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Povzetek: Konstitucije ustanov Bogu posvečenega življenja, ki pomenijo za redovno 
ustanovo »temeljno vodilo« in »način hoje za Kristusom«, določajo tudi naravo 
in obseg klavzure glede na karizmo ustanove. Če je v preteklosti klavzura pome-
nila beg pred nevarnostmi sveta za zaobljubo čistosti, pa je v sedanjih časih pri-
dobila teološke in duhovne razsežnosti. Če klavzura pomeni »ločitev od sveta«, 
omogoča redovnim osebam poglobljeno duhovno življenje v kontemplaciji, mo-
litvi, molku in v zbranosti, varuje zasebnost redovnih oseb in podpira bratsko ži-
vljenje v skupnosti. Iz teh temeljnih razlogov je drugi vatikanski cerkveni zbor 
visoko ocenil vrednost klavzure in jo – ob modrem prilagajanju časom in potrebam 
– tudi ohranil, kljub nasprotovanju nekaterih. Predpisi kanonskega prava pa do-
ločajo, da mora biti v vsaki redovni hiši del prostorov namenjen izključno članom 
redovne skupnosti: tako naj ohranijo čim globljo povezanost z Bogom in pristnost 
svoje lastne karizme. Pravilno ovrednotenje in razumevanje klavzure postaneta 
merilo kvalitete kontemplativne razsežnosti Bogu posvečenega življenja.

Ključne besede: konstitucije, tipologija klavzure, drugi vatikanski cerkveni zbor, za-
konik kanonskega prava

Abstract: Enclosure as Basic Dimension of Consecrated Life
The Constitutions of the institutes of consecrated life representing each institute’s 
»basic rule« and its special way of imitatio Christi also determine the nature and 
the scope of the enclosure in accordance with the charism of the institute. Whe-
reas in the past the enclosure meant fleeing the worldly dangers to the vow of 
chastity, it has now acquired theological and spiritual dimensions. If enclosure 
means a »separation from the world«, it enables religious to lead a deeper spi-
ritual life in contemplation, prayer, silence and composure, protects the privacy 
of religious and furthers fraternal life in the community. For these basic reasons 
II Vatican Council highly valued the enclosure and retained it – wisely adapted to 
the times and needs – in spite of some resistance. Canon Law determines that 
in every religious house a part of premises has to be intended for the exclusive 
use of the mebers of the religious community, which should enable them to keep 
the deepest possible connection to God and the genuineness of their charism. 
The correct valuation and understanding of the enclosure become the criterion 
for evaluating quality of the contemplative dimension of consecrated life.

Key words: Constitutions, typology of enclosure, II Vatican Council, Code of Canon 
Law
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Njegova eminenca dr. Franc kardinal Rode CM, prefekt kongregacije za ustano-
ve posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, je imel ob 750-le-

tnici generalnega kapitlja manjših bratov v Narboni zelo odmevno predavanje z 
naslovom: Les constitutions dans la vie religieuse aujourd’hui – Narbonne, le 12 
avril 2010. Vsebina predavanja prikazuje pomen redovnih konstitucij za redovne 
ustanove v njihovem prizadevanju za ohranitev ustvarjalne zvestobe redovni kariz-
mi in modrega prilagajanja novim zahtevam časa in apostolata v Cerkvi, kakor je 
bila tudi ena temeljnih zahtev drugega vatikanskega cerkvenega zbora (R 2–4).

Poleg Svetega pisma in vodila redovnega ustanovitelja oziroma ustanoviteljice 
so redovne konstitucije »temeljno vodilo« vsake ustanove; konkretizirajo karizmo 
in urejujejo temeljne določbe o vodstvu ustanove, o disciplini in vzgoji članov in 
o vsebini redovnih zaobljub. Konstitucije kot »temeljno vodilo« redovne ustanove 
potrdi pristojna rimska kongregacija in se brez njenega privoljenja ne smejo spre-
minjati (ZCP, kan. 587). Konstitucije redovni ustanovi ne dajejo samo pravne obli-
ke in strukture, temveč so utelešenje, aplikacija in živa razlaga evangelija v vsak-
danjem življenju in zato tudi najbolj zanesljiva pot za uresničenje svetosti (Rode 
2010, 5).

Narbonske konstitucije manjših bratov, ki jih je sprejel generalni kapitelj leta 
1260 v Narboni pod vodstvom generalnega ministra Bonaventura iz Bagnoregia, 
pomenijo novo dobo in razcvet za ustanovo sv. Frančiška Asiškega. Bonaventura 
je s svojim znanjem in odprtostjo za potrebe časa dal narbonskim konstitucijam 
dve temeljni razsežnosti: pravno – institucionalno in hagiografsko – teološko, to 
pomeni, da postanejo konstitucije pravni korpus reda za prihodnja stoletja. Na ta 
teološko-pravni dokument se namreč sklicujejo vse poznejše konstitucije. Ko Bo-
naventura napiše h konstitucijam še komentar oziroma direktorij »Explanatio quo-
rundam articulorum ex Constitutionibus generalibus«, je pravni korpus reda manj-
ših bratov sklenjen in postane vzorčni primer zakonodaje manjših bratov za mno-
ga prihodnja stoletja (Etzi 2007, 45–48). Bistvene novosti, ki so jih uvedle narbon-
ske konstitucije v zakonodajo manjših bratov, so določbe o generalnem, o provin-
cialnem in o hišnem predstojniku in pa določba, ki dovoljuje samo klerikom, da 
sprejemajo redovne vodstvene službe, in ne več bratom laikom; s tem se začne 
tako imenovana klerikalizacija reda manjših bratov, ki je skozi vso zgodovino, tudi 
v naših časih, povzročala v nekaterih redovnih krogih pomisleke in probleme (Bah-
čič 2007, 31–32).

V iskanju modrega prilagajanja zahtevam časa in v ohranjanju ustvarjalne zve-
stobe redovni karizmi pomenijo konstitucije za vsako redovno ustanovo »način 
hoje za Kristusom, zaznamovan s posebno karizmo, ki jo je potrdila Cerkev« (PŽ, 
37). Pri mnogih Bogu posvečenih osebah zaradi vplivov postmoderne zahodne 
kulture, ki jo označujejo individualizem, pluralizem v izbiri načinov verskega in re-
dovnega življenja, osebna usmerjenost in različnost v načinu delovanja, postane-
jo konstitucije dvomljive, odveč in celo odkrito odklonjene, to pa privede osebe v 
negotov položaj in v stanje nezvestobe (Rode 2010, 11).

Ena od redovnih struktur, ki jih določajo konstitucije vsake redovne ustanove, 
je redovna klavzura, ki je z drugim vatikanskim cerkvenim zborom dobila nove in 
poglobljene razsežnosti, ne le na pravnem, temveč tudi na teološkem in na du-
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hovnem področju. Nepremišljena odprava klavzure in napačno pojmovanje »od-
prtosti« samostanov in redovnih hiš vsemu in vsakomur je mnoge redovne usta-
nove privedlo v krizo redovne discipline, v neurejenost bratskega in molitvenega 
življenja skupnosti, sekularizaciji pa so bila tako vrata redovnih ustanov odprta na 
široko. Klavzura, čeprav uvrščena v pravni slovar Cerkve šele v srednjem veku, pa 
je bila že od samega začetka sestavni del meniškega življenja in konkretno uresni-
čevanje pričevanja »ločitve od sveta«, ki jo po svoji naravi zahteva vsaka oblika 
Bogu posvečenega življenja (ZCP, kan. 607, 3). V skladu z naravo redovnih ustanov 
je imela tudi klavzura v zgodovini različne poudarke.

1. Klavzura od začetka meništva

Meniški način življenja je po svoji naravi in strukturi klical po klavzuri kot od-
govoru na potrebo po temeljiti ločenosti od sveta – fuga mundi zaradi Boga. 

Menihi so se dobro zavedali: če hočejo Bogu posvetiti vse življenje, potem mora-
jo »ubežati svetu«, kajti njihov način življenja je nezdružljiv s tem, kar je na svetu, 
na svetu pa je »telesno poželenje, poželenje oči in ošabno vedenje, ki ni od Očeta, 
ampak od sveta« (1 Jn 2,16). Telesno poželenje oziroma pohotnost telesa pome-
ni neredno poželenje človeške narave; poželenje oči spodbuja v človeku nagnjenje, 
da bi imel vse, kar vidi, napuh življenja pa dela človeka ošabnega in samozado-
stnega in ga odvrača od zaupanja v Boga. Meniha so v begu od sveta podpirali tudi 
okolje, samota, puščava, celica, onemogočen stik z ljudmi. Stara meniška pravila 
so do potankosti urejevala odnose menihov s svetom, izhode iz samostana in stik 
z ljudmi, prepovedovala vstop ženskim osebam v meniške prostore, preprečevala 
lažno in svojevoljno svobodo in varovala menihe pred potepanjem. Klavzura je 
postala znamenje in varuhinja skupnega življenja in enotnosti (sv. Pahomij), zna-
menje nedeljene ljubezni do Boga in do bližnjega (sv. Bazilij); klavzura pomeni 
stabilnost skupnosti in ostajanje v lastnem samostanu (sv. Benedikt). V srednjem 
veku so ob rojevanju meniških ustanov (kartuzijani, cistercijani), ki so se od ere-
mitskega življenja razlikovale po »skupni samoti«, še posebno poudarjali samoto 
in klavzuro, ki sta jim omogočili kontemplativno in bogoslužno razsežnost življenja 
in jih podpirali v zvestobi svoji lastni karizmi (Prou 1998, 55–80).

V ženskih kontemplativnih ustanovah je bila klavzura institucionalna zahteva 
redovne ustanove in tako pomembna, da si ženskega samostana brez strogih pred-
pisov o klavzuri ni bilo mogoče zamisliti. Še preden so »uboge zaprte sestre« pri 
sv. Damijanu v Assisiju sprejele posebno zaobljubo klavzure, to je »popolno loče-
nost od sveta«, so v trajni klavzuri že živele sestre dominikanke (105). Klarise pa 
so bile prve nune, ki so se v dokumentih nekaterih papežev imenovale »uboge 
zaprte sestre« (Gregor IX., Inocenc IV., Aleksander IV.). Papež Bonifacij VIII. je leta 
1298 izdal odlok Periculoso et detestabili o klavzuri nun in s tem razglasil tako ime-
novano »papeško klavzuro«. Od te odločitve dalje je za redovnice vseh ustanov 
veljala tako imenovana »clausura perpetua« (Bonifacij VIII 1922, 1053–1054).

S tem posegom je papež odpravil težke prekrške v ženskih samostanih in vse 
redovnice z zaobljubami podredil zakonom klavzure, redovnike in vernike pa je 
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spodbudil, naj redovnicam materialno pomagajo pri vzpostavitvi klavzure v samo-
stanih: obzidje, kovinske mreže, varovani vhodi (Durighetto 2010, 35–36). Mate-
rialni vidik klavzure ni bil sam sebi namen, temveč je bil v službi čimbolj učinkovi-
tega življenja v duhovni klavzuri: ohraniti kvaliteto kontemplativne razsežnosti 
življenja in ga obvarovati pred negativnimi vplivi sveta, zaščititi skupno življenje, 
omogočiti razne vaje duhovne in telesne askeze in redovnim osebam pomagati k 
čim tesnejši povezanosti z Bogom v zbranosti, v molku in v premišljevanju. Klavzu-
ra je torej način darovanja in predanosti Bogu. Materialni vidik klavzure pa je za 
takšen način življenja nujno potreben (Ambrož 2004, 163).

2. Zakonodaja o klavzuri v ZCP iz leta 1917

Dokument papeža Bonifacija VIII. Periculoso et detestabili je veljal za temeljno 
zakonodajo o klavzuri. Papež pravi o tem dokumentu, da je njegova vrednost 

trajna in se zato o njegovem pomenu ne sme nikdar dvomiti. V praksi pa so do-
ločbe o klavzuri vedno bolj aplicirali le na ženske samostane. Z nastankom moških 
redovnih ustanov, ki so se ukvarjale z apostolatom in pridiganjem, teh določb o 
klavzuri ni bilo mogoče tako dosledno izpolnjevati v celoti, temveč so jih prilaga-
jali okoliščinam in apostolskemu načinu življenja redovnikov.

Tridentinski cerkveni zbor je na zadnjem zasedanju leta 1563 potrdil dekret 
Periculoso et detestabili papeža Bonifacija VIII. iz leta 1298 in škofom naložil, da 
omogočijo klavzuro redovnim ustanovam v njihovih škofijah, ter zagrozil z izobče-
njem »ipso facto« za tiste, ki bi namerno prekršili predpise o klavzuri. V nekaterih 
primerih pa je za kršitelje predvidel tudi zaporno kazen (Tridentinski koncil, sessio 
XXV, cap. V). Določbe tridentinskega koncila, ki so jih potrdili poznejši papeži (Pij 
IV. leta 1564; Pij V. leta 1570; Gregor XIII. leta 1572), so povzročale precejšnje te-
žave in probleme v na novo nastalih redovnih ustanovah, ki so bile bolj odprte za 
apostolsko, vzgojno in karitativno delovanje Cerkve. Temu stanju so sledile števil-
ne reforme klavzurnega življenja, ki so privedle do odločitve papeža Leona XIII. 
»Conditae a Cristo« leta 1900, da mora biti vsaj del redovne hiše oziroma samo-
stana pod klavzuro.

Predpisi tridentinskega cerkvenega zbora in odločbe poznejših papežev o kla-
vzuri so bile sprejete v ZCP, ki ga je potrdil papež Benedikt XV. leta 1917. Določbe 
o klavzuri, ki so bile sprejete v ta zakonik in so postale obvezni zakon za moške in 
za ženske redovne ustanove v skladu z njihovimi redovnimi konstitucijami (clau-
sura communis, papalis, statutaria, disciplinaris, voto inducta, totalis, partialis, 
pasiva, activa, materialis, formalis), so na široko odprle vrata pravni kazuistiki o 
klavzuri, ki delno zatemni teološki in duhovni pomen klavzurnega življenja, posta-
vi pa v ospredje materialni in formalni vidik klavzure. ZCP določa, da mora biti v 
vseh hišah moških in ženskih redov s slovesnimi zaobljubami papeška klavzura, ki 
zadeva vso hišo, v kateri prebiva redovna skupnost, vključno z vrtom in »zelenjav-
nimi vrtovi«, kamor imajo dostop samo redovne osebe. Prostori klavzure morajo 
biti javno in vidno označeni, škof oziroma višji redovni predstojnik pa moreta iz 
razlogov v skladu z lastnim pravom spremeniti meje klavzure (ZCP 1917, kan. 597). 
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V klavzuro moških redov ne sme stopiti »nobena ženska katerekoli starosti, rodu, 
poklica in pod nobeno pretvezo, izvzete so žene dejanskih državnih poglavarjev in 
njihovo spremstvo« (kan. 598). Isto velja tudi za ženske samostane. Škof, redovni 
predstojnik in drugi, ki vizitirajo ženski samostan, smejo vstopiti v klavzuro zaradi 
vizitacijskega pregleda in pod pogojem, da jih »spremlja vsaj en po letih zrel klerik 
ali redovnik«. Predstojnica sme ob »primernih varnostnih odredbah dovoliti vstop 
v klavzuro zdravnikom in ranocelnikom« (kan. 600). Klavzura je podrejena nadzo-
ru krajevnega škofa oziroma redovnega predstojnika, ki morata paziti tudi na to, 
da se ob »obiskih tujih oseb ne bo z nepotrebnim govorjenjem kršila disciplina in 
redovniški duh ne bo trpel škode« (kan. 600). Dolžnost, bdeti nad klavzuro, pripa-
da vsakemu članu skupnosti.

Določene so tudi sankcije za tiste, ki bi namerno kršili predpise o klavzuri, ozi-
roma za redovne osebe, ki bi brez zakonitega dovoljenja odšle iz klavzure. Apo-
stolskemu sedežu je bilo preprosto pridržano izobčenje: z dejanjem mu zapadejo 
tisti, ki »brez zakonitega dovoljenja vstopijo v klavzuro ženskega samostana«, pa 
naj bodo kakršnegakoli rodu ali položaja, moški ali ženske, prav tako pa tudi tisti, 
ki jih peljejo ali jim dovolijo v klavzuro; če so to kleriki, naj se vrh tega suspendi-
rajo za čas, ki ga določi ordinarij po teži krivde (kan. 2342,1). Ženskam pa, ki pre-
kršijo klavzuro redovnikov, ter predstojniku in redovniku, ki ženske spustita v kla-
vzuro, naj se vrh tega odvzame še služba, če jo imajo, in tudi aktivna in pasivna 
volilna pravica (kan. 2342,2).

Samo šest let po razglasitvi ZCP je kongregacija za redovnike izdala posebno 
Instructio de clausura monalium votorum sollemnium (23. 6 1923), ki jo je dne 6. 
2. 1924 potrdil papež Pij XI. in določil, da stopi v veljavo. Instrukcija določa še ne-
katere potankosti o klavzuri in o pristojnostih predstojnikov glede spregleda ozi-
roma dovoljenja za izhod iz klavzure.

3. Na poti k drugemu vatikanskemu cerkvenemu zboru

Razglasitev karmeličanke in klavzurne sestre sv. Terezije Deteta Jezusa, ki ni 
nikdar zapustila klavzure, za zavetnico misijonov in misijonarjev – opravil jo 

je papež Pij XI. dne 14. 12. 1927 – je pokazala na novo, poglobljeno gledanje in 
razumevanje klavzure. Rimska kongregacija, pristojna za misijone, je tej razglasitvi 
resda oporekala, vendar je papež prevzel nase vso odgovornost in izdal odlok o 
omenjeni razglasitvi. V nekem smislu je papež anticipiral drugi vatikanski cerkve-
ni zbor, ki je spregovoril tudi o klavzuri in izrazil željo, da se ta starodavna ustano-
va reformira, ne pa odpravi. Cerkev pri svoji misijonski dejavnosti nujno potrebu-
je kontemplativno razsežnost redovnega življenja in je zato navzoča tudi v svojih 
udih, ki živijo »ločeno od sveta«, vendar pa sta njihova kontemplativna in moli-
tvena razsežnost neobhodno potrebni za rodovitnost misijonske dejavnosti Cerkve 
(Prou 1998, 127–128).

Papež Pij XII. je dne 21. 11. 1950 izdal apostolsko konstitucijo Sponsa Christi, v 
kateri je med drugim poudaril bistveni pomen kontemplativnega življenja v Cerkvi 
in dal nekaj praktičnih smernic. Klavzura ima svojo utemeljitev v kontemplativni 
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razsežnosti redovnega življenja in je njegova nepogrešljiva sestavina. Klavzura je 
starodavna ustanova Cerkve in ni usmerjena samo k varovanju redovne zaobljube 
čistosti, temveč je zelo učinkovito sredstvo, ki duši pomaga in jo podpira na poti 
k čim globljemu zedinjenju z Bogom.

4. Drugi vatikanski cerkveni zbor in pokoncilski 
dokumenti

Skozi vsa pretekla stoletja se klavzura ohranja kot stalnica Bogu posvečenega 
življenja in podpira »ločitev od sveta«, ki omogoča pristno in plodovito redov-

no življenje. Drugi vatikanski cerkveni zbor prav iz teh razlogov ni odpravil te sta-
rodavne ustanove, temveč je spodbudil koncilske očete k prenovi klavzurnega 
življenja. V odloku o prenovi redovnega življenja Perfectae caritatis z dne 28. 10. 
1965 zahteva, naj se ustanove, ki se posvečajo molitvi, kontemplaciji, samoti in 
molku, resda podredijo načelom sodobne obnove, vendar pa »morajo najzveste-
je ohraniti njihovo ločenost od sveta in vaje, lastne kontemplativnemu življenju« 
(R 7). Zato za ustanove, ki živijo izključno kontemplativno, ostane »papeška kla-
vzura v veljavi, prilagoditi pa jo je treba časovnim in krajevnim okoliščinam«. Tudi 
pri drugih ustanovah, ki se posvečajo apostolatu, »ostane klavzura po določbi 
konstitucij« (16).

Kontemplativno življenje namreč sodi k »polni navzočnosti Cerkve, zato ga je 
treba vzpostaviti povsod v mladih Cerkvah« (M 18). Dokument papeža Pavla VI. 
Ecclesiae Sanctae z dne 6. 8. 1966, ki daje konkretna navodila za obnovo Bogu 
posvečenega življenja, pravi, da je klavzura asketski pripomoček, ki osebe zavaru-
je pred vplivi sveta in pomeni poslušanje Boga v tihoti. Nekateri so pričakovali in 
želeli, da bi koncil odpravil sistem klavzure, a se je zgodilo prav nasprotno. Potrdil 
je to ustanovo Bogu posvečenega življenja in jo utemeljil kot nepogrešljivo za pri-
stno kontemplativno obliko redovnega življenja (Prou 1998, 130).

Velik prispevek k razumevanju klavzure v ustanovah redovnega življenja pome-
ni instrukcija kongregacije za redovnike in svetne ustanove Venite seorsum z dne 
15. 8. 1969, ki je namenjena predvsem kontemplativnemu življenju in klavzuri 
redovnic. Dokument poudarja, da je ženska po svoji naravi bolj kakor moški usmer-
jena k kontemplaciji. Klavzura podpira življenje v devištvu in v kontemplaciji, za-
gotavlja prepotrebno »ločitev od sveta«, omejuje uporabo sredstev družbenega 
obveščanja in navzočnost na raznih srečanjih. Klavzura ni zapor za osebe in jih tudi 
ne loči od občestva s Cerkvijo.

Papež Janez Pavel II. namenja klavzuri veliko pozornosti in napoveduje »celovit 
premislek« pristojne cerkvene oblasti o klavzuri, da bo klavzura v »svojih različnih 
oblikah in stopnjah bolj ustrezala različnim kontemplativnim ustanovam« (PŽ 59). 
Vrednost klavzure, ki so jo sinodalni očetje »visoko povzdignili«, ni samo v njenem 
asketskem sredstvu »neizmerne vrednosti«, temveč je tudi »način, kako živeti 
Kristusovo veliko noč«, je tista »kamrica srca, v kateri je vsakdo poklican, da živi v 
edinosti z Gospodom«; je kraj »duhovnega občestva z Bogom in z brati in sestra-
mi in deluje v prid ponotranjenju evangeljskih vrednot« (59).
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5. Zakonik cerkvenega prava iz leta 1983

Zakonik cerkvenega prava iz leta 1983 namenja klavzuri poseben kanon, upo-
števajoč zgodovinski razvoj, ki ga je doživljala klavzura v zadnjih stoletjih, in 

številne dokumente rimskih papežev o klavzuri. Zakonik v bistvu povzema dose-
danji nauk Cerkve o klavzuri in ga izrazi na kratko in jasno v pravnem jeziku oziro-
ma s pravno terminologijo (ZCP, kan. 667). Klavzuro razdeli na štiri vrste: na splo-
šno, na strožjo ali samostansko – kontemplativno, na nunsko ali papeško in na 
konstitucijsko. Vsaka od teh oblik ima svoje značilnosti in mora biti zato prilagoje-
na naravi in namenu redovne ustanove po določilih redovnega prava (kan. 667,1).

5.1 Splošna klavzura

V vseh redovnih hišah naj se ohranja naravi in namenu ustanove »prilagojena 
klavzura«, vendar tako, da je »določen del redovne hiše vedno prihranjen 

samo članom« (kan. 667,1). Ta kanonska norma ne pozna izjeme in obvezuje tako 
moške kakor tudi ženske ustanove ter v prostore, ki so namenjeni izključno članom 
skupnosti, prepoveduje vstop drugim osebam, moškim in ženskam, laikom ali kle-
rikom. Del redovne hiše, v kateri prebivajo redovniki ali redovnice, mora biti na-
menjen izključno samo njim. Lastno redovno pravo določa, kateri prostori sodijo 
pod klavzuro in primere, ko v klavzuro smejo iz upravičenega razloga vstopiti tudi 
drugi: zdravnik, obiskovalec bolnika, razni delavci in obrtniki itd. Redovna oseba 
in tudi skupnost kot takšna imata pravico do zasebnosti (kan. 220), klavzura pa 
pomaga redovnim osebam pri uresničevanju prve in najpomembnejše službe, ki 
sta kontemplacija božjih reči in nenehna povezanost z Bogom v molitvi (kan. 663), 
poleg tega pa podpira bratsko življenje v skupnosti. Iz teh razlogov izhaja dolžnost 
redovnih oseb, da prebivajo v svoji redovni hiši, se držijo skupnega življenja in naj 
redovne hiše – brez potrebnega dovoljenja pristojne oblasti – ne zapuščajo (kan. 
665).

5.2 Strožja ali samostanska oblika klavzure

To obliko klavzure »je treba ohranjati v samostanih, namenjenih kontempla-
tivnemu življenju« (kan. 667,2). Te samostanske skupnosti se posvečajo kon-

templaciji, molitvi, molku, pokori in svoje značilnosti morajo ohraniti, pa naj bo 
»potreba dejavnega apostolata še tako nujna« (R 7). Tudi samoupravni samostani 
»sui iuris« (ZCP, kan. 615) so zavezani tej strožji obliki klavzure. Lastno redovno 
pravo teh ustanov pa določa razloge, ko nekdo sme vstopiti v klavzuro, oziroma 
primere, ko redovna oseba sme iti iz klavzure.

5.3 Nunska ali papeška oblika klavzure

Za nunske samostane že stoletja velja posebno stroga oblika klavzure kot ena 
od bistvenih razsežnosti in prvin Bogu posvečenega življenja v kontemplaciji, 

v molitvi, v molku in v pokori. Nekatere nunske ustanove imajo tudi posebno za-
obljubo klavzure. Sestre klarise so bile prve med redovnicami, ki so naredile poleg 
treh klasičnih redovnih zaobljub uboštva, pokorščine in čistosti še posebno zaob-
ljubo klavzure: »Ego soror N. N. promitto Deo, et beatissimae Mariae semper Vir-
gini, et beato Francisco et beatae Clarae et omnibus sanctis, et tibi dominae ab-
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batissae, vivere in oebedientia, sine proprio, et in castitate, et etiam, secundum 
quod per eamdem regulam ordinatur, sub clausura.« Papež Urban IV. je določil 
popolno in trajno klavzuro za klarise, pozneje pa so zaobljubo klavzure sprejele še 
druge kontemplativne ustanove redovnic (Ambrož 2004, 172). Papeški klavzuri so 
zavezane tiste ustanove, ki so v celoti namenjene kontemplativnemu življenju. 
Njihovih članov ni mogoče klicati, da bi pomagali v raznih pastoralnih službah, 
čeprav bi bila potreba še tako velika (ZCP, kan. 667,3; Ecclesiae sanctae II,32). ZCP 
namreč določa: »Nunski samostani, ki so v celoti (integre) namenjeni kontempla-
tivnemu življenju, se morajo ravnati po papeški klavzuri po določbah, ki jih je dal 
apostolski sedež.« (ZCP, kan. 667,3) Papeško klavzuro imajo ženski kontemplativ-
ni samostani, ne pa moški samostani, čeprav imajo naravo kontemplativnosti; za 
te je namreč papeška klavzura odpravljena (Papež 1999, 137).

Predpise o papeški klavzuri določa najvišja cerkvena oblast. Predpisi apostol-
skega sedeža iz leta 1969 (Venite seorsum) so na splošno še vedno v veljavi; pod 
klavzuro sodijo nune, novinke in postulantke, ves samostan, kjer nune živijo, sa-
mostanski vrt in molitveni kor, ki ga od prostora, namenjenega vernikom, loči pri-
trjena mreža, in govorilnica, ki jo mreža loči od prostora, namenjenega obiskoval-
cem. V cerkev smejo nune ali samo nekatere, če to dovoljuje lastno pravo in pod 
pogojem, da je cerkev prazna. Lastno pravo redovne ustanove določa, kdaj in pod 
katerimi pogoji sme nuna iti iz klavzure. Instrukcija Venite seorsum je bila na te-
melju novega ZCP iz leta 1983 dopolnjena z novo instrukcijo kongregacije za usta-
nove posvečenega življenja Verbi sponsa dne 13. 5. 1999, ki jo je potrdil papež 
Janez Pavel II. Ta dokument v temelju povzema vsebino instrukcije Venite seorsum 
in poudarja, da »Cerkev zelo visoko ceni kontemplativno življenje redovnic v kla-
vzuri« (Verbi sponsa 31). Ločitev od sveta daje klavzurnemu življenju sester »ev-
haristično razsežnost«, in to kot žrtev in kot zahvala Bogu. Klavzura pomaga h 
globlji povezanosti z Bogom tako, da sestre varuje pred raztresenostjo in posve-
tnostjo in pred nepotrebnimi stiki z drugimi. V klavzuri je vse usmerjeno k iskanju 
božjega obličja. Vsak posamezen kontemplativni samostan je dar za krajevno Cer-
kev in jo na poseben način dela navzočo. Klavzura vključuje tudi diskretno in pre-
vidno uporabo sredstev družbenega obveščanja (TV, radio, internet, mobilni tele-
foni), ne samo glede njihove vsebine, temveč tudi v kvantitativnem smislu. Kla-
vzurni samostani uživajo notranjo avtonomijo glede vodstva, redovne discipline, 
ekonomije in glede duhovne dediščine ustanoviteljev, to pa ne pomeni, da niso 
podrejeni nadzoru krajevnega škofa. Doktrinalni in normativni del dokumenta 
Verbi sponsa želi redovno osebo pripraviti na popolno posvetitev Bogu in spod-
buja redovnice, naj tej posvetitvi ostanejo zveste (Verbi sponsa 3; 5; 8; 21; 22; 25).

5.4 Konstitucijska klavzura

Ta oblika klavzure je predpisana za ženske nunske samostane, ki so resda kon-
templativne narave, vendar se istočasno posvečajo tudi nekaterim oblikam apo-

stolskega delovanja. Obliko klavzure določajo lastne redovne konstitucije ustanove, 
ki jih potrdi apostolski sedež. V praksi je ta oblika klavzure podobna papeški, vendar 
pa so nune izvzete od njenih strogih predpisov zaradi apostolske dejavnosti sester 
(R 16). ZCP pravi: »Drugi nunski samostani naj ohranjajo lastnemu značaju prilago-
jeno in v konstitucijah določeno klavzuro.« (kan. 667,3) To pravno določbo natanč-
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neje opredeljuje instrukcija Verbi sponsa. Konstitucijska klavzura obvezuje kontem-
plativne nune, ki se resda posredno ukvarjajo s posameznimi oblikami apostolata 
in s karitativnimi dejavnostmi, a istočasno ohranjajo čimbolj popolno »ločitev od 
sveta« (Verbi sponsa 12). Konstitucijska klavzura, ki jo uvaja ZCP, nadomešča tako 
imenovano »manjšo papeško klavzuro« (Sponsa Christi 3; Inter praeclara 43; XI–XV) 
To klavzuro je določil papež Pij XII. in je obvezna za nunske samostane, ki se v samo-
stanskih prostorih po zgledu menihov posvečajo nekaterim oblikam apostolata in 
karitativnim dejavnostim in so »živa središča za vzgojo krščanskega ljudstva« (R 9). 
Mnoge kontemplativne ustanove so prosile Sveti sedež za to obliko klavzure, ki do-
voljuje večjo odprtost do nekaterih apostolskih dejavnosti, pri sprejemanju gostov, 
glede duhovnih vaj za vernike itd. Mnogi verniki kot posamezniki in kot skupine 
iščejo v teh oazah molitve in miru, duhovnih moči za poglobljeno krščansko življenje.

5.5 Teološka in duhovna utemeljitev klavzure

Klavzura je mnoge v preteklosti vznemirjala in nekateri so proti njej tudi danes, 
je ne razumejo in zato ne sprejemajo, tako da je ta starodavna ustanova re-

dovnega življenja danes izpostavljena ostri kritiki. V klavzuri vidijo popolno izni-
čenje človekove svobode in zapor ter prisilno sredstvo, s katerimi je »moška Cer-
kev« zavarovala redovnice in jih prisilila v neko nenaravno stanje. Res je, da so v 
preteklosti klavzuro pojmovali zelo materialno, kot zaprt, zavarovan prostor pred 
drugimi ljudmi, zlasti še pred moškim svetom. V moških samostanih pa je bila kla-
vzura sredstvo pred vsiljivostjo in radovednostjo ženskega sveta in »beg« moških 
pred ženskami. Kljub poskusom, da bi klavzuro »teološko« utemeljili, je veljala bolj 
kot zaščita pred nasprotnim spolom.

V zadnjih stoletjih je prihajalo vedno bolj na površje teološko in duhovno ute-
meljevanje klavzure. Nekateri duhovni pisatelji se sklicujejo predvsem na Kristusa, 
ki je »vstopil v klavzuro človeškega telesa, v klavzuro križa in klavzuro tabernaklja« 
(Ambrož 2004, 163). Zaprtost klavzure je dar, ki osvobaja pred napadalno posve-
tnostjo, je varstvo pred raztresenostjo in sredstvo, da se morejo sestre v molku in 
samoti posvetiti molitvenemu življenju. Klavzura je v spisih nekaterih redovnih 
ustanoviteljev in ustanoviteljic in v sodobnem nauku Cerkve prikazana v vsej teo-
loški globini in duhovni razsežnosti in pomeni: »gora srečanja Boga« z Mojzesom 
in preroki, »vrt v srcu puščave« in »šotor božje navzočnosti«; to so simboli, ki go-
vorijo o »ločitvi od sveta«, ki vključuje odločitev za Boga, in o razpoložljivosti za 
njegovo posebno poslanstvo (2 Mz 19,20; Iz 5,1–7; 51,3; 2 Mz 33,7–11). Edenski 
raj, Abrahamov in Mojzesov klic, potovanje izvoljenega ljudstva skozi puščavo, 
trajna božja navzočnost v šotoru in v skrinji zaveze, kjer je Bog prebival »v klavzu-
ri sredi svojega ljudstva«, ločenost izvoljenega ljudstva od drugih poganskih naro-
dov, vse to so prispodobe, ki pomagajo k razumevanju klavzure (Prou 1998, 23–40).

Bog je poslal svojega Sina, ki se je učlovečil in »vstopil v klavzuro človeškega te-
lesa«. Odlikoval ga je zgled skritega, preprostega in ponižnega življenja, večkrat v 
molku in samoti in v globoki povezanosti v ljubezni z nebeškim Očetom. Trpel je 
osamljen in umrl v »klavzuri« na križu (Mt 14,13; 23; Lk 6,12). Najbolj zgovorna pa 
je klavzura božjega Sina v evharistiji oziroma tabernakljih. Ta evharistični vidik kla-
vzure božjega Sina je na poseben, mističen način živela sv. Klara Asiška (Ambrož 
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2004, 184). Povezanost klavzurnega življenja z evharistijo je zelo priljubljena in po-
gosta tema govorov papeža Janeza Pavla II. Klavzurni način življenja naznanja ev-
haristijo, saj oba vidika pomenita darovanje samega sebe za odrešenje sveta (Prou 
1998, 316–318). Klavzura je tudi »kot asketsko sredstvo neizmerne vrednosti« in 
je posebno znamenje božjega varstva in popolne podaritve Bogu (PŽ 50). Klavzura 
namreč od oseb zahteva ceno odpovedi in samote, toda istočasno ta odpoved pri-
naša duhovno obogatitev, ki omogoča ljubezen do Boga z vsem srcem, z vso dušo 
in z vsem mišljenjem (Lk 10,27) in izbiro Boga kot edino potrebno (Lk 10,42). Kla-
vzura pa je tudi odličen pripomoček pri nenavezanosti in notranji zbranosti, ki sta 
potrebni za veselo služenje Bogu v odmaknjenosti, v molku, v molitvi in v samoti. 
Klavzura je po svoji naravi takšna, da dejansko spodbuja trajno hrepenenje srca po 
nenehnem gledanju božjega obličja v darovanju, s predanostjo, s čistostjo srca in 
v zaupnih pogovorih z Bogom v molitvi in v kontemplaciji (Ambrož 2004, 178).

Klavzura ni zapor, temveč je posebna oblika zunanje in notranje svobode, ki omo-
goča, da oseba živi »ločenost od sveta«, s tem pa tudi čim globljo povezanost z Bogom. 
Zgodovina potrjuje resnico, da z izginjanjem klavzure začneta izginjati tudi pravi duh 
redovnega življenja in izvirnost karizme ustanoviteljev. Klavzura je v nekem smislu me-
rilo kvalitete kontemplativnega življenja Bogu posvečenih oseb (Ambrož 2004, 173–
174). Nič čudnega ni, da jo zato tudi v sodobnih časih in ob prenovi redovnega življenja 
zagovarja, brani in zahteva Cerkev za vse oblike Bogu posvečenega življenja.
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