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Rzeszów

EMIGRACYJNE LOSY

KS. FRANCISZKA AWERTANA KORYCKIEGO

Wielka Emigracja po powstaniu listopadowym przyczyni a si  nie tylko do za-
chowania to samo ci narodu polskiego pod zaborami, ale swoj  obecno ci  wiad-
czy a na wiecie o nieistniej cym pa stwie. Nie b dzie chyba przesad  stwierdze-
nie, e polskie tu actwo, zw aszcza we Francji, stanowi o centrum kultury i ycia
politycznego narodu, których rozwój nie by  mo liwy na ziemiach polskich. Ogóln
liczb  emigrantów mo na szacowa  na ok. 8–9 tys. ludzi. Wi kszo  z nich sta-
nowili byli wojskowi, którzy z broni  w r ku walczyli w powstaniu. Przed wy-
buchem powstania reprezentowali oni ró ne profesje. Znale li si  tam: urz dni-
cy, profesorowie wy szych uczelni, m odzie  gimnazjalna i akademicka, lekarze,
adwokaci, poeci, dziennikarze oraz ksi a1.

Jak wynika z bada , w ród emigrantów, którzy opu cili kraj, znalaz o si  po-
nad 40 ksi y kapelanów. Wszyscy pochodzili z Królestwa Polskiego i zaboru ro-
syjskiego. Rozpi to  wieku w ich gronie by a znaczna: od 26 do 65 lat. Po przyby-
ciu do Francji kierowano ich do zak adów, tzw. dèpôt dla wojskowych. Ksi a starali
si  równie  w tych warunkach wype nia  swoje powo anie, prowadz c duszpaster-
stwa w ród rodaków. Kapelanem powsta czym, który znalaz  si  na emigracji, by
tak e ks. Franciszek Awertan Korycki2.
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Emigracyjne losy ks. F.A. Koryckiego nie nale  do nieznanych3. Znajduje on
swoje miejsce w s ownikach i szkicach: Adolfa Krosnowskiego4, Edwarda Nowa-
ka5, Ludwika Gocla6, Mariana Tyrowicza7, Roberta Bieleckiego8. Jednak e nie
przedstawiaj  one pe nej aktywno ci tego duchownego. Zawieraj  luki i nie cis o-
ci w jego tu aczej biografii, co sk oni o autora do rozszerzania bada  w tym za-

kresie. Z informacji we wzmiankowanych wy ej ród ach wynika, e urodzi  si
w Augustowie. adne z nich nie podaje daty jego urodzenia. Przed wybuchem po-
wstania listopadowego przyj  wi cenia kap a skie i by  wikarym w rodzinnym
mie cie. Dane biograficzne odno nie do miejsca i daty urodzenia odnotowane s
archiwach francuskich. G ówne materia y dotycz ce uczestników Wielkiej Emigra-
cji zgromadzone s  w Archiwum Wojny w Vincennes pod Pary em (Archives du
Ministère de la Guerre). Pozwalaj  one na uzupe nienie danych personalnych wie-
lu tu aczy, w tym tak e ks. F.A. Koryckiego. Z rejestrów polskich emigrantów wy-
nika, e w 1832 r. ks. Korycki mia  32 lata, co oznacza, e urodzi  si  w 1800 r.
Jako miejsce urodzenia wyst puje nie Augustów, ale ylin9.

B d c uczestnikiem powstania listopadowego, da  si  pozna  jako radykalny
dzia acz lewicy powsta czej, zwi zanej z Towarzystwem Patriotycznym. Poza
ks. Koryckim w ród cz onków Towarzystwa Patriotycznego znale li si  równie
inni kap ani: Kazimierz Aleksander Pu aski, Ignacy Szynglarski, Józef Gacki,
Rzymowski, Ludwik Tensiorowski, Danielewicz. Ksi a-klubi ci czyli ci le sw
dzia alno  kap a sko-patriotyczn  z uczestnictwem w radykalnym ruchu politycz-
nym. Ks. Korycki nie wywiera  takiego wp ywu na organizacj , jak np. ksi a Pu a-
ski czy Szynglarski, ale organizowa  ró ne uroczysto ci. Dnia 3 II 1831 r. Towarzy-
stwo Patriotyczne okoliczno ciowym nabo e stwem uczci o pami  ks. Stanis awa
Staszica. Przy jego grobie na warszawskich Bielanach przemówienia wyg osili ks.
Korycki i Tadeusz Kr powiecki. Podnosili oni zas ugi ks. Staszica dla narodu pol-
skiego, o wiaty i kultury, nie pomin li zarzutu, e przyczyni  si  on do wprowa-
dzenia w ostatnich latach Rzeczypospolitej cenzury. Poza tym domagali si  oni

3 W ród uczestników Wielkiej Emigracji by o przynajmniej pi  osób o nazwisku Korycki. W ród
nich dwóch Franciszków. Jednak e kapelan powsta czy u ywa  tak e drugiego imienia Awertan.
Ks. Franciszka Awertana nie nale y myli  z oficerem ppor. Franciszkiem Koryckim, który w tak e
pocz tkach 1832 r. przyby  do Francji i znalaz  si  kolejno w zak adach: w Awinionie, Lunel i Le
Puy, Châteauroux, Laval i Château-Gontier. Zob. R. B ie l eck i, S ownik biograficzny oficerów po-

wstania listopadowego, t. 2, Warszawa 1996, s. 317–318.
4 A. Krosnowsk i, op. cit., s. 54.
5 E. N o w a k, Rys dziejów duszpasterstwa wojskowego w Polsce 968–1931, Warszawa 1932,

s. 152.
6 L. Goce l, Ksi dz Korycki – konspirator patriotyczny. Sylwetki kapelanów z 1831 roku, „Kwar-

talnik Po wi cony Sprawom Duszpasterstwa Wojskowego” 1834, nr 3, s. 30–38.
7 M. Tyrowic z, Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832–1863. Przywódcy i kadry cz onkow-

skie. Przewodnik biobibliograficzny, Warszawa 1964, s. 310–311.
8 R. Bie leck i, S ownik biograficzny..., t. 2, s. 317.
9 Archives du Ministère de la Guerre, E5–181, Regiments Étrangèrs, Réfugiés Polonais. Dépôts

des Réfugiés Polonais etablis a Besançon; ibidem, XL–53, Regiments Étrangèrs, Réfugiés Polonais.
Dépôts de Bourges, Cahors, Rodez, Montpellier, Bergerac, 1832–1844.
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uw aszczenia ch opów i po czenia walki niepodleg o ciowej z rewolucj  socjaln 10.
Celebrowanie uroczysto ci zwi zanych z obchodami mierci ks. Staszica wiad-
czy o, zdaniem L. Gocla, e ks. Korycki by  blisko zwi zany z polskim karbona-
ryzmem lub nawet nale a  do niego. Charakterystyczny jest fakt, e polscy w gla-
rze zbierali si  i sk adali przysi g  na Bielanach na grobie ks. Staszica. Tam po
raz pierwszy zaprzysi g  ich w 1821 r. gen. Umi ski. Po wybuchu powstania listo-
padowego cz onkowie Towarzystwa Patriotycznego zbierali si  na biela skim cmen-
tarzu ju  jawnie. Trzeba przy tym doda , e Zasady w glarstwa w oskiego znane
by y w kraju oko o 1820 r. Na j zyk polski przet umaczy  je, podobnie jaki i prac
B. Constanta O monarchii konstytucyjnej, Wincenty Niemojowski11. Jak podaje ks.
Edward Nowak, podczas powstania listopadowego ks. Korycki zosta  kapelanem
5. Pu ku Sstrzelców Konnych12. Za zas ugi w boju odznaczono go Krzy em Virtu-
ti Militari 15 IX 1831 r.13 Nie znamy niestety innych szczegó ów dotycz cych jego
powsta czych losów.

5 X 1831 r. ks. Korycki przekroczy  wraz ze swoim pu kiem i ostatnim wodzem
powstania listopadowego gen. Maciejem Rybi skim granic  Królestwa Polskiego
z Prusami. Wraz z internowaniem na terenie zaboru pruskiego zacz a si  dla ks. Ko-
ryckiego i tysi cy polskich powsta ców tu aczka emigracyjna. Po o miomiesi cz-
nym pobycie w zaborze pruskim ks. Korycki wyruszy  przez kraje niemieckie w drog
do Francji, gdzie przyby  w sierpniu 1832 r. Pocz tkowo nale a  do zak adu w Be-
sançon. Przebywaj c w ród emigrantów, ks. Korycki zaj  si  zarówno dzia alno ci
publiczn , jak i duszpastersk . W tym zak adzie 17 XI 1832 r. podpisa  apel do po-
s ów, aby powo ali sejm na emigracji, a kilka dni pó niej, w ród trwaj cych w Be-
sançon sporów mi dzy zwolennikami i przeciwnikami ksi cia Adama Jerzego Czar-
toryskiego, opowiedzia  si  po stronie ksi cia14. W ród by ych powsta ców kap an
ten mia  bardzo dobr  opini . Znajduje to potwierdzenie w zachowanych wspomnie-
niach. Jeden z emigrantów, Jan Bartkowski, zna  ks. Koryckiego jako „cz owieka ze
wszech miar bardzo zacnego, którego towarzystwo poci ga o mnie silniej ku niemu.
W cz stych z nim rozmowach mówi  z wielkim naciskiem o potrzebie nieograniczo-
nego po wi cenia si  z naszej strony, je eli chcemy odzyska  ojczyzn ”15. Bawi cy
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10 „Nowa Polska” nr 32, 5 II 1831, s. 2.
11 L. Goce l, op. cit., s. 30–31; W. ukaszewic z, Wp yw masonerii, karbonaryzmu I Józefa

Mazziniego na polsk  my l rewolucyjn  w latach poprzedzaj cych Wiosn  Ludów, w: Wiosna Ludów

w Europie. Zagadnienia ideologiczne. W stulecie Wiosny Ludów, red. N. G siorowska, t. 3, cz. 2, War-
szawa 1951, s. 191–194.

12 Biblioteka Polska w Pary u (dalej: BP), sygn. 387, k. 518–523, Lista pierwsza oficerów Woj-
ska Polskiego; BP sygn. 577, k. 149, Listy oficerów piechoty, jazdy, artylerii itd. U o one pod ug
starsze stwa, Kapelani wojskowi i inni ksi a.

13 E. Nowa k, op. cit., s. 152; Ksi ga pami tkowa w 50-letni  rocznic  powstania roku 1830 za-

wieraj ca spis imienny dowódców i sztabs-oficerów, tudzie  podoficerów i o nierzy armii polskiej

w tym e roku krzy em wojskowym „Virtuti Militari” ozdobionych, Lwów 1881, s. 96.
14 BUW, Spu cizna R. Bieleckiego, Ko onotatnik, z. 2, s. 5; R. B ie l eck i, S ownik biograficz-

ny..., t. 2, s. 317.
15 J. Bar tkowsk i, Wspomnienia z powstania 1831 i pierwszych lat emigracji, oprac. E. Sawry-

nowicz, Kraków 1967, s. 161, 166–170.
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w Besançon Szymon Konarski zapisa  12 VIII 1832 r.: „By em w ko ciele, gdzie
Korycki mia  mow  do o nierzy i do nas z ambony bardzo pi kn ”16.

Pod koniec 1832 r. ks. Korycki opu ci  zak ad w Besançon i przeniós  si  do
pobliskiego Dijon, gdzie przebywa  do 23 V 1833 r.17 Jego pobyt w tym skupisku
polskiej emigracji ma zwi zek z przygotowaniami do wywo ania powstania kar-
bonarskiego. Duchowny nale a  w Besançon i Dijon do g ównych organizatorów
wenty w glarskiej w ród wychod ców. Do ko a w glarskiego poza ks. Koryckim
nale eli m.in.: Leon Jab o ski, Andrzej Gregorowicz i Jan Nepomucen M odec-
ki18. W li cie do Joachima Lelewela ks. Korycki wskazywa  siebie jako organiza-
tora spisku karbonarskiego w Dijon19.

W pocz tkach kwietnia 1833 r. emisariusz polski przes a  z Frankfurtu nad Me-
nem list do Besançon, w którym zawiadamia  o wybuchu rewolucji i prosi  o wspar-
cie. Zanim ten list dotar  do zak adu, rozruchy we Frankfurcie zosta y st umione
w zarodku ju  3 kwietnia. O tym jednak nie wiedzieli polscy tu acze, którzy w Nie-
dziel  Wielkanocn , 7 kwietnia tego roku ruszyli w liczbie ponad 400 osób w stro-
n  szwajcarskiej granicy do Frankfurtu. W tym kierunku zd ali tak e Polacy
z Salins, Bourges, Luxucil. 9 kwietnia pod wodz  ks. Koryckiego wyruszyli Pola-
cy z Dijon20. Do Dijon rozkazy w glarzy besanso skich dotar y w Wielkanocn
Niedziel . Cz  zak adu wyruszy a natychmiast, ale zatrzymana po drodze przez
wojsko francuskie wróci a na miejsce. 9 IV 1833 r. wyruszy  z Dijon ponad
40-osobowy oddzia . Przewodzi  mu organizator tamtejszego por bu w glarskie-
go ks. Korycki i kpt. L. Jab o ski. 14 kwietnia przekroczy  granic  szwajcarsk
pod Damvant, sk d oddzia  z Dijon przeniós  si  do Porrentruy. Jak za wiadcza
J. Bartkowski: „Ksi dz Korycki od przybycia naszego do Porrentruy – odprawia
codziennie msz  w tamtejszym ko ciele. Uj te tym pobo ne niewiasty sk ada y mu
przy o tarzu ofiary pieni ne, które ten zacny kap an i patriota obraca  na wspiera-
nie biednych i cierpi cych towarzyszów”21. Tutaj nast pi o tak e po czenie pol-
skich „Szwajcarzan” z ró nych zak adów. Nasz bohater pe ni  nieformaln  funkcj
kapelana Hufca wi tego. W Porrentruy ks. Korycki odprawi  nabo e stwo w rocz-
nic  uchwalenia Konstytucji 3 maja „zgodnie z naszym charakterem, z naszym oby-
czajem ojczystym […] z zachowaniem we wszystkich szczegó ach rytua u u nas
obserwowanego”22.

Jerzy Kuzicki

16 S. Konarsk i, Dziennik z lat 1831–1834, opr. B. opusza ski i A. Smirnow, Wroc aw / War-
szawa / Kraków / Gda sk 1973, s. 135.

17 BUW, Spu cizna R. Bieleckiego, Ko onotatnik, z. 1, s. 10–11.
18 J. Bar tkowsk i, op. cit., s. 170; S. Soko owsk a, M oda Polska. Z dziejów ugrupowa  de-

mokratycznych Wielkiej Emigracji, Wroc aw 1972, s. 54–59.
19 Staraj c si  pozyska  dla swych planów Joachima Lelewela i otrzyma  akceptacj  Namiotu

Narodowego Polskiego, pisa  do niego: „Przyj ci wa no ci  zbli aj cych si  wypadków oraz potrzeb
u atwienia rodków udaj cym si  braciom na swoje stanowisko, nadto pragn c utrzyma  czynnego
ducha w zak adzie [...] za o yli my w tym celu zwi zek sekretny wy cznie narodowy, któremu mam
zaszczyt przewodniczy , yczeniem jego jest zostawa  pod Twoim zwierzchnictwem Szanowny M u
i d y  pod ug Twego patriotyzmu i wiat a” – cyt. za L. Goce l, op. cit., s. 34.

20 W. ukaszewic z, Ksi a rewolucjoni ci na emigracji, „Ku nica” 1948, nr 26, s. 5.
21 J. Bar tkowsk i, op. cit., s. 189.
22 „Pielgrzym Polski” Pary , 19 V 1833, Siódmy pó arkusz, s. 26.
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Ks. Korycki ostatecznie nie wzi  udzia u w wyprawie frankfurckiej ani sabaudz-
kiej i po kilku miesi cach pobytu na helweckiej ziemi powróci  w 1834 r. do Fran-
cji. W Pary u przebywa  od 1834 do 1840 r. W tym okresie ks. Korycki zwi za
si  z masoneri , nale a  do paryskiej lo y Clémente Amitié23. Niepowodzenia przed-
si wzi  w glarskich zbli y y ks. Koryckiego do demokratów. Lucjan Krawiec
podaje, e zg osi  on akces do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w Pary-
u mi dzy 25 XII 1834 a 23 I 1835 r.24 Ustalenia te zosta y przyj te przez M. Ty-

rowicza. Jego zdaniem, ks. Korycki mieszka  wówczas w Château-Gontier (1834–
–1835) i w Pary u (1835). Kandydowa  w wyborach do Centralizacji, ale otrzyma
zaledwie jeden g os. Przez sekcj  w Angers zosta  skre lony z TDP, ale w 1837 r.
zosta  ponownie przyj ty przez sekcj  Panthéon w Pary u25. Analiza okólników
TDP wskazuje jednak, e w powy szych ustaleniach pod uwag  zosta y wzi te dwie
osoby, zarówno ks. F.A. Korycki, który mieszka  w Pary u, jak i ppor. Franciszek
Korycki z Château-Gontier. W biogramie M. Tyrowicza te dwie osoby o tych sa-
mych imionach i nazwiskach zosta y potraktowane jako jedna. Decyzja o skre le-
niu i ponownym przyj ciu w 1837 r. odnosi si , jak mo na przypuszcza , do oso-
by ppor. F. Koryckiego26. Ten oficer powsta czy nie mieszka  we francuskiej stolicy,
ale na prowincji. W spisie cz onków TDP z 1836 i 1837 r. zawartych w okólni-
kach bohater artyku u figuruje jako F. Korycki z Pary a27.

W grudniu 1837 r. ks. Korycki w czasie zebrania paryskiej sekcji zapropono-
wa  jej cz onkom oddanie czci zmar emu inicjatorowi Nocy Listopadowej, Piotro-
wi Wysockiemu. 18 grudnia odby o si  w ko ciele St.-Germain-des-Prés nabo e -
stwo a obne, a „rodacy postanowili przez dni trzydzie ci od nabo e stwa nosi
krep  na kapeluszu na znak a oby”28. W latach 1838–1842 ks. Korycki by  tak e
cz onkiem Komisji Funduszów Emigracji Polskiej, udzielaj cej pomocy tu aczom29.
Z w asnych rodków wspiera  m.in. Polaków przyby ych do Francji z Magdebur-
ga i emigrantów, którzy stracili zasi ek i rodki do ycia30.

Od pocz tku pobytu nad Sekwan  nast pi o zbli enie mi dzy ks. Koryckim
a „aposto em Wielkiej Emigracji” Bogdanem Ja skim. Kap an rozpocz  starania
maj ce na celu otrzymanie pracy przy jednej z paryskich parafii. Jednak e jego
polityczna przesz o  i wybuchowy charakter utrudnia y mu wspó prac  z francusk
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23 L. Has s, Materia y do dziejów wolnomularstwa Wielkiej Emigracji, cz. 2, „Przegl d Histo-
ryczny” 64 (1973), z. 3, s. 564–565.

24 L. Krawie c, Lista cz onków Towarzystwa Demokratycznego Polskiego z lat 1832–1851, w:
Materia y do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. 1, Buenos Aires 1963, s. 53. Zob. tak e Okól-

niki Sekcji Centralnej Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (od 29 listopada 1834 do 29 stycz-

nia 1836), s. 18.
25 M. Tyrowic z, op. cit., s. 310–311.
26 Lista cz onków wykre lonych z Tow. Dem. Pol., w: Okólniki Sekcji s. 210.
27 Lista cz onków Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Zamkni ta dnia 20 marca 1835, w:

Okólniki Sekcji s. 10; Lista imienna cz onków Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, 8 czerwca

1836, w: Okólniki Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 1836 i 1837 roku, Poitiers 1837, s. 156.
28 „Tygodnik Emigracji Polskiej” 1837, cz. 15, s. 23–24.
29 „Polak” 1838, cz. 3, s. 213; „Narodowo ” 10 III 1842, s. 32; 16 IV 1842, s. 48.
30 „Demokrata Polski” 1844/45, t. 7, s. 87, 99–100, 135; ibidem, 1846/47, t. 9, 17 X 1846, s. 71.
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hierarchi  ko cieln . We wcze niejszym okresie popad  on w konflikt z bp. Dor-
dogne, który zakaza  mu wykonywania czynno ci duchownych. Móg  jednak
ks. Korycki liczy  na pomoc Ja skiego, który zaleca  mu pojednanie z hierarcha-
mi ko cielnymi i podporz dkowanie si  im. Dostarcza  mu tak e ksi ki apologe-
tyki katolickiej, m.in. dzie a popularnego wówczas dominikanina Lacordaire’a.
W swoim dzienniku „aposto  tu aczy” wielokrotnie wspomina  o rozmowach z ks.
Koryckim, które dotyczy y filozofii, teologii i dzie a odrodzenia religijnego. By y
to typowe formy oddzia ywania Ja skiego, który na drodze dysput intelektualnych
nawraca  wiele oboj tnych lub wrogich religii osób. Poprzez swego przyjaciela
kap an pozna  Adama Mickiewicza, który anga owa  si  wówczas w akcje religij-
ne. Ks. Korycki, podobnie jak wi kszo  emigrantów, mia  problemy finansowe,
dlatego Ja ski wyszuka  mu posad  nauczyciela katechizmu u jednej z polskich
rodzin31. Planowa  nawet wys a  go do Algierii, aby tam otoczy  opiek  religijn
rodaków32. Sze cioletni (1834–1840) okres wspó pracy sprawi , e ks. F.A. Ko-
rycki zwi za  si  z grup  tu aczów skupionych wokó  B. Ja skiego. Zosta  nawet
cz onkiem jednego tzw. klasztorków, czyli domów katolickich, które Ja ski utwo-
rzy  w Pary u i Wersalu33. Z tymi lud mi wi za  ogromne nadzieje na przysz o .
W jednym z listów do Józefa Bohdana Zaleskiego pisa : „Mam mocne przekona-
nie, e Bóg was przeznaczy  na odrodzenie duchowie stwa i na od wie enie win-
nicy swojej w Polsce”34.

W 1839 r. ks. Korycki zamieszka  przy ko ciele Notre-Dame-des-Victoires i tutaj
odprawi  10 kwietnia tego roku nabo e stwo a obne za dusz  S. Konarskiego35.
W asy cie trzech polskich duchownych 13 VIII 1840 r. po wi ci  on w podpary-
skim St.-Germain-en-Laye obraz Matki Boskiej Cz stochowskiej36. W duszpaster-
stwo emigrantów anga owa  si  ks. Korycki równie  po mierci „aposto a tu aczy”
w 1840 r. Realizuj c testament Ja skiego, grupa wieckich osób, m.in. Cezary Plater,
Jan Ko mian, Karol Królikowski, Walery Wielog owski oraz brat Edward Du ski
podj a dzia ania na rzecz otwarcia w Pary u kaplicy polskiej oraz za o enia wy-
dawnictwa ksi ek katolickich dla emigracji i kraju. W tym czasie ks. A. J. Czar-
toryski, korzystaj c z protekcji cz onka Izby Parów Karola Montalamberta wyjed-
na  w marcu 1840 r. fundusze na utrzymanie polskiego kapelana w Pary u i na to
stanowisko minister spraw wewn trznych mianowa  w a nie ks. Koryckiego37.

27 IX 1840 r. ks. Franciszek Awertan odprawi  w paryskim ko ciele Notre-
-Dame-des-Victoires msz  wi t , w której uczestniczy o ponad 100 emigrantów.
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31 B. Ja sk i, Dziennik 1830–1839, oprac. A. Jastrz bski, Rzym 2003, s. 322, 330–331, 381–387,
480–484, 550–553.

32 Biblioteka Jagiello ska (dalej: BJ), sygn. 9200 III, B. Ja ski do J.B. Zaleskiego, 19 III 1838 r.
33 B. Micewsk i, Bogdan Ja ski za o yciel zmartwychwsta ców 1807–1840, Warszawa 1983,

s. 219, 317–318.
34 BJ, sygn. 9220 IV, k. 7, ks. F. Korycki do J.B. Zaleskiego, 30 IV 1836 r.
35 „Dodatek do M odej Polski” nr 11, 20 IV 1839, s. 44; „Polak” 1838, cz. 4, s. 266.
36 „M oda Polska” t. 3, nr 23, 20 VIII 1840, s. 300.
37 Biblioteka Polskiej Akademii Umiej tno ci (dalej: BPAU), sygn. 1834, ks. F. Korycki do

W. Wielog owskiego, 4 VII 1840; „M oda Polska” t. 3, nr 28, 10 X 1840, s. 352–353.
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Nabo e stwo to rozpocz o regularne duszpasterstwo w ród emigrantów w Pary u.
W tym czasie ks. Korycki wszed  obok Feliksa Wrotnowskiego i J. Ko miana w sk ad
komitetu wydawniczego ksi ek katolickich. Fundusze wydawnictwu mia y zapew-
ni  akcje sprzedawane w ród emigracji oraz woja uj cych „krajowców”38.
Ks. Korycki obok zwyczajnych czynno ci kap a skich, jak emigracyjne chrzty,
pogrzeby, inicjowa  tak e nabo e stwa patriotyczne39. W sierpniu 1841 r. odpra-
wi  msz  za zmar ego w wi zieniu lwowskim Leona Zaleskiego, cz onka TDP
i uczestnika wyprawy Józefa Zaliwskiego do kraju w 1833 r.40 Jednak e ks. Ko-
rycki nie cieszy  si , jako czynny demokrata, sympati  obozu politycznego ksi -
cia Czartoryskiego i by  wielokrotnie przez tych polityków krytykowany. Poza
tym k opoty osobiste zwi zane ze z ym stanem zdrowia spowodowa y opuszczenie
przez kaznodziej  w 1841 r. o tarza i kazalnicy w ko ciele Notre-Dame-des-Vic-
toires. Tak wi c kapela stwo emigracyjne ks. Koryckiego trwa o w Pary u przez
ponad rok. aden z polskich kapelanów nie zast pi  wówczas ks. Koryckiego,
a regularne duszpasterstwo zaprowadzili pierwsi zmartwychwsta cy we wrze niu
1842 r. w kaplicy Kalwarii w ko ciele w. Rocha w Pary u41.

Po wyje dzie z francuskiej stolicy ks. Korycki osiad  na po udniu. Cieplejszy
klimat Prowansji wp ywa  korzystnie na jego zdrowie. W 1842 r. przyby  do Tulo-
nu, a w 1843 r. osiedli  si  na kilka miesi cy w alpejskim Cormet. Pomimo odda-
lenia utrzymywa  on kontakty z emigrantami, m.in. z Bohdanem i Józefem Zale-
skimi, ks. E. Du skim czy W. Wielog owskim. W tym czasie kilkakrotnie
przyje d a  do Pary a, co mia o zwi zek z dzia alno ci  w Komisji Funduszów
Emigracji Polskiej oraz ch ci  podtrzymywania kontaktów towarzyskich42.

Pod koniec 1844 lub na pocz tku 1845 r. ks. Korycki powróci  do Pary a. Za-
mieszka  wówczas wraz z dwoma kapelanami powstania listopadowego, ksi mi:
Wiktorem Bajkowskim i Janem Paw em D browskim, na podparyskich „Batigno-
lach”. Ks. Korycki ponownie wraz z ks. D browskim, dyrektorem polskiej szko y
na Batignolles, podj  dzia alno  polityczn , tym razem w Demokracji Polskiej
XIX w. Organizacja ta zosta a za o ona przez Józefa Ord g  i czy a emigrantów
– zwolenników Philippe’a Bucheza, twórcy chrze cija skiego socjalizmu. Jako
ucze  Saint-Simona, Buchez dowodzi , e katolicyzm jest jedyn  religi , która mo e
rozwi zywa  trudno ci spo eczne, a jego powo aniem nie jest modlitwa, ale czyn-
ne g oszenie Ewangelii poprzez prac  spo eczn . Polscy zwolennicy pogl dów
Bucheza: J. Ord ga, Teofil Januszewicz i Stanis aw Poni ski, wydawali w 1845 r.

Emigracyjne losy ks. Franciszka Awertana Koryckiego

38 P. Matus i k, Religia i naród. ycie i my l Jana Ko miana 1814–1877, Pozna  1998, s. 92.
39 Ks. Korycki prowadzi  pogrzeby zmar ych emigrantów, m.in. referendarza Micha a Hubego,
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1837, cz. 14, s. 10.

40 BJ, sygn. 9202 III, k. 161–162, ks. F. Korycki do J.B. Zaleskiego, Pary  18 VIII 1841 r.
41 B. Micewsk i, Geneza i dzia alno  Misji Polskiej w Pary u na rzecz emigracji i kraju w la-
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42 BPAU, sygn. 1834, k. 42–45, ks. F. Korycki do W. Wielog owskiego, Toulon, 5 V 1842 r. i 23
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w asne pismo „Demokracja Polska XIX wieku” na wzór francuskiego „L’Atelier”43.

W styczniu 1846 r. w pi mie Ord gi wydrukowano list podpisany przez ksi y: Ko-
ryckiego i D browskiego. Powo uj c si  na przyk ad ówczesnych ksi y-bohate-
rów, Piotra ciegiennego i Wincentego aboklickiego, ci dwaj duchowni zalecali
rodakom, aby wrócili do takiego ycia, jakie prowadzono za czasów pierwszych
aposto ów. Stwierdzali oni, e wiara katolicka bez mi o ci, braterstwa i równo ci
by a blu nierstwem. W zako czeniu Korycki i D browski wzywali swych braci
w kap a stwie do aktywnej pracy na rzecz ludu polskiego44. W 1846 r. po po -
czeniu si  Demokracji Polskiej XIX w. z Towarzystwem Demokratycznym Pol-
skim ks. Korycki wraz z ksi mi: D browskim, Bajkowskim, Fosiewiczem wszed
ponownie do tej organizacji. W 1846 r. ks. Korycki wyst pi  na posiedzeniu sekcji
TDP z inicjatyw  uczczenia nabo e stwem a obnym pami ci ks. P. ciegienne-
go. Sprzeciwi  si  temu Hotel Lambert i zmartwychwsta cy, którzy zarzucili cie-
giennemu naruszenie dyscypliny ko cielnej poprzez wydanie fa szywej bulli. Prze-
ciwko takiemu stanowisku wyst pi  ostro ks. Korycki i inni polscy ksi a
emigranci45. Nied ugo jednak e pozostawa  ks. Korycki cz onkiem TDP. Wyrokiem
S du Bratniego zosta  28 VIII 1847 r. skre lony „za niepodzielanie jego zasad”.
Przez blisko rok ks. Korycki pozostawa  poza strukturami demokratycznej organi-
zacji, w lipcu 1848 r. po raz kolejny wszed  do sekcji TDP w Pary u46.

W biogramach i opracowaniach s ownikowych informacje o ks. Koryckim
ko cz  si  na roku 1848. Nieco wiat a na pó niejsze jego losy rzuca korespon-
dencja zgromadzona w rzymskim archiwum zmartwychwsta ców. Znajduj  si  tam
cztery listy ks. Koryckiego do zmartwychwsta ców (dwa z 1851, jeden z 1852
i jeden z 1861 r.). Wynika z nich, e w drugiej po owie lat 40. XIX w. ks. Korycki
przez trzy lata zabiega  o powrót do kraju. Kiedy te nadzieje zawiod y, zdecydo-
wa  si  on wraz z ks. Grzelachowskim na wyjazd do Stanów Zjednoczonych
w 1850 r. Na ziemi ameryka skiej przebywa  zaledwie kilka miesi cy. „Trudno-
ci z rz dem i otaczaj cymi trudno ciami ycia” zmusi y go do powrotu do Fran-

cji. W 1851 r. ks. Korycki osiedli  si  w pirenejskiej miejscowo ci Bagnères-de-
-Bigorre, gdzie mia  mo liwo  odprawiania mszy wi tej w miejscowej parafii47.
Tutaj dokonywa  rozrachunku z dotychczasowym politycznym i duchowym yciem.
Jak sam przyznawa , nie brakowa o b dów: „G ównym ob dem mojego ducha
by o, e pi kno ci  i wi to ci  idei mierzy em ska on  natur  ludzk ”. Korzysta
tutaj z biblioteki panny de Castelbajac oraz utrzymywa  stosunki z miejscowymi
duchownymi, z którymi, jak pisa , „w najpi kniejszej jestem harmonii, od wiata
powszechnie mam dobre uwa anie, z mojej te  strony zamkn em si  naj ci lej

43 L. Goce l, op. cit., s. 35–38.
44 Ibidem, s. 38; „Demokracja Polska XIX wieku” 1846, nr 12, s. 47–48.
45 W. ukaszewic z, Ksi a..., s. 5.
46 „Demokrata Polski” 1845/46, t. 8, s. 180; Demokrata Polski 1847/48, t. 11, s. 70; M. Tyro -

wic z, op. cit., s. 310–311.
47 Archivum Congregationis a Resurrectione, Romae (dalej: ACRR), sygn. 42567, ks. F. Korycki

do ks. H. Kajsiewicza, Bagnères-de-Bigorre, 8 IV 1851 r.
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w karbach mojego stanu i jestem tak najszcz liwszy”48. Jak wynika z powy szych
deklaracji, ks. Korycki zerwa  wówczas z dzia alno ci  polityczn . W Bagnères-
-de-Bigorre nie przebywa  zbyt d ugo, w 1852 r. bowiem wyjecha  do Melun, po-
o onego w pó nocnej Francji w departamencie Seine-et-Marne, gdzie pozostawa

jeszcze w 1861 r.49 Na emigracji zapewne nast pi  zgon ks. Koryckiego, jednak e
wobec braku róde  trudno ustali  jego dat .

48 ACRR, sygn. 42568, ks. F. Korycki do ks. H. Kajsiewicza, Bagnères-de-Bigorre, 4 IV 1851 r.
49 Ibidem, sygn. 42569–42570, ks. F. Korycki do zmartwychwsta ców, Melun, 6 IX 1852, 14 XI

1861 r.


