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Úvod 

„Lidský ţivot je neustálá sebeinterpretace. Chci-li se představit druhému nebo chci-li 

porozumět sám sobě, začnu vyprávět svůj vlastní příběh.“
1
 Tak bychom mohli charakterizovat 

důvod sepsání jednoho z vrcholných autentických děl sestry Juany Inés de la Cruz: Odpověď 

sestře Filotei de la Cruz. Ostatně skoro to samé říká o sestře Juaně a její Odpovědi Octavio 

Paz: 

„…existuje neviditelný účastník rozhovoru, se kterým Juana nepřetrţitě diskutuje: ona 

sama.“
2
 Většinu svého ţivota oscilovala mezi dvojrolí, někdy se doplňující, někdy jdoucí 

proti sobě. Juana byla řeholnice a literátka. „Kdyţ odpovídá biskupovi a dalším, vlastně píše 

sama sobě, vypráví o vzniku své vášně k písemnictví a pokouší se o vysvětlení a obhájení této 

vášně.“
3
 

Co přimělo Juanu vyprávět a obhajovat svůj příběh, kdo nebo co bylo impulzem k tak 

osobnímu vyjádřením této řeholnice-intelektuálky, sepsala jej skutečně jen na svou obhajobu, 

nebo se snaţila i porozumět svému vlastnímu počínání, chtěla sama před sebou zhodnotit a 

pochopit svůj ţivot strávený z větší části v klášterní cele a v hromadách knih, hodinami a 

hodinami studia, bádání a psaní, ale také rutinou povinností spojených s klášterním ţivotem, 

přece i takovou osobnost muselo někdy napadnout, zda právě ta její cesta je tou správnou, je-

li zdánlivé osamocení řeholnice a důkladné studium všehomíra jen útěkem před sebou samou, 

nebo naopak snahou zabývat se svým já, svou existencí a smyslem, nebo uspořádat si svět tak, 

abych mu rozuměl. Chtěla snad jen učinit přítrţ všem intrikám, které se kolem ní spřádaly a 

kterých ona sama, ať jiţ vědomě, či nevědomě byla součástí? Odrazit a přemoci své kritiky 

sílou argumentů? A je skutečně tato zdánlivě intimní zpověď autentická, nebo jejím 

prostřednictvím Juana něco sledovala? 

                                                 
1
 Halík, Tomáš. Co je bez chvění není pevné. Labyrintem světa s vírou a pochybností. 

Praha:Nakladatelství Lidové noviny, 2002, str. 18 

2
 „ ..hay un interlocutor invisible con el que sor Juana dialoga sin cesar: ella misma.“ 

3
  „Al responder al obispo y a los otros, se escribe a sí misma, cuenta el origen de su amor a las letras y 

trata de explicárselo y de justificarlo.“ 

Paz, Octavio   Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe , 3a ed., México: Fondo de Cultura 

Económica, 1993, str. 538 
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 Abychom plně pochopili kontext ve kterém dílo vzniklo, je třeba si připomenout řadu 

významných momentů, které do značné míry ovlivnily jak dobu, ve které Juana ţila, tak 

smýšlení tehdejší společnosti. 16. století je vlastně počátkem novověku, který provází celá 

řada významných událostí. Od objevení Ameriky prošel tento mladá kontinent nezvykle 

rychlým vývojem. To, co se v Evropě budovalo po celá staletí, přichází do Nového světa jiţ 

„hotové“. S raným novověkem je úzce spjata temná a těţká barokní tvorba. 16. a 17.století 

bylo do jisté míry skutečně neprostupné, temné a těţce pochopitelné, přestoţe dalo základ 

vzniku moderní filozofie a věd. Je to doba významných společenských zvratů a střetů 

podnícených mocenskými a náboţenskými zájmy. Dochází k utváření radikálních 

náboţenských postojů. Je to také doba tvorby španělských mystiků Terezie z Ávily a Jana od 

Kříţe. Uţ skrze dílo těchto dvou mystiků můţeme usoudit na nesrozumitelnou povahu 

Juaniny doby, na obtíţné hledání nejzákladnějších lidských otázek. Jednou z těch náboţensky 

nejpalčivějších a nejcitlivějších byl vztah Boha a člověka. 

 „Coţ je moţné mluvit o Bohu, a nevloţit do té výpovědi vlastní ţivot? A je moţné 

mluvit o sobě, a neříci nic o Bohu?“
4
  

Člověk a Bůh, dvě hlavní postavy barokní kultury. Nechtěla si snad Juana právě touto 

cestou, snad nevědomě, vyjasnit své postoje? Rozpoznáme z Odpovědi její vztah k Bohu a 

sobě samé? Na tyto a spoustu dalších otázek se pokusíme najít odpověď v této práci. 

                                                 
4
 Halík, Tomáš. Co je bez chvění není pevné. Labyrintem světa s vírou a pochybností. 

Praha:Nakladatelství Lidové noviny, 2002, str. 15 
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1. Doba sestry Juany 

 V koloniálním období měla ţena jen omezené moţnosti seberealizace, přijatelné byly 

pouze dvě varianty: ţivot vdané ţeny se všemi povinnostmi vůči domovu, dětem a manţelovi, 

a pak klášterní ţivot. Pouze tato druhá varianta umoţňovala intelektuálně ţít a vzdělávat se. 

Juana byla prototypem toho druhého modelu. Ač vynikala především jako neobyčejná 

básnířka, zastiňovala svým intelektem a kulturním rozhledem celou řadu teologů, filosofů a 

literátů. Juana bývá často srovnávána se svatou Terezou z Ávily, španělskou mystičkou, 

kterou ovšem na poli básnické tvorby jednoznačně předčila.
5
  

 Aby bylo vůbec moţné interpretovat dílo a osobnost sestry Juany, je třeba je zasadit do 

období ve kterém se pohybovala. Rovněţ je nezbytné vyzdvihnout ty oblasti, které na ni 

mohly mí největší dopad. Podle našeho mínění jsou to: 

a) Barokní smýšlení a tvorba  

b) Politicko-sociální situace v Novém Španělsku 17.století 

c) Církevní instituce a jejich působení na novém kontinentě  

d) Umělecko-filozofické tendence v Novém Španělsku 

 Popišme nejprve stručně dobu, ve které Juana ţila a v jejíchţ mantinelech tvořila, studovala a 

přemýšlela. 

1.1 Barokní smýšlení a tvorba 

 16. a 17.století je obdobím pro Evropu nesmírně důleţitým. Evropa se dostává pod tlak 

Osmanské říše. Evropské námořní mocnosti soupeří o nadvládu nad oceánem a přerozděluje 

se vliv nad koloniálními oblastmi. Z těchto bojů vychází vítězně Holandsko a Anglie, vliv 

Španělska a Portugalska se postupně oslabuje. V neposlední řadě je to Třicetiletá válka, 

původně interní konflikt Svaté říše římské, který nabývá celoevropského významu. Dozvuky 

těchto vzájemně se prolínajících náboţenských a velmocenských sporů dopadají s jistým 

zpoţděním i na americký kontinent.  

                                                 
5
 Grossmann, Rudolf. Historia y problemas de la literatura latinoamericana. Madrid: Ed. Revista de 

Occidente, 1972, str.114 
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 V oblasti umění je 17.století charakterizováno barokní tvorbou. Baroko vyniklo jako 

umění kontrareformace. V tomto kontextu by bylo třeba chápat barokní umění jako umělecký 

ideologický nástroj kontrareformace. Mluvíme-li o kontrareformaci, nebo katolické reformaci, 

je třeba zmínit Tridentský koncil
6
 v první polovině 16.století, který jasně formuloval 

protireformační program a dovršil a zároveň v jistém smyslu popřel předchozí období 

renesance. Barokní umění mělo slouţit této obrodě katolické církve, ale z pouhého nástroje 

angaţovaného umění se baroko proměnilo v něco mnohem hlubšího a osobnějšího. Promítají 

se do něj existenciální otázky člověka, jeho tuţby a přání. Na jednu stranu z něj srší nadbytek, 

přepych a pohodlí, na stranu druhou pak představuje utrpení z touhy po věčnosti a dokonalosti 

a splynutí s Bohem. Nelze jej ovšem povaţovat za pouhý důsledek politicko-sociálních změn 

v Evropě. Je zde patrný přirozený vývoj a posun od středověkého a renesančního umění. 

Postupně se z angaţovaného umění posouvá k subjektivnímu vyjádření autora. Co baroko 

formovalo je jistě i více či méně zadaný protireformační úkol, ale také posun v chápání 

tvorby, objevení nových technik a prostředků tvorby, navázání na předchozí renesanční 

období. Jde také o snahu ohromit a nadchnout, vzbudit v divákovi, posluchači, čtenáři silné 

emoce. Nebojí se k tomu vyuţívat extrémů, přehánět. Barokní estetika je estetikou protikladů 

a jejich střetů.  

 Zajímavé je, ţe právě tento model v přeneseném slova smyslu Juana naplňovala. 

Můţeme říci, ţe i ona plnila ve své tvorbě určité zadané úkoly, jak o tom sama píše 

v Odpovědi sestře Filotei. Přestoţe sama tvrdí, ţe je její téměř celé dílo psané na zakázku a 

nikoli z vlastního popudu, také se vyvíjelo od uměleckých objednávek po osobitá díla První 

sen a Odpověď. Ovšem ani její údajná tvorba na zakázku nepostrádá značnou dávku tvůrčí 

osobitosti, díky které například nelze s jistotou rozpoznat, zda Juanina milostná poezie je 

skutečně zaloţena na autentickém proţitku, nebo jde o věrnost estetickým modelům 

17.století. 

 Nejen v tvorbě, ale i v jejím ţivotě, tak jako v barokním umění, nalezneme stejné 

protiklady: na místokrálově dvoře zaţila okázalý přepych, v klášterní cele se pak naplno 

mohla konfrontovat s existenciálními otázkami. Juana tedy poznala velice zblízka obě tváře 

barokního umění a smýšlení, jako umělkyně i jako člověk. 

                                                 
6
 Probíhal mezi lety 1545-1563 v italském Trentu, vymezil se proti reformaci (definoval církevní 

nauku v diskutovaných otázkách) a sjednotil římskokatolickou liturgii.  
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1.2 Nové Španělsko 17.století: sociální, politická a hospodářská situace 

 Španělsko, odkud se barokní kultura šířila do dnešní Latinské Ameriky, je v té době 

stále ještě evropskou katolickou mocností, která zaštiťuje šíření kontrareformačních myšlenek 

a s tím spojeného barokního umění. V Novém světě má pak podobu zdánlivě poklidných 

misií, v neklidné Evropě pak nesmiřitelného boje za náboţenskou suverenitu. Španělské 

království vystupuje jako absolutistická monarchie, kde církev a stát jsou nosné pilíře země, 

kde se ale začínají projevovat první náznaky úpadku. Za vlády Filipa III. na přelomu 16. a 17. 

století se projevily náznaky hospodářského úpadku, mocensko-politický úpadek pak 

Španělské království potvrdilo během Třicetileté války v první polovině 17.století.  

 Vliv prostředí a společnosti na člověka a jeho konání je nepochybný. Nové Španělsko 

je samo o sobě v tomto směru velice specifické. Uţ kdyţ vzpomeneme jeho obrovskou 

územní rozlohu, která trvala téměř tři sta let. Nové Španělsko zahrnovalo území od dnešního 

jihu Spojených států po území dnešní Kolumbie. Svou velikostí muselo nutně zahrnout řadu 

etnických skupin a národů. Coţ je další neodmyslitelné specifikum této španělské kolonie
7
.  

 Obrovské území, které je etnicky velice nesourodé. Prvotní plán španělských 

dobyvatelů vytvořit ze 4 místokrálovství ideálně fungující celky, přenést sem z Evropy to 

nejlepší a vytvořit lepší svět s lepší společností musel nutně narazit na různost a původ jejich 

obyvatel. Vedle osvícených misionářů zde působila i poměrně četná skupina dobrodruhů-

zlatokopů, kteří hodlali vyuţít původních obyvatel a jejich práce pro své osobní zájmy. 

Původní obyvatelstvo španělští dobyvatelé často organizovali v tzv. encomiendách. Vyuţívali 

jejich práce ať jiţ v zemědělství, nebo v důlní těţbě. Juana musela přijít do přímého styku 

s původními obyvateli. Vyrůstala na venkovské usedlosti, kde zemědělské a další 

hospodářské práce byly vykonávány indiány nebo mestici. Co však poznala důkladně a velice 

zblízka, byla správa a řízení místokrálovství. Ne snad, ţe by se na něm přímo podílela, ale její 

vliv a místokrálovské páry minimálně v rovině osobní je jistý. 

                                                 
7
 Octavio Paz se zamýšlí nad pojmem kolonie vzhledem ke skutečnostem Nového Španělska. Klade do 

opozice protestantské kolonie severu a katolické ve Střední a Jiţní Americe. Dochází k závěru, ţe 

Nové Španělsko kolonií není, spíše do značné míry autonomním celkem podobnému soudobým 

autonomním oblastem na Pyrenejském poloostrově. Zatímco na severu se podle Paze jednalo spíše o 

soukromý projekt osidlování a kolonizace, conquista na Španěly dobytých území byla akce do značné 

míry řízená státem a církví. Na Juanu Inés, podle našeho mínění, to mohlo mít vliv co do kontinuity a 

plynulosti navázání jejího díla na španělské a evropské tvůrce.  
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 Místokrál, neboli správce kolonie, byl dosazován Španělskou korunou do úřadu na 

tříleté období. Byli to obvykle výše postavení šlechtici či duchovní, kteří měli zastávat funkci 

vysokého státního úředníka, často byli vysíláni do Nového Španělska, aby osvědčili svoje 

schopnosti a mohli je pak dále po návratu vyuţít v blízkosti madridského dvora. Nové 

Španělsko bylo členěno do menších samosprávních územních celků – audiencí, které 

místokráli přímo podléhaly. Toto státní uspořádání umoţňovalo lepší kontrolu nad 

jednotlivými oblastmi tak rozsáhlého území kolonie. Zároveň se audience s místokrálem 

vzájemně korigovaly. Audience poţívaly poměrně velké samostatnosti se značným 

politickým vlivem. Nejdůleţitějšími osobami Nového Španělska byl spolu s místokrálem i 

arcibiskup, který zaštiťoval evangelizační projekt a podobně jako na evropském kontinentě 

zajišťoval určitou protiváhu světské vládě v podobě náboţenské a morální autority. Nicméně 

se tyto dva úřady často překrývaly, arcibiskup byl nezřídka zdatný úředník, jak tomu bylo 

v případě Fray Paya Enríqueze de Rivera, kterého si Juana velice váţila a jehoţ politické i 

duchovní vedení Nové Španělsko velice pozvedlo. Rozhodně se ale nedá říci, ţe vztah 

arcibiskupa a místokrále, nebyl-li jako v případě Fray Paya shodný, byl vţdy idylický. Jako 

ve všech oblastech i zde mocenské ambice přesahovaly původní poslání, docházelo tedy i 

k prudkým sporům mezi těmito dvěma úřady. Samotná úloha místokrále pak nebyla nijak 

jednoduchá. Jeho činnost byla madridským dvorem neustále kontrolována formou 

pravidelných státních návštěv, představitelé audiencí tvořili součást jeho vládního kabinetu, 

arcibiskup spolu s biskupem z Puebly, dalším vlivným církevní představitelem Nového 

Španělska, tvořili silné zájmové skupiny, k jejichţ zvládnutí bylo třeba značného 

diplomatického nasazení. 

 V 17.století je Nové Španělsko hospodářsky a kulturně na vrcholu. Zatímco ve 

Španělsku se jiţ naplno projevuje sociální, politická a ekonomická krize, jeho kolonii se po 

všech stránkách daří. Nové Španělsko je v jistém smyslu kopií starého. Je velice tradiční, 

konzervativní a nepřipravené na nutné změny v budoucnosti. Je uzavřené vůči vnějším 

vlivům. Přeneslo si z evropské vlasti spolu se vším věděním, tradicemi a vědomím i její 

nevyřešené vnitřní rozpory. Jakákoli změna ve vnitřním pořádku Nového Španělska by 

znamenala zpřetrhání vazeb a tradic. Prozatím zde chyběla silná myšlenka a argument pro 

změnu. Odlišnost Nového Španělska od vlasti je natolik výrazná, ţe tato změna bude 

v budoucnosti nevyhnutelná a i zde nastane krize spojená s vlastní identitou a lpění na 

tradičních hodnotách, které v novém prostředí a společnosti pozbývají platnosti a izolují ji. 
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 Nové Španělsko nemohlo nestavět na kulturní evropské tradici. Svou podstatou plynule 

navázalo na evropské, ale spíše španělské tradice. Nové Španělsko spíše neţ kolonií bylo 

autonomním celkem pod přímou správou madridského dvora. Postupem času se tato 

implantovaná a uměle udrţovaná tradice vlivem jedinečného nového prostředí přetváří. Nelze 

to ovšem chápat jako, ţe se zříká evropských a španělských tradic, ale naopak si je včleňuje a 

zároveň je obohacuje o specifika původního prostředí.  

 Co se týče literárních děl starého kontinentu, mohou být interpretována v nových 

dimenzích a souvislostech. Tvůrci jako Quevedo, Góngora a Calderón zaujímají výsadní 

postavení i zde. Barokní konceptismus je vyhovujícím interpretačním prostředkem pro 

vyjádření sloţitosti barokních myšlenek a kulteranismus zas uspokojuje touhu a snahu o 

demonstraci síly intelektu a obrazotvornosti. 

 Evropský kulturní vliv v Novém Španělsku je patrný také ve stálém zájmu o vzdělání a 

vědění. Nový svět je natolik jiný a jedinečný, ţe uţ kaţdodenní realita vzbuzuje řadu otázek. 

Z toho také neustálý zájem jednotlivosti popsat a analyzovat. Coţ se později výrazně 

projevilo v pokračování baroka a jeho vyústěním v encyklopedismus, který je spíše typický 

pro francouzské myslitele neţ pro latinskoamerické, ti však k popisu reality zákonitě museli 

tíhnout mnohem více, jelikoţ na ně tlačila řada naprosto nových skutečností, a jak je známo, 

úţas obvykle vystřídá snaha porozumět, pochopit a uspořádat.  

 Společnost Nového Španělka můţeme tedy nazvat vzdělanou. Ovšem je třeba mít na 

paměti, ţe vzdělání zajišťovala pouze univerzita a církev. A do těchto institucí měly umoţněn 

vstup jen skupiny vybraných jedinců z vyšších společenských vrstev. Ţeny v těchto skupinách 

tvořily naprostou minoritu a v podstatě jim bylo umoţněno se vzdělávat, nebo spíše 

samovzdělávat pouze v klášterech. Indiánům a mesticům byl pak odepřen přístup k vyššímu 

vzdělání úplně. Vzdělávalo se a intelektuálně ţilo jen malé procento, které vládlo spíše 

slovem neţ písmem. Tisk a distribuce knih byla omezená, přestoţe byl knihtisk v hlavním 

městě Mexiku zaveden poměrně brzy. Distribuce tištěných knih se týkala především na děl s 

náboţenskou tématikou. 

1.3 Církevní instituce, jejich působení v Novém Španělsku a dopady 

evangelizace  

 Dobytí Ameriky potřebovalo vedle ekonomických a mocenských zájmů i morální 

ospravedlnění. Evangelizace pohanů a šíření křesťanství mezi nimi bylo dostatečným 
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důvodem k podmanění si jejich území. Stejně jako muslimové kdysi na Pyrenejském 

poloostrově prosazují i Španělé svou víru mečem a ruku v ruce s mocenskými zájmy. 

Invazivní politiku ospravedlňuje šíření víry. Náboţenství a politika se prolínají a jsou si 

vzájemně oporou. Mocenské ambice dobyvatelů nacházejí ideologickou oporu v katolických 

dogmatech. Dobývání a osidlování nových území se pak vydává za realizaci náboţenského 

programu. V morálním ospravedlnění conquisty velkou sluţbu španělské koruně poskytly 

církevní řády františkánů, dominikánů a jezuitů. 

 Důleţitým nástrojem kontrareformace je vedle umění i nově vzniklý řád jezuitů. Jezuité 

míří z Evropy postihnuté reformačními bouřemi do Nového světa s ideologickou myšlenkou 

šířit křesťanství v jeho nejčistší podobě. 

 Byl to velice ambiciózní projekt, který vyvrcholil nepředvídatelným sjednocením prvků 

křesťanství a původních náboţenství. Tento fakt formoval obecně celou latinskoamerickou 

společnost velice originálním způsobem. V Evropě jinak nesmiřitelní členové církevních řádů 

se v Latinské Americe představili vesměs jako velice tolerantní a humánní misionáři.  

 Vycházejme ze srovnání se severem kontinentu: V Severní Americe, území 

kolonizovaném převáţně protestantskými přistěhovalci, jsou původní náboţenství a víry 

vytlačeny a izolovány. Domorodé obyvatelstvo dnes jiţ prakticky neexistuje. Na území 

dobývaných Španěly jsou původní náboţenství částečně násilně přetvářena, nikoli izolována. 

Snaha o evangelizaci na území dnešních Spojených států se zásadním způsobem neprojevuje. 

Zatímco na severu jde o nezájem a despekt vůči původním náboţenstvím a obyvatelům, na 

jihu je to zdrojem horečné činnosti církevních řádů.  

 Působení církevních řádů tak vlastně nastavilo proces formování nové společnosti. 

Z tohoto úhlu se jeví misijní činnost jezuitů, frantškánů a dominikánů a jejich zájem o 

domorodou kulturu a její prvky jako velice humánní a demokratický akt, který ve svých 

důsledcích znamená, ţe v současné latinskoamerické společnosti je domorodé obyvatelstvo 

stále přítomno a dokonce někde převaţuje nad ostatními etniky a národy. 

 Skutečnost však měla daleko k naplnění tohoto humanistického ideálu, o který se 

misionáři, ať jiţ opravdově, či účelově pokoušeli. Po období krvavých bitev nastupují 

duchovní otcové, aby přemoţené indiány uvedli do nově vznikající křesťanské společnosti. 

Šíří křesťanství a zajišťují tak spásu tisícům indiánů. Šíření křesťanství je ospravedlněním 

celého dobyvatelského projektu. Přesto se vyskytli jedinci, kteří tento projekt zpochybňovali a 
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kritizovali. Především poukazovali na jeho nehumánní realizaci (františkán Bernardo de 

Sahagún a dominikán Bartolomé de las Casas). Jiní skrze tuto činnost snad doufali v naplnění 

utopických představ o ideálním světě, které se musely velice brzy ve střetu s drsnou realitou 

vytratit. 

 Doloţený způsob jakým kolonizátoři zneuţívali práce indiánů a plenili jejich zemi byl 

ve velkém rozporu s prezentovaným církevním záměrem. Je-li vůbec moţné připsat 

španělským kolonizátorům a misionářům alespoň nějakou zásluhu, pak je to zdánlivá 

velkorysost, kterou vůči indiánům projevovali zájmem na smírném souţití s nimi v jedné 

kultuře. Přestoţe se indiánům převáţně vymezovala podřadná postavení sluhů a otroků, 

poskytli Španělé původním obyvatelům moţnost podílet se na katolické víře a tím je i začlenit 

do nové společnosti. Zúročili tak svou několikasetletou zkušenost se souţitím různých 

národů, různých vyznání a tradic. 

 Nejvýznamnějším a nejvlivnějším z řádů byli jezuité, kteří plnili funkci duchovních 

vůdců a učitelů nové společnosti. Díky svému otevřenému, liberálnímu a zkoumavému 

postoji vůči jiným kulturám z nich uměli těţit a inspirovat se. Budovali a vyučovali tak 

budoucí elitu nové společnosti: kreoly, která měla vazby jak na svou španělskou pravlast, tak 

na prostředí do něhoţ se narodili a v jakém vyrůstali. Svým bytím kreolové spadali do 

amerického prostředí, intelektuálně však ţili spříznění, byť zprostředkovaně, se Španělskem a 

jeho tradicemi. Navenek se podle dnešních měřítek tato dvojí vazba jeví jako kulturně 

obohacující, ale tehdy mohla vyvolat i určitý pocit vykořenění.  

 Kreolové převzali evropské tradice a stali se jejich hlavními nositeli. Původní obyvatelé 

si je originálně včlenili do své kultury. V budoucnu tak vznikne nová jednotná společnost, 

která ponese znaky a dědictví obou kultur.  

 V 17.století je společnost rozdělena. Politickou a ekonomickou moc mají pouze 

Španělé a jejich potomci, pro indiány a mestice v době, kdy ţila sestra Juana, nebylo jiné neţ 

společensky okrajové místo. Poměrně dlouhé období byli mestici samostatnou nevymezenou 

skupinou, která nepatřila ani mezi kreoly ani mezi indiány. Byli novým produktem souţití 

kultur, podobně jako náboţenský a kulturní synkretismus, jehoţ nositeli se v budoucnu stali. 

 Ať jiţ hovoříme o míšení kultur nebo jejich vrstvení, výsledkem je synkretismus, který 

navţdy změnil ráz všech latinskoamerických zemí a dal vzniknout nové a jiné 

latinskoamerické společnosti.  
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 Je jasné, ţe se tato skutečnost bude promítat i v literárních dílech. U sestry Juany to 

byla tvorba lidových písní s náboţenským námětem, v dramatické tvorbě pak v Božském 

Narcisovi, kde alegoricky ztvárňuje starý a nový svět a kde se snaţí poukázat na společné 

prvky indiánské a křesťanské víry. 

  Tato oblast Juanina díla je do značné míry svědectvím o pozvolném splývání 

původních kultur a evropského dědictví. Juana sama je potomkem dvou světů. Její dílo navíc 

nese řadu prvků dalších kultur, zvláště patrné je to pak v její lidové a částečně i dramatické 

tvorbě. 

 Synkretismus, tedy splývání různých kulturních prvků, nebo jejich vzájemné 

překrývání, je pak v Novém světě neodmyslitelnou a obohacující součástí jedinečné barokní 

kultury, ať jiţ v umělecké, náboţenské či sociální podobě, se pak projevuje ve všech 

aspektech lidského ţivota.  

1.4 Umělecko-filozofické tendence v Novém Španělsku a jejich vliv na dílo 

sestry Juany 

 Hovoříme-li o barokní kultuře v Novém Španělsku, je třeba mít na mysli, ţe je zhruba 

oproti evropské o sto let zpoţděná. Můţeme to přičítat jak rozrůzněné a velice mladé 

společnosti, tak na tehdejší dobu ohromné vzdálenosti, která dělila Evropu a Ameriku, a 

prostředí, kde bylo třeba budovat vše od základu. Také španělští přistěhovalci, přímí nositelé 

barokní kultury, přicházeli do Nového Španělska postupně ve vlnách. Nové myšlenky a teze 

v podobě děl barokních autorů a dalších umělců přicházely v rozestupu i několika desítek let.  

 V Novém Španělsku celkově chybí solidní zázemí pro rychlý rozvoj barokní kultury. 

Vše se omezuje na nepříliš početnou kreolskou skupinu vzdělanců, která je snad o to 

aktivnější, ale zároveň má mnohem menší moţnost konfrontace. Řada autorů se tedy 

nevyhýbá ani imitaci cizích děl. Také proto, ţe originálních umělců bylo v Novém Španělsku 

ještě méně a o to větší pozornosti a váţnosti se dostalo jejich tvorbě. Mluvím zejména o sestře 

Juaně a jejím současníkovi a příteli Sigüenzovi y Góngorovi. 

 Evropský vliv je patrný nejen v přejímání tradic, politických tendencí a uměleckých 

prvků. V teologicko-filozofické rovině se v Novém Španělsku se zpoţděním projevují 

evropské vlivy novoplatonismu a novoscholastiky, které v sobě obecně zahrnuje barokní 

kultura. Novoscholastika, středověká scholastika přizpůsobená novým společenským 
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poměrům, novoplatonismus, který slučuje prvky platónské a antické filosofie s orientálními 

naukami, poskytují vynikající základ pro tvorbu barokních umělců. Vzbuzuje totiţ jejich 

zájem o vše tajemné a hermetické (mystické). S novoplatonismem je úzce spojená i mystika, 

skrze kterou se umělci a myslitelé snaţí o opětovné sjednocení duše s Bohem ponořením do 

sebe sama a absolutním odevzdáním se Bohu. 

 Jak jiţ bylo řečeno, v intelektuálním prostředí Nového Španělska měla významné 

postavení novoscholastika. Jedním z hlavních představitelů byl Francisco Suárez
8
, španělský 

jezuita, kazatel, teolog a filosof, který zásadně ovlivnil novodobou filosofii. Navazuje, jak je 

zřejmé, na vrcholného představitele středověké scholastiky Tomáše Akvinského, oproti němu 

ale klade větší důraz na jednotlivce a před rozum, jako jednu z dvou Akvinského cest jak 

dospět k Bohu, klade lidskou vůli. Pro Latinskou Ameriku měla Suarézova filosofie obrovský 

význam. V politických pojednáních popírá boţská práva panovníků. Suárez hájí práva všech 

občanů, lidství chápe jako univerzálně platné a tím popírá myšlenku, ţe k otroctví se člověk 

jiţ narodí předurčen.  

 Sestru Juanu zasáhly hlavně myšlenky španělského kazatele Luise de Moliny
9
 o 

vztahu svobodné lidské vůle a boţí milosti. Stejně jako jezuita Francisco Suárez se snaţí o 

racionální vyloţení církevních dogmat. Molina tvrdí, ţe Boţí milost je dána skrze souhlas a 

svobodné rozhodnutí lidské vůle.  

                                                 
8
 narozen 5. ledna 1548 v Granadě, umírá  25. září 1617 v Lisabonu. Studoval filosofii, teologii a 

právo na univerzitách v Granadě a Salamance. Jako profesor působil na univerzitách v Ávile, Segovii, 

Valladolidu, Alcalá, Coimbře a Římě, kam byl pozván a vysoce ceněn samotným papeţem. Originálně 

vykládal učení Tomáše Akvinského. Svou filosofií se zařazuje po bok dalších tehdejších teologicko-

filosofických směrů. Metafyzické disputace dlouho slouţily jako obecná učebnice filosofie. Z jeho 

pojetí filosofie vychází a reaguje na ně například Descartes, Leibniz, Berkeley a Kant.  

 

9
 Luis de Molina, narozen r.1535 v Cuence – zemřel r.1600 v Madridu. Působil jako profesor teologie 

v Coimbře a teologie v Évoře. Proslavil se zejména komentářem k první části Teologické Sumy 

Tomáše Akvinského nazvané: „Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, 

providentia praedestinatione et reprobatione concordia.“ Vystupoval proti přesvědčení o předurčenosti 

ke spáse (predestinaci) a kladl důraz na svobodnou vůli a boţí milost které se vzájemně doplňují. Jeho 

doktrína se nazývá molinismus (stavěla se proti učení sv. Augustína a tomistů, následovníků Tomáše 

Akvinského).  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/5._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/1548
http://cs.wikipedia.org/wiki/25._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1617
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lisabon


12 

Celá katolická společnost byla konfrontována s problémem predestinace, kdy spása 

kaţdého člověka je předem Boţí prozřetelností určena, a svobodnou lidskou vůlí. Člověk má 

svobodnou vůli se rozhodnout zda bude konat dobro či zlo. Mnoho teologů se pokoušelo 

skloubit tyto dvě teze. 
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2. Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana 

 Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana se narodila údajně 12.11.1651
10

 v San Miguel 

de Nepantla na jihu Mexika. V Evropě toto období spadá do konce třicetileté války (1648) a 

s tím spojeného mocenského oslabení Španělska, je to období vlády posledních Habsburků na 

Pyrenejském poloostrově, konkrétně Filipa IV., a pokračující španělsko-francouzské války, 

která dopadne v neprospěch Španělska a definitivně potvrdí jeho druhořadé postavení 

v Evropě. Z těchto událostí španělská kolonie nic významně přímo nepocítila. Snad jen sílící 

nájezdy pirátů Španělsku znepřátelených evropských zemí, které kolonii neustále 

připravovaly o zboţí a cenné kovy, zejména pak v Mexiku těţené stříbro, exportované do 

Španělska. V Novém Španělsku vládne v letech 1648-1649 v pořadí jiţ 20.místokrál, 

yukatánský biskup Marcos de Torres de Rueda, kterého střídá Luis Enríquez de Gurmán, 

markýz z Villaflor. V roce 1653 nastupuje Francisco Fernández de la Cueva y Enríquez de 

Cabrera, známý jako vévoda z Alburquerque, na kterého byl spáchán neúspěšný atentát, to jiţ 

Juana pobývala v hlavním městě, kam se dostala, aţ kdyţ svou rodinu přesvědčila o svém 

nadání, kvalitách a opravdové touze po studiu. 

2.1 Nadané kreolské dítě 

 Juana byla nemanţelské dítě kreolky a baskického důstojníka, Isabel Ramírez de 

Santillana a Pedra de Asbaje y Vargas. Její rodiče nikdy sňatek neuzavřeli, přestoţe je později 

Juana jako sezdané nechala prezentovat. Jako příklad můţeme uvést záznam z kroniky 

Karmelitského kláštera, kam Juana vstoupila v srpnu 1667 a který opouštěla v listopadu téhoţ 

roku: 

 „Přijali jsme Juanu Inés de la Cruz jako řádovou sestru, legitimní dceru Pedra de 

Asbaje a jeho ţeny Isabel Ramírez.“
11

  

                                                 
10

 Toto datum uvádí Janin ţivotopisec otec Calleja, nicméně se vyskytla řada nesrovnalostí váţících se 

k datu, který Calleja uvádí s takovou přesností. Podle Juana Galavize se spíše soudí na rok 1648.  

Galaviz, Juan. Juana Inés de la Cruz, Madrid: Quorum, 1987, str.10 

11
 „Recibióse para religiosa corista a Juana Inés de la Cruz, hija legítima de don Pedro de Asbaje y de 

Isabel Ramírez su mujer.“  

Galaviz, Juan. str.47-48 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_IV_Fern%C3%A1ndez_de_la_Cueva_y_Enr%C3%ADquez_de_Cabrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_IV_Fern%C3%A1ndez_de_la_Cueva_y_Enr%C3%ADquez_de_Cabrera


14 

 Jakkoli tento fakt nemusel mít zdánlivě na Juanu přímé společenské dopady, osobně 

nelegitimnost svého narození musela vnímat jako obrovský nedostatek. Otec krátce po jejím 

narození ze ţivota rodiny nadobro odešel a Juanu vychovávali spolu s matkou i její prarodiče, 

Pedro Ramírez a Beatriz Ramírez.  

 Od dětství, jak stojí v Odpovědi sestře Filotei de la Cruz, touţila znát a vědět. Ve třech 

letech se naučila číst a psát chvíli na to. Důleţitým zdrojem vědění ji byla v dětských letech 

dědečkova knihovna. Touhu po studiu na univerzitě se jí nepodařilo naplnit, ale lásku 

k vědění a literatuře ano.  

 Ve věku 8 let, po smrti obou prarodičů, ji matka posílá k tetě a strýci do hlavního města 

Mexika. Manţel Juaniny tety, bohatý obchodník, Juan de Mata ji seznamuje s bachillerem 

Matínem de Olivas, který Juanu naučí latinsky. Martín de Olivas ale nebyl typickým 

kantorem, jeho vyučování mělo píše podobu učené konverzace a Juanu do latiny zasvětil 

pomocí výkladu antických a římských básníků. Nicméně, spolu s dámou, která naučila Juanu 

potají číst, je pak Martín de Olivas jediným doloţitelným učitelem, kterého kdy Juana měla, 

ačkoli se spekuluje i o tom, ţe krátce po jejím vstupu do kláštera dalšího učitele Juaně zjistil 

vlivný jezuita Núñez de Miranda. 

 Ve městě na Juanu přirozeně působí spousta vlivů, které budou mít vliv na její budoucí 

smýšlení o světě a literární tvorbu. Její vztah k lidové tradici a prostým lidem se formoval jiţ 

v době pobytu na rodinných sídlech na venkově, v dospělosti se pak projevil v lidových 

písních, které Juana skládala. Tyto písně byly určeny k oslavě Boha u příleţitosti církevních 

svátků. Juana se spontánně spolu s širokými vrstvami obyvatel nejrůznějšího původu raduje, 

oslavuje a připomíná písní významné náboţenské události. Juana byla velmi citlivá vůči 

jakémukoli tvrdému a nespravedlivému zacházení, a to nejen co se týče otroků a domorodých 

obyvatel, ale vůči všem bezbranným a zuboţeným. V tom si velice rozuměla se svým 

pozdějším zpovědníkem a duchovním vůdcem otcem Antoniem Núñezem de Miranda.  

2.2 Dvorní dáma a básnířka 

 Není zřejmé, jak se Juana dostala na místokrálův dvůr. Pravděpodobné ale je, ţe ji 

k tomu dopomohl její strýc Juan de Mata, který jako úspěšný obchodník mohl v této 

záleţitosti vyuţít svých vlivných kontaktů. Je také moţné, ţe Juanu jiţ předcházela pověst 
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inteligentního a spanilého děvčete, právě díky kontaktům s Martínem de Olivas. Byla to 

obrovská příleţitost pro děvče bez majetku a původu. Její rodina musela doufat, ţe skrze 

pobyt na místokrálově dvoře se podaří Juanu výhodně provdat, nebo jinak zabezpečit. 

 Místokrálům bylo doporučeno se obklopovat dospívajícími kreoly z vlivných nebo 

významných rodin. Mladí kreolové tak pobytem na dvoře místokrálů byli kultivováni a 

získávali potřebné společenské způsoby. Takto si španělská koruna představovala kultivaci 

svých kolonií, výchovou mladých kreolů, kterým vštěpí, nebo spíše vnutí, evropské způsoby a 

myšlení a vytvoří z nich novou vládnoucí elitu plně podřízenou španělské vlasti. Stále ještě 

katolická velmoc se snaţila ve svých koloniích prosadit a udrţet tradiční a absolutistický 

model vlády, jejíţ centrum je madridský dvůr a k tomu v Novém světě potřebovala spojence, 

kteří by podporovali Madridem dosazené správce.  

 Ať jiţ tomu bylo jakkoli, Juana byla představena novým místokrálům jako mladá 

nadějná dáma, která brzy osvědčila svůj neobvyklý talent a znalosti. Mimo jiné i tehdy, kdyţ 

ji místokrál markýz de Mancera
12

 nechal veřejně vyzkoušet, aby zjistil, zda její neobyčejná 

inteligence je skutečně darem, anebo je výsledkem pouhého studia. Juana v této nelehké a 

poniţující zkoušce obstála výborně. Její věhlas ještě vzrostl. Těšila se vřelé náklonnosti jak 

markýze, tak především jeho ţeny Leonor Carreto, která měla k Juaně téměř mateřský vztah.  

 Juaniny verše byly ţádány téměř pro kaţdou příleţitost, byly natolik formálně 

dokonalé, ţe byla jmenována dvorní básnířkou. O osobním ţivotě Juany se v tomto období 

mnoho neví. Je ale moţné právě na základě jejího díla, které však není k tomuto období 

datováno, usuzovat na řadu zajímavých zvratů v ţivotě mladé a krásné dvorní dámy. Řada 

autorů spekuluje o tom, ţe Juana na dvoře proţila obrovské milostné vzedmutí i pád.
13

 Toto 

se ovšem pohybuje pouze v rovině spekulací. Je také dost dobře moţné, ţe její básnické dílo 

bylo inspirováno čistě estetickými a intelektuálními pohnutkami. Barokní poezie umoţňovala 

pisateli schovávat se za nejrůznější galantnosti a citová vyjádření, která byla společensky 

akceptovatelná, ba někdy dokonce ţádoucí. Upřímnost citů a přímé milostné vyjádření je 

záleţitostí pozdější doby, především romantismu. Juana se tedy nezbytně nemusela 

vyjadřovat tak jak jí kázaly city, ale spíše naplnila určitou formu tehdy běţného básnického 

                                                 
12

 Antonio Sebastián de Toledo, markýz de Mancera byl spolu se svou chotí znám svou sečtělostí, 

politickou uhlazeností a láskou k umění. 

13
 Juan Galaviz dokazuje tuto skutečnost na řadě milostných sonetů.  

Galaviz, Juan. str.21-44 
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milostného vyjádření v duchu barokního novoplatonismu. Její verše tedy byly naplněním 

určitého estetického modelu, dost pravděpodobně alegorického. Například přirovnání boţské 

lásky, tedy lásky Boha k člověku a naopak, ke světské, vztah milenců, je jedním z typických 

projevů barokní poezie, ať uţ vzpomeneme třeba Jana od Kříţe nebo Terezu z Ávily.  

 Octavio Paz vidí jako velmi nepravděpodobnou variantu, ţe se Juana v paláci nešťastně 

zamilovala. Téměř vylučuje jakékoli silnější Juanino vzplanutí.
14

 K takové variantě neexistují 

ţádné podklady, jen její milostné verše, u kterých není zcela patrné v jakém období je Juana 

sepsala. Paz dále zcela zavrhuje variantu, ţe by nešťastná láska mohla být důvodem k útěku 

do klášterní cely. Toto vidí jako mylnou interpretaci barokního díla romantickým pohledem.  

 Počátky Juaniny církevní dráhy začínají právě na místokrálově dvoře. Jako dvorní 

dáma se seznamuje se zpovědníkem místokrále a místokrálovny Antoniem Núñez de 

Mirandou. Tento jezuita proslul svou nekompromisností a přísností, ale také soucitem a 

pomocí potřebným. Pravděpodobně to byl on, kdo měl největší vliv na Juanino rozhodnutí 

opustit výsluní místokrálovského paláce a vydat se cestou duchovní. 

 Juana roku 1667 odchází z místokrálova dvora a vstupuje do řádu Bosých 

Karmelitánek, které po třech měsících opouští pro jejich přílišnou striktnost. Dva roky na to 

vstupuje do řádu svatého Jeronýma, kde přijímá jméno Sor Juana Inés de la Cruz. Co ji 

k tomuto rozhodnutí přimělo, nikde neuvádí. Juana veřejně odmítala manţelství, ve kterém 

spatřovala pro svou osobu omezování ve studiu a tvorbě. Aby se vyhnula nátlaku a nelibosti 

společnosti, vstup do kláštera byl jediným společensky korektním řešením. Kláštery tehdy 

představovaly kulturní a společenská centra, kde bylo moţné se bez obav věnovat studiu a 

bádání, takto to alespoň uvádí Octavio Paz
15

. Jisté ovšem je, ţe svým pobytem v řádu svatého 

Jeronýma nepřišla o přímé kontakty se světem, dokonce ani se dvorem. Klášter, byť byl 

církevní institucí, tvořil jakýsi most mezi ţivotem světským a duchovním, překlenoval a 

spojoval mezeru mezi společenským ţivotem v paláci a duchovním ţivotem v ústraní. Jiţ 

v době jejího vstupu do kláštera, který bezesporu podpořil, moţná i inspiroval otec Miranda, 

byla uznávanou intelektuální a literární osobností, jejíţ věhlas i tvorba teprve dojde svého 

vrcholu, z klášterní cely. Postupně se stává slavnou a je nazývána Desátou Múzou.  

                                                 
14

  Paz, Octavio. Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe , 3a ed., México: : Fondo de 

Cultura Económica, 1993, str. 146-147 

15
 Sur No.206 (Diciembre de 1951): 29-40  
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2.3 Juaniny důvody k opuštění paláce a vstup do kláštera 

 V Odpovědi sestře Filotei uvádí, ţe jejím hlavním důvodem byla touha ţít sama. Sama 

patrně neznamená v jejím podání osamocena, ale svobodná. V klášterech Nového Španělska 

to ani nebylo moţné. Kaţdá řeholnice měla k dispozici aţ 5 sluţebných a několik schovanek 

které vyučovala „ţenským dovednostem“: tanci, zpěvu, hře na hudební nástroje, recitaci, ale i 

vyšívání a vaření. Juana se touţila věnovat tomu, co ji naplňovalo, a to bylo, jak uvádí, 

studium. K rozhodnutí vstoupit v tak mladém a svěţím věku do kláštera ale musela přispět 

celá řada faktorů, byť zdánlivě ne tolik podstatných.  

 Vedle nepravděpodobného milostného zklamání existuje řada reálnějších důvodů pro 

toto rozhodnutí. Je třeba mít na paměti, ţe Juana si byla velmi dobře vědoma jak své 

komplikované společenské pozice, tak nutnosti získat jistotu v podobě ochrany a zaštítění 

silné instituce. Místokrálův dvůr mohl poskytnout jen dočasné řešení. Místokrálové se střídali 

a pozice dvorní dámy a básnířky byla také dočasná. Jelikoţ pro ni sňatek vzhledem k jejímu 

zaměření představoval nepřekonatelný problém, byla volba církevní dráhy svým způsobem 

sázkou na jistotu. Z praktického hlediska neměla Juana právě nejvýhodnější postavení na 

sňatkovém trhu. Přestoţe byla schovankou a oblíbenkyní místokrálů, nebyla Juana nijak 

vysoce postavená ani zámoţná nevěsta. Pro případný sňatek nebyla nijak zvlášť ţádanou 

partií. Vţdyť i věno, které bylo třeba uhradit klášteru Sv. Jeronýma, aby do něj Juana vůbec 

mohla vstoupit, uhradil don Pedro Velázquez, vzdálený rodinný příbuzný, nikoli její rodina 

sama. Ovšem rozhodně by se v jejím rozhodnutí neměla podcenit duchovní motivace, 

skutečná touha zasvětit ţivot sluţbě Bohu a vědomému hledání té pravé duchovní cesty. Pro 

Juanu církevní dráha rovněţ představovala moţnost svobodné realizace své vášně ke studiu. 

V Odpovědi sestře Filotei jako zdůvodnění svého výběru uvádí, ţe pociťovala naprostý odpor 

k manţelství, nebo spíše povinnostem vdané ţeny: 

„Přestoţe jsem pociťovala odpor k řadě formalit (mluvím o těch druhotných, ne těch 

podstatných), které se váţí k řádovému ţivotu, stala jsem jeptiškou. Jelikoţ jsem naprosto 

zavrhovala manţelství, řádový ţivot byla decentní a nejuměřenější cesta, kterou jsem mohla 

zvolit ke své záchraně a spasení. A tomuto cíli se poddaly mé osobní povahové nedostatky: 

touha po osamělém ţivotě, nemít ţádnou povinnost neţ svobodné zaobírání se vlastním 
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studiem a nebýt vyrušována ruchem komunity, který by mi bránil v pokojném a tichém studiu 

mých knih.“
16

  

 Společenský, nebo rodinný ţivot se se studiem v Juaniných očích vylučoval. Paz dále 

rozvádí teorii, ţe se Juana prostřednictvím řehole chtěla také mimo jiné zbavit tlaku na 

mladou, krásnou, ale chudou ţenu, nemající ani majetek ani odpovídající společenské 

postavení.  

 V této souvislosti je zajímavé, ţe sama Juanina matka se nikdy neprovdala, ţila a 

vychovávala své nemanţelské potomky samostatně díky majetku svých rodičů. Juana se 

patrně podobnému, byť bezdětnému osudu, touţila vyhnout. Chtěla ţít sama, ale 

pravděpodobně by nebyla schopna, uţ jako známá osobnost, jako svobodná ţena v pozdějším 

věku snést takové společenské znemoţnění.  

 Její touha po studiu byla nepochybná. Jiţ jako malá touţila vstoupit na univerzitu 

v přestrojení za muţe, vejít do světa vědění, které tehdy patřilo výhradně muţům. Klášterní 

ţivot benevolentních jeronýmek pak sliboval alespoň částečnou realizaci této touhy v pohodlí 

a bezpečí klášterních zdí.  

 Tím, ţe se zahalila a formálně stáhla z veřejného ţivota v paláci, paradoxně získala 

vytouţenou svobodu a prostor pro své další vzdělávání. Studium, jak jiţ bylo uvedeno, bylo 

doménou muţů, nikoli mladých krásných ţen. Částečným potlačením své ţenskosti 

v klášterních zdech se Juana mohla stát součástí intelektuálního světa muţů, jako vzdělaná a 

společensky respektovaná řeholnice.
17

  

                                                 
16

 Entréme religiosa, porque aunque conocía que tenía el estado cosas (de las accesorias hablo, no de 

las formales), muchas repugnantes a mi genio, con todo, para la total negación que tenía al 

matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la 

seguridad que deseaba de mi salvación; a cuyo primer respeto (como al fin más importante) cedieron y 

sujetaron la cerviz todas las impertinencillas de mi genio, que eran de querer vivir sola; de no querer 

tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que 

impidiese el sosegado silencio de mis libros.“  

Cruz, Juana Inés de la. Respuesta a Sor Filotea. htm. Archivos de Identidades. [cit. 2009-10-08]. 

Dostupné z: http://www.identidades.org/literatura/sor_juana_respuesta.htm  

 

17 Paz, Octavio. str. 150-160 

http://www.identidades.org/literatura/sor_juana_respuesta.htm
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2.4 Společenský život a řehole 

 Jaký byl vztah Juany k multikulturnímu prostředí Nového Španělska a jak ji a její 

tvorbu toto prostředí ovlivnilo? Díky svému venkovskému kreolskému původu vyrostla v 

prostředí, které ji umoţňovalo zblízka poznat co znamená souţití více kultur. Na venkovské 

usedlosti své matky a dědečka se setkávala u sluţebných a otroků s originálním pojetí 

křesťanské víry ovlivněné původními zvyky a rituály. To mohlo být příčinnou její tolerance, 

porozumění a soucitu s početnými vrstvami indiánů a mesticů. Toto prostředí, ve kterém 

Juana vyrůstala, rozhodně nebylo idylou pokojného splynutí ras a kultur. Kastovní dělení 

společnosti, otroctví a vyuţívání práce potomků původních obyvatel bylo jistě závaţným 

sociálním nedostatkem Nového Španělska a mladého kontinentu vůbec. Jako rodilá kreolka 

přímo viděla, nebo měla zprávy o všech běţných příkořích své doby. Nakolik je vnímala jako 

příkoří na bezbranných a nakolik je akceptovala jako běţnou společenskou normu, se 

můţeme jen dohadovat. Co ovšem vnímala zvlášť citlivě, bylo jakékoli bezpráví. Sama se 

několikrát pokusila zprostředkovat svým vlivem záchranu v jejích očích nevinného, nebo 

přehnaně trestaného.  

 Jiţ několikrát byla zmíněna Juanina touha po vzdělání a vědění. Zvláštní by bylo, 

kdyby Juana nechtěla nijak vyuţít svého vzdělání a poznatků a touţila jen po hromadění 

informací a chápání souvislostí. Svou tvorbou dokazuje, ţe jí veřejný ţivot rozhodně nebyl 

lhostejný. Sama se do něj, nutno však poznamenat, ţe ne vţdy zcela dobrovolně, zapojovala. 

Ať jiţ skládáním písní a koled pro lidové vrstvy, ke kterým chovala vřelé sympatie, tak 

oslavou vysoce postavených osobností. Vystupovala také na obranu nespravedlivě 

poškozovaných a zastávala se potřebných.  

 Častí také byli její návštěvníci ve zdech kláštera, kde Juana ţila, se kterými diskutovala 

současné společenské dění, kteří ji ţádali o radu, názor či přímluvu u místokrále a královny. 

Juana, byť by přijímala návštěvy jen z pouhé zdvořilosti, musela být dopodrobna spravena o 

všem dění v zemi a zprostředkovaně jím ţila. Díky bohaté korespondenci, kterou udrţovala 

s významnými společenskými a intelektuálními elitami, byl i její názor vlivný. Juana byla 

vyhledávaná nejen díky své učenosti, ale i milé a přátelské povaze. Mezi její nejvlivnější 

přátele se počítaly zejména místokrálovny, u kterých nacházela zastání a oporu. 

 María Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes a markýza de la Laguna byla po 

smrti Leonor Carreto, se kterou Juanu pojil vztah téměř matky a dcery, nová místokrálovna, 

se kterou si Juana byla blízká jak věkem, tak zaloţením a smyslem pro krásu. María Luisa se 
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stala Juaninou inspirací a blízkou přítelkyní. To, ţe María Luisa Juanu bezesporu inspirovala, 

svědčí 41 básní, které jí nebo místokrálovské dvojici Juana věnovala. V této souvislosti se 

často spekuluje o moţném intimním vztahu mezi Marií Luisou a Juanou. S tehdejšího 

hlediska by to byla skutečnost naprosto neakceptovatelná. S největší pravděpodobností se ale 

skutečně jednalo pouze o vřelé přátelství dvou krásných, vzdělaných a podobně zaloţených 

ţen. Nepřehlédnutelným faktem ale zůstává, ţe Juaniny verše jí věnované mají nezaměnitelný 

milostný nádech, coţ můţe souviset s tehdejší barokní módou. Silná citová vyjádření v poezii 

a vůbec v barokní tvorbě patřily k uměleckým standardům. María Elvira de Toledo, hraběnka 

de Galve byla poslední místokrálovnou, se kterou se Juana přátelila a které věnovala řadu 

svých básní. 

 Z výše uvedeného je patrné, ţe i přes klášterní zdi byla Juana společensky aktivní. Dalo 

by se snad říci, ţe ji ke vstupu do kláštera nevedla touha uzavřít se před světem, jehoţ byla i 

nadále významnou součástí, ale bylo to spíše řešením její komplikované společenské pozice. 

 Juanina víra je pro nás nejproblematičtějším aspektem zvolené řeholní dráhy. Hovořit o 

víře je vţdy velmi nesnadné, je to záleţitost nanejvýš osobní. Kaţdá špatně zvolená 

interpretace ji můţe pokroutit a zneváţit. Z jejích náboţenských děl mnoho osobního 

nevyčteme. Nejupřímnější písemnou zpovědí a svědectvím o její víře nalezneme v Odpovědi 

sestře Filotei de la Cruz. 

 Pokud bychom Juanu měli dosadit na jednu z Akvinského cest víry, pak by to byla 

cesta rozumu, která Boha hledá skrze poznání světa. Mystické sklony bychom u sestry Juany 

asi těţko hledali. Není to slepě oddaná víra v cosi neuchopitelného a nepopsatelného, ale 

racionální poznávání skutečnosti, tato cesta nám však neposkytne odpověď na všechny naše 

otázky, coţ Juana při své inteligenci jistě pociťovala. 
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3. Juanina literární tvorba 

 Juana za svá díla obdrţela přívlastky Desátá Múza a Fénix Mexika, po vzoru Fénixe 

Španělska, jímţ byl Lope de Vega. Její dílo se těšilo velké oblibě a respektu. Hlavní náplní 

Juaniny tvorby bylo skládání veršů, pro které vzniklo nemálo sporů. Juanin zpovědník 

Antonio Núñez de Miranda ji verše vyčítal a také to bylo jedním z důvodů jejich pozdějšího 

odcizení.  

 Z Juanina díla se vedle řady sonetů, romancí a glos dochovala divadelní dramata psaná 

ve verších a okrajově i próza. Prozaická díla, která se patrně nedochovala ale existují o nich 

zmínky v jiných dílech, jsou El caracol (Lastura), pojednání o harmonii a hudbě, a El 

equilibrio moral (Morální rovnováha).  

 Nejrozmanitější a nejpočetnější je její básnická tvorba. Vyniká jak širokým záběrem 

zpracovaných témat, tak bohatostí forem, kdy vyzkoušela snad všechny dosud známé 

básnické formy: lyry, sonety, silvy, romance, redondilly, decimy a glosy. Jejími básnickými 

vzory byly Quevedo a Góngora, k jehoţ tvorbě mají blízko především Juaniny romance a 

vrcholné dílo První sen, sepsaný v duchu kulteranismu. U Queveda se pak Juana inspirovala 

konceptismem a satiricko-burleskními sonety, z nichţ k nejostřejším patří sonet „Los hombres 

necios“ (Pošetilí muţi), kde se odváţně pouští do kritiky muţů, zejména pak jejich vztahu k 

ţenám. Poprvé v historii španělské a hispanoamerické literatury ţena brání ţeny a jejich 

inteligenci před muţi. Uţívá stejných zbraní jako muţští autoři k zesměšnění ţen. 

 Barokní poezie se snaţí dosáhnout technické dokonalosti a pokouší se o prezentaci 

starých literárních témat (časté jsou mytologické náměty) novou formou, tak tomu je i 

v Juanině básnické tvorbě, kde se střetává síla citu a intelektu. V milostné poezii nacházíme u 

Juany prvky petrarkismu a neoplatonismu, zboţné, nenaplněné a často neopětované lásky 

k nedosaţitelnému objektu, ale i nadřazení rozumu nad milostným citem, kdy milující 

dosáhne ideálního pojetí lásky, zbavené všech tělesných tuţeb. Nově se básnířka vyjadřuje 

z pozice ţeny, coţ je velice neobvyklé. Role ţeny v milostné poezii byla jen úloha 

zboţňovaného nebo nenáviděného pasivního objektu. Mystická poezie nebyla Juaně vlastní, 

ale nebála se vyuţívat jejích prostředků k vyjádření milostných citů. Všechny milostné 

proţitky Juana soustřeďuje do roviny duševní a intelektuální. Stejně tak pojímá lásku k Bohu: 

racionálně a abstraktně.  
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 Snad nejzajímavější částí Juaniny náboţenské tvorby jsou prosté písně v lidovém 

duchu (villancicos), skládané na objednávku pro liturgické účely. V Novém Španělsku byly 

tyto písně interpretovány dokonce i indiány a to v jejich vlastním jazyce. Juana se zde vrací 

ke kořenům rozrůzněné koloniální společnosti a tvoří pro ty nejníţe postavené (indiány, 

mestice, černochy a chudé přistěhovalce). Velice zajímavá je skutečnost, ţe část z nich byla 

napsána v aztéckém jazyce nahuatl. Písně byly nezřídka skládány do rytmu mexického tance 

tocotínu a nesou se v radostném duchu. Autorka v těchto písních smísila nejrůznější specifika 

jednotlivých vrstev obyvatel, najdeme zde i prvky pozdější negristické poezie. Objevují se 

zde prvky jazyků jako nahuatl, baskičtina, portugalština, latina ale i španělština v černošské 

výslovnosti. Po dlouhou dobu stála tato tvorba v pozadí zájmu. Její význam byl doceněn aţ ve 

20. století. Existence těchto písní je pak důkazem univerzality barokní kultury.
18

  

 Za vrchol Juaniny básnické tvorby se povaţuje skladba První sen. Ústřední námět tvoří 

otázka, zda je člověk prostřednictvím své inteligence schopen pochopit realitu. O Prvním snu 

Juana tvrdí, ţe je to její jediné dílo, které sepsala sama ze své vůle. Jak jiţ z názvu vyplývá, je 

zde patrná návaznost na tradici „snu“ ve španělské barokní literatuře. Ve snu duše opouští 

tělo, osvobozuje se od pozemských pout, volně putuje a hledá Boha. Dílo formálně 

napodobuje Góngorovy Samoty (První sen vychází šedesát let po Góngorově smrti) a je 

podobně nepřístupné a interpretačně sloţité. Stěţejní je zde ale také Juanin ideový záměr:  

 „Samoty jsou především dílem kultury jazyka a tudíţ kulteranismu, kdeţto První sen je 

spíš plodem zvláštního myšlenkového nápadu, a tudíţ je blízký konceptismu.“
19

 

 Báseň popisuje proces usínání, spánku a probuzení: člověk usíná, duše se uvolňuje 

z těla, spočívá na vrcholu hory a přemítá nad sloţitostí světa a snaţí se jej racionálně uchopit, 

uprostřed cílevědomého a smělého projektu duše-intelektu se ale tělo probouzí. Tato báseň 

bývá interpretována různými způsoby, jako ztroskotání snu o vědění, barokní skepse, která 

vyústí do pokorné víry v Boha, konfrontace člověka a přírody, nebo střet lidského ducha 

s kosmem.  

 Je třeba zdůraznit jedinečnost tohoto díla, vytvořeného ţenou-řeholnicí, v Novém světě 

bez přímých vazeb na antickou a humanistickou vzdělanost, v klášteře zbudovaném na 

troskách aztéckého Tenochtitlánu.
20

 

                                                 
18

 Forbelský, Josef. “Odkaz Juany Inés de la Cruz.“ V: Juana Inés de la Cruz. Naděje do zlata tkaná. 

Praha: Vyšehrad, 1988, str.28-30 

19
 tamtéţ, str. 24 
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 Juanina dramatická tvorba čítá dvě komedie a tři náboţenské hry (autos sacramentales). 

Hře Božský Narcis dominuje antický námět, avšak jde o antickou postavu převrácenou 

v náboţenský symbol Jeţíše Krista. Hra, včetně své předmluvy, vykazuje jasné prvky 

kulturního a náboţenského synkretismu, tak jak tomu bylo v případě Juaniných lidových 

písní. Dalšími náboţenskými dramaty jsou Josefovo žezlo (El cetro de José), kde Juana 

zpracovala biblické téma: příběh o Josefovi a jeho bratřích, a Mučedník Svátosti (El mártir del 

Sacramento) s historickým námětem. První dvě hry byly určeny pro madridský dvůr, coţ 

zprostředkovala hraběnka Paredes. 

 Typickou komedií pláště a meče je hra Snahy jednoho domu (Los empeños de una 

casa) určená místokrálovně Marii Luise. Ústředním motivem jsou vzájemná nedorozumění 

mezi španělskými šlechtickými páry, nechybí ani neodmyslitelná intervence sluţebnictva.  

 Další komedií tohoto typu je hra Láska je labyrint (Amor es más laberinto), 

prezentována u příleţitosti narozenin hraběte de Galve, která má obdobný námět, ale 

prostředím je antická Kréta a jejími postavami jsou Ariadna a Faidra. 

 Z prozaických děl je moţné jmenovat prozaicko básnický text sloţený k inauguraci 

nového místokrále markýze de Laguna s názvem Alegorický Neptun (Neptun alegórico). 

Z ryze církevních témat pak pochází Zbožná cvičení a Svátosti růžence. Z epistoláních forem 

jsou to kontroverzní Athenagorcký dopis a Odpověď sestře Filotei de la Cruz. 

 Veškerá Juanina básnická tvorba vznikala na objednávku, jak sama uvádí. Ovšem 

některé její básně mají natolik osobní charakter, ţe je skoro stěţí uvěřit, ţe autorka pouze 

plnila zadání, či jen ověřovala cvičením své schopnosti.
21

  

                                                                                                                                                         
20

 Tamtéž, str.27 

21
 Tamtéž, str. 41 
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4. Okolnosti a příčiny vzniku dopisů 

 Jak se nezřídka uvádí, Odpověď sestře Filotei de la Cruz byla sepsána jako reakce na 

bouřlivé diskuze, které propukly otištěním Athenagorického dopisu, kde Juana vystoupila 

kriticky proti jednomu z nejvlivnějších a nejuznávanějších církevních představitelů 17.století. 

Antonio Vieyra, jehoţ kázání se stalo terčem Juaniny kritiky, byl známým portugalským 

jezuitským misionářem a všeobecně respektovanou osobností. V Athenagorickém dopise, 

zveřejněném v roce 1690, předkládá Juana své vlastní názory na citlivé teologické otázky.  

 Fakt, ţe si řádová sestra dovolila veřejně kritizovat takovou autoritu, jakou Vieyra 

bezpochyby byl, vzbudil nečekané vášně mezi církevními hodnostáři na obou kontinentech. A 

nejen, ţe si jej dovolila kritizovat, ale sama se k těmto otázkám vyjádřila, předloţila své 

vlastní odpovědi.  

 Juana sama neměla zájem na publikování těchto svých myšlenek. Jistě si byla vědoma 

potenciálního nebezpečí, které by pro její osobu znamenalo otištění tohoto dopisu. Barokní 

období, zvláště pak co se samotných otázek víry týkalo, nebylo vůbec liberální. Církev, nebo 

spíše inkvizice, netolerovala jakoukoli odlišnou interpretaci církevních dogmat nebo církví 

všeobecně uznávaných postojů. Tato zatvrzelost byla pochopitelná. Jedině jednotná a pevná 

katolická církev mohla čelit vnějším tlakům, které na ni vyvíjely rozmáhající se reformační 

myšlenky. Protireformační katolické snaţení dovádělo tuto snahu do extrémů takovým 

způsobem, „ţe náboţenský fanatismus byl shledáván ţádoucí cestou k dosaţení svatosti a 

modelem hodným následování.“
22

  

 Athenagorický dopis byl zveřejněn biskupem z Puebly, Manuelem Fernándezem de 

Santa Cruz y Sahagún, druhým nejmocnějším církevním představitelem v Novém Španělsku. 

 Odpověď sestře Filotei de la Cruz vznikla jako reakce na dopis biskupa z Puebly, který 

se k Juaniným myšlenkám a postojům ve zveřejněnému Athenagorickému dopisu vyjadřoval 

v jeho předmluvě, opět veřejnou formou, ale skrytý pod pseudonymem sestry Filotei de la 

Cruz. 

                                                 
22

 Volek, Emil. „La seňora y la ilustre fregona.“ V: Sor Juana Inés de la Cruz y sus contemporáneos. 

México D.F.: Condumex, 1998, str.335 
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 Proč měl biskup z Puebly potřebu skrývat se za pseudonymem řádové sestry? Nemohl 

jí dopis adresovat přímo ze své pozice? Co to bylo za hru, čeho měla docílit a proč na ni Juana 

přistoupila? Měli snad společný plán čeho tak dosáhnout? Nebo si prostě nemohl tento vysoce 

postavený duchovní dovolit veřejně korespondovat s ţenou-řeholnicí? Byl problém snad 

v pojednaném tématu?  

 Biskup pod pseudonymem vystupuje jako řádová sestra, která je Juaninou 

obdivovatelkou a zapálenou čtenářkou. Podle našeho mínění za pseudonymem stojí dvojí 

snaha: umenšit nevraţivost vůči Juaně a zároveň se i takto vysmát arcibiskupovi.  

 Prologem k Athenagorickému dopisu, kde Juanu nabádá ke studiu teologie a zavrţení 

studia světských věd, chce Juanu za její zdánlivé odpadlictví od věcí církve pokárat. Zároveň 

však zdůraznit její ţenství a vhodnost studia teologie vţdy, kdyţ nabyté poznatky nepovedou 

u ţen k namyšlenosti.  

 K předmluvě k Athenagorickému dopisu, který sepsala sestra Filotea, říká Paz toto: 

„Zdůrazňuji biskupův dvojí záměr, ţádá sestru Juanu, aby sepsala kritiku Vieyrova kázání, 

publikuje ji a neváhá dát svůj souhlas k jejímu zveřejnění. Biskup se skrývá za dvojznačným 

pseudonymem a píše prolog neméně dvojsmyslný, ve kterém na jednu stranu Juanu 

vychvaluje a na druhou kritizuje.“
23

  

 Formálně vypadá dopis sestry Filotei jako přátelské povzbuzení a usměrnění a rady, 

které dává sobě rovné. Co je zde však ještě důleţitější: ţena ţeně. Jakoby ji biskup chtěl dát 

najevo, ţe jako řeholnice příliš vybočuje z tradičních mantinelů, které jsou ţeně vymezeny. 

Tím ţe se k ní biskup veřejně hlásí jako ţena a nabádá ji k poslušnosti a uměřenosti, ji svým 

způsobem intelektuálně poniţuje. Toto se nabízí jako jedno z moţných vysvětlení. Podle 

Emila Volka
24

 je dopis myšlen jako přátelská kritika, která ale jako první veřejná písemná 

kritika Juany dává zároveň do rukou zbraně jejím nepřátelům. Důleţité je zde slovo písemná. 

Veřejně Juanu kritizoval jiţ její zpovědník Antonio Núñez de Miranda ve svých kázáních. 

                                                 
23

 „Subrayo la ambivalencia del obispo: le pide a sor Juana que escriba la crítica a Vieyra, la publica y 

no vacila en darle su aprobación; se esconde bajo un pseudónimo de ambiguas significaciones y 

escribe un prólogo no menos ambiguo en el que, por una parte, elogia a sor Juana y, por otra, la 

critica.“ 

Tamtéţ, str. 537 

24
 Tamtéţ, str.354 
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 Motivy, které vedly Manuela Fernándeze de Santa Cruz y Sahagún ke zveřejnění, 

nejsou prokázány, snad to byl čistě obdiv k výjimečně inteligentní a vzdělané ţeně, snad 

snaha ji vystavit konfrontaci a zapojit ji do teologických diskuzí, které příslušely především 

muţům. Moţná to byla i ţárlivost a snaha zdiskreditovat a přivést k pokání a pokoře 

nepatřičně sebevědomou a sebejistou ţenu. Pravděpodobná a samotným biskupem doloţená 

je snaha přimět tak výjimečný mozek ke studiu teologie a církevních témat a odvést Juanu od 

neţádoucího světského písemnictví. Zveřejněním tohoto dopisu pak bylo moţno veřejně 

poukázat na intelektuální kvality pisatelky a vtáhnout ji do církevních debat a vynutit si tak 

její pozornost a soustředění na ţádaná témata. To konečně biskup sám uvádí: 

„Aby Vaše Milost v tomto vznešeném listu rozpoznala dary, které Bůh do Vaší duše 

vloţil, nechala jsem jej otisknout.“
25

 

 Ať jiţ bylo jeho motivem cokoli, moţné jsou všechny tyto varianty. Nejspíše jde o 

jejich prolnutí, směsici obdivu, obav, ţárlivosti a snad i intrik. Publikací tohoto dopisu biskup 

sloţil Juaně ze své pozice druhého nejvýše postaveného duchovního v Novém Španělsku 

poklonu, ale zároveň ji vystavil nebývalé kritice. Zveřejněním Athenagorického dopisu tak 

fakticky začíná dlouhé období, které pozvolna Juanu přiměje k odvolání svých postojů a 

nuceného pokání ke konci jejího ţivota. 

 Co se týče projevované chvály, byla na ni Juana od útlého věku zvyklá. Její autorské 

kvality byly intelektuální elitou Španělska a jeho kolonií vysoce ceněny a její mínění, 

vyjádření a posudky k tehdejší literární produkci ţádány. 

 Sama Juana tedy měla důvod cítit se a vystupovat sebevědomě, jiţ také proto, ţe 

v dobách, kdy uznání její tvorby a osoby bylo na vrcholu, těšila se ochraně a přízně 

místokrálů. Juana měla tu výhodu, ţe jako chráněnka celé řady místokrálů a královen se 

nemusela nutně ohlíţet na všechna církevní doporučení. Rovněţ řád, ve kterém Juana 

působila, umoţňoval řeholnicím volnější reţim, proto si jej Juana také vybrala. Tato záštita, 

jak v podobě sympatizujících místokrálů tak benevolentního řádu jeronýmek, postupem času 

                                                 
25

 „Para que V.md se vea en este papel de mejor letra, le he impreso; y para que reconozca los tesoros 

que Dios depositó en su alma“ 

Cruz, Filotea de la. Carta de Sor Filotea de la Cruz. Antología del Ensayo. [cit. 2009-10-08]. 

Dostupné z: http://www.ensayistas.org/antologia/XVII/sorjuana/sorjuana2.htm 
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slábla. Situace v Novém Španělsku se komplikovala. Do tohoto období, kdy se radikálně 

proměňují společenské poměry a slábne i vliv Juaniných ochránců, spadají oba dopisy.  

 Její případné přehnané sebevědomí jistě nebylo tím hlavním důvodem, proč biskup 

dopis otiskl. Mohlo tomu snad tak být v umělecké rovině. Podle svědectví osob, se kterými se 

Juana za svého ţivota převáţně stýkala, vystupovala Juana v osobním kontaktu jako skromná, 

přívětivá bytost a pro svou milou povahu byla lidsky velmi oblíbená. Sama to o sobě 

v Odpovědi říká:  

 „Stávalo se mi, ţe vedle jiných darů vděčím Bohu za dobrosrdečné a laskavé zaloţení, 

pro které mne řádové sestry mají velice rády, laskavě přehlíţejí mé nedostatky a rády také 

setrvávají v mé společnosti. Pohnuta velkou láskou, kterou k nim chovám, o to větší neţ ony 

chovají ke mně, a vědoma si jejich přízně, chodila jsem je ve volných chvílích těšit, radovat 

se z jejich společnosti, a sebe osvěţovat společným rozhovorem.“
26

  

 V Juanin neprospěch ale svědčí konflikt s představenou, které se nelíbilo její studium, 

spor skončil aţ u místokrále a arcibiskupa Fray Paya, kam si představená přišla na Juanu 

stěţovat. Juana údajně svou představenou okřikla a nazvala ji hloupou. Místokrál však místo 

potrestání Juany přestavenou kláštera Svatého Jeronýma vyzval, aby dokázala opak. 

 Z Juaniny vlastní tvorby a ovací, kterých se jí dostávalo, by mělo jít o sebevědomou, 

emancipovanou a asertivní ţenu. Nicméně tato role ţenám přísluší aţ v posledních dvou 

stoletích, kdy si ji samy musely na muţích vydobýt. Dříve, tím spíše v době kdy sestra Juana 

ţila, byla nemyslitelná a musela být zcela určitě podezřelá a neţádoucí. Úloha ţeny byla jasně 

vymezená a naplňovala se pouze manţelstvím nebo řeholí. Juana nepokrytě, veřejně a 

dlouhodobě toto vymezení přesahovala, byť zahalena v řádovém rouchu. Ať jiţ jako 

řeholnice, či jako dvorní dáma, se její intelektuální a společenský ţivot značně odchyloval od 

ţivota ţeny 17.století. 

                                                 
26

 „Solía sucederme que, como entre otros beneficios, debo a Dios un natural tan blando y tan afable y 

las religiosas me aman mucho por él (sin reparar, como buenas, en mis faltas) y con esto gustan mucho 

de mi compañía, conociendo esto y movida del grande amor que las tengo, con mayor motivo que 

ellas a mí, gusto más de la suya: así, me solía ir los ratos que a unas y a otras nos sobraban, a 

consolarlas y recrearme con su conversación.“  

Cruz, Juana Inés de la. Respuesta a Sor Filotea. htm. Archivos de Identidades. [online]. [cit. 2009-10-

08]. Dostupné z: http://www.identidades.org/literatura/sor_juana_respuesta.htm 
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 Octavio Paz dokonce v jistém smyslu zpochybňuje její „ţenství“. Toto tvrzení 

podkládá hned několika fakty: vstupem do kláštera, literární tvorbou, tehdy převáţně 

muţskou zálibou a činností. Dále cituje její vlastní výrok, který rovněţ nalezneme i 

v Odpovědi, totiţ k jejímu „naprostému odporu k manţelskému ţivotu“. Z toho také usuzuje, 

ţe jejím přáním nebylo manţelství, děti a rodinný ţivot, nýbrţ, jak se můţeme dočíst tamtéţ, 

ţivot v ústraní, který by skýtal dostatek času k tvorbě a studiu. Ale ani jako řeholnice, ţijící 

v ústraní, která by měla zasvětit především společnému ţivotu v klášterní komunitě a 

zboţnému rozjímání, neţije tak, jak by se od ní očekávalo. Není pochyb, ţe se podílela na 

chodu kláštera a zastávala tak spoustu „ţenských“ prací, ve svém volnu, jak sama 

poznamenává, se zabývá studiem a psaním. Literární tvorbu pak chápe jako vedlejší produkt 

svého studia, jakési praktické cvičení, ve kterém ověří a prokáţe své znalosti. Tato cvičení, 

jak je můţeme nazvat, byla nejrůznějších literárních druhů a témat. Jak Juana uvádí, téměř 

nikdy nebyla jejich iniciátorem, ale vlastně zpracovávala cizí zadání. Tak tomu bylo i 

v případě Athenagorického dopisu.  

 Co tak popudilo církevní hodnostáře, byl to jen obsah dopisu, či především ţenství 

jejího autora? Nezpochybnitelné je, ţe roli v tom hrály oba faktory, jak ţena-řeholnice-

kritička-filosofka, tak samotná kritika uznávaného jezuity. Biskup z Puebly, literárně 

převlečený za sestru Filoteu, nezpochybňuje Juanin výjimečný talent a schopnosti. Vyuţívá 

Juaniných vlastních slov a připomíná jí, ţe „ten, kdo od Boha nejvíce obdrţel, je mu také 

nejvíce povinován.“
27

 Nenaléhá na Juanu, aby se zřekla tvorby, ale aby ji zaměřila na církevní 

témata.  

4.1  Francisco Aguiar y Seijas a Manuel Fernández de Santa Cruz 

 Jednou z pro Juanu nepříznivých okolností, za kterých Odpověď sepsala, bylo 

jmenování nového arcibiskupa Francisca Aguiar y Seijas. Na jeho dosazení na post 

arcibiskupa měl velký vliv jezuitský řád. Jezuité měli téměř monopol na vzdělávání ve 

španělských koloniích. Zároveň to byl řád, který se nedrţel stranou ani v případě politických 

otázek a řízení státu. V tomto směru se dá říci, ţe jejich vliv na správu Nového Španělska je 

zásadní. Právě jezuité se zasadili o jmenování Aguiara y Seijas na post arcibiskupa. Aguiar y 
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 „…quien más ha recibido de Dios está más obligado a la correspondencia, temo se halle V.md. 

alcanzada en la cuenta…“ Carta de Sor Filotea de la Cruz.htm.  
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Seijas byl blízkým Vieyrovým
28

 přítelem a obdivovatelem, kterého Juana v Athenagorickém 

dopise podrobila v mnohých očích nemístné kritice.  

 Juanina kritika Vieyrova kázání „El Mandato“ tolik nesměřovala proti této výjimečné 

osobnosti jako spíše proti jeho příteli Aguiarovi y Seijas, který v Novém Španělsku šířil 

Vieyrovo učení. V zásadě se zde nabízí otázka, zda Juana jen nevyuţila Aguiarova a Vieyrova 

přátelství a nenapadla skrze Vieyru samotného arcibiskupa.  

Jako rodilý galicijec, jehoţ rodina měla v Galicii dlouhou tradici, měl velice blízko 

k Portugalsku, nejen fyzicky. Studoval na univerzitě v Santiagu de Compostela a jiţ za svých 

studií proslul svou askezí, snadnou vznětlivostí a nesmiřitelnému postoji vůči ţenám, jakkoli 

postaveným.  

 Přibliţme si nyní postavu biskupa z Puebly Manuela Fernándeze de Santa Cruz, který 

měl obrovský vliv na osud sestry Juany. Studoval ve Španělsku a ve 35 letech se stal 

biskupem v Guadalajaře. Do funkce byl jmenován Fray Payem, osvíceným arcibiskupem-

místokrálem, jehoţ přízni se těšila i Juana. Fernández de Santa Cruz na rozdíl od pozdějšího 

arcibiskupa Aguiara y Seijas stranil ţenám. Velká část jeho charitativních činností směřovala 

jejich ochraně a zlepšení jejich sociální situace. V době, kdy byl jmenován biskupem z Puebly 

vznikly dívčí internáty, koleje pro řeholnice a útulek pro opuštěné ţeny.
29

 Paz na základě 

svých poznatků definuje biskupa takto: „ Nebyl to světec, ale opravdový kníţe církve, 

politicky obezřetný, nikoli však zbabělý, energický přesto realista.“
30

 Jak je patrné ze všech tří 

dopisů, které si s Juanou vyměnili, byl jejich vztah přátelský, ba přímo důvěrný. S trochou 
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 Antonio Vieyra (1608-1697) byl zručný diplomat, literát, kazatel, jezuitský misionář a obhájce práv 

indiánů a ţidovských konvertitů – obchodníků, na kterých de facto stálo portugalské hospodářství. 

Několikrát byl vypovězen z rodného Portugalska a působil v dnešní Brazílii mezi indiány, kde se 

naučil jejich jazykům. Pro své názory a postoje byl pronásledován inkvizicí, před kterou se uchýlil do 

Říma, kde také působil jako zpovědník švédské královny Kristýny v exilu. Zemřel ve vysokém věku 

v brazilských misiích.  

 
29

 Paz, Octavio. Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe , 3a ed., México: Fondo de Cultura 

Económica, 1993, str.521 

 

30
 „No fue un santo sino un verdadero príncipe de la Iglesia: político cauteloso pero no cobarde, 

enérgico pero realista.“  

Tamtéţ, str.522 
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nadsázky by se dalo říci, ţe patří ke stejnému literárně filozofickému krouţku. V zásadě 

sdíleli stejné názory a postoje. 

 Zajímat nás bude i vztah biskupa z Pueby a arcibiskupa. Je jasné, ţe Francisco Aguiar y 

Seijas a Manuel Fernández de Santa Cruz byli spíše rivalové neţ církevní bratři, zatímco 

jeden stranil Vieyrovi, ten druhý zas Juaně, coţ ovšem nebyl jejich hlavní rozpor. 

 Jak Aguiar y Seijas, tak Fernández de Santa Cruz usilovali o post arcibiskupa. Jejich 

šance byly poměrně vyrovnané, dalo by se říci, ţe z hlediska zkušeností a obecných sympatií 

byl na tom lépe Manuel Fernández. Ovšem budoucí arcibiskup měl na své straně vlivný 

jezuitský řád. Tento fakt byl pravděpodobně rozhodující.  

 Přestoţe se arcibiskupem stal v mnoha očích kontroverzní Aguiar y Seijas, biskup 

z Puebly stále představoval poměrně silnou opozici. Nový arcibiskup pohrdal ţenami, biskup 

jim naopak stranil. Vyuţil snad Manuel Fernández Juany jako nástroje ke kritice a zesměšnění 

arcibiskupa? Pro toto tvrzení existují dva velice silné argumenty. Arcibiskup byl blízkým 

Vieyrovým obdivovatelem a přítelem, kritizovat jej fakticky znamenalo kritizovat samotného 

arcibiskupa. Fakt, ţe tuto kritiku provedla ţena, kterými Aguiar y Seijas tolik opovrhoval, je 

druhým políčkem uštědřeným arcibiskupovi. Stala se tedy Juana jen pouhým nástrojem 

vyřizování si účtů mezi dvěma nejvlivnějšími církevními představiteli? Nebo se sama skrytě 

podílela na arcibiskupově zesměšnění? Kam aţ sahaly mocenské intriky a nakolik jich byla 

Juana součástí?  

 Měla snad i Juana osobní důvod k tomu, aby nového arcibiskupa nesnášela? O 

Aguiarovi y Seijas bylo známo, ţe odmítal téměř všechny společenské zábavy, jako byly 

korida, kohoutí zápasy a divadlo. A právě divadelně byla Juana velice činná. 

 Pravděpodobný terč Juaniny kritiky arcibiskup Aguiar y Seijas, byl sice na dnešní 

poměry náboţenským fanatikem, ale v 17. století takové chování bylo spíše vnímáno jako 

model svatosti, neţ projev fanatismu. Pravidelně se bičoval, nosil potrhané oblečení na 

znamení pokory a přemrštěně obdarovával chudé z cizích prostředků. Jeho strach a obavy 

z ţen měly podobu nesmiřitelné nenávisti. S ţenami se vůbec nestýkal, dovolil si dokonce 

ignorovat i místorálovnu při uvedení nového místodrţitelského páru hraběte a hraběnky Galve 

do úřadu. 

 Arcibiskup měl v církvi silnou oporu v podobě jezuitského řádu a nekompromisně 

prosazoval v uvolněném prostředí Nového Španělska, které nastolil minulý arcibiskup a 
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místokrál Fray Payo Enríquez de Rivera, striktní církevní morálku. Ať jiţ jeho postoje vůči 

ţenám byly jakkoli motivované, velice lpěl na dodrţování přísné disciplíny v ţenských 

klášterech. Vzdělávání se ve světských záleţitostech nebylo oblastí, kterou by arcibiskup u 

řeholnic podporoval, dbal spíše na striktní disciplínu, poslušnost a pokoru. Juanina sláva a 

věhlas mu samy o sobě musely být trnem v oku. Sepsáním a otištěním Athenagorického 

dopisu pak definitivně potvrdila vzájemnou nevraţivost. Juana pro něj musela být ztvárněním 

veškerých obav: krásná, inteligentní a slavná básnířka-intelektuálka. 

 A nemohlo to tedy být naopak, ţe Juana vyuţila arcibiskupovy slabosti a 

prostřednictvím Manuela Ferándeze, který měl také celou řadu důvodů arcibiskupa nesnášet, 

se mu Vieyrovou kritikou vysmála? Paz zastává názor, ţe Juana byla biskupovým spojenecem 

spíše neţli nástrojem odplaty, nebo jejím iniciátorem: „ Sestra Juana nebyla nástrojem 

biskupa z Puebly, byla jeho spojencem. Nevíme, zda myšlenka arcibiskupa poníţit skrze 

kritiku Vieyrova kázání provedenou ţenou – zvrácený a brilantní příklad ezopského jazyka – 

pocházela od sestry Juana, či Manuela Fernándeze de Santa Cruz, co ovšem říci můţeme je, 

ţe by Juana zmíněný text nikdy nesepsala bez biskupovy podpory.“
31

  

 Aguiar y Seijas ale nebyl jediným Juaniným veřejným nepřítelem. Sama Juana vţdy 

hovořila o „svých nepřátelích“, tedy v mnoţném čísle. Dalo by se říci, ţe si s biskupem 

zveřejněním Athenagorického dopisu „naběhli“. Domnívali se, ţe arcibiskupa částečně zbaví 

jeho nedotknutelnosti a veřejně zpranýřují jeho slabosti. Ovšem reakce na Juaninu kritiku 

byla velice bouřlivá, více neţ mohli oba přepokládat. Juanu tento neuváţený krok zbavil do 

značné míry tvůrčí svobody a zatáhl ji do komplikovaných mocenských bojů, které 

neohroţovaly jen Juanu, ale i její řádové sestry. Jeronýmky byly jedním z prvních ţenských 

řádů, kde Aguiar y Seijas začal prosazovat tvrdou disciplínu. Není tedy divu, ţe se Juaniny 

sestry ve sporu neangaţovaly, naopak se snaţily dokázat svou neutralitu, coţ Juanu muselo 

přinejmenším mrzet. 
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 „Sor Juana no era el instrumento del obispo de Puebla. Fue su aliada. No sabemos si la idea de 

humillar a Aguiar y Seijas, a través de una crítica femenina a un sermón de su admirado Vieyra – 

perverso y briliante ejemplo de „lenguaje esópico“ -, fue de sor Juana o de Fernández de Santa Cruz; 

lo que sí puede decirse es que ella jamás habría escrito ese texto sin el apoyo del obispo de Puebla;..“ 

Paz, Octavio. str.533 
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5. Athenagorický dopis a spor o Kristovu lásku k člověku 

 Athenagorický dopis je Juaniným pokusem veřejně se zapojit do teologických debat. 

Pojednává o teologickém problému v Novém Španělsku hojně diskutovaném. Po formální 

stránce je v dopise patrná snaha o rétorickou dokonalost a demonstraci pisatelčiných 

obsáhlých vědomostí. V Athenagorickém dopise nejde o opravdovou obhajobu víry ani o 

projev víry jako takové. Spíše jde o demonstraci intelektu a v jistém nadsazeném slova 

smyslu o rétorické cvičení. Je to teologická disputace pro disputaci samu, kde jde především o 

ověření argumentačních schopností autorky.  

 Juana se netají tím, ţe psaní a tvorba je pro ni forma cvičení. Hlavním jejím zájmem je 

studovat, nikoli tvořit. Pokud by se toto tvrzení zakládalo na pravdě, pak i Athenagorický 

dopis by byl pouhým teologickým cvičením. Jeho pravá podstata ale leţí někde zcela mimo 

argumentační cvičení i zásadní teologický spor.  

 Námětem Athenagorického dopisu je spor o největší Kristovu milost, kterou prokázal 

lidstvu před tím, neţ jako člověk zemřel na kříţi. Toto téma bylo zpracováno v kázání 

jAntoniem de Vieyrou a předneseném v Lisabonu roku 1650 a dále šířeném pod názvem El 

Mandato (Boţí příkaz). Vieyra představil svou vlastní teorii o největším Kristově dobrodiní, 

ve které se opíral o přední scholastické a patristické teology: Tomáše Akvinského, Jana 

Zlatoústého, Svatého Augustina.  

 Scholastika se snaţí najít řešení problému, kdy církevní autorita oponuje rozumu. 

Obhajuje autoritu v podobě církevních dogmat a snaţí se ji zdůvodnit pomocí rozumu.  

 Vědění a teologie jiţ nejsou výsadou církevních elit jako v době patristiky, ale do debat 

se zapojuje i veřejnost, církevní i světská. Otvírá se tak prostor pro pluralitu názorů a 

částečnou svobodu pro jejich prezentaci. Aristotelský rozum a logika mají víru podpírat, najít 

v ní logická zdůvodnění a tím rozum a víru vzájemně přiblíţit.  

 Juana se chápe této moţnosti u příleţitosti jakési barokní „renesance“ scholastického 

myšlení a vyslovuje se skrze Vieyrovo kázání ke sporným otázkám víry, jako je predestinace 

a svobodná lidská vůle. Juana, jak bylo jiţ v úvodu zmíněno, byla do značné míry ovlivněna 

molinismem. Luis de Molina se pokusil tyto dvě na první pohled si odporující teze skloubit, 

ovšem s důrazem právě na lidskou svobodu.  
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 Vieyrovo kázání vychází z předpokladu nedokonalosti boţí lásky z důvodu Kristova 

lidského bytí. Středem kázání jsou pak Kristova slova, které pronesl k apoštolům na Zelený 

čtvrtek, po té co jim umyl chodidla a vybídl je, aby totéţ činili sobě navzájem.
32

 Vieyra 

představuje největší boţí milosti tak, jak je pojímali přední patrističtí teologové. Pro Jana 

Zlatoústého to byl samotný akt mytí nohou, pro Augustina pak Kristova smrt za spasení 

lidstva, pro Akvinského svátost, jakou Kristus zůstal na zemi přítomen. Vieyra dochází 

k vlastnímu závěru: 

 „Dnes já říkám, ţe největší Kristovou milostí bylo, ţe si přál, aby láska, kterou nás 

miloval, byla pro nás závazkem k vzájemné lásce mezi lidmi.“
33

  

 Překlad tohoto kázání se dostal do rukou mexického arcibiskupa Francisca de Aguiar y 

Seijas, který se postaral v roce 1683 o jeho rozšíření v Novém Španělsku. Od té doby na něj 

reagovali přední církevní hodnostáři kolonie, včetně Juanina bývalého zpovědníka Núñeze de 

Miranda. Také sestra Juana téma přímo, či nepřímo opakovaně literárně zpracovala
34

. 

Athenagorický dopis je dovršením zpracovávání tohoto tématu po poměrně dlouhé době od 

prvního vydání překladu Vieyrova kázání. Krize jednoho kázání (Crisis sobre un sermón), 

původní název dopisu, je jen jeho finální písemná podoba. 

 Athenagorický dopis byl sice adresován pouze biskupovi, ale její názory a postoje 

k Boţím milostem byly jiţ známé. Juana v klášteře neţila v izolaci a neomezovala se jen na 

písemná sdělení, časté byly i učené rozhovory, které se svými příznivci vedla a kde své 

názory prezentovala. Je dost pravděpodobné, ţe se na uceleném sepsání a publikování svých 

postojů k Vieyrovu kázání předem s biskupem, či jinou osobou smluvila, tak jak je o tom 

přesvědčen Octavio Paz. Zároveň ale nelze zcela vyloučit, ţe to nebyl biskup z Puebly, kdo 

Juanu poţádal o sepsání Athenagorického dopisu, ale ţe jej sepsala sama ze své vůle, nebo na 

popud třetí osoby, nebo osob, kterým byly Juaniny názory blízké. Tím, ţe Vieyrovo kázání 

bylo v Novém Španělsku hojně diskutováno, se mimo jiné od intelektuální elity, mezi kterou 
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 „ y vosotros, también, debéis lavaros los pies uno a otro.“ Madrigal, Luis. Historia de la literatura 

hispanoamericana, tomo 1, Época colonial. Madrid: Cátedra, 4a ed.,2002, str.289 

33
 „Digo que la mayor fineza de Cristo hoy fue querer que el amor con que nos amó fuese deuda de 

amarnos unos a otros“ 

Tamtéţ, str.289 

34
 Téma se objevuje například ve hře Božský Narcis. 
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se Juana počítala, svým způsobem očekávalo, ţe k problematice vyjádří svůj postoj. Iris 

Zavala k tomu říká:  

 „Někdo, o němţ přes všechny předestřené neprokazatelné hypotézy dodnes nic nevíme, 

slyšel Juanu, jak učeně pojednává o jistém kázání, které před padesáti lety pronesl 

portugalský jezuita Antonio Vieyra, a přikázal jí, aby své hodnotné myšlenky sepsala. Tento 

rukopis a jeho rukou psané kopie pak pravděpodobně putovaly z ruky do ruky, aţ dospěly do 

rukou biskupa z Puebly, dona Manuela Fernándeze de Santa Cruz, který jej nakonec nechal 

otisknout s názvem Athenagorický dopis.“
35

  

 Další z moţností, jak došlo k zveřejnění dopisu, je, ţe se k biskupovi dostal pouhou 

náhodou, bez Juanina vědomí. Tím by byly její výtky týkající se oficiálního zveřejnění dopisu 

směřované k sestře Filotei v pozdější Odpovědi skutečně opravdově myšlené, byl-li to rukopis 

určený jen úzkému kruhu Juaniných příznivců. Jiţ v úvodu, ale i na konci Athenagorického 

dopisu, Juana zdůrazňuje, ţe je sepsán z poslušnosti a určen pouze jedné osobě, Juana se jiţ 

dopředu vzdává jakékoli odpovědnosti za případné zveřejnění dopisu. To by znamenalo, ţe se 

jeho zveřejnění bála, nebo s ním dokonce počítala. Vědoma si moţných rizik, proč jej tedy 

vůbec sepsala? 

 Ovšem rozhodně lze odmítnout, ţe Athenagorický dopis je sepsán nepromyšleným a 

nedbalým způsobem, jak se jej Juana snaţí později prezentovat.  

 Přibliţme si nyní jeho strukturu a obsah. V úvodu Athenagorického dopisu Juana 

Vieyru chválí jako vynikajícího jezuitu a kazatele, kterého si nesmírně váţí. Sama se stylizuje 

do role slabého a nehodného kritika. 

                                                 
35

 „Alguien – no sabemos hasta hoy, quién, pese a todas las hipótesis, muchas de ellas insostenibles, 

que se han lanzado -, habiéndola oído disertar sobre cierto sermón que el jesuita portugués Antonio 

Vieyra pronunciara cincuenta años antes, le ordenó, dada la calidad de sus ideas, ponerlas por escrito. 

Este papel debió pasar de mano en mano en copias manuscritas hasta llegar a poder del obispo de 

Puebla, don Manuel Fernández de Santa Cruz, quien finalmente lo publicó con el título de Carta 

atenagórica.“  

Zavala, Iris M. „Introducción.“ V: Sor Juana Inés de la Cruz. Respuesta a Sor Filotea. Málaga: 

Miguel Gómez Ediciones, 2005, str.30 
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 „….není lehkým trestem pro toho, kdo se domníval, ţe neexistuje nikdo, kdo by se 

odváţil mu oponovat, být svědkem, ţe se toho odváţí nevědomá ţena, které je pro její ţenství 

studium tak vzdáleno.“
36

 

Juana se záměrně před čtenářem poniţuje a tím dává vyniknout síle svých dalších 

myšlenek a argumentů. Tak, jak Vieyra svaté otce kritizuje, ve stejném pořadí je Juana 

obhajuje.  

Přejímá Vieyrovo argumentační schéma a myšlenku po myšlence jeho postoje vyvrací. 

On si dovolil kritizovat Jana Zlatoústého, Svatého Augustína a Tomáše Akvinského, ona se 

tedy cítí oprávněna kritizovat pouze jejich kritika a to ještě z pozice, která se tomuto kritikovi 

zdánlivě nemůţe rovnat. Čtenář je tu svědkem Juaniny vynalézavé argumentace, kterou pak 

mnohem více vyuţívá v dalším dopise, v Odpovědi sestře Filotei. 

 Vieyrova úvaha začíná učením Svatého Augustína, který tvrdí, ţe největší Boţí milostí 

bylo, kdyţ za lidstvo Kristus zemřel. Vieyra mu oponuje a říká, ţe největší obětí bylo 

Kristovo odloučení od lidí, které miloval více neţ ţivot. Juana s Vieyrou nesouhlasí, Kristus 

zemřel pro svůj „obraz“, neboť stvořil člověka k obrazu svému a nadále zůstává přítomen 

mezi námi prostřednictvím svátosti oltářní, jinými slovy, od lidí, nebo-li svého obrazu, se 

nikdy neodloučil. 

 Tomáš Akvinský zastává názor, ţe to bylo zároveň odloučení a přítomnost ve svátosti 

eucharistie, které povaţuje za největší Kristovu oběť. Vieyra tvrdí, ţe sice takto Bůh s lidmi 

zůstal, ale zakryl nám tak svou přítomnost a své bytí. „Kristus ve Svátosti oltářní je sice 

tělesně přítomen, ale neprokazuje se smysly.“
37

 Juana tento Vieyrův argument chápe jako 

sofismus. Boţí přítomnost v Eucharistii se nemusí prokazovat ţádnými projevy existence. 

 Jan Zlatoústý se domnívá, ţe největší Boţí milostí bylo mytí nohou apoštolům, včetně 

zrádce Jidáše. Vieyra reaguje slovy: „Opravdová láska nehledá příčinu ani účel, miluje pro 

                                                 
36

 „…no es ligero castigo, a quien creyó que no había hombre que se atreviese a responderle, ver que 

se atreve una mujer ignorante, en quien es tan ajeno este género de estudio, y tan distante de su 

sexo…“  

Paz, Octavio. str.513 

 
37

 „Cristo en el sacramento de altar, aunque está allí corporalmente, no tiene uso ni ejercicio de lo 

sentidos.“  

Paz, Octavio.str.513-514 
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lásku samu.“
38

 Juana nesouhlasí, mytí nohou je projevem lásky, nikoli láska sama. Motivem 

mytí nohou apoštolům byla tedy Kristova láska k lidem.  

Podle Vieyry je největší boţí milostí fakt, ţe jeho láska k nám nevyţaduje zpětnou 

vazbu: 

„Kristus nepoţadoval opětování své lásky pro sebe, ale pro lidstvo, a to je ta jeho 

největší milost, milovat aniţ by vyţadoval pro sebe totéţ.“
39

 

 Tato myšlenka, totiţ, ţe je moţné milovat aniţ bychom vyţadovali od protějšku to 

samé, je námětem v Juanině básnické tvorbě. Vztahuje se ale pouze k lásce mezi lidmi. Juana 

ji ve svém díle pojímá jako nejvyšší a nejčistší formu lásky, která nehledá prospěch a 

nepotřebuje ani vzájemnost. Miluje pro lásku samu. Avšak v případě Vieyrovy kritiky a 

tématu Boţí milosti Juana zastává jiný názor. Sama se nejprve zamýšlí nad tím, co je vůbec 

ona milost. Spíše neţ na lásku samotnou se soustředí na její projevy:  

 „Je snad milost totéţ co milovat? Zcela jistě ne, milost je jen projevem lásky, to jsou 

opravdové milosti. Jsou to vnější projevy, činnost jakou vykonává milující bytost, které je 

láska příčinnou a motivací, toto se nazývá milostí.“
40

 

 Celý diskutovaný problém podle Paze leţí v dvojí podstatě Boţí bytosti, Bůh a Kristus 

– člověk.
41

 Bůh před příchodem svého syna Jeţíše Krista lásku od lidí vyţadoval, přestoţe ji 

nepotřeboval, tak jak starozákonní Bůh přikazuje: nadevše milovati Boha svého budeš. 

S příchodem Krista, člověka, vyvstává i potřeba vzájemné lásky, ovšem ne uţ jen pro Boha 

                                                 
38

 „El amor fino no busca causa ni efecto: ama por amar.“ tamtéţ str. 515 

39
 „Cristo no quiso la correspondencia de su amor para sí, sino para los hombres, y que ésta fue su 

mayor fineza: amar sin correspondencia“. 

Paz, Octavio.str.513 

40
 „Es fineza, acaso, tener amor? No, por cierto, sino las demonstraciones de amor: ésas se llaman 

finezas. Aquellos signos exteriores demostrativos, y acciones que ejercita el amante, siendo su causa 

motiva el amor, eso se llama fineza.“ 

Cruz, Juana Inés de la. Carta athenagorica. pdf. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. [online]. [cit. 

2009-10-08]. Dostupné z: 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/bameric/45703956540347439043457/209464_00

06.pdf 

 

41
 Paz, Octavio. str.516 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/bameric/45703956540347439043457/209464_0006.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/bameric/45703956540347439043457/209464_0006.pdf
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samého, ten jí nemá zapotřebí, ale právě pro člověka, který jediný z takové lásky můţe mít 

uţitek. Bůh milosti, tedy projevy lásky, nepotřebuje, ale člověk ano. 

Juana přes řadu rétorických a filosofických kliček dospívá k závěru, ţe největší 

z Boţích milostí je, kdyţ nám Bůh neprokazuje ţádnou milost: 

„Děkujme a vaţme si dokonalosti této boţské lásky, kde dobrodiní je odměnou, trest je 

odměnou a odebrání dobrodiní je největší odměnou, a neprojevovat ţádnou milost je pak 

největší milostí.“
42

 

Tuto Juaninu kontroverzní myšlenku si můţeme vysvětlit takto: pokud nám Bůh 

neprokazuje ţádné dobrodiní ani milost, nenutí nás být mu za ně vděčný. Ničím nás k sobě 

nepoutá a my se můţeme zcela svobodně rozhodovat. Jde o jakéhosi skrytého Boha, který 

mlčí a nijak se nám neprojevuje z toho důvodu, ţe my, jako lidé, mu nikdy nemůţeme stejně 

oplatit velkorysost jeho lásky. Přestoţe se o to můţeme snaţit, jsme pořád nevděční, neboť 

nikdy nedosáhneme velikosti jeho lásky, naše láska nebude nikdy dostatečná:  

 „Jestliţe po nás Bůh nevyţaduje vzájemnou lásku, je to proto, aby nás nečinil 

nevděčnými a nezvyšoval tak tíhu našich hříchů.“
43

  

 Do této myšlenky se Juana trochu kostrbatě snaţí vtěsnat své přesvědčení o svobodné 

lidské vůli. Svobodná vůle je darem, který Kristus dal lidem, aby se svobodně mohli 

rozhodnout, zda chtějí být spaseni. V tomto případě ale nejde o to, zda Boha milovat či nikoli, 

ale ţe je nemoţné Boha milovat dostatečně. Právě tuto nedostatečnost Juana omlouvá a také 

se snaţí vymanévrovat prostor pro svobodné lidské počínání skrze tvrzení, ţe největší milostí 

je, kdyţ nás Bůh nesvazuje povinností jej milovat.  

O uţitečnosti Boha milovat nepochybuje, láska k Bohu je v nejvyšším lidském zájmu, 

ale jakousi nepřesvědčivou oklikou dochází k závěru, ţe čím více nám Bůh přeje, tím blíţe 

                                                 
42

 „Agradezcamos y ponderemos este primor del Divino Amor en quien el premiar es beneficio, el 

castigar es beneficio y el suspender los beneficios es el mayor beneficio, y el no hacer finezas la 

mayor fineza.“  

Tamtéž, str. 517 

43
 „ …si Dios no nos exige esa correspondencia, es para no obligarnos a ser desagradecidos y no 

aumentar la carga de nuestros pecados.“  

Madrigal, Luis. Historia de la literatura hispanoamericana, tomo 1, Época colonial. Madrid: Cátedra, 4a 

ed.,2002 str. 290 
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nás k sobě poutá. Proto, kdyţ Bůh přestane člověku prokazovat milost, dává mu tak tu 

nejvyšší, zbavuje jej povinnosti milovat: 

„Největší milostí Boţí lásky je dobrodiní, které nám přestane prokazovat.“
44

  

 Souhrnně řečeno, v Athenagorickém dopise se Juana vyjadřuje k lásce tímto způsobem: 

„Milovat, aniţ bychom vyţadovali stejnou odezvu, je nevyšším projevem lidské lásky. Bůh 

naši lásku nepotřebuje, ale vyţaduje ji pro naše dobro, neboť plody této lásky chce pro nás, 

pro náš uţitek.“
45

 Boţská láska nám sice nechává svobodnou volbu, ničím nás k Bohu 

nezavazuje, ale ţádá po nás lásku k sobě navzájem. Člověk Boţí lásku pociťuje skrze její 

projevy. Pro Juanu je tedy nejvyšším důkazem boţí lásky to, ţe nás Bůh netrestá ani 

neodměňuje, neprojevuje nám nijak svou lásku. Zůstane-li jeho láska skrytá, ničím nás k sobě 

nepoutá a nezavazuje povinností, a tak nám ponechává zdánlivou svobodu. Tomuto boţímu 

nezasahování pak Juana říká „záporné dobrodiní.“
46

  

 Jak uvádí Juana v Athenagorickém dopise, dar zavazuje a čím více jsme obdarováváni, 

tím více dárci dluţíme. Proto je největším darem ţádný dar, neboť takto nás Bůh nezavazuje 

k odplatě a my mu nic nedluţíme. 

                                                 
44

 „la mayor fineza del Divino Amor son los beneficios que nos deja de hacer.“  

Paz, Octavio. str.517 

45
 „…Cristo solicita: „nuestra correspondencia sin haberla menester…para el bien ajeno, que es el de 

los propios hombres“.Carta Athenagórica. 

Volek, Emil. str.337 

46
 „beneficios negativos“ Volek, Emil. str.339 
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6. Odpověď sestře Filotei de la Cruz 

 Zatímco Athenagorický dopis byl důkazem Juaniných intelektuálních schopností, 

Odpověď sestře Filotei je svědectvím a obhajobou Juanina ţivota a tvorby.
47

 „První spočívá 

v kritice jednoho ze slavných kázání jezuity Antonia Vieyry a budí důvěru v její schopnosti a 

rovnost pohlaví,…. Ten druhý dopis je obhajobou intelektuálního vědomí ţen.“
48

 Oba texty 

dělí velice krátké období. Athenagorický dopis byl zveřejněn na konci listopadu 1690 a 

Odpověď sestře Filotei de la Cruz pak na začátek března 1691. Je to nejen časově blízké 

období, které oba texty spojuje. Odpověď sestře Filotei je v podstatě navázáním na 

Athenagorický dopis, ale oproti předešlému dopisu má nezvykle osobní charakter. 

 Proč vlastně Juana cítila potřebu se k Athenagorickému dopisu ještě vyjadřovat? Byla 

to impulzivní reakce na nezaslouţenou neţádanou kritiku, kterou vzbudil zveřejněný 

Athenagorický dopis? Byl to snad zoufalý výkřik člověka zahnaného svými nepřáteli do 

kouta? Protest ţeny, která se tímto vzpouzí pravidlům společnosti, které nastavili muţi? 

Zcela jistě existuje celá řada důvodů. Situace po zveřejnění Athenagorického dopisu 

byla pravděpodobně velice vyhrocená a na Juanu byl vyvíjen obrovský tlak a ona cítila, ţe se 

musí hájit. 

 S jistou nadsázkou bychom o Odpovědi sestře Filotei mohli říci, ţe se jedná o 

zašifrovaný dopis, plný protichůdných a dvojsmyslných tvrzení. Text k nám také hovoří 

dvojím jazykem. Jazykem vzdělance a filosofa a zároveň ţeny, která se musí o svá práva na 

vědění a vzdělávání bít.  

 Z povahy a tónu dopisu je zřejmé, ţe se jeho prostřednictvím Juana vyrovnává se 

svými nepřáteli. Často přechází ze submisivního přes vyčítavý aţ k útočnému tónu. Z tohoto 

„střídání“ nálad a postojů můţeme vyvodit, ţe jej Juana psala v rozrušení. Oproti 

                                                 
47

  Volek, Emil. str.354 

 

48
 „El primero consiste en una crítica a uno de los célebres sermones del padre jesuíta Antonio Vieyra, 

que revela la confianza en su talento y en la igualdad de los sexos,…. La segunda es una defensa de la 

conciencia intelectual de las mujeres.“ Zavala, Iris M. „Introducción.“ V: Sor Juana Inés de la Cruz. 

Respuesta a Sor Filotea. Málaga: Miguel Gómez Ediciones, 2005, str. 32 
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Athenagorickému dopisu postrádá jasné myšlenkové schéma, často se v textu vrací k tomu, co 

jiţ vyjádřila, odbíhá k podruţnostem a utápí se v dlouhých příkladech, které mají její 

obhajobu podpořit. Kde dopis na myšlenkové soudrţnosti ztrácí, tím nabývá na autentičnosti.  

 Přestoţe autorka není vţdy ve svých tvrzeních zcela přímá, je to pro nás její 

nejupřímnější svědectví o jejím ţivotě a postojích. 

 Adresátem dopisu je blízká osoba, která se skrývá za pseudonymem. Přestoţe si je 

vědoma pravé totoţnosti adresáta, tedy biskupa z Puebly, celý dopis stylizuje do neformálního 

aţ intimního tónu, kterým si mohou dvě ţeny blízké si jak věkem tak postavením dopisovat.  

 V jistém smyslu je její dopis manipulující, podbízivostí argumentů a vyvoláváním 

dojmu nespravedlivě pronásledované získává na svou stranu jeho čtenáře. Autorčiny 

myšlenky a argumenty jsou sepsány způsobem, aby vzbuzovali sympatie a pochopení.  

 Juana dost moţná počítala s tím, ţe jej biskup rovněţ zveřejní. Sama tak učinit 

nemohla. Jako ţena a prostá řeholnice potřebovala ke zveřejnění své tvorby a veřejné 

deklaraci svých názorů a myšlenek záštitu, které se jí také celý ţivot dostávalo. Zpočátku ji 

záštitu poskytovalo přátelství s místokráli a jejich manţelkami, ke konci jejího tvůrčího 

období to byl pak biskup z Puebly. Biskup zveřejnění kritiky Vieyrova kázání nejen schválil, 

ale dokonce dal dopisu název Athenagorický, tedy hodný moudrosti bohyně Athény, a uhradil 

veškeré výdaje spojené s jeho zveřejněním. 

 Juaninu Odpověď sestře Filotei biskup jiţ ale nezveřejnil. Není zcela jasné z jakého 

důvodu, existuje jich totiţ celá řada. Je moţné, ţe se v tomto případě jednalo o Juanino příliš 

otevřené osobní svědectví. Dopis, který byl sepsán jako obhajoba a zároveň útok pisatelky 

proti svým kritikům, by rozbouřené emoce kolem Athenagorického dopisu jistě neuklidnil. 

Dost moţná se i sám biskup z Puebly zalekl reakcí, které vyvolalo zveřejnění 

Athenagorického dopisu. Pokud jím chtěl skutečně jen popíchnout fanatického arcibiskupa 

pak ho musely nemile překvapit prudké reakce z církevních kruhů. V takové situaci by 

zveřejněním Odpovědi riskoval příliš mnoho, svůj post a dost moţná i Juanin osud.  

 Rozhodla-li se Juana upřímně a veřejně vystoupit na svou obranu, neboť musela 

počítat, neli dokonce si přát samotné zveřejnění i tohoto dopisu, proč oslovovala biskupa jako 

řádovou sestru? Znemoţňovalo jí snad její postavení odpovědět přímo skutečnému 

adresátovi? Vysvětlení se nabízí dvojí, Juana si nemohla dovolit odpovědět v jiném duchu, 

neţ jí dopis byl adresován, přeci jen se jednalo o druhého nejvyššího církevního představitele 
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Nového Španělska, na druhou stranu, pokud tento byl jejím obdivovatelem a ochráncem, jaké 

nebezpečí jí hrozilo, kdyby jej oslovila pravým jménem?  

Druhá moţnost, která se mi jeví jako pravděpodobnější je, ţe dopisování si pod 

pseudonymy bylo společensky vítanou a ţádanou hrou, která do korespondence vnášela určité 

vzrušení, které mohlo být přítomné v písemné formě, ale nepřípustné v osobním kontaktu. 

Vţdyť v takovém duchu se nese celá řada Juaniných milostných veršů, které pravděpodobně 

nejsou ničím jiným neţ právě galantní hrou, která nemusí mít nutně oporu v autorčiných 

citech. Je také moţné, ţe se pro biskupa neslušelo si takto dopisovat s řeholnicí, byť 

výjimečnou svým postavením i talentem, a tak se kvůli ochraně svého jména skrýval za 

pseudonymem. Pro řadu Juaniných nepřátel by se takto otevřená korespondence s takovým 

tématem mohla stát terčem kritiky a biskupa kompromitovat ,neboť, přestoţe je dopis setry 

Filotei sepsán jako pokárání, není moţné v něm nepostřehnout silnou citovou náklonnost a 

obdiv k Juaně. Biskup se s Juanou osobně znal a ona na něj velice zapůsobila. Tak o tom 

vypovídají poslední věty dopisu:  

„Toto přeje Vaší Milosti ta, která ji před mnoha lety ruku políbila a ţije zamilovaná do 

Vaší duše, aniţ by tato láska ochladla vzdáleností, nebo časem. Duchovní láska netrpí neduhy 

proměnlivosti, ani ji nerozpozná láska bez poskvrny, kdyţ neroste. Jeho Výsost nechť vyslyší 

mé prosby, poţehná Vám a uchová Vás ve své přízni.“
49

  

6.1 Obsah Odpovědi: kritika a obhajoba 

 Reakce Juany na dopis sestry Filotei je, jak trefně poznamenává Emil Volek, „dialog 

hluchých“(diálogo de sordos)
50

. Dopis sestry Filotei Juaně Inés de la Cruz byl otištěn jako 

předmluva k Athengorickému dopisu. Ani jeden zdánlivě nechce pochopit stanovisko a 

                                                 
49

 “Esto desea a V md. quien, desde que la besó, muchos años ha, la mano, vive enamorada de su 

alma, sin que se haya entibiado este amor con la distancia ni el tiempo; porque el amor espiritual no 

padece de achaques de mudanza, ni lo reconoce el que es puro si no es hacia el crecimiento. Su 

Majestad oiga mis súplicas y haga a V.md. muy santa, y mela guarde en toda prosperidad.“  

Cruz, Filotea de la. Carta de Sor Filotea de la Cruz. Antología del Ensayo. [cit. 2009-10-08]. 

Dostupné z: http://www.ensayistas.org/antologia/XVII/sorjuana/sorjuana2.htm   

50
 Volek, Emil. str.353 
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argumenty protistrany. Oba přistupují na společnou hru, ale také záměrně nechápou smysl 

toho, co si vzájemně sdělují. 

 V úvodu Odpovědi, po nezbytných formálních zdvořilostech, Juana poprvé naráţí na 

zveřejnění Athenagorického dopisu, za coţ biskupovi děkuje jako za nezměrnou laskavost: 

„Druhým nemoţným je pro mne způsob jak vám poděkovat za tak přehnanou a 

nečekanou laskavost. To, ţe jste nechala otisknout mé myšlenkové náčrty, je tak nezměrná 

přízeň, ţe předčila má nejsmělejší očekávání a přání..“
51

 

 Juana je tedy biskupovi zdánlivě vděčná za zveřejnění Athenagorického dopisu. 

Nicméně si je vědoma problémů, které toto zveřejnění doprovází. V dalších odstavcích 

Odpovědi se pak Juana ptá, proč právě ona byla poctěna biskupovou přízní a zájmem, ona, 

která se jich cítí tak nehodná: 

 „Odkud se bere tolik přízně, ctihodná paní? Nejsem snad je ubohá řeholnice, to 

nejméně významné stvoření na světě a ta nejméně hodná Vašeho zájmu?“
52

  

 Zde lze jen ztěţí věřit v opravdovost tohoto tvrzení. Juana byla celé své tvůrčí období 

vnímána jako literární autorita, o její dílo se zajímali ti nejvzdělanější a nejvýše postavení, 

v čele s místokrálem a královnou. Sama si toho byla vědoma. Tyto otázky spíše chápejme 

jako formálně zdvořilostní záleţitost. Sama si v následujících řádkách také na poloţené 

otázky pokouší odpovědět: 

„...neboť se mi zdá, ţe Vaše laskavost není ničím jiným neţ Boţí výtkou, kterou mi 

chce dát najevo jak zle se odvděčuji, a tak jako ostatní se snaţí napravit pomocí trestů, mne si 

chce podrobit dobrodiním.“
53

  

                                                 
51

 „El segundo imposible es saber agradeceros tan excesivo como no esperado favor, de dar a las 

prensas mis borrones: merced tan sin medida que aun se le pasara por alto la esperanza más ambiciosa 

y al deseo más fantástico….“ Respuesta a Sor Filotea.htm. 

 
52

 „ …¿de dónde, venerable Señora, de dónde a mí tanto favor? ¿Por ventura soy más que una pobre 

monja, la más mínima criatura del mundo y la más indigna de ocupar vuestra atención?“ Respuesta a 

Sor Filotea.htm. 
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 Tato věta by se dala interpretovat dvojmo. Protoţe je Juana tak opováţlivá a smělá, 

Bůh by ji správně měl potrestat, aby si uvědomila svá provinění. Avšak Bůh skrze sestru 

Filoteu místo aby trestal, tak ji odměňuje a tím jí prokazuje dobrodiní. Tedy ne skrze trest, ale 

skrze dobrodiní se Bůh snaţí o Juaninu nápravu. Druhá interpretace, skrytější, vychází 

z Juaniných myšlenek obklopujících Athenagorický dopis. Čím více dobrodiní Bůh 

jednotlivci prokáţe, tím více je mu člověk povinován a zavázán. Bůh si ji tedy tímto 

způsobem zotročuje. Tato dvojí interpretace by platila, kdyby byl Juanin výrok myšlen 

upřímně. Nicméně pozorný čtenář z něj vytuší lehkou ironii. V podobném pokorném duchu 

Juana pokračuje:  

„…také zvláštní způsob jak mne zahanbit a zmást, coţ je znamenitým prostředkem jak 

mne potrestat: donutit mne, abych já sama rozpoznala a jako soudce odsoudila svou 

nevděčnost.“
54

  

 Tato přehnaná sebekritičnost k sobě samé je pouhou zástěrkou před jejími kritiky. Za 

své odváţné myšlenky zveřejněné v Athenagorickém dopise se formálně kaje. Otázkou je 

nakolik tento zastírací manévr byl účinný a nakolik zůstal pouhou zdvořilostní formou. 

 Dále totiţ naznačuje, ţe se o jeho zveřejnění neprosila, ba naopak, ţe byl sepsán pouze 

pro jednoho čtenáře. Otištění dopisu Juanu vystavuje veřejné kritice. O jeho moţném 

zveřejnění autorka dopředu nevěděla a tím pádem textu nevěnovala takovou pozornost. Jedna 

ze skutečností, které tak dráţdily kritiky myšlenek obsaţených v Athenagorickém dopisu, byla 

Vieyrova příslušnost k jezuitskému řádu. Jezuité, jako jeden z nejvlivnějších řádů v Novém 

Španělsku, se mohli touto kritikou jejich významného a všeobecně uznávaného člena cítit 

napadáni. 

 „Vůbec jsem se nedotkla posvátného Tovaryšstva Jeţíšova, ani jsem nesepsala víc neţ 

bylo určeno posudku toho, kdo mě k tomu podnítil,…kdybych tušila, ţe bude publikován, 

nesepsala bych jej s takovou nedbalostí.“
55

  

                                                                                                                                                         
53

 „…porque me parece que vuestro favor no era más que una reconvención que Dios hace a lo mal 

que correspondo; y que como a otros corrige con castigos , a mí me quiere reducir por fuerza de 

beneficios.“ Respusta a Sor Filotea.htm.  

 
54

 „…también especial modo de avengorzarme y confundirme: que es más primoroso medio de 

castigar hacer que yo misma, con mi conocimiento, sea el juez que me sentencie y condene mi 

ingratitud.“ Respuesta a Sor Filotea.htm.   
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 Juana nechtěla napadat jezuity, ke kterým Vieyra patřil, spíše mu chtěla v jeho 

názorech oponovat pro oponování samo. Jak bylo jiţ uvedeno, tato kritika s největší 

pravděpodobností nepřímo mířila na arcibiskupa, který Vieyru obdivoval a jehoţ učení 

v Novém Španělsku prosazoval. Spíše šlo o veřejnou demonstraci vzdoru vůči konkrétní 

osobě, neţ o kritiku Vieyrových postojů. Tuto skutečnost její kritici buď nerozpoznali, nebo 

účelově záměr dopisu dezinterpretovali a vyuţili tak moţnosti veřejně Juanu za její myšlenky 

a opováţlivost odsoudit. 

 Nicméně v dopise sestry Filotei Juaně nic takového nestojí. Biskup Juaně nevyčítá 

téma ani jeho zpracování, naopak je chválí. Je tedy zřejmé, ţe Odpověď není odpovědí pouze 

sestře Filotei, ale všem kritikům. 

6.1.1 Obhajoba Juanina studia 

 Sestra Filotea po Juaně ţádá zřeknutí se studia světských věd v zájmu její víry a 

řádného ţivota řeholnice. Skutečnost, ţe na Juanu biskup apeluje jako na ţenu, pro kterou 

není vhodné, aby vědění takto propadala, a které přísluší poslušnost a umírněnost, má svůj 

důvod. Biskup se jí částečně snaţí ochránit tím, ţe ji veřejně kritizuje, ale také zdůrazňuje její 

ţenství a to, ţe Athenagorický dopis sepsala ţena, která je schopna oponovat církevním 

autoritám v jejich názorech a dokonce je předčit. Jak tato taktika působila na Juanu je sloţité 

určit. Dopis sestry Filotei svým způsobem mohl ještě umocnit pravý záměr Athenagorického 

dopisu, ale zároveň, jak je patrné z Juaniných reakcí v Odpovědi sestře Filotei, Juanu 

roztrpčil.  

 Sestra Filotea však po Juaně nechce, aby se studia zřekla úplně. Jen aby se zaměřila na 

studium teologie a tím své studium zlepšila:  

„ Tímto nepoţaduji po Vaší Milosti aby umlčela svého génia a zavrhla knihy, nýbrţ 

abyste jej zlepšila a četla tu od Jeţíše Krista. ….mnoho času Vaše Milost promarnila studiem 

                                                                                                                                                         
55

 „... ni toqué la Sagrada Compañía en el pelo de la ropa; ni escribí más que para el juicio de quien me 

lo insinuó;… que si creyera se había  de publicar , no fuera con tanto desaliño  como fue.“ 

Respuesta a Sor Filotea.htm. 
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filosofů a básníků, jiţ by bylo rozumné, aby se zdokonalila Vaše činnost a aby se zlepšil Váš 

výběr knih.“
56

 

 Juana popírá, ţe by jejím cílem bylo pouhé studium světských věd, jejím cílem, ke 

kterému se její nesourodé studium upírá, je teologie. Dospívá k jejímu studiu sice obšírněji a 

pozvolna, nicméně svědomitě:  

 „Usilovala jsem o povznesení a zaměření se na sluţbu Bohu, protoţe cílem ke kterému 

jsem se upínala, bylo studium teologie. Jako katoličce mi připadala ubohá neschopnost neznat 

vše, co se v tomto ţivotě mohu dozvědět přirozenými prostředky o boţích tajemstvích. A 

protoţe jsem řeholnice a ne světské osoba, měla jsem vzhledem ke svému církevnímu stavu, 

povinnost projevovat zájem o písmo, o to více, ţe jsem dcera svatého Jeronýma a svaté Pauly 

a tak vzdělaní rodiče nemohou mít tak hloupou dceru.“
57

  

 Juana se snaţí biskupa a všechny ostatní kritiky jejího studia a tvorby přesvědčit, ţe její 

úmysl byl vţdy jediný. K nanejvýš posvátným otázkám víry se Juana snaţí dospět postupně a 

s plným pochopením, aniţ by vědomě cokoli ve studiu opomenula. Její nejvyšší cíl je tedy 

v souladu s přáním a doporučením sestry Filotei, aby se věnovala především studiu Písma. 

Vybírá si cestu poznání a rozumového pochopení Boha, vědomě a systematicky staví 

pyramidu poznání na jejímţ vrcholu stojí matka všech věd – teologie. Juana tak vzdoruje 

biskupovu nátlaku a hájí svůj systematický způsob jak dospět k vědě všech věd. Tímto 

vědomým klamáním chce hájit právo se vzdělávat a své poznatky a schopnosti rovnou 

ověřovat cvičením - tvorbou. Juana neopomíjí nedostatky této metody, vyznává se z jisté 

nesourodosti svého studia, které postrádá metodické vedení. Přiznává, ţe jednotlivé oblasti 

lidského vědění studovala nahodile, podle toho kam ji zavedlo studium věcí vzájemně 

                                                 
56

 „No pretendo, según este dictamen, que V.md. mude el genio renunciando a los libros, sino que lo 

mejore, leyendo alguna vez el de Jesucristo. …Mucho tiempo ha gastado V.md. en el estudio de 

filósofos y poetas; ya será razón que se perfeccionen los empleos y que se mejoren los libros.“  

Carta de Sor Filotea.htm. 

 
57

 „Bien que yo procuraba elevarlo cuanto podía y dirigirlo a su servicio, porque el fin a que aspiraba 

era a estudiar Teología, pareciéndome menguada inhabilidad, siendo católica, no saber todo lo que en 

esta vida se puede alcanzar, por medios naturales, de los divinos misterios; y que siendo monja y no 

seglar, debía, por el estado eclesiástico, profesar letras; y más siendo hija de un San Jerónimo y de una 

Santa Paula, que era degenerar de tan doctos padres ser idiota la hija.“ 

Respuesta a Sor Filotea.htm. 
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propojených a na sebe navazujících. Nicméně je přes všechny tyto nedostatky, za které 

vlastně sama nemůţe, spíše je to vina společnosti, která jí neumoţňuje vzdělávat se 

způsobem, jakým je to umoţněno muţům, přesvědčena, ţe se vydala tou správnou cestou. 

 Na biskupovu výčitku, ţe se více nevěnuje církevním tématům, Juana reaguje po svém: 

stylizuje se do role nehodné pojednávat o takových věcech. Biskup naopak se jí snaţí dokázat, 

ţe toto je tou pravou cestou. Zdá se, ţe Juana záměrně ignoruje biskupův záměr a snaţí se jej 

chápat jako celkovou kritiku jejích intelektuálních schopností a vědomostí o kterých sama 

prohlašuje, ţe jsou nedostatečné, přestoţe biskup sám uvádí ve svém dopisu k Juanině kritice 

Vieyrova kázání toto: 

 „Já alespoň obdivovala ţivost myšlenek, soudnost Vašich důkazů a jasnost Vašeho 

energického vyjádření, se kterou v té záleţitosti přesvědčujete. Jasné vyjádření je 

neoddělitelnou sestrou moudrosti. …Abyste se na tomto listu lepšího písemnictví viděla a 

rozpoznala dary, které bůh vloţil do Vaší duše, nechala jsem jej otisknout. A tak, jak říkáte 

v dopise, ţe ten, kdo nejvíce od Boha obdrţel, je mu také nejvíce povinován, obávám se, ţe je 

Vaše milost lapena ve vlastním tvrzení.“
58

  

Juana na tuto biskupovu výzvu reaguje v Odpovědi takto: 

„..to, ţe jsem o posvátných záleţitostech mnoho nepsala nebyla nechuť, ani nedostatek 

píle, ale nadmíra obav a má nehodnost pojednávat o posvátném Písmu. Pro jehoţ porozumění 

se cítím tak neschopná a pro zacházení s ním tak nehodná.“
59

  

 Spíše neţ nedostatek vědomostí a intelektu je to u Juany nechuť, která ji od církevních 

témat odvádí. Pravděpodobně si je vědoma i úskalí, které by ji taková tvorba připravila. 

                                                 
58

 „ Yo, a lo menos, he admirado la viveza de los conceptos, la discreción de sus pruebas y la enérgica 

claridad con que convence el asunto, compañera inseparable de la sabiduría;… Para que V. md. se vea 

en este papel de mejor letra , le he impreso; y para que reconozca los tesoros que Dios depositó en su 

alma, … Y si como V. md. dice en su carta, quien más ha recibido de Dios está más obligado a la 

correspondencia, temo se halle V. md. alcanzada en la cuenta;… .“  

Carta de Sor Filotea.htm. 

 
59

 „…que el no haber escrito mucho de asuntos sagrados no ha sido desafición, ni de aplicación la 

falta, sino sobra de temor y reverencia debida a aquellas Sagradas Letras, para cuya inteligencia yo me 

conozco tan incapaz y para cuyo manejo soy tan indigna;…“  

Respuesta a Sor Filotea.htm. 
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Pokud je pravdou, ţe pozdější Athenagorický dopis koloval v nějaké podobě mezi 

intelektuální elitou Nového Španělska jiţ nějakou dobu před tím, neţ jej biskup zveřejnil, pak 

je zcela jasné, ţe se Juana minimálně dozvěděla o reakcích na jeho obsah. Ať jiţ jejich 

důvodem byla závist, nesouhlas, nebo pobouření, pro Juanu to znamenalo obrovský tlak, který 

se ještě umocnil jeho publikováním. 

 Výše uvedené věty z Odpovědi sestře Filotei nezdají zcela být upřímné. Spíše jde 

vyvolání jakéhosi dojmu nespravedlivě stíhané. Juana se tak trošku stylizuje do role napadané 

oběti, která jen plnila vůli těch druhých. Otázka je, proč se Juana hrdě ke svým myšlenkám, 

názorům a postojům nehlásí? Proč se skrývá za poslušnost a odevzdání se přání jiných osob? 

Nebyla o svých tvrzeních přesvědčena? Měla strach? Pravděpodobně ano a hledala pro sebe 

oporu a záštitu. Inkvizice byla v 17.století mocnou institucí, která trestala i daleko menší 

prohřešky ve věcech víry. Juana se Athenagorickým dopisem dostala na velmi nebezpečné 

pole a svým nepřátelům a kritikům poskytla záminku k jejímu zdiskreditování, čehoţ se, jak 

píše, obává, a uvádí, co ji vedlo především ke zpracovávání světských témat. Je to strach 

z dezinterpretace svatých knih:  

„..strach mi mnohokrát vytrhl pero z ruky…tato nevýhoda se netýkala světských témat, 

protoţe provinění vůči umění netrestá Svaté oficium, ale taktní lidé úsměvem a kritikové 

výtkou.“
60

 

 Paz k tomu dodává: Tento odstavec má dvojí význam. Je jasné, ţe Juana měla 

dostatečnou schopnost, aby se zabývala teologickým hloubáním, ale je také nanejvýš jasné, ţe 

dávala přednost psaní komedií a sonetů.“
61

  

 Výtce, ţe se více věnuje veršům neţli teologii, Juana nečelila poprvé. Hlavním 

kritikem její světské tvorby byl otec Núñez de Miranda. Stejně jako v dopise adresovaném 

                                                 
60

 „ ..el temor me ha quitado muchas veces la pluma de la mano…el cual inconveniente no topaba en 

los asuntos profanos, pues una herejía contra el arte no lo castiga el Santo Oficio, sino los discretos 

con risa y los críticos con censura.“  

Respuesta a Sor Filotea.htm. 

 

61
 „ El párrafo es ambiguo; claro está que que ella sí tenía talento suficiente para manejar las 

abstracciones teológicas pero era no menos claro que prefería escribir comedias y sonetos.“  

Paz, Octavio. str. 539 
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svému zpovědníkovi
62

 i nyní v Odpovědi zdůrazňuje, ţe co se týče literární tvorby, nenapsala 

nic, co by nebylo na něčí ţádost:  

 „Kromě toho jsem nikdy nenapsala nic jen ze své vlastní vůle, nýbrţ donucena 

prosbami a cizími nařízeními. Nepamatuji si, ţe bych kdy psala pro své potěšení, aţ na 

zanedbatelné dílko, které nazývají První sen. Ten dopis, který jste, má paní, tolik poctila 

svým zájmem, jsem sepsala s větším odporem, neţ cokoli jiného, neboť jeho téma je z věcí 

posvátných, ke kterým, jak jsem jiţ řekla, chovám uctivou bázeň. Také proto, ţe se zdá, ţe 

tímto dopisem jsem chtěla někoho napadat, k čemuţ mám přirozený odpor.“
63

 

 Juana byla ve své tvorbě a studiu houţevnatá. Doposud ji od studia neodvedlo nic, ani 

zákazy představené, ani pohrůţky a nátlak jejího duchovního vůdce Núñeze de Miranda. 

 Juana se musela cítit výjimečná bez ohledu na skromnost projevu, se kterým 

vystupovala. Jen velice málo ţen v její době se mohlo pochlubit takovými autorskými 

úspěchy, přízní a obdivem těch nejvyšších kruhů. Situace by musela být nutně jiná, kdyby 

všechny tyto názory a stanoviska prezentovala jako muţ a to ji také popouzelo a na tento fakt 

také v Odpovědi upozorňovala.  

6.1.2 Juana se vyrovnává s kritiky  

 Jedno z podstatných východisek Odpovědi je kritika Juaniny osoby. Juana se v dopise 

snaţí obhájit svou svobodu
64

, pro své studium, názory a počínání. Prostředky, kterými se ji 

snaţí obhájit a uhájit jsou pak především teologické a filosofické kličky, vytříbená rétorika, 

ale také poukázání na lidské slabosti, které stojí za útoky na její osobu. Jako záštitu si bere 

                                                 
62

 Paz, Octavio. str.638 

 
63

 „Demás, que yo nunca he escrito cosa alguna por mi voluntad, sino por ruegos y preceptos ajenos; 

de tal manera, que no me acuerdo haber escrito por mi gusto sino es un papelillo que llaman El Sueño. 

Esa carta que vos, Señora mía, honrasteis tanto, la escribí con más repugnancia que otra cosa; y así 

porque era de cosas sagradas a quienes (como he dicho) tengo reverente temor, como porque parecía 

querer impugnar, cosa a que tengo aversión natural.“  

Respuesta a Sor Filotea.htm. 

 
64

 Paz, Octavio. str. 348 
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příklady z dějin, Bible ale i řadu církevních osobností. Cituje jejich výroky, které umně 

zasazuje do textu a podpírá tím své argumenty. 

Juana si dobře všímá lidských slabostí, jejichţ důsledky sama zakouší. V následujícím 

odstavci zdůrazňuje, ţe právě její dosavadní úspěch je příčinou veškeré kritiky: 

 „Je zřejmé, má paní, ţe občas mne napadne, ţe ten, kdo nějakým způsobem nad ostatní 

vyniká – nebo je to Bůh, kdo mu dává vyniknout, protoţe jedině on to můţe učinit – je 

vnímán jako veřejný nepřítel, protoţe některým připadá, ţe si přisvojuje ovace, které si 

zaslouţí oni, nebo je předmětem obdivu, na který jiní pomýšlí a za nímţ se pachtí.“
65

  

Juana jde ve své obhajobě ještě dál a nepřímo na své nepřátele útočí: 

 „Jakákoli výjimečnost, ať v důstojnosti, vznešenosti, bohatství, kráse nebo vědění 

zakouší tuto odplatu, ale ta, která jí nejvíce trpí je rozum. Za prvé, protoţe je nejbezbrannější; 

bohatství i moc trestají toho, kdo se jim opováţí postavit, ale rozum nikoli. Přestoţe je 

největší, je také nejskromnější, nejtrpělivější a nejméně se brání. Za druhé, jak řekl učeně 

Gracián, přednosti rozumu jsou přednostmi bytí.“
66

  

 Z tohoto odstavce je moţné chápat, ţe se Juana cítí svým kritikům nadřazená. Její 

přednost je rozum, který ji nedovolí své nepřátele napadat.  

 Tento výpad se snaţí rozmělnit v následující větě, kde se opět stylizuje do skromné a 

nevědomé, tak jak by to udělal ten, kdo nad jiné vyniká právě svým rozumem: 

                                                 
65

 „Cierto, señora mía, que algunas veces me pongo a considerar que el que se señala – o le señala 

Dios, que es quien sólo lo puede hacer – es recibido como enemigo común, porque parece a algunos 

que usurpa los aplausos que ellos merecen o que hace estanque de las admiraciones a que aspiraban, y 

así le persiguen.“  

Respuesta a Sor Filotea.htm 

 

66
 Cualqiera eminencia, ya sea de dignidad, ya de nobleza, ya de riqueza, ya de hermosura, ya de 

ciencia, padece esta pensión; pero la que con más rigor la experimenta es la del entendimiento. Lo 

primero, porque es el más indefenso, pues la riqueza y el poder castigan a quien se les atreve, y el 

entendimiento no, pues mientras es  mayor es más modesto y sufrido y se defiende menos. Lo segundo 

es porque, como dijo doctamente Gracián, las ventajas en el entendimiento lo son en el ser.“ Respuesta 

a sor Filotea.htm. 
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 „V tom všem, co jsem teď uvedla, důstojná paní, nechci říci (ani taková nerozváţnost 

by mi na rozum nepřipadla), ţe mne pronásledovali kvůli vědění, ale kvůli mé lásce k vědění 

a písemnictví, ne ţe bych byla dosáhla jednoho či druhého.“
67

  

 Dvojmo si lze také vyloţit větu, kde Juana napadá „náboţenské fanatiky“ kterým 

studium spíše škodí neţ by jim prospívalo, protoţe si jej neumí správně vyloţit. Jde snad opět 

o skrytou kritiku arcibiskupa? Právě kvůli jeho extrémním názorům a vystupování jej patrně 

Juana Athenagorickým dopisem napadla. Arcibiskup patřil k jejím největším odpůrcům a jeho 

kritika k těm nejostřejším.  

 „Takovým lidem, opakuji, škodí studovat, protoţe je to jako vloţit meč do rukou 

šílence. Meč je vznešený nástroj k obraně, avšak v rukou šílence znamená smrt jeho a 

mnohých dalších.“
68

  

 V předchozím textu Juana jmenuje tyto „šílence“: Aria a Pelagia, kteří v raném 

středověku popírali stěţejní církevní dogmata
69

; Luthera a doktora Cazallu, dva představitele 

protestantismu. Ale můţeme si představit celou řadu dalších postav, Juaně mnohem bliţších, 

kteří jsou v jejích očích za šílence. Vedle arcibiskupa to můţe rovněţ být její někdejší 

zpovědník Miranda, který proslul mimo jiné svými plamennými kázáními a horlivostí s jakou 

domnělé hříšníky napravoval, také svou činností ve Svatém oficiu, které jiţ ze své podstaty 

bylo kontroverzní a při potírání údajných herezí tíhlo k fanatismu.  

6.1.3 Obhajoba žen 

                                                 
67

 „En todo lo dicho, venerable seňora, no quiero (ni tal desatino cupiera en mí) decir que me han 

perseguido por saber, sino sólo porque he tenido amor a la sabiduría y a las letras, no porque haya 

conseguido ni uno ni otro.“ 

Respuesta a Sor Filotea.htm.  

 
68

 „A éstos, vuelvo a decir, hace daño el estudiar porque es poner espada en manos de furioso; que 

siendo instrumento nobilísimo para la defensa, en sus manos es muerte suya y de muchos.“ 

Respuesta a Sor Filotea.htm. 

 
69

 Pelagius tvrdil, ţe člověk  dojde spasení jen skrze svou svobodnou vůli a není zapotřebí boţí milosti, 

Arius zas popíral boţství Jeţíše Krista 
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 Obhajoba ţen a jejich práv na vzdělání je ústředním motivem celého dopisu, který, jak 

víme, byl adresován muţi. Biskup ale není proti vzdělávání ţen. Coţ je moţné doloţit na 

předmluvě k Athenagorickému dopisu. Sestra Filotea říká:  

 „Je pravda, to co říká svatý Pavel, totiţ aby ţeny nevyučovaly, ale nenařizuje aby 

nestudovaly, chtěl pouze předejít nebezpečí pocitu povýšenosti a z toho plynoucí marnivosti, 

ke kterému je naše pohlaví náchylné.“
70

  

 Juana obhajuje právo ţen nejen studovat, ale i vyučovat. Tvrdí, ţe moudré stařeny – 

učené v písmu a ctnostné ve zvycích i rozhovoru - jsou pro dívky vhodnějšími učitelkami neţ 

muţi, kteří představují pro mladé ţeny nebezpečí. Sama klášteře dívky vyučovala, jako celá 

řada řeholnic. Vzdělávání mladých dívek z bohatých rodin tvořilo jeden z důleţitých příjmů 

kláštera. Dívky byly vzdělávány v domácích pracích, ale i v tanci, zpěvu a recitaci. Juana tu 

patrně naráţí na jiný druh vzdělávání, toho, které jí bylo odpíráno, přesto si k němu sama 

našla cestu. 

 Juaně bylo patrně zakazováno studium i v soukromí, jako malá si přála studovat na 

univerzitě, coţ jí nebylo umoţněno, nyní se snaţí obhájit alespoň moţnost samostudia, nebo 

studia ve společenství ţen, kde starší zkušená a vzdělaná ţena vyučuje mladou ţenu. 

 Na následujících výrocích si všímá jejich mylné nebo účelové interpretace ze strany 

muţů, patrně někdy pouţitých proti její osobě, a poukazuje na jejich pravý význam: 

 „Ţena ať se učí mlčíc“
71

, ze kterého lze doslova vyvodit, aby ţeny v tichosti studovaly. 

Sama k tomu dodává, ţe studovat je třeba v tichosti, čili tento výrok nenabádá ţeny ani tak 

k tichosti jako spíše ke studiu. 

 „Ţeně se nesluší mluvit na shromáţdění.“
72

 Juana souhlasí s tím, ţe by ţeny neměly 

veřejně vystupovat. Tento výrok ovšem interpretuje tak, ţe by ţeny neměly provádět 

kazatelskou činnost. Rozhodně jim ale nebrání studovat v soukromí. Juana poukazuje na fakt, 

ţe církev nemůţe být proti tomu, aby ţeny studovaly. Dokazuje to na celé řadě významných a 

učených ţen v řadách církve. Sama za sebe tvrdí, ţe veřejně se svými názory nevystupuje a 

                                                 
70

 Es verdad que dice San Pablo que las mujeres no enseñen; pero no manda que las mujeres no 

estudien para saber; porque sólo quiso prevenir el riesgo de elación en nuestro sexo, propenso siempre 

a la vanidad. Respuesta a sor Filotea.htm. 

71
 „Mulier in silentio discat.“ Respuesta a Sor Filotea.htm. 

72
 „Mulieres in Ecclesiis taceant.“ Respuesta a Sor Filotea.htm. 
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údajně ani ničemu nevyučuje. Jak uvádí, necítí se k tomu být povolaná. Juana patrně na 

veřejnosti skutečně nevystupovala, ale do odborných debat se zapojovala, otázkou je, zda se 

do nich zapojovala aktivně, či na něčí popud. Není se čemu divit, její názory byly všeobecně 

respektovány a ţádány.  

 V následující části dopisu se z obecných úvah Juana opět vrací k obhajobě sebe samé; 

ke svému studiu, k tvorbě a k psaní: 

„Mé pouhé přání bylo studovat, abych byla méně nevědomá, podle svatého Augustina 

se některé věci učí, aby je bylo moţno provádět a jiné pouze pro vědění samo…V čem tedy 

spočívá má vina, kdyţ ani to co je pro ţeny přípustné, totiţ vyučovat skrze psaní, nečiním, 

protoţe vím, ţe k tomu nemám schopnosti.“
73

  

 Dále v Odpovědi navazuje na Athenagorický dopis, kvůli kterému je napadána. 

Plamenně vystupuje na obranu svých práv, která se stala obhajobou všech ţen, které stály o 

intelektuální rovnost a moţnost své znalosti a dovednosti dále svobodně rozvíjet. Je to 

nejotevřenější a nejupřímnější část celého dopisu. Juana se nechala nezvykle, ale sympaticky, 

unést svými emocemi: 

 „Jestliţe mé provinění spočívá v Athenagorickém dopisu, byl snad něčím víc neţ jen 

pouhým vyjádřením mých postojů s dovolením, které mi dala naše svatá matka Církev? 

Jestliţe ona mi to svou nejsvětější autoritou nezakazuje, proč mi to mají zakazovat jiní? 

Má opováţlivost byla protivit se Vieyrovu názoru, proč to nebyla opováţlivost u něj, kdyţ se 

jeho názor protivil třem svatým církevním Otcům? Můj rozum snad není tak svobodný jako 

jeho, přestoţe má stejný původ? Jsou snad jeho názory nějakými zjevnými principy svaté 

víry, abychom jim slepě věřili? Kromě toho jsem se neprohřešila neúctou vůči tak ctihodnému 

muţi, čehoţ se ale dopustil jeho obránce, …ani jsem nepsala víc, neţ co bylo určeno tomu, 

kdo mi tuto myšlenku vnukl.“
74

  

                                                 
73

 „Lo que sólo he deseado es estudiar para ignorar menos: que, según San Agustín, unas cosas se 

aprenden para hacer y otras para sólo saber…. Pues ¿en qué ha estado el delito, si aun lo que es lícito a 

las mujeres, que es enseñar escribiendo, no hago yo porque conozco que no tengo caudal para ello… .“  

Respuesta a Sor Filotea.htm. 

 
74

 Si el crimen está en la Carta Atenagórica, ¿fue aquélla más que referir sencillamente mi sentir con 

todas las venias que debo a nuestra Santa Madre Iglesia? Pues si ella, con su santísima autoridad, no 
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 „Toto je jedna z pasáţí, které dělají Odpověď sestře Filotei jedinečným literárním 

počinem své doby. Juana ztrácí učený nadhled a stoický klid a vášnivě s nezvyklou 

spontánností hájí svůj „přečin“. Juana sepsala závěr Odpověďi v rozrušení, jedině tak lze 

vysvětlit, ţe konec dopisu obsahuje odstavce, které nejsou promyšleny a sestaveny způsobem 

jakým jsme u Juany zvyklí.  

 Obvinění, ţe by Athenagorický dopis mohl nést heretické prvky, můţe být vzneseno 

pouze účelově. Jednak byl otištěn se souhlasem druhého nejvyššího církevního představitele 

v Novém Španělsku, a pak v něm Juana nezpochybňuje ţádné z církevních dogmat. Naopak 

hájí stanoviska předních církevních otců oproti sebevědomým Vieyrovým tvrzením. To, ţe 

byla Juana skutečně nařčena z kacířství, je patrné v následujícím odstavci: 

 „Jestli je, jak praví kritik, kacířský, proč jej neudá? Tím by byl pomstěn a já spokojená, 

neboť, tak jak se sluší, si cením více dobrého jména katoličky a poslušné dcery svaté matky 

Církve, neţ chvály mé učenosti. Jestliţe je barbarský, a v tom má pravdu, nechť se mu směje, 

…já přece neříkám, aby mi tleskal, stejně jako já nesouhlasím s Vieyrou, můţe kdokoli 

nesouhlasit s mým názorem.“
75

  

 O postavě kritika, kterého Juana zmiňuje, lze spekulovat. Bylo to jen obecné označení 

pro všechny kritiky Athenagorického dopisu, kteří jej, nebo jeho prvky, označovaly jako 

kacířské, nebo jím konkrétně myslela Núñeze de Mirandu, biskupa z Puebly, nebo snad 

kontroverzního arcibiskupa Aguiara y Seijas? Na základě následujícího odstavce bychom 

                                                                                                                                                         
me lo prohibe, ¿por qué me lo han de prohibir otros? ¿Llevar una opinión contraria de Vieyra fue en 

mí atrevimiento, y no lo fue en su Paternidad llevarla.  contra los tres Santos Padres de la Iglesia? Mi 

entendimiento tal cual ¿no es tan libre como el suyo, pues viene de un solar? ¿Es alguno de los 

principios de la Santa Fe, revelados, su opinión, para que la hayamos de creer a ojos cerrados? Demás 

que yo ni falté al decoro que a tanto varón se debe, como acá ha faltado su defensor, … ni escribí más 

que para el juicio de quien me lo insinuó;….  

Respuesta a Sor Filotea.htm. 

 
75

 Si es, como dice el censor, herética, ¿por qué no la delata? y con eso él quedará vengado y yo 

contenta, que aprecio, como debo, más el nombre de católica y de obediente hija de mi Santa Madre 

Iglesia, que todos los aplausos de docta. Si está bárbara -que en eso dice bien-, ríase, … que yo no le 

digo que me aplauda, pues como yo fui libre para disentir de Vieyra, lo será cualquiera para disentir de 

mi dictamen. 

Respuesta a Sor Filotea.htm. 
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mohli usoudit, ţe se jednalo o otce Mirandu, který Juanu v minulosti za její studium jiţ 

několikrát káral, zejména pak za skládání veršů: 

 „Kdyţ obrátím svou pozornost na tak pronásledovanou schopnost skládat verše, která 

je pro mne tak přirozená, ţe se musím snaţit, abych tak nesepsala i tento dopis, …vidím-li, ţe 

je tolikerými lidmi odsuzována a obviňována, hledala jsem důvod proč by měla být škodlivá, 

ale ţádný jsem nenalezla, … .“
76

 

 Nepřekvapilo by tedy, ţe i Athenagorický dopis Mirandovi nebyl po chuti a pustil se do 

otevřené kritiky jak dopisu, tak Juany. Juaně bylo vytýkáno mnoho věcí. Studium jako 

takové, skládání veršů, pozitivní ohlas, kterého se jejímu dílu veřejně dostávalo a společenská 

prestiţ. Nicméně, za většinou těchto výtek stál dozajista fakt, ţe to byla ţena: 

 „Je-li zlo spatřováno v tom, ţe jich uţívá ţena, existuje tolik ţen, které jich uţívali 

k chvályhodným účelům, tak tedy, proč ne já? Přiznávám svou bídnost a nízkost, ale 

odmítám, ţe by se mezi mými verši našel jediný neslušný.“
77

  

 Kritika její osoby nestojí v podstatě na ničem jiném neţ na jejím ţenství. Zároveň však 

tato skutečnost ji učinila o to výjimečnější autorkou v kontextu 17.století. S trochou nadsázky 

bychom mohli říci, ţe byla podivuhodným fenoménem své doby, ve kterém mnozí spatřovali 

ohroţení, jiní mu nadšeně tleskali a jistě bylo nemálo těch, kteří ji neporozuměli, ale málo 

koho nechala Juanina osobnost nestranným. 

 Jakkoli Juana vítala moţnost intelektuální konfrontace, v rovině osobní k ní chovala 

odpor. Přestoţe v následujících řádcích dává svým „pomlouvačům“ a kritikům najevo, ţe jich 

nedbá, celá Odpověď je vlastně určena jim: 

                                                 
76

 Pues si vuelvo los ojos a la tan perseguida habilidad de hacer versos -que en mí es tan natural, que 

aun me violento para que esta carta no lo sean, …viéndola condenar a tantos tanto y acriminar, he 

buscado muy de propósito cuál sea el daño que puedan tener, y no le he hallado;… . 

Respuesta a Sor Filotea.htm. 

 
77

 Pues si está el mal en que los use una mujer, ya se ve cuántas los han usado loablemente; pues ¿en 

qué está el serlo yo? Confieso desde luego mi ruindad y vileza; pero no juzgo que se habrá visto una 

copla mía indecente. 

Respuesta a Sor Filotea.htm. 
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 „Ani já se nemám za napadanou, neboť jak říká jedna právnická poučka: není obviněn 

ten, kdo nedbá osoby, která obvinění vznáší. To co je ovšem třeba uváţit, je práce, kterou 

stálo šíření takových obvinění. Zvláštní pošetilost unavovat se tím, ţe se připravují o zásluhy 

místo aby je získávali!“
78

  

 Pera na svou obhajobu se ale chápe a odůvodňuje to následujícími výroky:  

„..mým záměrem bylo, jak jsem jiţ řekla, mlčet, přestoţe svatý Jan Zlatoústý říká, ţe 

pomlouvače je třeba přesvědčovat a ty, kteří se táţí poučovat, vidím také, ţe svatý Řehoř říká: 

Není menší vítězství nepřátele tolerovat, neţ je přemáhat, a ţe trpělivost vítězí tolerancí a 

triumfuje trpitelstvím.“
79

  

 A na příkladu vítězných římských vojevůdců dokazuje, ţe i v období největší slávy je 

třeba, aby nám někdo neustále připomínal naše nedostatky. Avšak jako křesťané máme jít 

ještě dál, nejenţe si necháme své nedostatky připomínat, ale navíc je nám přikázáno milovat i 

své nepřátele, tedy i své kritiky. Juana se ke konci dopisu snaţí o smířlivý postoj 

k pomluvám, které ji trápily, a pokouší se je interpretovat jako vítanou brzdu slastného pocitu 

z vlastního úspěchu. Tím jej vlastně sama vědomě stvrzuje, nejen, ţe úspěchu dosáhla, ale ţe 

jej i tak i pociťovala. 

 Svým kritikům však vzkazuje: „Za sebe mohu říci, ţe mne pomluvy trýznily, ale nikdy 

mi neublíţily, protoţe já mám za velmi hloupého toho, kdo kdyţ má příleţitost vyslouţit si 

úspěch, dává si práci, aby o něj přišel. To je jako s těmi, kteří se nechtějí smířit se smrtí a 

                                                 
78

 „Ni yo me tengo por impugnada, pues dice una regla del Derecho: Accusatio non tenetur si non 

curat de persona, quae produxerit oklam. Lo que sí es de ponderar es el trabajo que le ha costado el 

andar haciendo traslados. ¡Rara demencia: cansarse más en quitarse el crédito que pudiera en 

granjearlo!“ 

Respuesta a Sor Filotea.htm. 

 
79

 …mi dictamen que, como os he dicho, era de callar, porque aunque dice San Juan Crisóstomo: 

calumniatores convincere oportet, interrogatores docere, veo que también dice San Gregorio: Victoria 

non minor est, hostes tolerare, quam hostes vincere; y que la paciencia vence tolerando y triunfa 

sufriendo. 

Respuesta a Sor Filotea.htm. 
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nakonec umírají, aniţ by jejich vzdor je mohl smrti ušetřit, místo toho jim vzal zásluhu ze 

smíření a učinil smrt zlou, přestoţe mohla být dobrá.
80

 

Juana se svůj úspěch a dovednosti snaţí zlehčit tvrzením, ţe je všechny dovednosti a 

úspěchy jsou darem od Boha a ona tedy nemá právo se jimi vychloubat. Přiznává však, ţe její 

nedokonalost často tyto boţí dary znehodnotí.  

 Přestoţe si je Juana vědoma pravé totoţnosti sestry Filotei a drţí se biskupem 

předepsaného scénáře, podle nás si na závěr dopisu neodpustí dát najevo, ţe přesně ví kdo je 

adresátem a nenápadně poukazuje na biskupovu pravou totoţnost tím, ţe poukáţe na svou 

nejistotu ohledně stylu, kterým dopis sepsala a při oslovování sestry Filotei: 

 „Jestliţe styl tohoto dopisu nebyl takový, který je Vás hoden, důstojná paní, ţádám vás 

o prominutí této domácké familiárnosti, nebo menší váţnosti, kdyţ jsem s Vámi nakládala 

jako s jeptiškou a svou sestrou, a pozapomněla jsem na odstup od Vaší přejasné osoby, 

k čemuţ by nedošlo, pokud bych Vás spatřila bez závoje. Avšak Vy, s Vaší moudrostí a 

laskavostí, si nahradíte a napravíte má slova. Jestliţe se Vám zdá nevhodné oslovování, 

kterého jsem pouţila, protoţe se mi zdálo, ţe pro hlubokou úctu, kterou jsem Vám 

povinována, je oslovení Vaše Ctihodnosti málo, zaměňte jej za takové, které Vám přijde 

příhodné a které si zaslouţíte. Já jsem se neodváţila překročit hranice Vašeho způsobu, ani 

překonat meze Vaší skromnosti.“
81

  

                                                 
80

 „Yo de mí puedo asegurar que las calumnias algunas veces me han mortificado, pero nunca me han 

hecho daño, porque yo tengo por muy necio al que teniendo ocasión de merecer, pasa el trabajo y 

pierde el mérito, que es como los que no quieren conformarse al morir y al fin mueren sin servir su 

resistencia de excusar la muerte, sino de quitarles el mérito de la conformidad, y de hacer mala muerte 

la muerte que podía ser bien.“ 

Respuesta a Sor Filotea.htm. 
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 Si el estilo, venerable Señora mía, de esta carta, no hubiere sido como a vos es debido, os pido 

perdón de la casera familiaridad o menos autoridad de que tratándoos como a una religiosa de velo, 

hermana mía, se me ha olvidado la distancia de vuestra ilustrísima persona, que a veros yo sin velo, no 

sucediera así; pero vos, con vuestra cordura y benignidad, supliréis o enmendaréis los términos, y si os 

pareciere incongruo el Vos de que yo he usado por parecerme que para la reverencia que os debo es 

muy poca reverencia la Reverencia, mudadlo en el que os pareciere decente a lo que vos merecéis, que 

yo no me he atrevido a exceder de los límites de vuestro estilo ni a romper el margen de vuestra 

modestia. 
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7.  Vyústění sporů: Juana se vzdává studia 

 Řada autorů, kteří se věnovali studiu Juanina díla a ţivota kladou značný důraz právě 

na závěrečné období jejího ţivota. Je známo, ţe krátce po sepsání Odpovědi biskupovi 

z Puebly se Juana nadobro literárně odmlčí. Kolem této skutečnosti se objevuje celá řada 

teorií a spekulací, proč k tomu došlo a co Juanu k zavrţení její celoţivotní vášně vedlo. 

Vybrali jsme celkem tři teorie, které se nám zdají jako nejpravděpodobnější, ačkoli je nelze 

zcela doloţit a jsou tedy ve všech svých bodech zpochybnitelné. To ostatně přiznává i 

naprostá většina jejich tvůrců. Proč se tedy Juana ke konci svého ţivota se vzdává studia, 

vědění a svých knih? 

 První moţností je tak zvaná skutečná konverze. Stav, ke kterému Juana dospěla na 

základě rekapitulace svého dosavadního ţivota, duchovního rozjímání a snad i pod vlivem 

zpovědníka Mirandy. Podle této teorie Juana odvrhla všechno světské vědění a záliby a 

naprosto se odevzdala Bohu dobrovolně a s naprostým přesvědčením, ţe je to jediná správná 

cesta. Dokladem této teorie je dokument, kde Juana stvrzuje svou naprostou oddanost Bohu a 

který podepisuje vlastní krví a několikadenní pokání, které mu předcházelo. K Juanině 

konverzi mohla přispět i sloţitá společenská situace Nového Španělska na konci 17.století. 

Kvůli velké neúrodě a následnému hladomoru vypuklo povstání utlačovaných indiánů. 

Propukla morová epidemie. Ve světle těchto událostí Juana přehodnocuje dosavadní hodnoty, 

činnost a záliby. Její úsilí se nyní chce zaměřit na pomoc bliţním. Juana tedy prodává své 

knihy a nástroje, zdroje a nástroje vědění, aby z jejich výtěţku pomohla potřebným. Jejím 

pokáním je oběť, kdy odevzdává Bohu to, čeho si nejvíce cenila, totiţ vědění a studia, kterým 

svůj rozum kultivovala. Zříká se tedy knih, jakoţto prostředku a vědění jakoţto cíle. 

 Podle nás je tato teorie obsahuje nejvíce sporných bodů. Je zvláštní, ţe by k tak 

radikálnímu obratu Juana dospěla tak náhle, chvíli po té co plamenně obhajuje svá práva a své 

jednání. Zavrţením světských zálib by přece ještě nutně neznamenalo vzdát se vědění jako 

takového. Mohla je, podle rady biskupa z Puebly, pouze „zlepšit“ a věnovat se tématům pro 

církev ţádoucích. Rovněţ důvod prodeje Juanina majetku na pomoc potřebným je sporný. 

Podle některých zdrojů byla nucena se jej vzdát pod nátlakem.  

 

                                                                                                                                                         
Respuesta a Sor Filotea.htm. 
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 Další moţností, námi preferovanou, je zásah vlivných osob a institucí do ţivota sestry 

Juany. Katalyzátorem intervence vlivných církevních institucí, a snad i jednotlivců, byl 

Athenagorický dopis, který přestavoval záminku pro ty, kterým jiţ dlouho Juanin vliv a 

úspěch překáţel. Dost pravděpodobná je intervence Svatého oficia, v novém Španělsku 

tvořené převáţně jezuity, kteří shledali kritiku jejich váţeného člena jako útok na vlastní řady.  

 Dalším podstatným faktem je skutečnost, ţe Juanin nejvýraznější kritik otec Núñez de 

Miranda byl jezuitou činným v Inkvizici. Miranda, bývalý Juanin zpovědník, mohl vyuţít 

jejich tehdejšího blízkého vztahu, který Juana razantně ukončila po té, co se Mirandova 

kritika jejího studia a tvorby pro ni stala nadále neakceptovatelnou. Není tedy divu, ţe 

Inkvizice sloţená z Juaniných odpůrců, shledala některé prvky Athenagorického dopisu 

kacířskými, coţ pro Juanu muselo znamenat existenční ohroţení.  

 Nemusel to být nutně jen Athenagorický dopis, který Juaně, obrazně řečeno, zlomil vaz. 

Dalším faktem je, ţe k moci se v Novém Španělsku dostávají, ze současného pohledu, 

církevní fanatici, jejichţ vlivu rovněţ přeje i nelehká situace v zemi. V souvislosti 

s pohromami, které potkaly Nové Španělsko v období kolem roku 1692, je někteří církevní 

představitelé interpretují jako boţí trest za odklon od pravé víry. Na tehdejší dobu je 

pochopitelné, ţe tento názor byl většinou společnosti přijat a činila se pokání. I Juana mohla 

být obviněna z podílu na trestu, který Bůh na Nové Španělsko seslal. Juana tedy byla 

donucena okolnostmi a tlakem církve k pokání, odvolání svých postojů a radikální změně 

svého dosavadního ţivota.  

 Třetí teorií je rozpoznání limitů vědění a následná rezignace. Podle této teorie Juana 

sama došla k závěru, ţe jeden lidský ţivot nestačí k tomu, aby člověk pojal skutečnost 

rozumem. Rezignuje tedy na studium a vědění, jelikoţ v něm nadále nespatřuje smysl. 

Dospívá, tak jako celá řada autorů, k baroknímu rozčarování. Nelze-li dojít pochopení 

skutečnosti a nalezení smyslu ţivota skrze rozum, uchyluje se Juana k víře, která nepotřebuje 

argumenty ani důkazy. Odevzdání se Bohu je pak projevem rezignace na dosavadní snaţení, 

útočiště před zklamáním a pociťovanou frustrací. Toto vše za předpokladu, ţe se Juana 

skutečně svým studiem snaţila dospět k pochopení Boha. Jak jsme jiţ výše nastínili, nezdá se, 

ţe by Juanino studium směřovalo pouze k tomuto cíli. Pro Juanu bylo studium zálibou a vášní 

samo o sobě. Naopak existence tolika neobjevených skutečností ji musela v této zálibě 

utvrzovat a motivovat.  
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 Jisté však je, ţe změnou svého postoje, ať uţ vynucenou, či opravdovou, přesvědčila 

jednoho ze svých nejzatvrzelejších kritiků, otce Mirandu. Ten o Juaně říká: „nekráčí v ctnosti, 

nýbrţ letí“
82
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 „..no corre en la virtud, sino vuela.“ García Marruz, Fina. „Prólogo.“V: Sor Juana Inés de la Cruz. 

Dolor fiero. La Habana: Fondo Editorial Casa de las Américas, 1999, str.34 
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8. Závěr 

 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. Athenagorický dopis se stal 

rozhodujícím milníkem Juanina ţivota, podobně jako rozhodnutí stát se řeholnicí. Jen díky 

jeho zveřejnění se nyní můţeme dočíst, jaká byla a co cítila jeho autorka, tolik významná pro 

rodící se latinskoamerickou literaturu.  
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 Jedním z nezpochybnitelných důvodů sepsání Odpověď sestře Filotei de la Cruz byla 

obhajoba práva ţen: svobodně se vzdělávat, předávat své poznatky a zkušenosti a moci 

veřejně vyjadřovat své postoje. Nelze to však chápat jako osamocený boj ţeny za ţenská 

práva. Juana se nacházela v obranné pozici. Nenapadala muţe, ale své kritiky. Obhajovala své 

postoje a činny. 

 Otázkou zůstává, zda by Juaniny názory a argumenty vzbudily takové vášně pokud by 

byly vysloveny a sepsány muţem. Je však dost pravděpodobné, ţe zrovna u Athenagorického 

dopisu šlo spíše o kontroverzní záměr, neţ obsah a pohlaví pisatele. To, ţe se jednalo o ţenu 

mohlo umocnit emoce, které kolem jeho zveřejnění panovaly. Jakoţto úspěšná autorka a 

obdivovaná osobnost měla Juana celou řadu nepřátel, kteří jen čekali na její klopýtnutí. 

Zveřejněním Athenagorického dopisu se ho dopustila, ačkoli to nebyla ona, kdo se postaral o 

jeho veřejné rozšíření.  

 Následná Odpověď sestře Filotei je Juaniným osobním vyznáním z obav, z trápení nad 

kritikou, z pocitu ublíţení a pronásledování. Juana se sama svými argumenty utvrzuje, ţe jí 

zvolená cesta je správná. Dopis sestře Filotei je rovněţ obhajobou vědění, intelektu a 

svobodného projevování postojů nezávisle na okolnostech jejich nositele. V neposlední řadě 

vybízí čtenáře k toleranci. 

 Důvody, které spustily lavinu kritiky, která nakonec vyústila v Juaninu rezignaci na 

studium a tvorbu, mohly být v širším pojetí jak Juanin literární úspěch, tak fakt, ţe tohoto 

úspěchu dosáhla ţena, které v tehdejší společnosti náleţela zcela jiná role. Svou úlohu sehrály 

i rozpory vysoce postavených církevních hodnostářů, do kterých se Juana zapojila skrze 

Athenagorický dopis. Lze připustit i moţné obavy Inkvizice a jezuitského řádu z veřejně 

známé, úspěšné a vlivné osobnosti v církevních řadách. Vţdyť by to nebyl ojedinělý případ, 

kdy církev pronásleduje své nejlepší členy.  
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Resumen 

La Respuesta a Sor Filotea de la Cruz: el conflicto entre la razón y la fe 

 La vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz atrae por sus enigmas. Existe una serie 

de hechos y circunstancias que todavía no se han aclarado. En estas páginas hemos intentado 

encontrar algunas respuestas a las preguntas planteadas que se relacionan con la aparición de 

la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, sin embargo, somos conscientes de que no existe una 

única que lo explicaría todo. Sor Juana Inés vivió en una época difícil para las mujeres que 

deseaban dedicarse al estudio, algo que también marcó su obra. A pesar de todo, su obra 

conserva la atemporalidad y originalidad de las ideas, especialmente en la prosa. Sor Juana es 

una autora tradicional en cuanto a la forma y al tema, y singular por la diversidad de sus 

estudios y de su obra.  

 Como ya hemos dicho, Juana era una religiosa que durante su vida logró un 

extraordinario estatus en la sociedad. Aunque vivía en el claustro, no dejó de vivir una vida 

plena, llena de acontecimientos públicos. Mantenía una abundante correspondencia con sus 

colegas y admiradores, componía versos, villancicos, comedias y otras piezas teatrales. Era 

amiga de los personajes poderosos e influyentes del virreynato, tenía interés por la vida 

pública y se integraba en la vida política, lo que parece que tuvo consecuencias fatales para 

ella. 

 Su vida y obra está más cerca de la realidad. En su estudio se nota el esfuerzo por la 

organización del mundo en torno a ella, lo que es típico de la época barroca. Juana se inspiró 

en los temas religiosos y se dejó influir por la mística de la Edad Media, aspectos que se 

reflejan sobre todo en la forma. Lo que podemos llamar una conversión verdadera le llega a 

Sor Juana en la etapa final de su vida, sin embargo, este hecho ya no podemos observarlo en 

su obra literaria.  

 La discusión teológica no había sido su interés principal. Puesto que le interesaban 

todos los ámbitos del saber, tampoco se abstraía de la teología. Juana era consciente de los 

problemas que conllevaban los temas teológicos, quizá también por eso se dedicaba más a los 

profanos que ofrecían más libertad en la creación. No obstante, cuando le pidieron que 

redactara sus ideas al sermón de Vieyra, como ya lo había hecho oralmente, decidió aceptar 

esta solicitud. La Carta atenagórica se convirtió en el hito decisivo en la vida de Sor Juana, al 



63 

mismo nivel que su decisión de entrar en el claustro. Gracias a su publicación hoy sabemos 

algo más personal sobre su autora tan significante para la nueva literatura, la 

hispanoamericana. 

 Una de las razones por la que escribió la Respuesta fue sin duda la defensa de las 

mujeres y de su derecho a estudiar, a la enseñanza y a la declaración pública de sus opiniones; 

no lo podemos considerar como la lucha por los derechos de la Mujer en términos de hoy. 

Juana se encontraba en una situación diferente, no atacaba a los hombres, sino que se 

defendía, y si hacía algún ataque verbal era en defensa propia. La incógnita es si los mismos 

argumentos y opiniones expuestos por un varón habrían provocado tan profundo desacuerdo, 

como ocurrió en su caso.  

 Es muy probable que en cuanto a la Carta atenagórica se trataba más bien de la 

intención controvertida que de lo que su autora era una mujer(aquí no entiendo muy bien qué 

quieres decir). El hecho de que se tratase de una mujer podía incrementar las emociones que 

provocó su publicación. Como autora respetada y admirada, tenía Juana muchos enemigos 

que esperaban su primer tropiezo grave, que ocurrió cuando expuso sus opiniones acerca del 

sermón de Vieyra.  

 La Respuesta a Sor Filotea de la Cruz es la confesión personal de sus miedos, las 

persecuciones y de las críticas dirigidas contra su persona. Juana quiere reafirmarse en sus 

opiniones y en su manera de ser. La Respuesta es asimismo una defensa del saber, el intelecto 

y de la manifestación libre de las opiniones independientemente de las circunstancias del que 

las expone. Incita a los lectores a la tolerancia.  

 Existieron más factores que provocaron una crítica tan fuerte contra Juana: su 

extraordinario éxito literario, consiguido por una mujer, y los conflictos de las jerarquías 

eclesiásticas a los que se incorporó por la Carta atenagórica. Esta presión que Juana sufrió 

terminó con la resignación al estudio y a la creación literaria. Imprescindibles son los recelos 

e incertidumbre que sentían los dignatarios de las instituciones católicas frente a un personaje 

tan singular entre ellos. No sería la primera vez que la Iglesia perseguía a sus hijos 

sobresalientes.  
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Summary  

Replay to Sister Filotea of the Cross: Conflict of the reason and the faith  

 There are many mysterious facts and circumstances surrounding the life and work of 

the nun Juana Inés de la Cruz. This thesis tries to provide answers for many of these 

particulars. Specifically those facts associated with the emergence of Replay to Sister Filotea 

of the Cross. It is, however, not possible to find a definite answer or interpretation. 

Juana lived in difficult times for a woman with high skills. She was not allowed to 

decide freely in many situations due to her being female.  

 Her life and her creations were much closer to real social life than to closed religious 

inner life. Nevertheless, Juana was inspired by religious themes and was influenced by 

medieval mysticism. This is reflected mainly in the artistic side of her artwork. Although at 

the end of her life she had what might be called a spiritual conversion, it had no any effect on 

her literary work. 

 Even though it had not been her primary interest, Juana became active in theological 

disputation. Upon request of another person she submitted Vieyra's sermon to her criticism. 

The letter Carta athenagorica was a crucial milestone in Juana's life, just like her decision to 

become a nun. Due to the letters’ publication, we can now read what this writer felt, who is 

nowadays considered as such an important part of the nascent Latin American literature. 

 Another reason for writing Replay to Sister Filotea was the defense of women's rights: 

to study, to teach and to express their opinions publicly. Juana also defended herself against 

her tough critics.Replay to sister Filotea of the Cross became Juana's personal confession. A 

confession of her fears, her suffering from verbal attacks and the feeling of harm and 

persecution. The Replay is also a defense of knowledge, intellect and free manifestation of 

attitudes regardless of the circumstances of a human being. Finally, it encourages its readers 

to tolerance. 
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