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Praėjusių metų birželį informavome jus, kad ketiname inicijuoti tyrimą, ir „įgaliojome išorės agentūrą 

atlikti išsamų ir nepriklausomą tyrimą, kuris mums leistų geriau suprasti bendruomenės istoriją, pagerinti 

išnaudojimo prevencijos priemones ir tokiu būdu patobulinti esamą strategiją ir praktiką“. Vykdant tyrimą 

buvo ieškoma atsakymų apie „tėvo Tomo aplinką [kai jis būdamas „Arkoje“ išnaudojo moteris neturinčias 

psichikos sutrikimų] ir Žano Vanje (Jean Vanier) vaidmenį šioje aplinkoje“. 

Tarptautinė vadovų komanda bei Tarptautinė „Arkos“ valdyba patvirtino sprendimą pradėti šį tyrimą 

ir paskelbti jo rezultatus jums. Šis tyrimas tęsia veiksmus, kuriuos 2014 m. pradėjo mūsų pirmtakai Patrick 

Fontaine ir Eileen Glass, kai juos pasiekė liudijimai apie tėvą Tomą.  

Su didžiuliu liūdesiu norime su jumis pasidalinti užsakomojo tyrimo ir savo atlikto tyrimo rezultatais. 

Tai, kad šie rezultatai skelbiami praėjus tiek nedaug laiko po Žano mirties, yra visiškas sutapimas. 

Kadangi šiame darbe iškeliami kaltinimai Žanui Vanje ir tai verčia abejoti „Arkos“ atsiradimo istorija, 

šiandien skelbiame išvadas su sunkia širdimi ir dideliu liūdesiu. Pripažindami žmonių, paliudijusių šiame 

tyrime, drąsą ir žinodami vertybes, kurios yra „Arkos“ pagrindas, dalinamės išvadomis su jumis. 

Išsamiai išanalizavę dokumentus, kuriuos tarptautinė „Arkos“ bendruomenė turėjo leidimą skaityti, ir 

liudijimus, į kuriuos buvo atkreiptas mūsų dėmesys, šiandien mes galime patvirtinti šiuos faktus:  

• Jau šeštajame dešimtmetyje, priešingai nei „Arkos“ bendruomenėms buvo sakęs, Žanas Vanje 

žinojo daugelį svarbių priežasčių, dėl kurių buvo atliekamas 1956 m. kanoninis tyrimas. Jis žinojo, kad 

Katalikų Bažnyčia pasmerkė tėvą Tomą Filipą už jo teorijas, pavadintas „melagingu misticizmu“, ir už 

seksualines praktikas, atliekamas remiantis šiomis teorijomis.  

Tėvas Tomas Filipas buvo žmogus, kurį Žanas Vanje apibūdino kaip savo dvasinį vadovą ir kaip asmenį, 

kuris, Žano teigimu, paskatino jį įkurti „Arkos“ bendruomenę. 2015 m., praėjus dvidešimt dvejiems metams 

po jo mirties, federacija sužinojo, kad tėvas Tomas išnaudojo moteris neturinčias psichikos sutrikimų tuo 

metu, kai gyveno „Arkos“ bendruomenėje Trosly (Prancūzijoje) ir vykdė savo kaip kunigo tarnystę. Žanas 

Vanje ne kartą teigė nežinojęs apie išnaudojimą ir jis niekada neatskleidė, kas iš tikrųjų juos siejo su tėvu 

Tomu šeštajame dešimtmetyje.  

• Žanas Vanje, tuo metu dar jaunas vyras, artimai ir pasitikėdamas bendravo tėvu Tomu Filipu. Jis 

taip pat dalyvavo seksualinėse praktikose, inicijuotose tėvo Filipo, su moterimis, kurios pritardavo šiems 

veiksmams (remianti įrodymais, kuriuos turėjome galimybę peržiūrėti).  

• 1956 m. Bažnyčia tėvą Tomą Filipą pripažino kaltu ir uždraudė bendrauti su nedidele grupe žmonių, 

kuriai priklausė ir Žanas Vanje. Nepaisant to, tėvas Tomas Filipas, Žanas ir keletas moterų ir toliau palaikė 

santykius iki „Arkos“ įkūrimo 1964 metais. Kai kurie iš šios grupelės nariai priklausė Trosly bendruomenei 

„Arkos“ veiklos pradžioje ir dalyvavo „Arkos“ veikloje daug metų neatskleisdami savo pradinių santykių 

pobūdžio.  

• Tyrimo metu buvo gauti patikimi ir nuoseklūs šešių suaugusių moterų, neturinčių protinės 

negalios, liudijimai apie laikotarpį nuo 1970 iki 2005m. Šios moterys nepriklausė minėtai grupei. Kiekviena 

iš šių moterų liudija, kad Žanas Vanje iniciavo seksualinį elgesį, dažniausiai dvasinio palydėjimo metu. Kai 

kurias moteris ši patirtis giliai sužeidė. Žanas Vanje prašė visų moterų laikyti šiuos įvykius paslaptyje. Anksčiau 

šios moterys viena kitos nepažinojo, tačiau jos pateikė panašius faktus apie ypatingai netinkamus dvasinės 

ar mistinės patirties paaiškinimus, kuriuos Žanas naudojo pateisindamas tokį seksualinį elgesį.  

Šie veiksmai liudija apie stiprią psichologinę ir dvasinę Žano Vanje kontrolę šių moterų atžvilgiu ir 

atskleidžia tai, kad jis savitai pritaikė tam tikras ilgą laiką tėvo Tomo Filipo taikytas iškrypėliškas teorijas ir 

praktikas. 

Šie atradimai mus šokiravo ir mes atvirai ir griežtai smerkiame tokius veiksmus, visiškai nederančius su 

vertybėmis, kurias deklaravo Žanas, ir prieštaraujančius bet kokioms asmens pagarbos ir padorumo 

taisyklėms, o taip pat esminiams „Arkos“ bendruomenės principams.  

Daugeliui mūsų, Žanas buvo vienas labiausiai mylimų ir gerbiamų žmonių. Jis įkvėpė ir paguodė daugelį 

žmonių visame pasaulyje, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo „Arkos“ bendruomenės dalimi. Ypatingai 



galvojame apie „Tikėjimo ir šviesos“ narius ir suvokiame, kokią sumaištį ir liūdesį ši informacija sukelia. Nors 

neabejojame Žano per gyvenimą padarytais didžiais gerumo darbais, vis tik mums liūdna prarasti įvaizdį, kurį 

buvome susidarę apie Žaną ir „Arkos“ ištakas. Kad ir kaip Žanas Vanje suprato ar pateisino šiuos santykius, ar 

moterys, pateikusios liudijimus, skirtingai interpretavo juos, tyrimo metu buvo nustatyta, kad kai kurios 

moterys šių įvykių buvo giliai sužeistos ir patyrė ilgalaikes neigiamas pasekmes.  

Žanas slėpė tam tikrą savo asmenybės dalį ir jo tylėjimas, kad ir kokios būtų to priežastys, leido toliau 

vešėti netinkamoms praktikoms ir iškraipė bendruomenės įkūrimo istoriją. Norime pabrėžti, kad nėra jokių 

įrodymų, kad Žanas Vanje galėjo taip elgtis su žmonėmis, turinčiais negalią.  

Prireiks daugiau laiko ir pastangų, o taip pat pagalbos iš išorės, suprasti šią mūsų bendruomenės 

istorijos dalį ir tokio elgesio priežastis. Tikėtina, kad gausime papildomos informacijos, kuri padės mums 

suvokti šiuos įvykius. Mes tęsime tyrimą ir informuosime jus apie mūsų veiksmus ir rezultatus.  

Kaip buvo suplanuota šio tyrimo pradžioje, mes taip pat atidžiai įvertinsime esamas priemones, kurias 

taikome išnaudojimo prevencijai, apsaugoti žmones turinčius negalią ir jos neturinčius, įskaitant ir pranešimo 

apie išnaudojimą duomenų tvarkymo procesus Federacijoje praeityje ir pastaruoju metu. Taip pat, be šiuo 

metu mūsų bendruomenėse ar šalyse taikomų pranešimo procedūrų, tarptautinė „Arkos“ federacija nustatė 

centralizuotą pranešimo procedūrą, pagal kurią visiems nariams sukuriama saugi ir patikima aplinka. Darbo 

grupė, kuriai priklauso ir „Arkos“ veikloje nedalyvaujantys žmonės, turi surinkti visą informaciją ir nuspręsti, 

ką su ja daryti (LINK).  

Mes ir toliau vystysim ir taikysim apsaugos strategijas ir procedūras, kad jos taptų neatsiejama mūsų 

bendruomenės gyvenimo dalimi ir tokiu būdu užtikrintų mūsų narių saugumą ir tobulėjimą.  

Per artimiausias savaites ir mėnesius, mes prašysime bendruomenių vadovų organizuoti dialogo ir 

paramos erdves, kad kiekvienas bendruomenės narys (su negalia ar be jos) turėtų galimybę išreikšti savo 

jausmus, mintis ir užduoti klausimus. Norintys gali rasti mūsų atlikto darbo santrauką bendruomenės 

internetiniame puslapyje. Ataskaita, kurioje pateikiami pagrindiniai rezultatai, buvo parengta remiantis 

istoriniu tyrimu ir detalesne konfidencialia ataskaita, kurios turiniu mes pasidalinome su Tarptautine vadovų 

komanda bei Tarptautine „Arkos“ valdyba.  

Nors mūsų pačių atlikto tyrimo bei šio tyrimo rezultatai mus giliai paliečia, kiekvienas asmeniškai ir visi 

drauge turime pareigą tiems, kuriuos šie įvykiai sužeidė, ir pareigą sau patiems: „Arka“ neturės ateities, jei 

mes nesugebėsime pažvelgti į praeitį aiškiu žvilgsniu. Tai, ką mes šiandien sužinojome, yra didžiulis smūgis ir 

kelia sumaištį. Bet prarasdami tikrumą ir pasitikėjimą tikimės įgauti brandos ir žengti į „Arkos“ bendruomenės 

ateitį būdami teisingesni, įžvalgesni ir laisvesni. 

Norėtume pagerbti tas moteris, kurios pasidalino savo liudijimais. Mūsų, kaip „Arkos“ vadovų, pareiga 

yra ne ginti save nuo skausmingos tiesos, bet likti ištikimiems principams, kuriais vadovaujamės ir patvirtinti 

„išskirtinę kiekvieno žmogaus vertę“*. Mes pripažįstame šių moterų (taip pat ir tų, kurios nedrįsta kalbėti) 

drąsą ir kančią. Taip pat norėtume išreikši dėkingumą moterims, kurios prieš kelis metus nutraukė tylą ir 

prakalbo apie tėvą Tomą Filipą ir tokiu būdu padėjo kitoms prabilti apie neteisingai užkrautą gėdos ir skausmo 

naštą. Kadangi šie įvykiai vyko „Arkos“ bendruomenėje ir mūsų įkūrėjas buvo dalies jų priežastimi, mes 

prašome visų jūsų atleidimo.  

Liudytojų žodžiai ne tik iškelia nemalonią mūsų istorijos dalį, bet ir suteikia „Arkai“ šansą tęsti savo 

kelionę, labiau įsigilinti į savo istoriją ir, galiausiai, gebėti geriau priimti šių dienų iššūkius. Mes suprantame, 

kad tokia ir buvo šių moterų intencija ir mes esame už tai dėkingi.  

Visiems jums „Arkos“ bendruomenės nariams visame pasaulyje mes dar kartą norime išreikšti 

stiprius draugystės ryšius, rūpestį vieni kitais ir pasitikėjimą, kad kartu mes ištversime šį išmėginimą. 

Pasitikėdami Dievu ir draugų palaikymu, mes ir toliau stengiamės savo bendruomenėse, savo 

kaimynystėje, miestuose ir šalyse „dirbti kartu [asmenys su protine negalia ir jos neturintys] kurdami 

žmogiškesnę visuomenę“*. Viliamės, kad mūsų vykdomas darbas, kuriuo pasidalinome šiame laiške, prisidės 

prie šio bendro tikslo.  

 

*Identiteto ir misijos apibūdinimas, 2007 m. kovo mėn. 


