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Píseň: NEZ717 – Tvá, Pane, láska; 1.-4. sloka + modlitba; 

Oddíl k výkladu: Pís 5, 9-16 

 

Milí, 
 
na posledním setkání jsme začali Pís 5. V té vrcholila 

dramatická situace Milého a Milé. Oba po sobě touží – zejména 
Milá po Milém. Ale Milé se, najednou, nechtělo Milému otevřít 
dveře. Když si to v reakci na „dobývání“ Milého rozmyslela, ten už 
byl pryč. Milá se ho tedy vydala opět hledat do noci – ale nejen, že 
jej nenalezla, ještě ji zbili a ponížili stráže města. 

V závěru tak prosila o pomoc s hledáním jeruzalémské dcery. 
 
Verš 9. 

Jeruzalémské dcery odpovídají na prosbu Milé. Ale posměšně: 
Čím je zrovna tenhle jeden tak zvláštní? Proč pro něj tolik riskuješ 
a obětuješ? Je snad nad Miláčka? 

Oslovení „ty nejkrásnější z žen,“ pak kromě krásy Milé 
prozrazuje, co je do dneška běžné uvažování při hledání partnera: 
Copak nemáš(-m) na lepší(-ho)? Vždyť můžeš mít toho nejlepšího 
– dokonce Miláčka! 

Tím je asi myšlen miláček bohů. Také proto, že hebrejské dód 
je základem jména David – a tak krále Davida, „miláčka“ 
Hospodinova. Ale ještě důležitěji proto, že i zde Píseň prozrazuje 
zápas s pohanskými kulty. 

Opakovaně zmiňovaný Tammúz byl totiž také Dód, miláček 
bohů. Posměch a ironie jeruzalémských dcer tedy není „jen“ 
posměchem vůči lásce Milé, která by mohla „mít“ i krále Davida – 
Hospodinova miláčka, ale že by mohla „mít“ boha Tammúze! 

Tak co je na Milém tak skvělé, že touží po obyčejném člověku 
z masa a kostí? Po člověku bez zvláštního postavení? Co je na něm 
tak skvělého, že přísahou zavazuje i ostatní? 

Hlouběji také tento oddíl prozrazuje, co se do dneška děje: 
Znovu a znovu se ženy i muži vysokého společenského postavení 
vzdávají svých privilegií i všeho, co z nich vyplývá, pro láskyplný 
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vztah s tím, koho milují. Třebaže se zdá, že nic zvláštního na 
něm/ní není. 

Z nedávné doby (v roce 2020) například Japonská princezna 
Mako, která si vzala svého spolužáka z vysoké školy. Čímž přišla o 
svůj titul. Není bez zajímavosti, že neurozenou dívku si vzal i její 
otec Naruhito i její dědeček Akihito. Muži však obvykle o své tituly 
v takové situaci nepřicházejí. Mako navíc odmítla i tradiční dar 
ženám, které „opouští“ císařskou rodinu, ve výši 1,3 milionu 
dolarů. A to vše v situaci, kdy rodina jejího manžela byla ještě před 
jejich svatbou zapletena do finančního skandálu. 

Tak Píseň nejen brojí proti pohanství, ale ukazuje, že láska 
skutečně „nezná hranic.“ Překračuje a vysvobozuje z lákadel 
majetku, titulů i společenského postavení. Tak mocný a cenný je 
tento nezastupitelný Boží dar! 

 
Verš 10. 

Desátým veršem začíná chvalozpěv Milého z úst Milé. Také 
jako odpověď na jeho chvalozpěv z Pís 4. Tedy že se stále znovu 
vrací „jak chcete, aby ostatní čili vám, tak čiňte vy jim.“ Ale v Písni 
jako fungující vzájemnost – ne jen jako nadějné doufání. 

Také je takový chvalozpěv tradiční součástí orientální 
kultury. Dokonce i ve své výjimečnosti – výrazně častěji orient 
opěvuje krásu žen než mužů. Asi jako všechny ostatní kultury. 

Jako první zazní zvláštní zabarvení Milého. S červenou 
barvou jsme se již setkali v Pís 4, 3 – tam vůči Milé. Červená barva 
symbolizuje ochranu (srv. Rachab), a hlavně připomíná schránu 
úmluvy. Spolu s bílou jde o barvy životní svěžesti. Červená je přece 
krev, tak symbolizuje také životní sílu. A opět odkazuje také na 
chrámové bohoslužby skrze zvířecí oběti! 

I bílá je však barvou hlavně liturgickou – dodnes. Bílá 
symbolizuje čistotu, neporušenost, bezúhonnost, vznešenost. 

Významnost Milého pro Milou (stejně jako jedinečnost Milé 
mezi mnohými vyzpěvoval také Milý!) zdůrazňuje závěr verše. 
Milý je nejenom nad bohy a božstva, nad bohatýry a polobohy, ale 
také nad tisíce jiných. K čemu je přece harém (srv. opět krále 
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Davida i Šalomouna!), ve srovnání s jednou skutečnou, hlubokou, 
opravdovou láskou? 

 
Verš 11. 

Milý má husté vlasy – dodnes se jedná o „vlastnost“ 
atraktivních mužů. Jejich černá barva je nejen nejobvyklejší 
barvou vlasů v orientálním světě, ale také připomíná „černost“ 
Milé z Pís 1, 5-6. 

Přirovnání hlavy ke zlatu – dokonce dvakrát, nejde o spojení 
přídavného jména a slova „zlato“ – zdůrazňuje vzácnost, 
drahocennost hlavy Milého. Také v její čistotě, bezúhonnosti – 
tedy opět hlavně v „obsahu“ (srv. chválu „úst“ Milé). Totiž že Milý 
je krásný nejen, a možná vůbec ne hlavně, tělesně, ale svým 
charakterem. Miláčkem Božím se člověk nestává svým zjevem, 
nýbrž chováním. Dokonce už tím, o čem (a jak) člověk už přemýšlí 
– co je obsahem už naší mysli. Ne jen činů a slov! (srv. žalmy!) 

Spojení černé a zlaté barvy pak vytváří krásný kontrast, 
v němž ještě zřetelněji vyniká právě hlava Milého. 

 
Verš 12. 

Stejně jako chvála krásy očí patří ke standardním chvalám 
krásy ženy (srv. předchozí), tak i mužů. I zde nejde „jen“ o to, že se 
Milé líbí oči Milého a ráda se do nich dívá. Stejně jako není náhoda, 
že Milá přirovnává oči Milého také k holubicím. 

Tedy úplně stejně, jako hovořil Milý o očích Milé. Totiž že i 
„okno do duše“ prozrazuje čistotou, bezúhonnost Milého. Tedy že 
stejným způsobem také hledí na svět kolem sebe. Protože je 
snadné vidět hlavně všude něčí viny a selhání! 

Vracející se důraz na bílou barvu se opakuje také v „koupání 
se“ očí Milého v mléce – v přirovnání k holubicím. Připomínám 
také, že mléko je „pokrm Božího království“ – spolu s medem. Tak 
opět symbolizují i Zaslíbenou zemi. 

Finální přirovnání k drahokamům opět zdůrazňuje vzácnost 
Milého. Jak drahý je Milé. Vždyť i mléko je symbolem také hojnosti 
– o co víc pak drahokamy! 
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Verš 13. 

I Milá se většinu své chvály věnuje obličeji Milého. Nejen pro 
to, jak důležitou roli pro nás hraje v hodnocení krásy právě obličej 
– ale opět také jako symbol osobnosti, charakteru. Pro hebrejštinu 
je výraz „tvář“ (pnej) nesmírně důležitý a v SZ častý. České 
překlady obvykle uhlazuje vyjádření jako např. „po tváři celé 
země“ z Gn 11, 4 na prosté „po celé zemi.“ Zajímavé je, že anglické 
překlady důraz na tvář ponechávají. 

Tvář je totiž důležitá nejen pro svůj vzhled, ale také proto, že 
ve tváři druhého se nevyhnutelně setkáváme s jeho osobností. 
Právě tvář pro nás identifikuje člověka. A mnohé nám o něm 
prozradí – únavu, náladu, emoce, věk atd. V hebrejském myšlení 
pak tvář zrcadlí také osobnost. A ve tváři druhého se můžeme 
setkat také s Bohem (srv. filosofii Bubera a Lévinase). 

Tak ani v tomto verši nejde „jen“ o to, že Milé připadá tvář 
Milého krásná. Ale že tato krása prozrazuje opět krásu Milého také 
vnitřní. Také proto opět slyšíme přirovnání až k bohoslužbám – 
k balzámům a myrze (na prvním a posledním místě!). 

Vytrvale se vracející téma vůně kromě obvyklých významů 
také představuje v Orientě svěžest a život. Mrtvé prostě nevoní. A 
dodnes hovoříme o „svěží vůni.“ Kromě jiného různé kořeněné 
vůně měly také odhánět démony (srv. expiační funkci také svic). I 
toto téma se vrací opakovaně. 

Tak i Milý Milé krásně voní. Dokonce tak krásně, jako 
bohoslužby. Dokonce tak krásně, že to odhání démony a zlé duchy. 
Opět jako bohoslužby. Ze rtů kanoucí myrha je opět určitě 
obrazem také pro bohoslužebnost, bezúhonnost slov z nich 
vycházejících. A pravděpodobně také tělesné intimity. 

Avšak nepodceňujme ani významy základní: Milý má prostě 
hebkou, jemnou tvář i rty. 

 
Verš 14. 

Zatímco Milý se ve svém prvním chvalozpěvu nevěnoval 
ničemu pod „náhrdelníkem“ Milé, Milá ve své písni prozrazuje 
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nejen vzájemnost, ale také vlastní aktivitu. Přidává iniciativně 
vlastní dobro – taková je skutečná láska! Tak Milá pokračuje ve 
svém chvalozpěvu dál a níž. Také v odpovědi na slova Milého. 
Stejně jako Milý odpoví později také tak! 

V první řadě verš 14. jistě vyzpěvuje prostou krásu a sílu paží 
a břicha Milého. Opět i dodnes je vyrýsované břicho považováno 
za atraktivní. Safíry ve slonovině břicha Milého pak jsou možná 
přímo oněmi „buchtami“ na „pekáči“ vypracovaného břicha. A i 
Milý bude zpívat o břiše Milé, které je jako „vykroužená mísa.“ 

Avšak i zde se ponořme hlouběji: Zlatá barva opět odkazuje 
k vznešenosti, vzácnosti paží. Tak zřejmě k tomu, co jimi Milý 
koná. Jistě také v tom, jaké povolání si zvolil. 

Ale co znamená, že jsou „posázeny taršíšem,“ netušíme. Mimo 
obraznost vzácnosti zlata z Taršíše tomuto přirovnání 
nerozumíme. Zlato paží pak jistě souvisí ze zlatem hlavy – tj. že 
stejné, co si myslí, také Milý koná. Jednota myšlenek a činů je 
převzácnou vlastností dodnes! 

V případě chvály břicha Milého a Milé pak jde jistě také o 
chválu „toho skrytého,“ co obvykle není vidět. Ale co je zcela 
nezbytné pro život. Tj. toho, co o druhém (takřka) nikdo jiný, 
kromě milovaného člověka, neví. 

 
Verš 15. 

Stejně jako Milá opěvuje krásu paží a břicha, rozumíme snad 
také její chvále krásy nohou Milého. Opět i dnes se stává, že muži 
se soustředí na posilování trupu, ale nohy opomíjejí – což vede 
k legračnímu celkovému vzezření. A naopak – svalnatá, pevná 
stehna opět patří k atraktivním částem těla na mužích i ženách. 

Hlouběji zde asi rozumíme. V Bibli se obraz nádherných soch, 
ale na (ne)kvalitních nohách vrací opakovaně. Tak i zde: Milý má 
dobré základy. Pevné, jisté, ozkoušené a vycvičené. Nezhroutí se 
pod námahou života a práce. Milý ledacos z náročnosti života 
„ustojí.“ 
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A ještě hlouběji: Libanón a cedr nápadně prozrazují opět 
přirovnání k chrámu a bohoslužbám. Patky z ryzího zlata a 
materiál mramoru dělají stejné – ale nenápadněji. 

Tak jsou i základy Milého, přímo jeho nohy, jakoby nosnými 
trámy samotného chrámu. Milý jakoby neustále stál nohama 
v chrámu (mnohem lepší, než „nohama na zemi!“). 

 
Verš 16. 

Poslední verš se vrací k tváři Milého. Jakoby Milá 
pozapomněla na to převelice podstatné, co na ní opěvoval také 
Milý: Na ústa, zejména pak na jejich „obsah.“ 

Protože „patro úst“ (i v hebrejštině!) nás skutečně rovnou 
bere dovnitř úst. Kromě odkazu ke kráse hlasu a formulací pak 
důraz na „patro úst“ zdůrazňuje také schopnost rozpoznávat. 
Stejně jako patro pomáhá rozpoznávat chutě, tak dovede Milý 
rozpoznávat co je dobré a zlé. Co je prospěné říct a co bude 
zbytečné. Nebo i škodlivé. 

 
Závěr 

Nakonec se i Milá soustředí na celkovost, celistvost krásy 
Milého. Je žádoucím skvostem. Takový je její Milý, který je nad 
Tammúze, Davida, modely a celebrity, modly, bohy a polobohy, 
krále a prince. 

Ačkoli jde ve skutečnosti o muže vlastně obyčejného. Stejně 
jako se tak vnímala i Milá sama (srv. Pís 2, 1-3). 

Tak co vy na to, jeruzalémské dcery, ve srovnání s vašimi 
Miláčky?! 

Jak zapůsobila odpověď Milé – to prozrazuje hned další verš. 
 

Píseň: NEZ717 – Tvá, Pane, láska; 5.-6. sloka + modlitba 

Páně 

Rozhovor 

 


