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На основі джерелознавчого аналізу представлено радянську пресу
як джерело з історії Австрії перших п’яти повоєнних років. Показано,
як початок «холодної війни» позначився на тональності повідомлень
радянських періодичних видань про події у повоєнній Австрії.
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Періодичні видання посідають одне з головних місць у вивченні
історичних подій. Це стосується і вивчення «австрійського питання»
після Другої світової війни та позиції Радянського Союзу щодо його
врегулювання, яким приділялася значна увага тогочасною радянською
пресою. Свідченням цього є матеріали, почерпнуті нами з таких
провідних газет СРСР, як газета „Труд“ (була друкованим органом
всесоюзної центральної ради професійних союзів; виходить з 19
лютого 1921 року); „Правда“ як орган Центрального Комітету і
Московського Комітету ВКП(б), заснованого в 1917 році; «Известия
Советов депутатов трудящихся СССР», видавцем яких була Президія
Верховної Ради СРСР. Окрім того, у дослідженні повоєнних
австрійських процесів нами було використано також „Правду
Украины“ – орган ЦК КП(б)У, Верховної Ради і Ради Народних
Комісарів УРСР, що видавалася з січня 1938 року.

Усі вони, як зазначалося, на своїх шпальтах достатньо відводили
місця подіям, які відбувалися в Австрії, а також зовнішньополітичній
ситуації навколо «австрійського питання». Пояснення цьому доволі
просте і лежить передовсім у тій площині, що СРСР через періодичні
видання намагався пропагувати радянську визвольну місію в країнах
Центральної та Східної Європи, висвітлювати роль Червоної Армії та
радянських солдат у перемозі над гітлерівської Німеччиною та її
союзниками. Матеріал, який публікувався в газетах стосовно
«австрійського питання», черпався як безпосередньо з
німецькомовної австрійської преси „Österreichische Zeitung“, „Wiener
Tagesblat“, так і з повідомлень власних кореспондентів про події в
Австрії й умовно може бути поділений на два види: 1) інформаційний і



2) інформаційно–аналітичний. У першому випадку мова йде про
сухий виклад тієї чи іншої інформації. Наприклад, про звільнення
австрійської території від німецьких окупантів, про проблеми, які
постали перед Австрією після її звільнення тощо. Таким чином,
користуючись такого роду повідомленнями, цілком можна
прослідкувати фактичний перебіг справ з повоєнного врегулювання в
Австрії, ставлення радянської сторони до міжнародних конференцій в
Парижі, Лондоні, Москві. Інформаційно–аналітичні публікації
передавали атмосферу, у якій відбувалося вирішення «австрійського
питання». Саме через подібного роду публікації можна часто
прослідкувати ті міжнародні проблеми, які стояли на заваді
розв’язання даної проблеми, внутрішньополітичну ситуацію, боротьбу
різних політичних сил за вплив в австрійському суспільстві.

Інтерес до Австрії союзники починають проявляти ще під час
Другої світової війни, коли відбувся остаточний перехід стратегічної
ініціативи до їх військових сил.  Так,  у листопаді 1943 року була
прийнята «Московська декларація». У ній Австрія оголошувалася
першою країною, яка стала жертвою нападу гітлерівської Німеччини,
незалежність якої після закінчення Другої світової війни слід
відновити.

Починаючи із завершальних подій Другої світової війни, Австрія
посідає одне з головних місць у блоці міжнародних новин. Один лише
перелік заголовків статей, якими в цей час наповнювалися газети,
говорить сам за себе: «В районе Вены» [2. – 1945. – 8 апр.], «Уличные
бои в Вене» [2. – 1945. – 11 апр.], «Австрийцы встречают Красную
Армию» [2. – 1945. – 12 апр.], «На пути к Вене» [2. – 1945. – 13 апр.],
«Вена взята» [2. – 1945. – 14 апр.], «Битва за Вену» [2. – 1945. – 14
апр.] (газета „Труд"); «Между Дунаем и озером Балатон» [1. – 1945. –
28 март.], «На подступах к Вене» [1. – 1945. – 4 апр.], «На Вену» [1. –
1945. – 7 апр.], «Путь к Вене» [1. – 1945. – 8 апр.], «На улицах
Вены» [1. – 1945. – 12 апр.], «Бои за Вену» [1. – 1945. – 13 апр.],
«Освобождение Вены» [1. – 1945. – 14 апр.], «В Вене» [1. – 1945. – 15
апр.] (газета „Правда").

Аналіз цих публікацій дає можливість дійти висновку, що, по–
перше, яскраво простежується чітка лінія виняткової ролі Червоної
Армії у звільненні від гітлерівської Німеччини австрійської території.
До уваги не береться той аспект, що лише завдяки вдалим
наступальним операціям як на Сході, так і на Заході Європи стало
можливим поступове витіснення німецьких військ і їхніх союзників з
окупованих територій. По–друге, СРСР готує ґрунт для висунення
майбутніх претензій до західних держав, посилаючись на численні



жертви Червоної Армії.
Після визволення Австрії та поновлення діяльності австрійських

органів влади інтерес до австрійських подій у радянській пресі не
зменшується. Так, у газеті «Правда» 16 червня 1945 року вміщено
виступ австрійського канцлера Карла Реннера по австрійському радіо.
У ньому видатний політичний діяч,  патріот своєї країни,  зокрема,
сказав: „Новий державний організм виступає перед усім світом і в моїй
особі вперше звертається до усіх існуючих держав. Відновлена Австрія
одночасно є новою і старою. Республіканська Австрія є новою,
оскільки протягом 7 років на географічних картах, на яких яскравими
фарбами позначені держави, не було території, яка мала б назву
Австрія. 1938 р. унаслідко анексії нашої країни гітлерівською імперією
Австрія зникла з географічних карт. Проте цей державний організм все
ж старий, оскільки він є відродженою союзною австрійською
республікою, яка в 1918 р., після закінчення Першої світової війни,
була врятована при розвалі Габсбурзької дуалістичної монархії і
утворена внаслідок спільної волі всього народу. Гітлерівський режим
видавав закони, з допомогою яких намагався викоренити навіть назву –
Австрія і замінити його назвою – Остмарк. Гітлерівський режим
зруйнував австрійську державу, ліквідував її уряд і правління. Проте
його жахливі і варварські методи пригнічення, які застосовувались
гітлерівським режимом, були не в змозі ліквідувати назву – Австрія і
ліквідувати прагнення народу до волі і державності... Навколо нас
виникає новий світ. Він повинен виникнути, і він виникає. Ми
прагнемо до цього світу всіма силами. Ми просимо держави, які є
нашими сусідами, а також народи і держави у віддалених місцях світу
дозволити нам взяти участь у цій новій організації як скромного, але
рівноправного члена. Ми впевнені, що ми будемо варті цього" [1. –
1945. – 16 июня.]. Карл Реннер прекрасно усвідомлював, про що вів
мову.

Адже повоєнне австрійське питання розпадалося на дві складові: з
одного боку, прагнення австрійців до відновлення своєї державності,
так дипломатично, але чітко висловлене К. Реннером і потреби
подолання тих внутрішніх проблем, які стояли перед австрійською
нацією; з другого – інтереси великих держав, які переслідували власні
цілі, що теж прекрасно усвідомлював К. Реннер і що видно з
вищевказаної цитати.

Так чи інакше, як внутрішньо-, так і зовнішньополітичні аспекти
австрійського питання знайшли своє відображення і в радянських
періодичних виданнях. При цьому відчутно, як у міру наростання
напруги між колишніми союзниками, посилювалася й антизахідна



риторика радянських газет. Зокрема, з відновленням австрійської
держави гостро постала проблема подолання нехай і короткого, але
насиченого нацистського минулого. У цьому зв’язку велика увага
приділялась проблемі освіти в Австрії. Так, у статті „Реформа
просвещения в Австрии" [1. – 1945. – 30 авг.], яка з’явилася наприкінці
літа 1945 р. у газеті «Правда», міністр освіти Австрійської республіки
Ернст Фішер наголошував на необхідності реформування шкільної
освіти. За його баченням слід було відкрити такі типи шкіл: народні,
середні і вищі, а нацистські навчальні плани ліквідовувалися.
Зрозуміло, що в рамках освітньої реформи значна увага приділялася
новому підходу до викладу історії.

Однак уже через п’ять років тональність матеріалів про
денацифікацію змінюється. Тепер її повільні темпи пов’язують із
зовнішнім втручанням. Так, повідомлення про засідання заступників
міністрів закордонних справ вийшло під промовистим заголовком:
„Англо–американские империалисты пытаются превратить Австрию в
свой военный плацдарм“ [1. – 1950. – 29 апр.]. Власне на самому
засіданні представник Радянського Союзу Зарубін зазначив, що в
Австрії активізується діяльність різних профашистських груп та
організацій. Так, наприклад, у лютому 1949 року в американській зоні
окупації Австрії була створена неофашистська організація «Союз
незалежних», яка об’єднувала колишніх нацистів. До керівного ядра, за
його словами, входили фашистські та військові злочинці такі, як:
Краус, Фріц, Штюбер. На зборах організації «Союзу незалежних»
відкрито пропагується нацистська ідеологія, ідея реваншизму,
розповсюджувалися листівки з фашистською свастикою, співаються
німецькі гімни.

За баченням радянської сторони, „Союз незалежних“ – не єдина
організація відродженого фашизму в Австрії. Створений у складі
народної партії так званий „Молодий фронт“, також є неофашистською
організацією, яку очолює граф Штрахвіц, у минулому співучасник
засудженої австрійським судом підпільної фашистської організації.
Друкований орган цієї організації «Юнге фронт» прославляє
військових і фашистських злочинців, гітлерівську армію та її злочини
на колишніх окупованих територіях.

У зв’язку з цим радянські представники в Союзній раді 9 та
22 грудня 1949 року пропонували запросити від австрійського

уряду звіт про результати проведення денацифікації в Австрії, а також
про ті заходи, які вони мають намір провести стосовно активізації
неофашистських організацій для запобігання відродження фашизму в
Австрії. Проте Союзна рада не ухвалила жодного рішення через



відмову представників західних держав.
Ще одним каменем спотикання в стосунках колишніх союзників

на території Австрії стало питання німецької власності та її
демілітаризації. У радянській пресі наголошувалося, що в західних
зонах демілітаризація майже не проводилася – навпаки під
керівництвом американських і британських військових відбувалося
відновлення австрійського військово–промислового комплексу.
Зокрема, у повідомленні «О демилитаризации Австрии» [1. – 1948. – 16
янв.] вміщена заява офіційного представника СРСР генерал-
полковника Курасова на засіданні Союзної ради з Австрії. У своєму
виступі Курасов заявив таке: «У радянській зоні повністю ліквідовано
більше 20 великих підземних військових заводів та інших військових
об’єктів, зокрема такі, як підземний авіазавод «Флюгцейгверке» в
Нейнкірхені, підземний шарикопідшипниковий завод у Рогендорфі,
підземний авіаційний завод у Санкт-Георгені, підземні цехи танкового
заводу «Нібелунгеверке» в Санкт-Валентині, завод з виробництва
боєприпасів в Енцельсфельді, кульовий завод у Хіртенберзі. Радянське
командування передало австрійській владі значну кількість військових
аеродромів. Ці аеродроми ліквідовані, а площа, на якій вони
розміщувалися, використовується під посіви» [1. –1948. – 16 янв.].

На відміну від радянської зони, як наголошував генерал Курасов,
у західних зонах три четвертих військових підприємств не були
ліквідовані, більшість з них зберегли свої виробничі потужності
та обладнання. Крім того, деякі з військових підприємств навіть
обновили обладнання, розширили та модернізували виробництво.
Представник СРСР наголошував на тому факті, що значні кошти в
західних зонах спрямовані не на відновлення промисловості, а
спрямовані на переобладнання колишніх велетенських військових
підприємств, збудованих німцями в цілях забезпечення німецької армії
стратегічною сировиною та озброєнням. Такі підприємства в першу
чергу отримують вугілля, електроенергію, сировину, а також кредити
та іншу допомогу від США, тоді як мирні галузі виробництва
потерпають від дефіциту палива, електроенергії, сировини. Такі
підприємства, як комбінат концерну «Герман Геринг» в Лінці та
алюмінієві заводи в Браунау, відновлювалися та модернізувалися.
Підземний завод в Ебензее (американська зона) не тільки не був
ліквідований, але й обладнаний завезеними американцями верстатами.

Виробничо–економічні зв’язки колишніх військових підприємств
Австрії з Німеччиною не тільки не розірвані, як цього вимагала стаття
3 контрольного рішення, а навпаки, підтримуються і розвиваються.

За словами радянського представника, американська, британська



та французька сторони ухилялися від проведення перевірки
демілітаризації їх зон на чотиристоронній основі. Зокрема,
американська сторона не дозволила оглянути деякі зазначені для
перевірки підприємства. Так, наприклад, вона не дала можливості
чотиристоронній комісії перевірити стан демілітаризації трьох із семи
зазначених підприємств, які виробляли продукцію для
авіапромисловості.

Окрім того, на території західних зон, усупереч усім рішенням
про демілітаризацію Австрії, за твердженням радянської сторони,
розташовувалися військові формування колишньої гітлерівської армії
(німецький корпус Ноельдехена, австрійська бригада генерал–
лейтенанта Альдріана та каральний корпус Рогожина – у британській
зоні, понад 30 ворожих військових частин, які існують під виглядом
«робітничих рот» – в американській зоні. Корпус Рогожина
нараховував, наприклад, 10 тис. чоловік і розташовувався вздовж
австрійсько-югославського кордону під виглядом «робітничих рот». У
корпусі були штаби, зв'язок, командні кадри, виходили журнали.

Зі згоди американської, британської та французької окупаційної
влади видавалася також велика кількість листівок, які, на думку
радянської сторони, носили фашистський характер, агітували проти
репатріації переміщених осіб і відкрито закликали до війни проти
СРСР.

Загальний висновок, який робив генерал-полковник Курасов,
такий: американська та британська окупаційна влада прагне
перетворити Західну Австрію у свою військову базу, а також
відмовляються від зобов’язань, прийнятих на себе у сфері
демілітаризації та роззброєння Австрії [1. – 1948. – 16 янв.].

Таким чином, говорити про відкритість, прозорість у публікаціях
радянських кореспондентів не доводиться. Адже в статтях
представлена лише офіційна позиція Радянського Союзу та повністю
бракує аргументів, зауваженнь США, Англії, Франції щодо їхніх дій з
того чи іншого питання. Якщо ж пояснення й подавалися, то лише у
викривленій формі, вигідній для офіційної політичної лінії СРСР.
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На основании источниковедческого анализа представлена
советская пресса как источник по истории Австрии первых пяти
послевоенных лет. Показано, каким образом начало «холодной войны»
отразилось на тональности сообщений советских периодических



изданий о событиях в послевоенной Австрии.
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послевоенный период.
At the basis of source studying analysis the soviet press is presented as

the source of the Austrian history of the first five post-war years. It is shown
how the beginning of “the cold war” affected the mood of the messages of
the soviet periodicals reflecting the events in the post-war Austria.
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