Spojrzenie znad Warty

Na tropie Polaków

Materiał – granit, marmur
Pomnik ok. 2, 5 metra wysokości

Generał Józef Hauke - Bosak

Data powstania - rok 1871 (odnowiony 2004r.)

Grób, Carouge

Tekst
w języku polskim i francuskim:

Geneza

TU SPOCZYWA
HRABIA
JÓZEF HAUKE-BOSAK
UR. W PETERSBURGU 19.III.1834 R.
GENERAŁ NACZELNY W WOJEWÓDZTWIE
KRAKOWSKIM, SANDOMIERSKIM I KALISKIM
PODCZAS POWSTANIA 1863 – 1864 ROKU WALCZYŁ
ZA NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI.
POLEGŁ POD DIŻONEM 21.01.1871 R.
WALCZĄC ZA RZECZPOSPOLITĄ
W ARMII WOGIEZSKIEJ.
_________
W TYM GROBIE SPOCZYWAJĄ TEŻ JEGO ŻONA
MARIA ELŻBIETA Z KACZANOWSKICH ORAZ
JEDYNY SYN MAURYCY.

P

owiem krótko i dobitnie. Jestem Polakiem! Tak
w liście ze stycznia 1861 roku pisał Józef
Hauke-Bosak do Marii Elżbiety Kaczanowskiej –
przyszłej żony. Potomek rodziny flamandzkiej,
osiadłej w Polsce od 1782 roku. Syn pułkownika
Wojska Polskiego i generała armii rosyjskiej;
wychowany w „duchu rosyjskim”, nobilitowany w
1826, otrzymuje tytuł hrabiowski w Królestwie
Polskim; określa się narodowo dopiero w 1861 roku.
Przed wybuchem polskiego zrywu 1863 roku
rezygnuje ze służby w armii rosyjskiej, by zgłosić się
22 stycznia tegoż roku do udziału w Powstaniu
Styczniowym. Początkową nieufność władz
powstańczych przełamuje dopiero w listopadzie,
kiedy otrzymuje misje w województwach
krakowskim, sandomierskim i kaliskim. Po
reorganizacji armii (1863) dokonanej przez R.
Traugutta, zostaje dowódcą II Korpusu i prowadzi
działalność zbroją aż do kwietnia 1864r. Po upadku
powstania emigruje do Szwajcarii. Przebywa też
czasowo w Paryżu. Prowadzi aktywną działalność
polityczną wśród emigracji polskiej aż do wybuchu
wojny francusko-pruskiej 1870r., w której – w randze
generała brygady - dowodzi brygadą w Armii
Wogezów Józefa Garibaldiego. Ranny w trzeciej
bitwie pod Dijon, umiera 25 stycznia 1871r.
Pochowany w prowizorycznej mogile żołnierskiej,
zostaje na prośbę żony Marii Hanke ekshumowany i
uroczyście pochowany na cmentarzu w Caurage 12
lutego 1871r. Spoczywa ze zmarłymi później – żoną
Marią Elżbietą i synem Maurycym. Grób Generała
jest pod opieką uczniów i ich opiekunów ze
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Wacława
Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy
Biurze ONZ w Genewie
Ciekawostka
Pani Maria Claude Erskine – mieszkanka Genewy,
jest prawnuczką generała Józefa Hauke-Bosak
Położenie
CH – 1227 Carouge (Genève)
Cimetière de Carouge, Place Sigismond
Dojazd
Samochodem z Cathèdrale Saint-Pierre de Genève
około 3, 6 km w kierunku Rue Guillaume Farel,
Avenue de la Roseraie, Pont de la Fontenette(na
rondzie zjazd nr 3) w Place Sigismond.
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Józef Ludwik Hauke-Bosak
„oficer o łagodnym spojrzeniu,
przystojny, elegancki o
nienagannych manierach, typ
człowieka nawykłego do rozkazów
i bezwzględnego posłuszeństwa w
ich spełnianiu. Nieustający w
walce i zapale aż do ostatniej
krwi. Nade wszystko potępiający tchórzostwo, upodlenie,
osobisty egoizm i manię wielkości. Całą duszą potrafiący
oddać się sprawom Ojczyzny i Rodziny, a jednocześnie
człowieka naiwnego i
łatwowiernego” – tak był
widziany i oceniany przez jemu
współczesnych. Syn Józefa,
pułkownika w Wojsku Księstwa
Warszawskiego a później generała
rosyjskiego (nobilitowanego w
1826 i obdarowanego godnością
hrabiowską w 1830) i Karoliny ze
Steinkellerów -pochodzącej ze
znanej warszawskiej rodziny
przemysłowców o korzeniach
niemieckich; krewny Maurycego –
generała napoleońskiego; sam również
dosłużył się stopnia generalskiego. Po
śmierci ojca oddany został pod opiekę
„rządową” i umieszczony w Cesarskim
Korpusie Kadetów w Carskim Siole, a
następnie Korpusie Paziów. Ukończył
Wyższą Akademię Wojskową i w 1855
r. został oficerem ordynansowym
nowego cesarza Aleksandra II. Po
czterech latach przeniósł się do służby czynnej i przebywał
w oddziałach rosyjskich tłumiących bunt górali Kaukazu;
zwalczających oddziały imama Szamila, schwytanego w
1859r. i zesłanego do Kaługi. Przez 2 lata czynnej służby
na Kaukazie awansował na stopień pułkownika armii
rosyjskiej i stał się posiadaczem wielu orderów i
wyróżnień. Jednak pod wpływem
osobistym narzeczonej, późniejszej żony,
Marii Elżbiety Kaczanowskiej świadomie
deklaruje powrót do polskich korzeni
narodowych, mimo głębokiej rusyfikacji,
której został poddany w okresie nauki i
służby wojskowej. Po wydarzeniach
warszawskich 1861 r. podejmuje decyzję
o wystąpieniu z armii – i ostatecznie taką
zgodę otrzymuje rozkazem z 22 lutego
1863r. Zgłasza się natychmiast, do
czynnego udziału w szeregach wojsk
powstańczych, trwającego właśnie Powstania
Styczniowego. Mimo
deklaracji polskości,
herbu szlacheckiego,
budzi początkowo
niepokój przywódców
powstania i dopiero we
wrześniu jego akces
zostaje przyjęty. Już 2
marca 1864r.
powierzono mu dowództwo II Korpusu i stanowisko
naczelnika oddziałów powstańczych województwa
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krakowskiego, sandomierskiego, a także i kaliskiego.
Odegrał ważną rolę w planach wojskowych Romualda
Traugutta. Prowadzi działania zbrojne aż do kwietnia
1864r. Po upadku Powstania Styczniowego (poszukiwany
rosyjskimi listami gończymi) emigruje do Szwajcarii,
przebywa w Paryżu; zostaje
aktywnym działaczem polskich
organizacji politycznych (od
Komitetu Reprezentacyjnego RN,
Zjednoczenie Emigracji Polskiej,
Ognisko Republikańskie Polskie, aż
po Ligę Pokoju i Wolności, powstałą
w Genewie). W rewolucyjnych
kołach wojskowych
reprezentowanych także przez J.
Dąbrowskiego, W. Wróblewskiego, M. Kruk-Heydenricha
jest orędownikiem wznowienia walki
w kraju pod hasłem ostatecznego
rozwiązania kwestii agrarnej, obalenia
caratu oraz wyzwolenia innych
narodów. Sam Hauke –Bosak czynił
nawet starania organizacyjne we
Włoszech do powołania pospolitego
ruszenia ludowego. W uzgodnieniu z
Garibaldim przygotował plan
organizacyjny legionu polskiego. W
„Listach do gromady o zmowie ludowej Polski, Litwy i
Rusi” gen. Hauke-Bosak czyni rozważania nad źródłami
klęski i ucisku
caratu,
uwłaszczeniu i
perspektywach
równości
społecznej na
gruncie
poszanowania
własności
indywidualnej. Na
Kongresie Ligi
Pokoju i Wolności w Lozannie, reprezentując Wydział
Polski, referował zagadnienia wyzwolenia
narodów uciskanych i spowodował
uchwalenie rezolucji popierającej sprawę
polską. Po wybuchu wojny francuskopruskiej zgłasza się do armii
republikańskiej i w Armii Wogezów Józefa
Garibaldiego powołany został na
dowódcę pierwszej brygady, w której
służyli ochotnicy polscy. Wierny idei
wojny ludowej zachęcał miejscowych
robotników zakładów Creusot do służby
ochotniczej i akcji partyzanckiej. Opracował dla nich
nawet specjalny regulamin służby. Podczas trzeciej bitwy
pod Dijon (21 I 1871) śmiertelnie ranny. Pochowany w
Dijon; na prośbę zony Marii Hauke, zwłoki Generała
zostały ekshumowane i uroczyście złożone do mogiły w
Carouge 12 lutego 1871 r. Już w rok po śmierci gen.
Józefa Hauke-Bosak w Angles pod Dijon odsłonięto
obelisk pamiątkowy poświęcony szlachetnemu
Generałowi Polskiemu.
Zobacz m.in.
Kanton Genève, Carouge. Grób. Józef Hauke-Bosak
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