
Doba sv. Terezie 



Ávila 16. století 
(TA 2) 

• V r. 1561 město s 3 156 usedlíky (≈ stejný počet rodin), tzn. s asi 10 000 obyvateli; 
• spravované městskou radou v čele s radním, jménem krále ho spravuje purkmistr; 
• se třemi náboženstvími, která žila v relativní harmonii do pádu Granady a vyhnání Židů; 
• se silným průmyslem, 
• s vysokým počtem chudých a nejméně 9 lazarety pro chudé či nemocné; 
• město se slavnou historií (D. Jimena); 
• město bojovníků  (v Africe, Navaře, Itálii) a dobyvatelů Ameriky; 
• zatažené do války komunérů; 
• vznešeného vzezření s mohutnými válečnými hradbami (z 11. stol); 
• zatížené kultem cti, který vyústil do zákona čistoty krve. 

 



Místní řemesla: 
• 20 mlynářů, 
• 25 písařů či notářů, 
• 25 zahradníků, 
• 28 povozníků,  
• 31 rolníků,  
• 32 punčochářů,  
• 47 kameníků,  
• 64 tkalců sukna a plátna,  
• 81 tesařů,  
• 95 krejčích,  
• 100 ševců,  
• 102 mykačů,  
• 16 obchodníků se suknem,  
• 5 učitelů dětí,  
• 11 advokátů,  
• 1 správce,  
• 4 radní,  
• 1 vůdce (cuadrillero) 
• aj. 
 

Knihvazači 



 
Ženská řemesla: 
• 7 vyšívaček či pletařek,  
• 13 pradlen,  
• 12 přadlen (+ 7 na střídání), 
• 1 jehlářka,  
• 21 pekařek 
• aj. 

 

G. Braun: Pradleny ze Sevilly, 16./17. stol. 



Karel V. (1516-1556) 
 

Terezie dozrává za jeho vlády,  
osobně se s ním setkává v r. 1534 

Filip II. (1556-1598) 

Dopisuje si s ním, vděčí mu za překonání 
krize, do níž je zapleteno její dílo.  
Král rozhodně podpoří vytvoření 
autonomní provincie bosých.  



ŠPANĚLSKO JE OTEVŘENÉ 
NOVÝM HORIZONTŮM 

(TA 3.3-4) 
 

Tereziin myšlenkový svět: 
• Kastilie, Andaluzie 
• Evropa 

 Portugalsko, 
 Itálie,  
 Flandry,  
 Francie 

• Afrika (Turci) 
• Etiopie a Japonsko 

 
• A především Amerika 



Pošramocená pověst Ávily 
(TA 3.5-6) 

• Epizoda symbolického sesazení Jindřicha IV.; 
• účast ve válce komunérů; 
• střídající se roky hladu a epidemií. 

 
Jako celé Španělsko 16. století je vystavená ekonomickým obtížím: 
• špatná síť cest; 
• malé zisky ve vnitrozemí národa; 
• velké potíže při sňatkovém křížení tříd (např. rodiče sv. Jana); 
• nárůst lupičů a banditů a silný represivní systém; 
• přetrvávající fenomén otroků; 
• pseudo-hodnota: 

─  cti: „černá čest“,  
─ peněz  
─ a hledání potěšení 

 





Vzdělání (TA 5.1) 
• mění se představa o něm, 
•  je ale dosažitelné menšině, 
• drtivá masa zůstává negramotná ; 
Knihtisk (TA 5.2) 
• šíří se (do Ávily se dostává později); 
• vydává se: 

 klasika (Bible, Cicero, Virgilio, Seneca) 
 novodobé knihy (z Flander, Itálie, 

Německa) 
 knihy v románském jazyce 

(františkánská spiritualita; Flos 
Sanctorum, Vita Christi, modlitební 
knihy… rytířské romány) 

• formují se domácí knihovny 
Kulturní svět (TA 5.6-7) 
• vzdělanci – gramotní  čtenáři – negramotní 
• ústní výuka kazatelů  



• Antifeminismus: (TA 6.1) 
„pozemští soudcové, jako jsou všichni muži, 

nenacházejí ženskou ctnost, kterou by 

nepovažovali za podezřelou.“ (CE 3,1) 

 

Beatriz Galindo 

& koleje pro vzdělání dívek z bohatých rodin 
• Puellae doctae,  

Luisa Siega (znalá biblických jazyků) 
 

Obvyklá povolání ženy: (TA 6.2,3) 
• rolnice, jehlářka, knoflíkářka, čepičářka, 

výrobkyně kazajek a vojenských kabátců, 
soukenice, přadlena, barvířka, 
klenotnice, zlatnice, výrobkyně 
medoviny, cukrářka, výrobkyně svíček 
(/svícnů), voskařka, krčmářka, ovocnářka, 
kamnářka (?), pekařka, rybářka, 
hostinská, hokynářka a zelinářka; 

• hospodyně, švadlena, služka, pradlena; 
• chudé vdovy, osamělé a chudé ženy 



Prostředí lidové zbožnosti 

Projevy lidové zbožnosti úzce spjaty se strukturou 
a životem obyvatelstva: chrámy, poustevny za zdmi 
města, Boží muka v každé bráně zdi („Cuatro 
Postes“), procesí a poutě, rozžaté svíce, kříže, 
obětiny a zaklínání, „svěcená“ voda…  
Dvě regulační síly dávající správné meze častým 
lidovým excesům: Koncil a inkviziční dekrety (TA 7,2-3) 



Inkvizice (TA 9) 

• Zřetelná i skrytá přítomnost 
• téměř neomezená moc 
• temná akta procesů 
• pálení knih, tresty 
Šířící se vlna strachu 
 

Terezie se s ní setkává, ale strach 
nemá. Připomeňme obavu jejích 
poradců, incident s Knihou života, 
vyšetřování v Seville, narážky, které 
dělá  v Cestě, seznam knih v PS a 
obvinění po její smrti. 

 
 

Tridentský koncil (1545-1563) – TA 10 

na Terezii mají dopad: zprávy, kánony (o ospravedlnění a jistotě 
stavu milosti) a dekrety (o chudobě, normy o klauzuře aj.). 
Dekrety zastavují její zakládání na více než 4 roky. 



Zdroje a použité zkratky 
Tomás Álvarez: 100 fichas sobre santa Teresa de Jesús; Monte Carmelo 2007 (vlastní 
překlad). 
 
Zkratky: 
CE – sv. Terezie od Ježíše: Cesta dokonalosti, rukopis z Escorialu (nevydaný překlad P. 
Vojtěcha Kohuta OCD); 
TA - Tomás Álvarez: 100 fichas sobre santa Teresa de Jesús; Monte Carmelo 2007 
(vlastní překlad). 
 
Obrázky a snímky: 
Google obrázky; 
Podrobnosti o zdrojích snímků a obrázků ve zvláštním souboru o zdrojích obrázků. 


