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1. Proč tato práce a volba veřejného sdělení? 

Výsledky průzkumu z roku 2020 vyvrátily představy, které jsme měli o životě Jeana Vaniera a 

našem zakládání. Rozhodnutí prohloubit naše znalosti o tom, co jsme objevili, zřízením studijní 

komise reagovalo na potřebu nezůstávat ve zmatku, ale mít k dispozici prvky nezbytné pro 

pochopení našich dějin, abychom z nich mohli vyvodit potřebné poučení. 

Chtěli jsme zejména pochopit důvody, které v L'Arche toto zneužívání umožnily, a vrátit lidem, 

kteří se stali oběťmi Jeana Vaniera, ale také otce Tomáše, prvky pochopení zneužívání, kterému byli 

vystaveni. Pro mnohé z nás, zejména pro ty nejstarší, je navíc přístup k tomuto příběhu naléhavým 

požadavkem. V neposlední řadě jsme měli otázky týkající se rozsahu a okolností tohoto zneužívání, 

na které musíme být schopni odpovědět s větší jistotou. 

Zkušenosti mnoha institucí ukazují, že rozhodnutí nezveřejnit tato zneužití nebo nezveřejnit to, co 

je umožnilo, a to i ze zdánlivě chvályhodných důvodů, často přispělo k jejich přetrvávání. 

To nás vedlo k tomu, abychom tuto práci svěřili nezávislé komisi složené z badatelů a odborníků z 

různých oborů: historiků, sociologů, psychoanalytiků, psychiatrů a teologů. 

Kromě L'Arche přispěje tato výzkumná práce, doplněná o práci komisí zřízených bratry svatého 

Jana a dominikány, k objasnění jedné stránky z dějin zneužívání v katolické církvi ve Francii. Jak 

zpráva zdůrazňuje, odhalení skutečností je nezbytnou podmínkou pro ukončení zneužívání, což se v 

roce 1956, v době kanonického procesu s Thomasem Philippem, nestalo. 

 

2. Jak Komise pracovala? Pracovala nezávisle? 

 

Studijní komise sdružuje odborníky z různých oborů: historiky, sociology, psychiatry, 

psychoanalytiky a teology. Jejich více než 900 stránková zpráva je výsledkem disciplinární i 

kolektivní práce. 

Studijní komise pracovala nezávisle, tj. nezasahovali jsme do její práce, ani do redakčních, ani do 

metodických rozhodnutí, a nezasahovali jsme ani do obsahu zprávy. Erik Pillet, koordinátor komise, 

který zajišťoval spojení s námi, je členem L'Arche a podílel se na práci, avšak neměl žádnou 

pravomoc rozhodovat o rozhodnutích a arbitrážích komise. 

Studijní komisi doprovázel vědecký výbor, který sledoval práci podnětnými otázkami, podrobným 

opakovaným čtením a konstruktivní zpětnou vazbou ve všech fázích práce komise. 

 

3. Jaká etická pravidla Komise přijala, aby zajistila respekt vůči osobám ve zprávě 

jmenovaným? 

 

Komise věnovala pozornost jak osobám, které souhlasily se zařazením části svých výpovědí, tak 

těm, které jsou pouze zmíněny. 

Výpovědi objevující se ve zprávě byly zařazeny se souhlasem dotyčných osob, ať už jsou 

jmenovány či anonymizovány. 

Komise rovněž zkontrolovala, zda jsou dodržována práva jednotlivců (podle francouzských norem), 

a požádala o právní poradenství v této věci. Členové Komise museli najít rovnováhu mezi potřebou 

poukázat na fungování tohoto systému zneužívání a respektováním práv jednotlivců, ať už se jedná 

o kohokoli.                                                                                          

 

 4. Co se L’Arche z této práce naučila? 
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Krátká odpověď 

Navíc vedle potvrzení toho, co jsme zveřejnili v roce 2020, nám tato práce umožňuje dostat se dále v 

pochopení spojení, které bylo mezi Jeanem Vanierem a Thomasem Philippem, a rovněž fungování 

malé sektářské skupiny, která se shromáždila v roce 1963 v Trosly a která byla u počátků zneužívání 

dokumentovaných a analyzovaných ve zprávě. Je to historie našeho zakládání viděná v novém světle. 

Sociologická sekce zprávy poskytuje dosud nebývalý pohled na vztahy autority, druhy duchovního 

výrazu a způsoby doprovázení nebo supervize, které se v určité době našeho příběhu praktikovaly. 

To pomůže našemu kritickému novému přečtení aspektů našich postupů, i když se během desetiletí s 

tím, jak L’Arche rostla, významně proměňovaly. 

 

Detailnější odpověď 

tato studie vyžadovala dva roky výzkumu. Bude nám to trvat než přesejeme všechno to, co nás učí. 

Avšak zde jsou některé prvky, které můžeme v tomto stádiu zdůraznit: 

 

• v první řadě zpráva potvrzuje to, co L’Arche zveřejnila v roce 2020. Jean Vanier se držel teorií 

P. Thomase Philippa, svého duchovního otce od raných 50 let minulého století. Tento vztah k 

otci Thomasovi, jeho nauce a praxi z toho vycházející byly prvky, které strukturovaly 

osobnost Jeana Vaniera. Toto přilnutí již od mládí naznačuje, že počátky zneužívajících nebo 

mravy překračujících vztahů, které Jean Vanier se ženami započal, se nacházejí v eroticko-

mystických teoriích jeho duchovního otce, P Thomase Philippa. 

 

• Dozvídáme se, že bylo identifikováno 25 svobodných, vdaných nebo zasvěcených dospělých 

žen bez postižení, které v některém bodě svého vztahu k Jeanu Vanierovi mezi lety 1952 a 

2019, zažívaly situace zahrnující sexuální skutky nebo intimní gesta. Některé se představily 

jako oběti zneužívajícího vztahu, jiné jako souhlasící partnerky morálně nepřípustného 

vztahu. Některé z těchto žen již zemřely. Všechny tyto vztahy, z nichž některé existovaly 

současně, jsou ve své rozdílnosti součástí kontinua zmatení, ovládání a zneužívání. 

Komise zdůrazňuje, že počet takových žen bude zřejmě ještě vyšší. 

 

• Tato práce vrhá cenné světlo na povahu pouta, které sjednocovalo Jeana Vaniera s P 

Thomasem Philippem. Navíc k psychologickým faktorům života Jeana Vaniera, které nám 

umožňují lépe pochopit psychologické sevření, ve kterém jej Thomas Philippe držel, je nám 

poskytnut také hlubší pohled do nauky Thomase Philippe (studie, kterou zadali Dominikáni 

nám v tomto bodě dodá více světla). 

 

• Zpráva nám poskytuje verzi velmi rozdílnou od příběhu o zakládání, který jsme znali: 

především to, že se „učedníci“ Thomase Philippa setkali v roce 1963 v Trosly bylo kvůli 

shromáždění se kolem něj, i když tam také byla poctivá touha založit L’Arche. Zpráva 

upřesňuje důvody, které tuto skupinu učinily jádrem s charakteristikami sekty. 

 

• Zpráva vyzdvihuje to, že toto sektářské jádro vytvořilo mikrosystém ve vzniku L’Arche, ale 

nerozšířilo se mimo malý okruh několika lidí, jejichž situace je detailně vylíčena ve zprávě. 

Komise nenašla žádné důkazy, které by naznačovaly, že se takováto zneužívání rozrostla 

mimo tento okruh do L’Arche. 

 

• Dynamiky komunity které se v L’Arche rozvinuly, byly odděleny od praktik této sektářské 

skupiny, protože od počátku se mnoho lidí připojovalo k L’Arche a ti přispívali k jejímu 

rozvoji, aniž by věděli o existenci této skupiny nebo se jí účastnili. Od svého počátku navíc 

byla L’Arche spojena s národními zdravotními a sociálními službami a byla podřízena 



regulačnímu rámci a vnějším kontrolám. Tyto vedly L’Arche směrem nekompatibilním se 

zapojením sektářských výstřelků. 

V neposlední řadě se lišil zájem Jeana Vaniera a P Thomase Philippe v L’Arche a pro L’Arche. 

Jean Vanier dával přednost růstu a instituční pevnosti L’Arche před pseudomystickými 

dynamikami P Thomase Philippe. 

 

• Práce této studie nám pomáhá rozlišit mezi dobou zakládání – kde byla skutečnost hluboce 

rozdílná od toho, co se nám říkalo – a zakládací zkušeností L’Arche, která je v našich 

komunitách neustále v procesu obnovy. 

 

• Jeden z požadavků na studijní komisi zněl: „analyzovat kulturní a institucionální dynamiky, 

které v L’Arche působí“ Sociologický úsek zprávy se zvláštním způsobem nově dívá na 

vztahy autority, způsoby duchovních výrazů a metod doprovázení nebo supervize, které se 

praktikovaly v jisté době naší historie. Pomůže nám to kriticky znovu přečíst aspekty našich 

praktik, i když se tyto rozvinuly v čase a spolu s růstem L’Arche. 

                                                           

• Úsek zprávy napsaný členem komise – teologem, poskytuje kritické čtení děl Jeana Vaniera, 

které nám pomohou rozlišit, co v jeho díle a myšlení si zasluhuje uchování, co je k dalšímu 

studiu nebo ke skartaci. 

 

• V roce 2020 jsme měli další otázku, kterou jsme chtěli odpovědět s větší jistotou. Jako 

pokračování práce vykonané v roce 2015, kdy vyšla najevo zneužívání otcem Thomasem, v 

roce 2020 psycholog komunity v Trosly, kde Jean Vanier žil, se dotazoval jednotlivě skupiny 

lidí s postižením, často nejstarších v komunitě. Cílem bylo dotázat se jich a prozkoumat zda 

případně nebyli vystaveni zneužívání. Závěry těchto rozhovorů podtrhují, že žádný z 

dotazovaných neodpovídal profilu žen zasažených tímto zneužíváním. Můžeme prohlásit se 

vší pravděpodobností, že lidé s postižením nebyli oběťmi zneužívání Jeanem Vanierem a v 

rozličných vyšetřováních o tom nebyl nalezen žádný důkaz.     

 

5. Objevily se nějaké nové výpovědi, které by Jeana Vaniera usvědčovaly? 

 

V průběhu svého studia se Komise dozvěděla o 25 ženách plnoletých, svobodných, vdaných nebo 

zasvěcených, které nebyly zdravotně postižené a u nichž bylo zjištěno, že v určitém okamžiku 

svého vztahu s Jeanem Vanierem mezi lety 1952 – 2019 zažily situaci zahrnující sexuální akt nebo 

intimní gesto. Některé se prezentovaly jako oběti zneužívajícího vztahu, jiné spíše jako dobrovolné 

partnerky v nemorálním vztahu (s ohledem na normy, které Jean Vanier vyznával, zejména pokud 

jde o jeho víru, závazek celibátu a jeho veřejné poselství). Několik z těchto žen již zemřelo. 

Všechny tyto vztahy, někdy souběžné, tvoří ve své rozmanitosti součást kontinua zmatení, kontroly 

a zneužívání. 

Komise se domnívá, že existovaly další takové vztahy, do nichž byl Jean Vanier zapojen, avšak 

komise o nich neví. 

 

6. Zjistila Komise další pachatele zneužívání? 

 

Komise identifikovala tři osoby, Jeana Vaniera, jednu ženu a jednoho kněze, jako "následovníky" 

Thomase Philippa, jeho učení a praktik a jako osoby, které v L'Arche navázaly nebo se pokusily 

navázat zneužívající vztahy. Ženu, která před lety odešla z L'Arche, usvědčil svědek a kněz byl již 

nahlášen kanonickému i civilnímu soudu. Navíc k opatřením, která přijal jeho biskup v roce 2015, 

mu L'Arche zakázala vstup do komunity. 

Zpráva zdůrazňuje, že toto sektářské jádro tvořící mikrosystém u vzniku L'Arche se nerozšířilo 

mimo úzký okruh několika lidí, jejichž případy jsou ve zprávě podrobně zkoumány. 

 



7. Existovali lidé s postižením sexuálně zneužívání Jeanem Vanierem? V roce 2020 jste o tom 

neměli žádné náznaky. 

 

Požádali jsme psycholožku naší komunity ve francouzském Trosly, kde Jean Vanier žil, aby tuto 

otázku prozkoumala. Vedla rozhovory s lidmi s postižením, kteří žijí v komunitě více než 10 let, a 

to buď v rámci diskusních skupin, nebo v rámci individuálních rozhovorů. Setkala se s 26 lidmi, 

přičemž použila různé prostředky přizpůsobené schopnosti chápání každého člověka: prostředek 

připravený v únoru 2020, aby sdílel výsledky průzkumu ve zjednodušeném jazyce, kresby, 

fotografie atd. 

Z těchto rozhovorů vyplynulo, že ačkoli mnoho lidí vyjádřilo pocity zrady, zklamání, smutku, šoku 

a rozhořčení nad těmito odhaleními, ani jeden člověk neřekl, že by byl obětí zneužívání Jeana 

Vaniera. 

Tento postup byl aplikován také po závěrech kanonického vyšetřování Thomase Philippe v roce 

2015. 

Komise sama v průběhu svého šetření nic takového neslyšela ani nečetla, a navíc podává profil žen 

zapojených do těchto vztahů, který není pro osoby se zdravotním postižením typický. Můžeme 

konstatovat, že lidé s postižením s nejvyšší pravděpodobností oběťmi činů Jeana Vaniera nebyli, 

protože během různých vyšetřování nebyly nalezeny žádné důkazy. 

 

8. Zatajil někdo z členů nebo představitelů L'Arche tyto skutečnosti? V roce 2020 jste o tom 

neměli žádné informace. 

 

Otázkou bylo, zda by členové nebo představitelé L'Arche věděli, pochopili a zatajili to, co se 

dozvěděli. 

Komise neidentifikovala žádné členy nebo úředníky L'Arche (kromě těch, kteří jsou spojeni s tímto 

mikrosystémem), kteří by byli dostatečně informováni, aby mohli být obviněni z úmyslného 

zatajování skutečností. Zpráva však uvádí, že několik lidí vědělo, že Jean Vanier měl intimní vztahy 

s některými ženami, avšak bez znalosti či pochopení kontextu těchto vztahů a bez představy o jejich 

údajném duchovním opodstatnění. 

Bývalý vedoucí L'Arche informoval komisi o tom, že v 80. letech obdržel svědectví o zneužívání ze 

strany otce Thomase a že nebyl schopen se tímto oznámením zabývat. 

Zdá se, že se šířily kusé informace, někdy ve formě fám, aniž by existoval mechanismus, jak se s 

nimi vypořádat. 

Nicméně zpráva Komise podrobně popisuje některé důvody, proč tyto skutečnosti nebyly zjištěny, 

oznámeny a odsouzeny: aura Jeana Vaniera, jeho rodinný původ a nedostatek vnitřních nebo 

vnějších protějšků, (v důsledku toho povaha spojení mezi ním a členy L'Arche, včetně vedoucích), 

chybění mechanismu podávání zpráv a rozdíly v moci a důvěryhodnosti mezi ním a těmito ženami. 

 

K tomu se přidaly nepřímé důvody: mlčení církve o důvodech odsouzení otce Tomáše Filipa v roce 

1956, její nedostatečná bdělost a předávání informací, absence povolení k přístupu do archivů 

dominikánů až do července 2019 nebo do archivů Kongregace pro nauku víry ve Vatikánu. 

 

Ať už jsou okolnosti jakékoli, L'Arche uznává svou odpovědnost za to, že nebyla schopna těmto 

případům zabránit, odhalit je nebo je nahlásit, a tudíž je nezastavila. Obnovujeme naši omluvu z 

roku 2020 a žádáme o upřímné odpuštění za utrpení, které tyto situace způsobily. Vyšetřování naší 

minulosti, její přiznání a veřejné informování o ní, stejně jako posílení našich preventivních 

postupů, je naší povinností vůči nim, našim členům i vůči všem 

 

9. Co říkáte o Jeanu Vanierovi dnes? Jaké místo zaujímá ve vašich komunitách? 

 



Nějakou dobu nám bude trvat, než najdeme správné místo pro tohoto člověka, který byl srdcem 

našich dějin, uznávají ho statisíce lidí na celém světě a jehož celý život je v naprostém rozporu s 

představou, kterou jsme o něm měli. 

 

Až do konce svého života Jean Vanier tuto část své existence tajil a lhal o skutečné povaze svého 

vztahu s otcem Thomasem. Zároveň si uvědomujeme naši institucionální odpovědnost, cítíme však, 

že jeho lpění na teoriích Thomase Philippa a opakování jeho praktik, jejich utajování a s tím 

spojené lži jsou vážným porušením důvěry vůči L'Arche a jejím členům. 

 

Přestože jsme ztratili jeho idealizovaný obraz a nemůžeme souhlasit s jeho úchylkami, je nesporné, 

že stojí u zrodu L'Arche, že se významně podílel na jejím růstu a že jeho slova nebo spisy 

inspirovaly nebo těšily tisíce lidí. Skutečnost těchto protikladů nás stále hluboce trápí, nesnižuje 

však závažnost jeho vlastní odpovědnosti. 

 

Studijní komise potvrzuje a zkoumá hlouběji to, co jsme zjistili v roce 2020, a umožňuje nám lépe 

pochopit jeho cestu, zejména jeho lpění na teoriích a praktikách otce Tomáše Filipa, které jsou u 

vzniku jeho zneužívajícího chování. 

 

I když komise nepsala životopis Jeana Vaniera, přesto prozkoumala tento aspekt jeho života, který 

pro nás zůstával nedostupný a který byl zřetelně podstatnou součástí jeho života, i když se na něj 

nedá redukovat. Pokud jde jeho myšlení, kritické čtení jeho děl ve zprávě předložené, bude 

důležitým příspěvkem k naší žádosti o měřítka umožňující rozlišit, co si v jeho díle a myšlení 

zaslouží zachovat, co prohloubit nebo ponechat stranou. 

 

Jean Vanier zůstává naším zakladatelem, avšak po téměř 60 letech důvodem její důvodem bytí není 

založen na životě jejího zakladatele, ale na tom, co L’Arche dosáhla a stále každodenně dosahuje v 

každé ze 157 komunit na světě. Doufáme, že budeme moci pokračovat ve svém poslání s větší 

průhledností, spravedlností a svobodou.   

 

10. Jak naložíte se všemi spisy Jeana Vaniera? 

 

L'Arche International vydala v roce 2021 doporučení týkající se používání spisů a fotografií Jeana 

Vaniera v komunitách. Bylo doporučeno omezit jejich používání do doby, než budou známy 

výsledky práce komise. Kritické čtení děl Jeana Vaniera, představené v části zprávy napsané 

teologem, je důležitým příspěvkem k naší žádosti o měřítka, která by umožnila rozlišit, co si v jeho 

díle a myšlení zaslouží zachovat, prohloubit nebo odložit. Každopádně k jeho spisům již nelze 

přistupovat bez přihlédnutí k tomu, co víme dnes. 

Je zde také význam, který přikládáme slovům jako "smlouva", "společenství" nebo "chudoba", jež 

jsou součástí našeho dědictví a kultury, a které budeme znovu přezkoumávat ve světle současných 

poznatků o naší historii. 

 

11. Lze tedy konečně říci, že byla L'Arche založena sektou? 

 

U zrodu L'Arche stálo sektářské jádro, které však nepřesáhlo úzký okruh několika lidí. Zpráva 

poukazuje na to, že ze zkušenosti naší komunity se rychle vynořila další dynamika, která se odpojila 

od problémů, o něž v tomto úzkém okruhu lidí šlo. 

Zejména rychlý příchod mnoha lidí, kteří byli této skupině zcela neznámí, a začlenění L'Arche do 

zdravotního a sociálního systému ji obrátilo směrem, který byl s nasazením těchto sektářských 

odchylek neslučitelný. Toto jádro se v L'Arche usadilo, aniž by naštěstí určovalo podmínky jejího 

růstu a rozvoje, avšak bez toho, že by L'Arche dokázala identifikovat jeho existenci a zastavit jeho 

praktiky. Tato zneužívání se podařilo udržet v mezích, ale protože se týkají našeho zakladatele a 



jeho vlivu na náš vývoj, jedním z požadavků studijní komise bylo "analyzovat kulturní a 

institucionální dynamiku, která v L'Arche působí". 

Zejména sociologická část zprávy přináší nebývalý pohled na vztahy autority, způsoby duchovního 

vyjadřování a metody doprovázení či supervize, které byly v určitém období našich dějin běžné. To 

bude podnětem pro naše kritické přehodnocování aspektů naší praxe, i když se v průběhu desetiletí 

a růstu L'Arche do značné míry vyvíjely. Tento přezkum je součástí dlouhodobého procesu, který je 

již zahrnut do příštího mandátu Federace. 

Od roku 2020 si uvědomujeme, že náš příběh o zakládání nebyl takový, jak nám bylo předáváno. 

Jsme tím šokováni. Odhaluje některé temné aspekty, ale tento původ nás nepředurčuje, jak se také 

uvádí ve zprávě. 

Musíme se proto naučit začlenit realitu našeho založení do příběhu našich dějin, který ještě zdaleka 

není shrnut. 

 

Po téměř 60 letech života není důvodem existence L'Arche tato minulost, ale to, čeho L'Arche 

každodenně uskutečňuje v každé ze svých 157 komunit po celém světě. 

 

12. Bylo nutné zveřejňovat šokující detaily některých svědectví nebo všechny ty výňatky ze 

soukromých dopisů? 

 

To je oprávněná otázka, na kterou musí odpovědět především studijní komise, jejíž rozhodnutí byla 

vedena snahou poskytnout prvky porozumění předloženým otázkám. 

Pokud jde o Jeana Vaniera, pokud se Komise rozhodla informovat o někdy soukromých aspektech 

jeho příběhu, je to proto, že jsou to některé z faktorů vysvětlujících zneužívání, jež měla Komise 

objasnit. Pokud jde o šokující nebo intimní aspekty některých svědectví nebo archivních pramenů, 

Komise se rozhodla některé z nich uvést, aby uvedla na pravou míru fakta, pochopila jejich povahu 

a dopad. 

 

13. Jak bude L'Arche pokračovat v začleňování duchovního rozměru do svého projektu? 

 

Současná rozmanitost duchovních projevů v L'Arche ostře kontrastuje s realitou popsanou ve 

zprávě v tehdejším převážně katolickém prostředí. Mezi členy L'Arche dnes existuje velká 

rozmanitost citlivosti, a to jak v rámci samotných komunit, tak ve 37 zemích Federace: jsou mezi 

nimi věřící i nevěřící, křesťané různých denominací i vyznavači jiných náboženství. 

Spiritualita v nejširším slova smyslu je podstatným aspektem L'Arche a vzhledem k této 

rozmanitosti bude předmětem kolektivní reflexe, která je o to potřebnější, protože se učíme z naší 

historie. Díky našim zkušenostem se společným životem lidí s postižením i bez něj jsou naše 

komunity ze své podstaty prostorem, kde jsou otázky spirituality a smyslu neustále přítomny. Jsme 

odhodláni tyto dimenze v L'Arche integrovat, protože věříme, že spiritualita neboli dávání smyslu 

našemu životu je pro každého člověka zásadní. 

 

14. Jaké je spojení L'Arche s katolickou církví? 

 

L'Arche není spojena s žádným náboženským hnutím, avšak historicky, zejména ve Francii, byly 

vazby na katolickou církev četné a hluboké díky katolické identitě Jeana Vaniera a původnímu 

zakotvení mnoha komunit v křesťanské tradici. Zpráva odhaluje složitý a v zásadě obojaký vztah 

Jeana Vaniera ke katolické církvi, který se hlásí k její tradici a zároveň ji přestupuje. Tato vazba na 

katolickou církev je mimo jiné stále aktuální, i když je v různých zemích federace vnímána různě. 

To, co jsme zjistili, nás vybízí k lepšímu vyjádření tohoto vztahu, aby zůstal oboustranně plodný. 

Pro L'Arche bude tento výzkum součástí širší reflexe rozmanitosti duchovních projevů v našich 

komunitách prožívaných. 

 

15. Co byste dnes řekli o vztazích autority v L'Arche? 



 

Jedním z požadavků Studijní komise bylo "analyzovat kulturní a institucionální dynamiku v 

L'Arche". 

Zejména sociologická část zprávy přináší nový pohled na vztahy autority, způsoby duchovního 

výrazu nebo metody doprovázení či dohledu, které nám byly v určitém období našich dějin vlastní. 

To bude podnětem pro naše kritické přehodnocování aspektů naší praxe, i když se v průběhu 

desetiletí a růstu L'Arche do značné míry vyvíjely. 

Proto ... (zde rozveďte, co se v dané zemi děje v oblasti školení vedoucích komunit, doprovodu a 

mechanismu zpracování zpráv atd.). 

Tento přezkum je součástí dlouhodobého projektu, který je již zahrnut do příštího mandátu 

Federace. 

 

16. Co je známo o "teologii", která byla duší této skupiny kolem otce Thomase? 

 

Nejpřesněji na tuto otázku odpoví Dominikánská komise, ale zpráva poskytuje důležitý klíč k 

porozumění. Thomas Philippe se považoval za uchovatele tajemství, za plod zjevení, 

ospravedlňujícího lež a přestoupení norem katolické církve nebo zákona v souladu s Boží vůlí. 

Podle něj měli Ježíš a Marie incestní vztah s cílem rehabilitovat tělo a navázat mysticko-láskyplné 

vztahy, které budou pokračovat i v posmrtném životě. Tělesné vztahy se staly kanálem milosti, 

vyžadující naprostou poslušnost a zřeknutí se běžných rozumových zásad. Thomas Philippe, stejně 

jako Jean Vanier, se prezentovali jako kristovské postavy a vyzývali ženy, aby zakoušely intimní či 

sexuální vztahy jako mystické sjednocení. 

 

17. Co jste od roku 2020 udělali v oblasti prevence a nahlašování zneužívání? (upravte/doplňte 

v každé zemi podle svých vnitrostátních opatření) 

 

Jak jsme se zavázali v roce 2020, provedli jsme v celé Federaci důkladnou revizi a přepracování 

našich opatření pro prevenci a ochranu osob s postižením i bez něj. To vyžadovalo mobilizaci a 

angažovanost všech zástupců federace a vedoucích komunit. 

Tato práce vedla k vytvoření referenčního rámce zpracovaného ve spolupráci s partnerem mimo 

L'Arche inspirovaného britskými standardy. Tento rámec byl dokončen a schválen v roce 2022 a 

přeložen do 17 jazyků federace.   

Zavádění těchto opatření stále probíhá v závislosti na konkrétních podmínkách jednotlivých zemí, v 

nichž L'Arche působí. Některé z těchto zemí již mají právní a regulační arzenál upravující zavedená 

ustanovení, zatímco v jiných zemích bude referenční rámec sloužit jako základ pro vytvoření jejich 

protokolů o ochraně osob. 

Federace zřídila oddělení pro hlášení zneužívání zodpovědné za vyšetřování situací, jež jí byly 

postoupeny. Tato jednotka je složena z lidí mimo L'Arche nebo bez provozní odpovědnosti. 

Podobné mechanismy existují ve stále větším počtu našich zemí a komunit. 

V průběhu roku 2023 bude proveden nový audit všech našich komunit, aby se posoudila úroveň 

jejich souladu se standardy stanovenými v referenčním kritériu a rozvoj pozitivní kultury ochrany 

osob, ke které se zavazujeme. 

Do roku 2019 byl vypracován interní kodex chování, který byl rozeslán všem komunitám, a do 

ledna 2020 byly vyvinuty moduly školení na ochranu osob se zdravotním postižením, které jsou 

přístupné i našim členům. 

Na mezinárodní úrovni za všechna tato opatření odpovídá řídící výbor vedený mezinárodními 

vedoucími. 

 

18. Jste v kontaktu s oběťmi Jeana Vaniera? Jste zapojeni do procesu nápravy? 

 



Před zveřejněním výsledků průzkumu 2020 napsali vedoucí představitelé L'Arche International 

ženám, které vydaly svědectví, aby jim projevili úctu, vyjádřili solidaritu a byli jim k dispozici. 

Mnohé z nich uvedly, že provedené práce jsou samy o sobě dílem nápravy. 

Na znamení uznání své odpovědnosti za zneužití spáchaná Thomasem Philippem a Jeanem 

Vanierem se L'Arche připojila ke "Commission Reconnaissance et Réparation" CRR Komise uznání 

a náhrady), zřízené ve Francii katolickou církví, která je oprávněna přijímat žádosti o odškodnění za 

zneužití spáchaná členy církve, ať už kleriky nebo laiky. Toto členství umožní obětem Thomase 

Philippa a Jeana Vaniera ve Francii i v zahraničí zapojit se, chtějí-li, do procesu spravedlivé 

nápravy, nelze-li využít občanskoprávní právní systém. 

 

19 Jaký je rozdíl mezi tím, z čeho byl obviněn otec Thomas a Jean Vanier? 

Zpráva zdůrazňuje nezlomné pouto mezi Jeanem Vanierem a jeho duchovním otcem, P. Thomasem 

Philippem, ale také rozdíly mezi oběma muži. Přestože jejich údajně duchovní ospravedlnění je 

podobné, sexuální zneužívání, kterého se dopustil Thomas Philippe, se od sexuálního zneužívání, 

jehož se dopustil Jean Vanier, liší svou povahou, četností a násilím. Na rozdíl od otce Thomase si 

Komise nebyla vědoma žádných osob "zasvěcených" Jeanem Vanierem, které by pak zneužívání 

napodobovaly. 

Skutečnosti, z nichž je obviněn Jean Vanier, jsou však velmi závažné. Bezvýhradně je odsuzujeme. 


