
Перша світова війна означала не тільки цивілізаційний пере-
лом в історії людства, а й стала катастрофою для німців Росії. 
Репресивна політика царського уряду охопила всі сфери їх 
життя:
• заборона користування рідною мовою;
• закриття навчальних закладів та громадських організацій;
• перейменування німецьких колоній;
• переведення військовослужбовців з австро-германського на 

турецький фронт;
• звинувачення німців-офіцерів у поразках російської армії і 

зміна німецьких прізвищ на російські;
• введення воєнного стану в прикордонній 100- і 150-верстовій 

смузі, звідки передбачалося інтернування всіх австро-угор-
ських і германських підданих;

• депортація німців з Царства Польського (200 тис. чол.), Пів-
денно-Західного краю Росії (близько 190 тис. чол.), частково 
з прибалтійських губерній і Причорномор’я;

• обмеження права власності на нерухомість у містах, торгово- 
промислові підприємства, акції і банківський капітал;

• ліквідація землеволодіння та землекористування німців, по-
ширена на всю територію Росії.

Координував антинімецькі заходи Особливий комітет по бо-
ротьбі з німецьким засиллям (березень 1916 – липень 1917). 
Так зване «ліквідаційне законодавство» налічувало понад 
80 актів.

Der Erste Weltkrieg bedeutete nicht nur einen Zivilisationsbruch 
in der Menschheitsgeschichte, sondern wurde auch zur Katast-
rophe für die Deutschen Russlands. Die repressive Politik der 
Zarenregierung erfasste alle Bereiche ihres Lebens:
• Verbot der Muttersprache;
• Schließung der Bildungseinrichtungen und der gesellschaft-   

lichen Vereine;
• Umbenennung der deutschen Kolonien;
• Verlegung der Militärangehörigen von der österreichisch-

deutschen an die türkische Front;
• Schuldzuschreibung für Niederlagen der russischen Armee an 

die deutschen Offiziere und Wechsel deutscher Namen gegen 
russische;

• Verhängung des Kriegszustands in einem grenznahen Streifen       
mit einer Tiefe von 100 bzw. 150 Werst, aus dem alle öster-        
reichisch-ungarischen und reichsdeutschen Untertanen zu 
internieren waren; 

• Deportation von Deutschen aus dem Polnischen Kaiserreich 
(200 000 Personen), der Südwest-Region Russlands (ca. 190 000 
Personen), teilweise aus den Ostseegouvernements und dem 
Schwarzmeergebiet;

• Einschränkung der Eigentumsrechte auf Immobilien in Städten, 
auf Handels- und Produktionseinrichtungen, Aktien und 
Bankeinlagen;

• Liquidierung des Grundbesitzes und der Bodennutzung, die auf 
das gesamte Territorium Russlands ausgeweitet wurde.

Alle antideutschen Maßnahmen wurden vom Sonderkomitee 
zur Bekämpfung der deutschen Vorherrschaft koordiniert 
(März 1916 – Juli 1917). Die sog. „Liquidationsgesetzgebung“ 
zählte mehr als 80 Verfügungen.

Zum Dienst wurden 15 % aller Mennoniten (45,5 % der arbeits-
fähigen Männer) eingezogen, von denen 60 % Sanitätsdienst 
leisteten. Darunter waren ca. 5 000 Mennoniten aus der Ukraine 
(Mobilisierte und Freiwillige). Der Anteil der Mobilisierten anderer 
Konfessionen lag bei ca. 8 % (23,5 % der arbeitsfähigen Männer).

In 150 deutschen Kolonien der Gouvernements Jekaterinoslaw, 
Taurien, Charkow und Cherson wurden für den Kriegsdienst 
ca. 70 % der männlichen Bevölkerung eingezogen. Von 
6 260 Rekruten und Freiwilligen sind 738 Mann gefallen, 373 
wurden verwundet, 128 zu Unteroffizieren und Feldwebeln, 49 
zu Offizieren befördert. 101 Krieger bekamen Kriegsauszeich-
nungen verliehen.
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На службу було призвано 15 % всіх меннонітів (45,5 % праце-
здатних чоловіків), з них 60 % перебували на військово-санітар-
ній службі. Українських меннонітів (призваних і добровольців) 
було близько 5 000 чол. Частка призваних чоловіків інших кон-
фесій становила близько 8 % (23,5 % працездатних чоловіків).

У 150 німецьких колоніях Катеринославської, Таврійської, 
Харківської та Херсонської губерній на військову службу було 
мобілізовано близько 70 % їх чоловічого населення. Із 6 260 ре-
крутів і добровольців 738 загинули, 373 отримали поранення, 
128 призначені в унтер-офіцери і фельдфебелі, 49 – в офіцери, 
101 відзначено бойовими нагородами.
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