ПРЕС-РЕЛІЗ
Державний архів Чернівецької області
Виставка до 150-ї річниці
від народження історика, етнографа, археолога і педагога
д-ра Раймунда Фрідріха Кайндля (1866 - 1930)
01 вересня 2016 р. в приміщенні Державного архіву Чернівецької
області (м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 20-А) буде відкрито документальну
виставку до150-ї річниці від народження історика, етнографа, археолога і
педагога д-ра Раймунда Фрідріха Кайндля (1866 - 1930).
На виставці будуть експонуватися документи архівних фондів
Буковинської крайової управи, Виконавчого Комітету Буковинського сейму,
Чернівецького міського магістрату, Крайової шкільної ради Буковини,
Комісії з прийому екзаменів на право викладання в середніх
школах м. Чернівці, Державного ліцею «Арон Пумнул», до складу якого
увійшли документи Першої ц[ісарсько]-к[оролівської] державної гімназії в
Чернівцях, які містять біографічні відомості про родину Кайндлів, відомості
про навчання, становлення Кайндля як науковця, а також друковані видання
науково-довідкової бібліотеки держархіву Чернівецької області за 1888 –
1916 рр., автором яких став видатний буковинський дослідник історії та
етнографії.
Серед документів виставки – біографічні відомості та відомості про
успішність з класного журналу учня 8-о класу І-ї державної гімназії м. Чернівці
Раймунда Кайндля за 1884/1885 навчальний рік. (1885 р.), відомості з переписних
листів за результатами перепису населення за 1890 рік по м. Чернівці щодо складу
сім'ї та біографічних відомостей Ернестіни Кайндль та членів її сім'ї, які проживали
в будинку під номером 58 по вулиці Нового Світу (нині Т. Шевченка) (18901891 рр.), звернення д-ра Раймунда Фрідріха Кайндля до Крайової шкільної ради
Буковини з обґрунтуванням щодо необхідності придбання його роботи «Історія
Буковини» з метою забезпечення цим дослідженням бібліотеки та навчальні
заклади Буковини (1897), повідомлення ректорату Чернівецького університету від
31 липня 1912 р. Ч. 997, адресоване виконавчому комітету крайового сейму
герцогства Буковина щодо затвердження професора доктора Раймунда Фрідріха
Кайндля ректором університету на 1912/1913 навчальний рік та ін.

На виставці також представлена опубліковані наукові праці д-ра
Р. Ф. Кайндля (скановані копії титульних аркушів його наукових
досліджень).
Довідка:
Раймунд Фрідріх Кайндль – видатний буковинський історик, етнограф,
археолог і педагог німецького походження, дійсний член Наукового
товариства ім. Шевченка у Львові. Народився 31 серпня 1866 р. в
м Чернівцях. Освіту здобув у І-й державній Чернівецькій гімназії (1877 1885); з 1885 р. - студент філософського факультету Чернівецького
університету. 03 грудня 1891 р. Кайндль здобув ступінь доктора філософії.
У 1888 р. вийшла друком його праця «З історії Чернівців», перша частина
«Історії Буковини до 1342», у 1889-1890 рр. обидві частини «Русинів на
Буковині», у 1891 р. дослідження з історії поселень Буковини. Восени 1892 р.

призначений суплентом вищої реальної школи в Чернівцях, з 1896 р. –
професором школи з підготовки вчителів. Діяльність Раймунда Фрідріха
Кайндля була дуже різнобічною. Він легко охоплював матеріал і ґрунтовно
осмислював його, крім цього вирізнявся надзвичайною працьовитістю. Його
призначено
екстраординарним
професором
австрійської
історії
Чернівецького університету з 1 березня 1901 р.; з 1905 р. він вже ординарний
професор цього ж університету. В університеті Кайндль - доктор
філософії, професор австрійської історії, голова історичного семінару
відділення австрійської історії, член екзаменаційної комісії з прийому іспитів
на право викладання в гімназіях, реальних школах і жіночих ліцеях,
кореспондент та з листопада 1909 р. зберігач Центральної комісії для
мистецьких і історичних пам'яток, декан філософського факультету у
1906/1907 навчальному році та ректор Чернівецького університету у
1912/1913 навчальному році.
З 1915 р. професор Кайндль став викладачем Грацького університету.
Незадовго до смерті вчений написав ґрунтовний розділ про німецькомовне
письменство Буковини для фундаментальної «Історії німецько-австрійської
літератури», куди увійшов його нарис про нiмецькомовну творчiсть
Ю.Федьковича. Як чудовий знавець гуцульського фольклору, вiн пiдкреслив
суто народне корiння, оригiнальнiсть та самобутнiсть таланту
буковинського Соловiя. Його перу належать також критичні огляди й
рецензії фольклорно-етнографічних праць І. Франка, В. Гнатюка, В. Щурата
та ін. Помер Раймунд Фрідріх Кайндль 14 березня 1930 р. в м. Грац.
До основних праць вченого відносять: тритомну «Історію Буковини»
(1896 - 1897), монографію «Гуцули» (1894), «Історію німців Прикарпаття»
(1906 - 1911), «Історію міста Чернівців від найдавніших часів до сьогодення»
(1908), «Календар свят у русинів і гуцулів» (1896), «Фольклорні матеріали»
(1898), «Русинські казки й міфи на Буковині» (1899), «Приказки та мовні
звороти на Буковині й у Галичині» (1902 - 1903) та ін.
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