
L‘Arche International oznamuje výsledky nezávislého šetření 

překlad článku z webu L’Arche International 
 
22. února 2020 vedení L‘Arche International poslalo dopis federaci komunit L‘Arche, která působí v 38 
zemích světa, kde uveřejnili výsledky šetření, jímž pověřili nezávislou organizaci. Šetření zahrnovalo 
svědectví týkající se jeho zakladatele Jeana Vaniera a jeho historické napojení na otce Thomase Philippa, 
kterého považoval za svého duchovního otce. 
 
Šetření bylo provedeno GCPS, nezávislou britskou agenturou specializující se ve zlepšování procesů pro 
předcházení a ohlašování zneužívání. L‘Arche International navíc ustavila nezávislý dohledový výbor složený 
ze dvou bývalých státních úředníků ve Francii, aby prověřovali celistvost a spolehlivost procesu šetření a 
výsledků. Ve své zprávě konstatovali: „Nemáme důvod zpochybňovat metodologii šetření a vážnost, se 
kterou byla provedena. Tyto závěry tedy považujeme za dobře opodstatněné. 
 
Šetření dostalo důvěryhodná a soudržná svědectví od šesti dospělých žen bez postižení, zahrnující dobu 
mezi lety 1970 a 2005. Každá ze žen hlásí, že s nimi Jean Vanier započínal sexuální vztahy, obvykle v rámci 
duchovního doprovázení. Přestože jedny neměly předchozí znalost o zážitcích těch druhých, tyto ženy hlásily 
podobná fakta spojená s vysoce neobvyklými duchovními nebo mystickými vysvětleními používanými k 
ospravedlnění tohoto jednání. Bylo zjištěno, že vztahy byly manipulativní a citově zneužívající, a měly 
významný negativní dopad na jejich osobní životy a následné vztahy. Tyto činnosti naznačují silnou 
psychologickou a duchovní moc, kterou Jean Vanier nad těmito ženami měl a potvrzují jeho přijetí některých 
zvrácených teorií a praktik otce Thomase Philippa. 
 
Šetření nenaznačuje, že by Jean Vanier měl nepatřičné vztahy s lidmi s intelektuálním postižením. 
 
Vedle šetření GCPS, pověřila L‘Arche International značným dílem historického výzkumu založeného na 
archívech předtím nezkoumaných. Analýza různých archivů ukázala zdroje přístupu Jeana Vaniera vůči těmto 
ženám a potvrzuje, že přijal některé úchylné teorie a praktiky otce Thomase Philippa. 
 
Důkazy shromážděné ze šetření spolu s historickým výzkumem ukazují, že: 
 

 Již v padesátých letech, deset let před zakládáním L‘Arche a v rozporu s jeho veřejným prohlášením, 
si byl Jean Vanier vědom základních důvodů pro kanonický proces a odsouzení otce Thomase Philippa 
katolickou církví v roce 1956. Důvody spočívají v jeho teoriích, které byly popisovány jako „falešná mystika“, 
a sexuální praktiky, které z nich vycházely. Jean Vanier popisoval otce Thomase Philippa jako svého 
duchovního otce. 

 Historický výzkum naznačuje, že v padesátých letech byl Jean Vanier členem tajné skupiny, která 
přijala a účastnila se na některých deviantních sexuálních praktikách otce Thomase Philippa, jež byly 
založeny na takzvaných „mystických“ nebo „duchovních“ názorech, které byly odsouzeny katolickou církví. 
Tuto skupinu tvořili otec Thomas Philippe, Jean Vanier a několik žen. 
 
L‘Arche International předložila závěrečnou zprávu spolu s historickým průzkumem nezávislé církevní komisi 
pro sexuální zneužívání ve Francii (CIASE), která je odpovědná za šetření zneužívání v katolické církvi ve 
Francii. 
 
V dopise datovaném 22. února 2020 vedoucí L‘Arche International Stephan Posner a Stacy Cates Carney 
napsali Federaci L‘Arche: 
 
Jsme těmito odhaleními šokováni a bezvýhradně tyto skutky odsuzujeme, vždyť jsou v naprostém protikladu 
s hodnotami k nimž se Jean Vanier hlásil a jsou neslučitelné se základními pravidly respektu a 
nedotknutelnosti osob a proti základním principům na nichž je L‘Arche založena. 
 

https://www.larche.org/news/-/asset_publisher/mQsRZspJMdBy/content/inquiry-statement-test?_101_INSTANCE_mQsRZspJMdBy_redirect=https%3A%2F%2Fwww.larche.org%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mQsRZspJMdBy%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2


Uznáváme odvahu a utrpení těchto žen, i těch, které snad zůstávají v mlčení. Chceme také vyjádřit svou 
vděčnost ženám, které před několika lety prolomily mlčení o otci Thomasovi Philippe, a tak ostatním 
pomohly se osvobodit od břemene studu a utrpení, které si nezasloužily nosit. Všechny je žádáme o 
odpuštění za tyto události, které se odehrávaly v prostředí ‚L‘Arche, a některé z nich byly způsobeny naším 
zakladatelem“. 
 
L‘Arche je odhodlána zajistit, aby jejích 154 komunit na celém světě byly místy bezpečí a růstu pro všechny 
její členy, ať mají postižení, nebo ne. 
 
V celé Federaci provádí L‘Arche důkladné a nezávislé vyhodnocení současných postupů a procesů chránících 
bezpečí. Navíc k místním pravidlům k zajištění bezpečí, které již ve Federaci platí, vytvořila L‘Arche 
International centralizovanou ohlašovací proceduru která je k dispozici všem jejím členům. Přijaté informace 
nebo hlášení budou zpracovávány komisí složenou zčásti lidmi mimo L‘Arche. 
 
V tomtéž dopise dva mezinárodní vedoucí konstatují: 
„Pro mnohé z nás byl Jean jedním z lidí které jsme milovali a respektovali nejvíce. Jean inspiroval a těšil 
mnoho lidí na celém světě… a jsme si vědomi, že tyto informace mnohým z nás, uvnitř či vně L‘Arche způsobí 
velký zmatek a bolest. I když je značné dobro, které během svého života vykonal nezpochybnitelné, přece 
musíme oplakat jistý obraz, který jsme o Jeanovi a o počátcích L‘Arche měli.“ 
 
A dodávají: 
„Slova těch kdo svědčili, vynášejí na světlo obtížnou část naší historie, ale dávají L‘Arche příležitost jít 
kupředu s lepším pochopením naší historie, a nakonec s lepší výbavou čelit výzvám naší doby.“ 
 
Dopisy napsané mezinárodními vedoucími L‘Arche Federaci o šetření GCPS, stejně jako souhrnná zpráva o 
šetření a historickém výzkumu jsou k dispozici na www.larche.org 
 
 
Dopis od mezinárodních vedoucích - únor 2020 
Souhrnná zpráva - únor 2020 
Šetření a historická časová osa 
Dopis od mezinárodního vedoucího - červen 2019 
Dopis od mezinárodního vedoucího - červenec 2019 
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