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CMENTARZE WOJENNE TWIERDZY KRAKÓW Z LAT 1914–1918
I ICH AUTOR, RZEŹBIARZ KARL KORSCHANN1

Wprowadzenie
Pierwszy artykuł poświęcony cmentarzom Twierdzy Kraków, opracowany
wspólnie z doktorem Pawłem Pencakowskim, ukazał się ponad dwadzieścia lat
temu2. W kolejnych latach na temat nekropolii wojskowych w Krakowie i wokół niego pisało wielu autorów3. Szczegółowa analiza tych tekstów skłania do
1
Nazwisko rzeźbiarza w większości dokumentów wojskowych kończy się pojedynczym „-n”: „Korschan”, natomiast sam artysta używał wersji nazwiska kończącego się podwojonym „-n”: „Korschann”. W niniejszym artykule autor stosować będzie pisownę z podwojonym „-n”.
2
J. Schubert, P. Pencakowski, Cmentarze Twierdzy Kraków z lat 1914–1918, „Rocznik Krakowski”
1993, t. LIX, s. 127–151. Dr hab. prof. ASP Paweł Pencakowski jest obecnie kierownikiem Zakładu Historii
Sztuki i Teorii Konserwacji na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie.
3
Podaję tylko najważniejsze publikacje: J. Schubert, Austro-Wegierskie cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w Krakowie i okolicy, w: Sztuka cmentarna. Dokumenty, red. O. Czerner, I. Juszkiewicz,
Werk, Wrocław 1995, s.143–173; B. Nykiel, Cmentarze wojenne w Twierdzy Kraków z okresu I wojny światowej, w: Przez dwa stulecia XIX i XX w. Studia historyczne ofiarowane prof. Wacławowi Felczakowi, red. W. Frazik et al., Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 1993, s.119–140; A. Siwek, O kilku zapomnianych
cmentarzach z I wojny światowej w woj. krakowskim, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego” 1997, nr 6, s. 153–172; M. Kozioł, Groby, kwatery i cmentarze wojenne z lat 1914–1920 na terenie
gminy Kraków, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008; H. Łukasik, Twierdza Kraków, cz. 4: Wokół krakowskiej
Twierdzy. Epizody, bohaterowie, ślady bitwy o Kraków 1914, Arkadiusz Wingert, Międzyzdroje–Kraków 2009,
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konkluzji, iż od czasu napisania pierwszego artykułu szereg zagadnień związanych z omawianymi cmentarzami zostało wyjaśnionych i opisanych w stopniu
wystarczającym, jednak na kilka pytań, już wówczas nas nurtujących, nie ma
nadal wystarczającej odpowiedzi, a okrągła rocznica zakończenia Wielkiej Wojny skłania do podjęcia ponownej próby naświetlenia kilku jeszcze kwestii. Stąd
decyzja o wznowieniu poszukiwań archiwalnych, trwających blisko dwa lata,
podczas których postawiłem sobie za cel znalezienie odpowiedzi na następujące
pytania: jak przebiegało zakładanie cmentarza wojskowego na nekropolii Rakowickiej; kto był autorem projektu tego cmentarza oraz, co bardziej istotne, kto
był twórcą zbudowanego tam monumentalnego pomnika-mauzoleum; kto był
autorem cmentarzy wojennych (i pomników na nich wzniesionych), założonych
po zakończeniu dwóch wielkich bitew o Twierdzę Kraków, stoczonych w listopadzie i grudniu 1914. Przed przystąpieniem do odpowiedzi na postawione pytania
chciałbym, z konieczności pokrótce, opisać, jak wyglądały sprawy pochówków
żołnierskich w samym Krakowie oraz przedstawić w kilku zdaniach organizację
grobownictwa w armii austro-węgierskiej po wybuchu wojny.
W czasie pokoju za pochówki żołnierskie w Krakowie odpowiedzialna była Komenda 1 Korpusu (Korpskommando), stacjonującego w Krakowie. Taki stan utrzymywał się do czasu wybuchu I wojny światowej; w grudniu 1915 roku Ministerstwo Wojny monarchii powołało 9 Wydział Grobów
Wojennych (9 Kriegsgrӓber-Abteilung 9/K. Gr. A.), w kompetencji którego
znalazły się wszystkie sprawy związane z grobownictwem wojennym. Terenowymi odpowiednikami 9/K. Gr. A. stały się Inspekcje Grobów Żołnierskich
(Kriegsgrӓberinspektion K.G.I.), zorganizowane przy poszczególnych Komendach Korpusów. Na terenie Galicji powstały trzy takie jednostki: w Krakowie
(dla Galicji Zachodniej, Korpus nr 1), w Przemyślu (Galicja Środkowa, Korpus
nr 10) i we Lwowie (Galicja Wschodnia, Korpus nr 11)4. Dodać należy, iż oddział
s. 241–256; A. Partridge, Cmentarze wojenne XI Okręgu „Twierdza Kraków ” w kontekście działalności architektonicznej Hansa Mayra, „Rocznik Krakowski” 2013, t. XXIV, s. 141–167; eadem, W stulecie hekatomby.
Cmentarze wojenne z lat 1914–1918 w dawnej Galicji Zachodniej jako unikatowy zespół sepulkralny. Dzieje,
twórcy symbolika, stan zachowania, problemy ochrony, „ Ochrona Zabytków” 2015, nr 1, s. 95–125; P. Pencakowski, Sztuka w hołdzie bohaterom. Austriacko-węgierskie cmentarze wojenne z lat 1914–1918 w Galicji
Zachodniej, „Rocznik Historii Sztuki” 2015, t. XI, s. 130–162.
4
Ӧsterreichisches Staatsarchiv,Kriegsarchiv, Kriegsministerium, Prӑsidiale Akten, ӦSt. A. KA KM
1915, Prӓs. Nr 25004 z 2 grudnia 1915. Personale für die Kriegsgrӓberabteilung; ӦSt. A. KA KM 1915, Prӓs.
16–50/1, Prӓs. Nr 25004 z 3 grudnia 1915. Ausstellung einer Kriegsgrӓberabteilung (KGA); ӦSt. A. KA KM
1915, Prӓs. 16–50/3, akt nr 26773 z 16 grudnia 1915. Kriegsgrӓberabteilung im KM; zob. Również: J. Schubert,
Galicyjskie cmentarze wojenne, historia, architektura, sztuka, Bitwa pod Gorlicami. Studia z perspektywy stulecia, red. J. Centka, S. Kułacza, K. Ruszała, Gorlickie Centrum Kultury, Gorlice 2015, s. 189–229; O. Duda,
Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914–1918, OOZK, Warszawa 1995, s. 32–33. Inspekcja
przemyska powołana została w styczniu 1916 roku, a we Lwowie w maju 1916, choć prace w polu podjęto
dopiero w sierpniu tego roku. Nieco inaczej wyglądała sprawa w 1 Korpusie w Krakowie. Tutaj pierwsze
działania w celu zorganizowania grobownictwa wojskowego podjęto już po zakończeniu ofensywy gorlickiej
w maju 1915, prace organizacyjne ruszyły pod koniec września, a ostateczną decyzję o sformowaniu takiej
jednostki podjęto zimą 1915 roku. Na jej czele stanął kapitan, następnie major Rudolf Broch. Mimo odmiennej
nazwy zadania, jakie wykonywał krakowski OGW, były tożsame z pracami grobowniczymi Inspekcji Grobów
Żołnierskich.
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grobowniczy dla Galicji Zachodniej zorganizowany został nieco wcześniej, bo
już w jesieni lub na początku zimy 1915 roku, z inicjatywy Komendy 1 Korpusu,
a jego oﬁcjalna nazwa brzmiała nie Kriegsgrӓberinspektion, ale KriegsgrӑberAbteilung des Militarkommando Krakau (Oddział Grobów Wojennych Komendy
Wojskowej w Krakowie – OGW). Zadaniem jednostki było, zgodnie z zaleceniem
Ministerstwa Wojny, porządkowanie pół bitewnych i zakładanie cmentarzy wojennych na obszarze Galicji Zachodniej, od wschodnich granic Twierdzy Kraków
aż po Wisłokę. Obszary twierdz w Krakowie i Przemyślu miały być wyłączone
spod opieki OGW i Inspekcji przemyskiej. Ten klarowny schemat organizacyjny
w odniesieniu do Krakowa nieco się skomplikował. Pochówki żołnierskie i zakładanie cmentarzy przeszły w kompetencje Twierdzy, a ich realizacją miał się
zajmować Kriegsgrӑber-Abteilung Festung Krakau (Oddział Grobów Wojennych
Twierdzy Kraków – OGWTW), realizując pochówki żołnierskie w samym mieście oraz zakładając stałe cmentarze w miejsce prowizorycznych, powstałych na
przedpolach twierdzy. W praktyce prace wykonywane przez Oddział przebiegały
na tyle opieszale, że pod koniec 1917 lub na początku 1918 roku, z chwilą rozwiązania Twierdzy, dokończenie prac grobowniczych w samym Krakowie i na
jego przedpolach powierzone zostało Oddziałowi Grobów Wojennych przy Komendzie Wojskowej 1 Korpusu w Krakowie5. W efekcie te dwa oddziały w ciągu
czterech lat (1915–1918 ) zrealizowały w samym Krakowie i na jego przedpolach
22 cmentarze6.
5
Zob. H. Łukasik, A. Turowicz, Twierdza Kraków znana i nieznana. Przewodnik Turystyczny,
część 3: Żelazny pierścień, Arkadiusz Wingert, Międzyzdroje–Kraków 2002, s. 30–34; Atlas Twierdzy Kraków,
ser. II, t. 5: O przyszłość Twierdzy Kraków. Opracowanie studialne dla programu planu ochrony zespołu historyczno-krajobrazowego Twierdzy Kraków, Kraków 2010, s. 25, 47, 48. Twierdza Kraków powołana została decyzją cesarza Franciszka Józefa I z 12 kwietnia 1850 roku, nie do końca jest natomiast znana data jej rozwiązania. W maju 1915 roku, po operacji gorlickiej, ograniczono w twierdzy prace fortyﬁkacyjne, utrzymując jeszcze
do jesieni 1917 roku fortyﬁkacje polowe wokół Krakowa. Ostatniego Komendanta Twierdzy, generała dywizji
Oskara Guseck von Glankirchena, odwołano 6 października, a cztery dni później zniesiono zakaz zabudowy
wokół Krakowa. W grudniu ogłoszony został przetarg na prace przy likwidacji zasieków z drutów kolczastych.
Kraków został zdegradowany do poziomu umocnionego przyczółka mostowego, chociaż Komenda Twierdzy
formalnie istniała do 6 lipca 1918 roku.
6
R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat I wojny światowej1914–1915,
przekład ﬁlologiczny H. Sznytka, oprac., wstęp i przypisy J.J.P. Dragomir, Muzeum Okręgowe w Tarnowie,
Tarnów 1995, s. 413. Według autorów dzieła „była CK Komendantura Twierdzy Kraków założyła na podległym
sobie terenie szereg cmentarzy wojskowych oraz pojedynczych mogił”. Po przejęciu agend Dowództwa Twierdzy przez Komendę 1 Korpusu Kraków dokończeniem budowy cmentarzy zajął się krakowski Oddział Grobów
Wojennych. Utworzono odrębny zespół roboczy w Prądniku Czerwonym (stacjonujący najprawdopodobniej
na terenie zespołu koszarowego piechoty). Cmentarze Twierdzy otrzymały numery od 379 do 400, zamykając
listę zbudowanych przez krakowski OGW nekropolii wojskowych we wschodniej części Galicji Zachodniej (od
Krakowa aż po Wisłokę). Według kolejności numerów były to: 379 Mała Wieś, 380 Kokotów, 381 Wieliczka,
382 Świątniki, 383 Wróblowice, 384 Łagiewniki, 385 Podgórze (cm. żydowski), 386 Podgórze, 387 Kraków
(cm. żydowski ), 388 Kraków Rakowice, 389 Bronowice, 390 Mogiła, 391 Kocmyrzów, 392 Kocmyrzów (koło
d. cła ), 393 Górka Kościelniaka, 394 Czulice (przy dworze), 395 Karniów-Czulice, 396 Czulice (cm. paraﬁalny), 397 Podstolice, 398 Bieńczyce-Dłubnia, 399 Prusy, 400 Prusy (przy dworze). Wymienione zostały również
miejscowości, w których na cmentarzach paraﬁalnych znalazły się pojedyncze mogiły żołnierskie (Zielonki,
Mogilany, Gaj, Raciborowice i Pleszów). W dalszej części artykułu będzie jeszcze mowa o tych cmentarzach,
będą jednak omawiane z pominięciem numerów przydzielonych im przez krakowski OGW. Wyjątkiem będzie
cmentarz nr 392 w Kocmyrzowie.
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Pochówki żołnierskie na cmentarzu miejskim w Krakowie
przed wybuchem wojny i w czasie jej trwania7
Garnizon krakowski, którego organizację austriackie władze wojskowe podjęły
po 1846 roku, nie posiadał osobnego cmentarza, a zmarli w trakcie odbywania
służby wojskowej oﬁcerowie i żołnierze, o ile nie byli przewożeni do rodzinnych
miejscowości, znajdowali miejsce ostatniego spoczynku na miejskim cmentarzu
na Rakowcach. Do roku 1891 pochówki żołnierzy prawdopodobnie odbywały się
w oparciu o porozumienie między władzami miasta a Komendą 1 Korpusu, które
sformalizowano 10 listopada 1892 roku umową podpisaną pomiędzy Szpitalem
Garnizonowym nr 15 w Krakowie (z ramienia wojska i na podstawie zarządzenia Komendy 1 Korpusu numer J. No 4589 z 8 sierpnia 1892 i Gminą Miasta
Krakowa8. Umowa przewidywała, iż gmina zapewni przygotowanie grobów
i pogrzeb dla szeregowych zmarłych w Szpitalu Garnizonowym za opłatą wynoszącą 1 ﬂorena i 50 krajcarów, czyli 1 guldena i 50 krajcarów, czyli 3 korony.
Nie było w niej mowy o pochówkach oﬁcerów. Umowa zawarta została na czas
nieokreślony, z możliwością jej półrocznego wypowiedzenia, i była realizowana,
z drobnymi korektami, do końca wojny9. W latach 1868–1913 na cmentarzu Rakowickim pochowano blisko 3100 żołnierzy armii austro-węgierskiej, a pochówki prowadzono na 27 kwaterach cmentarnych. Największa ilość ciał spoczęła
w kwaterach V (248 ciał), IX (158), VII (139) i XXIV (83)10.
7
Według porozumienia władz wojskowych z Magistratem Krakowskim żołnierze zmarli w Krakowie
w czasie pokoju chowani byli na wskazanych przez miasto kwaterach cmentarza miejskiego na Rakowcach. Po
przejęciu spraw grobownictwa przez krakowski OGW cmentarz wojskowy na Rakowcach otrzymał numer 388.
8
Nie udało mi się odnaleźć dokumentów określających zasady, według których władze miejskie
wyrażały zgodę na pochówek żołnierzy garnizonu krakowskiego na cmentarzu miejskim w latach 1846–1892,
czyli od momentu jego utworzenia do czasu podpisania umowy pomiędzy wojskiem i władzami cywilnymi
Krakowa; Archiwum Narodowe w Krakowie (ANK), Akta Miasta Krakowa XIX i XX w., Zespół 33, inw.
nr 7776: Grzebanie zmarłych wojskowych na cmentarzu miejskim w latach 1846–1892,Vertrag. Abgesschlossen
auf Grund der Vorordnung, des k.u k.1 Corps Commandos J.Nr. 4589 vom 8 August 1892 zwichen dem k.u k.
Garnisons-Spital Nr. 15 in Krakau für des Milibar-arrau und der Stadtgemeide Krakau betreﬀend die Aushebung der Graber für verstorbene Milibar-Personen.
9
ANK, Akta Miasta Krakowa, op. cit., s. 625. Pismo CK Intendentury Twierdzy Kraków do Magistratu król. wolnego miasta Krakowa z 16 marca 1915 w sprawie kosztów pochówku w Krakowie. Intendentura
powołuje się na umowę z 10 listopada 1892 r. w sprawie kopania grobów na pochówek ciał szeregowych, w następstwie której Gmina Miasta Krakowa ma obowiązek kopania grobów w miesiącach letnich i zimowych za
wynagrodzeniem 3 koron za grób. Jednocześnie podkreśla, iż w kwestii grobów dla pobierających gażę nie ma
żadnej umowy. Co ciekawe, dalej następuje informacja, iż grzebaniem zajmuje się za rozliczeniem ryczałtowym
po 15 koron ﬁrma „Concordia” Jana Wolnego w Krakowie. Pochówek ciał wojskowych pobierających gażę –
o ile rodzina tychże nie przejmie go sama – jest załatwiany przez w/w ﬁrmę na mocy ustnego porozumienia za
opłatą 75 koron za osobę. W końcowym zdaniu intendentura przypomina, iż magistrat został wezwany do rozszerzenia warunków umowy na nowo powołane instytucje sanitarne Twierdzy, i stwierdza, że nie ma ustaleń z miastem Podgórze; ANK, Akta Miasta Krakowa, op. cit., s. 685. Pismo CK Komendy Twierdzy Kraków J. Nr. 12388
do Magistratu stoł. król. miasta Krakowa z dnia 15 października 1915 dotyczące kosztów pochówku. Komenda
potwierdza zatem fakt, iż ustalenia umowy z 10 listopada 1892 roku przeniesione zostają z dniem 22 kwietnia
1915 na nowo utworzone instytucje sanitarne Twierdzy, a także występuje o rozszerzenie tych warunków umowy
także na wcieloną 1 lipca 1915 roku gminę miejską Podgórze (jako XXII okręg miejski).
10
Informacja uzyskana w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (ZZK) w oparciu o Dziennik zmarłych wojskowych pochowanych na cmentarzu Rakowickim od 1888–1921. W tym miejscu wyrażam
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Z chwilą wybuchu wojny kwestie związane z pochówkami żołnierskimi
przeszły pod opiekę Komendy Twierdzy, o czym także świadczy korespondencja
prowadzona między magistratem a władzami wojskowymi. Listy ze strony miasta kierowane były już nie do Inwentury 1 Korpusu, lecz do Intendentury Twierdzy, bezpośrednio do Komendy Twierdzy lub Dyrekcji Szpitala Garnizonowego
nr 1511. W miarę staczania kolejnych bitew ilość pochówków żołnierskich gwałtownie wzrosła. W 1914 roku, od stycznia do lipca, pochowano na Rakowcach
30 żołnierzy, we wrześniu już 247, a w listopadzie – 58812. Pod koniec listopada
Ekonomat Miejski poinformował magistrat, iż dziennie odbywa się 25–30 pogrzebów, jednocześnie stwierdzając, że na przeznaczonym pod pochówki wojskowe obszarze cmentarza miejskiego, mimo chowania w jednym grobie dwóch
lub nawet trzech ciał, może wkrótce zabraknąć miejsca. Efektem tej informacji
była pismo magistratu z 7 grudnia 1914 roku skierowane do zarządcy cmentarza
miejskiego, pana Juliusza Siwińskiego, o wyznaczenie na kolejne miejsca pochówku dla żołnierzy pasów dotąd niezajętych, a mianowicie 52, 51, 35 i 3413.
Tak duża ilość zgonów żołnierzy wiązała się z pierwszą bitwą o Kraków,
jaka rozegrała się w listopadzie 1914 roku. Zdecydowanie mniej oﬁar przyniosły zmagania toczone przez polową armię austro-węgierską i załogę Twierdzy
w grudniowej fazie bitwy. W ostatnim miesiącu 1914 roku na cmentarzu miejskim pochowano 288 żołnierzy, w styczniu następnego roku – 15614.
Ilość pogrzebów wojskowych wzrosła ponownie po ofensywie gorlickiej
(w maju 1915 roku).W czerwcu na Rakowcach pochowano już 467, a w lipcu
359 żołnierzy. Tak znacznej ilości pogrzebów nie odnotowano już do końca wojny. W rocznych podsumowaniach najwięcej pochówków zanotowano w 1915
(1939) i w 1918 roku (1679). W latach 1914–1918 na cmentarzu Rakowickim
spoczęło łącznie 7016 oﬁcerów i żołnierzy15. W pierwszych miesiącach wojny
najwięcej pochówków przeprowadzono w kwaterze XXIII, potem zaczęto grzebać zmarłych w południowej części cmentarza Rakowickiego na pasach 51 i 52
oraz wzdłuż muru cmentarnego po północnej stronie nekropolii na pasach 34
podziękowanie za pomoc, jaką uzyskałem od Kierownika Rejonu Rakowice, pana Tomasza Piekarskiego, oraz
konsultacje z panią Agnieszką Rudnik; ANK, Akta Miasta Krakowa, op. cit., nr inw. 7776 passim.
11
Magistrat krakowski w roku 1914 prowadził korespondencję w sprawie pochówków żołnierskich
głównie ze Szpitalem nr 15 w Krakowie, natomiast niemal od początku 1915 roku pisma kierowane były do
Intendentury Twierdzy, Dyrekcji Inżynierii Twierdzy lub bezpośrednio do Komendy Twierdzy. Wymiana korespondencji ze Szpitalem Garnizonowym nr 15 trwała nadal, ale już mniej intensywna. W 1918 roku adresatem
pism z magistratu bywała już Komenda Wojskowa lub Komendant Miasta Krakowa (K. u. k. Stadtkommandant
in Krakau).
12
M. Kozioł, op. cit., s. 54.
13
ANK, Akta Miasta Krakowa, Cmentarze, sygn. 29/Cm/316, s. 191. Pismo Ekonomatu Miejskiego
z dnia 20 listopada 1941 do Magistratu nr 135457/ ? [nieczytelne ]; ANK, ABM cm. Rakowicki, sygn.77/1914,
s. 107, pismo Magistratu stoł. król. Miasta Krakowa L.138539/914 l.a. z dnia 7 grudnia do p. Juliusza Siwińskiego Zarządcy cmentarza miejskiego w Krakowie.
14
M. Kozioł, op. cit., s. 54
15
Ibidem, s. 54–58.
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i 35. Wraz z nasilaniem się walk w Galicji przybywało pogrzebów, pochówki
zajmowały coraz większą powierzchnię cmentarza, w sumie do końca wojny dokonywano ich na ponad dwudziestu pasach i kwaterach. Pod koniec 1918 roku
pojawił się poważny problem braku miejsca dla dalszych pochówków żołnierskich. W piśmie z 12 maja 1918 roku skierowanym do Krakowskiego Magistratu
Komendant Miasta stwierdza, iż cmentarz podgórski jest całkowicie „zajęty”,
a na Rakowcach pozostało miejsca na ok. 200 lub 3oo ciał, co przy śmiertelności
w garnizonie krakowskim sięgającej 200 osób miesięcznie spowoduje w niedługim czasie całkowite wypełnienie miejsca przeznaczonego na pochówki wojskowych – wzywa także władze miasta do podjęcia natychmiastowych kroków
w celu zapewnienia nowego miejsca na kolejne pochówki16. Niejako w odpowiedzi komisja cmentarna magistratu cofnęła 20 czerwca 1918 roku zezwolenie na
chowanie zmarłych żołnierzy na cmentarzach cywilnych17. Temat budowy nowego cmentarza wojskowego w Krakowie rozwiązany został przez władze polskie
dopiero po zakończeniu wojny.
W czasie pokoju grzebano na nekropolii Rakowickiej tylko żołnierzy armii austro-węgierskiej. Wraz z wybuchem wojny zaczęły się pochówki polskich
legionistów, żołnierzy armii niemieckiej, rosyjskiej, a później także tureckiej
i włoskiej. Jerzy Drogomir wymienia także pojedynczych żołnierzy armii francuskiej, węgierskiej, serbskiej i ukraińskiej18. Większość chowanych żołnierzy to
zmarli z odniesionych ran i licznych chorób pacjenci wielu szpitali wojskowych
zorganizowanych na terenie miasta. Według spisu budynków przewidzianych na
szpitale w Twierdzy z lat 1913 i 1915 ich liczbę w mieście szacowano przed wojną na 51, po dwóch latach wzrosła ona do 76, a później było ich jeszcze więcej19.
Interesujących informacji, pozwalających uświadomić sobie, jak wielkie wyzwania stały przed wojskową służbą sanitarną, dostarczają raporty dzienne lekarza
Twierdzy z przełomu lat 1914/1915, donoszące o ogólnej ilości rannych, chorych
i niezdolnych do służby żołnierzy. Dnia 6 grudnia 1914 w szpitalach Twierdzy
przebywało 3189 chorych, 23 stycznia 1915 już 6958, zaś na dzień 28 marca ta
ANK, Akta Miasta Krakowa, Cmentarze, sygn. 29/Cm/330, s. 41. Pismo CK Komendanta Miasta
w Krakowie E. Nr.3547/i PK z dnia 12 maja 1918 roku [pieczęć: „bardzo pilne” – J.S.] do Magistratu stoł. król
miasta Krakowa.
17
K. Grodziska-Ożóg, Cmentarz Rakowicki w Krakowie (1803–1939), Wydawnictwo Literackie,
Kraków 1987, s. 30; por. także B. Nykiel, op. cit., s. 127.
18
J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914–1915 (1918),t. 3, Muzeum Okręgowe, Tarnów
2005, s. 348; M. Kozioł, op.cit,. s. 31–48. Na cmentarzu Rakowickim pochowani zostali żołnierze następujących narodowości: Austriacy, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Turcy, Bośniacy i inni muzułmanie, Czesi,
Francuzi, Węgrzy, Włosi i Polacy.
19
ӦSt. A. KA. NFA, karton 1444, Festungskommando Krakau 1914, plany, s. 229, Übersichtsplan
der aufzustellenden 10 Festungspitӓler 1/6250, Krakau im Februar 1913. Plan sporządzony przez K. u k.
Militӓrbaunabteilung des 1 Corps (Oddział Budownictwa Wojskowego 1 Korpusu). Na planie Krakowa naniesione są budynki szpitali wojskowych – w sumie 51; ӦSt. A. KA. NFA, karton 1444, Festungskommando Krakau 1914, Mob. Instruktionen, Uebersicht der Gebӓ die Festungs spitӓler In Krakau. Krakau am 26 September
1915. Spis obejmuje 76 budynków należących do szpitali wojskowych w Krakowie. Temat szpitali wojskowych
w Krakowie w czasie I wojny światowej wymaga osobnego opracowania.
16
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liczba zmalała do 465820. W związku z ogromną ilością pochówków na cmentarzu Rakowickim władze wojskowe podjęły decyzję o wykorzystaniu kilku innych
cmentarzy cywilnych w mieście. Były to: nowy cmentarz Podgórski, na którym
założono kwaterę wojskową, a pierwsze pochówki żołnierskie odnotowano już
we wrześniu 1914, oraz dwie nekropolie gmin żydowskich: krakowskiej (przy
ulicy Miodowej) i podgórskiej (przy ulicy Jerozolimskiej). Na obydwu pierwsze
pochówki żołnierzy wyznania mojżeszowego przeprowadzono w sierpniu (Miodowa) i listopadzie (Jerozolimska) 1914. W Łagiewnikach utworzono dodatkowo wojskowy cmentarz epidemiczny przy szpitalu zakaźnym, założonym przy
klasztorze sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie pierwszy pogrzeb odbył się
30 września 191421. Na wszystkich tych cmentarzach pochowano łącznie 782
żołnierzy, co stanowiło niewiele więcej jak dziesięć procent pogrzebanych na Rakowcach. Nekropolie cywilne przyjmowały zmarłych żołnierzy do ostatnich dni
wojny, a na cmentarzu miejskim i żydowskim – przy ulicy Miodowej, pochówki
wojskowe kontynuowano w latach 1920 i 1921.
Cmentarz wojskowy i pomnik żołnierzy poległych
w czasie I wojny światowej na nekropolii Rakowickiej
Jak już wspomniano, w pierwszych miesiącach wojny zmarłych żołnierzy grzebano na kwaterze XXIII (od sierpnia do grudnia 1914), w listopadzie dodano
kwaterę 50, a następnie 52. W 1915 roku doszły jeszcze 51 i 50 oraz XI, XV, IXX,
a w 1916 – 50b, 50c, XX, XIX. W związku z pogłębiającym się deﬁcytem miejsc
w południowej części cmentarza Rakowickiego władze Krakowa zmuszone
były do wskazania kolejnych. Wyznaczyły na ten cel kwatery XXVI, 34,35, 33a
i 33b, usytuowane w północnej streﬁe nekropolii miejskiej. W kolejnych latach
wojny obszar przeznaczony pod pochówki żołnierskie nadal się poszerzał, ale
w południowej części grzebano już tylko w kwaterach (pasach) 50 i 50b. Dodać
warto, iż pochówki wojskowe nierzadko mieszały się z cywilnymi (np. kwatery
XXII i XXVIII)22. Nie dotyczyło to wymienionych wcześniej kwater (pasów)
50, 50a, 50b, 51 i 52, przeznaczonych wyłącznie dla wojska. Tam chowano żołnierzy austro-węgierskich (pasy 51, 52) i rosyjskich (50a, 50c), oﬁcerów austro-węgierskich i legionistów polskich (50). Oﬁcerowie rosyjscy spoczęli w części

20
ӦSt. A.KA.NFA, karton 1453, Festuingskommando Krakau 1914 Operation Akten v.1-19.XII; ӦSt.
A. KA. NFA, karton 1457, Festuingskommando Krakau 1914 Operation Akten v.1–31 II.
21
J. Drogomir, op. cit., s. 342. Pierwszy pochówek żołnierski na nowym cmentarzu Podgórskim (założonym w 1900 roku) odnotowany jest pod datą 30 września 1914 roku, na cmentarzu żydowskim w Krakowie
27 sierpnia 1914 (s. 347), na cmentarzu żydowskim w Podgórzu – 2 listopada 1914 (s. 341), a w Łagiewnikach – 30 września 1914 (s. 335).
22
ANK, zbiór WUOnGW Okr. Korp. nr V w Krakowie, GW45, s. 21 – rysunek kwatery XXIII,
s. 19 – rys. kwatery XXVII.
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określonej jako pas 50b, żołnierze niemieccy – w południowym fragmencie kwatery XIX23.
Można przypuszczać, iż Komenda Twierdzy wybrała na reprezentacyjną
część cmentarza wojskowego wraz z miejscem pod monumentalny pomnik właśnie ten wąski, liczący blisko 300 metrów fragment, przeznaczony pod pochówki pojedyncze i masowe, przylegający na całej długości do południowego muru
cmentarnego. Sądząc ze zdjęć zamieszczonych w „Nowościach Ilustrowanych”
z 6 listopada 1915 roku, wzdłuż tego muru ciągnęły się pojedyncze mogiły żołnierskie, częściowo w dwóch rzędach, środkiem zaś biegł szeroki pas przeznaczony na groby masowe, a po stronie przeciwnej do muru również usytuowano
groby pojedyncze. Jak wyglądała ta część cmentarza rok później, możemy się
dowiedzieć z kolejnej notatki prasowej, tym razem w „Głosie Narodu” z 3 listopada 1916 (nr 541), w której czytamy:
Tłumnie zatrzymywano się na grobach kryjących zwłoki Legionistów, żołnierzy austriackich, niemieckich, rosyjskich, a oddzielone od reszty cmentarza kamiennymi ﬁlarami i żywopłotem z tui. Masowe groby żołnierzy austriackich ciągną się długim rzędem w stronę
ulicy Rakowickiej wzdłuż muru cmentarnego. […] Po obu stronach tych grobów rozsiane
są liczne żołnierzy niemieckich oraz oﬁcerów i podoﬁcerów austriackich, wszystkie z nazwiskami, ozdobione kwiatami i nalepkami. Na licznych krzyżach widać polskie nazwiska.
Dalej ciągnie się w przedłużeniu ogromny, zieloną trawą kryty kopiec. To wspólny, bezimienny grób żołnierzy rosyjskich zmarłych w szpitalach krakowskich. Naprzeciw tego
rosyjskiego grobu wzdłuż muru cmentarnego znajduje się około 30 mogił Legionistów
(zmarłych).

Można więc uznać, iż mimo prowizorycznej formy samych mogił główny układ cmentarza wojskowego został już ustalony. Do zacytowanego wyżej
opisu dodam jeszcze, iż między „kamiennymi ﬁlarami” i tujami, oddzielającymi
część wojskową od reszty cmentarza, posadzono później, co kilka metrów, dęby
i lipy24. Od strony wschodniej zaprojektowano niski murek, zakończony wyższymi ﬁlarami, przylegający jednym bokiem do muru cmentarnego. Środkiem całego założenia, na osi wschód–zachód, biegnie centralna aleja, którą od zachodu
zamyka monumentalny pomnik. Dzisiaj pola 51 i 52 oraz fragment pasa 50 do
nich przylegającego, oddzielone są od reszty cmentarza wojskowego czterema
masywnymi ﬁlarami, na linii których poziom ścieżki podnosi się o jeden stopień.
Odrębność tej części założenia podkreślają jeszcze dwie kamienne ławy (sedilia),
usytuowane przy południowym murze cmentarza. Całość robi wrażenie przemyślanej i zamkniętej kompozycji przestrzennej.
M. Kozioł, op. cit., s. 58–60.
Do dzisiaj zachowała się szata roślinna oddzielająca część wojskową od reszty nekropolii Rakowickiej, z tym że między ﬁlarami w miejsce tui posadzono dosyć rzadko cisy, dziś wymagające już ingerencji
ogrodnika. To samo można powiedzieć o dużej kępie roślin iglastych w bezpośredniej bliskości pomnika. Kwestiom regulacji zieleni na cmentarzu Rakowickim poświęcony jest artykuł K. Fabijanowskiej pt. Koncepcja
rewaloryzacji układu zieleni na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, „ Czasopismo Techniczne” 2012, z. 7,
s. 287–301.
23
24
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Czy jest to część większego, niezrealizowanego projektu, czy też zamknięta koncepcja fragmentu założenia – trudno powiedzieć. Nie zachowały się żadne
rysunki projektowe. Szczątkowy zasób archiwalny dotyczący tej części cmentarza składa się z rysunku (bez daty) kwatery XXIII z rozmieszczeniem grobów
i obrysem północnej ściany pomnika oraz inwentaryzacji rzutu pomnika, wykonanej w maju 1920 roku przez por. inż. Huperta25. Bez archiwalnych rysunków
projektowych można tylko snuć domysły, jak miał docelowo wyglądać cmentarz, kiedy powstał projekt i kto mógł być jego autorem. Przechodzę zatem do
zaprezentowania zebranych faktów, ilustrujących historię budowy monumentu
poświęconego poległym i zmarłym żołnierzom z czasów Wielkiej Wojny.
Temat budowy pomnika ku czci żołnierzy pochowanych na cmentarzu Rakowickim poruszony został po raz pierwszy we wrześniu 1915 roku, kiedy to
Magistrat Krakowski poinformował pana Siwińskiego, zarządcę cmentarza miejskiego, iż na posiedzeniu w dniu 27 września Prezydium Miasta wyraziło zgodę
na postawienie
[...] pomnika dla poległych żołnierzy w walkach pod Krakowem na cmentarzu miejskim
na obranem przez wojskowość miejscu i w sposób przez wojskowość zaprojektowany, za
zwolnieniem od opłaty za grunt pod ten grobowiec wieczysty, z tem żeby oprócz napisu po
niemiecku umieszczony był tam również napis w języku polskim26.

Dalszą historię jego budowy można częściowo odtworzyć w oparciu o notatki prasowe z lat 1915 i 1916 oraz zachowany niewielki zbiór dokumentów archiwalnych. W cytowanych wcześniej „Nowościach Ilustrowanych” z 6 listopada 1915 (nr 45) można znaleźć opis pomnika na cmentarzu Rakowickim w dniu
zadusznym:
[…] cała południowo-zachodnia część cmentarza krakowskiego zasłana grobami pojedynczymi i masowymi. Staraniem Krakowskiej Komendy wybudowano tam prowizoryczny
pomnik ku czci pochowanych żołnierzy. Ma on kształt wielkiego grobowca cmentarnego,
na którym umieszczono napis „Pro Patria Mortuis 1914–1915”. Paliły się światła, a w dzień
Zaduszny wojskowy obchód żałobny. O godz. 9.00 rano uroczysta msza. Generalicja z jenerałem Kukiem.

W dokumentach archiwalnych z roku 1916 odnalazłem dwie wzmianki związane z budową pomnika. Pierwszą jest pismo K. u k. Platzkommando
(Grӓberewidenz ) in Krakau z 3 marca 1916 roku do Magistratu Miasta Krakowa, a ściślej – do Fizykatu tegoż, informujące o zamiarze przeprowadzenia
przez wojsko ekshumacji na krakowskim cmentarzu wymienionych w załączniku zwłok i przeniesieniu ich na inne miejsce, czego koszty pokryje i odpowiednią
25
ANK, zbiór WUOnGW Okr.Korp.nr V w Krakowie, GW 45, s. 5,7,9, inwentaryzacja pomnika,
s. 19 kwatera XXVII, s.21 kwatera XXIII, s.27 – kwatery ( pasy ) 33 – 35.
26
Archiwum Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, dokumenty niepaginowane. Pismo Magistratu stoł. król. Miasta Krakowa l.94937/1915 I.a. z dnia 29 września 1915 do Pana Siwińskiego, zarządcy
cmentarza miejskiego w Krakowie.
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drużynę pracowników zapewni Komenda Twierdzy – ekshumacje związane były
z budową pomnika27. Można przyjąć, że chodziło o ekshumację zwłok z kwatery XXIII, bezpośrednio stykającej się z północną ścianą wznoszonego pomnika.
Drugi dokument to pismo noszące datę 13 kwietnia 1916 roku, przygotowane
przez Magistrat Miasta Krakowa i skierowane do Dyrekcji Inżynierii Twierdzy.
Było ono odpowiedzią na notę nr 1700 tejże z 29 marca. Magistrat wyrażał w nim
zgodę na poszerzenie placu pod pomnik poległych na cmentarzu Rakowickim
z zastrzeżeniem, iż Dyrekcja wykona „na własny koszt płot z drutu, jak i bramkę wjazdową do cmentarnej hodowli roślin”. Zachował się dołączony do pisma
szkic, z którego wynika, iż chodziło o wykonanie za ścianą tylną (zachodnią)
pomnika równoległej doń drogi (ścieżki), odgrodzonej od ogrodów cmentarnych
(Friedhof-Gartnezei) płotem z drutu kolczastego, dochodzącego do południowego muru cmentarnego. W ogrodzeniu miała zostać wykonana brama do ogrodu;
i ogrodzenie, i brama miały „odpowiadać monumentalnemu pomnikowi”. Trzeba
dodać, iż w 1916 roku zachodnia granica cmentarza Rakowickiego przebiegała
kilka metrów za budowanym pomnikiem, toteż wykonanie ścieżki za nim mogło
znacznie ułatwić budowę od strony zachodniej, gdyż w tej właśnie ścianie monumentu przewidziano wejście do krypty. Ze szkicu odczytać można dokładny
obrys wznoszonego pomnika28.
Zachowało się również zaproszenie Komendy Twierdzy z 24 października
1916 roku na uroczystą mszę zaduszną, mającą się odbyć 2 listopada 1916 roku
o godzinie 9.00 przed pomnikiem poległych na cmentarzu Rakowickim (róg południowo-zachodni, wejście od ulicy Warszawskiej), skierowane do Magistratu
Krakowskiego. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych msza zaduszna miała się odbyć o tej samej porze w kościele św. Piotra, który był wówczas kościołem garnizonu krakowskiego. Ponieważ pogoda dopisała, uroczystość
odbyła się na cmentarzu Rakowickim. W „Nowej Reformie” z 2 listopada 1916
roku (nr 522) znajdujemy następujący passus: „[…] rozpoczęto budowę wojskowego pomnika kamiennego na cześć zmarłych i pochowanych tam żołnierzy
i oﬁcerów. Fundamenta i schody prowadzące do tego pomnika oraz część ścian
już są ukończone”, a w „Głosie Narodu” z 3 listopada 1916 (nr 541) autor notatki
napisał: „Będący w budowie w południowo-zachodniej części cmentarza pomnik
kamienny ku czci oﬁcerów i żołnierzy na krakowskim cmentarzu pochowanych
udekorowano olbrzymim wieńcem z kwiatów”.
Rekapitulując fakty dotyczące budowy pomnika od roku 1914 do końca
1916, można na pewno stwierdzić, iż decyzję o jego budowie władze wojskowe,
za akceptacją Krakowskiego Magistratu, podjęły we wrześniu 1915 roku, a pięć
27
ANK, Akta Miasta Krakowa XIX, XX w., op. cit., s. 591; list CK Komendy Miejscowej (Ewidencja
Grobów) E Nr 1387 z dnia 3 marca 1916 r. do Szacownego Magistratu stoł. król. Miasta Krakowa (Fizykat
Miejski).
28
ANK, zbiór ABM, cmentarz Rakowicki, 79/1916, s. 151. Pismo Magistratu stoł. król miasta Krakowa, nr 38020/16 Ba. z dnia 13 kwietnia 1916 do CK Dyrekcji Inżynierii w Krakowie.
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tygodni później w zachodniej części cmentarza wojennego wzniesiono prowizoryczny pomnik w kształcie monumentalnego, stylizowanego pylonu egipskiego, z wysuniętymi w kierunku grobów nieco niższymi skrzydłami (ramionami)
bocznymi, pomiędzy którymi rozciągało się dwuczęściowe plateau, na którym
w trakcie uroczystości religijnych mógł stanąć ołtarz polowy. Prawdopodobnie
mogły być już wtedy wykonane fundamenty oraz plateau ze schodami – na nic
więcej nie starczyło czasu i cała górna część pomnika pozostała makietą. Projekt
monumentu musiał zatem powstać pod koniec 1914 lub w pierwszej połowie
1915 roku i mógł być gotowy przed wrześniowym wyrażeniem przez Magistrat
Krakowski zgody na jego budowę, toteż wojsko szybko zabrało się do realizacji
monumentu. Z opisywanych wcześniej dokumentów archiwalnych pochodzących z marca 1916 roku wynika, że budowa postępowała w dosyć wolnym tempie. Ostatnia informacja z tego roku, zawarta w opisie uroczystości na cmentarzu
Rakowickim z okazji Święta Zmarłych, wskazuje, iż pomnik pozostawał nadal
w budowie, a prace – w porównaniu do listopada 1915 – posuwały się dosyć
wolno. Przypuszczalnie gotowa była część podziemna z kryptą, schody i plateau
oraz część ścian pomnika. Na tym kończą się, chronologicznie spisane fakty dotyczące budowy pomnika do końca roku 1916.
W wiedeńskim Archiwum Wojny (Kriegsarchiv) natraﬁłem na dwa dokumenty, które wyraźnie przybliżyły rozwiązanie zagadki, kto był autorem artystyczno-przestrzennej koncepcji pomnika.
W piśmie z 28 marca 1918 roku, skierowanym przez Komendę Wojskową
w Krakowie do 10 Wydziału Strat Ministerstwa Wojny29, a dotyczącym budowy
pomnika na cmentarzu garnizonowym w Krakowie, czytamy:
[…] na tutejszym cmentarzu w Rakowcach założona została przez ówczesną Komendę
Twierdzy kwatera grobów żołnierskich, która w stanie nieukończonym została przejęta
przez Oddział Grobów Wojennych Komendy Wojskowej w Krakowie. Chodzi tu głównie o dokończenie prac przy pomniku, zaprojektowanym przez rzeźbiarza akademickiego
Korschanna. Na temat wykonania tych prac sporządzono z por. Korschannem załączony
protokół, zawierający informacje o zakresie prac, kosztach, okresie czasu oraz kwestii ich
nadzoru. Jednocześnie załączono fotograﬁę, na której zaznaczono prace do wykonania30.

Co zatem zawierał wspomniany protokół? Został on spisany 13 marca
1918 roku w obecności kapitana Prosingera, porucznika Korschanna, porucznika
29
ӦSt. A. KA. KM 1918, 10 A., akt 152487 res. 9 Kriegsgrӓber-Abteilung przy ministerstwie wojny
działał do połowy 1917 roku, kiedy to zarządzeniem z 5 czerwca 1917 (Abt. 10 Nr 152487) przekształcony
został w 10 Wydział Strat Ministerstwa Wojny (10./ Verlust-Abteilung des KMs., 10./V.L.A.).
30
ӦSt. A. KA. KM 1918, 10./V.L.A., akt 1819 v5/IV, karton 2257. W ramach aktu 1891 znajdują się
cztery dokumenty: 1. pismo Komendy Wojskowej w Krakowie K.G.A. Nr 2180: Budowa pomnika na cmentarzu garnizonowym w Krakowie, skierowane do 10 Wydziału Strat Ministerstwa Wojny, Oddział 8 GrӓberGruppe w Wiedniu z 28 marca 1918 roku, przyjęte w Wiedniu 5 kwietnia 1918; 2. odpowiedź Ministerstwa
Wojny Nr 1819 prӓs. 6 kwietnia 1918 roku do Komendy Wojskowej w Krakowie odnośnie K.G.A. Nr 2180
z 6 kwietnia 1918 roku; 3. protokół z 13 marca 1918 roku; 4. deklaracja z 15 marca 1918 roku sporządzona dla
Komendy Wojskowej w Krakowie przez cywilnych wykonawców, tj. Piotra Cekierę i Leonarda Bakowskiego.
W dokumentach brak wspomnianej fotograﬁi ukazującej zakres prac pozostałych do wykonania przy pomniku.
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inżyniera (architekta) Hansa Mayra oraz sierżanta Heinricha Scholza, a jego
przedmiotem było ustalenie zakresu wykonania prac przy głównym pomniku
cmentarza wojennego w Rakowcach31. Określono w nim, iż należy: 1. wmurować fryz (wieniec) laurowy w istniejący gzyms główny; 2. Na obydwu bocznych
pylonach wykonać zwieńczenie; 3. wykonać środkową grupę ﬁguralną. Dalej
stwierdzono, iż w odniesieniu do punktu pierwszego gotowy jest model gliniany
fryzu, a jego wykonanie miało zostać powierzone grupie włoskich rzeźbiarzy –
jeńców wojennych. Praca miała być zrealizowana przez dwóch ludzi w ciągu
czterech miesięcy. Do kolejnej fazy, tj. do wykonania odlewu gipsowego, niezbędne było zatrudnienie wykonawców odlewów oraz 300 kg gipsu. Zarówno
gips, jak i odpowiednie formy i narzędzia miały, według zapewnień porucznika
Korschanna, znajdować się na cmentarzu. Co do zwieńczeń obydwu bocznych
pylonów zdeklarowano, iż model wykonano z gipsu, a surowe bloki kamienne
o objętości 10 m3, znajdujące się w większości na stanie, opracowano własnymi siłami w Libiążu. Waga największych fragmentów nie przekraczała 3200 kg,
toteż zakładano, że nie będzie trudności w transporcie. Do prac kamieniarskich
winno się zatrudnić czterech włoskich rzeźbiarzy-jeńców na okres sześciu miesięcy, a przed rozpoczęciem prac rzeźbiarskich należało jednak najpierw przewieźć wspomniany model gipsowy do Libiąża.
Zaawansowanie opracowania środkowej grupy rzeźbiarskiej przedstawiało się następująco: rozpoczęto prace przy sporządzaniu modelu glinianego
w połowie naturalnej wielkości, a według por. Korschanna jego ukończenie także
miało zająć sześć miesięcy. Do wykonania modelu gipsowego konieczne było
zatrudnienie dwóch odlewników, zakup 2000 kg gipsu (w cenie 200 koron za
100 kg) oraz 100 kg sztab żelaza. Korschann przewidywał, iż prace związane
z wykonaniem całego modelu potrwają do 15 października. Równoległe z wykonaniem modelu w Libiążu miano przygotować surowe bloki o objętości 30 m3
i po 15 października przewieść je do Krakowa. W dalszej części protokołu określono alternatywny przebieg dalszych prac przy pomniku. Jedna wersja zakładała powierzenie kolejnych prac cywilnym rzeźbiarzom za cenę 19 000 koron
i z rocznym terminem wykonania, tj. do 15 października 1919 roku. W drugim
31
Kilka zdań należy poświęcić uczestnikom narady z 13 marca 1918 roku. Uczestniczyli w niej:
por. Korschann, rzeźbiarz akademicki i autor pomnika, oraz dawaj oﬁcerowie i jednoroczny ochotnik – mowa
o kapitanie Prosingerze, por. inż.. arch. Hansie Mayru oraz Heinrichu Scholzu. Cała trójka wchodziła w skład
Oddziału Grobów Wojennych Komendy Wojskowej w Krakowie. Hubert Prosinger był kapitanem landszturmu,
a zarazem jednym z dwóch budowniczych Oddziału. Por. arch. Hans Mayr to jeden z ośmiu architektów tam
pracujących, kierownik artystyczny Okręgu III (Gorlice) oraz autor kilkudziesięciu projektów cmentarzy w tym
i sąsiednim IV Okręgu, jeden z najwyżej cenionych projektantów krakowskiego OGW. Był brany także pod
uwagę jako potencjalny projektant cmentarza wojskowego na Rakowcach i do końca nie jest pewne, czy nie
współdziałał przy jego tworzeniu. Jednorocznym ochotnikiem był natomiast Heinrich Scholz, rzeźbiarz (jeden
z czterech pracujących w OGW), odpowiadający za Okręg VI (Tarnów), autor ponad dwudziestu pięciu cmentarzy, spośród których wiele ozdobionych było rzeźbami w drewnie, kamieniu i betonie. W trzech przypadkach
na centralnych krzyżach cmentarnych umieścił wyrzeźbioną postać Chrystusa ukrzyżowanego. Można więc
uznać, że dowództwo OGW Kraków oddelegowało do rozwiązania problemu zakończenia budowy pomnika na
cmentarzu Rakowickim najlepszych swoich fachowców.
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wariancie prace miały być wykonane przez siły wojskowe pod kierunkiem por.
Korschanna, co pociągało za sobą konieczność zatrudnienia sześciu włoskich
rzeźbiarzy-jeńców oraz czterech włoskich kamieniarzy. Przewidywano, iż przy
zatrudnieniu do prac profesjonalistów mogą one potrwać około dziesięciu miesięcy, tj. od 15 października 1918 roku do 15 sierpnia 1919, przy założeniu, że prace będą trwały także zimą, w ogrzewanym pomieszczeniu. Dodatkowy miesiąc
miały zająć prace tego samego zespołu przy opracowaniu grupy rzeźbiarskiej,
tym samym ostateczne zakończenie prac miało nastąpić 15 września 1919 roku.
Nadzór nad wszelkimi pracami oddany został w ręce por Korschanna, który równocześnie zobowiązał się, iż doprowadzi je do samego końca, w zamian
za pozostawienie mu dotychczasowego atelier oraz gwarancję otrzymywania
stosownej do rangi pensji, nawet w przypadku demobilizacji. Rzeźbiarz postawił również warunek, by oddane mu zostały bezpłatnie zapasy opału do ogrzewania atelier oraz by zapewniono 400 koron potrzebnych na opłacenie modeli
do aktów. Końcowy akapit protokołu zawierał stwierdzenie, że por. Korschann
będzie jedynie odpowiadał za opisane wyżej prace, natomiast pozostałe decyzje
dotyczące prac przy cmentarzach wojennych na terenie Twierdzy Kraków podejmie Oddział Grobów Wojennych Komendy Wojskowej w Krakowie32. Na końcu
protokołu znalazły się podpisy: kpt. Prosingera, por. Korschanna, por. inż.. Hansa
Mayra, jednorocznego ochotnika Scholza oraz miejsce i data (Kraków, 13 marca
1918 roku).
Integralną częścią protokołu była deklaracja przygotowana przez Piotra
Cekierę (właściciela zakładu kamieniarskiego mieszczącego się przy ul. Rajskiej
10) oraz rzeźbiarza Leonarda Bąkowskiego, adresowana do Komendy Wojskowej w Krakowie33. Zobowiązali się oni do wykonania całej grupy ﬁguralnej wg
sporządzonego przez por. Korschanna modelu gipsowego w połowie naturalnej
wielkości, z kamienia chrzanowskiego lub wapienia libiąskiego, za kwotę 19 000
koron oraz do ociosania bloków kamiennych w kamieniołomach w Chrzanowie lub Libiążu pod warunkiem, iż zostaną one dostarczone do warsztatów przy
ul. Rajskiej 10, odebrane i przewiezione z warsztatów na plac budowy na koszt
zamawiającego. Ten miał również odpowiadać za dostarczenie do kamieniołomu
modeli gipsowych, a po wstępnym ociosaniu przewieźć kamienie do warsztatu
Piotra Cekiery. Wykonawcy zobowiązali się także do wiernego wykonania rzeźb
w oparciu o dostarczony model gipsowy, które to prace miały być nadzorowane
32
Ten krótki fragment protokołu, mówiący, iż Korschann będzie jedynie odpowiadał za realizacje
prac związanych z pomnikiem, a pozostałe decyzje dotyczące prac przy cmentarzach Twierdzy należeć będą do
OGW, świadczy o animozjach między Korschannem a dowództwem OGW i chęci wyeliminowania rzeźbiarza
z prac przy innych cmentarzach.
33
Jeszcze dwa zdania na temat cywilów, którzy mieli pracować dla wojska przy realizacji pomnika
na Rakowicach. Otóż Piotr Cekiera był współwłaścicielem Zakładu Artystycznego Rzeźbiarsko-Kamieniarskiego przy ul. Rajskiej 10, który prowadził razem z Piotrem Kozłowskim (wg. Krakowska Księga Adresowa
na rok 1907, s. 11); http://www.mtgmalopolska.org.pl/images/skany/ksiegaadresowa1907_djvu/ks_adresowa_
krak_1907b.pdf [dostęp: 7.02.2017], Bąkowski Leonhard lub Bąkowski Leonard był natomiast rzeźbiarzem
współpracującym z Piotrem Cekierą.
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przez por. Korschanna, a także dokładnego dopasowania bloków podczas ustawiania poszczególnych ﬁgur. Natomiast samo ustawianie ﬁgur i wypełnianie
fug cementem miało się odbywać na koszt zamawiającego. Kolejne punkty deklaracji ustalały terminy obróbki kamienia oraz kwoty i terminy zaliczek wypłacanych wykonawcom. Kwota 15 000 koron miała być podzielona na pięć rat,
a pozostałe 4000 koron miały być wypłacone w terminie do czterech tygodni
po zakończeniu i oddaniu prac. Końcowe trzy punkty deklaracji obejmowały
zobowiązania wykonawców do ścisłego przestrzegania uwag por. Korschanna,
możliwość zrezygnowania przez zlecającego z dalszej współpracy – gdyby nie
był zadowolony z należytego wykonania prac – oraz termin ukończenia prac
określony na dzień 15 października 1919 roku. W ostatnim akapicie deklaracji
wykonawcy zwracali się do Komendy Wojskowej z prośbą, by ta odpowiedziała na ofertę w ciągu czterech tygodni. Deklarację zamykały podpisy Piotra
Cekiery i Leonarda Bąkowskiego.
Tak przedstawia się całość pisma Komendy Wojskowej w Krakowie
(wraz z dwoma załącznikami) skierowana do Ministerstwa Wojny w Wiedniu.
Przesłana do Krakowa odpowiedź z 6 kwietnia 1918 roku zawierała następującą konkluzję:
[…] prace rozpoczęte przez Komendę Twierdzy Kraków należy bezwzględnie kontynuować z całą energią. Komenda nie dysponuje na ten cel środkami pieniężnymi, dlatego
też nie mogą one być rozdysponowane. Być może jednak Komenda mogłaby przeznaczyć
środki zgromadzone przez K. Gr Fürsorge niezbędne do ukończenia założeń cmentarnych
w rejonie twierdzy. Poza tym rzeźbiarz Korschann zobowiązał się w załączonym piśmie
do JEKS Kuka, iż pozostanie w służbie tak długo, jak wymagać tego będzie jego obecność
gwoli ukończenia pomnika. Należy rozważyć włączenie ﬁrmy prywatnej, a także wziąć
pod uwagę, iż JEKS Kuk przykłada wielką wagę do ukończenia pomnika przez rzeźbiarza
Korschanna34.

List do generała Kuka nosi datę 2 kwietnia 1918 – a więc dotarł do Wiednia zanim Ministerstwo Wojny przygotowało odpowiedź dla Komendy Wojskowej w Krakowie – i rozpoczyna się od zdania: „Wasza Ekscelencjo! Od chwili
rozwiązania twierdzy jestem, że tak powiem, zawieszony w powietrzu – nie na
szubienicy, ale prawie – Do dziś nie ma decyzji, czy pomnik zostanie wykonany,
czy też nie!”. W swym liście por. Korschann zwraca uwagę, iż nikt nie interesował się tematem pomnika, jak również nie odpowiadał na jego listy służbowe,
w których monitował, że wykonanemu z gliny modelowi grupy rzeźbiarskiej
grozi przemarznięcie, ponieważ lokal, w którym się znajduje, nie jest ogrzewany – informuje również, iż z własnej kieszeni musiał zapłacić 300 koron za
węgiel. W dalszej części pisze o powołaniu komisji w sprawie kosztów i czasu
34
ӦSt. A. KA. KM 1918, 10./V.L. A., akt 1819 v5/IV, karton 2257. Do wymienionych w przypisie
30 pism przesłanych pomiedzy Komendą Wojskową w Krakowie a Ministerstwem Wojny dołączony był odręczny, prywatny list Karla Korschanna do Jego Ekscelencji CK Feldzeugmeistra Karla Kucka, tajnego radcy,
prezydenta austriackiego Funduszu dla Wdów i Sierot. Polecony/odkomenderowany Wiedeń III, Auenbeger 2.
Nadawca: porucznik Karl Korschann, koszary Franciszka Józefa, Kraków. Budynek atelier.
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wykonania pomnika, przesyła fotograﬁę obecnego stanu prac i streszcza protokół
z 13 marca wraz z deklaracją cywilnych wykonawców. W części końcowej prosi o interwencję w Ministerstwie Wojny, bezpośrednio u generała Hentke, czyli
dowodzącego 10 Wydziałem Strat. Pisze: „Gdyby Wasza Ekscelencja zechciał
zamienić słowo z generałem Hentke, sprawa byłaby załatwiona”. Zobowiązuje
się pozostać w służbie czynnej aż do czasu zakończenia pomnika, czyli prawdopodobnie do października 1919 roku. Ostatnie słowa listu brzmią tak: „[…]
całuję rączki wielce szanownej Małżonki Ekscelencji. Z wyrazami dozgonnej
wdzięczności Oddany Korschann. Nadal jeszcze porucznik”35. Do listu dołączono fotograﬁę środkowej, rzeźbiarskiej grupy pomnika.
Te trzy dokumenty wymagają krótkiego komentarza. Z zawartych w nich
informacji najważniejszą jest ta, która wskazuje porucznika Karla Korschanna
jako autora pomnika. W marcu 1918 roku monument miał nieukończoną część
wieńczącą (środek, boki). Autor przewidywał wprowadzenie grupy rzeźbiarskiej,
ergo – pomnik miał wyglądać inaczej niż dzisiaj. Na zdjęciu załączonym w liście do gen. Kuka widzimy grupę rzeźbiarską, w skład której wchodzą cztery
postacie. Dwie skrajne to klęczący, prawie nadzy starcy, z których jeden wspiera
się na mieczu. Środkową, główną postacią jest kobieta ubrana w powłóczyste
szaty z welonem na głowie, trzymające splecione dłonie na głowie tulącego się
do niej nagiego chłopca. Z protokołu wynika także, iż materiał kamieniarski do
fryzu i grupy rzeźbiarskiej miał pochodzić z kamieniołomu w Libiążu (niedaleko
Chrzanowa). Określono tryb pracy przy zakończeniu pomnika, rozdzielono role,
wskazano współpracowników i, co bardzo ważne, uzgodniono datę zakończenia dzieła: 15 października 1919 roku. Z analizy treści samego pisma Komendy
Wojskowej do Ministerstwa Wojny wynika jeszcze fakt, iż cmentarz wojskowy
czy też kwatera grobów wojskowych na cmentarzu Rakowickim założona została
przez Komendę Twierdzy, a miała być dokończona przez Oddział Grobów Wojennych krakowskiej Komendy Wojskowej.
Szczęśliwym trafem zachowała się pocztówka, wydana najprawdopodobniej przez wojsko, na której widzimy pomnik z cmentarza Rakowickiego (Friedhofdenkmal in Krakau), takim, jakim zaprojektował go Korschann36. Monument
miał posiadać bardzo bogatą dekorację rzeźbiarską. Centralną jego część tworzyła opisana już ﬁguralna grupa rzeźbiarska. Poza centralnym akcentem rzeźbiarskim artysta przewidział także dekorację w formie płaskorzeźb na czołach
bocznych skrzydeł pomnika. Na jego głównej ścianie, po obydwu stronach grupy
ﬁguralnej, miał się znaleźć wykonany techniką wgłębną napis „Pro Patria Mortuis”, a pod nim dwie daty: po lewej stronie 1914, po prawej 1916. Na niższych
35
Dziwić może określenie użyte przez Korschanna „nadal jeszcze porucznik”. List pisany był
2 kwietnia 1918 roku, a z dokumentów wojskowych wynika, iż nominację na stopień kapitana w stanie spoczynku rzeźbiarz otrzymał 1 listopada 1917. Może to tłumaczy dopisek po dacie nominacji „na podstawie pisma
z 17 kwietnia 1918, str. 1328”.
36
Archiwum Nauki PAN i PAU, K III-150, fot. Nr 26966. Pocztówka ze zbiorów Karoliny Lanckorońskiej. Dziękuję bardzo za pomoc w odszukaniu pocztówki pani Marzenie Włodek.
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murkach, równoległych do ściany głównej, a prostopadłych do ramion bocznych
pomnika, ustawione były po obydwu stronach okrągłe ozdobne misy, służące
prawdopodobnie do zapalania w czasie uroczystości ognia pamięci37. Uzupełnieniem tej części dekoracji są przepasane wstęgami wieńce laurowe: jeden położony skośnie na misie, drugi wiszący nad nią, zawieszony na kamiennym wsporniku. Nad głową środkowej postaci, wkomponowany we fryz z liści laurowych,
widnieje płaskorzeźbiony równoramienny krzyż. Ta część pomnika podniesiona
jest w stosunku do poziomu głównego plateau o cztery stopnie. Z kolei z poziomu plateau szerokimi schodami schodzi się na poziom najniższy. Całość założenia monumentalna, ale nieco przeładowana. Pomnik z obydwu stron miał być
oskrzydlony topolami włoskimi lub tujami kolumnowymi. W stosunku do opisanej wcześniej makiety w skali 1:1, zaprezentowanej w czasie Święta Zmarłych
w roku 1915, widzimy zmianę usytuowania ozdobnych mis, pierwotnie (w makiecie) ustawionych na bocznych ramionach pomnika.
Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na technikę, w jakiej wykonano
pocztówkę. Otóż sam pomnik wraz z centralną grupą ﬁguralną to zdjęcie z modelu w glinie, wykonanego przez Korschanna. Natomiast pozostała część założenia
(plateau przed pomnikiem z jego bocznymi ścianami) oraz groby oﬁcerskie po
jego prawej i lewej stronie, a także drzewa otaczające pomnik są narysowane.
Czy rysunek wyszedł spod ręki samego rzeźbiarza? Nie wiadomo, gdyż pocztówka czy też rysunek na niej nie są sygnowane.
Na rewersie ręcznie pisana informacja w języku niemieckim „Pomnik
cmentarny w Krakowie. Budowla kamienna jest już gotowa. Odlewy są już
w modelach gipsowych gotowe. Ich wykonanie rozpocznie się w najbliższych
dniach. Przy wykonaniu grupy centralnej pracuje porucznik w stanie spoczynku
Karl Korschann. Całkowita wysokość 8 m, szerokość 18 m. Kraków 23.10.1917”
(tłum. E. Bagnińska). Jeszcze jednym ogniwem uzupełniającym zestaw informacji na temat budowy pomnika jest kolejna fotograﬁa środkowej grupy rzeźbiarskiej (znacznie lepszej jakości), z ręcznie dopisanym tekstem w języku niemieckim: „Gipsowy model rzeźby dla pomnika bohaterów na cmentarzu w Krakowie
(wielkość ponad naturalna). Autor modelu rzeźbiarz Karl Korschann. Data
1917/18? [niestety, miesiąca nie da się odczytać, prawdopodobnie mógł to być
październik – J.S.]”38.
37
Podobne czary – urny trzymane przez mityczne zwierzę – stanowią zwieńczenie kamiennych pylonów monumentalnego pomnika na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Przemyślu, w lewobrzeżnej dzielnicy miasta zwanej Zasaniem. Projekt cmentarza, kaplicy cmentarnej oraz pomnika wyszedł
spod ręki węgierskiego architekta Franciszka Szabolcsa, natomiast autorem czar-urn był przemyski rzeźbiarz
i malarz Józef Wilk. Wspólnym elementem dla pomników krakowskiego i przemyskiego jest użycie tej samej
sentencji łacińskiej, jedynie w odwróconym szyku: „Pro patria mortuis” (Kraków) i „Mortuis pro patria” (Przemyśl). Można dodać, że napis w tym samym co w Krakowie brzmieniu znajduje się na cmentarzu wojennym
w Wieliczce.
38
Archiwum Galerii Morawskiej w Brnie (Moravská galerie v Brné), fond MUPM Fotoarchiv Reg.
Nr 8981. Za udostępnienie zdjęć prac Karla Korschanna z okresu jego pobytu w Krakowie dziękuję panu mgr.
Tomaszowi Zapletalowi.
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Oglądając pocztówkę i fotograﬁę grupy ﬁguralnej, można pokusić się
o następującą konkluzję. Pod koniec października 1917 roku główna, kamienna
część pomnika miała być gotowa, ale niezwieńczona, ergo wspomniane w opisie
na odwrocie pocztówki „odlewy gipsowe” to nic innego jak opisane w protokole
z 13 marca 1918 roku modele zwieńczeń ściany głównej i skrzydeł (pylonów)
bocznych pomnika. Można także zrozumieć wyrażone przez Korschanna w liście
do generała Kuka niezadowolenie na opieszałość prowadzonych wokół pomnika
prac; przez cztery miesiące (od października 1917 do marca 1918 roku) nie dokonano prawie żadnego postępu w jego realizacji.
Do tej pory omawiana była zewnętrzna forma rakowickiego pomnika, konstruowana wedle wizji artystycznej rzeźbiarza akademickiego Karla Korschanna.
Nie można jednak zapomnieć, iż w części podziemnej przewidziano kryptę-mauzoleum, przeznaczoną na pochówki dla wyższych rangą oﬁcerów. Wejście do
krypty usytuowano od strony zachodniej. Dostęp do przedsionka oraz jego doświetlenie zapewniał portal i ﬂankujące go okna, zamknięte ozdobnymi kratami.
Do samej krypty schodzi się w dół po dwóch stopniach. Pomieszczenie składa się
z płytkiego przedsionka i nawy w kształcie prostokąta, wymiary: 5,8 x 11,3 m.
Przedsionek nakryto płaskim stropem, natomiast kryptę – sklepieniem odcinkowym (w części środkowej wyższym, w części wschodniej niższym). W ścianie
wschodniej płytka półkolista wnęka. Dekorację krypty stanowią dosyć krępe,
przyścienne kolumny w porządku toskańskim, po trzy przy dłuższych bokach.
Między nimi niewielkie wgłębione płyciny. Obecnie krypta jest mocno zaniedbana. Czy była kiedykolwiek wykorzystana – nie wiadomo39.
By zamknąć historię budowy pomnika odwołam się jeszcze do dwóch
dowodów archiwalnych. Jednym z nich jest dokument zatytułowany Kosztorys
na wykończenie pomnika „Poległych” na cmentarzu Rakowickim w Krakowie
z dnia 20 listopada 1920 roku, składający się z ośmiu pozycji, wśród których
najważniejsze to gzyms (240 x 40 x 56), wykonanie liści na fryzie, napis główny
oraz tablica granitowa 200 x 120 x 4. Pozostałe pozycje kosztorysowe to materiały budowlane (hakle, beton do sklepienia, cegła, wapno, piasek i klamry do
osadzenia kamienia). Całość prac wyceniono na 46530 (marek polskich?). Podpis pod kosztorysem nieczytelny40. Drugi dokument to niedatowana, archiwalna
fotograﬁa pomnika na cmentarzu Rakowickim. Widzimy na niej fragment części
wojskowej cmentarza Rakowickiego w zimowej szacie oraz niemal skończony pomnik oglądany od strony wschodniej. Niemal, gdyż w środkowej części
ściany pylonu widnieje duży, prostokątny otwór, przez który widać tylną ścianę,
a za nią fragment jakiejś budowli. Za pomnikiem stoją drewniane rusztowania,
39
Wymiary pomnika podane na pocztówce oraz w wyniku inwentaryzacji wykonanej przez por. inż.
Huperta w 1920 roku są zbieżne z inwentaryzacją pomnika wykonaną przez studentów Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej w 1993 roku pod moim kierunkiem. W oparciu o tę inwentaryzację oraz wizję lokalną
dokonałem opisu krypty.
40
ANK, zbiór WUO nGW Okr. Korp. Nr V w Krakowie, GW 45, s. 31. Sama tablica granitowa zachowała się do dzisiaj, a jej wymiary zgadzają się z tymi zapisanymi w kosztorysie z 1920 roku.
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czyli obiekt był jeszcze w fazie budowy. Po prawej stronie przed pomnikiem
stoi dwóch mężczyzn w kapeluszach i długich płaszczach. Brak datowania fotograﬁi utrudnia ocenę, o którą fazę budowy pomnika chodzi. Można przyjąć
dwie wersje: albo fotograﬁę wykonano na przełomie lat 1917/1918 lub wczesną
wiosną 1918, mielibyśmy więc do czynienia ze stanem opisywanym na rewersie
kartki pocztowej z 23 października 1917 roku, na co mógłby wskazywać niezamurowany otwór w ścianie centralnej pomnika, przygotowany dla osadzenia
środkowej grupy rzeźbiarskiej, albo tak jeszcze wyglądał pomnik na przełomie
lat 1920/1921, przed ostatecznym jego wykończeniem już z funduszy Polskiego
Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów41. Czy któraś z hipotez jest prawdziwa, można będzie ocenić dopiero po odnalezieniu konkretnych dowodów
w postaci datowanych zdjęć lub dokumentów archiwalnych.
Podsumowując: wojsko monarchii nie zamknęło budowy pomnika do czasu zakończenia I wojny światowej. Wiemy, iż był on nadal nieskończony w listopadzie 1920 roku, a kończono go w wersji znacznie uproszczonej, pozbawionej
prawie całej dekoracji rzeźbiarskiej. Pozostawiono tylko fryz z liści laurowych
w centralnej części pomnika, a tam, gdzie miała ﬁgurować centralna grupa rzeźbiarska, wmurowano tablicę pamiątkową z napisem „Pamięci poległych w wojnie światowej 1914–1918”. Na ścianie czołowej widać wyraźnie zaburzony układ
płyt kamiennych wynikający ze zmiany koncepcji i dostosowania ich do wymiarów tablicy granitowej. Nie wiemy, w jakim stanie pozostawili pomnik Austriacy, nie wiemy także, co stało się z opracowanymi przez Korschanna modelami
centralnej grupy ﬁguralnej oraz odlewami gipsowymi pozostałych elementów
dekoracji pomnika.
Rzeźbiarz akademicki, porucznik Karl Korschann – krótka biograﬁa
W oparciu o kilka źródeł archiwalnych udało się zgromadzić garść informacji
o życiu, twórczości i dokonaniach artystycznych Korschanna w czasie pokoju
oraz służby wojskowej podczas I wojny światowej42.

ANK, zbiór WUO nGW, op. cit., GW 61.
Materiały biograﬁczne związane z osobą Karla Korschanna uzyskałem dzięki pomocy szeregu osób
i instytucji z Brna i Pragi. Informacje dotyczące życiorysu i twórczości pochodzą z artykułu Miroslava Hradila Medalistika. Tvorba Karla Korschanna a rozwoj umélecké lipiny v prani polovině 20.Stoletni, w: Folia
numismatica 12–13: Suplementum ad Acta Musei Moravia, Steintiae sociales LXXXII–III, 1997/98, s. 65–96;
pisany ręcznie życiorys Korschanna z marca 1929 roku, nota biograﬁczna na jego 70. urodziny z 21 lipca
oraz pismo Dziekana Wydziału Budownictwa do Ministerstwa Nauki i Oświaty Narodowej Rzeszy w Berlinie
z 20 maja 1943 roku w sprawie przyznania renty dla wdowy po zmarłym prof. Korschannie pochodzą z zasobów Moravský zemsky archiv v Brně, archiwum B 34 Deutsche Technische Hochschule Brunn, karton 588
i dossier nr VIII (nieopracowane aneksy do zasobów archiwum b. 34). Za pomoc w uzyskaniu wymienionych
materiałów dziękuję pani mgr Zuzanie Strnkowej z Uniwersytetu Technicznego w Brnie (Vysoké učeni technice
v Brné) i panu Tomasowi Černušákowi z Morawskiego Archiwum Państwowego w Brnie (Moravský zemský
archiv v Brnė).
41
42
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Karl Korschann urodził się 23 lipca 1872 roku w Brnie, tam też ukończył
II Gimnazjum Niemieckie, a pierwszy etap studiów wyższych rozpoczął, mając
16 lat, w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył w roku 1891.
Kontynuował studia artystyczne w berlińskiej Akademii Sztuk Plastycznych,
gdzie pobierał naukę rzeźby u prof.. Ernesta Hertera, rysunku anatomicznego
uczył się u prof. Franza Skarbiny, a anatomii u prof. Rudolfa L.K. Virchowa.
Pobyt w Berlinie trwał dwa lata, po czym, już w 1893 roku, Korschann powrócił
do Wiednia, by dalej doskonalić swoje umiejętności rzeźbiarskie, już jako prywatny student prof. Hellera. Jeszcze w 1892 roku odbył podróż do Danii, gdzie
zetknął się z twórczością Bartela Thorvaldsena, którego dzieła wywarły na nim
duże wrażenie. Lata 1894–1906 to czas pobytu rzeźbiarza w Paryżu; tu poznał
wielu artystów czeskich i morawskich, z których najważniejszy był Alfons Mucha. Tu także poznał Augusta Rodena. W Paryżu założył własne atelier, gdzie
tworzył rzeźby całych postaci, popiersia i podobizny zwierząt. W czasie dwunastoletniego, pobytu we Francji wykonał około dwustu prac na zlecenie osób
prywatnych w różnych technikach i materiałach (brąz, porcelana, gips), biorąc
jednocześnie udział w licznych przeglądach i wystawach artystycznych. W okresie 1896–1904 zdobył uznanie swoich dzięki swym pracom rzeźbiarskim, wśród
których do najgłośniejszych należały: popiersie malarza Munkascýego, dra Nautuse’a oraz muzyka Santiago Rivery (1896) – te dwie prace zdobyły poklask
podczas wystawy Salonu Societe National des Beaux Arts, Societe des Artists
Francais (1897/1898); duży sukces przyniosło Korschannowi zaprezentowane
w Paryżu popiersie Alfonsa Muchy (1902), które pochwalił sam August Rodin,
a rzeźba przekazana została przez artystę w 1904 roku na wystawę paryską –
obecnie znajduje się w Morawskiej Galerii w Brnie. Do sukcesów Korschanna
należało zasiadanie, razem z Muchą, w austriackim jury na światowej wystawie w Paryżu. Kolejne lata spędził rzeźbiarz najpierw w Berlinie (1906–1912),
a potem we Frankfurcie (1912–1914). W Niemczech poświęcił się pracom medalierskim, wykonując szereg medali-nagród dla zwycięzców zawodów samochodowych i lotniczych – odtąd sztuka medalierska stała się drugą specjalnością
artysty. Po przeprowadzce do Frankfurtu wykonał marmurowy posąg kapitana
Kutschera oraz szereg popiersi i reliefów portretowych znanych obywateli miasta. W momencie wybuchu I wojny światowej Korschann, jako ochotnik, zgłosił
się do wojska (temu okresowi jego życia chciałbym poświęcić nieco więcej uwagi, dlatego wrócę do niego na końcu biograﬁi).
Po zakończeniu wojny artysta wrócił do Brna, gdzie pozostał już do końca życia. W tym też okresie zaczęły się zmieniać nurty artystyczne. Pojawia się
modernizm, podczas gdy Korschann wywodził się z tradycyjnej szkoły, będącej
wierną wiedeńskiemu akademizmowi i klasycyzmowi Thorvaldsena – dlatego
Korschann zajął się także działalnościa pedagogiczną. W Niemieckiej Wyższej
Szkole Technicznej w Brnie od 1920 roku, jako docent, uczył modelowania ﬁgur
i ornamentów w architekturze. Na stanowisko profesora zwyczajnego powołano
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go w 1935 roku, profesorem nadzwyczajnym mianowany został trzy lata później.
Mimo, co zrozumiałe, nieco mniejszej aktywności twórczej dorobek rzeźbiarza
cały czas się powiększał. W 1920 roku na wystawie Morawskiego Stowarzyszenia Artystów zaprezentował szesnaście gipsowych popiersi, jeden relief oraz
szereg medali i tablic. Wśród popiersi na wyróżnienie zasługują podobizny Antoniego Jelinka, Mozarta i prof. Viktora Kaplana. Nie zachował się natomiast posąg
Wagnera, który miał stanąć w parku miejskim.
Poza działalnością stricte rzeźbiarską Korschann tworzył również rzeźby nagrobne, a wśród nich nagrobek burmistrza Brna Augusta Wiesera, rodziny
Schollerów, posąg z brązu naturalnej wielkości Marii Eksteinowej oraz posąg
siedzącej kobiety – obie kobiece rzeźby zostały ustawione na cmentarzu w Brnie.
Prace Korschanna można odnaleźć na wielu cmentarzach Europy, m.in. PèreLachaise w Paryżu (grób rodziny Schmoll), Hersfeld w Niemczech (grób rodziny
Schilde) oraz na cmentarzu Centralnym w Wiedniu (grób rodziny Schüllerów).
Na uwagę zasługują także rzeźby i płaskorzeźby sakralne (Chrystusa w Kromieryżu, Świętej Rodziny na domu nr 5b przy ulicy Pellicove w Brnie). W miejscowości Hustopče odrestaurował w 1927 roku Kolumnę Trójcy Przenajświętszej,
w Kuncicach posąg św. Floriana oraz posągi na rynku morawskiego starego miasta. W dziedzinie rzeźby czy detalu architektonicznego Korschann stworzył cały
szereg kartuszy z godłami państw i wielu instytucji (w 1926 godło państwowe
na budynku Niemieckiej Wyższej Szkoły Technicznej, godło morawskie z brązu z wizerunkiem orlicy na portalu głównym do pałacu Morawskiego Muzeum
w Brnie itd.). Warto wspomnieć również, iż w konkursie na pomnik pamięci walk
w Litomierzycach zdobył trzecią nagrodę. Na rok przed śmiercią artysta pracował nad piątą stacją drogi krzyżowej do kościoła św. Jakuba oraz nad fontanną
dziecięcą dla Brna. Korschann wykonał wiele medali, plakiet oraz małych form
z brązu i metali kolorowych, a także, współpracując,pod koniec lat 20. z ﬁrmą
odlewniczą Ignacego Storka z Brna i artystą odlewnikiem profesorem Piškiem,
stworzył liczne wyroby artystyczne o charakterze upominkowym, które do dzisiaj znajdują się w prywatnych domach i muzeach; można je również odnaleźć
na wielu aukcjach dzieł sztuki.
Profesor Karl Korschann zmarł w Brnie 7 marca 1943 roku w wieku
71 lat43.
Wróćmy do lat 1914–1918, czyli czasu spędzonego przez Karla Korschanna w armii austro-węgierskiej44. Z armią monarchii zetknął się już 18 lipca 1895
43
Informację o miejscu pochówku Karla Korschanna otrzymałem od p. mgr Zuzany Strnkowej, której
raz jeszcze dziękuję za pomoc i życzliwość. Rzeźbiarz pochowany został na cmentarzu Centralnym w Brnie
przy ul. Videňskiej 95, sekcja 25c, numer 40. Obecnie miejsce należy już do innej rodziny – w 1987 roku
w miejscu pochówku Korschanna postawiono nowy grobowiec, a szczątki artysty pochowano w mogile zbiorowej.
44
Informacje o przebiegu służby wojskowej pochodzą z Archiwum Wojskowego w Pradze (Vojenský ústředni archiv): Księga Ewidencji Wojskowej Pododdziału Okręgowego Dowództwa Landszturmu Nr 14
w Brnie; zgłoszenie (rejestracja Korschanna), Karta Ewidencji Landszturmu, Lista Ewidencyjna. Na temat
pobytu w wojsku zob. także: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl Korschann [dostęp: 6.12.2016].
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roku, kiedy, jako jednoroczny ochotnik, został wcielony do Kompanii Kadrowej.
Po kilku szkoleniach wojskowych uzyskał w 1898 roku stopień kadeta rezerwy
z tytułem feldfebla. Został nagrodzony 25 grudnia 1898 roku najpierw medalem
jubileuszowym, później awansował na stopień podporucznika rezerwy.W latach
1901–1905 odbył kolejnych pięć dwudziestoośmiodniowych ćwiczeń wojskowych w oddziałach piechoty. W 1906 roku został przydzielony najpierw do
I Kompanii Zastępczej, następnie do Kompanii II. Z chwilą wybuchu wojny Korschann, w wieku 42 lat, zgłasza się na ochotnika do wojska i 22 września 1914
przydzielony zostaje do 27 Batalionu Landszturmu przy Komendzie Okręgowej
nr 14 w Brnie, z którym wyrusza na front. Kolejny awans, tym razem na porucznika, przychodzi 1 listopada 1914 roku. W rok później, tj. 1 listopada 1915, Korschann przechodzi w stan spoczynku. Sam rzeźbiarz okres między 1914 a 1915
rokiem nazywa służbą na froncie, jednak ani w dokumentach wojskowych, ani
w relacjach samego rzeźbiarza nie ma informacji co dokładnie w przeciągu tego
roku robił i gdzie ewentualnie walczył. W Księdze Ewidencji Pododdziału Okręgowej Komendy Landszturmu nr 14 w Brnie można znaleźć następujące wpisy:
rok 1941–1915: 15 października – 2 czerwca w oddziałach okupacyjnych w Krakowie, 14 Korpus Armii, Baon 27 Landsturmu (do Gorlic?), 1915: 15 października – 5 listopada jako oﬁcer przydzielony przy dowództwie Oczyszczania Pól
Bitewnych w Ciężkowicach, 1915: 5 listopada – 15 grudnia rzeźbiarz w Oddziale
Grobów Wojennych przy Komendzie Kraków, 1915: 15 grudnia – przydzielony do Komendy Twierdzy Kraków do [nieczytelne] Artystycznego [nieczytelne]
Grobów w polu walki i położenia cmentarzy żołnierskich wg karty rejestru Gorlice [?] nr 180/16. Niestety, w tym istotnym fragmencie dokumentacji służby wojskowej Korschanna nieczytelność wpisów uniemożliwia ustalenie jej przebiegu.
Nie mniej z odczytanych fragmentów dokumentu wynika, iż rzeźbiarz zetknął
się, a nawet mógł krótko pracować w krakowskim Oddziale Grobów Wojennych
dowodzonym przez kapitana Rudolfa Brocha. Tu odwołam się do samego artysty, który w zgłoszeniu (Přihláška) wojskowym pisze, iż w listopadzie 1915 roku
przeniesiony został w stan spoczynku i przydzielony do Komendy Twierdzy Kraków, przy której jako Komendant Oddziału Grobów Twierdzy Kraków działał
do 1918 roku. W życiorysie pisze natomiast: „1915–1918 Komendant Wydziału
Grobów Wojennych Twierdzy Kraków (kapitan w stanie spoczynku). W Karcie
Ewidencyjnej, wypełnionej także ręką samego artysty, widnieje zapis, iż Komendantem Oddziału Grobów Wojennych Twierdzy Kraków został mianowany
10 czerwca 1915 roku i pełnił tę funkcję do listopada 1918. Zwolnienie z wojska
uzyskał 5 grudnia 1918 roku45. W cytowanej już Księdze Ewidencji Wojskowej
Pododdziału znajduje się także rysopis rzeźbiarza: włosy ciemnobrązowe, usta
proporcjonalne, oczy szare, podbródek spiczasty, brwi brązowe, twarz wąska, podłużna, nos spiczasty, wzrost 178 cm, rozmiar obuwia: 10, znajomość języków:
45
Vojenský ústředni archiv, Karta Zgłoszenia (Přihláška) wypełniona ręką artysty 13 czerwca 1919
roku; Karta Ewidencyjna (Ewidenčni list) – dokument bez daty.
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mówi i pisze po niemiecku i francusku46. Ciekawą informację, związaną z pobytem Korschanna w Krakowie, można przeczytać w Wikipedii47: otóż rzeźbiarz
miał się starać o przyjęcie do grupy artystycznej Wojennego Biura Prasowego
(Kriegspressequartiers KPQ) i w pierwszym zgłoszeniu otrzymał odmowę, jednak 14 września 1917 roku wstawił się za nim Urząd ds. Rolnictwa Namiestnictwa w Krakowie. Sam Korschann 28 września także napisał do pułkownika
Sztabu Generalnego Wilhelma Eisner-Bubna (ówczesnego dowódcy KPQ), argumentując, iż wstąpienie do KPQ pozwoli mu na wykonanie środkowej grupy dużego pomnika na cmentarzu Wojskowym w Krakowie. Miał także przejąć
Wydział Grobów Wojennych Twierdzy Kraków. Obawiał się, iż ze względu na
rozwiązanie samej twierdzy przeniesiony zostanie do Oddziału Grobów Wojennych Komendy Wojskowej w Krakowie i tym samym utraci możliwość realizacji
pomnika48.
Karl Korschann 29 lutego 1916 roku otrzymał najwyższą pochwałę
w uznaniu za dzielne zachowanie w stosunku do wroga. Rok później Dyrekcja
Inżynierii Twierdzy odznaczyła go Krzyżem Wojskowym Karola, a w kwietniu
1917 roku Komenda Twierdzy nadała Korschannowi uprawnienia do noszenia
Wojskowego Medalu Zasługi z mieczami oraz Złotego Krzyża zasługi z koroną
na wstędze. Ukoronowaniem kariery wojskowej artysty było mianowanie go na
kapitana rezerwy, które otrzymał 1 listopada 1917 roku49.
Porównując przytoczone informacje i daty dotyczące pobytu Korschanna w Krakowie nietrudno zauważyć pewne rozbieżności. Rzeźbiarz sam podaje
różne daty otrzymania komendy nad Oddziałem Grobów Wojennych Twierdzy:
w jednym dokumencie pisze, iż miało to miejsce w listopadzie 1915 roku, by
w kolejnym wskazać 10 czerwca 1915 jako dzień otrzymania nominacji na Komendanta OGW Twierdzy. Informacja z Wikipedii, iż dopiero we wrześniu 1917
roku miał przejąć dowodzenie, brzmi szczególnie niewiarogodnie. Dokumentem
jaki udało mi się odnaleźć, potwierdzającym działalność Korschanna związaną
z grobownictwem wojskowym w Krakowie, jest pismo Wojskowego Archiwum
Legionów Polskich w Krakowie skierowane do Wysokiego Prezydium stoł. król.
Miasta Krakowa z dnia 12 października 1917 roku, w którym czytamy:
46
Vojenský ústředni archiv, Księga Ewidencji Wojskowej Pododdziału Okręgowego Dowództwa
Landszturmu Nr 14 w Brnie.
47
Zob. https://de.wikipedia.org/wiki/Karl Korschann [dostęp: 6.12.2016].
48
W. Aichelburg, 150 Jahre Künstlerhaus Wien 1861–2011. Das Kriegspressequartier – KPQ, https://
de.wikipedia.org/wiki/K.u.k. Kriegspressequartier [dostęp: 3.02.2017]. Wojenne Biuro Prasowe zostało zorganizowane już 28 lipca 1914 roku, jego zadaniem było koordynowanie informacjami prasowymi oraz działania
propagandowe w czasie I wojny światowej. Przez Biuro przewinęło się 550 artystów i dziennikarzy, w tym 346
malarzy wojennych. Na czele KPQ stał najpierw gen. dywizji Maximilian Ritter von Hoen, a od marca 1917 –
pułkownik Wilhelm Eisner-Bubne; Do artykułu Aichelburga dołączono imienny spis artystów biorących udział
w tym przedsięwzięciu. Wśród 451 twórców znalazło się również nazwisko Karla Korschanna. A więc mimo
pierwszej odmowy i zapewne po interwencji władz został on przyjęty w szeregi KPQ. Wśród tego zacnego
grona znaleźli się malarze z krakowskiego OGW (Franz Poledne i Henryk Uziembło) oraz Inspekcji Grobów
Żołnierskich w Przemyślu (Othmar Ružička i Josef Sigall).
49
Vojenský ústředni archiv, Księga Ewidencji Wojskowej, op. cit.
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Na cmentarzu Rakowickim w Krakowie znajduje się znaczna ilość mogił legionistów polskich. Zajmują one przestrzeń pod murem cmentarnym w sąsiedztwie grobów żołnierzy
armii austriackiej. Komisya zajmująca się uporządkowaniem mogił żołnierzy austriackich
(referent porucznik Karol Korschan) wyraziła opinię, że wskazane jest już dziś dokonać
ekshumacji zwłok legionistów […]50.

Co więc naprawdę robił w Twierdzy Kraków ten rzeźbiarz z Moraw? Raz
jeszcze warto sięgnąć do życiorysu artysty. W pisanym ręcznie życiorysie swój
pobyt w Krakowie kwituje on kilkoma zdaniami: „[…] w roku 1915 zostałem
powołany na dowódcę Oddziału ds. Grobów Wojennych Twierdzy Kraków (jako
porucznik, a potem kapitan w stanie spoczynku), gdzie pozostałem do października 1918 roku. Oprócz licznych pomników bohaterów stworzyłem cały szereg
popiersi portretowych, statuetek portretowych i plakietek obecnych tam polskich
arystokratów”51. W wersji życiorysu pisanej na maszynie Korschann wymienia
konkretne realizacje wykonane m.in. w „okresie krakowskim”, a wśród nich dla
wojska: cmentarze żołnierskie w Krakowie, Wieliczce, Mogile, Podgórzu etc. oraz
obelisk na wzgórzu Kaim pod Krakowem. Wśród prac cywilnych wskazuje statuetki portretowe margrabiego Wielopolskiego, księżnej Lubomirskiej i hrabiny
Wodzickiej oraz płaskorzeźby profesora Jacka Malczewskiego rektora ASP, generała Kuka z żoną i generała Franza Hamma52. Z tego zapisu wynikać by mogło, iż
spod jego ręki wyszły projekty tylko czterech cmentarzy wojskowych twierdzy.
Jednak tę listę można rozszerzyć dzięki kolejnym fotograﬁom archiwalnym. Na
jednej widzimy wykonany w glinie model pomnika na cmentarzu Rakowickim,
na drugiej zaś samego Korschanna w atelier (pracowni) pośród szeregu modeli
pomników wykonanych w gipsie lub glinie i ustawionych w kilku poziomach na
drewnianych podestach53. Bez trudu można w nich rozpoznać modele dużych pomników z cmentarzy wojskowych na Rakowcach i w Wieliczce oraz mniejszych
z Górki Kościelnickiej, Czulic (cm. paraﬁalny), część pomnika cmentarza w Czulicach (przy dworze ), Karniowa-Czulic, Kocmyrzowa (jeden z grobów masowych
z cm. nr 392) i Mogiły, słowem jest to zestaw ośmiu modeli pomników z cmentarzy
wojennych Twierdzy Kraków. Na zdjęciu widać również cztery modele nierozpoznanych pomników. Na kolejnych fotograﬁach pojawiają także: cała kwatera wojskowa z pomnikiem przy dworze w Czulicach, oraz, będąca w budowie, kwatera
wojskowa wraz ze skończonym pomnikiem centralnym w Podgórzu54. Fotograﬁe
są niezwykle ważnym dowodem na to, iż właśnie Karl Korschann był autorem
50
ANK, Akta Miasta Krakowa, Cmentarze, sygn. 29/342, s. 60. Pismo Wojennego Archiwum Legionów Polskich, Kraków, ul. Gołębia 20, L.E.235/17, do Wysokiego Prezydium stoł. król. miasta Krakowa z dnia
12 października 1917 roku.
51
Moravský zemský archiv v Brnė, zasoby Archiwum B 34 Deutsche Technische Hohschule Brunn,
karton 588 i dosier nr VIII (niedopracowane aneksy do zasobów archiwum B 34); pisany ręcznie przez Korschanna życiorys z marca 1929 roku.
52
M. Hradil, Medalistka. Torba Karla Korschanna, op.cit., s.78–82.
53
Archiwum Morawskiej Galerii, fond MUPM fotoarchiv Reg. Nr 8955, 8962.
54
Archiwum Morawskiej Galerii, fond MUPM fotoarchiv Reg. Nr, 8953, 8942, 8943.
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prezentowanych na nich obiektów tym samym udowodniona lista jego dokonań
wzrasta do ośmiu cmentarzy Twierdzy, a na pewno pomników na nich stojących.
Na fotograﬁi pomnika z cmentarza Podgórskiego naniesione są poprawki wykonane ołówkiem przez rzeźbiarza, uzupełniające i korygujące zarazem fragmenty
dzieła. W pomniku podgórskim wolno stojące słupy o przekroju prostokąta za
głównym pomnikiem artysta chciał połączyć poziomą belką, tworząc tym samym
z wolno stojących słupów formę otwartej kolumnady. Na końcowych ﬁlarach autor
dorysował smukłe wazy – to rozwiązanie, z nieco zmienionymi kształtami waz,
przetrwało do dzisiaj. Odnalazły się także dwa rysunki projektowe do omawianego
cmentarza w Podgórzu (plan całego założenia i rysunek perspektywiczny pomnika
centralnego wraz z najbliższym otoczeniem i polami mogilnymi). Obydwa rysunki
datowane (10 lutego 1917 r.), opatrzone nieczytelną parafą projektanta. Zarówno
detale pomnika, jak i ogrodzenie za nim różnią się od tego, co wyżej opisałem.
Inaczej ustawił autor wojskowe nakrycia głowy na narożach pomnika. W projekcie z lutego 1917 roku po lewej stronie wkomponowana jest czapka piechoty
austro-węgierskiej (popularnie nazywana „szwejkówką”), po prawej zaś czapka
nieokreślonej formacji lub armii, przypominająca nieco czapki wojsk rosyjskich
lub bułgarskich, lub nieco zdeformowane nakrycie głowy polskich legionistów. Na
fotograﬁi zrealizowanego pomnika po lewej stronie widzimy niemiecką pikielhaubę, natomiast czapka austriacka przeniesiona została na prawą stronę. Na innym
zachowanym zdjęciu pomnika z okresu jego budowy widać, iż Korschann na kolejnym boku pomnika umieścił fez55. Porównując znajdujące się na fotograﬁi wnętrza pracowni Korschanna modele pomników z ich realizacjami można zauważyć
dokonane w trakcie budowy zmiany. Na przykład na modelu pomnika z cmentarza
w Mogile widzimy w centralnej części postać Chrystusa ukrzyżowanego, którego
nie ma w zrealizowanym obiekcie. Nieco inaczej wykonano pomnik na mogile
zbiorowej położonej na cmentarzu paraﬁalnym w Czulicach, a także bardzo rzeźbiarską kompozycję przy drodze w Karniowie-Czulicach. Bardziej dekoracyjną
szatę miał mieć pomnik centralny na cmentarzu w Wieliczce.
Zbliżając się do końca artykułu, warto choć pokrótce scharakteryzować zrealizowane przez Korschanna cmentarze i pomniki na nich wznoszone. Spoglądając na nie z szerszej perspektywy, można pokusić się o następujące porównanie:
o ile założone przez krakowski Oddział Grobów Wojennych cmentarze wojskowe
w Galicji Zachodniej zasadniczo różnią się od pozostałych, założonych w Galicji
Środkowej i Wschodniej oraz na terenach Królestwa Polskiego administrowanych
przez Austro-Węry, stanowiąc „unikatowy zespół sepulkralny”, tak kilkanaście
nekropolii Twierdzy Kraków, dzięki wprowadzonym przez Korschanna rozwiązaniom rzeźbiarskim, powtórzonym wielokrotnie i stosowanym konsekwentnie
mimo ich różnej skali, stanowi również bardzo ciekawą „formację artystyczną”56.
Warto także dodać, iż z wyjątkiem największej w Galicji nekropolii Rakowickiej
55

ANK, Akta Miasta Krakowa, Cmentarze, sygn. 29/Cm/324, s. 21, 23. Rysunki wykonane tuszem na
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A. Partridge, W stulecie hekatomby…, op. cit., s. 95.
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oraz dużego pomnika w Wieliczce pozostałe cmentarze twierdzy to niewielkie,
ale bardzo charakterystyczne założenia. „Znakami rozpoznawczymi” większości
cmentarzy projektowanych przez Korschanna są: austro-węgierska czapka wojskowa, wieńce laurowe, różane lub dębowe, wklęsłe lub wypukłe krzyże greckie
albo łacińskie, kilka wariantów korony cierniowej oraz bardzo skromne tablice
inskrypcyjne. Rzeźbiarz najchętniej stosował połączenie wieńca i czapki, dodając
do nich kilkukrotnie koronę cierniową. W trzech przypadkach Korschann wprowadził drobne zmiany: w Czulicach (na cmentarzu paraﬁalnym) w miejsce wieńca
zastosował bukiet szarotek górskich, co wynikało z faktu, iż pochowani tam żołnierze służyli w 1 i 2 Regimencie Strzelców Tyrolskich. Także w Karniowie-Czulicach pochowano żołnierzy 1 Regimentu Strzelców Tyrolskich, stąd widzimy
czapkę z charakterystyczną szarotką z boku. W szponach stojącego na pomniku
orła, w miejsce wieńca, zaprojektował gałązkę laurową.
Wcześniej pisałem o pomniku na cmentarzu w Podgórzu, w którym Korschann na czterech jego narożach ułożył cztery różne wojskowe nakrycia głowy:
niemiecką pikielhaubę, austriacką czapkę, bośniacki fez oraz czapkę przypominającą nieco nakrycie głowy armii rosyjskiej lub bułgarskiej. Oglądając powiększony rysunek samej czapki z pomnika, można dostrzec na jej środku jakby orzełka,
stąd moja teza, iż owo nakrycie głowy to nie najlepsze odzwierciedlenie czapki
legionowej, choć mogą być także i inne warianty tej układanki. Teza ta może wydawać się nie do końca przekonująca, gdyż według spisu pochowanych, opracowanego przez Jerzego J.P. Dragomira, na tym cmentarzu leżą tylko żołnierze austro-węgierscy (w tym zaledwie 106 znanych na 340 pochowanych)57. Tu jednak
muszę dodać, iż inne dane podaje Karolina Ożóg, według której na cmentarzu
Podgórskim pochowano 332 żołnierzy, a byli wśród nich także jeńcy rosyjscy,
legioniści i dwaj Bośniacy. Większość pochowanych określona jest jako „żołnierze”. Domyślić się można, że chodzi tu o żołnierzy austro-węgierskich. Czy wśród
nich mogli być także Niemcy?58 Trzeba pamiętać, iż w latach wojny dokonywano
ekshumacji i nie zawsze były one prawidłowo odnotowane w dokumentach cmentarnych. Stąd pikielhauba to albo symboliczne uczczenie sojusznika niemieckiego, albo rzeźbiarz wiedział, iż pochowano tam również żołnierzy niemieckich.
Podsumowując, uważam, iż cztery różne nakrycia głowy odpowiadały jednak
przynależności pochowanych żołnierzy do armii sojuszniczych, czyli austro-węgierskiej (czapka piechoty), niemieckiej (pikielhauba), bośniackiej (fez) i legionów polskich (czapka „z orzełkiem”). Charakterystyczne jest również ułożenie
J. Dragomir, op. cit., s. 342, 343.
K. Ożóg, Cmentarze Podgórza, Secesja, Kraków,1992, s. 55–56. Na część wojskową przeznaczono
na nowym cmentarzu podgórskim kwaterę XI (która w mocno okrojonej i zmienionej formie przetrwała do
dzisiaj). W spisie pochowanych żołnierzy odnotowano dwa nazwiska Bośniaków wyznania mahometańskiego
(Ibrahim Hasanspahac, zm. 27 maja 1916 roku, oraz Munin Nisic, zm. 2 stycznia 1918 roku). W poszczególnych latach wojny pochowano: 1914 – 52 żołnierzy, 1915 – 42 żołnierzy, w tym 2 jeńców rosyjskich i 1 legionistę, 1916 – 86 żołnierzy, w tym 4 legionistów, 1917 – 118 żołnierzy, w tym 4 jeńców rosyjskich i 4 legionistów,
1918 – 33 żołnierzy, w tym 1 legionista, 1919 – 1 żołnierz. W sumie mogło być pochowanych 332 żołnierzy
i jeńców, choć przy ekshumacji legionistów w 1934 roku okazało się, iż wykopano ciała nie dziesięciu, lecz
trzynastu legionistów.
57
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samych nakryć głowy: od frontu pomnika niemieckie i austro-wegierskie, z tyłu
– bośniackie i polskie.
Pewnym odstępstwem od stosowanych przez Korschanna kompozycji jest
także cmentarz w Górce Kościelnickiej, gdzie widzimy stały motyw czapki i wieńca, ale wieniec jest połączeniem liści laurowych i dębowych. Dodatkowe dwa wieńce z róż powieszone są na stylizowanych wieżach zamykających ścianę pomnikową z dwóch stron. Charakterystyczne detale w postaci czapki i wieńca skłaniają
do przypisania temu artyście także dwóch pomników nagrobnych na cmentarzu
Rakowickim, istniejących do dzisiaj. Jeden z nich stoi w południowej części kwatery XXIII i jest to wzniesiony przez rodzinę pomnik poległego 26 września 1914
roku jednorocznego ochotnika Alfreda Wintera. Forma pomnika jest niemal kopią
rozwiązania zastosowanego prze Korschanna w Prusach przy przystanku kolejowym. Różnica polega na tym, iż pomnik w Prusach ma tylko pozostawione miejsce
na tablicę inskrypcyjną, a przed samym pomnikiem stoją dwa murowane słupki,
połączone między sobą i z pomnikiem stalowymi prętami. Drugi obiekt usytuowany jest przy słupku wyznaczającym pas 33b-wschód. Jest w złym stanie, stela nagrobna leży porośnięta mchem na płycie grobowca. Nieznana jest osoba, dla której
ten pomnik był ustawiony, jednak ze względu na detal w postaci zawieszonego na
wsporniku wieńca z róż, wysuniętego z płaszczyzny steli równoramiennego krzyża
oraz prostokątnej, lekko wgłębionej, pustej dzisiaj tablicy inskrypcyjnej, materiału
z jakiego jest zrobiony, a także proporcji ogólnych, nosi on cechy rozwiązań typowych dla Korschanna. Jednak jednoznacznie nie można stwierdzić czy jest to
projekt rzeźbiarza, czy też późniejsze jego naśladownictwo59.
Bardzo charakterystyczne i niewystępujące na innych cmentarzach Galicji
Zachodniej są krzyże kamienne i metalowe, zaprojektowane przez Korschanna
dla cmentarzy w Wieliczce i Kocmyrzowie (cm. nr 392, grób oﬁcera). „Ramiona
krzyży i ich podstawy ozdobione są proﬁlowanymi prostokątami, co pozwala je
zaliczyć do wiedeńskiego Quadratstilu”60. W przecięciu szerokich ramion krzyża
rzeźbiarz wprowadził motyw wieńca laurowego z szarfami. Drugi typ krzyża, tym
razem drewniany, zastosował Korschann na nieistniejących dzisiaj grobach masowych, zaliczonych do cmentarz nr 392 w Kocmyrzowie, a także w Górce Kościelnickiej. Tu cmentarz istnieje, ale krzyża już nie ma. Krzyże na dwóch grobach
w Kocmyrzowie były niemal identyczne w kształcie. Różniły się wprowadzonymi
na przecięciu ramion napisami: na jednym autor umieścił łaciński skrót „IHS”, na
drugim „INRI”. Obydwa krzyże mają różne korony cierniowe oraz nieco przekształcone, odmienne wieńce laurowe. W Górce Kościelnickiej nieistniejący już
dziś krzyż drewniany miał szerokie, równe ramiona, a w ich przecięciu koronę
cierniową, wewnątrz której znajdował się trygram „IHS”. Między ramionami delikatna, drewniana gloria.
59
W Zarządzie Cmentarzy Komunalnych autor uzyskał informację, iż nie można określić nazwiska
osoby, dla której wykonany został opisywany grobowiec.
60
A. Partridge, Cmentarze wojenne XI Okręgu Cmentarnego…, op. cit., s.147.
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To wszystkie, przedstawione w bardzo wielkim skrócie, charakterystyczne cechy stylowe wyróżniające dzieła Karla Korschanna z dziesiątków innych
cmentarzy Galicji Zachodniej. Niewątpliwie zasługują one na znacznie dogłębniejszą analizę typologiczną, jak też szerokie omówienie zawartych w nich treści
symbolicznych.
Podsumowanie
W oparciu o przedstawione w artykule dowody można przypisać Karlowi Korschannowi autorstwo następujących realizacji w obrębie Twierdzy Kraków: na
cmentarzu Rakowickim pomnik ku czci żołnierzy poległych w I wojnie światowej, projekty cmentarzy i pomników w Podgórzu, Wieliczce oraz Mogile, projekty małych założeń i pomników w Górce Kościelnickiej i Czulicach (na cmentarzu
paraﬁalnym i przy dworze), kwaterę i pomnik w Karniowie-Czulicach, dwa groby
masowe i grób oﬁcera (tworzące cm. nr 392) w Kocmyrzowie oraz pomnik na
pojedynczej mogile w Prusach (nr 399).
Analiza stylowa i zastosowany detal rzeźbiarski pozwalają na konkluzję,
iż jest on także autorem pomników na cmentarzach w Bronowicach, Prusach
(nr 400) i Małej Wsi / Ochmanowie (te realizacje mają charakter pojedynczych
pomników, a nie cmentarzy).
Pomijając zatem pewne nieścisłości, dotyczące dat rozpoczęcia dowodzenia Oddziałem Grobów Wojennych Twierdzy Kraków, i zakładając, iż trwało ono
do października 1918 roku, bilans realizacji pomysłów Korschanna wyniósł 10 lub
12 zrealizowanych założeń cmentarnych wchodzących w obszar twierdzy i dwa
pomniki dla prywatnych zleceniodawców na cmentarzu Rakowickim. Z dużą rezerwą można przypuszczać, iż opracował on również koncepcję części wojskowej
cmentarza Rakowickiego.
Na tym by można zakończyć opis prac wykonanych przez Korschanna w latach pobytu w Twierdzy Kraków. Pozostają jeszcze do omówienia dwie sprawy.
W przytaczanym już wcześniej życiorysie rzeźbiarz napisał, iż to on jest autorem
obelisku na wzgórzu Kaim, w krakowskim Bieżanowie. Dotychczas dzieło to
przypisuje się Henrykowi Nitrze, również rzeźbiarzowi, w którego biograﬁi można
znaleźć informację, że w latach I wojny światowej służył w armii austro-węgierskiej i pracował „w oddziale projektującym nagrobki i cmentarze”61. Czyżby był on
podwładnym Karla Korschanna? Który z tych dwóch rzeźbiarzy był rzeczywistym
autorem obelisku? To może być temat do dalszych badań i poszukiwań.
Ostatnim interesującym mnie zagadnieniem było odszukanie miejsca,
w którym znajdowało się atelier czy też pracownia rzeźbiarska Karla Korschanna,
w której został sfotografowany wśród modeli zaprojektowanych przez siebie pomników. Po przeszukaniu materiałów ikonograﬁcznych i tekstowych dotyczących
61
Muzeum Śląska Cieszyńskiego, baza ikonograﬁczna działaczy Śląska Cieszyńskiego, http://muzeumcieszyn.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=37&Itemid=183&limit=5&limitsta
rt=35 [dostęp: 15.02.2017].
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Twierdzy Kraków udało mi się zlokalizować ową pracownię. Był to niewielki
drewniany parterowy budyneczek o powierzchni 48 m² usytuowany blisko zachodniej ściany koszar im. Franciszka Józefa I przy ulicy Rajskiej (wzniesionych
w latach 1858–1862 dla pułku piechoty wg projektu Feliksa Księżarskiego). Jeszcze przez kilka lat po wojnie (w 1921 roku) mieściła się tam nadal pracownia
rzeźbiarska Urzędu Opieki nad Grobami Wojennymi, w której kolejni rzeźbiarze
narzekali na zimno i stan ogólny obiektu.
Na koniec, dla formalności, trzeba dodać, iż projektantem cmentarzy wojskowych w Łagiewnikach i Kocmyrzowie (cm. 391) oraz pomnika na cmentarzu
żydowskim w Krakowie przy ulicy Miodowej był architekt porucznik Hans Mayr.
Projekty opracował na początku roku 1918 (styczeń, luty, kwiecień), już po przejęciu kompetencji OGW Twierdzy przez OGW Komendy Wojskowej w Krakowie.
Do końca wojny zrealizowano cmentarze w Łagiewnikach i Kocmyrzowie, pomnik na cmentarzu żydowskim przy ulicy Miodowej pozostał niezrealizowany62.

Il. 1. Pochówki żołnierskie w latach 1883–1913; plan sytuacyjny cmentarza Rakowickiego z naniesionymi
przez autora miejscami pochówków. Źródło: ANK, WUOnGW Okr. Korp. Nr V w Krakowie, GW 45.
62
ANK, zbiór WUOnGW Okr. Korp. Nr V w Krakowie, GW 45. Wszystkie rysunki projektowe wykonane na kalce i sygnowane przez Hansa Mayra. Więcej na temat dziejów cmentarza żołnierskiego przy nekropolii żydowskiej przy ul Miodowej w : A. Partridge, Cmentarze wojenne XI Okręgu Cmentarnego „Twierdza
Kraków”…, op. cit., s. 152–155; A. Jakimyszyn, Historia cmentarza wojskowego nr 387 w Krakowie, „Scripta
Judaica Cracoviensia” 2013, vol. 11, s. 135–146.
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Il. 2a. Cmentarz Rakowicki, 1915. Legenda: 1. pomnik poległych, 2. groby pojedyncze, 3. mogiły zbiorowe,
4. sedilia kamienne.

Il. 2b. Projekt pomnika na cmentarzu Rakowickim w Krakowa, autor: rzeźbiarz akademicki Karl Korschann.
Źródło: Archiwum PAU i PAN, K III-150, fot. Nr 26966. Pocztówka ze zbiorów Karoliny Lanckorońskiej.
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Il. 3a–3b. Pierwsza część kwatery poległych w I wojnie światowej na cmentarzu Rakowickim przy południowym murze nekropolii. Inwentaryzacja studentów WAPK, rok 1993.
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Il. 4a–4b. Cmentarz Rakowicki; pomnik żołnierzy poległych w latach 1914–1918: 4a – elewacja wschodnia,
4b – wejście do krypty (fragment elewacji zachodniej). Fot. J. Schubert.
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Il. 5. Cmentarz Rakowicki; inwentaryzacja krypty opracowana przez studentów WAPK (1993 r.): przekrój
poprzeczny, rzut poziomy.
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Il. 6a–6b. Projekt cmentarza wojennego w Podgórzu: 6a – plac cmentarza, 6b – widok centralnej części cmentarza. Obydwa rysunki datowane (10.02.1917). Źródło: ANK, Akta Miasta Krakowa Cmentarze 29/Cm, s. 21, 23.
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Il. 7a–7c. 7a: Karl Korschann, zdjęcie portretowe; 7b: szkic sytuacyjny koszar im T. Kościuszki (pierwotnie
koszary im Franciszka Józefa I) przy ul. Rajskiej; obiekt oznaczony jako nr 10 to budynek atelier Korschanna, a następnie UOnGW (źródło: Biuro Historii Wojskowości, D.O.K. V. 371. 5, s. 201); 7c: Karl Korschann
w swoim atelier, na pierwszym planie modele pomników z cmentarzy projektowanych przez rzeźbiarza; 1–8:
modele pomników zrealizowanych – 1. w Mogile (widoczna jest niezrealizowana ﬁgura Chrystusa ukrzyżowanego ), 2. w Czulicach przy dworze (część centralna pomnika), 3. w Karniowie-Czulicach, 4. w Kocmyrzowie
(jeden z dwóch grobów masowych, cm 392), 5. w Górce Kościelnickiej (zwracają uwagę niezrealizowane
daszki nad wnękami w skrajnych wieżach pylonach), 6. w Czulicach na cmentarzu paraﬁalnym (nieco odmienne od zrealizowanych murki boczne z zawieszonymi wieńcami), 7. w Krakowie na cmentarzu Rakowickim,
8. w Wieliczce (widać różnicę w stosunku do zrealizowanego); A, B, C, D – modele pomników nierozpoznanych. Źródło: Archiwum Morawskiej Galerii, fond MUPM fotoarchiv Reg. Nr 8962.

CMENTARZE WOJENNE TWIERDZY KRAKÓW Z LAT 1914–1918...

205

Il. 8a–8c. 8a: Kraków, cmentarz Rakowicki, kwatera XXIII, pomnik nagrobny Alfreda Wintera (fot. J. Schubert). 8b: Prusy, pomnik (w lewej górnej części steli naniesione ołówkiem propozycje zmian proﬁlu); źródło:
Archiwum Morawskiej Galerii, fond MUPM fotoarchiv Reg. Nr 8941; 8c: Kraków, cmentarz Rakowicki, kwatera 33b – plan sytuacyjny, stan istniejący (fot. J. Schubert) oraz próba zrekonstruowania układu steli grobowej
(rys. J. Schubert).
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Il. 9a–9b. Krzyże nagrobne projektu Karla Korschanna: 9a – Kocmyrzów, cm. 391, krzyż przeniesiony z nieistniejącego grobu oﬁcerskiego z cm. nr 392; 9b – krzyż metalowy z cmentarza w Wieliczce; 9c, 9d – krzyże
drewniane z nieistniejących grobów masowych z cm. 392 w Kocmyrzowie. Źródło: 9a, 9b –http://eksploratorzy.com.pl/viewtopic.php?f=171&t=8706 [dostęp 25.12.2016], 9c, 9d – ANK, WUOnGW GW 45.

