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Zmienne koleje losów ludzkich podczas II wojny świa-
towej sprowadziły do Ameryki w lipcu 1940 roku uchodźcę 
politycznego, a zarazem wielkiego polskiego historyka,  
Oskara Haleckiego. Stało się to dzięki pomocy dra Stefana 
Mierzwy z Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. 
W 1944 roku Halecki wykładał już na wydziale Graduate 
School of Arts & Sciences na Uniwersytecie Fordham,  
mieszczącym się na Rose Hill Campus w Bronx w Nowym  
Jorku. Ta jezuicka uczelnia prawie od razu stała się mek-
ką dla absolwentów, którzy pragnęli kontynuować studia 
nad historią Polski i Europy Wschodniej pod opieką mis
trza w tym przedmiocie.

Halecki był nie tylko wspaniałym nauczycielem i men-
torem – był dla mnie kimś więcej: stał się moim intelek-
tualnym ojcem, inspirującym wzorem. Oskar Halecki wo-
bec mnie był bardzo życzliwy, wydawał się zadowolony, 
że ma amerykańskiego studenta o polskich korzeniach. 
Jestem również przekonany, że cieszył się z faktu, iż za-
wiązałem Polski Klub Studencki na macierzystej uczelni. 
Gdy Polski Instytut Naukowy zorganizował 2 maja 1952  
w siedzibie Fundacji Woodrowa Wilsona konferencję z oka
zji 161. rocznicy Konstytucji 3 Maja, byłem jednym z prele
gentów, reprezentującym Polski Klub Studencki z Fordham.  
Wśród mówców byli tacy luminarze nauki i kultury, jak zna
ny historyk i prezes Polskiego Instytutu Naukowego (PIN) 
Jan Kucharzewski, słynny poeta Kazimierz Wierzyński 
oraz właśnie Oskar Halecki. Był to mój pierwszy kontakt 
z Polskim Instytutem Naukowym w Ameryce.

Nawet gdy ukończyłem studia doktoranckie na Uni-
wersytecie Fordham, nadal utrzymywaliśmy z profesorem 
Haleckim przyjazne stosunki i nie traciliśmy kontaktu.  
W rzeczywistości to on zarekomendował mnie na człon-
ka Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, któ-
remu w tym czasie przewodniczył, i wprowadził mnie 
w działalność Instytutu. Z wielkim zadowoleniem przyjął  
fakt, że w 1971 roku zostałem wybrany na sekretarza ge
neralnego tej organizacji. To jego wsparcie i zachęta prze-
konały mnie do przyjęcia tej funkcji. W 1991 roku obją-
łem stanowisko dyrektora wykonawczego PIN, a w 2008 
zostałem prezesem PIN, motywowany przede wszystkim 
pragnieniem kontynuacji dzieła Haleckiego.

W 1964 roku życie prywatne Haleckiego uległo nagłe-
mu załamaniu, kiedy jego ukochana żona Helena, z domu  
Szarłowska, niespodziewanie zmarła. Wówczas zdecydo
wał się zakończyć swoje życie publiczne. Wcześniej był 
bardzo czynny – występował na spotkaniach akademic-
kich i nieakademickich. Teraz zamiast aktywności pu-
blicznej, wybrał cichą samotną egzystencję w skromnym  
mieszkaniu w podmiejskim White Plains w stanie New York. 
Prawdę mówiąc, nasze więzy osobiste uległy wtedy za-
cieśnieniu. Odwiedzałem go w White Plains na 35 Barker  
Avenue w miarę często – aż do jego śmierci 17 wrześ
nia 1973 roku. Byliśmy w stałym kontakcie telefonicznym  
i nie wahał się kontaktować ze mną, kiedy czegoś potrze-
bował. Ja z kolei konsultowałem się z nim zawsze, kiedy 
potrzebowałem jego rady.

O moim mistrzu
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W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych oszczęd-
ności w armii amerykańskiej spowodowały, że stałem się 
jednym z setek absolwentów, którzy wstąpili na Uniwer-
sytet Fordham specjalnie po to, by studiować pod kierun-
kiem tego wybitnego historyka z Polski. Nie zawiodłem się.  
Oskar Halecki wywarł na mnie ogromne wrażenie swoją 
inteligencją i fenomenalną wiedzą. Jego błyskotliwe wy-
kłady, oparte na niezwykłej wiedzy historycznej, wygła-
szane bez żadnych notatek, były zarówno intelektualnym,  
jak i emocjonalnym doświadczeniem. Był on zatem nie tyl-
ko historykiem, ale i filozofem historii, a jego spojrzenie 
oparte było na zasadach chrześcijańskiego humanizmu.

Oskar Halecki w latach dwudziestych
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► Gdy latem 1969 przeor zakonu paulinów, o. Michał 
Zembrzuski, poprosił mnie o pełnienie funkcji mistrza ce-
remonii w programie powitania kardynała Karola Wojtyły 
w nowym Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej  
w Doylestown w Pensylwanii, postanowiłem naradzić się 
z Haleckim. Kiedy mu opowiedziałem o tej propozycji,  
był zadowolony. Podczas naszej rozmowy jasne było,  
że był doskonale zorientowany w bieżących sprawach 
Kościoła katolickiego w Polsce, wiedział także, jaką po-
zycję w hierarchii ma kardynał Wojtyła. Opowiedział mi  
zwięźle, ale dokładnie o młodym „Księciu Kościoła”,  
którego bardzo dobrze oceniał, zarówno jako duszpas
terza, jak i intelektualistę.

Zanim się rozstaliśmy, Halecki poprosił mnie o przy-
sługę. Zapytał, czy dostarczyłbym kardynałowi Wojtyle 
osobisty list od niego, wraz z pierwszym rozdziałem jego 
nowej książki o królowej Jadwidze. Wtedy to Halecki  
po raz pierwszy powiedział mi o swoim projekcie – mo-
nografii Jadwiga of Anjou and the Rise of East Central  
Europe, którą miał nadzieję ukończyć przed 600rocznicą 
urodzin królowej w lutym 1974 roku. Było jasne, że chciał 
poinformować kardynała o swoim projekcie i zachęcić 
go do aktywnej promocji procesu beatyfikacji Jadwigi. 
Nie tylko udało mi się dostarczyć jego list i ów pierwszy 
rozdział kardynałowi Wojtyle, ale też pomogłem w orga-
nizacji spotkania między nimi w Nowym Jorku. Tak to,  
ku mojej ogromnej satysfakcji, Halecki miał okazję spot
kać się z przyszłym papieżem.

Ostatnia intelektualna pasja profesora Haleckiego – 
Jadwiga z Anjou – niewątpliwie pomogła przedłużyć jego 
życie. Niełatwo mu było pracować nad tym projektem  
ze względu na pogarszanie się stanu zdrowia. Jednakże  
w 1972 roku ukończył manuskrypt i przekazał mi to ręcznie 
napisane dzieło swego życia. Czułem się zaszczycony  
zaufaniem Haleckiego, ale jednocześnie obarczony wielką 
odpowiedzialnością. Oczekiwał, że przepiszę ten rękopis 
na maszynie, zredaguję go i przygotuję do publikacji.  
We wrześniu 1973, kilka dni przed tym, gdy Halecki do-
znał śmiertelnego wylewu, dostarczyłem mu przepisany 
rękopis do korekty. Ucieszył się, ale ponieważ przeczu-
wał, że śmierć jest już blisko w stoicki sposób stwierdził, 
że będzie to chyba publikacja pośmiertna. Miał rację.  
17 września 1973 zmarł w szpitalu w White Plains; zgodnie 
z jego wolą pochowano go na Gate of Heaven Cemetery 
w Hawthorne, NY, obok żony Heleny.

Niezwykle trudno byłoby Oskarowi Haleckiemu wy-
obrazić sobie, że jego monografia Jadwigi Andegaweń-
skiej, opublikowana pośmiertnie w 1991 roku, zostanie 
wręczona polskiemu papieżowi w Watykanie przez jego 
ucznia. Jednak to właśnie miało miejsce 24 marca 1993. 
W tym dniu miałem wielki zaszczyt i szczęście jako re-
daktor i wydawca tej książki przedstawić dzieło Halec-
kiego Jego Świątobliwości Papieżowi Janowi Pawłowi II  
w czasie prywatnej audiencji. Jakżeż Halecki mógłby  
wyobrazić sobie, że przed końcem XX wieku, 8 czerw
ca 1997, papież Polak dokona kanonizacji królowej Jadwigi  
na krakowskich Błoniach w obecności 1,2 miliona wiernych. 
Więcej niż satysfakcję sprawiłyby Haleckiemu również  
słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w homilii 
kanonizacyjnej, potwierdzające jego poglądy na temat 
znaczenia dziedzictwa Jadwigi. Papież powiedział swo-
im rodakom, że ta XIVwieczna polska królowa winna 
być wzorem dla przyszłej Polski; przekonywał, że nowa 
polska demokracja winna opierać się na etycznych war-
tościach kulturowych, którymi kierowała się Jadwiga jako 
współwładca. Polskie wydanie książki, która przyczy
niła się do kanonizacji Jadwigi, ukazało się w Krakowie  
w 2000 roku.

Największym osiągnięciem Haleckiego w okresie jego 
pobytu w Ameryce było uświadomienie amerykańskim  
i zachodnioeuropejskim historykom, że ignorując czy lek
ceważąc rolę Europy ŚrodkowoWschodniej, zniekształ-
cają ogólną historię Starego Kontynentu. Swoje tezy naj-
lepiej wyłożył w pracy Limits and Divisions of European 
History. Dowodził, że Europa Wschodnia jest czymś 
odrębnym od Rosji, a jednocześnie jest nie mniej euro-
pejska niż Zachód. Podkreślał, że obie części Starego 
Kontynentu są integralnie z sobą związane, wspierają się 
na tych samych wartościach duchowych i kulturowych 
tradycjach. Dzięki swoim licznym publikacjom w języku  
angielskim udało mu się rozpocząć powolny proces rewizji  
spojrzenia na historię Europy w Ameryce, a także w Eu-
ropie Zachodniej. Uderza mnie też pogląd Haleckiego, 
że Ameryka jest niezwykle istotna dla Polski i dla całej 
Europy. Był przenikliwym obserwatorem, co widać z wy-
powiedzi zamieszczonej w jego książce The Millennium  
of Europe, że Ameryka oddala się od koncepcji „melting pot”  
w stronę koncepcji pluralizmu kulturalnego. Spostrzegał pro-
roczo proces historyczny, który w efekcie ma stworzyć nową 
społeczność atlantycką, którą nazywał EuroAmeryką.
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Historia – według wizji Haleckiego – nie była utopijna, 
ale zawsze zawierała w sobie nutę nadziei. Oparta była 
na zasadach chrześcijańskiego humanizmu, podobnych 
do zasad wyrażonych przez śp. bł. papieża Jana Pawła II 
w jego encyklice Fides et Ratio. Nawet podczas szczytu  
zimnej wojny w latach sześćdziesiątych XX wieku Ha-
lecki miał nadzieję, że „pokój i wolność” dotrą do Polski 
i do narodów Wschodniej i Centralnej Europy nie jako 
rezultat następnej nieludzkiej wojny, ale jako rezultat siły 
moralnej i pokojowych metod. Zdumiewająca pokojowa 
rewolucja roku 1989 w Europie ŚrodkowoWschodniej, 
która zakończyła zimną wojnę i zapoczątkowała w tym 
rejonie proces wyzwalania blisko dwustu milionów ludzi,  
zachwyciłaby go, ale nie wprawiłaby w osłupienie. Dodat
kowo zadowolony byłby z roli, jaką zjednoczony naród 
polski odegrał w zainicjowaniu przechodzenia od komu-
nistycznego totalitaryzmu do pluralistycznej demokracji.

Oskar Halecki niewątpliwie wzbogacił amerykań-
ską naukę historyczną. Jego studenci na uniwersytetach  
Fordham i Columbia, a także ci historycy i studenci, któ-
rzy czytali jego prace, byli pod jego wpływem; podziwiali 
jego erudycję i wysokie standardy naukowe. Nigdy nie za
pomną też postaci samego Profesora, wartości i tradycji,  
których był obrońcą, a które oparte są na wolności i sza
cunku dla jednostki. Polacy i osoby pochodzenia pol
skiego nie mogą sobie pozwolić na zapomnienie jedne
go z najwspanialszych synów Polski.
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