
Інформаційний лист 

 

Майфет Григорій Йосипович (1903-1975)-перекладач, літературознавець, 

письменник. Народився 1 серпня 1903 р. в родині священика. Навчався в 

Полтавській духовній семінарії. З 1921 р. навчався в Полтавському інституті 

народної освіти (ІНО), який закінчив у 1924 р. Після працював у школі, а з 

1926 р. заочно навчався в аспірантурі Інституту ім. Тараса Шевченка в 

Харкові. Захистив кандидатську дисертацію з фаху західноєвропейських 

літератур. У 1931–1934 рр. викладав у Полтавському інституті соціального 

виховання (з 1933 р., — Полтавський педагогічний інститут) та музтехнікумі.  

За час з 1925 по 1934 рр., написав понад сто літературно-критичних 

праць з питань української та зарубіжних літератур. Його перу належить одна 

з перших узагальнюючих монографій про Павла Тичину «Матеріали до 

характеристики творчості П. Г. Тичини» (1926). Але найбільший авторитет 

молодому дослідникові принесла праця «Природа новели» в двох томах 

(1928 і 1929 рр.). У 1934 р. репресований. З 1949 р. жив у селищі Канін 

(Печора) на висилці, працював на електростанції. Помер 13 вересня 1975 р. 

ЦДАМЛМ України зберігає особовий фонд Г. Майфета (ф. 26, оп. 1, од. 

зб. 219 крайні дати документів 1913-1972 рр.). 

Документи до архіву передавав особисто Г. Майфет за 1968-1972 рр. у 

1976 р. частину документів передав Е. Готман спадкоємець 

фондоутворювача. До 1990 р. 46 справ з архіву Г. Майфета перебували в 

секретній частині ЦДАМЛМ України.  

Творчі документи Г. Майфента з особового архіву представленні 

перекладами повісті С. Цвейга «Поездка в Россию», циклу оповідань Р.М. 

Рільке «Історії про милого Бога»; художніми творами – «Призраки. Єскизы», 

«De musica», «Шуберт», «Дорожня пригода», «Єпиграммы»; науковими 

роботами – «История театра», «История музыки», «Английская фонетика» 

(конспекти лекцій), «История искусств. Конспекты. Факты. Раздумия», 

«Поэтика»; списки, зошити творів інших авторів – Б. Пастернака, М. Асеєва, 

Д. Затонського, О. Пушкіна, С. Єсеніна, І. Тургенєва, Ф. Тютчева, Т. 

Шевченка, В. Шекспіра. 

У розділі «Листи фондоутворювачу» зустрічаються листи відомих 

літературознавців, письменників – В. Андреєвої, В. Гжицького, В. Гінзбурга, 

О. Гончара, Г. Григор’єва, О. Дейча, І. Дзюби, С. Жураховича, П. 

Загребельного, Є. Кирилюка, Д. Косарика, Г. Кочура, М. Неврлі, та ін.  

Документи до біографі містять посвідчення Г. Майфета про закінчення 

Полтавського інституту народної освіти, аспірантури, довідки про трудовий 

стаж, а також листи фондоутворювача до різноманітних установ. 

Серед образотворчих документів зберігаються індивідуальні фотографії 

Г. Майфета за 1959-1965 рр. груповими фото, альбомами фотографій 

репродукцій. 

З архівними документами Г. Майфета можна ознайомитися в 

читальному залі ЦДАМЛМ України, який працює з 10-17 год., крім суботи і 

неділі та останнього дня місяця. 


