
МОДЕЛЬСЬКИЙ ТЕОФІЛ-ЕМІЛЬ (Modelski Teofil-Emil; 16.11.1881–05.03.1967) – 

польський історик-медієвіст, архівіст, громадський діяч, професор Львівського 

університету. Народився у Львові в родині службовця. Навчався на філософському 

факультеті Львівського університету (1904–1909), де 1909 здобув ступінь доктора 

філософії в галузі історії на основі дисертації “Король Гебалім у листі Хасдая” (Król 

Gebalim w liście Chasdaja); учень професора Л. Фінкеля. 1909–1924 працював учителем 

ІІ, ІІІ, VII і IX львівських гімназій. Після габілітації 1917 викладав як приват-доцент 

загальної історії середніх віків, австрійської історії та історії придунайських країн 

Львівського університету (1917–1924) і водночас працював асистентом 

університетського архіву (1910–1924). 

Упродовж 1918–1924 був директором Архіву військового корпусу у Львові; 1924–1930 – 

надзвичайним професором історії середніх віків і допоміжних історичних дисциплін 

Віленського університету. 1930 повернувся до Львова, де до 1939 працював звичайним 

професором історії середніх віків (з обов’язком викладання допоміжних історичних 

дисциплін) Львівського університету, водночас обіймав посаду директора 

університетського архіву. 1933–1934 – декан гуманітарного факультету та куратор 

гуртка студентів-істориків університету. 1939–1941 і 1944 – в.о. завідувача кафедри 

допоміжних історичних наук Львівського університету. 

Після Другої світової війни переїхав до Вроцлава (Нижньосілезького воєвод., Польща). 

1945–1950 – професор, декан гуманітарного факультету, 1950–1960 – директор архіву 

Вроцлавського університету. Останні роки життя провів у Кракові. 

Був знаним громадським діячем: 1914–1924 – секретар Львівського історичного 

товариства, 1928–1939 – член управи Польського історичного товариства, 1918–1919 – 

співредактор, 1929–1936 – редактор львівського журналу “Квартальник історичний”, 

1929–1930 – редактор журналу “Віленський Атеней” (Ateneum Wileńskie), від 1917 – 

член Історичної комісії Академії наук у Кракові, дійсний член Польського наукового 

товариства у Львові. 1922 нагороджений орденом Відродження Польщі. 

Наукові інтереси ученого зосереджувались у царині медієвістики й нової історії. М. був 

автором понад 90 досліджень (без малих статей). Особливим зацікавленням ученого 

користувалась регіональна галицька історія і передусім історія польсько-українського 

пограниччя. На цю тему написав працю “Справа польсько-руського пограниччя в 

руських дослідженнях” (Sprawa pogranicza polsko-ruskiego w badaniach ruskich, 1925). 



Був знавцем історичної географії та історії Галичини періоду австрійського панування. 

Чимало досліджень М. не опубліковані (наприклад, рукописи “Революційні змови в 

Галичині і їх розкриття 1840 р.” (Spiski rewolucyjne w Galicji i ich odkrycie w 1840 r.) та 

“Хохоловське повстання 1846 р. та його епілог” (Powstanie chochołowskie w r. 1846 i jego 

epilog). Помер у Кракові. 
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