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Píseň: EZ642 – Už svítá jasný bílý den + modlitba; Oddíl 
k výkladu: Pís 7, 7-14 

 
Milí, 
 
na předchozím setkání jsme se věnovali začátku Pís 7. V ní 

Milý vyzpěvoval krásu Milé – pupku, nohou, prsou atd. Avšak 
zůstal přítomný moment z předchozí kapitoly – „strašná jako 
vojsko pod praporci.“ V první části Pís 7 ve formulaci „král je těmi 
kadeřemi spoután“ a „oči jako rybníky.“ 

Krása Milé byla opět přirovnávána také k zeměpisným 
útvarům – a tak opět ke kráse Zaslíbené země. Tj. ke kráse Božího 
nezasloužitelného daru prostoru pro život. 

 
Sedmý verš 
Ačkoli pozornost na sebe obvykle strhává vyznání krásy 

milostného laskání, všimněme si nejprve jiného: Poprvé je Milá 
oslovena „lásko.“ Jistě také jako výraz vzájemné lásky Milého a 
Milé. Ale vzhledem k absenci zájmena (např. „má lásko“) je jistě 
zamýšlena také láska obecně: Láska je krásná a líbezná. 

Tím více je příjemnou při milostných hrách, během tělesné 
intimity milujících se partnerů. I zde je na místě připomenout, že 
Píseň není hlavně alegorií. Ačkoli někteří vykladači jsou ochotni 
cvičit s hebrejštinou až krkolomně, jen aby se vyhnuli skutečnosti, 
že tělesné laskání je lidem prostě příjemné. A že zcela dobře a 
správně k lásce patří. 

 
Osmý verš 
Přirovnání Milé k palmě nám opět bude asi spíše vzdálené. 

Ale snad alespoň trochu srozumitelné. I nám se obvykle palmy líbí, 
působí na nás lákavě jak svou exotičností (to pro arabský svět moc 
neplatí). I nám je zvláštně srozumitelným symbolem hojnosti, 
dostatku, dovolené, klidu. 

Přirovnávání ženy k palmě je dobře známé z kultických 
kruhů náboženství plodnosti – také již tolikrát zmiňované Ištar a 
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Tammúze. Píseň však již nehovoří o bozích, nýbrž o lidské ženě. To 
je ještě umocněno tím, že hebrejské jméno Támar (srv. Gn 38) 
znamená „palma.“ A ještě více tím, že pod palmou sedí také Debora 
(Sd 4, 5). Píseň není zdaleka jediným biblickým textem, který 
přeznačuje pohanská náboženství, obřady, výklady a vnímání! 

Podle islámské tradice se pak pod palmou narodila Marie – 
Ježíšova matka. Palma je také prototypem chrámového sloupu – 
také proto byly palmy součástí výzdoby israelských svatyň (Ez 40, 
16; 1Kr 6, 29 atd.). 

Opět tedy jde spíše o přirovnání obsahu než formy. Milý 
takřka jistě nechválí nadměrnou výšku Milé. Ani to, že by měla sice 
široké boky (tj. „základnu“ palmy), ale zbytek těla směrem vzhůru 
by se už jen zužoval (srv. „ideál“ ženské postavy jako přesýpacích 
hodin – a chválu vykrouženého pupku z předchozího oddílu!). 

Naopak určitě jde opět o přirovnání sice komplikované, ale 
vlastně logicky opět vedoucí ke chrámu, svatyni, bohoslužbám, 
Bohu. Stejně jako je Milá Milému – stejně jako palma – hojností, 
pokojem, klidem, radostí, dobrem. A možná i exotikou (srv. Pís 1, 
5-6). 

 
Devátý verš 
Jistě si však v přirovnání k palmě „Milý“ také připravoval 

cestu k pokračování ve stejném obrazu. Abychom mohli užívat 
dobroty a hojnosti palem, je potřeba na ně vylézt. To je fyzicky 
dost náročná záležitost – i pro ty, kteří jsou ve šplhání na palmy již 
zdatní. 

Tak je v přirovnání devátého verše jistě přítomna také 
námaha. Vždyť láska se bez námahy a oběti neobejde. A předchozí 
kapitoly opakovaně připomněly, že Milá je někdy občas strašná 
(„jako nastoupená armáda“) a příšerná. 

Avšak Milého to neodrazuje. Je odhodlán po Milé „šplhat“ až 
k jejím plodům. I taková je láska – burcuje k překonávání sebe 
sama. K překonávání obtíží a problémů. K překonávání utrpení, 
únavy a zla. 



3 

Ekumenický překlad tu překvapivě užívá dvojsmyslu, který 
správně zavání opět tělesnou intimitou. Vždyť hned další věta opět 
opěvuje krásu prsů Milé! Překvapuje zde však i hebrejština, 
protože Milý chce vyšplhat na „palmu“ Milé, aby se zmocnil 
„datlových plodů.“ 

Jde tedy o představu palmy datlové, nikoli kokosové. Což se 
ještě více hodí. Datle jako symbol dobroty, hojnosti jsou i ve SZ 
dobře známé. A odpadají problémy s „natvrdlostí“ kokosů „v 
hlavách“ palmy – kam se Milý drápe. 

Tedy: Milý je ochoten vynaložit nemalou námahu po drsném 
palmovém povrchu, aby se dostal ke sladkým a měkkým plodům 
lásky, vzájemného vztahu i Milé. Stejně jako to opakovaně dělal 
v předchozích kapitolách. A jako to dobře ladí s následujícím 
přirovnáním prsou Milé k hroznům. 

Ovocné vůně a chutě pak mají připomínat sladkost lásky – 
duševní i tělesné. A také připomínat, že ovoce – zejména jablka a 
hroznové víno – má rád v podstatě každý. Asi jako prsa, kolem 
kterých se celý verš vlastně točí. 

Připomínka vůní už je asi dobře srozumitelná – totiž že 
všechny smysly se podílejí na lásce. A již z dálky je krása, dobrota 
lásky i Milé „cítit.“ „Dech chřípí“ pak upomíná opět na Hospodina: 
Pouze Duch dává dech, a tak život. A dech, a tak život, Milé je tak 
dobrý, jako vůně jablek. 

 
Desátý verš 
Ve stejné symbolice pokračuje i další verš. Chvála patra úst 

není jen chvála krásy úst nebo schopnosti Milé rozpoznávat různé 
chutě jako zkušený labužník. Ačkoli i to je důležitý význam: Milá 
umí dobře rozpoznávat, co je chutné a nechutné, co je dobré a zlé, 
prospěšné a neprospěšné. Ačkoli ne vždy podle tohoto rozpoznání 
jedná. V jakém kontrastu je aktivita Milého s pasivitou Milé v Pís 5! 

Opět jde jistě také o chválu obsahu úst. Patro je 
nepominutelně důležité pro hovoření – opět tedy Milý chválí, jak a 
co Milá říká. Stejně jako co neříká – protože by to nebylo dobré. 
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V závěru verše se slova opět ujímá Milá – plynule, jak tomu 
v lásce bývá. A opět i ona vyznává svou lásku Milému. Jeho 
jedinečnost a jedinost – stejně jako obojí vyzná opět také Milý v Pís 
8, 11-13. 

Navzdory všemu, co se mezi Milou a Milý stalo, stále je Milý 
pro Milou tím jediným. Pro nikoho jiného není její hojnost a dobro 
(mléko jako symbol ráje!). I v tom opět Bible válčí proti 
pohanským a světským pojetím lásky i tělesné – méně partnerů je 
vždy lépe než více. Pokud je tomu totiž naopak, pak je „mléko“ 
Milé i Milého již jaksi zředěno. Nese stopy předchozích 
partnerů/partnerek. Stejně jako chování v partnerském vztahu – 
byť láskyplném. 

Milá v závěru verše dokonce vyznává, že její „mléko“ pouze 
pro Milého ji kane ze rtů i ve spánku. Jistě také jako náprava 
událostí z Pís 5. Také jako ujištění právě pro to, co se stalo v Pís 5. I 
jako vyznání Božího působení lásky a pokoje – vždyť Boží láska 
koná a působí, i když jsme my v bezvědomí. Byť jen spánku. Boží 
království roste – padni komu padni! 

 
Jedenáctý verš 
Pokračuje ve stejné obraznosti. Připomíná jedinečnost 

Milého pro Milou. Ale vůči Milému je nyní Milá již opatrnější – srv. 
Pís 2, 16 + 6, 3. Vydává se tedy Milému mnohem víc, než co je 
ochotna vyznat o Milém vůči sobě samé. Opět i taková je láska. 

Dychtění v závěru verše je trochu dvojznačné. V hebrejštině 
je však, díkyBohu, spíše „toužení, žádost, mít chuť.“ Což už zavání 
problematičnosti dychtění – srv. Desatero! – mnohem méně. Jde 
totiž o úplně jiné slovo (Pís: tšúchah – Ex 20, 17: ch-m-d). 

 
Dvanáctý verš 
Tentokrát se aktivity a iniciativy zmocňuje Milá. Opět jistě 

také pro nápravu Pís 5. Také proto, že to tak je většinu „dění“ Pís. 
Keře henny už dobře známe – upomínají jak na bohoslužby skrze 
kadidlo a vůni, tak i na tělesnou intimitu. Pochopitelně skrytou 
v noci a někde stranou lidí – tentokrát v polích. 
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Kromě rurální poetiky jde také o obraz přeznačující obvyklé 
vnímání pole jako „posvátné místo v moci temných sil.“ Protože 
teď se stává dějištěm lásky mezi dvěma lidmi. Ne strašidelným 
místem šustění různých čertíků, šotků, skřítků nebo dravé zvěře. 

I taková je láska: Překonává strach. Překonává temnotu. 
Překonává pověry a pohanství. Skrze život, radost, lásku, 
obecenství. Protože skrze Hospodina. 

 
Třináctý verš 
Pokračuje ve stejné obraznosti. Časně zrána je stále ještě tma 

a opět vyrážíme do vinic. Opět verš vyzpěvuje také tělesnou 
intimitu – možná mnohem silněji, než si troufají překlady. 
Vzpomeňme, že rozdíl mezi hebrejským daddaj a dódaj je pouze 
v samohláskách, které nejsou součástí textu. Tedy že je možné 
zaměňovat slovo „laskání“ za slovo „prsa.“ Což jistě nedělá Píseň 
stále dokola náhodou. Tak i v závěru tohoto verše možná máme 
spíše číst: Zahrnu tě svými prsy. 

Opět srozumitelně i v prostém významu slov: Po 
romantickém rande mezi kvetoucí vinnou révou a stromy 
následuje i láska tělesná. Právě uprostřed začínajícího jara, 
kvetoucích poupat a nového života. 

 
Čtrnáctý verš 
Důrazu na vůni snad už rozumíme dobře. Jablíčky lásky je 

snad myšlena mandragora – hrála důležitou roli v kultech 
plodnosti. Byla (a často i nadále je) také považována za 
afrodisiakum. Její kořeny navíc někdy vypadají jako človíček. 

Zde z toho všeho však zbývá už jen vůně. Už nejde o omamný 
prostředek orgiastických kultů podávaný ženám a dívkám, kterým 
se do takové činnosti pochopitelně moc nechtělo. Už zbývá jen 
esence této rostliny, jen vůně. Která je však snadno odmítnutelná. 
Stačí jen otevřít okno. 

A nebo, v tomto případě, dveře. Symbolika dveří tak není jen 
obrazem „nadýchání se lásky a vzrušení hned po vstupu do svého 
domu.“ Je také obrazem snadného vyvanutí, vyvětrání této vůně. A 
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tak všeho, co s sebou nese. Stačí si jen „nechat otevřená (zadní) 
vrátka.“ Láska se buď dává plně, nebo nejde o lásku. 

Co naopak „nevyvane“ ze vztahu je jeho minulost – dávná i 
nedávná. Láskyplný vztah ale minulostí spíše voní, než aby páchl 
zatuchlinou, bolestmi, utrpením, sobectvím a zneužíváním. 

 
Závěr 
Dveřmi domu však prochází kde kdo. Navíc nijak zvlášť 

netěsnili – často úmyslně, vzhledem k horkému počasí. Takže této 
„vůni“ by opět mohl přičichnout kde kdo. A tak ji pochopit jako 
pozvání Milé pro sebe, nikoli Milého. 

Proto Milá opět končí vyjasněním: Ale to vše je schováno jen 

pro tebe jediného, můj Milý. Nejde o lákání ostatních. To vše je jen 
pro tebe jediného, kterému jedinému patřím. 

Taková je láska – Boží zcela zřetelně. Hospodin se svého lidu 
nikdy nezřekl, ačkoli na něj mnohokrát dopouštěl tupost, hřích a 
zlo lidu samého. Nezamiloval se do jiného, lepšího, většího, 
mocnějšího, poslušnějšího, věrnějšího národa. 

Stejně má i lid milovat Boha. Nejen israelský. O to silněji, že 
důraz na jedinečnost stvrdí i poslední kapitola Písně také z úst 
Milého. 

 
Píseň: EZ662 – Do země se skrývá + modlitba Páně 
Rozhovor 


