
Ţivot a dílo sestry Juany Inés de la Cruz nás přitahuje zejména svou záhadností. Existuje celá řada
nevyjasněných skutečností a okolností. Na řadu z nich, spojených se vznikem Odpovědi sestře Filotei de
la Cruz, jsme se v této práci pokusili odpovědět, nicméně je nám jasné, ţe není moţné nabídnout jen
jednu odpověď nebo interpretaci. Juana byla osudem zasazena do komplikovaného prostředí i doby, kdy
ţeně nebylo v řadě oblastí dáno mnoho prostoru k svobodnému rozhodnutí. Její tvorba tímto prostředím
nemohla zůstat nepoznamenaná, přesto si uchovala nadčasovost a jedinečnost myšlenek. Juana je
tradiční autorkou, pokud jde o formu a námět, a obdivuhodná rozsahem svého studia a výjimečná co se
týče tvorby.
Juana jako dvorní dáma i řádová sestra během svého ţivota dosáhla mimořádného společenského
postavení a uznání. Přestoţe většinu ţivota proţila uzavřena před světem v klášterních zdech, nepřestala
společensky ţít ani po opuštění místokrálova dvora. Udrţovala hojnou korespondenci se svými kolegy a
obdivovateli, skládala verše, písně, komedie a dramata. Přátelila se s vlivnými a významnými
osobnostmi Nového Španělska, zajímala se o společenské dění a zapojovala se i do politického ţivota,
coţ, zdá se, se jí stalo osudným.
V celém Juanině studiu je patrná snaha o uspořádání světa kolem, tak jak to o něco později v 18.století
naprosto vědomě činili osvícenci. Její ţivot i tvorba má mnohem blíţe k reálnému ţivotu, neţ mystickému
uzavření se do sebe. Přestoţe se Juana inspirovala náboţenskými tématy a byla do značné míry ovlivněna
středověkou mystikou, projevuje se to především po umělecké stránce. Aţ v závěru jejího ţivota přichází
něco, co bychom mohli nazvat duchovní konverzí, ale to se u ní jiţ nijak literárně neprojeví.
Teologická disputace nebyla oblastí Juanina primárního zájmu, jelikoţ ji ale zajímalo vše, neopomíjela
ani tuto oblast, byla-li k tomu příleţitost. Juana si byla vědoma rizika zpracování takových námětů, snad
i proto více inklinovala k těm světským, která ji poskytovala širší tvůrčí svobodu. Avšak, kdyţ přišla
ţádost aby se písemně vyjádřila k Vieyrovu kázání, tak jak patrně jiţ učinila ústně, vyhověla této ţádosti
a rozhodla se nakonec prolomit svůj přiznaný ostych i v této oblasti. 


