
Іван Сергійович Тургенєв майже 40 років 

займав провідну роль у літературному 

світі, набувши слави як романіст 

повсюди, де поширювалися його твори. 

Тогочасне прогресивне суспільство 

багатьох європейських країн та Америки 

високо цінували заслуги автора, проводили 

велику роботу для перекладу й видання 

його творів за межами Росії.  

1852 роком датується початок видання окремих творів 

письменника у Російській імперії. У передмові до першого 

посмертного видання книговидавець Стасюлевич М. М. в 

подробицях і фактах розповів про передісторію і подальші 

події, які супроводжували друки творів І. С. Тургенєва. 
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Видавець зазначив, що першою з друку вийшла 

збірка високохудожніх оповідань під 

загальною назвою «Записки Охотника». 

Оповідання користувалися великим попитом; 

книги швидко розкуповувалися, мали декілька 

перевидань в різні роки, різними накладами й 

на різних умовах видавців.  



Початок багатотомним виданням 

поклала збірка у 3-т. 1856 р. 

«Повести и рассказы И. С. 

Тургенева», яка вийшла за сприянням 

П. В. Анненкова у С.-Петербурзі. 

Потім були видання московських 

книговидавців: у 4-х т. Н. Я. 

Основського (1860 р.), чотири у фірмі 

Ф. І. Салаєва 1865 р., у 5-и т. 

(закордонне, Карлсруе), 1869 р., у 7-и 

т., 1874 р., у 8-и т., 1880 р., у 10 и т. 

Влітку 1882 р.  

Згодом, за порадою гр. А. К. Толстого, письменник 

замислюється над виданням зібрань своїх творів.  

Іван Сергійович уклав контракт на нове видання своїх творів 

з книготорговцем із Санкт-Петербургу І. І. Глазуновим. Через 

рік контракт, за бажанням самого письменника, було 

замінено на акт, згідно якого право літературної власності 

на твори І. С. Тургенєва, впродовж зазначеного 50-річного 

строку (1883 – 1933 рр.), перейшло до фірми Глазунова. 

Почалася робота над сьомим (у загальному рахунку) 10-ти 

томним виданням. Автор сам визначив зміст і порядок друку 

томів, (за винятком першого тому), зробив декілька 

зауважень та доповнень. Смерть І. С. Тургенєва скорегувала 

плани видавця. Таким чином видання 1883 р. стало першим 

посмертним. Тираж цього видання розійшовся вже за півроку, 

навесні 1884 р. довелося друкувати друге видання. У ньому 

видавець змінив зміст першого тому, використав інший 

портрет письменника. В цілому до 1917 р. посмертне видання 

автора витримало сім перевидань.  



Санкт-петербурзький книготорговець і видавець журналу 

«Нива» Адольф Федорович Маркс також неодноразово 

звертався до Тургенєва з пропозиціями, щодо публікації його 

творів у журналі та у додатках до журналу. Письменник дав 

згоду, але затяжна його хвороба й смерть зруйнували плани. 

Все ж видавець Маркс втілив свій задум. Йому було відомо, 

що І. І. Глазунов отримав права на прозаїчну спадщину 

автора. Спадщиною ж поетичних творів володів видавець І. 

М. Сибіряков. Маркс перекупив у останнього 2-е видання 

віршів І. С. Тургенєва 1891 р. і у 1895 році надрукував їх 

додатком до журналу «Нива». Видання вирізнялось 

поліграфічним оздобленням і більш доступною ніж завжди 

ціною. 

У фонді рідкісної книги зберігається примірник першого 

посмертного видання друку Глазунова та декілька томів 

перевидань цього видавця наступних років. 
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