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Олександр Алфьоров 
 

СФРАГІСТИКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ В ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ 
(САЙТ SFRAGIS.COM) 

 
Відповідно до персонального робочого плану в Інституті історії 

України НАН України (Відділ спеціальних галузей історичної науки та 
електронних інформаційних ресурсів) на 2012 р. автором було розроблено та 
створено сайт, присвячений середньовічній українській сфрагістиці. Поперед- 
ньо було проведено аналіз існуючих Інтернет ресурсів з цієї тематики.  
З урахуванням простору кириличного Інтернету, де світова Мережа має свою 
особливу специфіку, було виявлено ресурси, що мають сфрагістичний на- 
прямок. Персональний сайт член-кореспондента РАН. д.і.н., П.Г. Гайдукова 
«Древнерусская нумизматика и сфрагистика» (russianchange.narod.ru) згідно  
з назвою є профільним для двох спеціальних історичних дисциплін – 
нумізматики та сфрагістики. За період існування ресурсу з 2001 року, на сайті 
було розміщено 15 матеріалів, присвячених сфрагістиці Київської Русі, та 
одна стаття про західноєвропейські пломби. Основними публікаціями стало 
електронне продовження Каталога середньовічних руських печаток у спів- 
авторстві з В.Л. Яніним. Інші 86 публікацій присвячені нумізматиці уділь- 
них князівств ХІV–ХVІ ст. Сайт «Актовые печати Древней Руси X–XII вв.» 
(www.siegel.ru) так само курує П.Г. Гайдуков. На ньому опубліковано 
матеріали доповнень до Каталога актових печаток за 2006 та 2007 рр. й 
частина ІІІ тому «Актовых печатей Древней Руси X–XII вв.». Окрім цих 
ресурсів, на кількох форумах були створенні сфрагістичні теми для обгово- 
рень, проте якоїсь структуризації вони не зазнали. Таким чином, в Інтернеті 
сфрагістика Київської Русі не була представлена повноцінним спеціальним 
ресурсом, який би мав свою аудиторію і періодично оновлювався. 

При створенні нашого сайту доменне ім’я було підібране з огляду на 
специфіку ресурсу – «sfragis.com». Замовлене доменне ім’я було через компа- 
нію «1'st Domain Name Service», з присвоєнням номеру 11312. Після сплати за 
реєстрацію 22 січня 2012 р. нам було надано право використовувати названий 
домен. 23 січня це право було офіційно підтверджено кампанією. Ресурс було 
розроблено нами на основі українізованої програми «Word Press». Сайт було 
рубриковано і наповнено першою інформацією. 25 січня 2012 р. сайт почав 
функціонувати.  

Основна мета створення сайту зі сфрагістики – популяризація цієї 
спеціальної історичної дисципліни та представлення в Мережі якісних 
матеріалів – статтей та праць українських та іноземних науковців. Подаємо 
основну інформацію про Інтернет-ресурс «sfragis.com». 
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Вибір назви 
Обираючи доменне ім’я, ми сформулювали кілька критеріїв, яким мала 

відповідати назва майбутнього сфрагістичного ресурсу: 
- лаконічна та проста для запам’ятовування назва; 
- назва яка б відповідала змісту (наприклад згаданий нами ресурс 

П.Г. Гайдукова має довгу, а отже невдалу для запам’ятовування назву 
www.russianchange.narod.ru яка, до всього, не містить асоціацій, ані з нумізма- 
тикою, ані з сфрагістикою); 

- назва, у якій би розкривалась або хронологічна або географічна 
особливість. 

Всім переліченим критеріям відповідала назва «sfragis», що з грецької 
перекладається, як «печать». Окрім всього розглядався латиномовний варіант 
«sigillum», але цим терміном послуговуються здебільше у західноєвропей- 
ській традиції, що робить визначення «сфрагіс» таким, що відповідає україн- 
ській історичній традиції. Не виключаємо, що з популяризацією кириличних 
написань доменних назв сайт буде переведено на нове доменне ім’я «печат- 
ка», або «печать». 

Окрім доменного імені, сайт має власну назву – скорочену «Сфрагісти- 
ка», розширену – «Руська сфрагістика Х–ХІV століть». Пошукові системи 
видають повну назву у такий спосіб: «Сфрагістика| Руська сфрагістика Х–
ХІV століть». При утворенні розширеної назви ми виходили з двох критеріїв: 

- Історико-територіальна прив’язка. Цьому критерієві відповідає серед- 
ньовічна назва України – Русь. 

- Хронологічні межі. Нижня хронологічна межа обумовлена часом 
появи інституту привісної металевої печатки-молівдовула на теренах середньо- 
вічної України. Першою такою печаткою прийнято вважати буллу Свято- 
слава Ігоревича «Хороброго» – другої половини Х ст. Верхня хронологічна 
межа прийнята з урахування часу останніх фіксацій нами в XIV ст. пломб 
дорогичинського типу – типово української сфрагістичної особливості. 

 
Опис сайту 

За своєю структурою сайт має два меню – головне та наскрізне. 
Головне меню складається з п’яти позицій «Головна», «Каталог печаток», 
«Каталог пломб», «Контакти» та «Про проект». Друга та третя позиції 
знаходяться в стадії розробки і в подальшому мають наповнюватись відпо- 
відно до назв описами нововіднайдених печаток та пломб. Позиція «Кон- 
такти» містить нашу актуальну e-mail адресу та номер телефону як 
адміністратора сайту. У позиції «Про проект» – подано коротку анотацію, яка 
розкриває суть проекту, мету його створення, хронологічні та географічні 
межі. Позиція «Головна» знайомить читача сайту із десятьма останніми 
публікаціями і дає змогу перейти до попередніх (згідно опцій, на головній 
сторінці показано десять останніх дописів). 
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Мал. 1. Вигляд головного меню сайту 
 

Наскрізне меню – створено для полегшення пошуку та вибору не- 
обхідного матеріалу. Розташоване вертикально праворуч від основної части- 
ни сайту. Це меню має наступну рубрикацію: 

– Останні публікації; 
– Архіви; 
– Категорії; 
– Мета. 
В «Останніх публікаціях» показано п’ять назв, без анотацій, що 

стосуються останніх розміщень на сайті.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 2. Меню «Останні публікації» 
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Рубрика «Архіви» має підрубрики за місяцем року. Кожна з цих 
підрубрик містить базу всіх публікацій сайту за відповідний місяць.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 3. Меню «Архіви» 
 

Рубрика «Категорії» має наступні підрубрики: 
– Іноземні печатки; 
– Лабораторія; 
– Новини; 
– Печатки; 
– Пломби; 
– Прикладні; 
– Публікації; 
– Різне. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 4. Меню «Категорії» 
 

На відміну від попередніх та наступної рубрики, які є стандартними, ця 
була сформована нами. Дана рубрика має на меті розподіл усіх поданих на 
сайті матеріалів на окремі тематичні групи. Так до «Іноземних печаток» 
потрапляють всі статті, що пов’язані із іноземними, переважно візантій- 
ськими, печатками знайденими на території України-Русі. Група «Лаборато- 
рія» була створена для публікацій, які мають експериментально-технічний 
напрямок. Група «Новини» – об’єднує в собі всі дописи, позначені на сайті  
як новинарські. Групи «Печатки», «Пломби» та «Прикладні» – розмежовують 
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сфрагіси за категоріями – печатки-молівдовули, пломби та прикладні 
печатки. До групи «Публікації» потрапляють усі статті, які були розміщенні 
на сайті. У категорії «Різне» розміщено матеріали, які не пов’язані із 
сфрагістикою, але є дотичними до неї, водночас і не є новинами. Таким 
чином, користувач сайту може зайти потрібну собі сфрагістичну інформацію 
швидше. Наприклад у статті, в якій іде мова про прикладні печатки, побіжно 
згадано пломби, – ця стаття буде розміщена у групі «Прикладні» та 
«Пломби». 

 
Лічильник 

Сайт оснащено обліковою системою «liveinternet», що веде підрахунок 
та укладає статистику його відвідування. Інформація з лічильника щоденно 
надходить на пошту адміністратора сайту. Система надає звіти щоденні, 
щотижневі та щомісячні. 

 
Оформлення 

Сайт оформлено у двох кольорах – тло для текстів біле, бічні поля сині. 
Верхня панель сайту прикрашена зображенням шести пломб дорогичинсь- 
кого типу, на яких зображено княжі знаки Рюриковичів. 

 
Мал. 5. Заставка головного меню 

 
У грудні 2012 р. зображення центральної панелі було замінене на інше 

у зв’язку із технічними несправностями на сервері, який обслуговує сайт, – 
стара версія була пошкоджена. Тимчасово на панелі поставлено зображення 
зворотної сторони посадницької булли кінця ХІ ст. – протопроедра Євстафія. 
Фоном зображення слугує сітка для вимірювання розміру печатки. 

 

 
 

Мал. 6. Тимчасова заставка головного меню 
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Наповнення сайту 
Інтернет-ресурс «sfragis.com» періодично оновлюється новими матеріа- 

лами. Публікації діляться на три види: статті; новини (про сайт); тематичні 
оголошення (конференції, ефіри, тощо). Всього, за час роботи сайту було 
опубліковано 83 позиції – переважна більшість з яких є статтями з сфрагісти- 
ки. Матеріали розміщуються або з дозволу авторів, або з покликом на Інтер- 
нет-ресурс з якого стаття була скопійована, або ж з це скановані публікації, 
термін авторського права яких збіг. 

 
Мова сайту 

Усі анотації до статей, оголошення та новини на сайті пишуться україн- 
ською мовою. Мовами оригіналів подаються статті та їх назви, що фігурують 
у загальному меню. 

 
Кількість відвідувачів 

Вузька спеціалізація сайту (не тільки дисциплінарно, а ще й хроно- 
логічно) відносить його до розряду маловідвідуваних ресурсів. Проте, врахо- 
вуючи аналіз пошукових слів, за якими відвідують сайт, можемо стверджу- 
вати, що він має свою цільову аудиторію. 

 

 
 

Графік 1. Кількість переглядів та відвідувачів сайту за рік 
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Згідно з даними лічильника, у середньому сайт відвідують 18 осіб на 
добу, відкриваючи по три сторінки (на 18 відвідувачів припадає 58 пере- 
глядів). Піки падіння цих показників пов’язані з літнім періодом відпусток та 
технічними неполадками, яки виникли на сервері протягом листопада-грудня. 

 
*    *    * 

Ресурс «sfragis.com» є не тільки науково-популяризаторським сайтом,  
а й свого роду дослідницьким проектом. Завдячуючи встановленому на сайті 
лічильнику, що веде облік за багатьма параметрами, ми отримали інформацію 
про Інтернет-аудиторію, що цікавиться сфрагістикою середньовічної Украї- 
ни-Руси. У результаті опрацювання отриманих за рік роботи ресурсу даних 
було зроблено інформаційну вибірку. 

Серед IP які оприлюднив лічильник були зафіксовані користувачі  
з таких країн світу: 
Аргентина 
Білорусія 
Болгарія 
Бразилія 
Великобританія 
Вірменія 
Греція 
Естонія 
Ізраїль 
Іспанія 
Італія 

Казахстан 
Канада 
Киргизстан 
Латвія 
Литва 
Мексика 
Молдавія 
Нідерланди 
Німеччина 
Норвегія 
Польща 

Португалія 
Росія 
Сербія 
США 
Угорщина 
Україна 
Фінляндія 
Франція 
Чехія 
Швейцарія 
Швеція 

Усього сайт відвідали користувачі з 33 країн світу.  
 

Через те, що встановлений лічильник (один з найкращих у кирилич- 
ному сегменті Інтернету) належить до російських, він зафіксував міста 
Російської Федерації, з яких користувачі відвідували наш ресурс: 
Астрахань 
Барнаул 
Бєлгород 
Брянськ 
Владивосток 
Владімір 
Волгоград 
Вологда 
Воронеж 
Єкатеринбург 
Іваново 
Іжевськ 
Казань 
Калінінград 

Калуга 
Кіров 
Краснодар 
Курган 
Курськ 
Липецьк 
Мінеральні Води 
Москва 
Мурманськ 
Нижній Новгород 
Новгород 
Новосибірськ 
Омськ 
Перм 

Петрозаводськ 
Псков 
Ростову-на-Дону 
Рязань 
Салехард 
Самара 
Санкт-Петербург 
Саранськ 
Саратов 
Смоленськ 
Ставрополь 
Сургут 
Тамбов 
Твер 
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Томськ 
Тула 
Тюмень 

Ульяновськ 
Хабаровськ 
Чебоксари 

Челябінськ 
Якутськ 
Ярославль 

Загалом це 51 місто Російської Федерації. 
 
Операційні системи користувачів засвідчують, що використовуються як 

найновіші, так і старі. Останнє можна з певною ймовірністю потрактувати як 
відвідування сайту через робочі комп’ютери державних установ, де онов- 
лення технічної бази на сучасному етапі, зазвичай, відстає. Тож, зафіксовано 
наступні операційні системи: 
Android 
MacOS 
MacOS/iPad 
MacOS/iPhone 
SymbianOS 

Unix 
Windows 2000 
Windows 2003 
Windows 7 
Windows 8 

Windows CE 
Windows Vista 
Windows XP 

 
Переходи на сайт здійснено з наступних пошукових систем: 

Explorer 6 
Explorer 7 
Explorer 8 
Explorer 9 
Firefox 10 
Firefox 11 
Firefox 12 
Firefox 13 
Firefox 5 

Firefox 6 
Firefox 7 
Firefox 8 
Firefox 9 
Google Chrome 
Iron Chrome 
Mozilla 
Opera 10 
Opera 11 

Opera 12 
Opera 6 
Opera 9 
Opera Mini 
Opera 
Safari  
Safari  
Хром (Mail.ru) 
Хром (Яндекс) 

 
На досліджуваний сайт протягом річного періоду його існування були 

зроблені переходи з наступних Інтернет-ресурсів: 
belklad.by 
belklad.com 
domongol.com 
domongol.su 
e.mail.ru 
facebook.com 
forum.vgd.ru 
forum.violity.kiev.ua 
forum-
mariupol.com.ua 
freemail.ukr.net 
go.mail.ru 
google.by 
google.com 

google.com.ua 
google.cz 
google.de 
google.md 
google.pl 
google.rs 
google.ru 
icon-art.info 
isearch.avg.com 
kladoiskatel.5bb.ru 
leshiy.su 
mail.rambler.ru  
mail.yandex.ru 
netklad.ru 

nigma.ru 
nova.rambler.ru 
reviewdetector.ru 
rusklad.com 
search.conduit.com 
search.ukr.net 
search-results.com 
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uht.org.ua 
vk.com 
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yandex.ru 
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У переважній більшості сайти, з яких було зроблено перехід на 
«sfagis.com», – це форуми пошукового характеру, так званих «скарбошука- 
чів», як-то: belklad.by, belklad.com, domongol.com, domongol.su, forum.violity. 
kiev.ua, kladoiskatel.5bb.ru, reviewdetector.ru, rusklad.com, netklad.ru. Серед 
інших ресурсів, з яких було зроблено перехід, відзначимо: «інтелектуальна 
пошукова система» – nigma.ru, сайт про «мистецтво у християнстві» icon-
art.info, форум «Всеросійського генеалогічного древа» forum.vgd.ru, сайт 
«Українського геральдичного товариства» uht.org.ua. Найбільше переходів 
було здійснено з пошукових систем: Google та Yandex. 

У звіті до сайту адміністрація отримує список пошукових фраз, за 
якими користувачі Інтернету шукають необхідну для себе інформацію, що 
дає можливість проаналізувати їх.  

 
Ми виділили шість позицій, за якими розділили всі пошукові фрази: 
1. Прізвища дослідників сфрагістики, праці з сфрагістики 
2. Атрибутовані печатки 
3. Агіографічні сюжети 
4. Пломби 
5. Сфрагістика, як наука 
6. Різні запитання 
Перша позиція – це прізвища дослідників сфрагістики, або назви їх 

праць. Ця категорія пошукових фраз оприлюднює список найпопулярніших 
авторів статей із сфрагістики, з якими знайома Інтернет-аудиторія. Нижче 
подаємо прізвища сфрагістів та назви робіт, які шукали на сайті. До них 
подаємо і пошукові слова згідно оригіналу: 

В. Янін: 
Пошукові слова: «янин русская княгиня олисава-гертруда и ее сын 

ярополк» / Стаття: Янин В.Л. Русская княгиня Олисава-Гертруда и ее сын 
Ярополк // Нумизматика и эпиграфика. – М., 1963. – Т. ІV. – С. 142–164. 

Пошукові слова: «янин в л находка польского свинца в новгороде са 
1965 4.» / Стаття: Янин В.Л. Находка польского свинца в Новгороде // 
Советская археология. – 1966. – № 2. – С. 324–328. 

Пошукові слова: «янин в л гайдуков п г актовые печати древней руси x-
xv вв.» / Каталог: Янин В.Л., Гайдуков П.Г. Актовые печати Древней Руси X–
XV вв. – М., 1998. – Т. III: Печати, зарегистрированные в 1970–1996 гг. 

В. Перхавко: 
Пошукові слова: «в б перхавко распространение пломб дрогичинского 

типак xix», «перхавко», «перхавко в.б распространение пломб дрогичинского 
типа» / Стаття: Перхавко В.Б. Распространение пломб дрогичинского типа // 
Древнейшие государства Восточной Европы. Новое в нумизматике. – М., 1996. 

В. Степаненко: 
Пошукові слова: «в.п степаненко образ святого», «степаненко в п 

образ». / Стаття: Степаненко В.П. Образ святого Георгия-всадника в 
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Византийской и древнерусской сфрагистике домонгольского периода // 
Новгородская Русь: историческое пространство и культурное наследие. — 
Екатеринбург, 2000. — (Проблемы истории России. Вып. 3). – С. 106–117;  

О. Алфьоров: 
Пошукові слова: «Алферов журнал волонтер 2 2012» / Стаття: Алфе- 

ров А. «Язык стяг – дружину водит» // Волонтер. – 2012. – Вип. 2. – С. 39–42. 
Пошукові слова: «алферов рубежи, сорочьи лапки, крюки» / Стаття: 

Алфёров А. Рубежи, рёбра, сорочьи лапки, крюки… Торговые пломбы 
Киевской Руси // Антиквар. – № 11 (48) – ноябрь, 2010. – С. 34–37;  

Пошукові слова: «Алфьоров географічні назви русі» / Стаття: Алфьо- 
ров О. Географічні назви за новими даними руської сфрагістики ХІІ ст. // 
Історико-географічні дослідження в Україні. Збірка наукових праць. – К., 
2012. – Число 12. – С. 6–14. 

Пошукові слова: «Алфьоров печать Ратибора» / Стаття: Алфьоров О. 
Нові сфрагістичні дані про Тмутараканського посадника Ратибора (за 
матеріалами колекції О. Шереметьєва) // ІІ Международный нумизмати- 
ческий симпозиум “ПриPONTийски меняла: деньги местного рынка”: Тезисы 
докладов. – Севастополь, 2012. – С. 9–11. 

Пошукові слова: «хрестильне ім’я мстислава по печатці алферов» / 
Стаття: Хрестильне ім’я волинського князя Мстислава Святополковича 
(1097–1099 рр.) за даними руської сфрагістики // Генеалогічні записки 
Українського геральдичного товариства. – Львів, 2012. – Вип. ІХ. – С. 5–14. 

Пошукові слова: «печатки київських князів сфрагістичний щорічник» / 
Стаття: Алфьоров О. Молівдовули київських князів другої половини ХІ–
кінця ХІІ ст. // Сфрагістичний Щорічник. – К., 2012. – Вип. 2. – С. 5–74.  

Загальні пошукові слова на автора: «алферов александр сфрагистика», 
«олександр алфьоров», «сфрагистика алфьоров», «алфьоров радіо культура», 
«алфьоров». 

Б. Ершевський: 
Пошукові слова: «ершевский б б дрогические пломбы классификация 

типология хронология», «ершевский б б дрогические пломбы классификация 
типология хронология», «ершевский б д дрогичинские пломбы» / Стаття: 
Ершевский Б.Д. Дрогичинские пломбы. Классификация, типология, хроноло- 
гия (по материалам собрания Н.П. Лихачева) //ВИД. – № ХVІІ. – Л., 1985. – 
С. 43–56. 

Пошукові слова: «статья ершевский б.д об атрибуции новгородских 
печатей и пломб начала 12-начала 13 веков» / Стаття: Ершевский Б.Д. К 
вопросу о новгородских посадничьих буллах рубежа ХІ–ХІІ вв. // Новгород- 
ский исторический сборник. – Новгород, 1984. – № 2 (12). – С. 80–86. 

Пошукові слова: «ершевский б д.древнейшие печати новгородских 
посадников» / Стаття: Ершевский Б.Д. Древнейшие печати новгородских 
посадников (1096–1117 гг.) // Советская археология. – 1978. – № 2. – С. 240–248. 
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Н. Авенариус: 
Пошукові слова: «авенариус н.а несколько слов о дрогичинских плом- 

бах м 1894.» / Книга: H.А. Авенариус. Несколько слов о дрогичинскнх плом- 
бах. М., 1892. – 32 с. 

М. Лихачов: 
Пошукові слова: «лихачев н.п материалы для истории византийской и 

русской сфрагистики л 1930 т. 2» / Книга: Лихачев Н.П. Материалы для 
истории византийской и русской сфрагистики. – Л. 1930. – Вып. 2. 

Пошукові слова: «лихачев н.п печати пскова» / Стаття: Лихачев Н.П. 
Печати Пскова // Советская археология, – М. 1960. – № 3. – С. 225–236. 

Пошукові слова: «снимки древнерусских печаток» / Альбом: 
Лихачев Н. Снимки древних русских печатей. – СПб, 1918.  

Загальні пошукові слова на автора: «метод сфрагистического исследо- 
вания лихачёва и янина», «метод лихачева и янина сфрагистика». 

А. Буров: 
Пошукові слова: «буров в.а печати при новгородском наказе 1372» / 

Стаття: Буров А.В. Печати при новгородском наказе 1372 г. как исторический 
источник по изучению кончанской ємблематики Новгорода // Советская 
археология. – 1977. – № 1. 

А. Купраніс: 
Пошукові слова: «купранис вислые печати церковне» / Стаття: Куп- 

ранис А.А. Датированные печати иерархов русской церкви (домонгольский 
период) // Восточноевропейский археологический журнал. – № 1 (1) – 
ноябрь-декабрь, 1999. 

С. Белецький: 
Пошукові слова: «с.в белецкий введение в русскую допетровскую 

сфрагистику» /Монографія: Белецкий С.В. Введение в русскую допетровскую 
сфрагистику. Учебное пособие для студентов специальности «Музейное дело 
и охрана памятников истории и культуры» // Исследования и музеефикация 
древностей Северо-Запада. – Вып. 4. – СПб, 2001. – 192 с. 

П. Гайдуков: 
Загальні пошукові слова на автора: «каталог гайдукова по вислім 

печатям мономаха», «гайдуков вислые печати sfragis». 
К. Болсуновський: 
Пошукові слова: «каталог к болсуновского», «болсуновский к в дроги- 

чинские пломбы найденные на берегах западного буга», «болсуновский 
дорогичинския пломби» / Монографія: Болсуновский К. Дрогичинские плом- 
бы. – К., 1894. – 72 с. 

Загальні пошукові слова на автора: «к.в болсуновский» 
І. Жуков: 
Загальні пошукові слова на автора: «ігор жуков вислі печатки», 

«печатке жукоф». 
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І. Клейненберг: 
Пошукові слова: «клейненберг и.э лютый зверь на печатях великого 

новгорода xv в» / Стаття: Клейненберг И.Э. «Лютый зверь» на печатях 
Великого Новгорода XV в.// Вспомогательные исторические дисциплины. – 
Вып. 2. – С. 176–190. 

В. Нечитайло: 
Загальні пошукові слова на автора: «нечитайло в вислые печати», 

«нечитайло валерий», «в в нечитайло янин печати». 
В. Гавриленко: 
Пошукові слова: «гавриленко в українська сфрагістика: питання пред- 

мета» / Посібник: Гавриленко В.О. Українська сфрагістика: питання предме- 
ту та історіографії. – Л., 1977. 

Б. Рибаков: 
Пошукові слова: «рыбаков б.а знаки собственности в княжеском хозяй- 

стве киевской руси» / Стаття: Рыбаков Б. Знаки собственности в княжеском 
хозяйстве киевской Руси X–XII вв. // Советская археология. – 1940. – Вип. VI. – 
С. 227–257. 

О. Юрковський: 
Пошукові слова: «юрковский о дрогичинские пломбы» / Стаття: 

Юрковский О. Дрогичинские пломбы (размышления о назначении) // 
Домонгол. Альманах древней культуры и искусства. – Рыбинск, 2010. – 
С. 177–182. 

А. Плахонін: 
Пошукові слова: «плахонін а г давньоруська провінційна династія» / 

Стаття: Плахонін А. Давньоруська провінційна династія в світлі сфраістич- 
них джерел (Ігор Ярославич та його нащадки) // Спеціальні історичні дисцип- 
ліни: питання теорії та методики. – Число 6 (7). – Ч. І. – К., 2001. – С. 136–
152. 

М. Свєрдлов: 
Пошукові слова: «древнерусский акт свердлов» / Стаття: Свердлов М.Б. 

Древнерусский акт Х–ХІV вв. // ВИД. – Л., 1976. – № VІІІ. – С. 50–69. 
В. Анохін: 
Пошукові слова: «свинцовые пломбы великого княжества киевского» / 

Каталог: Свинцовые пломбы Великого княжества Киевского (Х–ХІІІ вв.). – 
К., 2012. – 64 с. 

Цей невеликий список з 21 автора-сфрагіста є об’ктивним відзеркален- 
ням знань Інтернет-аудиторії про дослідників сфрагістики та їх праці. Серед 
наведених прізвищ зустрічаються науковці ХІХ та ХХІ ст., академіки та 
колекціонери, вчені, які лише дотично займались сфрагістикою та класики 
печаткознавчих студій. Очевидно, що із більшим наповненням бази сайту 
збільшиться і кількість відстежених пошуковими системами матеріалів. 

Значна кількість запитів, які фіксує пошукова система нашого сайту, 
стосується княжих печаток. Інтернет-пошуківець, очевидно власник тієї чи 
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іншої атрибутованої печатки, намагається знайти більшу кількість інформації 
про сам молівдовул у історичному контексті. Лічильник зафіксував наступні 
пошукові слова за даною тематикою (у дужках курсивом подаємо авторський 
коментар): 

- вислая печать князь ярополк изяславич 
- печать александра невского 
- портрет ярослава мудрого ілюстративний матеріал 
- на вислой печати надпись петр (стовпчастий напис біля зображення 

ап. Петра) 
- вислая печать ярополк всеволодович (такого князя не існувало, 

очевидно відбулось накладення патронімів батька та діда у князя Ярополка 
Володимировича, дідом якому приходився Всеволод Ярославич) 

- владимирская русь начало xiii в печать александра ярославича 
невского князя новгородского великого князя владимирского лицевая князь 
на к (очевидно останнє слово «кінь») 

- печатка святослава 
- вислая печать мономаха (очевидно йдеться не про візантійського 

імператора Костянтина Мономаха, а про його онука київського князя 
Володимира-Василя Мономаха) 

- печатка ярослава мудрого 
- печать митрополита георгия киевского 
- вислая печать святослава ярославича 
- вислые печати метрополит 
- вислая печать владимир 
- вислая печать мстислава 
- реквизиты и печати ратибор (Ратибор – посадник к. ХІ – поч. ХІІ ст., 

один з небагатьох руських бояр, що мав свою печатку) 
- олисава-гертруда (Олисава-Гертруда – це дружина Ізяслава-Дмитра 

Ярославича-Георгійовича, мати Ярополка-Петра. Про неї та про її печатку  
є стаття В. Яніна – див. вище у списку аторів) 

- вислая печать владимир василий мономах 
- вислая печать метрополита константина 
- вислая печать олег святославич 
- вислая печать мстислава владимировича 
- печать изяслава ярославича 
- вислая печать леонтий (очевидно, йдеться про печатку одного з 

єпископів київської митрополії) 
- ярополка печатка 
- вислая печать киевской митрополии (таким умовним терміном у свій 

час В. Янін позначив групу печаток із зображенням Серафима на лицьовій і 
формулою «Дніслово» на звороті стороні) 

- печать днеслово мономаха 
- печать вислая архиепископа антония 
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- печать вислая антоний архиепископ новгородский 
- леонтий епископ ростовский митрополит киевский 
- феофано музалон (ця візантійська аристократка відома нам лише з 

печатки. Припускають, що вона була дружиною Олега-Михаїла Святосла- 
вича-Миколайовича) 

- митрополит кирил 1 киевская русь печать вислая 
- вислая печать мстислав ростиславич 
- печать ярополка изяславича 
- печать боярина ротибора 
- вислая печать мстислава всеволодовича xii век. 
- печать изяслава святославича 
- вислая печать ярослава всеволодовича 
- печать святослав ярославич 
До наступної, виділеної нами пошукової позиції ми віднесли агіо- 

графічні сюжети, якими цікавився користувач нашого сайту (у дужках 
курсивом подаємо авторський коментар): 

- св федір 
- агиографические изображения на печатях 
- архангел гавриил изображение на вислой печати 
- печатка святого георгия (очевидно пошукова фраза мала бути побу- 

дована так «печатка з зображенням святого Георгія») 
- вислая печать: св иоанн кр св пантелеймон цена 
- агиографические изображения на печатях 
- печать вислая с изображением божьей матери 
- сфрагистика вислые печати изображение божьей матери 
- женская вислая печать: св ефимия арх михаил 
- вислая печать с архангелом михаилом полоцк 
- богоматерь на троне вислая печать 
- вислая печать агне («агне» – це неправильна прочитка на печатці 

грецького слова АГНОС – святий) 
Не менше цікавить Інтренет-аудиторію і так звана мала сфрагістика, до 

якої відносять пломби. Були зафіксовані наступні пошукові слова (у дужках 
курсивом подаємо авторський коментар): 

- архив пломб 
- домонгольские торговые пломбы 
- дорогочинські пломби 
- древние пломбы 
- дрогичинские пломбы  
- дрогичинские пломбы картинки 
- изображения на пломбах 
- каталог пломб 
- нашел старую пломбу с буквами м w 
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- немецкие свинцовые пломбы 
- несколько слов о дрогичинских пломбах. 
- определение пломбы свинцовые к.ф.т. 
- печть-пломба киевской руси 
- пломба дрогиченского типа 
- пломба дрогичина 
- пломба дрогичинского типа 10–11 век 
- пломба с буквами д.г.о.п 
- пломба с княжеским знаком u 
- пломба святой борис (існує низка пломб із зображенням св. Бориса та 

проквітлого хреста на звороті) 
- пломба со свастикой 
- пломба типа а  
- пломби 
- пломби сфрагістика 
- пломбы времен николая 1 
- пломбы древней руси 
- пломбы дрогичинского типа  
- пломбы дрогичинского типа статьи 
- пломбы киевской руси 
- пломбы свинцовые в пскове 
- пломбы свинцовые гомель 
- пломбы средневековья 
- польские свинцовые пломбы  
- продать древнюю вислую печать 
- пскове пломбы 
- расшифровка свинцовых пломб 
- рязанские пломбы 
- самые первые пломбы были из 
- свинцовая бломба 1865 года 
- свинцовая старая пломба с буквами ф.ю.к. 
- свинцовые оттиски найденные в реке буге у дрогичина 
- свинцовые пломбы западной европы 
- свинцовые татарские пломбы  
- старинная белорусская свинцовая пломба 
- старинная пломба с надписью м.ф. 
- старинные свинцовые пломбы д и а торговой 
- старинные свинцовые пломбы почты российской империи 
- типы дрогичинских пломб 
- товарная пломба 1915 1 
- торговые пломбы киевской руси 
- торговые свинцовые пломбы древней руси 
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- цены на дрогичинские пломбы 
Пошукові фрази, які відстежила система, окреслюють основні запити 

користувача Інтернету у зацікавленні сфрагістикою, як наукою. Ми виділили 
пошукові слова, за допомогою яких провадився пошук загальних відомостей 
про печатки (у дужках курсивом подаємо авторський коментар): 

- атрибуция печатей 
- вислая печать 
- вислая печать евреи (таких пам’яток сфрагістики немає) 
- вислая свинцовая пломба древних славян 
- вислые печати киевской руси  
- візантії печатки 
- воскові печатки 
- все о печатях 
- давньоруські печатки 
- древнерусская вислая печать 
- древнерусские вислые печати 
- древнерусские свинцовые печати 
- жіночі печатки 
- історичні печатки 
- історія сфрагістика печатки 
- каталог вислых печатей 
- каталог печаток 
- київська русь сфрагістика 
- место сфрагистики 
- методы в сфрагистике  
- молівдовул 
- печати древнерусские  
- печати старых князей 
- печаті князів 
- печатки древнерусская 
- печатки київської русі 
- печатки руських князів 
- печатки славян 
- печатки сфрагістика 
- печать 
- печать актовая  
- печать князя 
- повідомленя що таке сфрогістика (судячи з першого слова – «повідом- 

лення» сайт відвідував студент історичного факультету, а з помилки у назві 
дисципліни, повідомлення з якої він мав робити, – маємо справу з пошуком  
в Інтренеті готового реферату) 

- руська сфрагістика 
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- сайт сфрагістики 
- средневековая сфрагистика 
- средневековые городские печати 
- средневековые печати 
- средневековая польская вислая печать 
- становление русской сфрагистики 
- сфрагистика в великой новгороде 
- сфрагистика каталог 
- сфрагистика каталог львов 
- сфрагистика киевской руси 
- сфрагистика новгорода xii xv 
- сфрагистика печати руси 
- сфрагистика що це таке 
- сфрагистические музеи мира 
- сфрагістика 
- сфрагістика в київській русі 
- сфрагістика з іншими науками 
- сфрагістика каталог 
- сфрагістика київської русі 
- сфрагістика наука про печатки 
- сфрагістика овальная печать 
- сфрагістика це 
- сфрагістика як наука 
- сфрагістичний аналіз 
- що таке печатка 
- що таке сфрагістика 
Відбуваються переходи на сайт і через інші пошукові слова, що не потрапи- 

ли у виділені нами критерії (у дужках курсивом подаємо авторський коментар): 
- sfragis (ця та дві наступні позиції – назви нашого ресурсу) 
- sfragis.com 
- www.sfragis com 
- видносини византии и киевской руси  
- древнерусский акт 
- шереметев сфрагистика (Олексій Шереметьєв – натхненник та спів- 

організатор трьох сфрагістичних конференцій, видавець трьох «Сфрагістич- 
них щорічників») 

- знаки рюриковичів 
- ііі сфрагістична конференція у києві 2012 (Конференція відбулась 17–

19 листопада 2012 р.) 
- новгородский детинец 
- нумизматика и фалеристика (назва сучасного українського журналу, 

де публікаються у тому числі статті з сфрагістики) 
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- печатка рюриковичів з тризубом 
- прапори київської русі 
- протопроедр (візантійський чин, присутній на візантійських печатках) 
- разновидности тамги на ханских печатях 
- сочинение на тему язык-стяг дружину водит 
- угольная печатка 
- язык-стяг дружину водит 
- ятвяги дрогичин 
Зазначимо, що серед представлених пошукових слів є багато повторів. 

Особливо це стосується таких слів, як: печатка чи сфрагістика. 
Отже, створення Інтернет-ресурсу з сфрагістики середньовічної 

України належало до актуальних завдань спеціальних історичних дисциплін. 
Завдячуючи отриманих даним лічильника, було встановлено що сфрагістика 
як дисципліна, не отримала повноцінного розвитку в Інтернет-просторі. 
Користувачі всесвітньої Мережі знайомі з працями лише двох дисятків 
дослідників цієї дисципліни періоду Київської Русі. Статистика відвідувань 
сайту свідчить про потребу його удосконалення, а зокрема шляхом дублю- 
вання повідомлень іноземними мовами та інтенсивного і систематичного 
наповнення новою інформацією. 

 




