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У статті розглядаються австрійсько-німецькі взаємини через
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Серед історичних подій, які відбулися починаючи з листопада 1989
року: об’єднання Німеччини, розпуск Варшавського договору, розпад
Радянського Союзу, формування нових держав і демократизація в
Центральній і Східній Європі, війна на Балканах, – першочергове та
безпосереднє значення для завершення формування австрійської нації
мали вирішення німецького питання та зміни відносин Австрії з
Німеччиною внаслідок вступу Австрії до ЄС.

Австрія як особлива нація визначається через заперечне співставлення
з Німеччиною, а саме через це залишається діалектично прив’язаною до
німецької нації. Австрія – країна, яка не є Німеччиною. Таке ставлення не
симетричне. Німецько-австрійські національні відносини – проблема
тільки австрійська, у Німеччині вона була вирішена ще в 1866 р. Пруссією.
Після завершення австро-прусської війни 1866 р. перемогою Пруссії
Австрія підписала Празький мирний договір, за яким відбувався розпуск
Германського союзу. Тодішня Габсбурзька монархія погодилася з „новим
устроєм Німеччини” (без її участі) та обіцяла визнати новий союз
германських держав на чолі з Пруссією. Зате в самій Австрії продовжувала
існувати травма виключення („аусшлюс”) її з процесу германського
об’єднання, яка поглибилася 1919 р. Нарешті 1938 р. вона перейшла в
травму аншлюсу і в такому вигляді послужила соціально-психологічною
основою нового національного почуття Другої республіки.

Про Німеччину, про її положення в Європі можна говорити зовсім не
згадуючи Австрію, навіть коли мова йде про значні з національно-
політичному боку події. У не політичному зв’язку з Німеччиною Австрія
як держава, як політична одиниця не потрапляє в поле зору в тому числі і
серйозної журналістики. Якщо ж і потрапляє, то згадується як „альпійська
республіка”, що не тільки не відповідає топології країни, але й свідчить
про повне нерозуміння її історії та культури. Можна подумати, що її



плутають зі Швейцарією.
І навпаки, якщо мова йде про Австрію, згадка про Німеччину

неминуча, причому не тільки з історичного приводу. У цьому легко
переконатися, спостерігаючи за засиллям німецької масової культури на
радіо і телебаченні. Тоді як Німеччина постійно зайнята собою, Австрія
зайнята Німеччиною. Особливо явно ця проблема проявилась у дискусіях
напередодні референдуму 1994 р. про вступ до Євросоюзу: противники
вступу (а вони були в основному з лівого та ліволіберального табору)
говорили передусім про травму аншлюсу та небезпеки втрати
національного обличчя – не стільки щодо Брюсселя чи Страсбурга, скільки
щодо Бонна та Берліна.

З 1945 року, згідно з офіційною державною доктриною, австрійська
нація існує і, як показують дані всіх емпіричних досліджень, ті, які себе з
нею ідентифікують, усе більше вірять в це. Тобто австрійська „національна
самосвідомість” розвивалась в останнє півстоліття прискореними темпами.
Австрійці зараховують себе до цієї нації, а тому вона існує. Держава, якої
ніхто не бажав, стала сьогодні державою, яку всі бажають [2, с. 5].

Важко визначити, коли дала тріщину ідея єдиної нації та приєднання
до Німеччини, та очевидно це відбулось в часи нацизму і, як наслідок,
аншлюсу, який був насильницькою анексією.

Хоча одна точна дата нам відома: у московській декларації від
1 листопада 1943 р. Австрія була названа союзниками першою

жертвою нацистської агресії, окупація Австрії Німеччиною в 1938 р.
визнавалася незаконною.

Німеччина, за словами Гельмута Плеснера, – „запізніла нація”, а
оскільки австрійська нація визначається позитивно тільки через
діалектичну відмінність від німецької, то вона є з певного боку запізнілою
в квадраті [1]. Блокування формування німецької нації блокувало також і
австрійську, тримало її в стадії незрілості і постійній необхідності
самоутвердження. Але після державної консолідації німецької нації
внаслідок об’єднання Німеччини, а також після входження Австрії в
Європейський Союз, тим самим заперечуючи старий страх аншлюсу –
процес формування австрійської нації зробив вагомий крок вперед до
зрілості та нормалізації.

Розвиток австро-німецьких стосунків, який безпосередньо впливав на
творення австрійської нації, потребує детального розгляду та аналізу.

Важкий досвід, який отримали австрійці після аншлюсу нацисткою
Німеччиною та в Другій світовій війні створив широке політичне
усвідомлення того, що Австрія повинна бути повністю відокремлена від
Німеччини, стати незалежною державою. Своїм славетним
висловлюванням відомий австрійський соціаліст Адольф Шерф
передбачив післявоєнний розвиток австро-німецьких відносин: „Аншлюсу
кінець, австрійці вже раз були введені в оману через свою любов до
Німецької імперії” [8, p. 84].



Відповідно до цього тимчасовий уряд Реннера 27 квітня
1945 року оголосив аншлюс Німеччини недійсним. У заяві

німецького уряду від 3 грудня 1954 року було визнано бажання Австрії до
незалежності. У післявоєнний період серед австрійських політиків були
популярні антинімецькі настрої. Фрітц Фельнер, австрійський історик,
який займається дослідженням австро-німецьких відносин, відмітив
„ненависть до німців” [4, S. 194]. Порівнюючи 1918 та 1945 роки, Фельнер
стверджував, що „на місце бажанню бути частиною німецького рейху
прийшла потреба відокремлення від Німеччини”. Битва за „вільну
незалежну Австрію” успішно завершилась з прийняттям австрійського
державного договору 15 травня 1955 року. Таким остаточним розлученням
були створені передумови для розвитку „нормальних” сусідських
відносин. Метою договору було піднесення відносин між Австрією та
Німеччиною до державного рівня.

Потрібно відмітити, що Австрія та Німеччина утворюють особливу та
цікаву пару нерівних і водночас схожих партнерів. У щорічних звітах про
зовнішню політику МЗС Австрії констатує, що відносини з Німеччиною
характеризуються як добросусідські та партнерські.

Окремого розгляду потребує питання австрійської ідентичності, яке
знову постало після вступу Австрії до ЄС.

Ставши членом ЄС, Австрія ще більше пов’язала свої контакти з
Німеччиною. Виникало багато застережень, щоб внаслідок такого
зближення Австрія не залишилась у тіні Берліна в рамках Союзу. Однак
виявилось протилежне, Австрійську республіку трактують як окрему та
відмінну від Німеччини державу, яка самостійно представляє свої інтереси
на міжнародній арені і яка має авторитет у міжнародному співтоваристві.

Процес формування австрійської нації на рівні політичної культури
проходив у 3 фазах:

Перший етап формування нації розпочався після закінчення Другої
світової війни і тривав до 70-х років. На початку основним бажанням було
відстояти власну державу та здобути національну незалежність (як від
Німеччини, так і від союзницької окупації). Питання національної
ідентичності тоді чітко не окреслювалось: у 1956 р. інститут Фессель
провів опитування населення про національну свідомість австрійців. На
питання „чи належите Ви до групи німецького народу, чи до австрійського
народу?” 49 % опитаних відповіли, що вони ідентифікують себе з
австрійським народом, 46 % визначили свою приналежність до німецького,
5 % – не визначились. Жінки виявились більш національно свідомими, ніж
чоловіки (54 % : 46 %) [11, S. 126]. Наприкінці 60-х рр. австрійська
національна свідомість стала домінантною в колективній свідомості
населення.

Другий етап, а саме фаза консолідації, відбувався в часовому проміжку
кінця 60-х рр. – початку 80-х рр. Уже тоді спостерігались певні політичні,
економічні та соціальні здобутки. Економіка та добробут країни зростали.



Деякі зміни в урядовій ситуації не призвели до значних потрясінь у
політичній системі та соціальній сфері.

Із середини 80-х рр. можна говорити про утвердження та зміцнення
національної свідомості австрійців. Процес формування нації є майже
завершений та існування власної незалежної нації для більшої частини
населення стало очевидним і незаперечним фактом. При цьому націю
розуміли не як етнічну та мовно-культурну одиницю, а як політичну націю
в західноєвропейському його розумінні. 1971 р.  Папа Римський Павло VI
назвав Австрію „островом блаженних” [6].

А 1992 р. австрійський федеральний президент Томас
Клестіль у своїй вступній промові заявив, що „острова блаженних більше
не існує” [3]. Метою був вступ в ЄС за рахунок втрати символу
ідентичності – нейтралітету. Усе більше в полі зору є подвійна
ідентичність: так звана європейська ідентичність та регіональна
ідентичність.

Із середини 90-х рр. науковці констатують появу австрійської
національної ідентичності, яка характеризувалася такими особливостями:
· австрійці пов’язують своє власне село, місто, чи федеральну землю

більше з Австрією, ніж з Європою;
· країни, з якими Австрія є найбільш споріднена культурно і з якими є

бажаною економічна та політична співпраця, – це насамперед
Німеччина та Швейцарія. Потім слідують Італія та Франція, а також з
огляду на культурну схожість Угорщина та Чехія. За даними опитування
до країн, що несуть небезпеку для Австрії, належать – Росія (47  %
опитаних), Сербія (37 %), Чехія (16 %), Хорватія (14 %), Словенія (11
%), Словаччина (10 %). Серед східних сусідів жодної загрози для
Австрії не становить лише Угорщина. Поняття „Серединна Європа” у
свідомості австрійців взагалі не існує [10, S. 45].

· добрі дві третини австрійців пишаються своєю країною. Ця гордість
пов’язується з економічними, науковими, спортивними досягненнями та
успішним існуванням соціальної держави.

Уряд свідомо форсує нову європейську ідентичність. Вираз „острів
блаженних” від 1989 р. більше не використовується. Лозунгами, що
творять нову ідентичність, нині є „серце Європи”, „ядро Європи”, „серце
континенту”. Завжди наголошується на тому, що європейська ідентичність
не виключає національну ідентичність.

Безумовно, зовсім не заперечуються німецьке походження австрійців з
етнічного, мовного та історичного боку. Не можна також перебільшувати
багатокультурні корені австрійців, не беручи до уваги того факту, що це
стосується тільки Відня і в деякій мірі Карінтії, але не західних
федеральних земель. Австрійська культура успадкувала розмаїття старої
Габсбурзької монархії і не потрібно забувати, що вона лише згодом стала
різновидом німецької культури. Національна свідомість не повинна



виходити з біологічно обґрунтованого визнання свого походження, а зі
своїх історико-культурних коренів. З німцями поєднує австрійців спільна
німецька мова. Сьогодні концепція „культурної нації”,  а звідси і „мовної
нації”, переважає, тому що мовна спільність є потужним вихідним
пунктом і за сприятливих умов може створювати рамки національної
свідомості, а також є основоположним чинником для побудови
національної держави. Однак Австрія ні в 1918 р., ні в 1945 р. не була
національною державою.

У часових обумовлених рамках існувала власна державницька
традиція, з якої випливає подвійна ідентичність Австрії: ідентичність
австрійська виражена власною державністю та національною свідомістю і
німецька успадкована завдяки спільній історії та мові. До цього слід
додати переплетіння культурно-історичних взаємозв’язків внаслідок
перебування австрійських земель в Австро-Угорській монархії, а в
майбутньому в об’єднаній Європі.

Опитування 90-х років засвідчили: майже 90 % опитаних громадян
Австрії висловились, що вони належать до австрійської нації, 9 % визнали
за собою німецьку національність, 2 % – іншу. Групу опитаних, які
визнали австрійську національність, можна поділити за рівнем належності
до власної нації: більше половини опитаних дуже сильно пов’язують себе з
австрійською нацією, третина – сильно, 6 % – слабо пов’язані [5, S. 432].

Що робить Австрію „нацією” – емоційні, культурні та політичні
компоненти національної належності? Що мають на увазі громадяни, коли
кажуть, що Австрія сьогодні є нацією і вони почувають себе австрійцями?
Для цього опитаним ставили ще одне питання, яким є справжній
австрієць? Можливі відповіді згрупували в 3 групи:
1. Деякі Австрію вважали політичною нацією. Це політична одиниця, з

якої можна вийти і куди можна ввійти. З цього випливає твердження,
що „справжній австрієць повинен мати австрійську державну
належність, а також поважати австрійські політичні інституції та
закони”.

2. З визначенням Австрії як „культурної нації”, за яким австрієць повинен
розмовляти німецькою мовою та бути християнином.

3. Інші бачать Австрію як „етнічну націю”, де основним є національна
ознака – народитись в Австрії та більшу частину свого життя провести в
Австрії [7, S. 132].

Як показали дослідження 2000 р., 88 % населення Австрії заявили, що
вони гордяться бути австрійцями, водночас лише 68 % німців гордяться
своєю німецькою ідентичністю [9]. Перед Австрією
є ще 2 країни Європи – Ірландія та Польща, у яких населення має високу
національну гордість.

Таким чином,  різниця між Австрією та Німеччиною полягає в тому,
що Австрії вдалося ще 1955 р. здобути незалежність і відновити єдність
усієї країни. У цей час Німеччина майже півстоліття жила з тим фактом,



що через її державу проходить залізна завіса. Тому що Австрія змогла
уникнути такої ж долі, сприяла діяльність у післявоєнний час таких
австрійських політиків, як Карл Реннер, Юліус Рааб, Бруно Крайський.
Результати опитування 90-х років ХХ ст. засвідчують закріплення
усвідомлення серед пересічних громадян того, що Австрія виступає
самостійною, незалежною нацією, з якою можна себе ідентифікувати.
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В статье рассматриваются австро-немецкие взаимоотношения
сквозь призму осознания гражданами Австрии себя австрийцами.
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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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