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W 1990 roku w kalifornii twój ojciec Richard
minnich stracił pamięć. co dokładnie się stało?
– Parkowali z moją macochą Lorettą przed hi-
permarketem, ktoś wjechał w nich samocho-
dem od tyłu. Ojciec poleciał do przodu, potem
do tyłu i uderzył w zagłówek z taką siłą, że pę-
kło obicie i metalowy pręt wbił mu się w tył
głowy. Początkowo tata doznał tylko lekkiego
zamroczenia i bolała go głowa. Loretcie nic się
nie stało. Oboje następnego dnia poszli do pra-
cy. Amnezja u taty przyszła tydzień później.
Nie wiedział, kim jest, nie rozpoznawał żony,
dzieci. Wtedy zabrali się do niego neurolodzy,
porobiono badania, rezonans wykazał uszko-
dzenie trzonu mózgu. Ojciec opowiadał o tym
dziesiątki razy.

Dowiedziałem się o wszystkim dwa miesią-
ce później. Skończyłem właśnie studia i podró-
żowałem po Europie. Wiadomość zastała mnie
w ZSRR. Loretta powiedziała mi, że ojciec nic
nie pamięta, ale że to na pewno minie, właści-
wie nic mu nie jest, wszystko jest pod kontrolą
i żebym nie zmieniał swoich planów. Zobaczy-
łem się z ojcem dopiero po pół roku.
Jak cię przywitał?
– Wyjechali po mnie na lotnisko. Tata uściskał
mnie i powiedział: „Ty musisz być moim synem
Rickiem. Loretta pokazywała mi twoje zdjęcie”.
Szok?
– Szok, ale byłem na to przygotowany. Cały mój
wysiłek był skierowany na to, żeby nie powie-
dzieć czegoś, co mogłoby mu sprawić przykrość.

Następnego dnia wyjąłem kamerę, postawi-
łem ją naprzeciwko nas i zainicjowałem roz-
mówkę. Spytałem tatę, czy wie, ile ma lat. On:
„46, a ty?”. Ja na to, że dokładnie połowę. To
miało być takie zadanie dla taty, bo on wraz
z utratą pamięci stracił umiejętność czytania,
pisania, liczenia. Zastanowił się chwilę i mówi:
„Aha, to znaczy, że 23. Od kilku tygodni ćwiczę
dzielenie”. A ja: „Zgadza się, 23”. I bardzo się
obaj ucieszyliśmy. Myślałem, że pokażę mu tę
scenkę za jakiś czas, gdy już odzyska pamięć,
i razem będziemy się z niej śmiać.

Wkrótce wyjechałem na stałe do Berlina.
W rozmowach telefonicznych ojciec brzmiał co-
raz gorzej. Skarżył się na samotność, mówił, że
źle się czuje z Lorettą. Że atmosfera wokół niego
jest wroga, że w zasadzie ma tylko dwóch faj-
nych kumpli. Chodziło mu o Justina i Matta.
ich synów?
– Justin miał wtedy osiem lat, a Matt cztery.
Kiedy odwiedziłem ich rok później, tata łaził
z nimi po drabinkach, zjeżdżał ze zjeżdżalni.
Oscylował na poziomie: starszy od Matta, młod-
szy od Justina. Nie umiał korzystać z prysznica
ani się ogolić. Kiedy usłyszał, że prezydent Ken-
nedy został zamordowany, wybuchnął płaczem.
Lekarze wyjaśnili nam, że gdy zginął Kennedy,
nasz tata prawdopodobnie płakał tak jak wszy-
scy wtedy. Odświeżały się więc dawne reakcje.
Spodziewaliśmy się, że pamięć wkrótce wróci.
Jednak nic takiego się nie działo.

Najgorzej znosił to Justin. Płakał: „Dlaczego
tata jest taki dziwny? Czy dawny tata do nas
wróci?”. Loretta tłumaczyła mu: „Tak, kochanie,
tatuś wróci, jeśli będziesz się starał. Musisz dużo

z nim rozmawiać”. Justin nie mógł zrozumieć, co
się dzieje, to nie było podobne do niczego, co
spotykało jego rówieśników. Loretta ciężko pra-
cowała. On musiał teraz zajmować się i Mattem,
i ojcem, wokół którego wszystko się kręciło.

Atmosfera w ich domu gwałtownie się po-
garszała. Zrozumiałem, że popełniłem wielki
błąd, że nie przyjechałem do ojca od razu po wy-
padku. Że uwierzyłem Loretcie, która zapew-
niała mnie, że wszystko jest pod kontrolą, a nie
było. Tata twierdził, że Loretta źle go traktowa-
ła, że kazała mu podpisywać jakieś dokumenty.
Dostał nawet paranoi i nagrywał ich rozmowy.
W końcu się z nią rozwiódł. Według jego słów
Loretta po prostu wyrzuciła go z domu.
zaraz, zaraz. Wyrzuciła z domu, a przecież zo-
stała sama z dwojgiem małych dzieci. tata pła-
cił alimenty?
– Ojciec dostał trochę pieniędzy jako odszko-
dowanie. Sąd kazał mu część z nich przezna-
czyć na fundusz dla Justina i Matta. To było
ich rozliczenie, o ile wiem.
Jak twój ojciec mógł sobie dać radę sam po roz-
wodzie, skoro był na poziomie dziecka?
– Miał nas. Moje dwie starsze siostry bliźniacz-
ki Ann i Jan bardzo mu pomagały. Tak samo
moja mama z ojczymem, ciocia, wujek. Znaleźli
mu mieszkanie, pomogli w przeprowadzce, za-
łatwili pracę. Został roznosicielem gazet. Co-
dziennie rano wsiadał na rower i wrzucał lu-
dziom gazety do ogrodu. Lekarze uważali, że to
go nauczy odpowiedzialności, a zarazem wyci-
szy i pomoże w odzyskaniu pamięci, czego oczy-
wiście nie mogliśmy się doczekać.

Rzeczywiście, nowy tryb życia ojcu bardzo
służył. Dzięki niemu poznał Tracy.
Swoją trzecią żonę.
– Ona stała na balkonie, on wrzucił jej do
ogródka gazetę, wyraził podziw dla jej kwia-
tów, zaczęli rozmowę. Tracy była osobą w pew-
nym sensie o podobnym życiorysie. Kiedyś
pracowała w korporacji, gdzie przeżyła zała-
manie nerwowe. Postanowiła wycofać się z ży-
cia pełnego rywalizacji i stresu i poświęciła się
pisaniu wierszy dla dzieci. Ojciec przy niej od-
żył. Zamieszkali razem, zaczęli hodować kwiaty
i w pewnym momencie zdałem sobie sprawę,
że mój tata jest człowiekiem szczęśliwym. Ma-
ma twierdzi, że ojciec nigdy wcześniej nie był
szczęśliwy.
Przyniosłeś na nasze spotkanie listy, które oj-
ciec pisał do ciebie w czasie, gdy związał się
z tracy. to właściwie laurki.
– Sam byłem zaskoczony, tak dawno do nich
nie zaglądałem. Spójrz, jak starannie powyci-
nał wzorki w kartce, wykonał obrazki: słonecz-
ko, kwiatki. Każdy akapit innym flamastrem.
„you are soooooo beautiful person, Rick” (je-
steś przepiękną osobą, Rick) napisane jest na
różowo. i o twojej żonie tu jest, że jest wspa-
niałą kobietą, i o waszych cudownych dzie-
ciach.
– Sielanka, prawda? Zapomniałem o tych li-
stach. Zatarło je to, co nastąpiło potem.

Kiedy je wczoraj przy okazji przeglądałem
na nowo, przypomniało mi się, co ojciec po-
wiedział mi właśnie w tym czasie: „Mama
twierdzi, że ktoś bardzo bliski zada mi wkrót-
ce cios w plecy”. Wtedy byłem przekonany, że
chodzi o Justina. Nasilały się jego problemy
z narkotykami. Straszliwie się z ojcem kłócili.
Powiedziałeś „mama”?
– Nie chodziło oczywiście o naszą mamę, tylko
o doktor Karen, psychoterapeutkę ojca. Mówił
do niej „mamo”.
odgrywała rolę jasnowidzącej?

– Opiekowała się nim przez dziesięć lat. Ta-
ta słuchał jej we wszystkim. Dopiero wczoraj
przyszło mi do głowy, że doktor Karen musia-
ła wtedy mieć na myśli mnie.

To było wkrótce po tym, gdy zacząłem krę-
cić o tacie film.
Jaki był tata dawniej? tak czuły jak w tych li-
stach pisanych po wypadku?

– Kompletnie inny. Bardzo surowy i wymaga-
jący. Ale za to spędzał z nami mnóstwo czasu.
Nie był intelektualistą. Promował kult tężyzny
fizycznej. Nieco niższy niż ja dzisiaj, ale silniej-
szy, bardziej umięśniony. Uprawiał z nami
sport, głównie bieganie.
czego przede wszystkim wymagał?
– Właśnie sukcesów w bieganiu. Jeśli nie wy-
graliśmy zawodów, nie krył niezadowolenia.
Musieliśmy być najlepsi. Z tym bieganiem
związana była pierwsza życiowa porażka taty.
Jako 17-latek przygotowywał się do olimpiady,
miał biec w reprezentacji USA na 400 metrów.
Niestety, przytrafiła mu się wyjątkowo złośli-
wa kontuzja kolana i o prestiżowych zawodach
musiał zapomnieć na zawsze.

Trzy lata później, w college’u, nastąpiła druga
ważna porażka ojca. Po wypadku na motocyklu
długo leżał w szpitalu, potem nasza mama zaszła
w ciążę, miały urodzić się Jan i Ann, trzeba było
iść do pracy. Ostatecznie wykształcenie rodziców
skończyło się na pierwszym roku college’u. Mo-
ja siostra ma koncepcję, że tata zazdrościł nam
tego, że skończyliśmy studia. Z jednej strony
opłacił wszystko, był z nas dumny, z drugiej
drażniło go to, że osiągnęliśmy więcej niż on.
kochałeś go?
– Bardzo. Imponował mi. To był prawdziwy
twardziel. Nieczuły na ból. Chciałem być jak on.
On z kolei chciał chyba być taki jak jego dzia-
dek, biznesmen, człowiek sukcesu. Dziadek był
dla niego wzorcem, bardziej niż własny ojciec,
który był niezbyt utalentowanym kaznodzieją.
Zwalniano go po roku z każdej parafii.

Żeby zasłużyć na uznanie mojego taty, cią-
gle biegałem. Jan i Ann również próbowały na
różne sposoby zrobić na nim wrażenie, ale on
im powtarzał, że jeszcze nie są dość dobre. To
zresztą skończyło się problemami w ich doro-
słym życiu, z mężczyznami, z bulimią. To już
inna historia...

Kiedy miałem 12 lat, rodzice się rozwiedli.
Ale tata nie przestał być obecny w naszym ży-
ciu. Zamieszkał godzinę drogi od nas, z Lorettą
i z jej dwojgiem dzieci: Lorą i Stevenem, którzy
byli mniej więcej w wieku moim i moich sióstr.
Jeździliśmy do nich na weekendy, na wakacje.
Jeśli miałem zawody sportowe, ojciec obowiąz-
kowo brał w tym dniu wolne i jechał wiele mil,
żeby mi kibicować. Nie brakowało mi go.

Mama z kolei związała się z moim ojczy-
mem, Tomem, który jest wspaniałym facetem.
Polubiłeś nową rodzinę ojca?
– Ojcu bardzo zależało, żebyśmy tworzyli wspa-
niałą, zgraną rodzinkę, ale to nie wypaliło. Nie
znosiłem Stevena, z wzajemnością. A już naj-
bardziej nas wkurzało, jak on i Lora mówili do
naszego ojca „tato”. Czuliśmy się lepsi, bo to
my byliśmy prawdziwymi dziećmi. Poza tym
Steve był kiepski w sporcie.

Siostry po paru latach w ogóle przestały do
nich jeździć, ja wytrzymałem nieco dłużej.
kim twój tata był z zawodu?
– Dobre pytanie. Jego praca była zawsze owiana
pewną tajemnicą. Wiadomo było, że chodzi
o komputery – ale co konkretnie? Nigdy w mło-
dości się nad tym nie zastanawiałem. Tata nie-
ustannie zmieniał pracę. Tak jak w dzieciństwie
ciągle wędrował z rodzicami z parafii na parafię,
tak później my jeździliśmy z nim z miasta do
miasta, ze stanu do stanu. Ledwo się z kimś za-
przyjaźniliśmy w jednej szkole, już trzeba było
się wynosić. Kiedy założył nową rodzinę, było to

samo. Wiem, że gdy zdarzył się wypadek, byli
z Lorettą w niezłych tarapatach finansowych.
Jak się ułożyły ich relacje, kiedy ojciec związał
się z tracy?
– Zdecydowanie się polepszyły. Jego listy
z okresu laurkowego wyrażają nie tylko miłość
do mnie, ale jego ówczesną apologię świata
w ogóle. Regularnie widywał się z Justinem
i Mattem i zaczął często używać słowa „cool”.
Tracy zaakceptowała go jako nowego człowie-
ka: dziecinnego, pogodnego, bezradnego. Nie
oczekiwała, że będzie osobą, której on nie pa-
miętał. Kiedy próbuję postawić siebie na jego
miejscu, myślę, że to było fantastyczne. Musiał
odczuć ogromną ulgę.

Kiedy przyjechałem do nich z moim naj-
starszym synem, przyjęli nas bardzo serdecz-
nie. Tata złapał świetny kontakt z Jonatha-
nem. Musiałem przyznać, że lepiej rozumie
osobowość dziecka niż ja. Był bardzo ciepły
także dla mnie. Był tylko jeden problem.
nadal cię nie pamiętał?
– Kiedy go o to pytałem, od razu przeskakiwał
do rozwlekłych opisów swoich problemów psy-
chosomatycznych. Opowiadał o tym, jak oślepł
na pewien czas na lewe oko, o kłopotach
z błędnikiem. Twierdził, że jego przypadek jest
tak nietypowy, że głowią się nad nim najlepsi
lekarze. Wyraźnie mu to pochlebiało.

Ja z kolei nie mogłem się pogodzić z tym, że
człowiek, który mnie ukształtował, z moimi ce-
chami charakteru, wadami i pasjami, do spor-
tu na przykład, przestał istnieć. Że go nie ma.
Nie umarł nawet. Gorzej. Jest tak, jakby go nig-
dy nie było. Czułem się, jakby ktoś wymazał
także pokaźną część mojego życia. On mówił:
„Moja głowa jest pusta, rozumiesz? Pusta”, a ja
zastanawiałem się, co się w takim razie stało

z moimi obrazami z dzieciństwa, które prze-
chowywałem w pamięci jak skarby. Co z sytu-
acją, gdy biegamy z siostrami, a tata mierzy
nam po kolei czas na stoperze. Co z najpięk-
niejszą sceną z dzieciństwa, kiedy pewnej zimy
w Kansas wychodzę z domu, a tam stoi ogrom-
ne igloo, które tata zbudował specjalnie dla
mnie. Jeżeli nie można potwierdzić wspo-
mnień z kimś, kto był ich najważniejszym
uczestnikiem, to one jakby tracą ważność.

Coraz bardziej czułem, że tata przyjaźni się
ze mną trochę przez grzeczność. Że mu ten kon-
takt ciąży. Nie okazywali tego, ale czułem, że wo-
leliby być z Tracy sami. Było mi przykro, ale sza-
nowałem to. Podziwiałem ich energię, pomysły,
niektóre zupełnie nie do pomyślenia dla dawne-
go taty. Otóż okazało się na przykład, że wystę-
pują jako animatorzy czy też klauni na impre-
zach dla dzieci i w domach spokojnej starości.
Mieli niezwykłą cierpliwość i empatię dla dzieci
i starców. Widownia ich uwielbiała. Kiedy zoba-
czyłem ich jako gwiazdy imprezy dla seniorów,
w maskach i kolorowych pióropuszach, pomy-
ślałem, że muszę zrobić o nich film.
„Forgetting Dad” miał być filmem optymistycz-
nym?
– Tak, filmem o tym, jak można odbudować
swoje życie, kiedy wydaje się, że to już koniec.
O tym, że można być szczęśliwym, nie goniąc
za pieniędzmi i karierą. To miał być film o czło-
wieku, który narodził się na nowo.
czy oni zarabiali na życie jako klauni?
– Początkowo tak myślałem. Ale okazało się, że
robili to w ramach wolontariatu.
z czego więc żyli?
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czas, żebyś przestał mówić
do mnie „tato”. Jestem teraz
nowym Richardem
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Ojciec, który zapomniał
Chcieliśmy z bratem usłyszeć w końcu prawdę. Ale poczęstował nas kolejną
zawiłą opowieścią o uszkodzonych synapsach w swoim mózgu
Z Rickiem minnichem, reżyserem filmów dokumentalnych, roZmawia kataRzyna SuRmiak-DomańSka
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– ...że jego dotychczasowe życie było tak dale-
ce niesatysfakcjonujące, że ojciec chciał od nie-
go uciec. Lekarze podpisani pod orzeczeniem
zgadzali się jednak, że po intensywnej psycho-
terapii, zażywaniu antydepresantów pacjento-
wi powinna wrócić pamięć.

Warto dodać, że jednym z tych lekarzy był
mąż doktor Karen.

Dotarło do mnie, że ojciec zrobił nas
wszystkich w balona. Manipulował nami, po-
ciągał za sznurki, a my skakaliśmy tak, jak on
chciał. Zastanawiałem się, czy dobrze się bawił.

Płakaliśmy z siostrą nad tym orzeczeniem.
Tak bardzo chcieliśmy widzieć tatę jako boha-
tera albo przynajmniej jako jakąś niezwykłą
medyczną zagadkę. W każdym razie jako ko-
goś wyjątkowego. A tu taki banał.
ale motyw? Dlaczego to zrobił? może chodziło
o wyłudzenie odszkodowania. ile dostał?
– 325 tysięcy dolarów. Więcej możesz dostać,
gdy oblejesz się gorącą kawą w McDonaldzie.
To się średnio opłacało, zważywszy że nie mógł
wrócić do normalnej pracy ani prowadzić sa-
mochodu.

Nawet nie pokryło to ich wszystkich dłu-
gów. Loretta mówi, że dopiero niedawno skoń-
czyła je spłacać.

Ja podejrzewałem grubszą sprawę. Może ta-
ta miał na sumieniu jakąś aferę, przekręt, mo-
że chciał uniknąć odpowiedzialności? Posta-
nowiłem przyjrzeć się jego przeszłości zawo-
dowej.

Zacząłem szperać w starej prasie i natkną-
łem się na coś bardzo ciekawego. Okazało się,
że w czasach gdy ojciec pracował w pewnym
banku w Kalifornii, miała tam miejsce ogrom-
na afera finansowa. Ktoś zdefraudował kilka-
dziesiąt milionów dolarów. Poczułem przy-
spieszone bicie serca.

Pomyślałeś, że ojciec to genialny malwersant,
który ukradł i ukrył pieniądze, żeby teraz pota-
jemnie z nich korzystać?
– Owszem. Odnalazłem dawnego kolegę ojca,
który z nim pracował w tamtym banku. I tu zno-
wu usłyszałem coś, czego się nie spodziewałem.
Ten człowiek wspominał mojego ojca z wielkim
wzruszeniem. Przykro to mówić, ale był jedy-
nym, który wyrażał się o nim pozytywnie. Po-
płakał się, kiedy usłyszał, co mu się przytrafiło.

Okazało się, że ojciec pracował w tym ban-
ku przy programie komputerowym obsługują-
cym kredyty. Ktoś rzeczywiście zaczął fałszo-
wać numery umów kredytowych. Ojciec nie
był w to zamieszany. Przeciwnie – on to wy-
krył. I natychmiast wszczął raban.

Sprawa trafiła do prokuratury. Ojciec ze-
znawał w sądzie przeciwko swoim przełożo-
nym. Ostatecznie jednak nikt z winnych nie
poszedł do więzienia. Właściwie najbardziej
ucierpiał na tym wszystkim tata, bo stracił pra-
cę, a jego byli szefowie postarali się o to, by
w całej Kalifornii nie dostał nowej posady.
Przylepiono mu etykietkę „konfliktowego”.

Przypomniałem sobie, jaki był załamany,
kiedy odchodził z tamtego banku. Przeniósł ca-
łą rodzinę z południowej do północnej Kalifor-
nii, miał fantastycznie zarabiać, kupił nowy
dom i nagle po roku wszystko stracił.

Znowu zrobiło mi się taty żal. Może też tro-
chę mi ulżyło, że to nie ja – nie tylko ja – byłem
powodem jego rozczarowania. Że to nie ode
mnie chciał uciec.
Pytanie, czy podświadomie, czy świadomie.
– Nie ulega wątpliwości, że zamiast robić
wszystko, by sobie przypomnieć, tata robił
wszystko, żeby sobie niczego nie przypomnieć.
I że ja nie byłem dla niego dość dobry, dość
ważny, żeby go zatrzymać przy dawnym życiu.

Chciałbym widzieć w tych serdecznych li-
stach z okresu środkowego sygnał, że tata mnie
kocha. Że może ta maska, którą włożył, to inco-
gnito, pozwala mu wyrazić to, co wstydził się wy-
razić w swoim prawdziwym wcieleniu.

Doskonały plan – zamieść wszystko pod dy-
wan, odciąć się od dawnych porażek i grzechów,
zacząć życie na nowy rachunek. Może by się
udało, gdyby nie mój pomysł, żeby kręcić film.
Może ojciec poczuł się przeze mnie zdradzony.
Pod koniec filmu wyruszacie z Justinem na de-
cydujące starcie z ojcem. Jednak wasze spo-
tkanie nie zostało zarejestrowane.
– Kilka lat zbieraliśmy się, żeby pojechać do
niego razem i przyprzeć do muru. Przestać się
z nim wreszcie cackać.

Po przyjeździe na miejsce najpierw spotka-
liśmy się z wujkiem Larrym, starszym bratem
ojca, który przeprowadził się blisko niego i Tra-
cy. Jego też nie dopuszczali do bliższej zażyło-
ści i zakazali rozmawiania na ich temat z kim-
kolwiek, a zwłaszcza ze mną.

Kiedy szliśmy razem ulicą, nagle przypad-
kowo natknęliśmy się na Tracy. Najpierw po-
częstowała nas szerokim uśmiechem, ale gdy
zobaczyła ekipę filmową, szybko się pożegna-
ła. Wróciliśmy do hotelu i czekaliśmy, czy tata
się do nas odezwie.

Zadzwonił następnego dnia. Zgodził się na
spotkanie, ale bez kamery. Nie zaprosił nas do
domu, zjedliśmy śniadanie w kafejce. Mieliśmy
zamiar, a zwłaszcza Justin, od razu ostro go za-
atakować. Jednak kiedy zobaczyliśmy, w jak
kiepskim jest stanie, jak postarzał się przez
ostatnie trzy lata, zapomnieliśmy, po co przy-
jechaliśmy. Tata jak zwykle gładko przejął ster
rozmowy. Poczęstował nas kolejną zawiłą opo-
wieścią o uszkodzonych synapsach w swoim
mózgu. Justin nawet się nie odezwał.

Potem poszliśmy na spacer i gdy tylko na-
sze oczy mimowolnie się spotkały, wydawało
mi się, że widzę mojego dawnego tatę, ale to
były tylko mignięcia, ostatnie przebłyski cze-
goś, co już i tak skazane jest na unicestwienie.
Jedyne pytanie, jakie byłem w stanie zadać, to:
„Powiedz mi przynajmniej, czy chciałbyś sobie
mnie przypomnieć”. A on na to: „Wiesz...
w ogóle o tym nie myślę”.
Wybaczyłeś mu?
– Żeby wybaczyć, trzeba wiedzieć, co. Ustalenie
tego było przez lata najważniejszą sprawą
w moim życiu. Teraz już nie. Teraz czasem po
prostu go potrzebuję. Nie wierzę, że nie myśli
o tym. Jestem przekonany, że myśli o tym nie-
ustannie.

W zeszłym roku spotkaliśmy się wszyscy
na pogrzebie babci. Tata wykonał wielki krok,
zaprosił nas – wszystkie swoje dzieci – do sie-
bie do domu. Znowu liczyliśmy na jakiś coming
out i znowu nie dowiedzieliśmy się niczego no-
wego. Jak zwykle mydlił oczy, perorował
o swoich chorobach.

Powiedział, że słyszał o moim filmie, ale cią-
gle nie jest gotów, żeby go obejrzeć. Więc ja na
to, że w takim razie, gdy nadejdzie ten mo-
ment, obejrzymy go razem. On zrobił minę, że
może... że rozważy.

Był straszliwie stary, zniszczony po zawale.
Cienkie nóżki, zapadnięte policzki, trzęsący się
podbródek.
czego byś chciał od niego?
– Chciałbym ustalić jedno: czy był bardziej
krzywdzicielem, czy bardziej ofiarą. Ofiara
przecież ciągle może być bohaterem. Chciał-
bym może usłyszeć słowo „przepraszam”.

Ale gdybym mógł wybierać we wszystkich
nierealnych scenariuszach, to najbardziej
chciałbym z nim pobiegać. DF
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% tajemnica rodzinna

– Przede wszystkim z pieniędzy, które przysy-
łała im matka Tracy. Była bardzo zamożna
i w pełni akceptowała tatę jako zięcia.

Kiedy powiedziałem ojcu i Tracy o pomyśle
filmu, byli zachwyceni. Tracy recytowała przed
kamerą swoje wiersze, grała na gitarze. Ojciec
opowiadał, jak poznaje na nowo świat dzięki
Biblii. I nagle po kilku miesiącach powiedzieli:
koniec.
Bez powodu?
– Bez przekonującego powodu. Któregoś dnia
zostałem wezwany przez doktor Karen. W gabi-
necie siedział już mój tata. Powiedziała: „Richard
chce panu coś powiedzieć. Richard, pamiętasz,
co masz powiedzieć Rickowi?”. Ale ojciec się nie
odezwał, kulił się tylko jak dziecko. Dopiero póź-
niej w domu oświadczył mi, że chodzi o to, że
oni z Tracy wycofują się z filmu. Że nie życzą so-
bie naruszania prywatności. Wtedy chyba
krzyknąłem coś w rodzaju: „Tato, ocknij się,
przecież to ja, twój syn! Kiedy wreszcie odzy-
skasz pamięć?”. A on: „Najwyższy czas, żebyś
przestał mówić do mnie »tato«. Jestem teraz
nowym Richardem. Dawny Richard nie istnieje.
Musisz to wreszcie zrozumieć”.
To było, jakby dał mi w twarz.

Spakowali wszystkie swoje rzeczy i wypro-
wadzili się z Tracy do innego stanu.
uciekli przed tobą?
– Tata po prostu się ze mną rozwiódł.
ale nie przestałeś robić filmu?
– Pierwszy raz w życiu odważyłem się zrobić ta-
cie na przekór. Zawsze robiłem tylko to, czego
on chciał. To było na swój sposób ekscytujące.
Wtedy zacząłeś coś podejrzewać?
– Przyszło mi do głowy, że coś tu nie gra. Że oj-
ciec coś ukrywa. Jako syn instynktownie odrzu-
całem podejrzenia, ale jako reżyser, który wpadł
na niesamowity trop, nie mogłem przestać wę-
szyć. Chowając się za kamerę, drążyłem, wycią-
gałem coraz bardziej zadziwiające informacje,
a zarazem nie chciałem w nie wierzyć. Zaczęły
mi stawać przed oczami fakty, które przecież
znałem, ale albo je wyparłem, albo z podświado-
mą premedytacją nie poddawałem analizie.

Zmieniłem scenariusz. Postanowiłem oddać
głos innym, no i przede wszystkim wznowić
kontakt z Lorettą i przyrodnim rodzeństwem.
Okazało się, że amnezja ojca przez ostatnie 16
lat zatruwała życie wszystkim członkom naszej
rozbudowanej rodziny. Ale nie byliśmy w sta-
nie o tym rozmawiać. Aż do tej pory.
czego się dowiedziałeś?
– Najpierw wyszły na jaw pospolite kłamstwa oj-
ca, jak to, że Loretta go wyrzuciła z domu, że nie
miał się gdzie podziać, że spał w szafie. Nie mó-
wiąc o tym, że – mimo iż miał umysłowość sied-
miolatka – podstępem wykreślił Lorettę w urzę-
dzie jako współwłaściciela ich samochodu. Zosta-
wił ją z dwojgiem dzieci bez możliwości jeżdżenia
do pracy, choć sam miał odebrane prawo jazdy.

Ale bardziej zastanawiające było co innego.
Loretta opowiedziała mi, że wkrótce po wy-
padku wybrali się z synami do czytelni. Usiedli
w sali dla dzieci i zaczęli wspólnie uczyć się
czytania. Nagle Richard powiedział, że chce się
przejść. Nie było go dłuższy czas, Loretta po-
szła go szukać. Znalazła go w dziale medycz-
nym. Siedział nad naukowymi książkami o de-
fektach mózgu.
Jak siedmiolatek mógł czytać książki medyczne?
– No więc właśnie. Ustaliłem również, że doktor
Karen nie była pierwszym psychoterapeutą oj-
ca po wypadku. Z pierwszego tata szybko zrezy-
gnował. Podobno tamten uważał, że ojciec kła-
mie. Tak mi powiedziała babcia. Moja mama na-
tomiast wyznała otwarcie: „Od początku podej-
rzewałam, że on udaje. Że zmusza mnie do
włączenia się do jakiejś przeklętej gry”. Pisał jej
w listach: „Jak to możliwe, że rozwiodłem się
z tak sympatyczną osobą jak ty”. A ona się dzi-
wiła, jak człowiek, który dopiero uczy się alfabe-
tu, może napisać takie zdanie.

Mama twierdzi, że tata doskonale się usta-
wił. Ma nas wszystkich na każde zawołanie,
jest w centrum uwagi, co zawsze uwielbiał,
a zarazem jest zwolniony z wszelkiej odpowie-
dzialności.

Wtedy przypomniałem sobie, jak tata mó-
wił mi o dniu, kiedy stracił pamięć: „Obudziłem
się i nie miałem pojęcia, kim jestem. Na stoli-
ku nocnym leżało prawo jazdy. Na nim zdjęcie.
Sprawdziłem w lustrze, to było moje zdjęcie.
Obok były dane: Richard Minnich. Tak dowie-
działem się, jak się nazywam”.
Przecież nie znał liter.
– Najbardziej załamała mnie wizyta u Justina.
Był uzależniony od narkotyków, które zaczął
brać w wieku 13 lat. Nienawidził ojca, przekli-
nał go, uważał za kłamcę i egoistę. Opowiadał,
jaki ojciec był jeszcze przed wypadkiem. Bił je-
go i Matta, oszukiwał Lorettę.

Pojechałem do syna Loretty Stevena. On
również nie potrafił mówić o moim tacie spo-
kojnie. Już po amnezji ojciec uderzył jego syn-
ka. To mi przypomniało, że przecież wobec nas
tata też kiedyś bywał agresywny. Nie chciałem
go pamiętać takim. Miałem w sobie tyle współ-
czucia i poczucia winy, że wymazałem to, co złe.

Reasumując, wszyscy w rodzinie byli zgod-
ni, że w amnezji taty jest jakaś ściema. I że po
to czytał potajemnie książki o urazach mózgu,
żeby wiedzieć, jak grać gościa, który stracił pa-
mięć.
zapytałeś go wprost?

– Ojciec już ze mną nie rozmawiał. Odtąd on
i Tracy nazywali nas „biologicznymi dziećmi
Richarda”.

To, że tata mógł odgrywać przed nami taki
teatr, było porażające. Chwileczkę, myślałem,
przecież są diagnozy neurologów, miał wyko-
nanych milion tomografii, co z rezonansem,
gdzie podobno widać uszkodzony trzon mó-
zgu. Przecież wypłacono mu odszkodowanie.

Okazało się, że nikt z rodziny nie czytał
ostatecznego orzeczenia lekarskiego. Postano-
wiłem sam je odszukać. Nie było to trudne. By-
ło do wglądu w sądzie, który przyznał odszko-
dowanie. Kiedy je przeczytałem, szlag mnie
trafił.

Okazało się, że w głowie taty nie ma żadne-
go fizycznego uszkodzenia. Trzon mózgu jest
w idealnym porządku. Przypadek taty został
zdiagnozowany jako amnezja psychogenna,
która kiełkowała w tacie od dawna, a wypadek
tylko spowodował jej wybuch. Przeczytałem,
że mój tata podświadomie rozwiązał problemy
i konflikty, w które był uwikłany, poprzez
„poddanie ich, a zarazem całej swojej osoby
procesowi stopniowego zanikania w gęstej
mgle nieprzeniknionej amnezji”.
Ładnie powiedziane.

Rick minnich
– reżyser filmów dokumentalnych.
urodzony w 1967 r. w uSa,
od ponad 20 lat mieszka w Berlinie.
W 2008 r. wspólnie z mattem
Sweetwoodem nakręcił film
o swoim ojcu „Forgetting Dad”

zdjęcie u góry:
Rick z ojcem rok przed wypadkiem.
Poniżej : Richard i tracy jako
animatorzy na imprezie
dla seniorów. oba zdjęcia z filmu
„Forgetting Dad”
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Naloty na Niemcy zaczęły
się w 1942 r. i trwały
do końca wojny.
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Palce Lizać
Tygodnik kulinarny

% zdrowe śniadania 
% ciekawe sposoby na śledzia
% indyjskie inspiracje 
% robimy pyzy z mięsem

We wtorek
z „Ga ze tą”
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