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2016 р. у чернівецькому видавництві «КнигиХХІ» побачило світ ювілейне видання, присвячене постаті відомого австрійського історика та етнографа, уродженця й дослідника Буковини, ректора
Чернівецького університету, члена НТШ Раймунда
Фрідріха Кайндля (1866—1930). Збірник підготував колектив авторів з Чернівців, Відня, Інсбрука,
Зальцбурга та Ауґсбурґа за редакцією Почесного
консула Австрії у Чернівцях Сергія Осачука.
Ім’я Р.Ф. Кайндля, який зробив чималий внесок у розвиток історичного краєзнавства на Буковині, несправедливо забуте та замовчуване у радянські часи, заново відкрилось чернівчанам на початку
1990-х рр. разом із поверненням справжньої історії краю. Вже в незалежній Україні потрохи почали
повертатись до модерного наукового дискурсу його
історико-етнографічні та краєзнавчі праці, першими
ластівками серед яких стали видані в українському
перекладі дослідження «Гуцули: їх життя, звичаї та
народні перекази» (2000), «Історія Чернівців від
найдавніших часів» (2005), «Русини на Буковині»
(2007, у співавторстві з О. Манастирським); започатковано та усталено традицію проведення «Кайндлівських читань»; встановлено пам’ятну дошку на будинку у Чернівцях, де народився вчений, а його ім’я
викарбувано золотими літерами у головному корпусі
Чернівецького університету.
Дев’ять авторів збірки історичних розвідок кожен по-своєму роблять спробу сучасного наукового
прочитання, осмислення та критичного аналізу багатої дослідницької спадщини Р. Кайндля в царині
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історії, польової етнографії та археології Буковини,
його співпраці з музейницькими осередками краю:
О. Масан «Професор Р.Ф. Кайндль: життєвий
шлях дослідника населення Карпат та історії Чернівців»; О. Добржанський «Дослідження з історії
Чернівців у творчості Раймунда Фрідріха Кайндля»;
К. Шаро «Погляди невизнаного? Історик Раймунд
Ф. Кайндль (1866—930)»; А. Пінвінклер «Раймунд Фрідріх Кайндль (1866—930). Історія й народознавство між наукою й політикою»; М. Чучко, В. Грябан «Етнографічні дослідження Раймунда
Фрідріха Кайндля: історико-бібліографічний огляд»;
М. Ільків «Археологічні студії Р.Ф. Кайндля»;
І. Сандуляк «Наукова співпраця Раймунда Фрідріха Кайндля з музеями Буковини»; Л. Ґаєр «Буковинець загальноєвропейського взірця»; Н. Масі-

1007
ян «Документи Державного архіву Чернівецької області про історика, етнографа, археолога і педагога,
професора Чернівецького університету доктора Раймунда Фрідріха Кайндля».
Та, попри здійснену роботу з популяризації творчого здобутку відомого австрійського дослідника,
чимало його оригінальних етнографічних студій мешканців Буковини, Карпат та Закарпаття (і не лише
українців) все ще залишаються розпорошеними у
раритетних журнальних виданнях XIX ст. Тому настійним завданням сучасності є подальша публікація самобутнього внеску Р. Кайндля в українську
етнографічну науку (високо оціненого свого часу
І. Франком, В. Гнатюком, М. Кордубою), вартісного не лише старанно зібраним польовим матеріалом, а й власним теоретичним його осмисленням.
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