
406

WiadomościNumizmatyczne,R.LXII,2018,z.1–2(205–206)
DOI10.24425/wn.2018.125062

Lietuvos Banko Pinigų Muziejus  
(Muzeum Pieniądza Banku Litewskiego) 

— ekspozycja stała

Podstawowe funkcje banków central-
nych zwykle sprowadzają się do stero-
wania walutą i obsługą budżetu państwa.
Jeżeli przy okazji ich spełniania jednostki
takie znajdą fundusze i chęć, bypropago-
waćhistoriępieniądza,kulturymaterialnej
i gospodarki pieniężnej, wtedy otrzymu-
jemy obraz, jaki proponuje swoim oby-
watelomi turystomBankLitwy(Lietuvos
Bankas), tworząc wWilnieMuzeum Pie-
niądza (Pinigų Muziejus, adres: Totorių
g. 2/8, Vilnius 01121). Historia muzeum
sięga roku 1985, kiedy toKomunistyczna
Partia Litwy (LSRR) powołała do życia
Muzeum Historii Banku Państwowego.
Muzeum miało wtedy w posiadaniu nie-
wiele eksponatów (ok. 500), a głównym
celem było szerzenie ideologii i propa-
ganda polityczna. Po odzyskaniu niepod-
ległości Litwyw 1990 r. i po utworzeniu
narodowegoBankuLitwymuzeumzostało
zamknięte.Dopierow1993r.postanowiono
przywrócić działalność muzealną, pozy-
skanonoweartefakty,któremiałystworzyć
nową, niepolityczną ekspozycję. Działa-
nia te nie trwały długo, bo jużw 1996 r.
muzeum zostało ponownie zamknięte
aeksponaty rozkradzione.W1997 r.wła-
dze Banku Litwy postanowiły przekazać

pomieszczenieopowierzchni100m2przy
ulicy Tatarskiej na działalność Muzeum
Pieniądza. Przystosowanie obiektu oraz
przygotowanie ekspozycji trwało blisko
dwa lata, a ponowne otwarcie placówki
nastąpiło w 1999 r. Muzeum cieszyło się
natyledużymzainteresowaniemturystów,
że w 2007 r. postanowiono przebudo-
wać gmach główny, który po rozbudowie
pomieszczeń otrzymał nową powierzch-
nię muzealną. 21 grudnia 2010 r. otwo-
rzono „nowe” Muzeum Pieniądza, które
nadwóchpiętrachma300m2powierzchni
ekspozycyjnej.

Tematyką, jaka dominuje wMuzeum
Pieniądza w Wilnie, jest historia rodzi-
mego pieniądza i działalności Banku
Litwy.W podziemiu pokazane sąmonety
starożytne,średniowieczneinowożytne—
wtymciekawiewyeksponowanewgablo-
tach skarby—główniemonet litewskich,
polskich, pruskich, ryskich i szwedzkich
wraz ze zrekonstruowanymi naczyniami,
w których były zdeponowane. Dodat-
kowo skomponowana jest gablota,w któ-
rej umieszczone zostały zabytki związane
z produkcją monet — od wykonywania
canów i płatków aż po wybicie monety
—mamy szczypce, tygle, specjalną łyżkę
i wagi balansowe. Ciekawostką ekspozy-
cjinapoziomie-1sąprzedmiotyzrobione
zmonet lubobiektyozdobionemonetami.
Widzimy broszki i łyżki, które wyko-
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nane są zXIX-wiecznychmonetpruskich
i rosyjskich, następnie mamy łańcuchy
ibransoletkiwytworzonezmonetonomi-
nale 10 i 15 kopiejek z początku XXw.,
a na końcu widzimy ozdobne konwie,
którenaściankachmająwtopionemonety
pruskiezXIXw.,iwazonzwpasowanymi
sześcioma XVIII-wiecznymi szelągami
lubeckimi.W gablotach nie brakuje także
bardziejokazałychnumizmatów,wystawia-
nychpojedynczo,jakpatagonyczydukaty
niderlandzkie. Ciekawym uzupełnieniem
ekspozycjitegopiętrajestmaszyna,która,
gdy się na nią wejdzie, pokazuje wartość
złota, platyny i innych metali o cięża-
rze równym wadze turysty. Dodatkowo
w podziemiu zbudowana jest wysoka na
ponadmetr piramidawykonana zmiliona
monet centowych (monety frakcyjne lita),
która wpisana jest do Księgi Rekordów
Guinnessa. Obok budowli przedstawiony
jestfilmikukazującypowstawanietejpira-
midy monetarnej. Na parterze natomiast
mamy do czynienia przede wszystkim
znumizmatykąXIX-iXX-wieczną,ażpo
czasywspółczesne.Wgablotachwidzimy
pierwsze kasy fiskalne i inne maszyny
wykorzystywane do rachunków, najstar-
szebankomatyorazinneurządzeniazwią-
zane z historią bankowości. Swoją obec-
nośćzaznaczająrównieżmonetylitewskie
sprzedwprowadzeniaeuro— lity i centy.
Obecnesą też liczmanyi inneprzedmioty
monetopodobne. Na tym poziomie znaj-
duje się równieżgablotapoświęcona stre-
fieeuro—pokazanesąbanknoty,a także
monetywszystkich krajów członkowskich
Unii Europejskiej, które są w tej strefie.
Bilonułożonyjestkrajamipochodzenia,po
jednejmoneciekażdegonominału,codaje
obraz szerokiej gamy przedstawień obec-
nych na tego typu monetach. Na koniec
trafiamydo sali omawiającejwspółczesne
pieniądzeobiegającenaświecie.Głównym
jej elementem jest niewysoki regał pełen

szuflad, przed którym znajduje się duży
ekran. Powysunięciu szuflady z konkret-
nym banknotem na dużych rozmiarów
mapie podświetla się państwo, z którego
pochodzidanypieniądz,wrazzezdjęciami
pozostałychnominałówużywanychwtym
kraju oraz notką dotyczącą tej waluty.
Na tym poziomie znajduje się również
wieleplansz interaktywnychzwszelkiego
rodzajugrami,quizamiorazinformacjami,
któreskierowanesągłównie(alenietylko!)
donajmłodszychzwiedzającychmuzeum.

Ryc.1.MuzeumPieniądzawWilnie,skarb
monetpolskich,pruskichiryskichzeŚrednik
(lit.Seredžius),tpq1627r.,fot.ŁukaszSroka.

Wstęp do muzeum jest bezpłatny.
Placówka przystosowana jest dla osób
zarówno niepełnosprawnych ruchowo, jak
iniedowidzących.

Muzeum jest bardzo dobrym pomy-
słem na edukację w sferze numizmatyki
ihistoriipieniądza.Inicjatywatawartajest
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ze wszech miar uznania, gdyż narodowa
instytucja odpowiedzialna za pieniądz
aktualnieużywanywkrajupowinna także
dbaćoupowszechnianiewiedzyohistorii
obiegu monetarnego, jak i o historii ban-
kowości. Narodowy Bank Litwy oprócz
popularyzacji historii gospodarki poprzez
stałąwystawęmuzealnądodatkowowydaje

publikacje (niektóre o charakterze ściśle
naukowym1), które dostępne sąw postaci
papierowej dla zwiedzających po wcze-
śniejszej prośbie, a część z nich dostępna
jest do pobrania na stronie internetowej
muzeum—http://www.pinigumuziejus.lt.

Paweł Milejski

1	Np:	V.	Ruzas,	Coins of the Grand Duchy of 
Lithuania at the Money Museum of the Bank 
of  Lithuania,	 Vilnius	 2015;	V.	Ruzas,	Collection 
of the 15th c. Coins of the Golden Horde at the 
Money Museum of the Bank of Lithuania,	Vilnius	
2013.




