
turę – zbiurokratyzowanym i bezsilnym 
organom ścigania zawdzięcza swobodę 
działania i bezkarność.

Gerard dla ochrony swoich nieczystych 
interesów gotów jest poświęcić ludzkie 
życie. stanowi więc ogromne zagrożenie 
dla pozostałej trójki bohaterów. wobec 
tego zagrożenia bohaterowie przyjmu-
ją różne postawy. adam jest nieugię-
ty i zdeterminowany, stefan – skłonny 
do kompromisu, tadeusz – tchórzliwy. 
Ostatecznie adam decyduje się na powia-
domienie policji o szantażu. na komi-
sariacie przekonuje się jednak, że poli-
cja jest absolutnie bezsilna. policjantka 
przyjmująca zgłoszenie powiadamia go, 
że w tej sytuacji jedyne, co można zro-
bić, to wezwać szantażystę na posteru-
nek i pouczyć go. adam, uświadomiw-
szy sobie dramatyzm swego położenia, 
nie ujawnia danych Gerarda, wycofu-
je też skargę. tragizm bohaterów histo-
rii połączony jest z absurdalnością całej 
sytuacji. Okazuje się, że we współczes-
nej polsce lat 90. to nie zwykły obywatel 
kraju jest chroniony przez prawo, ale ci, 
którzy to prawo łamią. 
adam, stefan i tadeusz przekonują się 
z czasem, że w rozwiązaniu problemu 
są zdani tylko na siebie. proces wkra-
czania w dorosłe życie przekształca 
się w okrutną parodię relacji społecznych, 
których wyznacznikiem staje się rela-
tywizm etyczny. bohaterowie ukaza-
ni są jako ofiary tej rozbitej i niemożli-
wej do zracjonalizowania rzeczywistości 
czasów transformacji. Doprowadzeni 
do ostateczności, pozbawieni wspar-
cia ze strony policji, sami postanawia-
ją się bronić. zwabiają Gerarda i jego 
pomocnika w pułapkę, związują, zastra-
szają, a następnie wywożą poza mia-
sto. Gdy między Gerardem a adamem 
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dochodzi do ostrej wymiany zdań, zde-
nerwowany biznesmen zabija gang-
stera, a następnie jego ochroniarza. 
Dramat bohaterów ma wymiar prywat-
ny, w takich też kategoriach postrzegamy 
wymierzoną przez nich sprawiedliwość. 
po dokonaniu morderstwa rozbierają 
ofiary, obcinają im głowy (aby upozoro-
wać porachunki mafii rosyjskiej) i wrzu-
cają ciała do wisły. po tym wydarzeniu 
stefan postanawia opuścić kraj. adam 
nie zamierza uciekać. spotyka się z byłą 
narzeczoną i wszystko jej wyjaśnia. 
kobieta chce pomóc adamowi i nama-
wia go do wyjazdu za granicę. adam 
jednak zgłasza się na policję.
pR zestR zeŃ FiLMOwa
Obraz świata wykreowany w fi lmie 
jest mroczny i demoniczny, pozbawio-
ny punktów orientacyjnych i logicznej 
motywacji. wynika to z faktu, że ryzy-
kowna gra, którą rozpoczęli młodzi 
biznesmeni, jest bardzo złożona. toczy 
się nie tylko pomiędzy nimi a ich opraw-
cą, a więc w określonych warunkach 
czasoprzestrzennych, ale jest to też ich 
wewnętrzna walka: z własnymi słaboś-
ciami, z zasadami moralnymi i etyczny-
mi, którym podporządkowane było ich 
dotychczasowe życie. bohaterowie prze-
grywają już wtedy, gdy zaczynają sukce-
sywnie łamać reguły składające się na ich 
życiowy dekalog.
przestrzeń filmu Dług jest ostentacyjnie 
zamknięta. Miasto, w którym żyją bohate-
rowie, jest pułapką, więzieniem. Dramat 
adama, stefana i tadeusza to dramat oso-
bisty i wewnętrzny, z ich punktu widze-
nia opowiedziana jest bowiem zasad-
nicza część historii. Relacje i związki, 

łączące wzajemnie bohaterów oraz te, 
które wiążą ich ze światem, w miarę 
upływu akcji ulegają zagęszczeniu i tracą 
na jednoznaczności – przestrzeń zaczyna 
przekształcać się w mroczny labirynt bez 
wyjścia. i w tym znaczeniu jest ona prze-
strzenią symboliczną, w której bohatero-
wie poruszają się po omacku w poszuki-
waniu własnego ja. każdy ich krok jest 
nie tylko fabularnie motywowany, syg-
nalizuje jednocześnie kolejne etapy pro-
cesu poznawczego, który ma doprowa-
dzić bohaterów do uzmysłowienia sobie 
własnej sytuacji egzystencjalnej.
paR aDOkuMentaLizM
koszmar przedstawionej w filmie histo-
rii zostaje spotęgowany i uwiarygod-
niony dzięki zastosowanej technice 
paradokumentalnej, wzmagającej wra-
żenie autentyzmu oglądanych wyda-
rzeń. Rzeczywistość ukazana na ekra-
nie jawi się widzom jako przedłużenie 
tej, w której żyją i którą znają z własne-
go doświadczenia. Świat przedstawiony 
w filmie Dług jest zupełnie zwyczajny, 
bohaterami są przeciętni młodzi mężczyź-
ni. Mają swoje prywatne sprawy, życie 
osobiste wypełnione zwykłymi, codzien-
nymi zajęciami. autentyzm ekranowych 
postaci wzmocniony został przez grę 
aktorską odtwórców głównych ról. w fil-
mie wystąpili aktorzy w tym czasie mało 
znani, niemający statusu gwiazd. ich gra, 
bardzo żywiołowa, naturalna, uzupełnia-
na o spontaniczne odruchy i gesty oraz 
potoczny sposób mówienia, przyczynia 
się do zwiększenia wiarygodności kreo-
wanych przez aktorów postaci filmowych, 
pozwala na pełniejsze z nimi utożsamie-
nie (zwłaszcza emocjonalne).
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istotna jest też praca kamery: spokojna, 
zrównoważona (wyjątkowa na tym tle 
jest sekwencja ukazująca ekwilibrystycz-
ne wyczyny stefana na sztucznej skał-
ce wspinaczkowej), z dominacją planów 
średnich i pełnych. zdjęcia, zwłaszcza 
te realizowane na warszawskich ulicach, 
sprawiają wrażenie paradokumentalnego 
zapisu. warszawa w Długu została uka-
zana jako symbol rodzącego się kapita-
lizmu. Film poprzez dość surową i chro-
powatą fakturę zdjęć oraz pozbawioną 
wystudiowanego stylu pracę kamery 
sugestywnie kreuje mroczną, miejską 
przestrzeń i panującą w niej atmosferę 
klaustrofobii. klimat osaczenia i aliena-
cji zostaje spotęgowany przez ukształ-
towanie świata przedstawionego: więk-
szość scen rozgrywa się w zamkniętych 
pomieszczeniach (mieszkania bohaterów, 
lokale, biura, szpital, centra handlowe). 
warszawa to miasto-moloch, zabudowa-
ne monumentalną architekturą, zapeł-
nione zuniformizowanym tłumem, które 
skazuje swoich mieszkańców na wyob-
cowanie i obojętność. Gdy Gerard bije 
adama przed blokiem, zaledwie kilka 
kroków od nich spaceruje przechodzień 
z psem, który dla własnego bezpieczeń-
stwa nie reaguje na napaść. Gdy Gerard 
wywozi stefana nad wisłę i związane-
go zastrasza pistoletem, stojący nieda-
leko na przystani mężczyzna ignoruje 
zdarzenie.
Świat ukazany w Długu to świat podpo-
rządkowany przede wszystkim nowemu 
ustrojowi ekonomicznemu, w którym 
ludzie hołdujący tradycyjnym wartościom 
(rodzice adama) i kodeksowi moralnemu 
skazani są na brak zrozumienia, nawet 

ze strony najbliższego otoczenia. Obraz 
przedstawianej w filmie wielkomiejskiej 
rzeczywistości jest na tyle typowy, że daje 
się uogólnić na inne środowiska i relacje 
społeczne charakterystyczne dla polskich 
realiów lat 90., stając się wręcz ich meta-
forą. przeświadczenie widza o auten-
tyczności oglądanych zdarzeń przyczy-
nia się do emocjonalnego odbioru filmu. 
tej strategii podporządkowany jest też 
interwencyjny cel filmu.

G E N E Z A  I  W Y M O W A  F I L M U
na początku filmu pojawia się napis 
informujący widzów, że został on opar-
ty na autentycznych wydarzeniach, któ-
re miały miejsce w 1994 roku. w nocy 
z 8 na 9 marca młodzi przedsiębiorcy, 
sławomir sikora i artur bryliński, zabili 
dwóch mężczyzn, Grzegorza Gmitrzaka 
i Mariusza kłosa, prześladujących ich 
od ponad roku za rzekomo niespłacone 
długi (artur opisał te wydarzenia na swo-
jej stronie internetowej, w tekście Ku 
przestrodze). scenariusz w dużym stopniu 
zachował bieg wydarzeń (zabójstwo było 
zaplanowane, brały w nim udział trzy 
osoby i miało bardziej drastyczny prze-
bieg), inne natomiast jest społeczne usy-
tuowanie bohaterów (bryliński nie budo-
wał domu, nie miał narzeczonej, zaś 
biznesmeni, prowadząc już działalność 
gospodarczą, chcieli zająć się dystrybu-
cją amerykańskich kosmetyków).
zanim artur, sławomir i tomasz stali 
się „zaszczutymi ofiarami bezwzględ-
nych gangsterów”, byli „obcinacza-
mi głów”, „mścicielami mafii”, „wyko-
nawcami porachunków przestępczych” 
i „zwyrodnialcami” – taki ton domino-
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wał początkowo w prasie, która komen-
towała tragiczne wydarzenia. w cza-
sie procesu media niszczyły mężczyzn, 
wyśmiewano ich wyjaśnienia,  n ikt 
nie chciał wierzyć, że zabili w obronie 
własnego życia. Dopiero jerzy Morawski 
w 1998 roku na łamach „Życia” opubli-
kował reportaż odtwarzający autentycz-
ny przebieg wydarzeń. Do czytelników 
artykułów prasowych należał także bar-
dzo poruszony całą sprawą krzysztof 
krauze. Również i on zastanawiał się nad 
tym, jak dochodzi do sytuacji, w któ-
rej młodzi mężczyźni z inteligenckich 
domów, bez patologicznych obciążeń, 
o wysokim ilorazie inteligencji, nie-
oczekiwanie dla samych siebie decydują 
się zabić. co doprowadza ich do tego, 
by zaprzepaścić wartości, w duchu któ-
rych zostali wychowani? z drugiej stro-
ny, biegły w ich procesie powiedział, 
że na ich miejscu zapewne rzuciłby 
się pod pociąg. sąd, przed którym sta-
nęli mężczyźni będący pierwowzora-
mi bohaterów Długu, nie znalazł oko-
liczności łagodzących; artur i sławomir 
skazani zostali na 25 lat więzienia, 
tomasz – na 8 lat. Reżyser postanowił 
spotkać się z więźniami, by poznać ich 
wersję historii. wielokrotnie rozmawiał 
z bohaterami w więzieniu, w ciągu trzech 
dni nagrali 12 godzin taśm.
Gdy Dług na festiwalu w Gdyni zdo-
był w roku 2000 główną nagrodę złote 
Lwy, pod celą sikory i brylińskiego, któ-
rzy przestali być anonimowymi więźnia-
mi, ustawiła się długa kolejka dziennika-
rzy. widzowie zaczęli przysyłać im listy 
z poparciem, gratulowali hartu ducha, 
determinacji i współczuli. Obaj mężczyź-

ni założyli strony internetowe. sławomir 
sikora zrobił to w 2002 roku i wkrótce 
umieścił na niej prośbę o poparcie go 
w staraniach o ułaskawienie. Ostatecznie, 
po odsiedzeniu około 10 lat został ułaska-
wiony przez aleksandra kwaśniewskiego 
5 grudnia 2005 roku. swoją historię opi-
sał w książce Mój dług. artur bryliński 
założył stronę internetową w 2004 roku 
i też wystosował prośbę o ułaskawienie. 
w kwietniu 2006 roku wyszedł na wol-
ność na mocy przedterminowego zwol-
nienia z zastosowaniem okresu próbnego 
do końca zasądzonego wyroku.
krzysztof krauze jako pierwszy ujawnił 
na ekranie bez komercyjnych ułatwień, 
w całej grozie mechanizmy działania 
w polsce nowych form przemocy i nowej 
postaci bezsilności. nakreślił wizeru-
nek państwa, które zdejmuje z siebie 
obowiązek pomocy prześladowanemu, 
a zachowuje prawo do represji, gdy ofia-
ra próbuje się ratować metodami, jakie 
narzucił jej prześladowca. w Długu kry-
tycy filmowi znaleźli najwierniejszy opis 
rodzącego się w polsce kapitalizmu. już 
sam tytuł filmu stał się wyrazem symbo-
licznego długu spłaconego przez pol-
skie kino lat 90., które stroniło od tema-
tów aktualnych i bliskich społeczeństwu 
w okresie transformacji. po raz pierwszy 
w tym dziesięcioleciu widzowie i kryty-
cy byli przekonani, że powstał wresz-
cie w polsce film, który wiernie opisuje 
współczesną rzeczywistość. Film wpły-
nął na emocje widzów, gdyż dostrze-
gli oni związek pomiędzy opisywanymi 
na ekranie wydarzeniami a własnymi 
doświadczeniami życiowymi lub tymi, 
które znane im były z pierwszych stron 
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gazet. Dokonując selekcji, spośród tre-
ści pokazanych na ekranie wybrali te, 
które im były najbliższe, które potwier-
dzały ich aktualne poglądy i opinie. 
widzowie identyfikowali się z bohate-
rami, nie potępiali dokonanego przez 
nich morderstwa, gdyż sami nie mie-
li poczucia bezpieczeństwa w real-
nym świecie (wskazują na to socjolo-
giczne sondaże). natomiast fakt, że tak 
wielu polaków poparło prośby skaza-
nych o ułaskawienie, świadczy o tym, 
że przenieśli oni swoje sądy i odczucia 
na realne postaci, na autentyczne ofiary 
szantażu gangsterów.

czy f i lm Dług  wpłynął w jakiś  spo-
sób na życie skazanych biznesmenów? 
na pewno tak. Reżyser w wywiadach 
prasowych zapewniał, że realizacji fil-
mu przyświecał cel zwrócenia uwagi sądu 
na okoliczności, które zostały pominięte 
w śledztwie. sąd nie ułaskawił skazanych, 
ale film przywrócił młodym przedsię-
biorcom dobre imię, pokazał wielowy-
miarowość całej sytuacji. zmusił wielu 
ludzi do przemyśleń i refleksji nad różny-
mi aspektami związanymi z moralnością 
człowieka i zmiennością norm etyczno-
-społecznych w świecie podporządkowa-
nym machinie kapitalizmu.

Marcel Łoziński w licznych wywiadach 
podkreśla, że każdy dokumentalista, przy-
stępując do pracy nad filmem, powinien 
zadać sobie kluczowe pytania: O czyM 
OpOwiaDaĆ?, jak?, w iMiĘ czeGO? 
powyższe pytania mają w sobie pewną 
moc: zobowiązują twórcę do wzięcia 
etycznej odpowiedzialności za swoje 
dzieło. te trzy pytania możemy potrak-
tować również jako szkielet analizy filmu 
Marcina Latałły Nasza ulica.

O  C Z Y M  O P O W I A D A Ć ?
tropem do rozpoczęcia analizy filmu 
może być tytuł dokumentu. co kryje 
się za określeniem „nasza ulica”? tytuł 
może sugerować, że temat filmu będzie 
związany z opisem jakiejś ulicy. i tak 
jest w istocie – film przedstawia histo-
rię rodziny mieszkającej od pokoleń 
w kamienicy usytuowanej przy jednej 

z łódzkich ulic. bardzo istotne są już 
pierwsze ujęcia filmu: widzimy człon-
ków rodziny ustawianych przed kame-
rą przez reżysera, którego polecenia sły-
szymy zza kadru. w małym mieszkaniu, 
na stojącej pod jedną ze ścian sofie sie-
dzą: stara kobieta, jak się dowiadujemy 
z wypowiedzi reżysera – babcia, kobie-
ta i mężczyzna w starszym wieku, mło-
da dziewczyna i młody mężczyzna oraz 
nastolatka trzymająca na kolanach psa. 
wszystkie zabiegi związane z przygoto-
waniem rodziny do filmowania przypo-
minają sesję fotograficzną. sekwencja 
ta powtórzy się w ostatnim fragmen-
cie filmu, gdzie obraz rodziny zostanie 
dosłownie zatrzymany w nieruchomym 
kadrze, współtworząc w ten sposób, wraz 
z początkową sekwencją, spajającą film 
klamrę. Film możemy potraktować jako 
rodzaj albumu, którego kolejne strony 
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odsłaniają nam historię pewnej rodziny. 
poznajemy jej członków, ale zachowanie 
reżysera upewnia nas, że będzie on im 
aktywnie towarzyszył, stając się współ-
bohaterem filmu.
RODzina
Marka możemy poznać bliżej, gdy sto-
jąc na dachu kamienicy, ze smutkiem 
w głosie komentuje zmiany zachodzące 
w mieście. jego rodzina od pokoleń 
pracowała w zakładach włókienni-
czych izraela poznańskiego w Łodzi. 
Obecnie zniszczone i opuszczone budyn-
ki są poddawane rewitalizacji i w przy-
szłości na terenie fabryki powstanie 
wielkie centrum handlowo-rozrywko-
we. w kolejnych kadrach widzimy nisz-
czejące budynki, opuszczone hale, we 
wnętrzach poniewierają się złom i śmie-
ci, okna straszą powybijanymi szybami. 
„ja jestem w tym stopniu tak zburzo-
ny jak ta fabryka” – mówi mężczyzna, 
przy okazji wyjaśniając, że od kilkuna-
stu lat jest zarejestrowany w urzędzie 
jako bezrobotny, bez prawa do zasił-
ku. sekwencję kończy powolna jazda 
kamery wzdłuż muru, za którym stoi 
frontowa ściana jednego z budynków 
zakładu. to ujęcie, za każdym razem 
rejestrujące powolne zmiany w wyglą-
dzie fabryki, niczym refren będzie prze-
platać kolejne fragmenty filmowej opo-
wieści. Śledząc dalsze losy ojca rodziny, 
dowiadujemy się, że od lat nie mieszka 
ze swoją pierwszą żoną, ale z konkubiną, 
która ich utrzymuje.
starsza córka Marka wraz z chłopakiem 
mieszka u swojej babci, w jej małym 
mieszkaniu, znajdującym się w tej 
samej kamienicy. Dziewczyna jest w cią-

ży i prawdopodobnie z tego powodu 
nie uczy się i nie pracuje. jej chłopak 
również jest bezrobotny. jego starania 
o zdobycie pracy na terenie remonto-
wanej fabryki poznańskiego obserwuje-
my razem z kamerą. na placu budowy 
tomek dowiaduje się, że z jego umie-
jętnościami (robi „w kamieniu”, praco-
wał też na budowie) może liczyć na pra-
cę za rok. sytuacja młodych pogarsza 
się po urodzeniu dziecka, gdyż nadal 
mieszkają u babci, a starsza pani ze swo-
jej renty musi utrzymać nie tylko sie-
bie, ale i trójkę współlokatorów. Gdy 
tomek trafia do więzienia, dziewczy-
na postanawia wyjechać do niemiec 
do matki, a swojego syna zostawia pod 
opieką babci.
babcia jest kobietą starą i zmęczoną. 
przez całe życie ciężko pracowała jako 
szwaczka w zakładach poznańskiego, 
kontynuując tradycje rodzinne: jej bab-
ka oraz matka także pracowały w tym 
zawodzie i w tej fabryce. starsza pani 
od lat mieszka w tym samym mieszka-
niu, w tej samej kamienicy. tu urodzi-
ła syna, tu pomagała w wychowaniu 
wnuczki, a obecnie prawnuka. kobieta 
cieszy się, że wnuczka z nią mieszka, 
bo nie czuje się samotna, ale zarazem 
pragnie już spokoju. pomimo swojego 
wieku jest osobą trzeźwo spoglądającą 
na świat. Gdy razem z wnuczką ogląda-
ją w telewizji program poświęcony wej-
ściu polski do unii europejskiej, stwier-
dza żartobliwie: „Dziennika nie oglądam, 
weszłam do unii, nie wiem którą stro-
ną”. nie może pogodzić się ze zmia-
nami zachodzącymi w jej rodzinie. 
wychowana w poszanowaniu dla pracy 
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i szacunku dla starszych, nie może zaak-
ceptować przerażającego braku odpo-
wiedzialności u młodych ludzi.
MiastO
Nasza ulica ma też swojego nieosobo-
wego bohatera – jest nim miasto Łódź, 
a dokładnie fragment dzielnicy przemy-
słowej. poznając koleje losu bohaterów 
na przestrzeni kilku lat ich życia, przy-
glądamy się też zmianom zachodzącym 
w mieście. z okien kamienicy obserwu-
jemy jeden z charakterystycznych dla 
współczesnego krajobrazu industrial-
nego procesów – wykup starych fabryk 
i zakładów przez obcy kapitał i prze-
obrażanie ich w potężne centra han-
dlowo-rozrywkowe. jesteśmy świadkami 
metamorfozy, podczas której oglądane 
w początkowych kadrach filmu ruiny 
fabryki włókienniczej odzyskują swo-
ją dawną architektoniczną świetność. 
zagraniczni inwestorzy podkreślają 
fakt, że nie niszczą polskiej architektu-
ry, ale dają jej nowe życie: na terenie 
zniszczonych hal fabrycznych powsta-
ją nowoczesne sklepy, butiki, muzeum, 
piękny rynek, a wszystko jest przecież 
przeznaczone dla rozrywki i przyjemności 
obywateli miasta.
Mieszkańcy okolicznych kamienic z zain-
teresowaniem przyglądają się pracom 
budowlanym, cieszą się, że przy oka-
zji tej ogromnej inwestycji budowlanej 
zostanie odnowiona ulica, przy której 
stoją ich domy. czy bohaterom filmu 
podobają się te zmiany? Ojciec ubolewa 
nad upadkiem fabryki, ale babci zmiany 
się podobają. w przedostatniej sekwen-
cji filmu przekraczamy razem z kamerą 
i tłumem odwiedzających główną bramę 

wejściową prowadzącą do centrum han-
dlowego. Ludzie rozchodzą się po pię-
trach galerii, spacerują po malowniczym 
ryneczku. wśród zwiedzających jest też 
Marek, który nie może nadziwić się uro-
kowi tego miejsca. „jak ja bym chciał 
mieć te parę ładnych złotych” – powta-
rza, krążąc odświętnie ubrany po cen-
trum handlowym.

J A K  O P O W I A D A Ć ?
znamy już temat dokumentalnej historii, 
warto zastanowić się zatem nad głów-
nymi zasadami konstrukcji filmu. cechą 
charakterystyczną Naszej ulicy jest per-
sonalny charakter narracji. Oglądając 
ten dokument, wyczuwamy, że zarów-
no przed kamerą, jak i za kamerą stoi 
autentyczny człowiek. Obecność auto-
ra zauważalna jest nie tylko w momen-
tach, gdy słyszymy jego wypowiedzi, 
ale też wtedy, gdy bohaterowie filmu 
zwracają się ze swoimi uwagami wprost 
do kamery, a właściwie do osoby stoją-
cej za nią, czasem nawet wypowiada-
jąc imię reżysera. autor filmu często 
ujawnia swoją obecność za pośredni-
ctwem wypowiadanych przez siebie 
słów skierowanych do bohaterów, ale 
też w mniejszym lub większym stopniu 
bierze udział w różnych wydarzeniach. 
w czasie filmowej projekcji oglądając 
to, co ukazuje nam kamera, zaczyna-
my zastanawiać się, kto nam to wszyst-
ko przedstawia. personalizacja narracji 
nie wiąże się tylko z wyczuwalną obec-
nością reżysera, ale też z jego podejściem 
do tematu filmu. perspektywa autorska 
w filmie Nasza ulica jest manifestowa-
na przez fakt, że nie mamy tu do czy-
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nienia wyłącznie z podglądaniem łódz-
kiej rodziny. Reżyser filmu dąży do tego, 
aby za pośrednictwem kamery poka-
zać nam swoją wersję prawdy o prze-
ciętnej polskiej rodzinie. tytuł filmu 
sugeruje, że ta łódzka uliczka i zmiany 
zachodzące wśród mieszkańców kamie-
nicy są autorowi w jakimś stopniu bli-
skie. Do takiej interpretacji przekonuje 
nas też fakt, że reżyser cierpliwie towa-
rzyszył swoim bohaterom przez kilka 
lat ich życia. jest więc to zarazem film 
o autorze tego dokumentu, co znajdu-
je potwierdzenie w jednej z jego pra-
sowych wypowiedzi: „przez wszystkie 
filmy opowiadam też o sobie”.
MetaFORy wizuaLne
w filmie Nasza ulica szczególnym sposo-
bem manifestowania autorskiego charak-
teru wypowiedzi są metafory i symbole. 
symbolem zmian zachodzących w życiu 
mieszkańców łódzkiej kamienicy może 
być sposób uchwycenia wybranych frag-
mentów rewitalizowanej fabryki. Od cza-
su do czasu pojawia się ujęcie frontowych 
ścian fabryki i odgradzającego ją od uli-
cy ceglastego muru. stanowi to rodzaj 
przerywnika bądź refrenu, w wizualny 
sposób oddającego procesy przemian 
towarzyszących odbudowie zakładów 
włókienniczych, a zarazem uświadamia-
jącego nam upływ czasu.
bardzo interesującą metaforę wizual-
ną zastosował reżyser, ukazując uli-
cę po remoncie przeprowadzonym 
w związku z przebudową zakładów 
poznańskiego. przyjrzyjmy się temu frag-
mentowi bliżej. kamera ustawiona jest 
na środku ulicy, w miejscu, gdzie nama-
lowane są białe linie rozdzielające pasy 

ruchu. po lewej stronie kadru znalazły 
się fragmenty ścian fabryki, czerwienie-
jące w promieniach słonecznych. po pra-
wej stronie widzimy szare i obskurne 
budynki familoków, zanurzone w cieniu. 
Odnowiona, z wyraźnie zaznaczonymi 
białymi pasami ulica staje się na ekranie 
rodzajem granicy, której funkcje i zna-
czenie możemy na różne sposoby inter-
pretować. Możemy potraktować ją jako 
granicę oddzielającą dwa odmienne świa-
ty: z jednej strony mamy nowoczesność, 
bogactwo i przyszłość, z drugiej – biedę, 
zacofanie, regres. Oświetlone promie-
niami słońca budynki centrum handlo-
wego symbolizują nieuchronność zmian 
ekonomicznych zachodzących w polsce. 
ponure i tonące w mroku budynki sta-
rych kamienic symbolizują to, co stop-
niowo zostaje zepchnięte na margi-
nes życia społeczno-ekonomicznego; 
to obraz polski jako kraju kapitalistycz-
nie zacofanego.
elementem, który często występuje w fil-
mie w różnych konfiguracjach, a który 
możemy interpretować przede wszystkim 
na płaszczyźnie symbolicznej, jest okno. 
w bardzo wielu ujęciach kamera umiesz-
czona jest przed oknem lub za nim. przez 
okna oglądamy to, co dzieje się gdzieś 
„na zewnątrz”, na przykład na ulicy, 
na podwórku, na terenie budowy. w nie-
których przypadkach kamera towarzyszy 
bohaterom, którzy wyglądają przez okno. 
są też ujęcia, w których postaci znajdują 
się we wnętrzu budynku i stamtąd obser-
wują okolicę. w innych sytuacjach, gdy 
kamera prześlizguje się po ścianach róż-
nych zabudowań, mimowolnie zwraca-
my uwagę na okna. w przypadku dość 
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ciemnych ścian kamienic, okna przycią-
gają nasz wzrok ze względu na swoje bia-
łe obramowania. Gdy obserwujemy frag-
menty murów fabryki włókienniczej, ich 
charakterystyczną dekoracją są właśnie 
duże ciemne okna, składające się z wie-
lu malutkich szybek, w większości potłu-
czonych. Okno możemy potraktować 
jako rodzaj soczewki, za pomocą któ-
rej docieramy do obrazu rzeczywisto-
ści. ale też jako ramę, w którą obraz 
ten jest ujęty. element ten symbolizu-
je pewien rodzaj oddalenia, wprowa-
dza dystans, niesie informację, że to, 
co oglądamy, nie jest obrazem rzeczywi-
stości danym nam wprost, ale uprzednio 
zinterpretowanym.

W I M I Ę  C Z E G O O P O W I A DAĆ ?
Film Nasza ulica możemy potraktować 
jako próbę zbudowania uogólnione-
go portretu zbiorowego współczesnych 
polaków. jednak wszystkie zabiegi zasto-
sowane przez reżysera zaprzeczają zasa-
dzie anonimowości. poznajemy imiona 
i nazwiska bohaterów, szczegóły z ich 
intymnego życia (poród, problem alko-
holowy, więzienie). jest to więc por-
tret konkretnej polskiej rodziny, żyjącej 
w określonym miejscu i czasie. nie otrzy-

mujemy obrazu „statystycznego polaka”. 
przeczy temu też tytuł filmu, sugerujący 
bliskość poruszanych w filmie zagadnień. 
Historia obcej rodziny staje się – w wyni-
ku jej rozpiętości w czasie oraz rodzące-
go się stopniowo przywiązania do boha-
terów – swoistą wersją historii osobistej. 
bolączki współczesnego życia są obecne 
w wielu polskich rodzinach, ale poruszo-
na w filmie problematyka społeczna dzię-
ki pośrednictwu pierwiastka autorskiego 
ociera się o problematykę egzystencjalną. 
pytania, które narzucają się po obejrze-
niu filmu, są częściowo z nią związane. 
Dlaczego rodziny w polsce rozpadają się? 
Dlaczego rodzice nie są już autoryteta-
mi dla swoich dzieci? Dlaczego młodzi 
ludzie coraz częściej opuszczają ojczy-
sty kraj? Dlaczego członkowie tej samej 
rodziny, ale reprezentujący różne gru-
py wiekowe, nie potrafią, lub nie chcą, 
ze sobą rozmawiać? Film dokumentalny 
Nasza ulica, ukazujący życie zwyczajnych 
mieszkańców jednej z polskich metro-
polii, kryje w sobie część odpowiedzi 
na powyższe pytania. na inne proble-
my, związane z szeroko pojętym zagad-
nieniem współczesnych lęków, musimy 
odpowiedzieć sobie sami, obserwując 
życie na naszych ulicach.
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1 na podstawie filmów Dług i Nasza ulica 
spróbuj określić, jaki charakter ma przed-
stawiony w nich obraz nowej polskiej 
rzeczywistości. czy stanowiska reżyse-
rów można ocenić jako krytyczne?
2 zastanów się, czy na podstawie cha-
rakterystyki bohaterów obu filmów może-
my mówić o upadku ideałów, a jeśli tak, 
to których.
3 biorąc pod uwagę formę filmowych 
przekazów, zastanów się, czy bardziej 
wiarygodny obraz polskiej rzeczywisto-

ści przynosi film fabularny czy dokumen-
talny. jakie kryteria, cechy lub elementy 
charakterystyczne dla obu filmów o tym 
decydują?
4 Odwołując się do definicji pojęcia „tra-
gizm”, zastanów się, czy sytuację boha-
terów filmu Dług możemy określić jako 
tragiczną.
5 analizując historie ukazane w filmach 
Dług i Nasza ulica, spróbuj podać przy-
kłady innych problemów towarzyszących 
życiu współczesnych polaków.
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