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Paul Ritter von Kneussl (1862–1928) – niem. woj-
skowy. Po Wyższej Szkoły Technicznej w Mona-
chium wstąpił do 4. Polowej Artylerii Regiment 

„Król” w armii bawarskiej. Następnie w latach 
1892–1895 odbył studia w Akademii Wojennej, po 
której ukończeniu uzyskał kwalifikacje do pełnienia 
funkcji w sztabie generalnym i wyższej adiutantu-
rze oraz zawód wykładowcy taktyki. Następnie peł-
nił szereg funkcji sztabowych w armii bawarskiej. 
Z początkiem 1912 został przeniesiony na stanowi-
sko naczelnika wydziału w Ministerstwie Wojny 
i wszedł w skład Rady Państwa. Po mianowaniu na 
generała-majora w 1913 uzyskał szlachectwo i od 
tego momentu do nazwiska dodawał tytuł: Ritter 
von Kneussl. Objął wówczas dowództwo 8. Brygady 
Piechoty w Metz, a po wybuchu I wojny światowej 
powierzono mu komendanturę 1. Rezerwowej Bry-
gady Piechoty, na czele której walczył w północnej 
Francji. Następnie otrzymał dowództwo nowo po-
wstałej 11. Dywizji i awans na generała lejtnanta. 

Pod jego komendą 11. Dywizja odbijała twierdzę 
Przemyśl mając decydujący udział w walkach z Ro-
sjanami. Za to otrzymał Order Korony Żelaznej I kl. 
z dekoracją wojenną. W maju 1916 jego dywizja 
uczestniczyła w bitwie pod Verdun, następnie mię-
dzy lipcem a październikiem 1916 w ofensywie 
Brusiłowa w rejonie Kowla. Jego oddziały wykazały 
się szczególnie w wojnie górskiej w rumuńskim te-
atrze działań wojennych. Wkroczyli w marszu czo-
łowym na Bukareszt w bitwie pod Argesch (gru-
dzień 1916). W kwietniu 1917 dywizja Kneussla 



walczyła w odparciu francuskiego natarcia w bitwie 
pod Aisne i uczestniczyła następnie w końcowej 
fazie trzeciej bitwy flandryjskiej pod Passchandaele 
(Ypres). W ostatnim roku wojny stojąc nadal we 
Flandrii jego oddziały były w kwietniu uczestnikami 
natarcia na Kemmelberg. Na krótko przed końcem 
wojny w sierpniu 1918 został jeszcze awansowany 

na głównodowodzącego XV Korpusu Rezerwowego. 
18 sierpnia 1919 został przeniesiony do rezerwy 
w stopniu generała piechoty. 


