Wywiad z Robertem Latuskiem –
reżyserem spektaklu „Kruk z Tower”
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Skąd pomysł na wybór właśnie tego tekstu?
R.L: O sztuce „Kruk z Tower” dowiedziałem się od żony, która była na premierze spektaklu w Teatrze
Dramatycznym w Warszawie. Wróciła bardzo wzruszona, w dużych emocjach i mówi: „Słuchaj, jest taki
tekst, który opowiada o relacjach dziecka z rodzicem. Pojawia się tam problem internetu”. Powiedziała, że
to jest coś podobnego, do sytuacji w naszym domu. Mamy syna i trzy córki, wszyscy to nastolatki, które
ciągle siedzą przed komputerami. Syn zamyka się w pokoju i patrzy w ekran. Ma tam swoich znajomych
i w zasadzie ten komputer mu wystarcza do wszystkiego. Jego świat jest gdzieś tam, coraz mniej o nim
wiemy. Przeczytałem tekst sztuki i stwierdziłem, że to jest o nas, o naszych dzieciach, o rodzicach
w dzisiejszych czasach, o problemie wychowawczym, problemie Internetu i spotkania się z drugim
człowiekiem, o trudnych dla osób starszych relacjach – niezrozumiałych często. Moje pokolenie
wychowywało się na podwórku, boisku, a nie w Internecie. Przyszedłem z tekstem do Dyrektora
i powiedziałem, że może warto to zrobić w Teatrze, bo jest to historia, która może poruszyć zwykłego widza
– nastoletniego, ale też starszego, bo dzięki takim tekstom będzie nam łatwiej zrozumieć w jakim świecie
żyjemy. W świecie, który się zmienia.
Jak się Pan czuje w roli reżysera, będąc jednocześnie w zespole aktorskim Teatru Jaracza?
R.L: Kiedy Dyrektor zaproponował, żebym wyreżyserował „Kruka z Tower”, pomyślałem, że to nie jest
dobry pomysł. Obawiałem się, że reżyserowanie koleżanki i kolegi z zespołu może być dla mnie niezręczne.
Poza tym, ja patrzę na tekst z perspektywy aktorskiej, a reżyser musi umieć spojrzeć z drugiej strony – ze
strony widza, dawać uwagi, stworzyć jakiś świat, w który wejdą aktorzy. Jednak z próby na próbę
przekonywałem się, że daję radę. Okazało się, że to, że jestem aktorem i znamy się dobrze bardzo ułatwia

nam pracę. Mówimy wspólnym językiem. Nazywamy razem rzeczy. Mogę dawać sugestie aktorskie, czasem
może nawet coś „podegrać”, chociaż aktorzy tego nie lubią – wolą sami dochodzić do pewnych emocji,
zachować, samemu budować rolę. Bardziej niż reżyserem, czuję się raczej osobą, która patrzy z boku
i mówi, czy wierzę w to, czy też nie. Czy aktorzy są dla mnie prawdziwi, czy tworzą konflikt? Staram się
raczej pomagać, niż narzucać.
Dla kogo jest ta sztuka i co widzowie mogą z niej wynieść?
R.L: Siłą tego tekstu jest to, że porusza problemy, które mogą być bliskie widzom w bardzo różnym wieku.
Znajdą w nim coś dla siebie osoby młode, nastoletnie, ale również starsze – rodzice, którzy wychowują
dzieci mające dostęp do wirtualnej rzeczywistości od najmłodszych lat. Ten świat jest bardzo atrakcyjny dla
młodych ludzi, co często negatywnie wpływa na ich relacje międzyludzkie, także w rodzinie. Świetnie
uchwycona jest w tej sztuce relacja dzieci – rodzice. Każdy rodzic chciałby jak najlepiej wychować swoje
dziecko, rozmawiać, przekazywać jakieś wartości. Jednak w dobie Internetu to zadanie jest utrudnione.
Bardzo często okazuje się, że młodzi ludzie wolą czerpać wiedzę i wartości z sieci. Wirtualna rzeczywistość
zaczyna kształtować dziecko za rodziców, utrudniając bliskie kontakty w prawdziwym życiu. Młodzi ludzie
odnajdują się lepiej przed komputerem, niż podczas rodzinnego obiadu przy stole. Próby rozmowy z moim
synem, pytania o to co słychać, co w szkole, kończą się przeważnie krótkim: „A nic, wszystko w porządku”.
A po chwili siada przed komputerem i słyszę, jak rozmawia ze swoimi przyjaciółmi, gra, śmieje się,
przeżywa prawdziwe emocje. Później wychodzi ze swojego pokoju i te emocje znikają. Nie ma w tym nic
złego, ale Internet zaczyna coraz bardziej zawłaszczać uwagę naszych dzieci, a jest jedynie narzędziem.
Czy Internet jest raczej szansą, czy zagrożeniem dla młodych ludzi?
R.L: Ja jestem jeszcze w stanie wyobrazić sobie świat bez Internetu i telefonów, natomiast mam wrażenie,
że moje dzieci już nie. Bardzo ważne jest, aby każdy z nas potrafił się obchodzić z tym Internetem. Znał jego
dobre i złe strony. Żona zawsze dzieciom powtarza, że cokolwiek zamieszczają w sieci, to zostanie tam już
na zawsze. „Uważajcie na to, co mówicie. Bądźcie otwarci, ale pamiętajcie, że wrzucane do sieci materiały,
m.in. zdjęcia, tam zostają.” Może czasem lepiej jednak się spotkać i porozmawiać, a nie tylko korzystać
z sieci. Zdziwiło mnie, że moje dzieci często nie wychodzą wieczorem, żeby porozmawiać, tylko łączą się
z innymi przez Internet i to im wystarcza, że wolą pisać sms-y, zamiast do kogoś zadzwonić.. To jest dla
mnie duża zmiana, że ludzie przestają ze sobą rozmawiać, a zaczynają pisać - krótkie wiadomości… coraz
krótsze.
Jak można odczytać tekst Iwanowa w pandemii? Czy sytuacja wymuszonej izolacji, nadała jej jakiś nowy,
dodatkowy wymiar?
R.L: Izolacja społeczna w czasach Covidu to jest tragedia dla wszystkich. Zamknięcie w domach, brak
spotkań, lekcje online – szczególnie dla młodych, którzy potrzebują kontaktu z rówieśnikami, ta izolacja
zawsze coś im zabiera. Z drugiej strony, gdyby nie Internet, w ogóle nie mieliby tego kontaktu. Internet jest

bardzo potrzebny, szczególnie w czasach pandemii, ale to nie wystarczy. Myślę, że Internet jest
zagrożeniem, ale i zbawieniem, wszystko zależy od tego kto i jak z niego korzysta. Nie jest to sytuacja tylko
czerni i bieli. Trzeba pamiętać, że w Internecie jest sporo oszustów, nadużyć finansowych, podszywania się
pod innych, więc zagrożenia są i to ogromne, ale uważam, że bez Internetu nie ma dzisiaj świata.
Czym się charakteryzują żyjące wśród nas Kruki z Tower?
R.L: Jest dość dużo Kruków z Tower wśród nas we współczesnym świecie. Chodzi o to, że każdy z nas –
o czym mówił Gombrowicz – ma maskę. Kruk z Tower to coś w rodzaju maski. To symbol uwięzienia we
własnym, wyimaginowanym świecie z którego chce się wydostać. Kruk z Tower to uwięziony ptak
z podciętymi skrzydłami. Jeśli kruki odfruną, to coś się skończy, coś zniknie, dlatego się je kaleczy, żeby nie
mogły odlecieć, żeby były wśród nas. Każdy z nas chce być wolny, szczęśliwy, a Kruk z Tower to okaleczony
ptak, który jeszcze pamięta o swojej wolności i szczęściu. Uważam, że najważniejsza w życiu jest miłość,
a każdy z nas chce dać komuś miłość, chce ją zdobyć. Nasz spektakl to także opowieść o pragnieniu miłości,
jej braku, o potrzebie bycia sobą w pozytywnym znaczeniu. Internet może nas kaleczy, ogranicza, ale daje
nam też wolność. ”Kruk z Tower” jest historią matki wychowującej syna, która nie potrafi do niego dotrzeć,
bo ten się przed nią zamyka, nie mówi o sobie nic. Ona nie wie kto tak naprawdę żyje w pokoju obok.
Próbuje nawiązać z nim relacje, ale to się nie udaje, więc zaczyna z nim rozmawiać przez Internet. Okazuje
się, że jest łatwiej. Tam może się przed synem otworzyć, a on przed nią. W życiu to im się nie udaje, bo
wchodzą w to trudne emocje, wspomnienia. W Internecie wystarczy dać uśmiech i ktoś myśli, że jest fajnie.
Napisze się słowo „kocham” i ono jest tylko słowem, które może mieć ukryte znaczenie, ale nie musi.
W dzisiejszym życiu boimy się mówić o emocjach, trudno nam przychodzi rozmawiać o prawdzie. O dziwo,
w Internecie niektórym jest łatwiej to robić. Na tym polega problem w sztuce. Bohaterowie wyrażają swoje
prawdziwe uczucia i pragnienia w Internecie, czego nie potrafią robić w życiu prywatnym. Może to jest
problem współczesności, że tak trudno nam komukolwiek zaufać, otworzyć się przed kimś. Boimy się, że
zostaniemy zranieni. W Internecie również możemy zostać zranieni, ale zawsze możemy jednym
kliknięciem się wyłączyć, poszukać innego przyjaciela, podobnego do nas.
Jakaś rada dla rodziców, których dzieci kurczowo trzymają się świata wirtualnego?
R.L: Dzisiaj bardzo trudno zabrać naszym dzieciom Internet. Jedyne co chyba możemy zrobić, to
uświadomić im jakie są tam zagrożenia, że często nie wiemy kto jest po drugiej stronie, z kim rozmawiamy.
Możemy uświadamiać, że tam jest super, jest wszystko, że możemy tam trafić na kogoś takiego jak my, ale
też z pozoru rzeczy wyglądające na bezpieczne mogą okazać się oszustwem. Trzeba z dziećmi po prostu
rozmawiać, żeby ich nie zostawiać samych z problemami. Rozmawiać na trudne tematy, m.in. Internetu.
Oczywiście dzieci więcej wiedzą na ten temat, bo to ich naturalny świat, ale my dorośli wiemy jak czasem
można skrzywdzić drugiego człowieka, dlatego bądźmy ze sobą szczerzy i rozmawiajmy o problemach, bo
one same się za nas nie rozwiążą, i o tym też jest „Kruk z Tower”. Jest rozmowa – można wyjść z problemu.
Nie ma rozmowy – jest problem.

