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Píseň: EZ130 – Můj Pane, z hlubin volám + modlitba; Oddíl 

k výkladu: Pís 3, 1-5 
 
Milí, 
 
minulý týden jsme zakončili Pís 2. V ní byla Milá přirovnána 

k holubičce skryté ve skalách, odkud se měla „prozradit“ Milému 
svým hlasem a ukázáním tváře. Následovalo přání „pochytat lišky“ 
– škůdce plenící „kvetoucí vinici“ lásky Milého a Milé. V závěru měl 
Milý opět přiběhnout k Milé (srv. Pís 2 i dnešní oddíl). A zaznělo 
hluboké vyznání lásky: Já jsem jeho a on je můj. 

 
Další hledání 

V Pís 2 opakovaně vyrážel na cestu za Milou Milý. Překonával 
(devatero) hor, zídky – a nakonec měl znovu přiběhnout, než 
„zavane den.“ Tak je jen logické, že nyní je v podobném na řadě 
Milá. 

Píseň totiž stále znovu předkládá láskou rovnou. Předkládá 
lásku jako partnerství. Jako vztah, čas a prostor, v nichž si dva lidé 
oplácejí dobrem za dobro. Dopřávají mnoho dobrého druhému 
také nezaslouženě – a ti pak stejně reagují. Dokonce oba 
zúčastnění takové lásky opakovaně vynakládají nemalou námahu 
„na“ lásku s druhým. 

Tak dnes vyráží Milá hledat Milého. Velice riskantně – i dnes 
by „hledání Milého“ v noci bylo nebezpečné, riskantní a nikdo by 
to asi nedovolil. O kolik spíše pak ve starověku! Přesto Milá 
opouští příjemné a bezpečné prostředí vyhřáté postele, vlastního 
pokojíku, domova, aby prochodila město křížem krážem. Aby 
našla toho, kterého tolik miluje. Který jí už řadu nocí nebyl 
nablízku. 

Dějový rozměr dnešního oddílu lze snadno vykládat také 
alegoricky. Až na závěr v. 4 a na v. 5. A rozhodně opět nejde k této 
metodě ani přejít, protože od v. 6 opět není jak. 

 
Překračování hranic 
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Ačkoli prostředí, v němž Milá oplácí obětavost a námahu 
Milého, je jiné – hory a město – podstata zůstává. Oba musejí 
opakovaně překračovat hranice. Namáhat se. Aby vůbec mohli být 
(geograficky) spolu. Aby mohli společnou lásku žít. 

Zatímco Milý musel překonávat hory, doly, zdi, mříže, noc a 
temnotu (a možná také nedostatek času – v. 17), Milá musí 
překonávat vše, kde se cítí bezpečně. Musí překonávat tradice a 
zvyky – platné dodnes (!). Musí překonávat vlastní strach. Jistě i 
touhu neopouštět zabezpečený, příjemný prostor. Tak i 
sebespokojené čekání, že „on Milý si ji dřív nebo později najde 
sám.“ 

A musí riskovat také svou pověst. Vždyť ji v noci potkali 
stráže – jistě ji měli za poběhlici! Proč by se jinak žena toulala 
sama v noci ulicemi? 

Mezi lidmi totiž funguje láskyplný vztah dlouhodobě pouze, 
když je vzájemný. Když oba partneři investují, obětují 
srovnatelnou námahu, čas. Jak v dobrém, krásném, radostném – 
tak i v náročném a těžkém, co k lidskému životu a vztahu patří. 

Hledání Milého se navíc bude vracet – celkem je v Písni 
čtyřikrát. Stejně jako čtyřikrát zní vyznání Milé „toho, kterého tolik 
miluji.“ Láska není nalezena jednou provždy. Naopak se láska 
překvapivě snadno vytratí, ztratí z lidského vztahu i života. Tak 
snadno, že často bez povšimnutí. Zejména tváří v tvář všednosti, 
tradicím, zvykům – osobním i společenským. Snadné je opustit 
namáhání se pro dobro druhého. Dokonce, i když milované osoby. 
Dvojnásob, když člověk nemá pocit vzájemnosti ve své laskavé 
nezištnosti a námaze. 

Milá zde navíc pokračuje ve své překvapivé aktivitě. Milá není 
zamčenou, bezbrannou, pasivní princeznou, kterou unesl drak 
nebo černokněžník. Nečeká, až ji vysvobodí „její princ“ nebo rytíř 
na bílém konci – nečeká, až jí vše spadne do klína. Sama se 

namáhá. Pro svého Milého. Vždyť on se namáhá pro ni! A protože 
ji Milý opakovaně dopřával pocit bezpečí (hlavní téma Pís 2), je 
nyní Milá ochotná právě prostor bezpečí opustit. Právě pro svého 
Milého – někde ztraceného. 
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Další lidé 

Dnes poprvé se významněji dostávají do děje také jiné 
postavy: Objevují se strážní města. V další části Pís 3 bude dokonce 
lůžko obou Milých jakoby obestoupeno armádou ozbrojených 
bohatýrů! 

Láska dvou lidí totiž není izolovanou, výhradně soukromou 
záležitostí. Do které nikomu nic není. Do které se nikdo nemůže a 
nemá plést. V níž není jak pomoci. Ačkoli dnes jsou strážní asi 
spíše k ničemu. Nakonec jak mají cizí lidé pomoci najít „toho 
člověka, kterého milujeme?“ 

Hlouběji můžeme vykládat o nesnadnosti vměšování se do 
tohoto rozměru lidského života. I kdybychom rádi, jen strašně 
obtížně můžeme někomu druhému pomoci najít lásku (srv. v. 5!). 
A i když uspějeme, snadno se může již po krátkém čase ukázat, že 
by možná bývalo lepší, kdybychom se do toho vůbec nepletli a 
nikoho „nedohazovali.“ Kdybychom „neburcovali lásku.“ 

Avšak také proto hned další oddíl zmíní také pozitivní roli 
dalších lidí v láskyplném vztahu! 

Možná ale čteme strážce špatně. Milá sice najde Milého hned, 
jak odejde od stráží, ale jejich odpověď neznáme. Třeba jí dokázali 
poradit správně – vždyť hned poté nalezla Milého. Hned poté, co 
požádala o pomoc. A zároveň hned poté, co dál pokračovala ve 
svém vlastním hledání. Poté, co nepřehodila nalezení toho, kterého 
tolik miluje, na někoho jiného! 

 
Patření 
V minulém oddílu Milá vyznala: On je můj a já jsem jeho. Dnes 

pokračuje: Už ho nepustím! Dokud ho nepřivedu do domu své 
matky! 

Tak pokračuje stejné vyznání. Ale zároveň je jasně ukázáno, 
že nejde o majetnické, zotročující vlastnění. Ačkoli Milá nehodlá 

pustit Milého, zároveň tento postoj trvá jen do doby, než budou 
opět v bezpečném prostoru domova Milé. Odkud Milý může zase 
odejít – což celý oddíl vlastně odstartovalo. 
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I zde dochází k prohození rolí. Obvykle je to muž, kdo přivádí 
svou manželku do svého domu. Obvykle je to muž, kdo „se 
chopuje“ své manželky. Zde je to obráceně: Milá se jakoby až 
zmocňuje svého Milého. A bere ho, táhne (si) ho k sobě domů. Jistě 
také v doplnění a naplnění Gn 2, 24-25. 

Tak je opět stavěna na roveň láska i péče i činy Milé a Milého. 
Na obou leží stejný díl. Milá se nemůže prostě jen vézt na námaze a 
lásce Milého. Milý se nemůže prostě jen vézt na námaze a lásce 
Milé. I kdyby to znamenalo překročit i tradici jména nebo 
nastěhování se k „jeho“ rodičům. 

V tomto přivedení do „pokojíku té, jež mě počala,“ máme také 
slyšet přivedení Milého do velmi intimního prostoru. Protože 
nejen do intimního prostoru vlastního, ale do intimního prostoru 
někoho jiného. Nakonec tak to nevyhnutelně bylo po celé dějiny 
lidstva ještě donedávna – potomci neměli takřka nikdy svůj vlastní 
pokoj. Nýbrž ho sdíleli s dalšími lidmi – ne jen sourozenci. 

Stejně jako máme číst také dodnes dobře známou obtíž 
partnerského vztahu: Představení partnera rodičům. Milá chce 
Milého ukázat své matce! 

 
Hlouběji 
V hlubším rozměru šlo zřejmě o souhlas matky s výběrem 

partnera. Dochovali se nám doklady o tom, že pouze veřejný 
souhlas matky mohl zachránit zamilovanou dvojici před 
pomluvami. Jistě jde také o ohlas dodnes živé orientální tradice, 
kdy uvnitř domu vládne obvykle žena. Nejčastěji matka manželky. 

A také si všimněme, že o otci nebude v Písni jediná zmínka. 
Zřejmě také proto, že většina Písně je psána jakoby z pohledu Milé. 
Také pro vliv matek na dcery a výběr a schvalování partnera. Dost 
možná také proto, abychom Píseň právě alegoricky nevykládali. A 
možná také pro hluboce vánoční motiv: Bůh se v Kristu narodil 
bez mužského přičinění. 

Tj. aby byl oslaben falešný mužský dojem, že jsme vládci 
světa. Že se bez nás svět přestane točit. Že se musíme o všechno 
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postarat. A že je potřeba se podle toho k nám chovat. Také proto je 
Milá tak iniciativní! 

I zde je samozřejmě v pozadí téma zápasu s pohanskými 
představami a praxí. Původně jde o bohyni Ištar, která hledá 
zmizelého Tammúze, kterého sama svými intrikami dostala do 
podsvětí.1 Lítost ji vede k výpravě do města (!), aby jej nalezla. 

Strážci by pak odpovídali strážcům podsvětí. Dům matky tak 
byl chrámem Ištary, v níž bylo toto drama znovu inscenováno 
během obřadů plodnosti a posvátných sňatků – proto takový 
důraz na „dům/pokojík“ matky, totiž bohyně-matky, Ištar. Její trůn 
byl zároveň lůžko – a obráceně – jak to dokládají také přívěsky 
k náhrdelníkům odpovídajících kněžek z 3. a 2. tisíciletí po Kr. 

 
Závěr 
Tak i zde Bible přeznačuje pohanské vnímání světa, vztahů, 

lásky, intimity, sexu. Milá už není bohyní, ale božská odvaha jí 
zůstává. Milý již není intrikami či jinak vyhnaným božstvem, nýbrž 
prostě touženou milovanou osobou. Strážci již nejsou na obtíž – 
ale možná ani nepomáhají. Matka a její pokojík již nejsou svatyně a 
oltář obřadů plodnosti, nýbrž nejbližší osoba Milé. Jejíž názor na 
vlastního partnera zůstává pro dívky důležitým také dodnes. 

Tak Bible opět předkládá lásku odvážnou, riskantní, riskující. 
Lásku, která opouští vlastní bezpečné hranice, prostory, časy – ne 
pro svůj prospěch, ale pro nalezení milované osoby (zejm. pokud 
ponecháme dovanout původní vliv mytologie Ištar a Tammúze). 
Osoby, kterou toužíme již nikdy nepustit. A přesto ji musíme 
ponechat svobodu odejít třeba i z nejintimnějšího prostoru. Má-li 
láska zůstat láskou. 

Protože k lásce nemůžeme nutit. Lásku nemůžeme vybudit a 
vyburcovat. Ale můžeme ji opakovaně hledat. A nalézat. 

 
Píseň: EZ260 – Otče Všemohoucí + modlitba Páně 
Rozhovor 

                                                      
1
 Což dobře ladí také s předchozím oddílem: Kde je ten Milý, který už se k Milé 

dostal přes hory a doly? Proč vůbec ho v závěru prosila o další příběhnutí? 


