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17 вересня 1973 року помер недалеко Нью-Йорку у Байт Плейнс, 
один із найвизначніших польських істориків, а рівночасно професор- 
емерит Фордгамського Університету в Нью-Йорку та інших високих 
шкіл, Оскар Галєцкі.

t Для українців буде інтересним знати, що Покійний великий істо
рик, був нащадком спольщеного українського боярського роду Халєц- 
ких — Галєцких. І цього був свідомий Покійний історик, який раз на 
семинарі у  Фордгамському Університеті при обговорюванню Берестей
ської Унії — де приходить ім’я Дмитра Халецкого, підскарбійого Вели
кого Литовського Князівства, на запит одного учасника семинара 
українця — чи Дмитро Халєцкі був може його предком, проф. Галєц
кі відповів — «так він був, а сталось це так, що рід спольщився — три 
Галєцкі поженились з польками і спольонізувались».

З роду Галєцкого був теж київський митрополит Григорій, якого 
призначив патргярх Максімое III (1480). Про цього митрополита пише 
дам прсф. Галєцкі у .своїй прані «Фрсм Фльореис ту Брест», що він по
ходив з руського боярського роду, посвояченого з Олельковичами і на
водить його прізвище в подвійній транскрипції (Халєцкі — Галєцкі). 
В нашій історії стрічаємось ще з прізвищем Галєцький в час після Пе
реяславської угоди, де один із київських бурмістрів, Данило Галєць
кий, був приведений до присяги цареві, а згодом стрічаємо ім’я Семе
на Галецького, що ;в російсько-турецькій війні згинув в році 1738, ра
зом з літописцем Григорієм Грабянкою.

Оскар Галєцкі народився у Відні 1891 року, де його батько був 
австрійським генералом, мати його була хорватського роду. Універси
тетські студії закінчив докторатом в Кракові 1913, і там почав свою про
фесорську кар’єру, як викладач польської історії (1916—1918). Від ро
ку 1918 до 1939 він був постійним професором Варшавського Універ
ситету, з  тим, що в цьому ж  часі виконував різні функції дипломатич
ні для польського уряду. І так в році 1919 він брав участь, як експерт 
історик в Паризькій Мировій Конференції. В роках 1921—1924 був 
членом Секретаріяту Ліґи Націй в Женеві, секретарем тої ж  Ліґи Ко
мітету для інтелектуальної співпраці (1922—1924), а також делегатом 
Польщі на зібрання Ліґи Націй в році 1924.

Проф. Галєцкі володів досконало всіма світовими мовами й без 
ТРУДУ виступав на міжнародних конгресах істориків мовами англій
ською, французькою, німецькою чи італійською. Очевидно, що він ду-
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ж е добре знав майже всі словянські мови та клясичні.
ГГіроф. Галєцкі мав цілий ряд міжнародних відзначень і почесних 

докторатів, а між ними в році 1927 Франція відзначила його гідністю 
лицаря, а в році 1931 титулом офіцера Почесного Леґіону. Він був теж  
активним в католицькому мирянському русі і брав участь у  міжна
родних з ’їздах «Пакс Романа», а на терені Америки в зібраннях укра
їнський: інтелектуалів, зорганізованих в УКАО-« Обнова»» Був він 
теж учасником Евхаристійного Конгресу 1926 року в Чікаґо. За його 
заслуги для католицького мирянського .руху інтелектуалів, він одер
жав папське відзначення Командира св. Григорія, а також одержав 
відзначення лицаря Великого Хреста Мальтезійського Ордеіну.

В році 1938 проф. Галєцкі відвідав знов Америку, тим разом як 
професор-гість його спонзором була польська інституція в Нью- 
Йорку, Фундація Косцюшка. В році 1939 після окупації Польщі нім
цями, Галецпі виїхав до Парижа, де зорганізував Польський Універ
ситет в екзилі та був його ректором.

З Парижу переїхав проф. Галєцкі до Америки, де його обрано ди
ректором Польського Наукового Інституту в Америці, з яким він був 
зв’язаний аж до кінця свого життя, з тим, що в році 1964 його обрано 
почесним президентом. Крім ведення Польського Наукового Інститу
ту, він почав теж викладати в американських високих школах, а саме 
у Вассар Коледжу, а з року 1944 був покликаний на професора схід- 
ньоевропейської історії на Фордгамському Університеті, де він вчив 
аж до своєї емеритури в році 1961. Тоді то з нагоди відходу на емери
туру Фордгамський Університет наділив його титулом почесного док
тора. ,

, В часі своєї професури у Фордгамському Університеті він виявив 
себе, як блискучий викладач та знаменитий знавець свого предмету. 
Він міг викладати годинами, оперуючи фактами, датами — не маючи 
ні одного клаптика паперу — записки. Його феноменальне знання, 
спосіб інтерпретації, робили його івик.лади привабливими для широких 
кругів слухачів, що підготовлялись до магістерських чи докторських 
іспитів. В числі студенті® різних національностей, була теж ®се груїпа 
українських студентів, а між ними передчасно померлий талановитий 
історик Павло Грицак (помер уже по т. зв. «компрегензів» іспиті), ма
гістерський диплом одержав з історії під проводом проф. Галєцкого, 
Тарас Гунчак, тепер професор Ратґерського Університету та автор 
цих рядків мав теж приємність слухати його цікавих викладів і одер
жав докторат, пишучи працю під проводом проф. Галєцкого.

Покійний проф. Галєцкі співпрацював з українськими науковими 
установами, як Науковим Товариством ім. Шевченка, Вільною Акаде
мією Наук та був дійсним членом обох тих інституцій. Вій брав участь 
у наукових конференціях тих обох Установ, виголошуючи свої цікаві 
ДОПОВІДІ.

З рамени Польського Наукового Інституту, який очолював профе
сор Галєцкі, запрошувано на спільні наукові конференції українських 
науковців. Така зустріч відбулась, наприклад 1958 року з нагоди 
300-ліття Гадяцької Угоди, в Польському Науковому Інституті, де ста
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новище польської науки заступав проф. Галєцкі, а з української сто
рони від НТШ виступав автор цих рядків. Приємно було почути, як 
проф. Галєцкі цілковито погоджувався з українським становищем, 
що Україна і Польща повинні співпрацювати, як рівні партнери, ша
нуючи суверенні права одна одної.

Проф. Галєцкі втішався великим авторитетом серед американсько
го наукового світу, він був обраний 1960 р. президентом Католицько
го Американського Історичного Товариства, належав до видавничої ко
легії журналу «Славік Рев’ю», «Поліпі Рев’ю», «Джернел оф Сентрал 
Юроіпзє-н Аффегс" В реках 1052—53 івін мав наукову стипендію Фул- 
брайта в Італії, а Ґуґенгайма «рісерч феловшіп», в роках 1957—58.

Вже після відходу на пенсію він ще викладав, як професор-гість, 
на Монтреальському Універстггеті, як ад’юнкт професор на Колюм- 
бійському університеті, а також на університетах: Льойолі в Римі, у  
Фрібурзі, Каліфорнійському" університеті в Лос Анджелосі та врешті 
Кстеиж” :о? Вг-~:т ПлєтЬ-іс (z-^z-ńme Коледж сф Ґуд Кансіл).

Наукова спадщина проф. Галєцкого величезна. Він друкував свої 
праці різними мовами: польською, німецькою, італійською, французь
кою і англійською. Багато з тих праць мають відношення до історії 
України. Особливо цінними є його становище та інтерпретація історії 
Східньої Европи в його праці: «Бордерлендс оф Вестерн Сівілізей- 
шен». Це становище справляє одностороннє насвітлення російських 
істориків, які були чи є професорами американських університетів 
та виховали дві ґенерації американських істориків, що дуже часто, 
не знаючи слов’янських мов, ішли сліпо за тим, що їм подавали ро
сійські професори. Для них все, що на сході Европи, це «Раша». Тоді 
коли загально всі російські історики і за ними західноєвропейські та 
американські приймають Київську Державу, як початок Росії, проф. 
Галєцкі цілком слушно пише, що Московщина, пізніше Росія, це ціл
ком новий — інший твір, а саме:
’'But neither that ecclesiastical link; nor the dynastic link with the Kievan 
past, was sufficient to make the Muscovite State a continuation of the Kievan 
State with merely a shift of the center. It was a new political creation where 
the local autocratic tradition was reinforced by the governmental conceptions 
of the Mongol Empire” i).

Проф. Галєцкі пише про московський імперіялізм, якого першою 
жертвою впали найближчі сусіди східні слов’яни, що були мешкан
цями Київської Русі, отже українці, білорусини, а також новгородці.

Так само об’єктивно з ’ясовує проф. Галєцкі положення України 
в Совєтському Союзі і тут для ілюстрації зацитую деякі місця із зга
даної праці:
’’The first Five Year Plan, which was set afoot in 1928, was an opportunity to 
bring to the old and new industrial centers of the Ukraine a large number of 
workers from Russia. Russian was introduced as a second language in all 
schools, and repressions were organized against both intellectual leaders ac-

') Oscar Halecki; Borderlands of W estern Civilization  — A History of East 
Central Europe. New York The Ronald Press Company, 1952, p. 78.
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eused of reactionary nationalism and peasants opposed to the collectivization  
of agriculture. Arrests, trials, and deportations, including that of old Professor 
Michael Hrushevsky who died in exile a broken man, were disorganizing the 
national life of the Ukrainian people, while the so called political famine of 
1932 — 1933 threatened its very e x i s t e n c e ’^ ).

’’Under that dictatorship and under a new system of Russification, more effi
cient and more subtle than the czar’s the Ukrainians and White Ruthenians, 
tied up with all the nationalities of the Eurasian subcontinent, were cut off 
from East Central Europe and from the Western community of nations, Left 
within the boundaries of the U.S.S.R., they were, in spite of their situation at 
the western fringe of the Soviet Union, practically forgotten fy the Western 
world which continued to call the whole federation Russia as in the past”3).

Названі цитати наглядно, як реально і об’єктивно підходив проф. 
Галєцкі до тих проблем, що є актуальними. Про російський імперія- 
лізім написав мооф. Галєцкі статтю в « Амерікен Слявік енд Іст. Юро-піен 
Рев’ю» (1952), яка викликала живу реакцію зі сторони російського істо
рика Миколи Рязановського. Праця д-ра Галєцкого: «Фром Фльорене 
ту Брест», є всеціло присвячена подіям, пов’язаним з релігійним жит
тям нашого народу, а саме Фльорентійською (1439) і  Берестейською 
Уніями (1596).

В останні роки проф. Галєцкі в більшості публікував свої праці 
англійською мовою і одною з більших і останніх була: «Де Міллєшюм 
оф Юроп», що вийшла у видавництві Нотр Дам Юніверситі Пресс 
(1963). Проф. Галєцкі не тільки мав величезне знання і майстерно во
лодів багатьма мовами, але передовсім був глибоко релігійним, незви
чайно скромним, товариським та ввічливим до кожного, що мав з ним 
до діла. Це був у повному значенні того слова аристократ духа. Може 
й будучій свідомим свого історичного походження, він увесь час про
пагував польсько-українське наближення і співпрацю на користь обох 
долею близьких, але не все приязних собі народів.

2) ibid. р . 4 1 4 .
s ) ibid. р . 4 1 5 .


