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У статті охарактеризовано різноманітні підходи, які склалися в українській, західноєвропейській, чеській 
та словацькій історіографії щодо висвітлення проблематики державно-церковних взаємин у Чеській Республіці. 
Охарактеризовано проблеми формування і функціонування державно-церковних відносин у країнах Центрально-
Східної Європи загалом і Чехії зокрема.

Проаналізовано праці вітчизняних та зарубіжних учених, а саме: Г. Бідалфа, В. Кола Дюрема, В. Маркуся, П. Мойзеса, 
Дж. Сміта, Т. Фолдеші, які досліджували це питання. Досліджено праці В. Єленського, які мають велике значення під 
час опрацювання такої теми. Адже він є одним з тих науковців, котрі найбільш продуктивно досліджували сутність, 
особливості, характеристику і масштаби змін, що відбулися на релігійній мапі Європи після падіння Берлінського муру. 
Проаналізовано праці Ф. Рудича щодо теми дослідження. Опрацьовано праці Д. Вовк та деяких інших дослідників.

У дослідженні охарактеризовано питання системних суспільно-політичних перетворень у Чехії та Словаччині на 
перехідному етапі постсоціалістичної трансформації.

Проаналізовано сутність церковного права як моделі європейського міждержавного нормативно-правового про-
стору. Описано механізм впливу релігійної правової традиції на правотворчість переважно у країнах Західної Європи.

Охарактеризовано роль та місце церкви в державних та суспільних відносинах. Проаналізовано праці вітчизня-
них та зарубіжних учених щодо сучасної історії країн Центральної та Східної Європи.

У праці проаналізовано специфіку, особливості поняття релігійної свободи і релігійних прав людини, а також 
розвиток релігійної свободи та релігійних прав людини в Чеській Республіці.

Охарактеризовано історіографію досліджень державно-церковних відносин у Чеській Республіці багатьма вче-
ними, як і роль церкви у відносинах з державою.

Ключові слова: державно-церковні відносини, Центрально-Східна Європа, Чехословацька республіка, 
історіографія.

The article describes the various approaches that have developed in Ukrainian, Western European, Czech and Slovak 
historiography to cover the issue of state-church relations in the Czech Republic. The problems of formation and functioning 
of state-church relations in the countries of Central and Eastern Europe and the Czech Republic in particular are described.

The works of domestic and foreign scientists are analyzed, among them: H.F. Biddulf, Cole W. Durham, V. Markus, 
P. Mojzes, J.M. Smith, T. Foldesi, who studied this issue. The works of V. Yelensky, which are important during the research 
of this topic, are studied. After all, he was one of those scholars who most productively studied the nature, features, 
characteristics and scale of the changes that took place on the religious map of Europe after the fall of the Berlin Wall. The 
works of F.M. Rudych, on the topic of research. The works of D. Vovk and some other researchers have been studied.

The issues of systemic socio-political transformations in the Czech Republic and Slovakia at the transitional stage 
of post-socialist transformation is described in the study.

The essence of church law as a model of the European interstate normative-legal space is analyzed. The mechanism 
of influence of religious legal tradition on law-making mainly in the countries of Western Europe is described.

The role and place of the church in state and public relations are described. The works of domestic and foreign 
scientists on the modern history of Central and Eastern Europe are analyzed.

The specifics, features of the concept of religious freedom and religious human rights are analyzed in the paper, 
and development of religious freedom and religious human rights in the Czech Republic.

The historiography of researches of state – church relations in the Czech Republic is characterized by many scientists, 
as the role of state-church relations.

Key words: state-church relations, Central and Eastern Europe, Czechoslovak Republic, historiography.

Постановка проблеми. Взаємодія між держа-
вою і церквою розпочалася відразу після виник-
нення цих важливих інститутів. Історичний 
процес доводить, що релігія може бути одним 
з головних чинників об’єднання народу, держа-
вотворення, завдяки ній може зміцнюватися між-
народний авторитет держави і водночас вона може 
бути дестабілізуючим чинником. Отже, одним із 
важливих напрямів державної діяльності є від-

працювання державної політики у справах релігії 
та закріплення взаємин між державою та церквою 
у відповідній законодавчій базі, яка б гарантувала 
релігійні права, рівність церков і т. д.

Чехословацька республіка належить до групи 
постсоціалістичних країн, що досягли найбільших 
успіхів у системній суспільно-політичній транс-
формації перехідного постсоціалістичного пері-
оду 1990-х – початку 2000-х років і є прикладом 
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успішної демократії на теренах Східної Європи. 
З 1 травня 2004 року ЧР стала повноправним чле-
ном Європейського Союзу, а в 1999 р. разом із 
Польщею та Угорщиною була прийнята до НАТО.

У контексті реалізації європейського вибору 
України вивчення чинного досвіду співпраці дер-
жави і церкви актуальне і винятково важливе з нау-
ково-теоретичного і практичного погляду. На часі 
є потреба у проведенні наукових досліджень, які б 
синтезували самобутні українські правові і держа-
вотворчі традиції та загальноцивілізаційні досяг-
нення європейського співтовариства у сфері ідей 
і практики забезпечення прав і свобод людини, 
конституціоналізму, панування права, розбудови 
громадянського суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Під час написання статті були проаналізовані 
праці багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. 
Серед них –  В. Єленський, М. Палінчак, Д. Вовк, 
Р. Постоловський, В. Лемак та інші.

Метою статті є історіографічний аналіз дер-
жавно-церковної взаємодії у Чеській Республіці.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Історія і сучасний стан дер-
жавно-конфесійних відносин та їх правове регу-
лювання в країнах Центральної та Східної Європи 
є одним з найменш досліджених в українській 
науці; у багатьох публікаціях вони згадуються 
лише побіжно, переважно під історичним, краї-
нознавчим та релігієзнавчим кутами зору.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Історіографію проблеми формування і функціо-
нування державно-церковних відносин у краї-
нах Центрально-Східної Європи загалом і Чехії 
зокрема можна умовно поділити на сучасну укра-
їнську, західну, чеську і словацьку.

З-поміж праць, що побачили світ останнім 
часом, слід виокремити публікації українських 
учених В. Андрейка, Д. Вовка, І. Вовканича, 
С. Здіорука, В. Єленського, Г. Єрмакової, В. Лемака, 
В. Климова, А. Колодного, М. Палінчака, В. Соро-
куна, Л. Филипович, В. Яроцького та інших, в яких 
розглянуто окремі аспекти досліджуваної теми. 
В. Єленський – один з тих науковців, котрі найбільш 
продуктивно досліджували сутність і масштаби 
змін, що відбулися на релігійній мапі Європи після 
падіння Берлінського муру. Його наукові розвідки 
торкаються таких актуальних тем, як взаємодія 
релігії і політики, глобальні релігійні трансформа-
ції, міжрелігійні відносини, релігійна свобода, дер-
жавно-церковні відносини, релігійність сучасних 
суспільств загалом та українського зокрема. Уза-
гальнюючи досвід посткомуністичних трансформа-
цій, В. Єленський визначив відповідні регіональні 
моделі – «балканську», «центрально-європейську» 
та «пострадянську». Перша модель передбачає 
конституційні преференції традиційним церквам; 
друга будується на конкордаті та поширена здебіль-

шого в країнах із переважним католицьким вірос-
повіданням, до яких належить і Чеська Республіка; 
третя модель передбачає жорстке законодавче роз-
межування сфер впливу держави і церкви, рівність 
релігійних конфесій перед законом та відсутність 
будь-якої фінансової підтримки релігійних органі-
зацій із державного бюджету [1; 2].

Г. Єрмакова значну увагу приділила визна-
ченню сутності церковного права як моделі євро-
пейського міждержавного нормативно-правового 
простору, механізму впливу релігійної правової 
традиції на правотворчість переважно у країнах 
Західної Європи [3]. Д. Вовк та деякі інші дослід-
ники також акцентують увагу на християнському 
корінні сучасного права [4]. Праці науковців дають 
змогу глибше зрозуміти особливості політико-
правової системи країни, що досліджується, проте 
вибрана нами тема розглянута лише побіжно, 
в найбільш загальних рисах.

Сучасна історія країн Центральної та Східної 
Європи розглядається в досить великій кількості 
робіт українських учених політичного та геопо-
літичного характеру. Зрозуміло, більшість з них 
покликана визначити місце і роль незалежної Укра-
їни в новому геополітичному просторі Європи. 
Наприклад, саме цій проблемі присвячена інте-
грована колективна монографія українських полі-
тологів під редакцією Ф. Рудича [5]. Але автори не 
могли оминути порівняльної характеристики про-
цесів у центральноєвропейських країнах з україн-
ськими реаліями. На жаль, предметного аналізу 
вибраної нами проблематики в цій книзі немає. 
Містяться тільки поодинокі зауваження щодо 
Чехії і Словаччини в контексті загальнорегіональ-
них тенденцій розвитку міжнародних відносин.

Проте теоретико-методологічним позитивом 
згаданого політологічного дослідження місця 
і ролі України в геополітичному просторі Європи 
є, крім іншого, детальний виклад новітніх теорій 
і концепцій демократичних змін, зокрема «хвиль 
демократизації» та сучасних міжнародних від-
носин. У цьому сенсі робота є близькою до ще 
однієї групи публікацій українських учених, яку 
прийнято іменувати «транзитологією». Вони роз-
глядають історичний процес постсоціалістичної 
трансформації, в т. ч. у ЧР і СР, як комплекс глибо-
ких системних суспільно-політичних, соціально-
економічних та інших змін.

Низка дослідників визначають «транзитоло-
гію» як принципово новий напрям наукових, між-
дисциплінарних досліджень – теорію переходу, 
яка займається вивченням еволюції суспільства 
на перехідних етапах його розвитку, як «демо-
кратичний транзит» постсоціалістичних і постра-
дянських держав на сучасному етапі – перехід від 
тоталітаризму до демократії.

В українській історіографії деякі ключові 
положення «транзитології» щодо історії країн 
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Центральної та Східної Європи плідно розви-
нув і застосував І. Вовканич. Він також уперше 
здійснив порівняльний аналіз двох перехідних 
періодів в історії Чехословаччини, Чехії та Сло-
ваччини ХХ століття. Перший – друга половина  
1940-х років, коли суспільство рухалося від демо-
кратії до тоталітаризму (запропонувавши ввести 
для характеристики цього процесу поняття «анти-
демократичний транзит»), другий – з рубежу 
1980–1990-х років, коли розпочалася демокра-
тична трансформація («демократичний транзит») 
і перехід від тоталітарної до демократичної сис-
теми та громадянського суспільства [6, ст. 10]. 
І. Вовканич є також автором конкретно-історичних 
робіт щодо перебігу постсоціалістичної трансфор-
мації в окремих центральноєвропейських держа-
вах у 1990-ті – на початку 2000-х років, зокрема, 
і в Чеській Республіці [7, с. 198–210].

Є підстави вважати, що проблематика систем-
них суспільно-політичних перетворень у Чехії 
та Словаччині на перехідному етапі постсоціа-
лістичної трансформації перебуває в епіцентрі 
уваги вчених-країнознавців і найбільшим чином 
розроблена у сучасній українській історіографії. 
Українські вчені  Р. Постоловський, В. Приходько 
та ряд інших дослідників опублікували впродовж 
останніх років низку наукових робіт з аналізом 
передумов і наслідків чехословацької «оксамито-
вої революції», демократичних традицій чеського 
і словацького суспільства, характеристики основ-
них політичних партій і рухів у сучасних ЧР і СР, 
еволюції зовнішньої політики та інтеграції Чехії 
і Словаччини до НАТО і ЄС [8, с. 22–37; 9].

У монографічному дослідженні В. Андрейка 
[10] розглядається специфіка унікального в новіт-
ній історії Європи досвіду становлення і розвитку 
добросусідських відносин і стратегічного партнер-
ства між новими незалежними державами – Чесь-
кою Республікою та Словацькою Республікою, які 
усамостійнилися шляхом погодженого, договір-
ного і мирного припинення (саморозпуску) Чесько-
Словацької федерації на початку 1990-х років.

Докладний історико-правовий аналіз процесу 
реформування Чесько-Словацького федератив-
ного союзу та руху Чехії і Словаччини до незалеж-
ності у своєму монографічному дослідженні здій-
снив ужгородський правознавець В. Лемак [11]. 
У цій та згаданих вище роботах взаємини Чеської 
держави і релігійних організацій, на жаль, отри-
мали лише фрагментарне висвітлення.

Аналіз показав, що найбільш вагомий внесок 
у вивчення зазначеної проблематики зробив фахі-
вець з питань історії Центральної Європи, полі-
толог і релігієзнавець, автор понад 120 наукових 
публікацій М. Палінчак. У фокусі наукових заці-
кавлень ученого – сутність і перебіг трансфор-
маційних процесів у сучасних країнах Європи 
в царині взаємин між державою та конфесіями 

в політологічному та історичному вимірах. У чис-
ленних працях М. Палінчак сконструював автор-
ське бачення оптимальних моделей державно-
церковних взаємин у пострадянських та інших 
постсоціалістичних країнах, зокрема в Україні 
та Чехії; зробив узагальнюючий висновок про те, 
що країни Центрально-Східної Європи (Польща, 
Угорщина, Чехія, Словаччина) розбудовують свої 
взаємини з релігійними інституціями, виходячи із 
власного історичного досвіду, етнопсихологічних 
особливостей, конкретної релігійної ситуації та її 
специфіки, відповідно до своїх законодавчих актів 
[12; 13].

Предметним внеском М. Палінчака у вивчення 
проблемних питань релігійної свободи є також 
монографічне дослідження словацькою мовою 
[14] і розділ у колективній монографії англійською 
мовою [15], які побачили світ 2019 і 2020 рр. На 
основі критичного переосмислення застарілих 
теоретичних постулатів та опрацювання значного 
масиву зарубіжних першоджерел з позиції сього-
дення автор здійснив аналіз концептуально-тео-
ретичних підходів вітчизняних і зарубіжних уче-
них до розв’язання проблем взаємодії держави, 
суспільства і церкви; простежив взаємозв’язок 
між інститутами держави і церкви в країнах Цен-
трально-Східної Європи протягом тривалого істо-
ричного періоду і в різних політичних умовах, не 
оминувши своєю увагою і Чехію; висвітлив роль 
церков у демонтуванні комуністичних режимів; 
охарактеризував сучасний стан взаємин цих інсти-
туцій громадянського суспільства; осмислив їхню 
сутність і механізми вияву.

Цінність праць М. Палінчака для європей-
ського читача полягає в тому, що вони відобража-
ють сприйняття українськими науковцями подій 
у сусідніх країнах Європи, а також розширюють 
проблемне поле європеїстики.

На окрему увагу заслуговують наукові здо-
бутки вчених Заходу із зазначеної теми. Обсяг 
літератури, в якій висвітлено політичні, соціальні, 
психологічні, культурні та інші аспекти постко-
муністичних трансформацій, попри відносно 
невеликий термін часу, що минув від падіння Бер-
лінського муру і початку доби, що її може бути 
визначено як посткомуністична, виглядає досить 
значним. Серед праць, які мають методологічний 
характер, варто вказати на дослідження З. Бже-
зінського, Р. Дарендорфа, Дж. Елстера, К. Офе, 
Ю. Преуса, К. Йовітта, С. Куртуа, С. Ліпсета 
і Г. Бенса, М. Манделбаума, Дж. Рупніка, Д. Старка 
і Л. Браста, а також інших авторів.

Велике значення для розуміння напрямів 
і масштабів посткомуністичних релігійних змін 
мають також фундаментальні теоретичні праці 
західних учених другої половини ХХ ст. Д. Белла, 
Р. Белли, П. Бейера, П. Бергера, А. Ґрілі, Х. Каза-
нови, Г. Кокса, Т. Лукмана, Д, Мартина, Г. Олпорта, 
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Р. Старка та В. Бейнбріджа. Ці та інші дослідники 
зробили дуже значний внесок як в усвідомлення 
напрямів еволюції релігії у винятково мінливому, 
плюралістичному, суперечливому глобальному 
світі кінця ІІ тисячоліття, так і в справу удоско-
налення інструментарію її дослідження, розробки 
відповідних дослідницьких систем. Запропо-
новані ними теорії великою мірою визначають 
сучасні уявлення про суспільну роль релігії.

Принциповим компонентом і невід’ємною 
складовою частиною посткомуністичних транс-
формацій стали зміни у сфері релігійної свободи 
і релігійних прав людини. Зазначені проблеми 
дістали досить глибоку і всебічну розробку в пра-
цях західних та українських дослідників. Полі-
тико-правові питання і філософсько-соціологічні 
перспективи релігійної свободи на посткомуніс-
тичному просторі, зокрема на теренах колиш-
ньої Чехословаччини, розглядаються у працях 
Г. Бідалфа [16], В. Кола Дюрема [17], В. Маркуся 
[18], П. Мойзеса [19], Дж. Сміта [20], Т. Фолдеші 
[21]. Узагальнюючі дані із зазначеної проблеми 
наводяться в колективній монографії європей-
ських учених за редакцією Г. Робберса [22].

Державно-церковні відносини на теренах Чехії 
та Словаччини під історичним, політологічним 
та релігієзнавчим кутом зору докладно досліджу-
вали чеські і словацькі науковці В. Вашко [23], 
Ф. Внук [24], С. Йожефчакова [25], К. Каплан [26], 
М. Моравчікова [27; 28], Я. Пешек та М. Барнов-
ський [29; 30], Р. Чікеш [31] та інші. Їхні праці сто-

суються окремих аспектів конституційно-правових 
перетворень у повоєнній та сучасній Чехії у сфері 
взаємин держави та релігійних організацій.

Висновки та перспективи подальших роз‑
відок у цьому напрямі. Таким чином, резуль-
тати проведеного аналізу показали, що проблема 
державно-церковних відносин у країнах Цен-
трально-Східної Європи привертала і привер-
тає увагу багатьох дослідників у різних галузях 
науки, є актуальною й дотепер з урахуванням її 
невизначеності на науковому і теоретико-мето-
дологічному рівні в національному контексті 
тих чи інших країн. Труднощі та особливості, 
пов’язані з аналізом історіографічної літератури, 
зумовлюються тим, що вона має різнопрофіль-
ний (історичний, політологічний, соціологічний, 
релігієзнавчий тощо) та різнотипний характер, 
а в тематичному відношенні публікації з дослі-
джуваної теми часто перегукуються і «наклада-
ються» одна на одну. Порушена нами проблема 
дістала здебільшого фрагментарне відображення 
в літературі; її системного осмислення з позиції 
та за допомогою інструментарію політичної науки 
ще не здійснено. Бракує фундаментальних науко-
вих праць, які були би присвячені політико-пра-
вовому і релігієзнавчому аналізу тисячолітнього 
процесу взаємин між державою і церквою в Чехії, 
а також трансформаціям державно-церковних 
відносин у цій центрально-європейській країні  
в ХХ ст. Особливо це стосується періоду з 1989 р. 
до теперішнього часу.
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