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MIEJSCE DUSZPASTERSTWA WIEÎZIENNEGO
WE FRANCUSKIM SYSTEMIE PENITENCJARNYM

Â LNA CHARAKTERYSTYKA FRANCUSKIEGO
1. OGO
SYSTEMU PENITENCJARNEGO
1.1. WPROWADZENIE

Francja uznaøa szanowanaÎ od stuleci zasadeÎ obecnosÂci KosÂcioøa w sÂrodowisku osoÂb pozbawionych wolnosÂci. Oddziaøywanie penitencjarne wobec sprawcoÂw przesteÎpstw naduzÇywajaÎcych zasad
porzaÎdku ludzkiego i boskiego peønaÎ skutecznosÂcÂ resocjalizacyjnaÎ
osiaÎgnaÎcÂ mozÇe jedynie poprzez holistyczne, w tym religijne wsparcie. ObecnosÂcÂ w wieÎzieniu zwiaÎzkoÂw religijnych gwarantuje nie
tylko religijnaÎ popraweÎ skazanych, ale i wykonywanie samej kary
pozbawienia wolnosÂci w warunkach poszanowania godnosÂci ludzkiej wieÎzÂnioÂw. KierujaÎc sieÎ tymi wzgleÎdami, wøadze francuskiej
administracji penitencjarnej przyjeÎøy zasadeÎ wolnosÂci religijnej
wieÎzÂnioÂw, uwzgleÎdniajaÎc zaroÂwno wielowyznaniowosÂcÂ samych
osadzonych oraz postawy braku lub poszukiwania wiary w wieÎzieniu. Duszpasterstwo wieÎzienne znalazøo swoje miejsce w systemie penitencjarnym roÂwniezÇ z powodu koniecznosÂci uzupeønienia
niedomaganÂ na innych pøaszczyznach pracy z osadzonymi. Efekty
dziaøalnosÂci edukacyjnej, sportowej, kulturalnej i osÂwiatowej saÎ
tak samo trudne do oszacowania, jak skutek religijnej poprawy
wieÎzÂnioÂw. Jednak wartosÂci religijne, co jest istotne, swoÂj efekt przynoszaÎ zazwyczaj w døuzÇszej perspektywie, roÂwniezÇ po opuszczeniu
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wieÎziennych muroÂw. NiezalezÇnie od efektoÂw wspoÂøczesnej mysÂli
penitencjarnej we Francji uzasadnienia wymaga tøo historyczne
zwiaÎzane ze sposobem traktowania sprawcoÂw czynoÂw przesteÎpczych.
Francuski system penitencjarny swoÂj obecny ksztaøt zawdzieÎcza
planowej konsekwentnej modyfikacji rozwiaÎzanÂ karno-wykonawczych na przestrzeni ostatnich stuleci. JuzÇ w 1791 r. kodeks kryminalny Francji przyjaÎø fundamentalnaÎ dzisÂ zasadeÎ poprawczej
funkcji wykonywania kary pozbawienia wolnosÂci. Uznano, zÇe wieÎzienie to nie tylko miejsce odbywania kary, ale i poprawy skazanego
poprzez praceÎ i nauczanie. W 1810 r. kodeks kryminalny Napoleona
uznaø uwieÎzienie za podstawowaÎ formeÎ ukarania sprawcy. W celu
wzmocnienia zasady praworzaÎdnosÂci i legalnosÂci wykonywania kar
izolacyjnych w 1911 r. wieÎziennictwo francuskie zostaøo czeÎsÂciaÎ ministerstwa sprawiedliwosÂci (wczesÂniej tj. od roku 1795 podlegaøo
ministerstwu spraw wewneÎtrznych). Kolejnym punktem zwrotnym
w historii nowozÇytnego francuskiego wieÎziennictwa staøa sieÎ jego
reforma, zwana ¹reformaÎ 14 punktoÂwº. Najbardziej istotne w niej
to wskazanie pracy jako jednoczesnego obowiaÎzku i uprawnienia
wieÎzÂnioÂw oraz traktowanie jej w kategoriach reintegracji spoøecznej.
AlternatywnaÎ formaÎ do kary pozbawienia wolnosÂci zostaøy od 1959 r.
centra probacyjne, zasÂ w 1975 r. utworzono centra wykonywania kar
alternatywnych. W 1981 r. zniesiono kareÎ sÂmierci, traktujaÎc jaÎ jako
kareÎ hanÂbiaÎcaÎ i niedopuszczalnaÎ z przyczyn ogoÂlnoludzkich. Reformowanie francuskiej søuzÇby wieÎziennej rozpoczeÎte w 1983 r. kontynuowane byøo w roku 1987, kiedy to wprowadzono mozÇliwosÂcÂ zarzaÎdzania wieÎzieniem przez partnerstwo publiczno-prywatne. Od
1984 r. prowadzone saÎ prace zwiaÎzane z reformaÎ systemu opieki
medycznej w wieÎzieniach, a w 1999 r. utworzono SøuzÇbeÎ Rehabilitacji i Probacji (SPIP). WazÇnym dla wzrostu substancji materialnej
wieÎziennictwa francuskiego byøo przyjeÎcie przez rzaÎd w roku 2002
programu budowy 13.200 miejsc zakwaterowania dla osadzonych.
W roku 2004 nastaÎpiøy kolejne zmiany w polityce karnej panÂstwa na
rzecz szerszego wykorzystania sÂrodkoÂw alternatywnych i probacyjnych.
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1.2. ORGANIZACJA ADMINISTRACJI PENITENCJARNEJ

Struktura organizacyjna francuskiego systemu penitencjarnego
przypomina nieco unormowania polskie. Dyrektor generalny francuskiej søuzÇby penitencjarnej strukturalnie zalezÇny jest od ministerstwa
sprawiedliwosÂci. Dyrektorowi generalnemu podlega bezposÂrednio
szkoøa ksztaøcaÎca personel wieÎzienny ± Narodowa Szkoøa Administracji Penitencjarnej (ENAP) w Agen1. Szczeblem posÂrednim saÎ
dyrekcje regionalne, ktoÂrych zadania sprowadzajaÎ sieÎ do organizacji,
koordynacji i kontroli jednostek umiejscowionych w danym regionie2. Jednostki podstawowe wieÎziennictwa to 188 wieÎzienÂ i 103 centra
rehabilitacji i probacji3. W wieÎzieniach i pod dozorem przebywa
okoøo 50 tysieÎcy wieÎzÂnioÂw (gøoÂwnie obcokrajowcy pochodzenia arabskiego), z ktoÂrymi pracuje 25. tysieÎczna kadra penitencjarna, zaroÂwno mundurowa, jak i cywilna.
1.3. ODREÎBNE TRAKTOWANIE MèODOCIANYCH I KOBIET

WazÇnym zagadnieniem o charakterze penitencjarnym pozostaje
kwestia odreÎbnego traktowania møodocianych oraz kobiet. Francuzi
jako punkt graniczny dla kategorii møodocianych przyjeÎli 18 rok zÇycia
i utworzyli w ministerstwie specjalny wydziaø do spraw møodocianych, ktoÂremu podlegajaÎ centra dla møodocianych. Obecnie funkcjo1
W listopadzie 2000 r. miaøo miejsce uroczyste otwarcie nowej szkoøy w Agen
z udziaøem przedstawicieli wieÎziennictwa z innych krajoÂw, w skøad delegacji polskiej
wchodziø m.in. autor. Szkoøa w zasadzie przeznaczona jest dla przyszøych dyrektoroÂw
i kadry kierowniczej, a søuchacze zdobywajaÎ w niej wiedzeÎ prawniczaÎ, penitencjarnaÎ
i z zakresu zarzaÎdzania. W nowoczesnym kompleksie akademikoÂw i sal wykøadowych
w 2005 r. stworzono dla celoÂw dydaktycznych pomieszczenie wieÎzienne, a zajeÎcia
praktyczne prowadzone saÎ mieÎdzy innymi z wykorzystaniem wykrywaczy metali i reÎcznych detektoroÂw promieni laserowych.
2
Siedziby regionalnych wøadz wieÎziennych znajdujaÎ sieÎ w nasteÎpujaÎcych miastach: Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marsylia, ParyzÇ, Rennes, Strasbourg, Tuluza.
3
We Francji znajduje sieÎ najwieÎksze czynne wieÎzienie w Europie ± Fleury ±
MeÂrogis. Wedøug stanu na 1 stycznia 1999 r. przebywaøo tam 4 000 osadzonych. Natomiast w 1995 r. w jednym ze starych, nieczynnych juzÇ wieÎzienÂ w Fontainbleau utworzono Narodowe Muzeum WieÎzienne.

240

JERZY NIKOèAJEW

nuje 7 takich centroÂw, planowane jest utworzenie kolejnych. W centrach pracuje ponad 120 nauczycieli i wieÎziennikoÂw, ktoÂrzy przygotowujaÎ dla osadzonych indywidualne programy wychowawcze. Møodociani podlegajaÎ obowiaÎzkowemu nauczaniu, zajeÎciom o charakterze kulturalno-osÂwiatowym i sportowym.
We Francji uznano powszechnie zresztaÎ stosowanaÎ zasadeÎ odreÎbnego traktowania kobiet i osobnego ich osadzania. Zezwolono na
posiadanie w celi wøasnych akcesorioÂw oraz na indywidualny wystroÂj
celi. Kobiety cieÎzÇarne podlegajaÎ obowiaÎzkowemu monitoringowi
medycznemu, a poroÂd odbywa sieÎ w publicznym szpitalu. Skazane
± matki mogaÎ przebywacÂ ze swoimi dziecÂmi w warunkach wieÎzienia
do ukonÂczenia przez dzieci 18 miesiaÎca zÇycia, a potem podejmowane
saÎ decyzje saÎdowe co do opieki nad dziecÂmi przez inne osoby lub
instytucje.
1.4. OPIEKA MEDYCZNA

IstotnaÎ kwestiaÎ penitencjarnaÎ pozostaje system opieki zdrowotnej nad osobami pozbawionymi wolnosÂci. W styczniu 1994 r. wskazano szpitale miejskie wøasÂciwe do sprawowania opieki nad osadzonymi. Wyznaczono tezÇ centra psychiatryczne o zasieÎgu regionalnym.
Ustawa z 9 wrzesÂnia 2002 r. zobowiaÎzaøa ponadto publicznaÎ søuzÇbeÎ
zdrowia do wyodreÎbnienia w publicznych szpitalach oddziaøoÂw (sal)
chirurgicznych i internistycznych przeznaczonych dla wieÎzÂnioÂw.
Wzajemne rozliczanie kosztoÂw pobytu wieÎzÂnioÂw w szpitalu odbywa
sieÎ pomieÎdzy resortami sprawiedliwosÂci i zdrowia.

1.5. PROBACJA

FunkcjonujaÎce poza systemem izolacyjnym centra adaptacyjne
do warunkoÂw wolnosÂciowych opierajaÎ sieÎ na programie PSE i PSEM.
Pierwszy sprowadza sieÎ do tego, zÇe skazany mozÇe przebywacÂ w domu
i tam pracowacÂ, ale musi korzystacÂ z zaøozÇonych na nadgarstku reÎki
lub kostce nogi obraÎczek (przypominajaÎcych wyglaÎdem duzÇy nareÎczny zegarek) sÂledzaÎcych jego zachowanie. W 2005 r. system PSE do-
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tyczyø okoøo 1000 osoÂb. W lipcu 2006 r. w 2 regionalnych centrach
adaptacyjnych wprowadzono eksperymentalnie system PSEM polegajaÎcy na wykorzystaniu monitoringu satelitarnego, jednak wyniki
jego skutecznosÂci nie saÎ jeszcze znane.

1.6. ZAGADNIENIA INFRASTRUKTURY

Niedoinwestowane przez lata wieÎziennictwo francuskie znalazøo
sposoÂb na popraweÎ swojej kondycji poprzez przyjeÎcie w 2002 r. programu budowy 13 200 miejsc dla osadzonych (8000 w wieÎzieniach
zamknieÎtych i 5200 w centrach reintegracji, w tym 420 dla møodocianych). Wykorzystano woÂwczas mozÇliwosÂci partnerstwa publiczno-prywatnego. Zasada ta polega na tym, zÇe panÂstwo mozÇe powierzycÂ
osobie lub grupie osoÂb prawa publicznego baÎdzÂ prywatnego zadanie
polegajaÎce na opracowaniu projektu, budowie i zagospodarowaniu
zakøadu penitencjarnego. ZastrzezÇono jednak w ramach tzw. regalioÂw narodowych, zÇe dyrekcja, administracja osadzonych i ich nadzoÂr
muszaÎ bycÂ przypisane wøadzy panÂstwowej, a nie prywatnej4. W systemie mieszanym tzw. operator zewneÎtrzny zajmuje sieÎ logistykaÎ
wieÎziennaÎ, a wieÎc zaopatrzeniem, utrzymaniem czystosÂci, prowadzeniem kantyny, pracaÎ wieÎzÂnioÂw, transportem, prowadzeniem czynnosÂci administracyjnych, zapewnieniem opieki medycznej osadzonym
i ich szkoleniem. W reÎkach urzeÎdnikoÂw panÂstwowych pozostajaÎ
kwestie bezpieczenÂstwa i oddziaøywanÂ penitencjarnych. Aktualnie
w systemie mieszanym funkcjonuje we Francji 27 na 186 wieÎzienÂ,
w roku 2008 ma bycÂ ich 31. WysteÎpujaÎ jednak mankamenty zwiaÎzane
z cenami produktoÂw oferowanych w kantynie i wyzÇszymi kosztami
pracy skazanych. Polepszyøa sieÎ natomiast zdecydowanie jakosÂcÂ
sÂwiadczonych usøug medycznych5.

4

Ustawa nr 87-432 z 22 czerwca 1987 r. o publicznej søuzÇbie wieÎziennej (Dziennik
UrzeÎdowy z 23 czerwca 1987 roku, s. 6675).
5
J.L. Perol, Zakøady penitencjarne zarzaÎdzane w systemie mieszanym, Materiaøy
Ministerstwa SprawiedliwosÂci Francji, ParyzÇ 2000.
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WieÎziennictwo francuskie, rozbudowujaÎc swoje zasoby lokalowe,
rozpisaøo w 1999 r. konkurs na projekt i budoweÎ 3 nowych zakøadoÂw
karnych. ProjektujaÎc nowe wieÎzienia, uwzgleÎdniono elementy bezpieczenÂstwa, przestrzeni i sÂwiatøa, wøasÂciwej kolorystyki i wizualizacji
przestrzennej. Autorzy projektoÂw, wsÂroÂd nich Guy Autran zaøozÇenia
projektu architektonicznego zsynchronizowali z minimalizacjaÎ niepozÇaÎdanych efektoÂw pobytu osadzonych w sÂrodowisku wieÎziennym.
Zaprojektowane i wykonane w ten sposoÂb wieÎzienie z samego zaøozÇenia peønicÂ juzÇ musi funkcjeÎ resocjalizacyjnaÎ.

1.7. ODDZIAèYWANIE PENITENCJARNE

We francuskim modelu penitencjarnym oddziaøywanie na skazanych prowadzone jest poprzez praceÎ, naukeÎ, kultureÎ, sport, kontakty
ze spoøeczenÂstwem i religieÎ.
Praca od zawsze traktowana jako istotny element resocjalizacyjny,
w aktualnie obowiaÎzujaÎcym kodeksie procedury karnej zostaøa zapisana w artykuøach 720-720-1AA6. Francuscy wieÎzÂniowie najczeÎsÂciej
pracujaÎ na indywidualnych stanowiskach pracy na podstawie umoÂw
z prywatnymi przedsieÎbiorcami albo na rzecz funkcjonowania wieÎzienia (praca w kuchni, pralni, warsztatach, sprzaÎtanie). CzeÎsÂcÂ pienieÎdzy
uzyskanych z tytuøu zatrudnienia przeznaczona jest na rzecz ofiar
przesteÎpstwa (jako forma rekompensaty), a czeÎsÂcÂ na rzecz funduszu,
ktoÂrym wieÎzienÂ beÎdzie moÂgø dysponowacÂ po wyjsÂciu na wolnosÂcÂ.
Sporo trudnosÂci wynika z faktu, zÇe okoøo 15% francuskich osadzonych to analfabeci, co z kolei jest konsekwencjaÎ obcego pochodzenia wieÎzÂnioÂw7. MajaÎc sÂwiadomosÂcÂ istotnosÂci problemu w skali
makro, ministerstwo sprawiedliwosÂci podpisaøo w 1995 r. umoweÎ
z ministerstwem edukacji w zakresie sposobu ksztaøcenia osoÂb przebywajaÎcych w wieÎzieniach. NowaÎ umoweÎ w tej sprawie sygnowano 29
marca 2002 r., na podstawie ktoÂrej absolwenci szkoÂø wieÎziennych
6

Kodeks procedury karnej ± Dekret nr 72 ± 852 z 12 wrzesÂnia 1972 roku.
W roku szkolnym 1998/99 651 analfabetoÂw ± wieÎzÂnioÂw poddano ksztaøceniu na
poziomie podstawowym.
7
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otrzymujaÎ dyplomy ¹niewieÎzienneº. Szkolnictwo wieÎzienne jest czeÎsÂciaÎ systemu narodowej osÂwiaty francuskiej i przedstawia sieÎ wieÎzÂniom identycznaÎ jak na wolnosÂci, oferteÎ edukacyjnaÎ. Wielu wieÎzÂnioÂw
konÂczy szkoøy I stopnia (elementarne) baÎdzÂ ksztaøci sieÎ w celu zdobycia zawodu, najczeÎsÂciej w systemie kursowym. Najbardziej pozÇaÎdane wsÂroÂd wieÎzÂnioÂw zawody to praca w usøugach i budownictwo.
Ministerstwo sprawiedliwosÂci, podobnie jak w zakresie ksztaøcenia tak w kwestiach kultury, podpisaøo w 1986 i 1990 r. porozumienia
z ministerstwem kultury w zakresie dosteÎpnosÂci osadzonych do placoÂwek kulturalnych znajdujaÎcych sieÎ poza wieÎzieniem. UmozÇliwiono
tym samym korzystanie wieÎzÂniom z obecnosÂci na wystawach i wysteÎpach artystycznych, spotkaniach autorskich, projekcjach filmowych,
koncertach, a takzÇe naukeÎ tanÂca i sÂpiewu. W wieÎzieniach funkcjonujaÎ
dobrze zaopatrzone biblioteki i punkty biblioteczne, beÎdaÎce filiami
placoÂwek miejskich8.
W zwiaÎzku z tym, zÇe wieÎkszosÂcÂ francuskich wieÎzÂnioÂw to przesteÎpcy møodociani, administracja penitencjarna reprezentowana przez ministra sprawiedliwosÂci podpisaøa kolejne juzÇ porozumienie, tym razem
z ministerstwem møodziezÇy i sportu w celu stworzenia wøasÂciwych
warunkoÂw aktywnosÂci ruchowej, sportowej i rekreacyjnej prowadzonej z udziaøem wieÎzÂnioÂw. Proponuje sieÎ zwieÎkszenie z 4 do 20 godzin
tygodniowo czasu przeznaczonego na zajeÎcia sportowe wieÎzÂnioÂw møodocianych oraz z 4 do 6 godzin wobec osadzonych dorosøych. Do
francuskich wieÎzienÂ przychodzaÎ opøacani przez wøadze municypalne
trenerzy i rehabilitanci, a w 2004 r. podpisano stosowne porozumienie
mieÎdzy ministerstwem sprawiedliwosÂci a przedstawicielami 14 federacji sportowych w sprawie promocji i rozwoju sportu w wieÎzieniach.
Na podstawie tej umowy federacje sportowe sÂwiadczycÂ majaÎ wieÎziennictwu pomoc w zakresie przygotowania programoÂw trenersko-sportowych, prowadzenia treningoÂw i zajeÎcÂ o charakterze rekreacyjnym,
a takzÇe wyposazÇycÂ wieÎzienia w odpowiedni sprzeÎt9.
8
60% wieÎzienÂ korzysta z miejskich lub departamentalnych bibliotek publicznych. W 139 wieÎzieniach znajdujaÎ sieÎ sale widowiskowe oraz inne miejsca o podobnym
przeznaczeniu, a w 93 ± zainstalowano wewneÎtrznaÎ telewizjeÎ.
9
Wedøug stanu na 1 maja 2000 r. dziaøania sportowe w wieÎzieniach nadzorowane
byøy przez 105 czasowo zatrudnionych asystentoÂw, 216 funkcjonariuszy zajmujaÎcych
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W kazÇdej instytucji wieÎziennej funkcjonujaÎ takzÇe stowarzyszenia
zaakceptowane przez ministra sprawiedliwosÂci, ktoÂrych celem jest
wspieranie dziaøalnosÂci wychowawczej wobec osadzonych. Ponadto
z wieÎziennictwem sÂcisÂle powiaÎzane saÎ nasteÎpujaÎce stowarzyszenia
o charakterze narodowym, niepozostajaÎce jednak w bezposÂrednim
zwiaÎzku z dziaøalnosÂciaÎ wychowawczaÎ: ANVP (Narodowe Stowarzyszenie WizytatoroÂw), AUXILIA (kursy korespondencyjne), CIP
(wieÎzienny klub komputerowy), Courier de Bovet (klub pisarski
dla wieÎzÂnioÂw), FARAPEJ (Federacyjne Stowarzyszenie WieÎzienÂ
i Wymiaru SprawiedliwosÂci), FNARS (Federacyjne Stowarzyszenie
Spoøecznej Adaptacji), GENEPI (Narodowa Grupa Studencka Edukacji WieÎzÂnioÂw), Armia Zbawienia, Pomoc Katolicka, SPF (Pomoc
Francuskich Ludzi).
Ponadto wspoÂøpraca ze spoøeczenÂstwem odbywa sieÎ w ramach
lokalnych porozumienÂ w zakresie opieki zdrowotnej, zatrudnienia
i szkolenÂ10.
2. FRANCUSKIE DUSZPASTERSTWO WIEÎZIENNE

Oddziaøywanie religijne wobec osoÂb pozbawionych wolnosÂci jest
jednym z elementarnych sposoboÂw prowadzenia efektywnej pracy
wychowawczej. TrudnosÂci zwiaÎzane z duszpasterstwem wieÎziennym
we Francji dotyczaÎ gøoÂwnie laicyzacji tego postindustrialnego spoøeczenÂstwa oraz roÂzÇnorodnosÂci kulturowej, w tym wyznaniowej, mocarstwa o kolonialnej przeszøosÂci. UøozÇenie wøasÂciwych relacji religijnych w wieÎzieniu mozÇliwe jest jedynie dzieÎki wprowadzeniu donÂ
duchownych wielu wyznanÂ na zasadzie roÂwnouprawnienia i bezsieÎ sprawami sportowymi i jeden zajmujaÎcy sieÎ edukacjaÎ fizycznaÎ, a takzÇe instruktorzy
sportowi skierowani przez instytucje pozawieÎzienne (15 wolontariuszy i 50 funkcjonariuszy pracujaÎcych w peønym lub niepeønym wymiarze czasu pracy jako instruktorzy).
W 186 instytucjach wieÎziennych znajduje sieÎ 96 boisk, 67 terenoÂw do cÂwiczenÂ, 33 sale
gimnastyczne i 120 pomieszczenÂ przeznaczonych do celoÂw sportowych.
10
Dane statystyczne przedstawione w tej czeÎsÂci artykuøu zaczerpnaÎøem z publikacji Administracja penitencjarna we Francji, ParyzÇ 2007.
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wzgleÎdnym zakazie prozelityzmu, czego bezwzgleÎdnaÎ sÂwiadomosÂcÂ
majaÎ wøadze administracji penitencjarnej.
2.1. ZAGADNIENIA ETATOWE I UPOSAZÇENIOWE

ZajeÎcia religijne we francuskich wieÎzieniach w maju 2000 r. prowadziøo 635 duchownych, w tym 294 opøacanych przez wieÎziennictwo
(45 na peønym etacie i 249 na etatach czaÎstkowych) i 190 kapelanoÂw
pomocniczych. Ze wzgleÎdu na wyznanie proporcje te rozkøadaøy sieÎ
nasteÎpujaÎco: 458 katolikoÂw (172 na etacie), 240 protestantoÂw (70 na
etacie), 72 rabinoÂw (31 na etacie), 44 muøøoÂw muzuømanÂskich (20 na
etacie), 3 ksieÎzÇy ortodoksyjnych (1 na etacie) i 2 buddystoÂw. W kwietniu 2005 r. personel kapelanÂski we francuskich wieÎzieniach liczyø juzÇ
926 duchownych, tj. 505 katolikoÂw, 284 protestantoÂw, 66 muzuømanoÂw i 54 religii mojzÇeszowej.
Duchowni zatrudnieni na etatach wieÎziennych otrzymujaÎ stosowne wynagrodzenie pobierane z budzÇetu wieÎziennictwa na podstawie
wøasÂciwych przepisoÂw wewneÎtrznych11. Duszpasterze zatrudnieni na
peønym etacie uzyskujaÎ roczny dochoÂd w nasteÎpujaÎcej wysokosÂci:
kapelani narodowi ± 12 572 EURO, kapelani regionalni ± 11 605
EURO, inni kapelani ± 9671 EURO. Kapelanom regionalnym zatrudnionym na poÂø etatu i mniej przyznano roczny budzÇet w wysokosÂci: pracujaÎcym przez 25 tygodni w roku ± 6386 EURO, pracujaÎcym
przez 15 tygodni w roku ± 3845 EURO, pracujaÎcym przez 10 tygodni
w roku ± 2609 EURO. Inni kapelani pracujaÎcy w wymiarze poøowy
i mniej etatu mogaÎ uzyskacÂ maksymalne zarobki w roku: pracujaÎcy
przez 25 tygodni w roku ± 5322 EURO, pracujaÎcy przez 15 tygodni
w roku ± 3204 EURO i pracujaÎcy przez 10 tygodni w roku ± 2175
EURO. OrganisÂci zasÂ niezalezÇnie od miejsca wykonywania obowiaÎzkoÂw mogaÎ zarobicÂ co najwyzÇej 858 EURO w skali roku.

11
Postanowienie z 8 grudnia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia dla kapelanoÂw
w jednostkach penitencjarnych, ¹Dziennik UrzeÎdowyº nr 88 z 11 grudnia 2005 r.
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2.2. KRYTERIA NABORU NA STANOWISKA KAPELANÂSKIE

Francuskie przepisy dosycÂ rygorystycznie okresÂlajaÎ kryteria dotyczaÎce osoÂb, ktoÂre mogaÎ peønicÂ posøugeÎ kapelanÂskaÎ w wieÎzieniu.
Przede wszystkim powinna to bycÂ osoba respektujaÎca zakaz nielegalnych kontaktoÂw i miecÂ sÂwiadomosÂcÂ czasowosÂci swojej posøugi. Ponadto cechowacÂ jaÎ musi wiernosÂcÂ zasadom swojej religii oraz aktywne uczestnictwo w zÇyciu swojego KosÂcioøa. Ponadto odznaczacÂ sieÎ
powinna umiejeÎtnosÂciaÎ pracy w zespole i otwartosÂciaÎ na inne religie.
PozÇaÎdanaÎ cechaÎ jest zroÂwnowazÇona osobowosÂcÂ oraz wiek fizyczny
nieprzekraczajaÎcy 65 lat. Zatrudnienie mozÇliwe jest dopiero po uzyskaniu akceptacji kandydata na stanowisko kapelanÂskie przez ministroÂw spraw wewneÎtrznych i sprawiedliwosÂci, wieÎziennej centrali,
wøadz szczebla wojewoÂdzkiego (regionalnego), a w ostatniej kolejnosÂci przeøozÇonego duchownego (najczeÎsÂciej biskupa). Dopiero
woÂwczas mozÇliwe jest rozpoczeÎcie trwajaÎcego od 2 do 6 miesieÎcy
stazÇu wieÎziennego, po ktoÂrego zakonÂczeniu mozÇe nastaÎpicÂ zatrudnienie kapelana. Uprawnienie kapelana do pracy w wieÎzieniu nosi czeÎsto nazweÎ mandatu, ktoÂry mozÇe bycÂ przedøuzÇany pieÎciokrotnie, z tym
zÇe døugosÂcÂ kazÇdorazowego ¹mandatuº mozÇe trwacÂ jedynie 2 lata.
StaÎd tezÇ trudno wsÂroÂd kapelanoÂw wieÎziennych znalezÂcÂ osoby posiadajaÎce døuzÇszy nizÇ 10-letni stazÇ.
Ustawodawstwo karno-wykonawcze Francji juzÇ w 1905 r. uznaøo
za konieczne umiejscowienie kapelana w wieÎzieniu i jego misjeÎ
sprowadziøo do gøoszenia Søowa BozÇego, samej obecnosÂci KosÂcioøa
w zÇyciu wieÎzÂnioÂw oraz zapewnienia osadzonych o trosce KosÂcioøa
o ich los. Obecne przepisy wieÎzienne zobowiaÎzaøy kapelanoÂw do
respektowania porzaÎdkoÂw wewneÎtrznych (kapelan traktowany jest
jako osoba z zewnaÎtrz, chociazÇby byøa zatrudniona na etacie), poszanowania osoÂb skazanych, a zwøaszcza ich przekonanÂ religijnych
baÎdzÂ braku takich przekonanÂ. Ponadto przyjeÎto niepisanaÎ zasadeÎ
niedokonywania oceny posteÎpowania skazanych przez duszpasterzy,
pozostawiajaÎc to administracji penitencjarnej. UmozÇliwiono natomiast kapelanom kontakty z rodzinami osadzonych w celu wzmocnienia baÎdzÂ odbudowy wøasÂciwych relacji na pøaszczyzÂnie emocjonalnej.
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Â SKIEJ
2.3. PODSTAWY PRAWNE PRACY KAPELAN

Kodeks procedur karnych zagadnieniom duszpasterskim posÂwieÎca artykuøy od 432 do 439. Z analizy ustawowych zapisoÂw wynika, zÇe:
± kazÇdy osadzony ma prawo do praktyk wynikajaÎcych z jego
przekonanÂ religijnych, moralnych i duchowych. W zwiaÎzku z tym
mozÇe uczestniczycÂ w praktykach lub spotkaniach organizowanych
przez osoby upowazÇnione do tego,
± posøugi religijne zapewniajaÎ w zalezÇnosÂci od wyznania kapelani
wyznaczeni przez dyrektora regionalnego, ktoÂry zasieÎga opinii odpowiedniej wøadzy kosÂcielnej, a nasteÎpnie opinii wøadz regionalnych.
W zalezÇnosÂci od liczby osadzonych danego wyznania posÂwieÎcajaÎ im
odpowiedniaÎ ilosÂcÂ czasu,
± zadanie kapelanoÂw sprowadza sieÎ do odprawiania mszy sÂwieÎtych, sprawowania sakramentoÂw i zapewnienia osadzonym opieki
duchowej. Podstawowym zadaniem kapelanoÂw jest troska duchowa
i moralna zwiaÎzana z posøugaÎ i przestrzeganie wewneÎtrznego regulaminu wieÎziennego,
± kapelanoÂw mogaÎ wspomagacÂ w posøudze delegowani wolontariusze religijni zaakceptowani przez dyrektora regionalnego po zasieÎgnieÎciu opinii wojewody i stosownej wøadzy religijnej na okres
2 lat, z mozÇliwosÂciaÎ odnowienia na kolejne lata. Wolontariacka dziaøalnosÂcÂ sprowadza sieÎ do organizacji rekolekcji, modlitwy i nauki
o Bogu. Wolontariusze nie mogaÎ natomiast odbywacÂ indywidualnych
spotkanÂ z osadzonymi,
± kapelani ustalajaÎ w porozumieniu z dyrektorem jednostki penitencjarnej dni i godziny nabozÇenÂstw (spotkanÂ) zgodnie z kalendarzem kosÂcielnym. Jedynie personel wieÎzienny i osadzeni mogaÎ
uczestniczycÂ w nabozÇenÂstwie. Na prosÂbeÎ kapelana nabozÇenÂstwa mogaÎ bycÂ odprawiane przez inne wskazane przez niego osoby za zgodaÎ
dyrektora jednostki penitencjarnej,
± po przybyciu do wieÎzienia kazÇdy osadzony jest uprzedzany
o uprawnieniu do korzystania z wizyt przedstawiciela swojej wiary
i uczestniczenia w nabozÇenÂstwach religijnych. Nazwisko osadzonego
nowoprzybyøego, ktoÂry zadeklarowaø cheÎcÂ odbywania praktyk religijnych przekazywane jest kapelanowi w momencie jego pierwszej
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wizyty w jednostce po przyjeÎciu osadzonego. Podobnie dzieje sieÎ
w przypadku osadzonych, ktoÂrzy podjeÎli takaÎ decyzjeÎ w trakcie odbywania kary,
± kapelani z danej jednostki penitencjarnej mogaÎ sieÎ spotykacÂ
indywidualnie z osadzonymi tak czeÎsto, jak uznajaÎ to za stosowne,
± fakt ukarania dyscyplinarnego nie pozbawia mozÇliwosÂci
uczestniczenia osadzonemu w nabozÇenÂstwach,
± w spotkaniach o charakterze religijnym nie mozÇe uczestniczycÂ
strazÇnik, odbywajaÎ sieÎ one w rozmoÂwnicy albo w pokoju wychowawcy lub celi osadzonego, a jesÂli osadzony znajduje sieÎ w celi izolacyjnej
to w specjalnym pomieszczeniu,
± kapelani mogaÎ spotykacÂ sieÎ z osadzonymi podczas wykonywania przez nich pracy, a jesÂli jest to praca zespoøowa ± takie spotkanie
jest mozÇliwe wtedy, gdy nie zakøoÂca to pracy zespoøowej,
± osadzeni mogaÎ korespondowacÂ swobodnie z kapelanami bez
cenzury wieÎziennej,
± wieÎzÂniowie majaÎ prawo otrzymywacÂ i przechowywacÂ jako
wøasne przedmioty kultu religijnego oraz ksiaÎzÇki o takim charakterze.
2.4. RELIGIJNOSÂCÂ FRANCUSKICH OSADZONYCH

SpoøeczenÂstwo francuskie przezÇywa obecnie czas trudnej dechrystianizacji i szukania swoich prawdziwych korzeni. Francja,
okresÂlana mianem ¹pierwszej coÂry KosÂcioøaº, odchodzi od tradycji
kulturowej, na podstawie ktoÂrej przez wieki budowano wielkosÂcÂ tego
panÂstwa i narodu. WieÎzÂniowie, w przewazÇajaÎcej wieÎkszosÂci osoby
spoza kreÎgoÂw chrzesÂcijanÂskich, w niczym nie roÂzÇniaÎ sieÎ od wolnej
czeÎsÂci tego wielonarodowego i wielokulturowego spoøeczenÂstwa.
Ks. Yves Aubry, wieÎzienny kapelan wersalskiego zakøadu stawia
nasteÎpujaÎcaÎ hipotezeÎ: ¹We Francji wieÎzÂniowie w wieÎkszosÂci nie saÎ
nawet ochrzczeni, dlatego poczaÎtkowo regularna katecheza jest bezcelowa. NiewierzaÎcym nalezÇy gøosicÂ, zÇe Jezus jest zÇywy, zÇe ich kocha,
chce ich uzdrowicÂ i daje pokoÂj. Dopiero gdy BoÂg rozmieÎkczy serca,
mozÇna przystaÎpicÂ do spotkanÂ pogøeÎbiajaÎcych wiareÎ, do spotkanÂ przy-
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gotowujaÎcych do chrztu. Moje dosÂwiadczenia potwierdzajaÎ te zasady
pracyº12.
Spore trudnosÂci w duszpasterstwie wieÎziennym sprawia bardzo
pøytka religijnosÂcÂ møodych, zdemoralizowanych sprawcoÂw najpowazÇniejszych przesteÎpstw przeciwko zÇyciu i zdrowiu. Jednak rozwoÂj ich
zÇycia religijnego mozÇliwy jest poprzez wykorzystanie nietypowych
metod resocjalizacyjnych stosowanych przez dosÂwiadczonych duszpasterzy, tak jak to sieÎ dzieje w przypadku ksieÎdza Guy Gilberta,
prowadzaÎcego wraz z osadzonymi møodocianymi farmeÎ hodowlanaÎ13.

2.5. PRAKTYKA DUSZPASTERSKA W WIEÎZIENIACH REGIONU MARSYLSKIEGO

W czerwcu 2007 r. miaøem sposobnosÂcÂ spotkania z przedstawicielami duszpasterstwa wieÎziennego KosÂcioøa rzymskokatolickiego ks.
Pierre Richardem i sÂwieckim wolontariuszem Jeanem Tastu. Obaj
peøniaÎ posøugeÎ duszpasterskaÎ w rejonie Marsylii. Podzielili sieÎ wøasnymi dosÂwiadczeniami z pracy w kilku wieÎzieniach o roÂzÇnym przeznaczeniu.
Francuskie przepisy umozÇliwiajaÎ zatrudnienie na etatach kapelanÂskich osoby sÂwieckie. ZaroÂwno duchowni, jak i sÂwieccy traktowani saÎ na roÂwni jako kapelani wieÎzienni, a w regionie marsylskim
obejmujaÎcym ProwansjeÎ, Lazurowe WybrzezÇe i Alpy szefem regionalnej rady duszpasterskiej jest osoba sÂwiecka14. Administracja penitencjarna na szczeblu centralnym i regionalnym utworzyøa takie
wøasÂnie rady, ktoÂrych zadaniem jest koordynacja przedsieÎwzieÎcÂ duszpasterskich na danym terenie. Podobne rady majaÎ powstacÂ w podstawowych jednostkach wieÎziennych i obejmowacÂ zadania duszpasterskie realizowane w nich samych.

12

WspoÂlnota religijna a duszpasterstwo w zakøadach penitencjarnych, ¹Materiaøy
Seminaryjneº 1989, nr 1, s. 16.
13
H. Reczek Z zÇycia religijnego, ¹Forum Penitencjarneº 2005, nr 9, s. 5.
14
Szefem rady jest Jean Tastu, a jego zasteÎpcaÎ ks. Pierre Richard.
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Praca kapelanÂska w marsylskich wieÎzieniach polega przede
wszystkim na sprawowaniu mszy sÂwieÎtej (raz w tygodniu) oraz spotkaniach grupowych i indywidualnych. Czasami w liturgii uczestniczy
personel wieÎzienny. ZÇycie sakramentalne wieÎzÂnioÂw ogranicza sieÎ
w zasadzie do uczestnictwa w Eucharystii, a wyjaÎtkowo do spowiedzi.
Ks. Richard nie udzielaø w warunkach wieÎziennych sakramentu
chrztu, bo jak tøumaczyø, przygotowanie do chrztu odbywa sieÎ z zasady w parafii i trwa okoøo 2 lat. Podobnie rzecz sieÎ ma z innymi
sakramentami, tj. z bierzmowaniem i maøzÇenÂstwem. Wielu osadzonych deklarujaÎcych cheÎcÂ spowiedzi po przystaÎpieniu do konfesjonaøu
odsteÎpuje od wyznania grzechoÂw, a spotkanie z ksieÎdzem traktuje
jako rozmoweÎ indywidualnaÎ bez skutkoÂw sakramentalnych. Marsylski duszpasterz z wyrozumiaøosÂciaÎ traktuje takie postawy, køadaÎc
akcent na dojrzaøosÂcÂ i peønaÎ gotowosÂcÂ sakramentalnaÎ.
Spotkania indywidualne kapelana ± duchownego majaÎ charakter
przede wszystkim wsparcia i rady dotyczaÎcej sytuacji osobistej, rodzinnej i prawnej osadzonego. Kazania ks. Richarda, adresowane
specjalnie do wieÎzÂnioÂw, dotyczaÎ gøoÂwnie istoty czøowieczenÂstwa, synostwa BozÇego, a najczeÎsÂciej uzÇywanym motywem homiletycznym
jest przypowiesÂcÂ o jawnogrzesznicy. W swoich kazaniach odnosi sieÎ
roÂwniezÇ czeÎsto do søoÂw Jana Pawøa II adresowanych do wieÎzÂnioÂw:
¹JestesÂcie skazani, ale nie poteÎpieniº. Kontakt osadzonych z duchownym odbywa sieÎ poprzez wrzucenie prosÂby o spotkanie do specjalnie
zamontowanych w oddziaøach mieszkalnych skrzynek.
Pomoc etatowych osoÂb sÂwieckich (w przypadku Marsylii dotyczy
J. Tastu) sprowadza sieÎ gøoÂwnie do katechez, w ramach ktoÂrych podejmowane saÎ rozwazÇania tresÂci ewangelicznych oraz rozmowy dotyczaÎce spraw duchowych. WspierajaÎ ich takzÇe wolontariusze z miejscowych parafii, przewazÇnie osoby starsze. Jean Tastu wyraziø przekonanie o koniecznosÂci wsparcia ze strony møodych wolontariuszy
zwøaszcza w stosunku do møodocianych przesteÎpcoÂw15. Do wieÎzienÂ
przychodzaÎ takzÇe klerycy, siostry zakonne oraz grupy muzyczne.
15
W opinii P. Richarda i J. Tastu Francja znalazøa sieÎ na skraju religijnej przepasÂci. Alarmistyczny ton ich wypowiedzi wynika staÎd, zÇe w ostatnich latach lawinowo
spadøa liczba powoøanÂ kapøanÂskich (ostatnio zamknieÎto z tego powodu m.in. semina-
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Duchowni katoliccy odwiedzajaÎ wieÎzÂnioÂw w strojach cywilnych,
a szaty duchowne przywdziewajaÎ woÂwczas, gdy sprawujaÎ sakramenty. Do niedawna korzystajaÎca z habitu siostra zakonna musiaøa przywdziacÂ stroÂj sÂwiecki po protestach muzuømanÂskiej czeÎsÂci wieÎzÂnioÂw,
ktoÂrzy w tym zakresie uzyskali akceptacjeÎ wøadz wieÎziennych zakøadu Bauets w Marsylii. Stosunki religijne w marsylskich i nie tylko
wieÎzieniach z uwagi na wielowyznaniowosÂcÂ wieÎzÂnioÂw saÎ bardzo trudne do uøozÇenia. WsÂroÂd osadzonych dominujaÎ islamisÂci, katolicy, wyznawcy religii mojzÇeszowej, protestanci i prawosøawni i ich duchowni
przychodzaÎ z posøugaÎ duszpasterskaÎ. NajwieÎcej trudnosÂci na tle religijnym pojawia sieÎ wsÂroÂd muzuømanoÂw, a zwøaszcza ich przywoÂdcoÂw
religijnych w wieÎzieniu na tle nie zawsze uzasadnionych roszczenÂ.
Pretensje dotyczaÎ gøoÂwnie religijnego wyzÇywienia i roÂwnouprawnienia muzuømanoÂw z innymi religiami. Spora grupa wieÎzÂnioÂw deklaruje
sieÎ jako osoby niewierzaÎce albo nieakceptujaÎce zÇadnej z form kultu
religijnego sprawowanego przez wspoÂøwieÎzÂnioÂw, co nie pomaga w budowaniu wøasÂciwych stosunkoÂw religijnych w wieÎzieniu.
Kapelani przychodzaÎcy do wieÎzienia wyposazÇeni saÎ w specjalne
karty tozÇsamosÂci wydane przez Ministerstwo SprawiedliwosÂci. Biskupi saÎ zainteresowani na biezÇaÎco posøugaÎ duszpasterskaÎ w wieÎzieniu,
ale swoje wizyty ograniczajaÎ do SÂwiaÎt Wielkanocy i BozÇego Narodzenia. Sami duchowni nie saÎ ksztaøceni w seminariach duchownych
pod kaÎtem duszpasterstwa wieÎziennego i tylko swoim dosÂwiadczeniem zÇyciowym dzielaÎ sieÎ z wieÎzÂniami. Na szczeblu centralnym odbywajaÎ sieÎ doroczne szkolenia kapelanÂskie, a w ParyzÇu wydawany
jest kwartalnik ¹List do KapelanoÂwº. Ponadto kapelani francuscy
byli inicjatorami akcji ¹Le Courierº (Posøaniec), polegajaÎcej na korespondencji mieÎdzy wieÎzÂniami i ludzÂmi wolnymi. Ponadto zainicjowali akcjeÎ ¹Cotis de Noelº (paczki sÂwiaÎteczne), polegajaÎcaÎ na wysyøaniu paczek od wieÎzÂnioÂw do ich bliskich, gøoÂwnie dzieci.
WieÎkszosÂcÂ starych wieÎzienÂ marsylskich wyposazÇona jest w kaplice, natomiast nowo budowane zakøady saÎ wyposazÇane jedynie w pomieszczenia przeznaczone do praktyk religijnych16. W wieÎziennych
rium duchowne w Marsylii i Avignion), a zaniechanie przez wielu FrancuzoÂw praktyk
religijnych i brak ksieÎzÇy doprowadziøo do øaÎczenia wielu parafii w jednaÎ.
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bibliotekach znajdujaÎ sieÎ pozycje religijne, w tym roÂwniezÇ przeznaczone dla duszpasterzy. Brak jest jednak specjalnych podreÎcznych
bibliotek, ktoÂrymi dysponowacÂ mogliby kapelani.
Duszpasterze wieÎzienni wedøug zgodnej opinii marsylskich kapelanoÂw majaÎ najwyzÇsze zaufanie wsÂroÂd osadzonych. WsÂroÂd trudnosÂci
wysteÎpujaÎcych w ich pracy oproÂcz sporoÂw na tle konfesyjnym, o ktoÂrych byøa mowa wczesÂniej, problemy duszpasterskie pojawiajaÎ sieÎ
w pracy z osobami o zaburzonej osobowosÂci, sprawcami møodocianymi, alkoholikami oraz przesteÎpcami seksualnymi. Kapelani prowadzaÎ woÂwczas poza statutowaÎ dziaøalnosÂciaÎ rozmowy duszpasterskie
o charakterze terapeutycznym i w ramach poradnictwa pastoralnego.
Osoby praktykujaÎce religijnie nie saÎ traktowane przez personel
wieÎzienny w sposoÂb uprzywilejowany. Proboszczowie parafii, na ktoÂrych terenie znajdujaÎ sieÎ wieÎzienia, nie uwazÇajaÎ osadzonych za czøonkoÂw wspoÂlnot parafialnych, gdyzÇ ci w wieÎzieniu przebywajaÎ z reguøy
kroÂtko. PrzyjeÎto zasadeÎ nieudzielania pomocy materialnej wieÎzÂniom
ze strony kapelanoÂw (chyba zÇe dotyczy to zakupu papierosoÂw czy
znaczkoÂw pocztowych), natomiast mozÇliwa jest pomoc kapelanÂska
osadzonym opuszczajaÎcym wieÎzienia.
ZAKONÂCZENIE

Francuskie rozwiaÎzania penitencjarne w zakresie posøug religijnych w niczym nie odbiegajaÎ od praktyki stosowanej w innych wysoce zsekularyzowanych krajach zachodnioeuropejskich. Podobnie
relacje na tle religijnym we francuskich wieÎzieniach w niczym nie
odbiegajaÎ od cech wøasÂciwych dla sÂwiata pozawieÎziennego. To, co
wyroÂzÇnia realia francuskie, to sformalizowane zasady naboru i uposazÇenia kapelanoÂw wieÎziennych, aktywnosÂcÂ (czasami destrukcyjnosÂcÂ) wspoÂlnot muzuømanÂskich, niewielkie zaangazÇowanie sakramentalne wieÎzÂnioÂw, czeÎsto obojeÎtnosÂcÂ religijna osadzonych. To, co
16
W starych francuskich wieÎzieniach kaplice byøy budowane w ten sposoÂb, zÇe
wieÎzÂniowie widzieli tylko celebransa i oøtarz, natomiast sami oddzieleni od siebie
boksami nie mieli ze sobaÎ kontaktu.
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wspoÂlne dla Francji i innych europejskich ustawodawstw penitencjarnych, zwiaÎzane jest z zaangazÇowaniem kapelanoÂw wieÎziennych
na rzecz sprawcoÂw møodocianych, osoÂb uzalezÇnionych oraz oczekujaÎcych po wyjsÂciu wsparcia charytatywnego. NiezalezÇnie od tego dosÂwiadczenia francuskie duszpasterstwo penitencjarne ewoluowacÂ
winno w kierunku zmiany postaw wieÎzÂnioÂw i uznania ich søabosÂci
oraz potrzeby korekcji postaw, roÂwniezÇ moralnych i religijnych. Jednak efektywna praca duszpasterska dokonywana w sferze sÂwiadomosÂci wieÎzÂnioÂw mozÇliwa jest jedynie przy odpowiednim zabezpieczeniu kadrowym i zrozumieniu ze strony personelu wieÎziennego. Nie
søuzÇy temu ani laicyzacja zÇycia spoøecznego we Francji, ani wreÎcz
obojeÎtne podejsÂcie do spraw wiary zaroÂwno w sÂrodowisku wolnosÂciowym, jak i w wieÎzieniu. WøasÂciwy odbioÂr zasad wiary w wieÎzieniu
wymaga dziaøanÂ o charakterze powszechnej edukacji caøego francuskiego spoøeczenÂstwa niezalezÇnie od przekonanÂ. Dopiero wtedy
duszpasterstwo resocjalizujaÎce znajdzie nalezÇne mu miejsce w caøym
mikro i makrospoøecznym zrozumieniu istoty religii i wieÎzienia.
THE PLACE OF PRISON CHAPLAINCY
IN THE FRENCH PENITENTIARY SYSTEM

Summary
The article consists of two parts. The first part concerns some theoretical issues pertaining to French prison chaplaincy, whereas the second
describes the practice followed in the Marseille region. In the introduction
the author delineates the issue of pastoral work in the French penitentiary
system from a historical perspective and presents the evolution of the
relevant regulations. Then the author discusses the organization of the
French penitentiary institution, which supervises not only the execution of
isolation penalties, but also probationary means undertaken at liberty.
Subsequently, the individual treatment of the part of the prisoner population is indicated (including women and juveniles), and the questions of
medical care and logistics concerning the external construction and management of prisons are discussed. Then the article describes the methods
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of penitentiary treatment by means of work, education, culture, sport and
interaction with the outside world.
The major part of the study is devoted to the issue of religious influence in penitentiary treatment. It concerns the issues of recruitment to
prison chaplaincy, professional preparation for pastoral work and personal predisposition in that respect. The author quotes some figures concerning the number of chaplains employed, divided with respect to religion and salary. In addition, some information is provided about the
peculiarity of pastoral care of the multi-confessional population of French
prisoners and the participation of Catholics in the religious life of prison,
including the sacramental life. The article also presents the author's personal reflection on the religiousness of contemporary French people.
The article concludes with a description of the religious life of prisoners from the Marseille region according to a Catholic priest and a lay
volunteer, both of whom work in that region. Both point to the therapeutic rather than sacramental character of their activity, which follows from
such expectations of prisoners towards their chaplains.

