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Розповідає бібліограф музею Ольга Ковальчук

Перша мова, якою були перекладені твори М. Булгакова на теренах
колишнього Радянського Союзу, є естонська.

1966 року у бібліотеці видавництва «Періодика» виходить «Театральний
роман», перекладений Відриком Ківілою.

1968 року естонський перекладач та редактор Отто Самма видав у тому ж
видавництві збірку оповідань М. Булгакова «Фатальні яйця» (“Saatuslikud
munad”) у перекладі Едвіна Гіделя і написав у передмові, що незабаром в
Естонії буде надрукований роман «Майстер і Маргарита». На щастя, цей
фрагмент передмови залишився непоміченим тими, що могли завадити появі
естонського перекладу.

Річ у тім, що перекладачка Майга Варік зазвичай переглядала всі російські
літературні часописи, щоб знайти те, що б зацікавило естонського читача.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZURlbNmgghpgYDzb_7evCSt1Uyo8W8zFUbRg-eXQgHoSTwSQJ1oSmBznKGL8iZ5eqivbEel2yJb62FXF7VlFMDCp2ANclPrCT6hUUm8dB8S6Sdn7rGOrwR9UCC44NPvwwcL0xO_Texj5V9j2LvP4XNkQKFXTZ_y39ly4OaRPqZ03bJBz6Ths6wy9vbo4pK_9Ic&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/bulgakovmuseuminkyiv?__cft__[0]=AZURlbNmgghpgYDzb_7evCSt1Uyo8W8zFUbRg-eXQgHoSTwSQJ1oSmBznKGL8iZ5eqivbEel2yJb62FXF7VlFMDCp2ANclPrCT6hUUm8dB8S6Sdn7rGOrwR9UCC44NPvwwcL0xO_Texj5V9j2LvP4XNkQKFXTZ_y39ly4OaRPqZ03bJBz6Ths6wy9vbo4pK_9Ic&__tn__=-]K-R


Таким чином вона і натрапила на першу частину роману «Майстер і
Маргарита», і почалася майже детективна історія, що закінчилася тим, що
цей роман був виданий в Естонії окремим виданням і на багато років
залишався єдиним його книжковим виданням в СРСР.

М. Варік одразу ж звернулась до завідувача видавництвом «Еесті Раамат»
(«Естонська книга») Юрі Оямаа і запропонувала перекласти роман. Йому
роман теж дуже сподобався, вони обоє відчували, що з перекладом треба
поспішати, тому вирішили, що будуть перекладати роман удвох. Окрім самих
перекладачів, від твору М. Булгакова був у захваті також головний редактор
видавництва «Еесті Раамат» Аксель Тамм. Тому, наприкінці 1966 року, він
зв’язався з редакцією журналу «Москва» та отримав текст роману ще до
виходу його другої частини у першому числі 1967 року. Процес перекладу та
підготовка тексту до друку відбувались дуже швидко.

Рукопис перекладу був готовий 19 квітня 1968 року, відправлений до друку 31
жовтня. У грудні 1968 року Ю. Оямаа, перебуваючи у Москві, зустрівся з О.
С. Булгаковою і передав їй естонський переклад роману. 1995 року був
виданий повний текст роману, що згодом неодноразово перевидавався. Майга
Варік та Юрі Оямаа під час роботи над перекладом 1995 року, окрім власне
перекладу відсутніх у журнальній публікації фрагментів, також редагували і
свій попередній переклад.



1978 року у видавництві «Еесті Раамат» вийшов роман М. Булгакова «Життя
пана де Мольєра» у перекладі Артура Гросса та Отта Оямаа, а у 1987 році у
тому ж видавництві був виданий роман «Біла гвардія» у перекладі Майги
Варік. За цей переклад вона була нагороджена літературною премією імені
Юхана Смуула 1988 року. Майга Варік також переклала і повість «Собаче
серце», що вийшло 1988 року у бібліотеці видавництва «Періодика».

У 2000-х роках була видана «Дияволіада» у перекладі Енн Велемаа та Яни
Рейдли, а також оповідання, нариси та фейлетони у перекладі Аніс Еренверт.

Бібліотека музею має 15 примірників естонських видань творів М. Булгакова,
серед них є і саме ті перші видання 60-х років.
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