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V Prešove za železničnou stanicou bývavalo krásne smetisko. Ako chlapec som to miesto často navštevoval. Keď neboli domáce úlohy, sadol som si na bicykel a šliapal si to ku smetisku. Celé hodiny som trávil na haldách odpadkov vyvrhnutých z kabátov, nohavíc či tašiek pasažierov a trpezlivo pátral po skrytých pokladoch. Bol som posadnutý zberateľskou vášňou. Zbieral som zápalkové škatuľky. Kto to nezažil, nevie; ten božský – mystický pocit, keď spod haldy páchnuceho smetia vyhrabete dosiaľ nikde nevidenú (najlepšie ak cudzokrajnú) zápalkovú škatuľku a držíte je pred sebou ako posvätnú relikviu. Prezeráte si ju ako uhranutý: Malá škatuľka z ľahkého dreva – obrázok černoška medzi palmami – závan orientálnej diaľky; koľkými vlakmi, v akých vreckách tá škatuľka doputovala až sem. Alebo škatuľka z Bulharska popísaná azbukou; námorný kapitán zahľadený do nesmiernej diaľavy morí... 
Čo iní vyhodili ako prázdny obal po vypálených zápalkách, ja som so zatajeným dychom zbieral ako drahokamy. Každú škatuľku som s precíznosťou reštaurátora očistil a uložil som ju do svojho pokladu ukrytého v kartónovej škatuli pod posteľou. Tie malé škatuľky boli pre mňa ikonami: Cez ošúchané farbotlačové obrázky môj život spájali s bohatstvom obrovského neznámeho sveta. 
Kde sa vo mne vzala tá vášeň? Odkiaľ tá moc, čo dokázala bezcenný odpad premeniť na drahokamy? 
Smetisko pri stanici nás uvádza priamo doprostred témy. Posledné prikázanie sa totiž týka práve zmieneného fenoménu: ľudskej túžby zhromažďovať poklady. Tak k poslednej časti Dekalógu pristúpil aj Krzysztof Kieslowski. 
Film nás uvedie na pohreb. Starý pán zo sivého bloku na varšavskom sídlisku zomrel. Nad hrobom sa stretajú jeho dvaja synovia. Bratia sa so starým pánom už roky nestýkali. Bol to tak trochu podivný typ. Byt mal zabezpečený špeciálnymi zámkami, bezpečnostným alarmom, okná zamrežované, okenice pozatĺkané hrubými klincami. Bratia s ťažkosťami byt odomknú, vstúpia do páchnuceho, nevetraného bytu. V strede izby stojí oceľová skriňa. I tá je zabezpečená špeciálnymi zámkami. 
Práve v nej je ukrytý poklad – unikátna zbierka známok. Tomu zázraku starý pán obetoval všetko. Kvôli tej vášni sa mu rozpadla rodina, stratil ženu i deti. Celé roky žil v prázdnom byte svoj osamelý život, ako zasvätenec podivnej rehole. Nezanechal po sebe žiadne peniaze, iba dlhy. Aj sako do truhly mu musel zapožičať syn. 
„Nerozumiem otcovi,“ krúti hlavou starší z bratov. V priebehu niekoľkých dní sa však všetko zmení. Synovia rýchlo pochopia, že otcova skriňa ukrýva rozprávkové bohatstvo. Majetok v hodnote 250 miliónov zlotých. Keby známky predali, stanú sa z nich boháči. Jednoduchá vec sa však prekvapivo komplikuje. Synov sa postupne zmocňuje otcova vášeň. Napokon ich celkom ovládne. Nevedia si jednoducho predstaviť, že by sa otcovho pokladu vzdali a známky len tak bohapusto rozpredali. Podobní zasvätencom tajného rádu, listujú v otcovskom zberateľskom denníku a hľadajú skrytý kód k tajomstvu jeho života. Z útržkov viet napokon pochopia, že otec chcel stoj čo stoj získať Ružového Merkúria. Modrého a Žltého starý pán už vlastnil, iba Ružový mu chýbal. Ak by zohnal i Ružového, mal by jedinú kompletnú sériu v celom Poľsku. Chlapci sa nechajú celkom vtiahnuť do tej podivnej hry. Hľadajú po zastrčených obchodíkoch, hľadajú na rôznych adresách, až napokon medzi filatelistami nájdu človeka, ktorý známku vlastní. Ten ružový kúsok papiera má cenu dvoch miliónov zlotých. Zberateľ však známku nemieni predať. Chce ju vymeniť za obličku pre svoju chorú dcéru. 
Film nadobúda charakter absurdnej komédie. Starší z bratov síce chvíľu váha, no napokon sa podvolí. Pre svoju novú vášeň je pripravený priniesť i nevyhnutnú obetu, nuž požadovanú operáciu podstúpi. Drahocenného Merkúria vymení za svoju obličku. Počas operácie neznáma skupina filatelistov vnikne do bytu starého pána. A tak vo chvíli, keď bola oblička obetovaná, poklad zo železnej skrine zmizol. Bratom zo zbierky nezostalo nič, iba tá jediná drahocenná, ružová známka, kvôli ktorej má starší brat o obličku menej. 
Človek je zberač pokladov. Ostatné živé tvory sa riadia čírou nevyhnutnosťou; starajú sa len o naplnenie biologickej potreby. Ak si niektoré zvieratá aj zhromažďujú potravu, účel tej zbierky je skrz na skrz praktický. Človek však ide ďalej; nezhromažďuje iba zásoby, zhromažďuje poklady. Aby mohol bezhranične zhromažďovať to, po čom z nevysvetliteľných dôvodov tak vrúcne túži, je človek občas, tak ako náš starý pán filatelista, ochotný obetovať všetko ostatné. Odkiaľ sa berie poklad? Ako sa to stane, že ho človek rozozná medzi ostanými vecami a oddá sa mu celým srdcom. Poklad je fenomén voľným okom neviditeľný; je totiž tvorený magickou mocou predstavivosti, ktorú v nás podnecuje metafyzická túžba. Hodnota veci nie je vo veci samej – nemožno ju nájsť v čírej matérii. Hodnota je neviditeľná aura, ktorú k predmetu pridávam vnútorným pohybom ocenenia. Pre zberateľa hodnota zápalkovej škatuľky nie je v kvalite dreva, ani v papieri známky, nie je ani vo výnimočnom grafickom stvárnení. Hodnota je na škatuľku či známku premietaná lúčmi fascinovanej túžby. Tá túžba má metafyzický charakter, lebo smeruje ponad fyzické k nefyzickému. Má v sebe auru absolútna, nestačí jej niečo – chce všetko, nestačí jej čiastočné – chce úplné. Tá túžba je v človeku ako stopa Boha. Prázdny odtlačok – vedomie Boha – no nie ako vedomie toho, čo je, ale ako vedomie toho, čo chýba. Zbierame poklady, aby sme to, čo v nás chýba, doplnili, a svoj banálny život tak naplnili jeho symbolickou veľkosťou. 
 No skôr než tu bola moja túžba, bola tu túžba iných. Predchádzajú ma celé dejiny zberateľstva. Túžba prvých sa zrkadlí v túžbe ďalších, stupňuje sa, pre zasvätencov pokladu postupne vytvára hierarchiu hodnôt – vopred daných ocenení. Tak sa môže stať, že maličký kúsok ružového papiera nadobudne cenu dvoch miliónov zlotých. Nikde to nie je očividné viac než v prípade zberateľov umenia. Ako je to možné, že počas Van Goghovho života mu za jeho Slnečnice nechceli zaplatiť ani pár frankov, a dnes sa tie isté Slnečnice predávajú za 40 miliónov dolárov? Nuž s pokladom je to tak: Je utváraný pohybom ducha. Individuálne sa tu spája so spoločenským a v tom spoločenskom sa pohyb objektivizuje, stáva sa z neho kultúrny fenomén. Kultúra tak vytvára kontext, v ktorom spoločenská mienka na predmety premieta ich neviditeľnú hodnotu. 
Tu stojíme pred temným paradoxom: Túžba, ktorou túžim, nie je moja vlastná. Je to túžba, ktorou sa tu túžilo predo mnou. Keby neboli túžili a oceňovali, ani ja by som neoceňoval a netúžil. Francúzsky filozof René Girard urobil z tohto fenoménu tému celoživotnej reflexie. Podľa neho sa ľudská túžba pohybuje medzi troma bodmi trojuholníku. Nie je tu iba ten, kto túži, a to, po čom sa túži. Je tu i ten tretí – prostredník túžby. On túžbu vyvoláva a usmerňuje, bez neho by túžba nevedela, že má túžiť, a nevedela by ani, po čom má túžiť. Zvláštne, to najautentickejšie v nás, t.j. naša túžba, vzniká pohybom napodobovania. Tak to napokon vidíme i v príbehu dvoch bratov. Ich vášeň pre mystérium filatelistiky sa živí túžbou, ktorú prevzali od otca. 
Odkiaľ sa však berie túžba? Najprv je tu úžas, moment prekvapujúceho očarenia. Objaví sa pred nami čosi, čo nás fascinuje. Fascinuje nás to, lebo z akýchsi dôvodov práve toto pre nás symbolizuje veľkosť, dokonalosť, absolútno. Na začiatku je stav detského úžasu – ten prvý pohľad, v zornom uhle ktorého sa všetko javí ako tajomný zázrak. 
Tak uprostred filmu vidíme bratov pod balkónom svojho otca. Aj ich vnútro sa v ošiali filatelistického vytrženia vracia do detstva. 
„Artur,“ povie starší mladšiemu: „predstav si, ja som celkom zabudol na všetky svoje problémy.“ V tvári má prekvapený výraz. Mladší brat s pochopením prikyvuje: „ Vieš, že i ja... cítim sa celkom ako za starých čias? Boli sme deti, nevedeli sme nič o problémoch dospelých. Znova mám ten starý pocit. Sme tu a na ničom inom nezáleží.“ „Tak je to,“ prikyvuje starší: „Na všetko zabudneš.“ „Je to detinské, ale príjemné,“ usmeje sa mladší. „Veľmi príjemné,“ pritaká starší. 
Nebudeš žiadostivo túžiť. Dekalóg pred nás stavia ako posledný imperatív netúženia. Nie je to trochu neľudský imperatív? Veď čo by zostalo z človeka, ak by v ňom vyhasla posledná túžba? Človek predsa žije tým, že horí spaľovaný túžbou. Svetlá očarenia ožarujú svet a plameň túžby ho zahrieva. 
Na trhu dnes nájdeme mnoho kníh, praktických príručiek zaručujúcich šťastie. Sú plné ezoterickej múdrosti, odvolávajú sa na prastaré tradície Východu – takmer všetky nás povzbudzujú, by sme konali opačný pohyb: „Poslúchni hlas srdca.“ Tak znie imperatív: „Choď vždy za hlasom svojej túžby!“ Čo ak pravdu majú práve oni? 
Siddhártha Gautama Buddha – jeden z najväčších duchovných učiteľov Východu – s týmito múdrosťami rozhodne nesúhlasí. Je pri tom omnoho radikálnejší než prosté prikázanie Dekalógu. Cieľom Buddhovej cesty je Nirvána. Nirvána však nie je tým, za čo ju zvykneme považovať – vytúženou nebeskou blaženosťou. Nirvána je vyhasnutie. Každá túžba v človeku vyhasne a v tom vyhasnutí sa človek oslobodzuje od všetkej bolesti. Podľa Buddhu totiž každý, kto žije, trpí. A trpí práve preto, lebo túži. Utrpenie pochádza z našej náklonnosti rovnako ako z nášho odporu. Človek trpí, lebo nemá to, po čom túži, alebo trpí, lebo sa túži zbaviť toho, čo nechce. Podľa Lautreamonta to, že sme nešťastní, nám nahovárajú naše túžby. Túžba sa totiž vždy túži nachádzať v stave, v ktorom sa nenachádza, a keď ten stav dosiahne, túži po inom stave, v ktorom sa nenachádza. 
Čo nám k téme túžby povie Kristus? V kázni na vrchu Ježiš zanechal pomerne ucelený komentár k Dekalógu. Mojžišovské imperatívy Ježiš vo svojich komentároch zvnútorňuje. Zlý čin nezačína vonkajším pohybom tela, začína vnútorným pohybom srdca. Rodí sa z túžby, ktorá prerastie v ochromujúcu vášeň. Nielen ten, kto telom vykonáva vražedný pohyb, vraždí. Vraždí už ten, kto svoje srdce otvorí vášnivej žiadosti po nebytí iného človeka. Nielen ten cudzoloží, kto akt cudzoložstva pohybom tela dokonáva. Cudzoloží už ten, kto svoje srdce odovzdá vášnivej žiadostivosti po cudzej žene. Zdá sa, že Ježiš desať Mojžišových prikázaní prekladá do jazyka toho posledného: „Nebudeš túžobne žiadať!“ Súhlasí teda s Buddhom? I podľa neho, ako sa zdá, je túžba prameňom všetkého nešťastia. 
Ak by sme Krista pochopili iba takto, rýchlo by nás zaskočil. V túžbe Ježiš nevidí iba hybnú silu zla, vidí v nej rovnako i hybnú silu dobra. V predvečer svojej smrti – teda v tom najsvätejšom, najčistejšom okamihu úplného odpútania a odovzdania – svojim učeníkom povie: Túžobne som si žiadal jesť s vami veľkonočného baránka. 
Nuž, ako to teda je, Kriste? Je túžba dobrá? Je zlá? Skôr než povieme čokoľvek, jedno možno povedať s istotou: Túžba je rozhodujúca. O živote človeka nerozhodne to, čo rozum považuje za rozumné. Rozhodne to, po čom túžba najviac túži. Túžba, nie rozum, je kapitánom lode. Rozum je iba pasažier; síce prezieravý, ale v celku bezmocný pozorovateľ toho, čo  s nami túžba robí. O mojom životnom smerovaní, napokon rozhodne smer mojej túžby. To, na čo ju upriem, sa mi stane osudom. 
Narodí sa človiečik, držíme mu palce. „Čo len z neho bude?“ pýtame sa. Tu sú všetky možnosti ešte otvorené. Môže postupne nadobudnúť podobu anjela i démona. Čo rozhodne o tom, na akú podobu sa v alchýmii rokov premení? Domnievam sa, že rozhodne práve sila metafyzickej túžby, o ktorej je tu reč. Človek ju môže obrátiť k Bohu – k bytiu všetkého bytia, k horizontu pravdy a dobra nad sebou – odpútať sa v ňom od pút lipnutia a prisvojenia. Človek ju však môže obrátiť i k sebe samému: Sám v sebe hľadať zmysel a naplnenie. Túžba uzavretá do seba plodí vášne, v ktorých vôľa spútava samu seba. Zväzuje ma putami lipnutia, odporu a privlastnenia. Mučí ma hladom nenaplniteľnej túžby, do ktorej padám ako do priepasti bez dna. 
Film začína scénou z metalového koncertu. Sympatický, hoci trochu rozbitý, bohémsky Arthur, mladší syn zosnulého filatelistu, je totiž vo svojich kruhoch populárny, dievčatami obletovaný spevák metalovej kapely. 
Zabíjaj, zabíjaj, cudzolož, buď žiadostivý po celý týždeň i v nedeľu. To sú prvé slová, čo vo filme počujeme. Arthur ich priškrteným hlasom v čiernom štýle zombie vykrikuje do rozpáleného publika: Zabi matku, otca i sestru i toho malého a kradni – lebo všetko je tvoje. Všetko je v tebe. Tma, bezzákonnosť a klamstvo po celý týždeň. Ty si jediná nádej, sám sebe si jediným svetlom v temnom tuneli. Lebo všetko je v tebe, všetko je tvoje...
Arthur spieva text akéhosi anti–dekalógu, litánie na spôsob textov z La Veyovej satanskej biblie. Jeho zúrivé výkriky celkom presne označujú ono miesto, kde sa čistá túžba po absolútne, zrodená z detského úžasu, mení na priepasť zotročujúcej vášne. 
Všetko je v tebe. Si svojou jedinou nádejou. Všetko je tvoje. Tam, kde imperatívy Dekalógu vymedzujú človeka v hraniciach dobra, hadí hlas satanských litánií šepká sladké sugescie: Prekroč všetky hranice, si Boh – všetko je v tebe, všetko je tvoje. Poznaj dobro i zlo: Zabi! Veď ako by si mohol vedieť, aké je to zabiť, kým sám nezabiješ? Cudzolož! Veď ako by si mohol vedieť, aké je to cudzoložiť, kým sám nescudzoložíš? Klam! Veď ako by si mohol vedieť, aké je to oklamať, kým sám neoklameš? Kradni! Veď ako by si mohol vedieť, aké je to ukradnúť, kým sám neukradneš? Prekroč všetky hranice; žiadaj si všetko, staň sa Bohom – Pánom sveta. 
Démonické sugescie v nás majú skrytého spojenca. Každý človek si totiž na hladine vedomia nesie obraz Boha – tajomné „Ja som“. Je ľahké zameniť ten obraz Boha v sebe za Boha samotného: Ja som všetko; cez seba vidím, počujem, hovorím, vnímam, poznávam, myslím, dotýkam sa... Cezo mňa je tu všetko. Bezo mňa tu pre mňa nič nie je. Nuž taký som tu pre seba – stred, okolo ktorého sa točí svet. Psychologicky azda nie je nič ľahšie, než nekonečno Boha v sebe prekryť samým sebou. Nahradiť Boha vlastným ja. Tak človek metafyzickú túžbu po plnosti obracia sám k sebe. Hľadá v sebe plnosť, no nenachádza. Od seba sa obracia k iným bytostiam, nimi chce naplniť svoju prázdnotu. Privlastňuje si ich, pohlcuje svojou vášňou. Hľadá v nich onú plnosť, no nenachádza. Krídla čistej túžby, ktoré ho mohli povzniesť k bytiu nado mnou, sa tak menia na priepasť vášne. Potrebujem nielen vyhasnutie túžby v nirváne. Potrebujem obrátenie túžby od pominuteľných osôb a vecí k Bohu: Kochaj sa v Bohu a on naplní žiadosti tvojho srdca. 
Ako však obrátiť túžbu k Bohu? 
Túžba môže vzplanúť hoci aj nad zápalkovou škatuľkou alebo nad ružovou známkou. Môže sa prebudiť vo vzťahu k milovanej osobe, v zbožnom úžase muža očareného ženou. Ten nepatrný lúč sem preniká z nekonečného zdroja. Od veci a osôb, ktoré nás očarili, je potrebné ísť ďalej, pozornosť našej túžby smerovať cez to, čo v čase vzniká a zaniká, k prameňu: k absolútnemu bytiu, v ktorom má svoj počiatok i svoje bytie každá osoba, vec i dej. Indický básnik Thákur ten pohyb opísal takto: 
Milá moja, srdce mi vo dne v noci túži
po stretnutí s tebou – po stretnutí,
čo je ako všetko ničiaca smrť.
Zmeť ma ako búrka:
vezmi si všetko, čo mám;
Otvor môj spánok a vyplieň i sny.
Olúp ma o môj svet.
V tom spustošení,
v tej úplnej nahote ducha
buďme zajedno v kráse.

Beda,  je to márna túžba!
Kde možno dúfať v také splynutie
okrem teba, Bože môj?
 „Všetky naše lásky sa napokon spoja v tej jedinej láske“ – napísal Francois Mauriac. „Túžim zomrieť,“ napísal Pavel v liste z väzenia, kde očakával ortieľ smrti: „Túžim zomrieť a byť s Kristom.“
Túžba sa k Bohu obráti až vtedy, keď prekročím sám seba k smrti a večnosti. C. G. Jung videl problém duše moderného človeka práve v tom, že nemá žiadne ciele za smrťou. Všetky ciele má iba vo vnútri života. Pätnásťročný výrastok, ktorý sa hrá na tridsaťročného svetáka, je smiešny, no ešte smiešnejší je podľa Junga sedemdesiatročný muž, ktorý sa stále hrá na 30 ročného svetáka. Zúfalým lipnutím na mladosti, ktorú dávno stratil, mimovoľne priznáva, že všetky ciele má za sebou, pred sebou už nemá nič. Tak svojich súčasníkov popisoval už Erazmus Rotterdamský: Iba vďaka môjmu dobrodeniu – bláznivosti – vidieť na každom kroku starcov v Nestorovom veku, ktorí už skoro ani nevyzerajú ako ľudia, jachcú, sú pomätení, nemajú jediného zuba, s hlavou sivou alebo holou ako koleno. Nasilu chcú byť mladí: jeden si farbí šediny, druhý parochňou šediny zakrýva, tretí má zuby možno z nejakej svine, štvrtý neborák, ide umrieť za dajakým dievčaťom a v zaľúbenosti stvára také hlúposti, že prekoná ktoréhokoľvek zelenáča. 
Kochaj sa v Bohu a on ti dá túžby tvojho srdca. Prichádzame k oltárnemu stolu, aby sme pili Ježišovo víno a jedli jeho chlieb: Toto je moje telo, Toto je moja krv. 
Tak veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka. Ježiš odkryje priateľom túžbu svojho srdca a potom im ponúkne chlieb ako svoje telo a víno ako svoju krv: Všetko, čo je moje, je tvoje – Všetko. čo je tvoje, je moje. Božia túžba sa v tanci zjednotenia ujíma mojej túžby a vovádza ma do pokoja. Nie pokoja vyhasnutia, ale pokoja naplnenia – ktorý planie večným plameňom. Veď práve tam, kde sa túžba naplno rozhorela, utícha a vyhasína v naplnení večného milovania. 
túžba je najvrúcejšia
tam kde už netúži
po ničom 
je celkom sústredená
v sebe
ako posledný tón cella
odovzdaný tichu
tam kde skončil
zostáva znieť navždy 





