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У статті представлена еволюція британської окупаційної політики в
Австрії від часу появи там англійських військ у 1945 р. і до її остаточного
звільнення в 1955 р.; вказані чинники, які впливали на прийняття Великою
Британією того чи іншого рішення.
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У зарубіжній історіографії окупаційній політиці союзників (США, СРСР,
Великобританії, Франції) в Австрії приділялася значна увага. Особливий акцент
робився на дослідженні окупаційного апарату управління, окупаційної політики в
різних сферах суспільного життя та відповідних зонах окупації. Так, серед
австрійських істориків слід виділити роботи Геральда Штурца, Манфреда
Раухенштайнера, Гюнтера Бішофа, Зігфріда Беера та ін. У своїх працях вони
розглядають етапи, фази окупаційної політики союзників, становлення
окупаційного апарату управління в Австрії. Серед робіт радянських авторів слід
виділити доробки С. Ворошилова, В. Бєлєцкого, О. Єфремова, Г.  Ігошкіна та ін.
У їхніх дослідженнях особливий наголос робився на виключній ролі СРСР у
відновленні австрійської незалежності. Проте, аналіз стану наукової розробки
проблеми свідчить, що вітчизняна історіографія приділяла недостатньо уваги
даній темі. Комплексне дослідження витоків австрійського питання та
союзницької окупаційної політики в українській історичній науці досі немає.

Складником окупаційної політики в Австрії була британська військова
присутність, тому що Великобританія після завершення Другої світової війни
залишалася третьою за впливом у світі державою разом з СРСР та США (чи як
напівжартома говорив співробітник британського МЗС Олександр Кадоган, який
брав участь у Потсдамській конференції, – велика двійка з половиною).

Уже на першій зустрічі глав антигітлерівської коаліції Ф. Рузвельта, У.
Черчілля та Й. Сталіна в Тегерані 1943 р. обговорювалося вирішення



австрійського питання. Зокрема, Англія, яка була ініціатором укладення
договору в Москві 1943 р., видала меморандум «Майбутнє Австрії». Її автором
був Джері Харрісон, який запропонував три можливі варіанти розв’язання
австрійської проблеми: 1) католицька федерація Баварія-Австрія-Угорщина; 2)
Дунайська конфедерація за осучасненою моделлю Габзбурзької монархії; 3)
незалежна Австрія; 4) входження Австрії до Середньо- чи Східноєвропейської
конфедерації [1]. Черчілль і Сталін не були проти того, щоб зупинитися на
першому варіанті, тобто створення південнонімецько-австрійської «католицької
держави». Однак конфесійна епоха вже минула. І що для протестанта-британця,
що для його колеги-атеїста, керівника радянської держави, подібний підхід аж
ніяк не був кровною справою. Цей задум радше був продиктований суто
політичним міркуваннями, а саме прагненням послаблення і поділу Німеччини, а
можливо й сумнівами щодо життєздатності Австрії. Серед населення самих же
Австрії та Баварії ця ідея не набула також жодного резонансу [2].

Більшу вагу мав зміст Московської декларації від 1 листопада 1943 р., яка
визначила інший варіант. У ній міністри закордонних справ союзників Іден,
Гулль, Молотов висловлювалися за відновлення австрійської держави, однак
зазначали деяку спільну відповідальність. Зміст декларації зводився до такого:
«Правительства Соединённого Королевства, Советского Союза и Соединенных
Штатов Америки согласились, что Австрия, первая свободная страна, павшая
жертвой гитлеровской агрессии, должна быть освобождена от германского
господства. Они рассматривают присоединение, навязанное Австрии Германией
15 марта 1938 года, как несуществующее и недействительное. Они не считают
себя никоим образом связанными какими-либо переменами, произведёнными в
Австрии после этой даты. Они заявляют о том, что они желают видеть
восстановленной свободную и независимую Австрию и тем самым дать
возможность самому австрийскому народу, как и другим соседним государствам,
перед которыми встанут подобные же проблемы, найти ту политическую и
экономическую безопасность, которая является единственной основой прочного
мира.

Однако обращается внимание Австрии на то, что она несёт
ответственность, которой не может избежать, за участие в войне на стороне
гитлеровской Германии, и что при окончательном урегулировании неизбежно
будет принят во внимание её собственный вклад в дело её освобождения» [3].

Власне окупація Австрії відбулася до середини травня 1945 р., коли сили



союзників зайняли державну територію всієї країни. Стосовно британців,
то 7-8 травня 1945 р. 8-ма британська армія ввійшла до Каринтії, а 23-24 червня
цього ж року ще й у свою окупаційну зону Штирію. У цілому британські війська
нараховували 250 тис. солдат різноманітних національностей і приблизно 80 тис.
переміщених осіб різних національностей. Військовим головнокомандувачем
Австрії був полковник Александр Вілкінсон. 5 червня в Каринтії було утворено
військову адміністрацію (Senior Government Officer (SMGO ) [4].

Британський військовий режим розпочав свою роботу з чіткою програмою,
яка була запозичена з досвіду в Німеччині і полягала в демілітаризації,
поверненні до нормального політичного, економічного, культурного життя.
Окрім того, оскільки існувала напруга на південних рубежах Австрії, викликана
територіальними претензіями з боку Югославії, то британські війська в дійсності,
забезпечували захист австрійського кордону.

Великобританія, як і решта західних союзників, з пересторогою
поставилася до ініціативи СРСР щодо утворення Тимчасового уряду Австрії і не
поспішала визнавати уряд Карла Реннера. Пояснювалося це низкою причин,
зокрема й особистісного характеру, адже в Лондоні не були високої думки про
самого керівника Тимчасового уряду Карла Реннера. Серед же політичних
міркувань, з яких виходили англійські урядовці і які впливали на їхню обережну
поведінку в питанні Тимчасового уряду, слід виділити те, що цей уряд було
створено в односторонньому порядку СРСР і його діяльність поширювалася
лише на Відень і Східну Австрію. До того ж, британці вважали, що формування
уряду повинно відбуватися з низу до гори, а не навпаки. До того ж, 4 червня 1945
р. було ухвалено перше контрольне рішення щодо Австрії, яке передбачало
створення Союзної ради і Виконавчого комітету, особистий склад якого
призначали представники чотирьох сторін. Але там не йшлося про Тимчасовий
уряд, створений СРСР.

Уже після листопадових виборів 1945 р. до Національної Ради британці
виступали за поступове виведення з Австрії всіх військ у рівній пропорції. Тоді в
Австрії розміщювалося 50 тис. американських солдат, 65 тис. англійських, 25
тис. французьких і від 150 до 200 тис. радянських. Згідно з британськими
пропозиціями на кінець 1946 р. повинно було залишитися 28 тис. радянських, 20
тис. британських і по 12 тис. з половиною американських і французьких
військових. До того ж, з австрійського бюджету 35 відсотків ішло на утримання
окупаційних військ. Британці пропонували поступове зменшення витрат, а саме:



1946 р. – 25%, 1947 р. – 15%, і на 1949 р. – максимум 4,5%. Протягом 1946
р. з огляду на здійснюваний радянською стороною економічний тиск на Австрію
Британія готова була надати їй кредит на суму в 10 млн. фунтів стерлінгів [5].

1946 р. Англія наголошувала на потребі якомога швидшого укладення
договору з Австрією і виведення окупаційних сил. Проте в лютому 1947 р. в
Британії розгорілася важка фінансова криза. Британський історик Роберт Кнайт
наголошував, що у зв’язку з цим Австрія втрачає військовий, політичний,
економічний інтерес для Великобританії. На лондонській сесії заступників
міністрів закордонних справ 1947 р. обговорювалося питання не мирного
договору, а договору про відновлення незалежної і демократичної Австрії. Це
безумовно було успіхом для австрійської дипломатії [6].

У цілому ж окупаційну політику Великобританії в Австрії можна поділити
на п’ять етапів. Перший етап включає в себе фазу австрійського планування
(1943-1945). Починаючи від 1943 р. в Лондоні розпочали обговорювати майбутнє
Австрії, виходячи передусім з прагнення австрійців до відновлення державності і
боротьби проти Гітлера. Основою для цього стала Московська декларація 1943
р., рішення лондонських засідань європейської підготовчої комісії та рішення
щодо зон контролю і поділу на зони відповідно від 4 і 9 липня 1945 р.

Другий етап – це фаза прямого контролю (травень-жовтень/листопад 1945
р.). Тоді нацистський режим спочатку повалили в Каринтії, а 23-24 липня 1945 р.
– у Штирії. У жовтні 1945 р. де юре було визнано уряд Реннера, а де факто в січні
1946 р. у Каринтії і Штирії британська військова адміністрація встановила
контроль.

Третій етап – фаза консолідації та демократизації (листопад 1945 –червень
1946 р. У 1930 р. відбулись останні вільні вибори до Національної ради в Австрії.
25 листопада 1945 р. - перші післявоєнні вибори як до Національної ради, так і до
ландтагів. Після листопадових виборів британці перехопили ініціативу в
обговоренні між союзниками механізму нового контрольного інструменту. І,
врешті, 28 червня 1946 р. прийняте друге контрольне рішення, завдяки якому
запроваджувалося пряме право вето окупаційних сил, що по-новому визначило
політичний суверенітет Австрії.

Четвертий етап – фаза подальшого самоуправління (липень 1946 р. – 1949
р.). З набранням чинності другого контрольного рішення військовим комітетом у
Каринтії і Штирії проведено демілітаризацію окупаційних органів. На початку
1947 р. всі відділи колишнього військового уряду й військові утворення були



ліквідовані.
І, нарешті, п’ятий етап – це фаза символічної британської присутності

(1950-1955).
У квітні 1950 р. британський уряд розпорядився, що британський елемент

Союзної комісії інтегрується до апарату британського посольства у Відні. З
початком Корейської війни (1950-1953 рр.) в Австрії було 3 батальйони з Англії
загальною кількістю у дві з половиною тисячі солдат [7].

У цілому британська окупаційна політика мала багато спільного з іншими
союзними державами, а особливо зі США, з якими британський уряд постійно
координував свою зовнішньополітичну діяльність.
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The evolution of British occupation policy in Austria since British troops
occupied it in 1945 and liberated it in 1955 is shown in the article. The factors that
influsend the decision-making in Great Britain are shown.
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В статье показана эволюция британской оккупационной политики в
Австрии со времени появления там английских войск в 1945 г. и ко времени ее
окончательного освобождения в 1955 г.; указанны факторы, которые влияли на
принятие Великобританией того или иного решения.
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