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 Miejsce z katastrofy prezydenckiego samolotu TU 154-M AP / / Mikhail Metzel
 
 
 NiektÃ³re z martwych Â¿Ã³Â³wi naleÂ¿Â± do zagroÂ¿onych gatunkÃ³w AP / Dave Martin
 
 Â  Czas mija, Â¿ycie pÂ³ynie a bÃ³l pielÃªgnujemy jak relikwie. KtoÂ¶ powie historia a czy nie byÂ³o radosnej? Czy
tylko smutek i strata sÂ± godne pamiÃªci?
 Jak nie chcesz by coÂ¶ umarÂ³o to pielÃªgnuj jego istnienie, pamiÃªtaj a Â¿yÃ¦ bÃªdzie, nawet Â¿yÃ¦ bÃªdzie
wiecznie. Lepiej dla pamiÃªtliwego jest zbieraÃ¦ bÃ³le i straty, bo zawsze moÂ¿e wytknÂ±Ã¦ czyjÂ±Â¶ winÃª i dolaÃ¦ do
beczki bÃ³lu.
 
 Tu nie ma winy czÂ³owieka, to chichot zÂ³a, ktÃ³re trzymamy przy sobie.
 
 Tu w SmoleÃ±sku jest miejsce pamiÃªci i pamiÃªÃ¦ jest w tym miejscu. Historia smutku pokoleÃ± zogniskowana w
centrum zdarzeÃ±, ktÃ³re w pamiÃªci miejsce zaszczytne majÂ±. Historia walki narodÃ³w zawsze jest w pamiÃªci w
caÂ³ej pamiÃªci, tam juÂ¿ miejsca nie ma wolnego, na pamiÃªÃ¦ o szczÃªÂ¶ciu czÂ³owieka, ktÃ³ry teÂ¿ Â¿yÂ³.
 
 Tam w zatoce, teÂ¿ beczka bÃ³lu, moÂ¿e nie tak omszaÂ³a, ale bÃ³l za to straszny i twÃ³rcy jego godniejsi w swej
profesji. Setki lat Pana i Niewolnika a Pan wcale nie szarmancki i nie honorowy, za to Niewolnik peÂ³en bÃ³lu.
 
 Miejsca centralne historii smutku i bÃ³lu, muzea narodÃ³w istniejÂ± nie tylko w pamiÃªci, istniejÂ± na ziemi,
umocowane myÂ¶lami Â¿alu. To tylko pamiÃªÃ¦, powie sceptyk i nawet na los nie zgoni, przecieÂ¿ to tylko wypadek.
Nie widzisz tego muzeum, ale bilet kosztuje a skoro pÂ³acisz, to jest. Bez eksponatÃ³w powiesz a ekspozycja pamiÃªci
to, co zabawa w historiÃª. Jest muzeum, tak jak jest twoja myÂ¶l, jak twoje uczucie i jak twÃ³j Â¿al. Czym wiÃªkszy tym
muzeum dorodniejsze a narody wspÃ³lne maja historie bÃ³lu i muzea smutku.
 
 W takim muzeum czÂ³owiek historyczny, moÂ¿e zabÂ³Â±dziÃ¦ w eksponatach i zgubiÃ¦ drogÃª, straciÃ¦ kontrolÃª, albo
po prostu na chwilÃª zapomnieÃ¦ o Â¶wiecie swoim i innych. No cÃ³Â¿ jak mÃ³wi przysÂ³owie: â€žnieszczÃªÂ¶cia
chodzÂ± paramiâ€•, najgorzej jak w parze jest pamiÃªÃ¦ bÃ³lu a miejsce w muzeum smutku.
 
 CoÂ¶ pÃªkÂ³o na ziemi i poÂ³Â±czyÂ³y siÃª moce smutku i czasu, teraz to juÂ¿ nie miejsca bÃ³lu, teraz to beczki
proch, gdzie myÂ¶li sÂ± iskrÂ±. PrzyszÂ³o nam cieszyÃ¦ siÃª raczej, bo smutek staÂ³ siÃª niebezpieczny.
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 (W katastrofie smoleÃ±skiej zginÃªli Maria i Lech KaczyÃ±scy i czÃªÂ¶Ã¦ polskiej elity).
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