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СФРАГІСТИЧНІ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ 
КОРОТКИЙ ОГЛЯД 

 
Електронні технології стрімким вихорем увірвались не лише в україн- 

ський інформаційний простір, але й безпосередньо мають істотний вплив на 
гуманітарні науки. Ще донедавна науковий апарат публікацій стосувався 
посилань виключно на документ, речову пам’ятку, рукопис або книгу з архі- 
ву, бібліотеки та музею, приватної колекції. Нині «джерела та література» 
предмету досліджень знаходяться також і в світовому павутинні, ім’я якому 
Інтернет. 

З кожним роком в міру модифікацій електронних технологій європей- 
ські та світові наукові центри протягом останнього десятиліття впроваджу- 
ють до Інтернет ресурсів як описи, інвентарі, каталоги архівних, музейних, 
бібліотечних зібрань, так і цілі бібліотеки. Така ротація інформаційних баз 
зумовлює більш прискіпливішу увагу до Інтернет-ресурсів.  

Українські сфрагістичні Інтернет-ресурси на сьогодні є більш аніж 
скромними. Однією з причин цьому є повільний розвиток сфрагістичних 
досліджень в Україні протягом другої половини ХХ ст. Активність 1990-х рр. 
лише нині дає свої на разі скромні результати. 

Задля віднаходження інформації про сфрагістичні Інтернет сайти, або 
відомості про цю галузь знань, у пошукову базу www.google.com.ua автор 
вписував ключові слова цієї ділянки знань: печатка, сфрагістика, матриця, 
сигілографія, sfragistyka, sigillography, seal. 

На такий запит отримано посилання на опубліковані матеріали (статті, 
монографії тощо), а також на сфрагістичний форум, який проводить на 
своєму сайті Українське Геральдичне Товариство (www.uht.com.ua). На 
Інтернет-сторінці Товариства є рубрика «сфрагістика». У ній ведеться обгово- 
рення користувачами нових знахідок, також можна знайти статті на сфрагі- 
стичну тематику. 

Мало результативними також були пошуки на Інтернет-сторінках 
українських музеїв. Виїмком тут є Львівський університет, на сайті якого 
міститься інформація про університетський музей, в одному з підрозділів 
якого є вістки про сфрагістичну колекцію (муляжі): «Сфрагістична колекція 
налічує 6 тис. копій печаток, муляжів, виготовлених з металу, гіпсу, сірки, 
сургучу та воску. Печатки різноманітні за походженням, змістом та 
формою - імператорські й королівські різних країн Європи; велика кількість 
печаток міст українських, польських та німецьких, печаток середніх і вищих 
навчальних закладів Галичини з ХVIII–ХIX ст.» 

Інформація про збереження печаток (без конкретнішої інформації) 
вміщена на сайті Бахчисарайського краєзнавчого музею.  
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На сайтах українських музеїв відомості про колекції печаток відсутні. 
Спробувати дошукатись відомостей про сфрагістичний матеріал можна через 
розділ «нумізматика». Ця рубрика представлена на Інтернет-сторінках у 
багатьох музеях. Так склалося, що саме у нумізматичних колекціях упереваж 
комплектуються печатки1. 

Чи не єдиним українським фаховим сфрагістичним Інтернет-ресурсом  
є сайт Олександра Алфьорова, створений у лютому 2012 р. (www.sfragis.com). 
Він присвячений фаховим зацікавленням автора проекту – руській сфрагісти- 
ці Х–XIV ст.  

Сайт складається із таких рубрик: Головна сторінка; Каталог печаток;  
Каталог Пломб; Контакти; Про проект; Останні публікації; Архіви; Категорії;  
Мета. 

Значно краща ситуація у Росії. Найбільш репрезентативним є Інтернет-
сайти із матеріалами з давньоруського періоду: www.russianchange.narod.ru; 
www.siegel.ru. Характерною особливістю російських мережевих ресурсів є не 
стільки їхній науковий характер, скільки прикладний: досить часто на Інтер- 
нет-сторінках, які вміщують гасла «печатка», «сфрагістика», пропонується 
виготовлення печаток (www. stampservis.ru; www. pechatina.ru; www.pechati.ru). 

Якісно та кількісно іншими є західно- та центрально-європейські 
сфрагістичні веб-ресурси. Причини цьому є цілком об’єктивні. З одного боку, 
йдеться про досить тривалі традиції розвитку на Старому континенті такої 
допоміжної історичної дисципліни як сфрагістика, а з іншого боку рівно 
розвинутішими є інформаційні технології.  

Активно впроваджуються в Інтернет відомості про сфрагістичні зіб- 
рання у Польщі. У 2009 р. вийшла друком стаття краківської дослідниці 
Ядвіги Кліми про польські сфрагістичні зібрання в Інтернеті2. Дослідниця 
представила три таблиці, у яких помістила: 

а) відомості про сфрагістичні зібрання на Інтернет сайтах польських 
музеїв (на момент виходу статті 49 музеїв мали інформацію про колекції 
печаток). 

б) відомості про сфрагістичні зібрання на Інтернет сайтах польських 
архівів (22 архіви мають таку інформацію) 

в) відомості про сфрагістичні зібрання на Інтернет сайтах польських 
бібліотек  (чотири книгозбірні диспонують такою базою даних). 

Відомості авторки актуальні на 30 квітня 2007 р. 
Польські архівісти також працюють над електронною базою даних 

SIGILLUM, яка має вміщувати інформацію про польські сфрагістичні зіб- 
рання. Нині функціонує сайт www.archiv.net, на якому подані відомості щодо 
актуальних сфрагістичних конференцій, нових публікацій. Головна частина 
сайту інформує про Інтернет сторінки польських та європейських сфрагістич- 
них зібрань – німецьких, французьких, данських, англійських, чеських, 
італійських, ватиканських (які нижче будуть проаналізовані). Присутні також 
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електронні варіанти класики сфрагістичних досліджень французьких, польсь- 
ких дослідників печаток.  

Представлені королівські печатки з Головного архіву Давніх актів  
у Варшаві (від Казімєжа Великого до Станіслава Августа): http://www.agad. 
archiwa.gov.pl/prezentacje/pieczecie_krolewskie/index.html; поштові печатки 
останньої чверті XVIII ст.: http://www.poczta-polska.pl/O_Firmie/?d=Ciekawostki&c= 
Pieczecie; печатки (відтиски і матриці) XIX і XX ст. із Інституту Юзефа 
Пілсудського у Нью-Йорку: www.pilsudski.org/Polish/Zbiory. 

Nowum останніх років є сайт, присвячений польським буллам. До 
2002 р. польська сфрагістика не мала у своєму розпорядженні металевих 
печаток середньовічних князів. Віднайдені під час археологічних розкопок 
металеві булли внесли певні корективи у історію польської середньовічної 
канцелярії. Нині знайдено п’ять булл, про які вміщена інформація на 
сторінці: www.bulla.archeo.edu.pl.  

Від 1997 р. у Чехії створюється база «Печатки» (чеськ. «Pečetě»), яка 
містить (вірогідно на 2010 р.) близько 50 тис. описів печаток із 82 архівних 
установ3. Опис здійснюється за наступною схемою: 

Архів; 
Номер запису; 
Тип об’єкту (печатки вислі або відтиснені на документах; печаткові 

матриці; печатки відірвані від документу; до кожної групи складений 
індивідуальний питальник);  

Власник (фізична або юридична особа); 
Назва власника; 
Регіон. 
На скромній бібліогреафічній веб-сторінці «Sfragistika» (http://pvh.ff.cuni.cz/ 

sfragistika.htm) також міститься сфрагістична бібліографія. Вона являє собою 
41 позицію. З-поміж них роботи упереваж чеських, значно менше німецьких 
дослідників. По одній вміщено роботи польських та італійських істориків. 

Французькі Інтернет-ресурси. 
Зі згаданого сайту www.archiv.net маємо доступ до низки французьких 

Інтернет-ресурсів.  
Передусім знаходимо інформацію про Французьке геральдичне та 

сфрагістичне товариство та його періодичне видання «Revue Francaise 
D’heraldique et de sigillographie» (http:// sfhs.free.fr); про музей печаток в Петіт 
П’єр (Petite Pierre): (http://www.musees-alsace.org); сфрагістичні колекції 
(http://signum.free.fr). На цьому сайті можна знайти також відомості про 
Нумізматичне, сфрагістичне, геральдичне товариство Північної Франції, яке 
випускає Бюлетень «Signum». Є інформація про зміст його номерів; сайт 
робітні печаток: http://www.perigord.tm.fr/~memoiresvive/sceaux2.htm. 

Сайт Mузею печаток Петіт П’єр (http://www.musees-alsace.org/Pages/ 
Fiche.php?NumMusee=269000039&Langue=Fr) передусім знайомить відвідува-
чів з історією закладу. Музей створений Шарлем Одотом, колекціонером та 
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любителем печаток зі Страсбурга. Одот репродукував тисячі печаток, 
упереваж французьких. На сайті вміщено фото каплиці-музею, де бачимо 
стенди з печатками та гербами і прапорами.  

Сфрагістичний розділ має наступні рубрики: 
– печатка-сигілографія 
– печатка та історія (інформація про походження печаток; печатки  

у середні віки; способи прикріплення печаток до документів, тут вміщено 
малюнки пресів, матриць до виготовлення відтисків, а також способи 
прикріплення печаток до пергаментних документів); 

– типи, форми печаток (інформація супроводжується якісними 
кольоровими фотовідбитками печаток); 

– історія створення музею. 
Сайт робітні печаток (http://www.perigord.tm.fr/~memoiresvive/sceaux2.htm) 

ініціює сфрагістичні навчання, а також наукові дослідження, передусім 
середньовічних печаток; представлено план такої роботи. 

Практичній частині занять передує теорія – з’ясування поняття печатка, 
її функцій, символіки зображень, ознайомлення з документами, печатковими 
матрицями, муляжами. Наступна частина – технологія лиття муляжів та 
скріплення печаткою документу. 

Сайт Нумізматичного, сфрагістичного та геральдичного товариства 
Північної Франції (http://signvm.free.fr) вміщує три тематичні блоки – гераль- 
дика, нумізматика, сфрагістика. У розділі «сфрагістика» зазначено рубрики: 
колекція матриць Віктора Делатра і печатки міста Лілль. 

Сайт http://www.1egal2.com/sceaux/ інформує про сфрагістичні пам’ятки 
середньовічної Шампані. Даний ресурс є прикладом того, якими мають бути 
сфрагістичні електронні бази даних. Сторінка вміщує кілька сотень печаток. 
Матеріал представлений згідно регіону та типу печаток. Подиву гідна 
технічна система представлення матеріалу – естетична вишуканість, 
скрупульозність опису печаток. Рубрика recherché надає доступ до опису 
печатки та її якісного цифрового зображення.  

Німецькі Інтернет-ресурси. Вдалося віднайти кілька баз даних.  
З-поміж них: http://www.wolfgang-krauth.de/sphragistik.html. Тут представлена 
загальна характеристика сфрагістики. Вміщені фото вислих середньовічних 
печаток, короткий список літератури, переважна частина з яких становлять 
німецькі позиції. 

На сайті Гамбурського університету (http://www.phil-gesch.uni-hamburg.de/ 
edition/Sphragistik/glossarsphragistik.htm) у глоссарії для істориків та філологів 
представлені 46 сфрагістичних гасел (такі як образ, архітектура, відтиск, 
булла, золота булла, громадська печатка, велика печатка, мала печатка, 
металева печатка, секретна печатка, гострий овал, сигнет, гербова 
печатка). 

На сайті Університету Людвіка Максиміліана у Мюнхені) у розділі 
«допоміжні історичні дисципліни» подано загальні відомості про сфрагісти- 



_____________  Віталій Перкун. Сфрагістичні Інтернет-ресурси. Короткий огляд 

 213 

ку (http://www.geschichte.uni-muenchen.de/ghw/lit_sphragistik.shtml. Там само 
(http://www.hgw.geschichte.uni-muenchen.de/ueber_uns/faecher/sphragistik/ 
index.html) знайдемо загальну характеристику середньовічних печаток (мета- 
леві булли). Вказується на їхні зображення, спосіб прикріплення до 
документів. Подається бібліографія з кількох німецьких позицій та кілька 
фото печаток XIII–XIV ст.  

На сайті Університету Мангайма виставлено цифрову копію словника 
латини Дю Канжа «Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis» 
(Frankfurt [Main], 1710); у гнізді гасла печатка можна простежити різні типи 
та види печаток, представлено майже усі можливі способи окреслення 
печаток у середньовічних документах (http://www.uni-mannheim.de/mateo/ 
camenaref/ducange/bd4/jpg/s0941.html).  

Спеціальний сайт має музею печаток (Siegelmuzeum) у Вальденбургу: 
www.museen-in-hohenlohe-franken.de/museen/WaldenSiegel. 

Ресурс www.wolfgang-krauth.de/sphragistik є свого роду впровадженням 
до сфрагістики як допоміжної історичної дисципліни: подається визначення 
сфрагістики, понятійний апарат дисципліни, історія печаток, вибрана 
бібліографія предмету. 

Англійські Інтернет-ресурси. Спеціальний ресурс http://medievalwriting. 
50megs.com/decoration/sealindex.htm надає відомості про середньовічну печат- 
ку, способи її прикріплення до документу, матеріал відтиску і його власти- 
вості; вміщено каталог веб-ресурсів із колекціями середньовічних печаток,  
а також із бібліографічними позиціями. Адміністратори сайту радять усім, 
хто цікавиться ідентифікацією печаток, звертатись до Геральдичного та 
Коледжу Геральдики. 

Ресурс містить загальну характеристику печаток англійських королів, 
лордів, аристократів, міщан, церковних інституцій, духівництва, папської 
сфрагістики, гільдій. Вміщений опис кожної з груп та представлені фото 
оригіналів печаток, привішених до середньовічних документів, також харак- 
теризуються особи, які відповідали за виготовленя печатки, її зберігання. 
Подаються відомості про видані друком каталоги та інвентарі британських 
печаток. 

Досить цікавий синхронний сфрагістичний проект представлений на 
сторінці goldenmap.com гаслами «СФРАГІСТИКА» п’ятьма мовами – англій- 
ською, французькою, німецькою, російською, італійською, іспанською: 

http://fr.goldenmap.com/Sigillographie 
http://es.goldenmap.com/Sigilograf%C3%ADa 

http://it.goldenmap.com/Palazzina%20delle%20arti%20e%20museo%20del%20sigillo 
http://de.goldenmap.com/Sphragistik 
http://ru.goldenmap.com/Сфрагистика 
http://en.goldenmap.com/Sigillography 
Статті не є ідентичними текстами. Найбільш цікавим виявився фран- 

цузький та італійський проекти. Вони є розлогими нарисами із сфрагістики, 
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також вміщують відомості щодо наявних сфрагістичних музеїв у Франції та 
Італії. 

Французька версія складається з наступних рубрик – історія сфрагісти- 
ки, визначення ключових термінів (булла, контр-печатка, сигнет, відтиск), 
використання, техніка виготовлення відтисків, прикріплення до документів, 
образи та легенди (тут виділено сім типів печаток – маєстатичні, церковні, 
рицарські, жіночі, агіографічні, геральдичні, монументальні). Важливою 
особливістю цієї бази даних є зазначення зв’язків поміж сфрагістикою та 
допоміжними історичним дисциплінами. Наявні зображення печаток, бібліо- 
графія (у якій переважає франкомовна та німецькомовна література).  

Італійська версія подає інформацію про сфрагістичний музей у Ля 
Спеції (колекція печатки від найдавніших часів до сьогодення). Також  
є відомості про вчених, які започаткували сфрагістику як допоміжної історич- 
ної дисципліни (Жан Мабільйон та ін.). 

Значно менш інформативними є іспанська та російська сторінки 
goldenmap.com.  

Німецька сторінка вміщує інформацію про тибетські печатки з якісни- 
ми фото репродукціями та досить розлогою бібліографією. 

Представлений загальний огляд Інтернет-ресурсів із сфрагістики 
дозволяє зробити наступні попередні висновки. 

Найбільш репрезентативними, досить добре розробленими з точки зору 
техніки, змісту матеріалу, є французькі ресурси. Із виявлених та опрацьова- 
них джерел помітно, наскільки питання археографічного опису печаток  
у французькій історіографії є освоєними, наскільки широкий матеріал введе- 
ний до наукового обігу. 

Характерною особливістю майже усіх опрацьованих мережевих ресур- 
сів є наявність майже виключно середньовічного сфрагістичного матеріалу. 

Типологічно ресурси являють собою: 1) археографічні описи печаток; 
2) загальні нариси історії печатки; 3) відомості про сфрагістичні музеї;  
4) бібліографію сфрагістики (характерна «закритість» на публікації закордон- 
них авторів; кожна національна історіографія зорієнтована на своїх регіо- 
нальних авторів); 5) сфрагістичні енциклопедичні гасла; 6) книги та статті  
з історії сфрагістики.   

Доступ до деяких мережевих ресурсів є обмеженим, що ускладнює 
користування ними.  

Значний масив сфрагістичних першоджерел у Інтернет-ресурсах робить 
їх важливою складовою сігілографічних досліджень. З огляду на вкрай 
бідний репертуар літератури із спеціальних (допоміжних) історичних дисцип- 
лін в українських наукових бібліотеках, Інтернет-ресурси для українського 
дослідника є часом єдиним джерелом як у віднаходженні наукової літератури 
з предмету (як давньої, так і сучасної), так і у прочитанні оцифрованої 
класичної літератури із сфрагістики.  
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З Інтернет-ресурсів довідуємося про функціонування таких своєрідних 
осередків історичної пам’яті як сфрагістичні музеї4. 

Наповненість, зміст представленої інформації у згаданих ресурсах 
відображає рівень опрацювання історіографії з питань сфрагістики. Окрім 
вже згаданих французьких Інтернет-ресурсів, вирізняються німецькі, італій- 
ські та центрально-європейські, тобто там, де традиції позитивістської мето- 
дології у XIX та в першій половині ХХ ст. спричинилися до видання величез- 
них корпусів історичних джерел. І навпаки – англосаксонська історіографія, 
зорієнтована на питання соціальної історії, культурної антропології програє  
у введенні до наукового обігу та опрацюванні джерельного матеріалу, що 
помітно на прикладі сфрагістичних Інтернет-ресурсів. 

Водночас, попри потужний джерельний потенціал мережевих ресурсів, 
гадаю, не варто їх переоцінювати. Вони є важливими лише у паралельному 
застосуванні з традиційними носіями інформації (друкованою продукцією, 
рукописними, іконографічними документами). Здебільшого Інтернет-ресурси 
легітимізують уже введені до наукового обігу джерела та безпосередньо 
відображають рівень розвитку історичної науки.   

 
 
1. Така практика не є характерною для українських музеїв. Приміром,  

у Польщі сфрагістичні колекції також знаходять своє місце у кабінетах нумізматики, 
медалей тощо.  

2. Klima J. Zbiory sfragistyczne w Polsce – raport z wyszukiwania informacji w 
Internecie // Zbiory pieczęci w Polsce, pod redakcja Zenona Piecha i Wojciecha 
Strzyzewskiego. – Warszawa, 2009. – S. 499–515. 

3. Аналіз здійснено на основі статті: Mischke W. Pieczęcie polskie w czeskich 
bazach internetowych // Zbiory pieczęci w Polsce, pod redakcja Zenona Piecha i Wojciecha 
Strzyzewskiego. – Warszawa, 2009. – S. 477–498. 

4. Київський бізнесмен та колекціонер О. Шєремєтьєв планує у майбутньому 
зробити власні сфрагістичні зібрання публічними для дослідників, а відтак відкрити 
перший в Україні сфрагістичний музей.  

 
 




