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ТЕХНІКА ТОРЦЕВОЇ ГРАВЮРИ НА ДЕРЕВІ 
 

Гравюра на дереві - одна з малотиражних естампної друкованих 

технік, яка являє собою відбиток на папері. Саме тому батьківщиною 

гравюри одночасно є батьківщина паперу - Китай. І навіть в словнику 

В.І. Даля ксилографія (гравюра на дереві) називається «китайським 

способом друкування». Слово «ксилографія» відбулося з двох слів: 

«ксилон» - дерево і «графо» - пишу, малюю. 

Метою даної статті є вивчення спадщини художників минулого, які 

внесли значний вклад в розвиток естампної техніки графічних творів на 

дереві. Без цього неможливий подальший розвиток творчості будь-якого 

художника. 

Кожен художник-гравер, що знаходив будь-які нові прийоми і 

методи, збагачує технічні можливості створення оригінальної (творчої) 

гравюри. 

Появі торцевої гравюри на дереві передував спосіб обрізної 

гравюри - отримання відбитка на папері з дошки з поздовжнім зрізом, 

який був відомий в Китаї з II століття. н. е. 

Гравюра на дереві має довгу і дуже цікаву історію виникнення і 

розвитку. 

Торцева гравюра на дереві, як новий вид ксилографії з'явилася в 

другій половині XVIII століття. Передбачається, що на початку XVIII 

століття ця техніка застосовувалася і в Голландії. 

Деяким кордоном між старим і новим друком з дерев’яних дошок в 

Західній Європі може служити видання, яке побачило світ в 1766 році- 

керівництво по ксилографії, складене французьким різьбярем, Папільон. 

Папільон вважав, що гравюрі на дереві не вистачає гнучкості і 

еластичності, тобто пластики. Це важливе питання допоміг вирішити 

технічний переворот, який був зроблений на рубежі XVIII-Х1Х століть 

англійським гравером Томасом Бьюїком (1753-1828) [1, стор. 12]. 

У реформі Б'юіка слід виділити два основних моменти: по-перше, 

дерево іншого розпилу, і, по-друге, інший інструмент гравірування. Ці 

нові прийоми Б'юіка зробили техніку ксилографії легшою і більш 

різноманітною.  

При поперечному розпилі дерева волокна перпендикулярні до 

поверхні розрізу, звідси назва нової техніки «торцева гравюра на дереві». 



 

 

Застосування дерева твердих порід і однорідність зрізу дозволило 

відмовитися від традиційного інструмента - ножа і перейти до 

інструментів гравюри по металу - різцям і штихелями різної форми, в 

результаті чого з'явилася можливість проводити будь-які лінії в будь-

яких напрямках. 

Томас Бьюїк (англійська гравер і орнітолог) створив в новій техніці 

дерев'яної гравюри значні твори: ілюстрації до «Загальної історії 

чотириногих» і двотомної «Історії птахів Британії». 

Не випадково торцева гравюра почала свій розвиток в Англії - 

технічно і економічно найбільш передовою країною того часу. В кінці 

XVIII століття в Англії був створений вдосконалений суцільнометалевий 

друкований прес і поява торцевої гравюри створило основу для 

небувалого розквіту книжкової ілюстрації в XIX в. 

Тверда і однорідна поверхня торцевої дошки дозволяла отримувати 

найтонші лінії і передавати штрихуванням будь-якої частоти складні 

тональні і колірні відносини. 

Багатство і гнучкість нової техніки, велика тиражність торцевої 

дошки і більш досконалі технології друку зробили переворот в 

поліграфії. 

У перші десятиліття XIX століття дерев'яна торцева гравюра 

англійської школи поширила свій вплив спочатку на Францію, а 

потім на всю Європу і Америку. 

Центром, куди стікалися гравери всіх європейських країн 

вдосконалюватися в мистецтві торцевої гравюри, став Париж. 

Французькі художники Доре, Говарні,  Гранвиль створили чудові 

гравюри, що прикрашали кращі видання нового часу, шедеври світової 

ілюстрації. 

Поява торцевої гравюри в Росії відноситься до 1825 року. Малюнки 

Агін до «Мертвих душ» Н.В. Гоголя, гравірування Бернарускім не 

поступаються кращим європейським зразкам того часу. 

У торцевій ксилографії різкіше, ніж в будь-якому іншому вигляді 

гравюри, виступає відмінність двох її різновидів – репродукционої та 

оригінальної. Торець дає можливість імітувати будь-яку іншу техніку - 

штрих олівця, фактуру олійного живопису. Навіть при найдрібнішої 

різьбі, що передає градації тону, штрих не втрачав відособленості, 

залишався самостійним графічним елементом. 

Дев'ятнадцяте століття стало епохою репродукційної ксилографії. 

Економіка і естетичні потреби епохи висунули на перший план технічну, 

службову сторону ксилографії. Необхідність в розмноженні малюнків 

все зростала, а інших, більш зручних і досконалих способів відтворення 

книжкових, а потім газетних і журнальних ілюстрацій ще не було. 

За рідкісними винятками, гравер не був автором малюнка. Але він 

міг проявити свою індивідуальність в манері гравіювання - в характері 

штриха, навіть в трактуванні форми. Це була ще не репродукційна 

гравюра в повному розумінні, а як би авторизований переклад малюнка в 



 

 

інший матеріал. Співавторство рисувальника і гравера підтверджувалося 

двома їхніми підписами, які зазвичай ставилися під гравюрою. 

Технічна гнучкість, можливість отримувати штрихи настільки 

дрібні, що вони перестають сприйматися окремо, зробила торцеву 

гравюру виключно зручним засобом для репродукціювання 

найрізноманітніших оригіналів. 

У репродукційній ксилографії склалася традиційна система 

прийомів, які слід знати, щоб вміти застосовувати їх по-свойому при 

вирішенні різних художніх завдань. 

Матеріалом для торцової гравюри служить тверде дерево з 

однорідною мілкослойною деревиною. Найзручнішим для гравіювання 

деревом є самшит. Завдяки твердості і однорідності деревини самшиту, 

найтонші штрихи виходять чистими і міцними у пресі. Самшит легко 

ріжеться інструментом, не кришиться і меньш, ніж інші породи дерева 

піддається дії атмосферних змін. З усіх сортів самшиту кращим 

вважається кавказький, з жовтою деревиною. Для меньш тонких і 

відповідальних робіт вживають букові та грушеві торцеві дошки. Груша 

дає м'яку бархатисту лінію[3, стор. 9]. 

Добре висушений стовбур самшиту (бука, груші) розпилюють на 

кружки товщиною близько 30 мм. Для маленьких гравюр зі сторонами до 

6-7 см можна робити дошки з цілого шматка, але в цілому шматку 

серцевина м'якше, ніж з краю, тому цільні дошки частіше тріскаються. 

Як правило, торцеві дошки клеються з декількох маленьких 

шматочків. Склеювання робить дошку міцнішою. Склеювання - 

найвідповідальніша частина підготовки дошки. 

Після склеювання обробляють обидві поверхні дошки. Вони 

повинні бути строго паралельні. Потім задню поверхню проходять 

цинубелем (рубчатим рубанком), щоб дошка не ковзала при гравіювання. 

Передня, робоча поверхня повинна бути дзеркально гладкою. 

У практиці торцевої ксилографії зазвичай прийнято покривати 

дошку білим грунтом. Шар грунту повинен бути настільки тонким, щоб 

просвічувала слоїстість дерева, тоді грунт не впливатиме на глибину 

штриха. 

Сучасні художники-гравери як правило, гравірують на дошках, що 

покриваються темним тоном. 

Малюнок при цьому наноситься прямо на відшліфовану поверхню 

дошки і обов'язково опрацьовується тушшю (пером або тонким пензлем). 

Потім вся дошка покривається рівним темно-сірим тоном, крізь який 

просвічує малюнок. 

Художник вже на дошці в процесі гравірування може бачити 

відносини чорного і білого майже так, як вони вийдуть на відбитку. Це 

допомагає йому не просто повторювати нанесений на дошку малюнок, а 

будувати форму, як би виліплювати її з чорного за допомогою білого 

кольору. 



 

 

У торцевій гравюрі інструментами служать штихеля різноманітної 

форми. Штихель - це вузький сталевий стрижень різного перетину, 

довжиною 10-11 см, з ріжучим кінцем, заточеним під кутом 45 °. 

Просуваючи штихель вперед, його гострий кінець прорізає в дереві 

канавку, виймаючи стружку. Білий штрих ріжеться відразу, одним рухом 

штихеля. 

Характер штриха залежить від перетину і форми штихеля. У 

практиці торцевої ксилографії склалися стійкі форми штихелів різного 

призначення з певними назвами: 

- грабштихель - основний інструмент гравера. Він являє в перерізі 

ромб, рідше трикутник, зазвичай злегка зігнутий вгору, з гострим і більш 

тупим кутом. Грабштихелем обрізають контур, моделюють форму, 

гравірують всі дрібні деталі. Штрих дуже різноманітний, легко 

згинається і змінює напрямок. Це інструмент найбільш універсальний, 

гравюра може бути вирізана одним грабштихелем. 

- тонштіхель - проводять лінії лише однакової товщини, відповідної 

ширині нижньої площадки. Тонштіхелем роблять штрихування 

потрібного тону паралельними, частіше прямими лініями. 

- болтштіхель - широкий тонштіхель, округлений внизу, служить 

для вибирання білих місць, може служити одним із засобів, що 

підсилюють фактурно-кольорове розмаїття гравюри. 

- флахштіхель - широкий плоский інструмент. Використовують щоб 

вибрати великий шматок білого фону. 

- лінзенштіхель - штихель з гострим, як ніж, нижнім краєм і 

округленими боками. Служить для гравіювання тонких і глибоких білих 

вигнутих штрихів. 

- шпіцштіхель - штихель з плоскими боками. Використовується для 

гравіювання тонких і глибоких білих прямих штрихів. 

У ксилографії застосовуються також різці, які проводять відразу 

кілька паралельних ліній. Це так звані репштіхелі. Цей інструмент може 

давати цікаві фактурні ефекти. 

Перед роботою штихель повинен бути добре відточений. Гостро 

відточений штихель йде вільно, без зусилля, плавно окреслюючи будь 

які лінії, даючи найтонші білі і чорні штрихи. 

Матеріал і техніка торцевої гравюри дають широкі, майже 

необмежені можливості для вирішення будь-якої художнього завдання і 

для застосування найрізноманітніших манер гравірювання. На дошці 

можна отримати і чіткий штрих, чорний і білий, і пляму з 

найрізноманітнішою колірної і фактурної характеристикою, і найтонші 

переходи тону. 

Гравірування на торці технічно досить складне. У кожного 

художника система прийомів залежить від його методу зображення і 

індивідуального підходу до матеріалу. Наприклад: графічно-плакатний 

лаконізм Мазереля, сріблястий штрих раннього Фаворського, фактурна 

витонченість гравюр Штеренберга. 



 

 

Для торцевої гравюри на дереві дуже важлива вимога Фаворського: 

«зберегти цілісність черного, незважаючи на вийняті білі місця і 

штрихи» [2, стор. 34]. Біле може навіть переважати кількісно, але чорне 

завжди має залишатися основою гравюри. Чорне має «тримати» біле, яке 

тільки при цьому може отримати пластичні і колірні якості. 

         У «романтичної» гравюрі першої половини XIX століття 

використовувався найтонший чорний штрих, що виходить по краях на 

біле поле. Він ніби утримував на білому аркуші зображення, насичене 

всередині чорним кольором. Наприклад, гравюри Е. Бернардський за 

малюнками А. Агін. 

З середини XIX століття в торцевій гравюрі все більшого значення 

набуває тон; він починає переважати над штрихом, над колірними 

відносинами чорного і білого. Гравюра стає «тоновой», що призвело до 

зміни техніки гравюри: художник пензлем, тушшю з білилами, наносить 

на дошку тоновий малюнок і вирізає гравюру в основному тонштіхелем. 

У Росії торцева гравюра починає з'являтися в 30-х роках XIX 

століття. Перші ілюстрації, гравіровані на торці безпосередньо в Росії, 

були надруковані в 1833 р. в книзі В. Ф. Одоєвського «Строкаті казки ». 

Вони були виконані французьким гравером Ф. Русселем за малюнками 

обрусілого французького художника Рісса. Своїх майстрів торцевої 

гравюри в Росії ще не було. 

Першим великим майстром і діячем в області торцевої гравюри в 

Росії був К.К. Клодт. У 1838 році він був відряджений Академією 

мистецтв для вивчення ксилографії в Париж, де працював в майстерні А. 

Порро. Повернувшись до Петербурга в 1840 році, він став керівником 

створеного при Академії класу для навчання ксилографії. 

Одним з основних граверів в Росії в кінці XIX століття. був Мате - 

автор численних торцевих гравюр на дереві, в т.ч. портретів діячів 

російської історії та культури. Він так само відтворював картини і 

малюнки найбільших російських художників. Численні гравюри Мате, 

живописно-м'які і виразні, друкувалися в популярних журналах, 

хрестоматіях та інших виданнях[1, стор. 52]. 

На початку XIV століття в Україні (переважно на Волині та 

Галичині) українськи стародруки були оздоблені різноманітними 

гравюрами. Їхні автори часто приховувалися за ініціалами та 

скороченими підписами. Повним іменем зазначали своє авторство 

львівський гравер 1630–40-х рр. Георгій (ієродиякон), Ілля (виконав 500 

гравюр) та його учень Прокопій. До виданого друкарнею Києво-

Печерської лаври 1661р. «Патерика Печерського» створений титул і 

фронтиспис, близько 50 високохудожніх сюжетних гравюр, численні 

заставки, кінцівки. Дійшли відомості про українських ксилографів 

Федора-дереворитника (працював у Києві між 1694–1724) та Самійла 

Адаманта (18 ст.). 

 У 1-й половині 17 ст. ксилографію застосовували для оформлення 

та ілюстрування друкованих книг. Гравюра стала популяризатором 



 

 

нових тем, сюжетів, іконографії, часто взятих із західно-європейських 

джерел 16–17 ст. Але майстри видозмінювали оригінал, прагнучи 

чіткості й простоти графічної мови. Водночас українська ксилографія 

пов’язана з іконописом, що часто коректувало її художню форму, 

орієнтуючись на національні традиції. Завдяки цьому багато ілюстрована 

українська книга стала значним явищем у художній культурі народу. 

Ксилографія була майже забута у 18–19 ст. (збереглися роботи 

київського ієродиякона Севастяна). Умови для розвитку української 

книжкової графіки у 19 ст. були надзвичайно важкими, оскільки була 

заборона на друк літератури українською мовою.  

У 1920-х рр. ксилографію було відроджено. Мистецтву  деревориту, 

прийомам майстрів 16–17 ст. навчала від 1922 студентів С. Налепинська-

Бойчук у спеціалізованій майстерні графіки Київського художнього 

інституту.  

Впливом давньої гравюри позначені ранні роботи О. Сахновської 

(«Через кладку», 1927). У техніці ксилографії працювали С. Ґебус-

Баранецька, М. Жук, О. Кульчицька, Я. Музика, Н. Хасевич та інші. 

 У 20 ст. ксилографія зберігла своє значення майже виключно як 

техніка створення художніх гравюр, екслібрисів. У 2-й пол. 20 ст. у 

техніці ксилографія виконували ілюстрації до книжок: В. Касіян – до 

повісті «Борислав сміється», І. Франка (1948),  В. Перевальський – 

ілюстрації за мотивами поезій М. Рильського (1962), п’єси «Назар 

Стодоля», Т. Шевченка (1963), поеми «Прометей» А. Малишка (1967), 

збірка «Скіфський степ» Л. Череватенка (1970р.). 

 І. Батечко створив цикл дереворитів, присвячених Софії Київській, 

Ярославу Мудрому, Києво-Печерській лаврі (1968–69), 14 шмуцтитулів 

до книги «Софія Київська» (1971р.). К. Козловський створив серію 

гравюр для листівок із видами Києва та Канева. У 1960-і рр. у техніці 

ксилографії виконували екслібриси І. Батечко, Я. Гніздовський, М. 

Грепиняк, К. Козловський, С. Кукурудза, М. Малишко, В. Масик, В. 

Перевальський, В. Стеценко, М. Фрадкін та інші. 
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Соболевський Олексій 

Техніка торцевої гравюри на дереві. 

Анотація. 

Автор, узагальнюючи інформацію про одну з основних технік 

гравюри - торцевої гравюри на дереві, надає можливість поглиблення 

знань для подальшого творчого пошуку. У цій техніці дуже важливо 

серйозне і уважне ставлення до підготовки дошки з поперечним 

розпилюванням дерева, при якому волокна перпендикулярні до поверхні 

розрізу, а так само ретельне виконання всіх етапів виготовлення 

друкованого кліше. Найменше порушення технологічного процесу може 

привести до непоправних негативних наслідків і перешкодити 

досягненню бажаного результату. В основу побудови статті покладено 

принцип висвітлення основних питань техніки торцевої гравюри на 

дереві з паралельним викладом її історії та розвитку. Короткий, 

максимально стислий і чіткий виклад основного змісту статті сприяє 

орієнтації в інформації, що містяться в тексті, її спрямованості, цінності і 

призначення. Отримані знання допоможуть молодому художнику-

граверу повніше розкривати свій художній потенціал при вирішенні 

різноманітних творчих завдань. 

Ключові слова: графіка, естамп, гравюра на дереві, високий друк, 

кліше, відбиток. 

 

Соболевский Алексей 

Техника торцевой гравюры на дереве. 

Аннотация. 
Автор, обобщая главные сведения об одной из основных техник 

гравюры – торцевой гравюры на дереве, предоставляет возможность  

углубления знаний  для дальнейшего творческого поиска. В этой 

техникие очень важно серьёзное и внимательное отношение к подготовке 

доски с поперечным  распилом дерева, при котором волокна 

перпендикулярны к поверхности разреза, а так же тщательное 

соблютение всех этапов изготовления печатного клише. Малейшее 

нарушение технологического процесса может привести к непоправимым 

негативным последствиям и помешать достижению желаемого 

результата. В основу построения статьи положен принцип освещения 

основных вопросов техники торцевой гравюры на дереве с параллельным 

изложением её истории и развития. Краткое, максимально сжатое и 

связное изложение основного содержания статьи способствует 

ориентации в информации, заключённой в тексте, её направленности, 

ценности и назначении. Полученные знания помогут молодому 

художнику-гравёру полнее раскрывать свой художественный потенциал 

при решении различных творческих задач. 

Ключевые слова: графика, эстамп, гравюра на дереве, высокая 

печать, клише, оттиск.   

 



 

 

Sobolevskyi Oleksii 

Wood engraving technique. 

Annotation. 

The author, summarizing the main information about one of the main 

engraving techniques - end wood engraving, provides an opportunity to 

deepen knowledge for further creative search. In this technique, a serious and 

careful attitude to the preparation of boards with a transverse cut of a tree, in 

which the fibers are perpendicular to the cut surface, as well as careful 

observance of all stages of the manufacture of a printed cliche, is very 

important. The slightest violation of the process can lead to irreparable 

negative consequences and prevent the achievement of the desired result. The 

article is based on the principle of covering the main issues of the technique of 

wood engraving with a parallel presentation of its history and development. A 

short, maximally concise and coherent statement of the main content of the 

article promotes orientation in the information contained in the text, its focus, 

value and purpose. The knowledge gained will help the young engraving artist 

to more fully reveal his artistic potential in solving various creative problems. 

Keywords: graphics, prints, woodcut, letterpress, cliche, print. 

 

 

 


