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�ерта фон 	утнер



100 Jahre Friedensnobelpreis
an Bertha von Suttner

100-річчя вручення 	обелівської премії миру �ерті
фон �утнер

Dr. Ursula Plassnik
Bundesministerin für auswärtige Angelegenheiten

der Republik Österreich

�-р. Урсула �ласнік
�едеральний міністр зовнішніх справ

�еспубліки Австрія

„Die Waffen nieder“ – dieser Titel des berühmtesten Romans Bertha
von Suttners war zugleich Programm und wichtigstes Lebensziel
dieser bemerkenswerten Frau. Der hundertste Jahrestag der
Verleihung des Friedensnobelpreises an Bertha von Suttner ist eine
ausgezeichnete Gelegenheit, an ihr Werk zu erinnern und sich damit
auseinander zu setzen.

Bertha von Suttner war nicht nur die erste Frau, die den Friedens-
nobelpreis erhielt, sie war es auch, die ihren Freund und Gönner
Alfred Nobel zur Stiftung des Friedensnobelpreises inspirierte.

Als Schriftstellerin und Vortragende war Bertha von Suttner die
Galionsfigur einer weltweiten Friedensbewegung. Entgegen dem
Trend ihrer Zeit stellte sie sich unbeirrbar gegen nationalen
Fanatismus, gegen aggressive Parolen von Kriegstreibern,
Hasspredigern und Antisemiten. Sie erkannte die zerstörerische
Kraft dieser Ideologien und meinte prophetisch: "Der nächste Krieg
wird von einer Furchtbarkeit sein wie noch keiner seiner Vorgänger".

Bertha von Suttner blieb es erspart, die zerstörerischen Weltkriege
des 20. Jahrhunderts mit zu erleben. Wir, die wir um die Erfahrung
dieser fürchterlichen Kriege wissen,  haben die Aufgabe, uns an
von Suttners Lebenswerk zu erinnern und es weiter zu tragen.

Die österreichische Außenpolitik wird sich im Geiste Bertha von
Suttners weiterhin für den Frieden und die Einhaltung der
Menschenrechte in aller Welt einsetzen. Denn dauerhafter Frieden
und Sicherheit sind nur dort möglich, wo Menschenrechte garantiert
sind.

“�класти зброю!” – ця назва найвідомішого роману $ерти фон
&утнер була водночас програмою і найголовнішою метою життя
цієї непересічної жінки. �торічний ювілей вручення
+обелівської премії миру $ерті фон &утнер – це чудова нагода
згадати про її творчість і познайомитися з її діяльністю.

$ерта фон &утнер була не лише першою жінкою, яка отримала
+обелівську премію миру, вона також надихнула свого друга
й покровителя Альфреда +обеля до заснування цієї премії.

Як письменниця й лектор, $ерта фон &утнер була провідною
постаттю світового руху за мир. Усупереч тенденціям свого
часу вона впевнено зайняла позицію поборення національного
фанатизму, проти агресивних закликів паліїв війни,
проповідників ненависті й антисемітів. 0она усвідомила руйнівну
силу цих ідеологій і пророче сказала: “+аступна війна буде
такою жахливою, як жодна з попередніх”.

$ерта фон &утнер не дожила до руйнівних �вітових воєн 11
століття. 2и, знаючи про наслідки цих жахливих воєн, маємо
згадати про справу життя фон &утнер і продовжити її.

Австрійська зовнішня політика й надалі виступатиме в дусі
$ерти фон &утнер за мир і дотримання прав людини в цілому
світі. $о сталий мир і безпека можливі лише там, де гарантовані
права людини.



Bertha von Suttner (1843–1914)
Biographie

�ерта фон 	утнер (1843-1914)
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9.Juni 1843: Bertha Sophia Felicita Gräfin Kinsky von Chinitz und Tettau
wird im Prager Palais Kinsky am Altstädter Ring geboren. Die Kindheit
verbringt Bertha mit ihrer Mutter Sophie in Brünn.

1856 bis 1873: Übersiedlung nach Wien, später nach Klosterneuburg
bei Wien. Aufenthalte in Wiesbaden, Paris, Baden-Baden, Venedig,
Bad Homburg

Sommer 1864: Bekanntschaft mit Ekaterina Dadiani,
Fürstin von Mingrelien, in Bad Homburg

1873 bis 1875: Gouvernante für die vier Töchter des Barons Karl von
Suttner in Wien und Harmannsdorf/NÖ. Heimliche Beziehung zu dessen
Sohn Arthur

Herbst 1875 bis Sommer 1876: Sekretärin bei Alfred Nobel in Paris

12. Juni 1876: Heimliche Hochzeit mit Arthur von Suttner in der Kirche
„St. Ägyd“ in Wien-Gumpendorf

Sommer 1876 bis Frühjahr 1885: Die Suttners leben in Georgien.
Aufenthalte in Tiflis, Kutais und Zugdidi

Mai 1885: Rückkehr nach Österreich

Oktober 1885: Besuch des Schriftstellerkongresses in Berlin

Winter 1886/1887: Aufenthalt in Paris.
Erste Kontakte zur Friedensbewegung

1889: „Die Waffen nieder!“ erscheint

Winter 1890/1891: Aufenthalt in Venedig, Kontakte zu Vertretern
der „Interparlamentarischen Konferenzen“

1891: Erster großer öffentlicher Auftritt beim 3. Weltfriedenskongress
in Rom, Gründung der „Österreichischen Friedensgesellschaft“

1892: Gründung des „Vereins zur Abwehr des Antisemitismus“,
Reisen nach Berlin, Bern und Zürich

10. Dezember 1896: Tod Alfred Nobels

1899: Erste Haager Friedenskonferenz

10. Dezember 1902: Tod Arthur von Suttners

1903: Eröffnung des „Institut international de la Paix“ in Monaco

1904: Erste Amerikareise, Weltfriedenskongress in Boston. Empfang
bei Präsident Theodore Roosevelt in Washington

Dezember 1905: Suttner wird der Friedensnobelpreis zuerkannt.

Frühjahr 1906: Entgegennahme des Friedensnobelpreises in Christiania,
Vortragsreise durch Skandinavien

1907: Zweite Haager Friedenskonferenz

1912: Zweite Amerikareise

21. Juni 1914: Tod Bertha von Suttners in Wien, ihr Leichnam wird
auf eigenen Wunsch verbrannt. Ihre Urne befindet sich in Gotha.

9 червня 1843: $ерта �офія �елічіта графиня 3інскі фон 1ініц і
4еттау народилася у �алаці 3інскі у �разі на �таромійській площі.
�итинство $ерта проводить зі своєю матір`ю у $рюнні.

�ід 1856 до 1873: �ереселення до 0ідня, згодом до 3лостернойбурґу
поблизу 0ідня. �еребування у 0ісбадені, �арижі, $аден-$адені,
0енеції, $ад 7омбурзі.

�іто 1864: У $ад 7омбурзі знайомство з Єкатериною �адіані, княгинею
фон 2інґрелія.

�ід 1873 до 1875: гувернантка чотирьох дочок барона 3арла фон
&утнера у 0ідні й 7армансдорфі, +ижня Австрія. 4аємний зв`язок з
його сином Артуром.

�ід осені 1875 до літа 1876: �екретар Альфреда +обеля в �арижі.

12 червня 1876: таємне одруження з Артуром фон &утнером у церкві
�в. 9ґіди у 0ідні-Ґумпендорфі.

�ід літа 1876 до весни 1885: �ім`я &утнер живе у 7рузії. �еребування
в 4білісі, 3утаїсі та &уґдіді.

�равень 1885: �овернення до Австрії.

�овтень 1885: Участь у конгресі письменників у $ерліні.

�има 1886/1887: �еребування в �арижі.
�ерші контакти з рухом миру.

1889: �ублікація роману “�класти зброю!”

�има 1890/1891: �еребування у 0енеції, контакти з представниками
“2іжпарламентських конференцій”.

1891: �ерший великий публічний виступ на 3-му �вітовому конґресі
миру в �имі, заснування “Австрійського товариства боротьби за мир”.

1892: &аснування “Асоціації спротиву антисемітизмові”, подорожі
до $ерліну, $ерну й =юріху.

10 грудня 1896: �мерть Альфреда +обеля.

1899: �ерша 3онференція миру в 7аазі.

10 грудня 1902: �мерть Артура &утнера.

1903: 0ідкриття “2іжнародного інституту миру” в 2онако.

1904: �ерша подорож до Америки, �вітовий конгрес миру в $остоні.
Аудієнція у �резидента 4еодора �узвельта у 0ашингтоні.

�рудень 1905: &утнер присуджено +обелівську премію миру.

�есна 1906: Отримання +обелівської премії миру в 3рістініані,
поїздка з лекціями по �кандинавії.

1907: �руга 7аазька конференція миру.

1912: �руга подорож до Америки.

21 червня 1914: �мерть $ерти фон &утнер у 0ідні, кремація за
власним бажанням померлої. Урна знаходиться в Ґоті.



Bertha Sophia Felicita Gräfin Kinsky von
Chinitz und Tettau kommt am 9. Juni 1843
in Prag (heute Tschechische Republik) zur
Welt. Obwohl als Gräfin geboren, zählt
Bertha dennoch nie zur „ersten Gesell-
schaft“. Ihre Mutter Sophie ist eine Bürger-
liche und wird nach dem Tod ihres Man-
nes von dessen Familie gemieden.

$ерта �офія �елічіта графиня 3інскі фон
1ініц і 4еттау народилася 9-го червня 1843
року в �разі (сьогодні Dеська �еспубліка).
1оча й народжена графинею, $ерта не
належить до “високого стану” суспільства.
FF мати �офія була бюрґерського
походження. �ісля смерті чоловіка його
сім`я уникає контактів з нею.

Prag, Photographie um 1900 aus Suttners Besitz – �рага. �вітлина біля 1900 р., з приватної збірки &утнерів.

Die junge Bertha führt an
der Seite ihrer Mutter ein
kostspieliges Gesell-
schaftsleben.
2олода $ерта провадить
при своїй матері
марнотратне життя у
вищому суспільстві.

In der Hoffnung auf den großen
Gewinn verspielt die Mutter auch
Berthas gesamtes Vermögen in
Casinos.
& надією на великий виграш мати
програє в казино все майно $ерти.

Kindheit und Jugend

�итинство та юність
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Venedig 1864 Homburg 1866

Die vier Brüder Kinsky als hohe Offiziere der österreichischen Armee. Berthas
Vater Franz Josef (zweiter von links) stirbt 75jährig noch vor ihrer Geburt.
Dотири брати 3інскі у вищому офіцерському чині австрійської армії.
$атько $ерти �ранц Hозеф (другий зліва) помирає у віці 75-и років ще до
її народження.



Bertha ist nicht bereit, sich an einen reichen
Mann zu verkaufen. Als Gouvernante für
die Töchter Baron Suttners verdient sie sich
selbstbewusst ihr eigenes Geld. In einen
der Söhne verliebt sie sich: Arthur von
Suttner, ihren späteren Gatten.

$ерта не готова продати себе багатому
чоловікові. Як гувернантка чотирьох дочок
барона &утнера вона самостійно заробляє
свої власні гроші. $ерта закохується в
одного з синів, Артура фон &утнера, свого
майбутнього чоловіка.

Das Dienstpersonal der Familie
Suttner. Als Gouvernante zählt die
geborene Gräfin nun fast dazu.
�рислуга сім`ї &утнер. У ролі
гувернантки вроджена графиня
майже належить до їхнього кола.

Gouvernante bei Suttner

�увернантка в 	утнерів
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Drei Verlobungen – aber keine Heirat:
Baron Gustav von Heine-Geldern,
ein englischer Hochstapler (Name unbekannt),
Prinz Adolf zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein

Im Landschloss Harmannsdorf in
Niederösterreich verlebt Bertha im Kreise

der Familie Suttner eine glückliche Zeit.
У заміському замку 7армансдорф у +ижній
Австрії $ерта проводить у колі сім`ї &утнер

щасливі дні.

Gustav von Heine-Geldern; Bertha löst die Verlobung zum 34 Jahre älteren Millionär.
Ґустав фон 7айне-Ґельдерн; $ерта розриває заручини з мільйонером, старшим на 34 роки.

Schloss
Harmanns-
dorf heute

&амок
7армансдорф,

сучасний
вигляд

�роє заручин – однак жодного одруження:
�арон Ґустав фон �айне-Ґельдерн,
англійський авантюрист (ім`я невідоме),
принц Адольф "айн-#іттґенштайн-�огенштайнський



Alfred Nobel hat mit der Erfindung des
Dynamits Millionen gemacht. Nach
unsteten Jahren lässt er sich in Paris nieder
und sucht via Zeitungsannonce eine
Privatsekretärin. Bertha meldet sich und
wird sofort eingestellt.

Альфред +обель заробив винайденням
динаміту мільйони. �ісля бентежних років
життя він поселяється в �арижі й шукає
через анонс у газеті приватну секретарку.
$ерта зголошується й відразу отримує
призначення на роботу.

Alfred Nobel

Альфред �обель
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Ansicht
von Paris
0ид �арижу

Alfred Nobel, ein einsamer und melancholischer
Mann, verliebt sich in die belesene und
vielsprachige Bertha.
Альфред +обель, самотній і меланхолійний
чоловік, закохується в $ерту, яка багато
читає і володіє кількома мовами.

Nobels Pariser Villa in der Ave.
Malakoff, Berthas noble Wohn- und

Arbeitsstätte
�аризька вілла +обеля в Аве,

2алакоф. 9легантне помешкання й
місце праці $ерти.

Korrespondenzkarte
Suttners an Nobel
�оштова картка

&утнер до +обеля

 „Ich möchte einen Stoff oder eine Maschine schaffen
können von so fürchterlicher, massenhaft verheerender

Wirkung, daß dadurch Kriege überhaupt unmöglich würden.“
“Я хотів би винайти речовину або пристрій такої

жахливої, загальноруйнівної дії, щоб таким чином
унеможливити війни взагалі.” (А. +обель)

Nobels
chemi-
sches
Labor
1імічна
лаборато-
рія
+обеля



Aus Liebe zu Arthur von Suttner verlässt
Bertha 1876 Paris. Nach der heimlichen
Hochzeit zieht das Paar nach Georgien. Die
Geldsorgen sind quälend: durch Sprach-
und Musikunterricht trägt Bertha zum
Lebensunterhalt bei.

Dерез кохання до Артура фон &утнера
$ерта залишає 1876 року �ариж. �ісля
таємного весілля подружня пара
переселяється до 7рузії. 0еликі фінансові
проблеми завдають мук: $ерта заробляє на
життя уроками мови та музики.

Jahre am Kaukasus

�оки на �авказі
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Tiflis, zeitgenössische Photographie aus dem Besitz Bertha von Suttners
4білісі, тогочасна світлина з приватної збірки $ерти фон &утнер

Auf farbenfrohen Sammelbildchen wird das „exotische“ Leben
auf dem Kaukasus dargestellt.

+а барвистих колекціях листівок зображено “екзотичне”
життя на 3авказі.

Um Geld zu verdienen,
schreibt Bertha Fort-
setzungsromane für
österreichische Zeitungen
und wird dadurch
zunehmend bekannt.
Mоб заробляти гроші,
$ерта &утнер пише для
австрійських газет
романи з продовженням
і стає дедалі відомішою.

Fürstin Ekaterina von
Mingrelien, Gönnerin der

Suttners
3нягиня фон 2інгрелія,
покровителька &утнерів

Arthur von Suttner, der
um sieben Jahre jüngere
Ehemann. Portrait aus
späterer Zeit.
Артур фон &утнер,
чоловік $ерти. 0ін був
молодшим на сім років.
�ортрет пізнішого часу.

Bertha von Suttner, von ihrem Mann in Georgien
als dicklich und kurzsichtig karikiert

$ерта фон &утнер, зображена як короткозора
й повнява жінка. 3арикатура, намальована її

чоловіком у 7рузії.



Nach Jahren am Kaukasus kehrt das Paar
zurück nach Europa. In Paris erfährt Bertha
von Suttner erstmals von der Existenz einer
organisierten Friedensbewegung. Damit
hat sie das Thema ihres Lebens gefunden.

�ісля років, проведених на 3авказі,
подружжя повертається до Європи. У
�арижі $ерта вперше дізнається про
існування організованого руху миру. =я
тема стає справою її життя.

Ansicht von Paris
0ид �арижу

„Das Maschinenzeitalter“ –
In ihrem 1888 erschienenen Buch erwähnt
Suttner zum erstenmal die internationale
Friedensbewegung.
„9поха машин “ –
у книжці, яка з`явилася 1888 року,
&утнер вперше згадує міжнародний рух
миру.

Zurück in Europa – Paris

�овернення до Європи – �ариж
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Der berühmte französische
Schriftsteller Emile Zola,
Suttners Korrespondenz-
partner
0ідомий французький
письменник 9міль &оля,
з яким &утнер
обмінювалася листами

Im Haus des Dichters
Alphonse Daudet gerät
Suttner in Kontakt mit der
Friedensbewegung.
У будинку письменника
Альфонса �оде &утнер
вперше контактує з
рухом миру.



„Die Waffen nieder!“ von 1889: ein leiden-
schaftliches und wegen der realistischen
Schilderungen von Kriegsgreueln verstören-
des Buch. Suttner entwickelt sich zur Vor-
kämpferin des Pazifismus. Fast im Allein-
gang gründet sie 1891 die Österreichische
Friedensgesellschaft.

“�класти зброю!” (1889) – пристрасна,
вражаюча своїм реалістичним зображенням
жахіть війни книжка. &утнер стає лідером
пацифізму. 2айже самотужки вона
засновує Австрійське товариство миру.

Die Waffen nieder!

$класти зброю!
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Auch der Pazifist Leo Tolstoi ist beeindruckt
von Suttners Buch.
�ацифіст Nев 4олстой також вражений книжкою
&утнер

Der Antikriegsroman wird weltweit zu einem
der erfolgreichsten Bücher des 19. Jahrhunderts.
Антивоєнний роман стає однією з найвизначніших
книжок 1І1 ст. світового значення.

Monatsschrift der
österreichischen

Friedensgesellschaft
2ісячник австрійського

товариства миру

Die nun berühmte
Suttner als Motiv
der Karikaturisten

&утнер, тепер
відома

письменниця,
стає об`єктом

карикатуристів

Mitgliedskarte der österreichi-
schen Friedensgesellschaft für

Alfred Nobel, der Suttner
großzügig unterstützt

Dленський квиток
австрійського товариства

миру для Альфреда +обеля,
який щедро підтримує &утнер



Gegen den immer aggressiver werdenden
Antisemitismus beziehen die Suttners klar
Stellung. 1891 gründet Arthur den „Verein
zur Abwehr des Antisemitismus“ und wird
von Bertha leidenschaftlich unterstützt. Das
Paar macht sich damit Nationalisten, Kleri-
kale und Antisemiten zu Feinden.

�одружжя &утнер займає чітку позицію
проти антисемітизму, який стає дедалі
агресивнішим. Артур засновує в 1891 р.
“4овариство подолання антисемітизму” і
знаходить пристрасну підтримку $ерти.
Унаслідок цього подружжя набуває ворогів
в подобі націоналістів, клерикалів та антисемітів.

Kampf gegen den Antisemitismus

�оротьба проти антисемітизму

8

„Nur ein redliches Mittel gibt es,
Verfolgte vor Verfolgung zu schützen –

sich neben sie zu stellen.“

“Існує єдиний чесний засіб, захистити гнаних від гоніння –
стати поряд з ними.” (�ерта фон +утнер)

„Gedanken zur Zionistenbewegung“ von Arthur von Suttner
in Theodor Herzls Zeitung „Die Welt“

“&ауваги до сіоністського руху” Артура &утнера в газеті 4еодора
7ерцля “�і 0ельт”

Arthur von Suttner
Артур фон &утнер

Theodor Herzl, der Begründer des
Zionismus. Er ist mit den Suttners
befreundet, steht dem „Anti-Verein“

aber skeptisch gegenüber.
4еодор 7ерцль, засновник
сіонізму. 0ін товаришує зі

&утнерами, однак скептично
налаштований до “4овариства

подолання антисемітизму”.

„Der Judenstaat“ von
Theodor Herzl, eine Tendenz-
schrift nach dem Vorbild von

„Die Waffen nieder!“
“Єврейська держава” 4еодора

7ерцля, тенденційний твір,
написаний за зразком

“�класти зброю!”

Zeitgenössische
antisemitische Karikatur
4огочасна антисемітська
карикатура

Prominente Mitglieder des „Anti-Vereins“:
Ludwig Ganghofer, Schriftsteller; Hermann Nothnagel,

Mediziner; Johann Strauß Sohn, Komponist;
Carl von Hasenauer, Architekt; Peter Rosegger, Schriftsteller;

Richard von Krafft-Ebing, Psychiater
0ідомі члени “4овариства подолання антисемітизму”:

Nюдвіґ Ґанґгофер, письменник; 7ерман +отнаґель, медик;
Hоган Pтраус-син, композитор; 3арл фонa 7азенауер,

архітектор; �етер �озеґґер, письменник;
�іхард фон 3рафт-9бінґ, психіатр.



Als nunmehr weltberühmte Frau knüpft
Bertha von Suttner auf vielen Friedenskon-
gressen Kontakte und arbeitet unermüdlich
für die internationale Friedensbewegung.

0ідома в усьому світі, $ерта фон &утнер
нав`язує на багатьох конгресах миру
контакти й невтомно працює для
міжнародного руху миру.

Internationale Kongresse

'іжнародні конгреси
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Bei den jährlich stattfindenden
Friedenskongressen hat Suttner ihre ersten

großen öffentlichen Auftritte.
+а щорічних конгресах миру &утнер має

змогу вперше виступати з великими
публічними промовами.

Alfred Nobel bleibt Suttner gegenüber skeptisch:
„Meine Fabriken werden vielleicht dem Krieg noch früher ein Ende machen als Ihre Kongresse: an dem Tag, da zwei Armeekorps sich gegenseitig in einer Sekunde

werden vernichten können, werden wohl alle zivilisierten Nationen zurückschaudern und ihre Truppen verabschieden.“
Альфред +обель зберігає скепсис до дій &утнер:

“2ої фабрики, напевно, покладуть кінець війні скоріше, ніж 0аші конгреси: того дня, коли двоє армійських корпусів зможуть знищити один одного впродовж секунди,
усі цивілізовані нації відсахнуться від жаху й розпустять свої війська.”

Drei wichtige Mitkämpfer der Suttner: der Deutsche Rudolf Virchow, der Schweizer Elie Ducommun und der Franzose Frédéric Passy
4роє важливих соратників &утнер: німець �удольф 0ірхов, швейцарець 9ліе �юкомюн і француз �редерік �ассі



Suttner setzt 1894 in den neuen Zaren
Nikolaus II. große Hoffnungen. Tatsächlich
erlässt der Zar ein „Friedensmanifest“ mit
der Forderung nach Abrüstung und einer
internationalen Friedenskonferenz. Seine
Politik in Finnland und der Mandschurei
straft ihn allerdings Lügen. Suttner ver-
teidigt ihn lange – und verstört damit viele
ihrer Mitstreiter.

&утнер покладає на нового царя 2иколу
ІІ-го великі надії. �правді, цар видає
“2аніфест миру” з вимогою роззброєння
й проведення міжнародної конференції
миру. Однак його політика у �інляндії та
2анджурії засвідчує брехню царя. &утнер
довго захищає його - й іритує своїх
соратників.

Der „Friedenszar“

“+ар-миротворець”
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„Der Zar und der Friedensengel“. Nikolaus II.
küsst den abgemagerten Friedensengel, der vom
russischen Bären bereits angenagt wird.
“=ар і ангел миру”. 2икола ІІ-й цілує
виснаженого ангела миру, якого вже почав
роздирати російський ведмідь.

„Völkerwille, blähe die Segel! Das Friedensschiff
hat nun einen Kapitän... Wir sehen Land!“
Ein Beispiel für Suttners schwärmerische
Hoffnung auf den „Friedenszaren“
“0оля народів, напни вітрила! 3орабель миру
має тепер капітана… 2и бачимо берег!”
�риклад фанатичної надії на “царя-миротворця”

Frau Suttner: So, Du schleifst Dein Bajonnett und das nennst Du,
den Frieden wollen? – Der Russe: Ich schwöre Dir, so lange ich

das Bajonnett schleife, wünsche ich den Frieden.
�ані &утнер: “Ах так, ти гостриш багнета й називаєш це,

прагнути миру? – �осіянин: Я присягаю 4обі, що доти, доки я
гострю багнета, я прагну миру.

„Der Friedensengel –
ein finnländisches
Märchen“ – Die Kari-
katur weist auf die
Diskrepanz zwischen
Nikolaus` Ankündig-
ungen und dem bruta-
len Vorgehen seiner
Armee in Finnland
hin.
“Ангел миру –
фінська казка” –
карикатура вказує на
невідповідність між
проголошеннями
царя 2иколи й
жорстокими діями
його армії у
�інляндії.



Auf Initiative des Zaren wird im Haag 1899
die erste Friedenskonferenz einberufen.
Teilnehmer sind aber nicht Pazifisten,
sondern Diplomaten, Staatsmänner und
Militärs. Die Diskussion über Fragen der
Abrüstung und des Kriegsrechts bringen
kaum Ergebnisse.

&а ініціативою царя у 7аазі скликано 1899р.
конференцію миру. Однак учасниками є не
пацифісти, а дипломати, державні мужі та
військові. �искусії з питань роззброєння
та воєнного права майже не приносять
результатів.

Die Haager Friedenskonferenzen

�аазька мирна конференція
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„Nach dem Haag!...“
“�о 7ааґи!…” – 2ої валізи спаковані, завтра

я їду туди, де має “народитися мир”.

„O Bertha, wie riecht das schön!“ –
die europäischen Staatsoberhäupter als Friedens-

pfeife rauchende Indianer.
“О $ерта, як то гарно пахне!” – глави

європейських держав, зображені як індіанці,
що курять люльку миру.

Der Friedensengel
zeigt der Suttner
die lange Nase.

Ангел миру покає
&утнер довгого носа.

Suttner reist als Berichterstatterin für Theodor Herzls „Die Welt“ nach
Den Haag und arbeitet dort auch für den Zionismus.
&утнер їде до 7ааґи як кореспондент для газети 4еодора 7ерцля “�і
0ельт” і працює там, окрім того, для сіонізму.

„Europa beeile dich, dich zu verbrüdern, beeile dich, den
Krieg unter deinen Nationen auszuschalten, sonst kann der

nächste Zwischenfall dich zugrunde richten.“
“Європо, поспішай брататися, поспішай викоренити

війну поміж своїми націями, у противному разі наступний
інцидент погубить тебе.”



Auch Fürst Albert von Monaco engagiert
sich unter Suttners Einfluss  für die europäi-
sche Friedensbewegung. Sie erhofft ihn
allerdings vergeblich als künftigen Geld-
geber.

�ринц Альберт 2онакський також
підтримує вплив &утнер на європейський
рух миру. Однак надаремне сподівається
вона на його майбутню фінансову
підтримку.

Albert von Monaco

Альберт 'онакський
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Der Palast von Monaco. Suttners Postkarte an ihre Haushälterin
in Wien mit der eigenhändigen Anmerkung:
„Das ist meine Wohnung.“
�алац 2онако. �оштівка &утнер до своєї
домоуправительниці у 0ідні з власноручною приміткою:
“4ут я живу.”

Das berühmte Casino von Monte Carlo
0ідоме казино в 2онте 3арло

Gruppenphoto nach der
Gründung des Friedensinstituts
in Monte Carlo; links Suttner,

neben ihr Fürst Albert
�пільне фото після заснування

Інституту миру в 2онте
3арлло; зліва – &утнер, біля

неї – князь Альберт.

Fürst Albert von Monaco
3нязь Альберт 2онакський



Die größten Erfolge hat Suttner in den USA,
wo sie auch als Idol der Frauenbewegung
gilt. Trotz Altersbeschwerden reist sie auf
der ständigen Suche nach Gönnern der
Friedensbewegung 1904 und 1912 nach
Amerika.

+айбільші успіхи &утнер має в �PА, де
вона стає кумиром феміністичного руху.
+езважаючи на проблеми зі здоров`ям, вона
в 1904 і 1912 рр. їде до Америки, невтомно
шукаючи спонсорів для руху миру.

Amerika

Америка
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Das Amphitheater von Chautauqua, N. Y. Vor Tausenden hält Suttner ihre englischen Friedensvorträge.
Амфітеатр Dотокви, +ью Hорк. &утнер виступає з промовами англійською мовою перед тисячами слухачів.

Von ihren Reisen schickt Suttner ihrer Haushälterin Kathi Buchinger
zahlreiche Postkarten.
�ідчас подорожі &утнер надсилає своїй домоуправительниці 3аті
$ухінґер численні поштівки.

„Das ist der Hafen von San Franzisco, wo ich heute
wohlauf angekommen bin.“

„=е – порт у �ан �ранциско, куди я сьогодні прибула
в доброму здоров`ї.”

Der amerikanische Großindustrielle Andrew
Carnegie fördert die Friedensbewegung mit
Millionenbeträgen.
3рупний американський промисловець
9ндрю 3арнеґі сприяє рухові миру
внесками мільйонів доларів.

Suttner mit amerikanischen
Frauenrechtlerinnen,
neben ihr sitzend die
Frau des Zeitungskönigs
William R. Hearst
&утнер з американськими
феміністками, біля неї
сидить дружина “короля
газет” 0ільяма �. 7ірста.



Ohne Suttner gäbe es den Friedens-Nobel-
preis nicht, was ihr durchaus bewusst ist.
Dass sie in den ersten Jahren bei der Vergabe
übergangen wird, enttäuscht sie sehr. Sie
braucht dringend Geld: für die Friedens-
bewegung – und für sich selbst.

$ез &утнер +обелівської премії миру не
існувало б,  що вона дуже добре
усвідомлювала. 4е, що в перші роки
вручення премії її ігнорували, дуже
розчарувало її. 0она терміново потребує
грошей: для руху миру й для самої себе.

Suttner in ihrem Arbeitszimmer in Wien. Im Hintergrund das
palmzweiggeschmückte Bild des 1902 verstorbenen Arthur
&утнер у своєму кабінеті у 0ідні. +а задньому тлі – прикрашений
пальмовим віттям портрет Артура, померлого 1902-го року.

Längst ist Suttner für die Karikaturisten
zur verhöhnten „Friedens-Bertha“

geworden: „Es ist sehr beschämend
für die Natur, daß sie

mich uzen will.“
Уже давно &утнер стала для

карикатуристів предметом насміхань:
“$ерта миру”: “=е дуже ганебно для
природи, що вона насміхається наді

мною.”

Suttners
engster Mit-
arbeiter, der
Publizist Alfred
Hermann Fried;
im Jahr 1911 erhält
auch er den Friedens-
Nobelpreis.
$лизький соратник
&утнер, публіцист
Альфред 7ерман �рід;
1911-го року він теж
отримує +обелівську
премію миру.

Der Nobelpreis

�обелівська премія
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Die elegante Witwe als Vortragende
9легантна дама у ролі промовця.

Die Nachricht von der Zuerkennung des
Nobelpreises erreicht Suttner 1905 während

einer Vortragsreise in Deutschland.
&вістку про отримання +обелівської премії
&утнер отримує 1905-го року підчас поїздки

з лекціями по +імеччині.

Widmung Suttners an Fried: „Dem, der zuerst mein Jünger,
später mein Gehilfe, zuletzt mein Stab geworden
(A. H. Fried) gehört dieser Band.“
�рисвята &утнер �рідові: “4ому, хто був спочатку
моїм учнем, згодом – помічником, пізніше став опорою
(А.7. �рід) присвячується цей том.”



In allen Staaten wird hektisch aufgerüstet.
Suttner warnt verzweifelt vor einem großen
Krieg – und wird ausgelacht. Eine Woche
nach ihrem Tod am 21. Juni 1914 wird
der österreichische Thronfolger Franz
Ferdinand in Sarajewo erschossen, einen
Monat später erfolgt die Kriegserklärung
Österreich-Ungarns an Serbien: der Erste
Weltkrieg beginnt ...

0 усіх державах проводиться поспішне
озброєння. +адаремне застерігає &утнер
перед великою війною – її висміюють. Dерез
тиждень після смерті $ерти фон &утнер
21-го червня 1914 року в �араєво вбито
австрійського спадкоємця престолу �ранца
�ердинанда, через місяць Австро-Угорщина
оголошує війну �ербії: починається �ерша
світова війна…

Vor dem großen Krieg

�апередодні великої війни
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„Die Menschen begreifen nicht, was vorgeht ... Warum tut ihr nichts, ihr jungen Leute?
Euch geht es vor allem an! Wehrt euch doch, schließt euch zusammen!
Laßt nicht immer alles uns paar alte Frauen tun, auf die niemand hört.“

(Suttner zu Stefan Zweig)
“Nюди не усвідомлюють, що відбувається… Dому ви нічого не робите, молоді люди?
=е перш за все стосується вас! Dиніть спротив, об`єднуйтесь! +е лишайте всю роботу

нам, кільком старим жінкам, яких ніхто не слухає.”
(&утнер до �тефана =вайґа).

Bis zuletzt kämpft Suttner darum,
den drohenden Krieg zu
verhindern.
&утнер бореться до останнього,
щоб запобігти загрозі війни.

„Der Balkan
versinkt im Blut“:
1. Balkankrieg 1911,
2. Balkankrieg 1913,
3. Balkankrieg 1914 als
Auslöser des Weltkrieges.
“$алкани тонуть
у крові”:
1-а $алканська війна
1911 р.,
2-га $алканська війна
1913 р.,
3-я $алканська війна
1914 р. –
початок �вітової війни.

In verhängnisvoller „Nibelungentreue“ verbündet:
der österreichische Kaiser Franz Josef (rechts) und
der deutsche Kaiser Wilhelm II.
�ов`язані фатальною “0ірністю +ібелунґів”:
Австрійський цісар �ранц Hозеф (справа)
і німецький кайзер 0ільгельм ІІ.

Österreich-Ungarn und das Deutsche Reich:
„Solch treue Brüderschaft im Krieg Verleiht
uns Mut und Kraft und Sieg!“
Австро-Угорщина й +імецький �айх: “=е
вірне братерство в війні / �ає нам відвагу
та силу в борні!”



Suttner und der Nobelpreis

	утнер і �обелівська премія
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Zwanzig Jahre dauerte die enge Freund-
schaft zwischen Bertha von Suttner und
Alfred Nobel. Immer wieder versuchte
Suttner, den Millionär zur Stiftung einer
großen Summe für die Friedensbewegung
anzuregen. Noch eine Woche vor seinem
Tod im Jahr 1896 hatte sie ihm geschrieben:
„Und auch darum bitte ich Sie mit erhobe-
nen Händen: ziehen Sie niemals Ihre Unter-
stützung zurück – niemals, selbst nicht jen-
seits des Grabes, das uns alle erwartet.“
Von seinem Testament wusste sie damals
noch nichts.

�вадцять років тривала близька дружба
між $ертою фон &утнер і Альфредом
+обелем. &утнер намагалася знову і знову
переконати мільйонера пожертвувати
велику суму для руху миру. Mе за тиждень
до його смерті 1896-го року вона писала
йому: “І я молю 0ас: ніколи не відмовляйте
у 0ашій підтримці – ніколи, навіть по той
бік могили, яка чекає на нас усіх.” 4оді
вона ще не знала про його заповіт.

2004 #анґарі /аатаі
2003 1ірін 4баді
2002 5жіммі 6артер
2001 ОО9 і її генеральний секретар 6офі Аннан
2000 6ім 5ае Юнґ
1999 /едісінс санс >ронт`єрес
1998 5жон Юм та 5евід �рімбле
1997 /іжнародна кампанія за заборону саперних
         мін та 5жоді #ільямс
1996 6арлос >іліп Bіменес �ело та Bосе Cамос-�орта
1995 Eозеф Cотблят та 6онференції наук і світових
         справ у Fуґваші
1994 Ясір Арафат, 1имон Fерес та Іцгак Cабін
1993 9ельсон /андела і >редерік #іллем де 6лерк
1992 Cіґоберта /енху �ум
1991 Аунґ "ан "уу 6ий
1990 /ихайло �орбачов
1989 �ерцін Ґуатсо, 14-й 5алай Iама
1988 �рупа миру Об`єднаних націй
1987 Оскар Аріас "анхез
1986 4ліе #ізель
1985 /іжнародний рух медиків за попередження ядерної війни
1984 5есмонд /піло �уту
1983 Iех #аленса
1982 Альва /ирдал
1981 UNHCR
1980 Адольфо перец 4сківель
1979 /ати �ереза
1978 Анвар ас-"адат і /енахем �еґін
1977 /іжнародна амністія
1976 �етті #ільямс і /айрід 6орріґан
1975 Андрій "ахаров
1974 "еан /ак �ріде і айсаку "ато
1973 �енрі 6іссінджер і Iе дук �о (відмовився від премії)
1972 Fремія не вручалася
1971 #іллі �рандт
1970 9орман �орлауґ

1969 /іжнародна організація праці
1968 Cене 6ассін
1967 Fремія не вручалася
1966 Fремія не вручалася
1965 UNICEF
1964 /артін Iютер 6інґ
1963 /іжнародний комітет Pервоного Bреста і “Iіга асоціації
Pервоного Bреста”
1962 Iінус Fаулінґ
1961 5аґ �`яльмар Аґне 6арл �аммарскйолд
1960 Альберт 5жон Iутулі
1959 >іліп 9оель-�акер
1958 Qорж Анрі Fіре
1957 Iестер �овлес Fірсон
1956 Fремія не вручалася
1955 Fремія не вручалася
1954 UNHCR
1953 5жордж 6етлет /аршалл
1952 Альберт 1вайцер
1951 Iеон Qеа
1950 Cальф �юнше
1949 Iорд 5жон �ойд Ор фон �рехін
1948 Fремія не вручалася
1947 6вакери, представлені
         „The Friends Service Council“ та „The American Friends
         Service Committee“
1946 4мілі Ґрін та 5жон Cалі /отт
1945 6ордел �улл
1944 /іжнародний комітет Pервоног Bреста
1943 Fремія не вручалася
1942 Fремія не вручалася
1941 Fремія не вручалася
1940 Fремія не вручалася
1939 Fремія не вручалася
1938 /іжнародне �юро біженців 9ансен
1937 "есіль ов Pелвуд
1936 6арлос "ааведра Iамас

1935 6арл фон Осєцкі
1934 Артур �ендерсон
1933 "ер 9орман Анґел
1932 Fремія не вручалася
1931 5жейн Адамс і 9іколас /уррей �атлер
1930 Iарс Олоф EEонатан "ьодерблом
1929 >ранк �іллінґс 6еллоґ
1928 Fремія не вручалася
1927 >ердінанд �уіссон і Iюдвіґ 6відде
1926 Арістід �ріан і Ґустав "треземан
1925 Аустен Pамберлен і Pарльз Ґейтс 5ейвс
1924 Fремія не вручалася
1923 Fремія не вручалася
1922 >рітйоф 9ансен
1921 6арл �`ялмар �рентінґ і 6рістіян Iу Iанж
1920 Iеон #іктор Ауґуст �уржуа
1919 �омас #удров #ілсон
1918 Fремія не вручалася
1917 /іжнародний комітет Pервоного Bреста
1916 Fремія не вручалася
1915 Fремія не вручалася
1914 Fремія не вручалася
1913 Анрі ля >онтен
1912 4лігу Cот
1911 �обіас /іхаель 6арел Ассер і Альфред �ерман >рід
1010 /іжнародне бюро збереження миру
1909 Ауґустр /арі >рансуа �емаерт і Fауль Анрібенжамен
         �аллю д`4стурнеллес де 6онстант
1908 6лас Fонтус Арнольдсон і >редерік �аєр
1907 4рнесто �еодоро /онета і Iуї Cено
1906 �еодор Cузвельт
1905 �ерта фон �утнер
1904 Інститут міжнародного права
1903 "ер #ільям Cендел 6ремер
1902 4ліе 5юкоммен і Pарльз Альберт Ґобат
1901 Qан Анрі 5юнан і >редерік Fассі




