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Straipsnyje* nagrinëjamos Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës monetos, kuriø averse pavaizduoti stulpai,
o reverse – ietigalis su kryþiumi. Apraðomi seniau þinomi ir nauji ðiø monetø radiniai, taip pat, remiantis
naujausiais archeologijos, heraldikos, sfragistikos, istorijos, metrologijos, technologijos ir numizmatikos
duomenimis, pagrindþiamas ðiø monetø priskyrimas Lietuvos didþiajam kunigaikðèiui Vytautui ir jø
datavimas apie 1411–1430 m.
Pagrindiniai þodþiai: moneta; stulpai; ietigalis su kryþiumi.

Ávadas

*Ðiame straipsnyje nebandoma
atsakyti á visus kylanèius klausimus ir nedaromos galutinës iðvados, dalis klausimø yra paliekami tolesnei diskusijai.

Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës (LDK) monetos buvo pradëtos kaldinti XIV a. pabaigoje,
taèiau, nesant to meto raðytiniø ðaltiniø, pirmøjø LDK monetø atribucija yra lydima nesibaigianèiø diskusijø.
Seniausiose LDK monetose nëra nurodytø jø kaldinimo datø (datos atsiranda tik
1508 m.), ne visose tiesiogiai áraðyti ir valdovø vardai. Ilgà laikà jos net buvo vadinamos
anoniminëmis. Taèiau ðiandien jau be abejonës galima pasakyti, kad valdovø vardai arba
titulai yra nurodyti visose monetose, tik jie slëpësi po puikiai paþástamais, bet nesugebëtais
gerai suprasti þenklais. Dël visø ðiø prieþasèiø kai kuriø seniausiø LDK monetø datavimas
svyravo ðimtu metø. Jos ávairiø, o kartais – ir tø paèiø tyrinëtojø buvo datuojamos arba
XIV a. antràja puse, arba XV a. Tø paèiø tipø monetos buvo priskiriamos valdovams nuo
Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Algirdo (1345–1377), Trakø kunigaikðèio (1345–1381) ir
Lietuvos didþiojo kunigaikðèio (1381–1382) Kæstuèio iki Lietuvos didþiojo kunigaikðèio
Kazimiero (1440–1492). Vis dëlto daugiausia diskusijø tarp tyrinëtojø kelia klausimas, ar
LDK monetos buvo kaldinamos iki Lietuvos didþiajam kunigaikðèiui Jogailai tampant Lenkijos karaliumi (1386 m.) ir pakrikðtijant Lietuvà (1387 m.), ar vëliau. Atsakymas á ðá klausimà ðiandien jau yra þinomas, nors ir toliau vis dar bandoma árodyti pagoniðkø LDK monetø buvimà. Ðiame straipsnyje nagrinëjamos monetos su stulpais ir ietigaliu su kryþiumi,
kurioms nuo 1949 m. yra prigijæs Georgijaus Fiodorovo ávestas sàlyginis antrojo tipo monetø
pavadinimas, ilgà laikà ávairiø tyrinëtojø taip pat buvo vadinamos pagoniðkosios LDK
palikimu. Bet ar yra nors kiek pagrindo taip manyti? Straipsnyje nurodomi argumentai,
kuriuos pateikia tyrëjai ðiø monetø atribucijai patvirtinti, ir svarstomas jø pagrástumas.
Apie monetas, kuriø averse pavaizduoti stulpai, o reverse – ietigalis su kryþiumi (þr.
1–8 pav.), pirmà kartà buvo suþinota XIX a. penktajame deðimtmetyje, kai 1841 m. viena
tokia moneta rasta senkapyje prie Druskininkø. Ði moneta pateko á istoriko Teodoro Narbuto
sudarytà rinkiná. Netrukus ji ir apraðyta, taèiau reverse buvo áþvelgtas kardas arba kryþius
ir todël iliustracijoje pavaizduotas dvigubas kryþius (Tyszkiewicz 1845: 19). 1998 m. pakartotinai iðleistoje 9 tomø T. Narbuto (1998: 253) papildytoje „Lietuviø tautos istorijoje“
irgi yra ádëtas ðios monetos pieðinys ir apraðas. Ðiame leidinyje teigiama, kad kitoje monetos
pusëje yra sunkiai matomas „kalavijo þenklas, pavaizduotas ant skersinës figûros“. Geriau
ásiþiûrëjus á iliustracijà, nelieka abejoniø, kad tai – ietigalis su kryþiumi.
Pirmà kartà moneta, kurios averse vaizduojami stulpai, o reverse – ietigalis su kryþiumi,
tiksliai buvo apraðyta 1850 m. (þr. Stupnicki 1850: 8). Vëliau ðio tipo monetos buvo
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1 pav. LDK. Vytautas. Denaras.
Apie 1411–1430 m. Falsifikatas.
Æ 12,5 mm, p – 0,264 g (Valdovø rûmø pietinio korpuso iðorë, 1991 06 23. Saugoma Lietuvos nacionaliniame muziejuje, N 20986)

2 pav. LDK. Vytautas. Denaras.
Apie 1411–1430 m. Æ 12,3 mm,
p – 0,147 g (Valdovø rûmø rytinio ir ðiaurinio korpuso sandûros
iðorë, 2002 10 09. Saugoma
LNM, N 21865)

minimos daugelyje XIX a. ðaltiniø (þr. Köhne 1853; Kirkor 1869; Radziwiùù 1869: 17;
Hutten-Czapski 1871: 13–14; Tyszkiewicz 1875: 5, 27; Ryszard 1880; Teichmann 1884;
Stronczyñski 1885: 51–52; Wittyg 1885). Jas tyrinëtojai priskyrë LDK, taèiau priskirti
monetà konkreèiam valdovui ryþtasi ne ið karto. Pirmieji autoriai apraðë monetà, bet
nesvarstë jos priklausomybës ir datavimo klausimø. Tik Adomas Honoris Kirkoras (1869:
95) jà datavo XIV a. pirmàja puse ir priskyrë Lietuvos didþiajam kunigaikðèiui Gediminui.
Vëliau þymûs kolekcininkai ðio tipo monetas priskyrë kunigaikðèiui Kæstuèiui, bet netrukus
tokia nuomonë sulaukë kritikos. Alojzy Teichmann (1884) jas laikë kaldintomis Vytauto.
Taèiau tam ið karto paprieðtaravo Wiktor Wittyg (1885: 60) – jis monetas laikë
pagoniðkomis, kaldintomis nuo Mindaugo ir Gedimino iki Kæstuèio valdymo laikø. Vëliau
W. Wittyg savo nuomonæ dël monetø datavimo pakeitë, bet kaldintojø tiksliai neávardijo.
Jis minëjo Lietuvos didþiuosius kunigaikðèius Algirdà, Jogailà, Skirgailà ir Vytautà, monetas
laikë kaldintomis iki 1395 arba 1399 m. (þr. Wittyg 1886: 135). Vykstant tokiems ginèams,
pirmà kartà buvo nurodyta, kad numizmatai yra pasidalijæ á dvi grupes: vieni teigia
lietuviðkas monetas kaldinus iki unijos (1385 m. Krëvos sutarties – E. R.), kiti – po unijos
(Wittyg 1886: 133). Tai yra, vieni numizmatai manë, kad LDK monetos buvo pradëtos
kaldinti iki 1386 m., kai Jogaila tapo Lenkijos karaliumi ir 1387 m. Lietuvoje ávedë krikðèionybæ, kiti – kad LDK monetos imtos kaldinti tik po ðiø ávykiø. Toks nuomoniø pasidalijimas tarp numizmatø vyravo ir visà XX amþiø.
XIX a. pabaigoje–XX a. pradþioje monetos, kuriø averse vaizduojami stulpai, o reverse –
ietigalis su kryþiumi, buvo datuojamos labai ávairiai: nuo Lietuvos didþiojo kunigaikðèio
Algirdo valdymo laikotarpio iki 1413 m. ar net 1418 m. (þr. Wittyg 1894: 272). Pirmoje
studijoje, skirtoje vien seniausioms LDK monetoms, buvo pareikðta nuomonë, kad ðias
monetas kaldino Lietuvos didysis kunigaikðtis Jogaila (þr. Gumowski 1920: 33–41). XX a.
pirmojoje pusëje apie monetas, kuriose pavaizduoti stulpai ir ietigalis su kryþiumi, ëmë
raðyti ir Lietuvos autoriai. Nors jie daugiausia rëmësi lenkø numizmato Marian Gumowski
atliktais tyrimais (þr. Jonynas 1930), dalis raðiusiøjø monetas siejo su Lietuvos didþiuoju
kunigaikðèiu Vytautu (Karys 1936; Jurgutis 1938: 64; 1996: 75). Tokios pat nuomonës
buvo ir rusø numizmatai, ðias monetas datavæ labai ávairiai – nuo 1384 m. iki XV a. pradþios
(Fiodorov 1949) ir nuo XV a. pradþios (Iljin 1940: 17). Tarp JAV lietuviø (þr. Karys 1959:
152, 160) buvo paplitusi nuomonë, kad ðio tipo monetos buvo kaldinamos tiek Jogailos
(maþdaug nuo 1384 m.), tiek Vytauto (maþdaug nuo 1392 m. iki 1396 m.).
Nuo XX a. septintojo deðimtmeèio, remiantis naujais archeologiniais radiniais, aptariamosios monetos vël imtos priskirti kunigaikðèiui Kæstuèiui (þr. Tautavièius 1965), o nuo
aðtuntojo deðimtmeèio vël ásivyravo dvi prieðingos nuomonës. Lenkø numizmato Ryszard
Kiersnowski (1984) pareikðta nuomonë, kad monetos, kuriose pavaizduoti stulpai ir ietigalis su kryþiumi, buvo kaldinamos Vytauto po 1401 m. ir kad visos LDK monetos buvo
pradëtos kaldinti tik Jogailai tapus Lenkijos karaliumi, sukëlë gana didelá lietuviø numizmatø
pasipiktinimà ir jai buvo greitai pasiprieðinta. Daugelis raðë, kad ðios monetos buvo
kaldinamos pagoniðkoje Lietuvoje kunigaikðèio Kæstuèio (Duksa 1986; 1991: 85–86, 174;
Aleksiejûnas 1987; Michelbertas 1988: 36–37; 1989; Sajauskas 1992; Sajauskas, Kaubrys
1993: 25, 41; Terleckas 2002). Vis dëlto buvo autoriø, kurie tokià nuomonæ ávertino kritiðkai,
o ne skatinami patriotiniø jausmø ir emocijø. R. Kiersnowski pritarë Eugenijus Ivanauskas,
kuris 1994 m. kartu su bendraautoriumi Mikeliu Balèiumi iðleido pirmà lietuviø parengtà
studijà, skirtà vien tik seniausioms LDK monetoms (þr. Ivanauskas, Balèius 1994). Studijos
autoriai teigë, kad monetas, kuriø vienoje pusëje pavaizduoti stulpai, kitoje – ietigalis su
kryþiumi, nuo 1413 iki 1430 m. kaldino Vytautas. Ir nors toks pritarimas lenkø numizmatui
sukëlë kitø lietuviø didelá nepasitenkinimà, laikui bëgant, atsirado ir tokià nuomonæ palaikanèiø.
1997 m. archeologas Aleksiejus Luchtanas, remdamasis Kernavëje atliktais archeologiniais tyrimais, nustatë, kad monetos, kuriose vaizduojami stulpai ir ietigalis su kryþiumi,
tikrai yra kaldintos XV a. pradþioje ir gali bûti siejamos tik su Vytautu. Taèiau Eugenijaus
Svetikas (1996: 82), remdamasis senkapiø medþiaga, pateikë argumentø, kad ðios monetos buvo kaldinamos XIV a. antrojoje pusëje. Baltarusijos ir Ukrainos numizmatai, remdamiesi radiniais, monetas su stulpais ir ietigaliu su kryþiumi taip pat datavo XV a. ir priskyrë

4 pav. LDK. Vytautas. Denaras.
Apie 1411–1430 m. Æ 13,5 mm,
p – 0,148 g (Valdovø rûmø ðiaurinio korpuso priestato iðorë,
2002 08 07. Saugoma LNM,
N 21869)

*Vilniaus baltarusiø muziejaus
gautø eksponatø registracijos
knyga. 1942 m. – Lietuvos
nacionalinis muziejus (A, ap. 3,
b. 24, l. 12, Nr. 317).

1. Monetø radiniai

Kaip minëta, pirmà kartà moneta, kurioje pavaizduoti stulpai ir ietigalis su kryþiumi,
buvo rasta 1841 m. senkapyje prie Druskininkø. 1848 m. Trembovlios mieste (Ternopolio sr.,
Ukraina) aptiktas ir pirmasis lobis, kuriame buvo ðio tipo monetø (33 vnt. tarp beveik
4 tûkst. ávairiø kitø monetø).
XIX a. antrojoje pusëje ðiame straipsnyje aptariamø monetø radiniø – tiek pavieniø,
tiek kartu su kitomis monetomis – labai padaugëjo. Dauguma monetø buvo rastos Ukrainoje: 1884 m. (197 vnt.) – Berdièeve (Þitomiro sr.), 1894 m. (160 vnt.), 1896 m. (4 vnt.) –
Lucke (Voluinës sr.). 1898 m. Lucke tokiø monetø buvo rasti keli svarai (1 svaras –
409,51 g). Taigi jø buvo ne vienas tûkstantis, nes vienos monetos masë yra apie 0,3 g
(þinoma 14 vnt.). 1896 m. 4 monetos rastos Kijeve, 1898 m. 800 monetø archeologai
rado Pulhanove (Lucko r.) (Fedorovas 1951: 221–222; Kiersnowski 1984: 168–169).
Baltarusijos teritorijoje aptikta tik pavieniø monetø: iki 1871 m. – Kuðeleve (Naugarduko r.),
1894 m. – Vitebske, kitø þinomø radiniø monetø tipas nëra tiksliai nustatytas (Fedorovas
1951: 213–214; Bektinejev 1994: 43). Lietuvoje 1852 m. ðiø monetø lobis (þr. priedo
1 lent.) buvo aptiktas Trakø Vokëje (Vilniaus r.), 1885 m. pavieniø monetø rasta senkapiuose Kaniavoje (Varënos r.), 1888 m. – Alovëje (Alytaus r.).
XX a. monetø, kuriose pavaizduoti stulpai ir ietigalis su kryþiumi, taip pat buvo randama
gana daug. Monetø gausumu iðsiskiria du lobiai. Vienas 1932 m. buvo iðkastas Siedliskoje
(Kostopolio r., Rovno sr., Ukraina). Lobá sudarë 1,5 tûkst. monetø, taèiau á Lucko muziejø
pateko tik nedidelë jø dalis (þinomos 38 monetos). Kitas lobis 1941 m. buvo rastas Vilniuje,
Verkiuose. Já sudarë gerokai daugiau nei 2 tûkst. aptariamo tipo monetø. 1939 monetos
pateko á Nacionaliná M. K. Èiurlionio dailës muziejø, 141 – á Vilniaus universiteto mokslo
muziejø, 32 – á Ðiauliø „Auðros“ muziejø, 14 – á Lietuvos nacionaliná muziejø (Ivanauskas
1995: 22). Dar 20 ðio lobio monetø 1942 m. birþelio 9 d. ið Antono Jarmalovièiaus uþ 20
reichsmarkiø nupirko Vilniaus baltarusiø muziejus*. Dalis monetø pasklido tarp gyventojø
ir pateko á kolekcininkø rankas, nes lobio radëja ne visas jas surinko, o dalá iðdalijo.
Be ðiø dviejø lobiø, Lietuvoje rasti dar trys (þr. priedo 1 lent.). Daug monetø buvo ir
senkapiuose, pavieniø radiniø – miestuose ir miesteliuose. Ið viso Lietuvoje ðiandien yra
þinomos 42 vietos (7 lobiai, 24 senkapiai, 11 pavieniø radiniø vietø), kuriose rasta daugiau
kaip 2 640 monetø. Dauguma monetø, kaip minëta, rasta Verkiuose, daugiausia monetø
viename senkapyje – Radikiuose, Kauno rajone (32 vnt.), daugiausia pavieniø monetø –
Vilniaus þemutinës pilies Valdovø rûmø teritorijoje (22 vnt.). Daugiausia radimvieèiø yra
pietrytinëje ir centrinëje Lietuvos dalyje. Taip pat þinomos penkios radimvietës Þemaitijoje
(þr. priedo 1 pav.).
XX a. monetø, kuriø vienoje pusëje pavaizduoti stulpai, kitoje – ietigalis su kryþiumi,
archeologai rado ir Baltarusijoje bei Ukrainoje. Baltarusijoje penkiose vietovëse rasta dau-
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3 pav. LDK. Vytautas. Denaras.
Apie 1411–1430 m. Æ 12,8 mm,
p – 0,272 g (Valdovø rûmø ðiaurinio korpuso priestato iðorë,
2002 08 06. Saugoma LNM,
N 21867)

Lietuvos didþiajam kunigaikðèiui Vytautui (Bektinejev 1994: 14; Kozubovskij 1994: 30;
Sinèiuk 1994: 21). Nieko nuostabaus, kad tokios pat nuomonës buvo ir lenkai (Kopicki
1995: 143, 168).
Lietuviø autoriai dël aptariamøjø monetø priskyrimo ginèijosi iki pat XXI a. pradþios.
Padëtis pasikeitë 2002 m., kai archeologiniø tyrimø metu Vilniaus þemutinës pilies Valdovø
rûmø teritorijoje buvo rasta nenuginèijamø árodymø, kad vadinamosios Kæstuèio monetos
turi bûti datuojamos tik XV a. pradþia. Vienas ið tokiø árodymø – unikalus XIV a. pabaigos
lobis, kuriame tarp penkiø skirtingø tipø LDK monetø jø nebuvo (Remecas 2003: 53).
Radus ðá lobá, dauguma lietuviø tyrinëtojø jau sutinka, nors dar ir labai nedràsiai, kad ðios
monetos buvo kaldinamos XV a. ir gali bûti siejamos tik su Lietuvos didþiuoju kunigaikðèiu
Vytautu. Su tuo sutinka ir archeologai, kurie anksèiau jas priskyrë kunigaikðèiui Kæstuèiui
(þr. Tautavièius 2002; Svetikas 2003: 47). Vis dëlto dar yra tuo abejojanèiø (þr. Sajauskas
2004: 89–90). Abejones dël minimø monetø datavimo gali iðsklaidyti tik pateikti konkretûs
faktai (pastarøjø trûkdavo daugelyje anksèiau parengtø darbø), paremti archeologiniais
monetø radiniais, lobiais, numizmatiniais tyrimais, taip pat monetose esanèiø simboliø
iðaiðkinimas.
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giau kaip 20 monetø (Bektinejev 1994: 43). Ukrainoje daugiausia tokiø monetø yra
randama Voluinëje. Padnieprëje þinomos septynios radimvietës (5 pavienës monetos ir 2
lobiai), Rytø Ukrainoje – kol kas në vienos (Kozubovskij 1994: 31). Paskutiniais metais
Kijeve (trijose vietose) buvo rastos dar 9 monetos (Kozubovskij 2002: 115). Taip plaèiai ir
gausiai Ukrainoje paplitusios tik ðio tipo pirmosios LDK monetos. Kitø tipø monetø
Ukrainoje rasta vos po kelis vienetus.
Lietuvoje ðiek tiek plaèiau yra paplitusios tik Kazimiero monetos (vienoje pusëje –
stulpai su raide K centre, kitoje – raitelis), jø rasta 8 lobiuose ir 31 senkapyje. Vis dëlto ðiø
radiniø yra gerokai maþiau (apie 1 tûkst. vnt.) nei monetø su stulpais ir ietigaliu su kryþiumi.
Kitø tipø monetos paplitusios daug maþiau: jø rasta arba po kelias deðimtis, arba tik ðiek
tiek daugiau nei 100 vienetø.
Dël gausios emisijos ir plataus paplitimo aptariamo tipo monetos pelnë ir monetø
falsifikuotojø dëmesá. Ðiandien yra þinomos 3 padirbtos monetos, pagamintos ið vario
lydinio ir padengtos alavu. Jos rastos Masteikiø ir Radikiø (abu – Kauno r.) senkapiuose
(Ivanauskas 2001: 109, 161) bei Vilniaus þemutinës pilies Valdovø rûmø teritorijoje (Kuncevièius, Aleksiejûnas 1992: 68).
5 pav. LDK. Vytautas. Denaras.
Apie 1411–1430 m. Æ 13,4 mm,
p – 0,250 g (Valdovø rûmø pietrytinio kampo iðorë, 2002 10 30.
Saugoma LNM, GRD 93965)

6 pav. LDK. Vytautas. Denaras.
Apie 1411–1430 m. Æ 14,0 mm,
p – 0,285 g (Valdovø rûmø pietrytinio kampo iðorë, 2002 10 30.
Saugoma LNM, GRD 93966)

2. Monetø datavimas

Kaip minëta, monetos su stulpais ir ietigaliu su kryþiumi buvo datuojamos labai ávairiai.
Jas datuojant daugiausia remtasi lobiø analize, taip pat archeologiniø tyrimø metu rastomis
monetomis ir monetø ikonografija. Paskutiniais metais padaugëjus radiniø, galima pateikti
labiau pagrástø ir iðsamesniø argumentø, o kartu priminti ir anksèiau pateiktus argumentus.
Lobiø duomenys. Neþinomø monetø kaldinimo laikas nustatomas pagal kitø to paties
lobio monetø kaldinimo laikà ir monetø nudilimo laipsnius, rodanèius jø senumà. Taèiau,
remiantis anksèiau surastø lobiø monetomis, monetos su stulpais ir ietigaliu su kryþiumi
buvo datuojamos prieðtaringai, ne visada buvo tinkamai iðnagrinëjama lobiø teikiama
informacija. Daugiausia tokia informacija pasinaudojo lenkø numizmatas Ryszard Kiersnowski. Remdamasis keturiais lobiais – Verkiø, Lucko, Siedliskoje ir Trembovlios – jis nustatë,
kad monetas 1401–1430 m. kaldino Lietuvos didysis kunigaikðtis Vytautas (þr. Kiersnowski
1984: 154). Ðiuose lobiuose kartu su mûsø aptariamomis monetomis buvo ir kitø XV a.
datuojamø monetø. Trembovlios lobio paslëpimo laikas yra nustatomas pagal vengriðkus
Vladislovo I (1440–1444) ir lenkiðkus Vladislovo III (1434–1444) denarus (Stupnicki 1850: 8),
Lucko lobio paslëpimo laikas – pagal Kazimiero Jogailaièio (1446–1492) ðilingà, Siedliskoje
lobio paslëpimo laikas – pagal Vladislovo III arba Kazimiero Jogailaièio denarà. Lietuvoje
rasto Verkiø lobio paslëpimo laikà geriausiai nurodo dvi Silezijos monetos, ið kuriø viena
yra Nysos miesto heleris, kaldintas apie 1430 m. (Kiersnowski 1984: 154). Naujausi tyrimai
rodo, kad ðios dvi Silezijos monetos yra Oleðnicos kunigaikðtystës Konrado VII Albuso
heleris, kaldintas Volovo kalykloje apie 1430–1438 m., ir Nysos kunigaikðtystës vyskupo
Konrado I (IV) heleris, kaldintas apie 1430–1438 m. (þr. monetas nr. 30, 32: Paszkewicz
2003: 258). Reikëtø paminëti ir Berdièevo lobá. Já apraðydamas A. Teichmann (1884: 9)
paþymëjo, kad Vaclovo IV (1378–1419) graðiai yra visiðkai nudilæ, o dalis monetø su stulpais
ir ietigaliu su kryþiumi yra labai geros bûklës, dël to monetø priskirti kunigaikðèiui Kæstuèiui
esà neámanoma.
Daug sunkiau nustatyti kitø lobiø ir juose buvusiø ðio tipo monetø paslëpimo laikà,
nes jos rastos tik kartu su Vaclovo IV (1378–1419) graðiais, kuriuos tiksliau datuoti yra
labai sunku, arba vienos.
Tie autoriai, kurie monetas priskyrë Kæstuèiui, á ankðèiau minëtus lobius ir jø sudëtá
nekreipë dëmesio arba juos ignoravo (þr. Tautavièius 1965: 80; Michelbertas 1988: 121;
Duksa 1991: 86; Sajauskas 1992: 102; 2004: 89–90). Kaip pagrindiná argumentà jie
pateikë Trakø salos pilyje 1956 m. rastà lobá, kurá sudarë tik monetos su stulpais ir ietigaliu
su kryþiumi. Jis buvo rastas po griuvësiø sluoksniais. Anot archeologo Adolfo Tautavièiaus
(1965: 80), lobis ten tikriausiai pateko pirmosios statybos metu – XIV a. antrojoje pusëje
(iki 1383 m. pilis dar nebuvo baigta statyti). Toks lobio datavimas jau ne vieno tyrëjo yra
kritikuotas (þr. Kiersnowski 1984: 153; Luchtanas 1997: 54–55), taèiau ðiame straipsnyje
jo plaèiau nesvarstysime, o tiesiog pasiremsime paèiø lobiø duomenimis.

8 pav. LDK. Vytautas. Denaras.
Apie 1411–1430 m. Æ 11,0 mm,
p – 0,170 g (Vilniaus þemutinës
pilies II oficinos pietinë dalis,
2004 12 22. Saugoma LNM,
GRD 100546)
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Paskutinës Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Vytauto kaldintos monetos

7 pav. LDK. Vytautas. Denaras.
Apie 1411–1430 m. Æ 12,5 mm,
p – 0,253 g (Valdovø rûmø pietinio korpuso iðorë, 2002 m. Saugoma LNM, GRD 97024/138)

Iki šiol yra þinomi keturi neabejotinai XIV a. pabaiga datuojami lobiai, kuriuose buvo
rasta ir to laikotarpio LDK monetø. Tai Mitkiðkiø (Trakø r.), Raudondvario (Vilniaus r.),
Sosnicos (Èernigovo sr., Ukraina) lobiai (þr. Kiersnowski 1984: 171; Ivanauskas 1995:
17–18) ir naujausias radinys – Vilniaus þemutinës pilies lobis (þr. Remecas 2003). Pirmuose
trijuose buvo Jogailos monetø su raiteliu ir dvigubu kryþiumi skyde, datuojamø apie
1388–1392 m., o Vilniaus þemutinës pilies lobá sudarë net penkiø skirtingø tipø LDK
monetos, datuojamos nuo 1386 iki 1396 m. Nei viename ðiø lobiø nebuvo vadinamøjø
Kæstuèio monetø, nors XV a. pirmàja puse datuojamuose keturiuose lobiuose ðiø monetø
buvo gana daug (nuo 10 iki keliø tûkstanèiø). Be to, nei viename lobyje kartu su mûsø
aptariamomis monetomis nebuvo rasta XIV a. antrojoje pusëje Kijeve kaldintø Vladimiro
Algirdaièio (apie 1367–1395) monetø. Pastarøjø Ukrainoje rasta gana daug – þinoma
net vienuolika lobiø, kuriuose buvo apie 1,2 tûkst. tokiø monetø (Kotlar 1975: 25–41).
Ðiø monetø neabejotinai turëtø bûti rasta kartu su monetomis, kuriø averse pavaizduoti
stulpai, o reverse – ietigalis su kryþiumi, jei pastarosios bûtø buvusios kaldinamos XIV a.
antrojoje pusëje.
Pateikti lobiø duomenys neleidþia abejoti, kad monetos su stulpais ir ietigaliu su kryþiumi
buvo kaldinamos XV a. Taèiau pasvarstykime ir kitus argumentus.
Archeologijos duomenys: senkapiai. Archeologai iki ðiol tiksliausiai datuodavo uþdarus
kompleksus, t. y. kapus. Deja, senkapiuose rastø monetø tyrëjai daþniausiai tik nurodydavo
monetø radimo vietà, o jø datavimo ir priklausomybës klausimø nesvarstydavo (þr.
Fedorovas 1951; Tautavièius 1965; Svetikas 1995: 119–121). Tiesa, visada bûdavo
paþymima, kad nei viename kape nerasta skirtingø tipø LDK monetø.
Datuoti seniausias LDK monetas, remiantis senkapiø medþiaga, pirmasis pabandë
archeologas Eugenijus Svetikas (1996). Jis palygino kapø radinius ið buvusiø Rytprûsiø
(Ruvnina Dolnos senkapio) su tokiais pat radiniais ið Lietuvos senkapiø (Alytaus ir Karmëlavos). Pagal Rytprûsiø kapuose rastas monetas, datuojamas XIV a. antràja puse, LDK
monetas su stulpais ir ietigaliu su kryþiumi E. Svetikas (1996: 82) datavo XIV a. antràja
puse. Taèiau toks datavimas buvo pagrástas tik dviejø kapø Rytprûsiuose ir dviejø kapø
Lietuvoje (Alytaus ir Karmëlavos senkapiø) duomenimis.
Visiðkai kitoká datavimà, remdamasis senkapiø medþiaga, pateikë archeologas
A. Luchtanas (1997). Iðtyrus XIII–XIV a. Kernavës kapinyno (Kriveikiðkiø) 148 kapus,
viename jø buvo rastos 2 Jogailos monetos, kaldintos apie 1388–1392 m. Kitame
XIV–XV a. sandûros–XVIII a. miesto kapinyne (senøjø Kernavës baþnyèiø ðventoriuje)
buvo rasta Vytauto moneta (vienoje pusëje – ietigalis su kryþiumi, kitoje – áraðas PEÈAT),
datuojama apie 1392–1396 m., 3 Kazimiero monetos ir 5 monetos su stulpais ir ietigaliu
su kryþiumi. Remdamasis ðiais Kernavës radiniais, A. Luchtanas (1997: 58) nustatë, kad
monetos su stulpais ir ietigaliu su kryþiumi nuo XV a. buvo kaldinamos Vytauto.
Pastaraisiais metais mûsø aptariamas monetas, remdamasis senkapiø medþiaga, Vytautui
priskyrë ir archeologas A. Tautavièius (2003: 165). Jis ðias monetas laikë kaldintomis iki
1430 m., taèiau iðsamiau tokio datavimo nepagrindë. E. Svetikas (2003: 47), ið naujo
iðanalizavæs atskirø dirbiniø klasterius, buvusius kompleksuose su mûsø aptariamomis
monetomis, ankstesnio monetø datavimo atsisakë ir jas datavo XV a. pirmuoju ketvirèiu.
Prie pateiktø argumentø galima pridëti ir dar kelis.
Šiandien þinomi 24 Lietuvoje ir 2 Baltarusijoje esantys senkapiai, kuriuose rasta monetø
su stulpais ir ietigaliu su kryþiumi. Be atsitiktiniø radiniø ið suardytø kapø, ðiø monetø
galëjo bûti 56 kapuose (Svetikas 2003: 47). Kaip minëta, nei viename kape nebuvo
skirtingø tipø LDK monetø. Taèiau skirtingø tipø monetø rasta tame paèiame senkapyje.
Þinoma bent deðimt senkapiø (Alytaus, Bazorø, Diktarø, Gëluvos, Karmëlavos, Kernavës,
Pribitkos, Radikiø, Rumðiðkiø ir Skrebinø), kuriuose buvo rasta mûsø aptariamø monetø
kartu su Kazimiero (1440–1492) denarais (þr. Ivanauskas 2001). O ið penkiø senkapiø
(Aþugiriø, Narkûnø, Obeliø, Sariø, Ðeimyniðkëliø), kuriuose buvo Jogailos monetø, mûsø
aptariamø monetø rasta tik viename (Aþugiriø).
Taigi pateikti senkapiø duomenys taip pat patvirtina, kad monetos su stulpais ir ietigaliu
su kryþiumi buvo kaldinamos XV amþiuje.
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*Paieškos darbus pilies teritorijoje atlieka šio straipsnio autorius.

Archeologijos duomenys: pavieniai radiniai. Ilgà laikà pavieniai radiniai archeologø buvo
vertinami labai atsargiai. Daþnai net teigta, kad tokius radinius galima datuoti tik ðimto
metø tikslumu, ir tokios nuomonës prisilaikantys archeologai daþniausiai bûdavo teisûs.
Taèiau kai kuriø monetø kaldinimo datos yra nustatytos, remiantis tik viena moneta, pavyzdþiui, labai daþnai Kæstuèio monetø ðalininkø minima 1963 m. Trakø pusiasalio pilyje
rasta moneta (þr. Tautavièius 1965: 80). Pastarojo radinio ankstyvà datavimà paneigë
A. Luchtanas (1997: 55).
Pavieniø radiniø datavimas pastaraisiais metais yra pasikeitæs. Tai lëmë naujos
technologijos taikymas archeologijoje, pirmiausia – metalo detektoriaus panaudojimas.
Anksèiau archeologiniai sluoksniai daþniausiai bûdavo datuojami pagal vienà monetà.
Taèiau tokiu bûdu tiksliai datuoti ne tik seniausias LDK monetas, bet ir visus kitus radinius
neámanoma, nes moneta galëjo patekti á þemæ, apyvartoje iðbuvusi skirtingà laiko tarpà.
Tiksliai datuoti archeologijos sluoksná galima tik radus kelias monetas.
Pastarøjø daugiau nei penkiolikos metø iðskirtiniu archeologiniu objektu laikomi Vilniaus
þemutinës pilies Valdovø rûmai. Jø teritorijoje atliekami archeologiniai tyrimai atskleidë
ne vienà mûsø valstybës istorinæ paslaptá. Viena ið tokiø atskleistø paslapèiø yra ir seniausiø
LDK monetø datavimas. Nuo 2001 m., pradëjus taikyti modernø metalo detektoriø*, iki
2004 m. buvo surastos 147 seniausios LDK monetos, nors iki tol jø buvo rasta tik 18.
Rastosios monetos leido gana tiksliai nustatyti jø priklausomybæ, taip pat kaldinimo laikà.
Valdovø rûmø teritorijoje ið viso buvo rasta 22 monetos, kuriø vienoje pusëje pavaizduoti
stulpai, kitoje – ietigalis su kryþiumi (ið viso seniausiø LDK monetø rasta 165 vnt.). Monetø
buvo ávairiose vietose nevienodas kiekis. 1991–1992 m. Valdovø rûmø pietinio korpuso
iðorëje buvo aptiktos 5 pastarojo tipo monetos, taèiau jø kaldinimo data nenustatyta, nes
dauguma ðiø monetø buvo rastos suardytame sluoksnyje, kasant Valdovø rûmø pamatus.
2002 m. ten pat, suardytame sluoksnyje, aptikta ir dar viena moneta. 2002 m. po 5
monetas buvo rasta ðiaurinio korpuso ir pietrytinio kampo iðorëje. Pastarosios monetos
gulëjo nesuardytuose sluoksniuose. Jas datuoti labai padëjo kartu buvusios kitos monetos. Virð sluoksnio su aptariamosiomis monetomis buvo Kazimiero monetø – dvi ðiaurinio korpuso ir viena rytinio korpuso iðorëje. Ðiaurinio korpuso iðorëje 5 monetos buvo
rastos sluoksnyje tarp dviejø mediniø keliø. Ten pat buvo 4 mûsø aptariamos monetos ir 1
Kazimiero moneta. Po ðiais sluoksniais, taip pat abejose vietose, buvo daug Jogailos ir
Vytauto monetø, datuojamø nuo 1386 iki 1402 m. Dar 6 monetos su stulpais ir ietigaliu
su kryþiumi (2 – pietinio korpuso, 4 – ðiaurinio korpuso iðorëje) buvo rastos 2003–2004 m.
Jos tik patvirtino ankstesná datavimà: virð jø buvo Kazimiero, po jomis – Jogailos monetø.
Toká datavimà patvirtina ir kiti radiniai, bûdingi tik tam tikriems laikotarpiams (þiedai,
strëliø antgaliai ir kt.).
Taigi pavienës monetos su stulpais ir ietigaliu su kryþiumi rodo, kad jos neabejotinai
buvo kaldinamos XV a., ir kartu patvirtina toká patá lobiuose ir senkapiuose buvusiø
monetø datavimà. Taèiau kyla klausimas, ar archeologijos duomenys leidþia ðias monetas
tiksliau datuoti.
Pirmiausia paþymëtina, kad visos mûsø aptariamos monetos buvo rastos arèiau sluoksniø
su Kazimiero monetomis. Tà patá rodo ir XV a. penktuoju deðimtmeèiu datuojami lobiai.
Taigi monetos su stulpais ir ietigaliu su kryþiumi iki tol tikrai cirkuliavo. Bet kada jos atsiranda?
Kultûrinis sluoksnis, skiriantis mûsø aptariamas monetas nuo Jogailos ir Vytauto monetø,
visada bûna storesnis nei sluoksnis, skiriantis jas nuo Kazimiero monetø. Be to, monetø su
stulpais ir ietigaliu su kryþiumi yra rasta kartu su Kazimiero monetomis, o su Jogailos arba
Vytauto monetomis jø nerasta. Taigi tarp pastarøjø monetø (1386–1402 m.) ir vadinamøjø
Kæstuèio monetø kaldinimo buvo tam tikras laiko tarpas. Koks tai tarpas, galima spræsti
ið vienos monetos. Valdovø rûmø ðiaurinio korpuso iðorëje tarp sluoksniø su Jogailos ir
Vytauto monetomis ir sluoksnio su mûsø aptariamomis monetomis, akmenimis uþversto
pastato viduje, gulëjo lenkiðkas Jogailos ternaras, kaldintas po 1407 m. Pastaroji moneta
yra apdilusi, taigi jau pabuvusi apyvartoje. Tai, kad virð pastato susiformavæs tam tikras
sluoksnis, taip pat leistø pridëti tam tikrà laiko tarpà. Taigi monetø su stulpais ir ietigaliu
su kryþiumi datuoti iki 1410 m. archeologijos duomenys neleidþia.

E. Remecas
Paskutinës Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Vytauto kaldintos monetos

Heraldiniai ir sfragistiniai duomenys. Didþioji dalis monetas apraðiusiø autoriø bandë
aiðkinti jose esanèius simbolius. Stulpø þenklas buvo aiðkinamas labai ávairiai: kaip Trakø
miesto ar kunigaikðtijos herbas (Tautavièius 1965: 82), Lietuvos didþiojo kunigaikðèio
Kæstuèio dinastinis þenklas (Sajauskas 1992: 102), vartø ar pilies simbolis, Genujos simbolis
ir kt. Manoma, kad ðis þenklas yra vietinës kilmës. Taèiau ðiame straipsnyje tokie simbolio
aiðkinimai plaèiau neaptariami, nes didþioji jø dalis yra tik hipotezës ir niekuo nepagrástos
nuomonës.
Stulpai yra laikomi Gediminaièiø dinastiniu þenklu. Taèiau duomenø, kad ðá þenklà
naudojo Lietuvos didysis kunigaikðtis Gediminas, neturima. Seniausi stulpai þinomi ið
Vytauto antspaudø (þr. Gudavièius, Rimða 2004: 476). Nuomonæ, kad jie buvo paveldëti
ið Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Kæstuèio, kaip tik paskatino atsirasti ðiame straipsnyje
aptariamos vadinamosios Kæstuèio monetos. Pirmà kartà stulpai pavaizduoti tik 1397 m.
sausio 23 d. datuojamame Vytauto antspaude: jame matyti raitelis, laikantis skydà su
jame esanèiais stulpais (Gumowski 1930: 719). Taigi stulpai neabejotinai buvo Vytauto
asmeninis þenklas (Rimða 2004: 71). Pirmuosiuose antspauduose stulpø þenklas dar labai
schematiðkas – tai patvirtina, kad jis dar tik formavosi. Taèiau 1401 m. nukaldintose
monetose stulpai jau pavaizduoti tobulai – jie iðraiþyti dviguba linija (þr. Remecas 2004).
Taigi stulpø þenklas monetas neabejotinai leidþia priskirti Vytautui ir datuoti XV amþiumi.
Kitas monetos simbolis – ietigalis su kryþiumi taip pat aiškinamas labai ávairiai. Já
paaiðkinti ðiek tiek sunkiau nei stulpø þenklà. Didþiausias dëmesys daþniausiai yra skiriamas
tik daliai ðio simbolio, t. y. kryþiui. Dauguma tyrinëtojø teigia, kad kryþius simbolizuoja
krikðèionybæ. Remdamiesi vien tik ðiuo simboliu, jie nurodo, kad monetos buvo kaldinamos
po Lietuvos krikðto, t. y. nuo 1387 m. Antai A. Teichmann (1884: 9) raðo, kad visà savo
gyvenimà pagonimi buvæs kunigaikðtis Kæstutis kryþiaus – krikðèionybës simbolio naudoti
negalëjo. Tà paèià prieþastá nurodë ir kiti autoriai, ðias monetas datavæ nuo 1386–1387 m.
(þr. Gumowski 1920: 35, 37; Jonynas 1930: 214; Jurgutis 1938: 61; 1996: 72; Kiersnowski
1984: 147).
Kryþiaus simbolis monetoje pelnë ir kuo didþiausià pagoniðkøjø monetø ðalininkø
dëmesá. Aiðku, jie bandë árodyti ðio simbolio pagoniðkumà: pirma, kad kryþiaus simbolis
galëjo bûti valdovø paveldëtas nuo Mindaugo krikðto, be to, jei jis bûtø krikðèionybës
simbolis, tai bûtø pavaizduotas ne monetos ðone, o centre (Wittyg 1886: 134); antra,
kryþius daþnai naudotas pagoniðkosios Lietuvos valdovø antspauduose (Aleksiejûnas 1985:
122); treèia, kryþiaus ornamentas aptinkamas baltø genèiø papuoðaluose, paplitusiuose
Lietuvos teritorijoje visà geleþies amþiø (Michelbertas 1988: 118); ketvirta, Algirdo ir
Kæstuèio valdomoje LDK buvo stipri staèiatikiø átaka (Sajauskas 1992: 102); penkta, kryþius
galëjo bûti slaviðkø þemiø valdovo Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Algirdo arba jo þmonos
Julijonos þenklas (Sajauskas 2004: 84–85).
Ietigalis buvo aiškinamas kaip valdþios simbolis. Vidurio Europoje jis þinomas jau nuo
ankstyvøjø viduramþiø, o vaizduojamas kartu su kryþiumi buvo laikomas Vytauto asmeniniu
þenklu (Kiersnowski 1984: 148). Ietigalis taip pat laikytas Trakø simboliu (þr. Ivanauskas,
Balèius 1994: 43). Pagoniðkø monetø ðalininkai ietigalá su kryþiumi laikë kunigaikðèio
Kæstuèio þenklu (þr. Tautavièius 1965: 82; Sajauskas 2004: 84), Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Algirdo þenklu (þr. Duksa 1986; 1991: 85; Sajauskas 2004: 85). Aptariamojo
tipo monetoje vaizduojamas ietigalis turëjæs reikðti, kad kunigaikðtis Kæstutis pripaþino
Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Algirdo valdþià (Sajauskas 1992: 102).
Taigi pagoniðkø monetø ðalininkai monetas, kuriose vaizduojami stulpai ir ietigalis su
kryþiumi, priskiria arba Lietuvos didþiajam kunigaikðèiui Algirdui, arba kunigaikðèiui Kæstuèiui. Ðiek tiek lengviau monetø datavimà sieti su kryþiaus simboliu. Vis dëlto argumentø
tokiai atribucijai pagrásti labai trûksta. Apie simboliø prasmæ daug lengviau samprotauti
tada, kai þinomas monetø kaldinimo laikas ir jø priklausomybë. Kaip rodo lobiø, senkapiø
ir pavieniø monetø radiniai bei stulpø þenklas, monetos su stulpais ir ietigaliu su kryþiumi
galëjo bûti kaldinamos tik XV a. ir jos sietinos tik su Vytauto valdymu. Taigi lieka tik
iðsiaiðkinti, kà galëjo reikðti ietigalis su kryþiumi, vaizduojamas Vytauto monetose.
Ðio straipsnio autorius jau anksèiau yra pareiðkæs nuomonæ, kad ietigalis monetose
galëjo simbolizuoti Vytauto tëvonijà – Trakø kunigaikðtystæ, dël kurios Vytautas labiausiai
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9 pav. Lietuvos didþiojo kunigaikšèio Vytauto didysis herbinis antspaudas, naudotas 1398–
1404 m. Æ 62 mm
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10 pav. Lietuvos didþiojo kunigaikšèio Vytauto majestotinis
antspaudas, naudotas 1407–
1430 m. Æ 98 mm (Saugoma
Nacionaliniame muziejuje,
Varšuva)

*Pirmà kartà LDK þemiø herbai
buvo pavaizduoti Vytauto didþiajame herbiniame antspaude, kurá jis 1398 m. spalio 12 d.
prikabino prie Salyno sutarties
(Rimša 2004: 94–95).

kovojo. Kunigaikðtystës herbe buvo vaizduojamas pësèias karys, kuris vienoje rankoje
laiko ietá, o kita remiasi á pastatytà skydà*. Pavaizduoti visà Trakø kunigaikðtystës herbà
to laikotarpio monetose buvo sudëtinga techniðkai, be to, tai bûtø prieðtaravæ ir vietininko
teisëms, nes monetose bûdavo vaizduojamas konkretus valdovas (plg. Kæstuèio 1379 m.
antspaudà). Tuo metu atskiras herbo elementas daþnai buvo vaizduojamas ir kitø ðaliø
monetose. Ietigalis yra paprastas, bet labai iðraiðkingas simbolis: tai ir ginklas, ir valdþios
simbolis (skeptras) (Remecas 2003: 49). Bet kà reiðkia kryþius? Ar jis tikrai rodo tik Vytauto
konfesinæ padëtá? Atsakyti á ðá klausimà padeda Vytauto titulatûra ir jo antspaudai.
Dar iki tapdamas LDK vietininku Vytautas titulavosi Trakø kunigaikðèiu, t. y. tokiu paèiu
titulu, kaip ir jo tëvas Kæstutis, nors Trakø Vytautas tuo metu nevaldë (Skurvydaitë 2000:
13–14). Nuo 1382 m. iki 1392 m. Trakø kunigaikðtystæ valdë ir Trakø kunigaikðèiu titulavosi
Skirgaila. Trakai, o kartu – ir titulas á Vytauto rankas pereina tik nuo 1392 m. rugpjûèio
4 d. Nuo 1392 m., nusakant Vytauto titulus, be Trakø visada minimas ir Luckas, Vytauto
gautas dar 1387 m., bet galutinai prijungtas tik 1392 m. Tokio pobûdþio titulatûra, kai
nurodoma Vytauto kilmë ir minimos jo valdomos teritorijos, bûdinga visam laikotarpiui
iki 1396 m. (Skurvydaitë 2000: 17).
Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Vytauto didþiajame herbiniame antspaude, naudotame
1398–1404 m. (þr. 9 pav.), ir jo majestotiniame antspaude, naudotame 1407–1430 m.
(þr. 10 pav.), matyti keturiø þemiø – Smolensko, Trakø, Vilniaus ir Voluinës – skydai (Rimða
2004: 59, 95–98). Voluinës þemës herbas yra kryþius. Herbiniø antspaudø lotyniðkoje
legendoje raðoma: „Aleksandro arba Vytauto ið Dievo malonës Lietuvos kunigaikðèio,
Trakø paveldëtojo ir Lucko valdovo“ (s allexandri alias witoldi digra ducis lythwanie herdis
trocens’dni qz luces) (Gumowski 1930: 720). Taigi kryþius monetose turëtø simbolizuoti
ne krikðèionybæ, o Luckà arba Voluinæ.
Remiantis Vytauto titulatûra ir jo antspaudais, galima daryti iðvadà, kad ietigalis su
kryþiumi monetose simbolizuoja Trakus ir Luckà arba Voluinæ. Stulpai monetoje – asmeninis
Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Vytauto þenklas. Sudëjus visus simbolius, iðeina, kad
aptariamos monetos buvo kaldinamos Vytauto (stulpai) – Trakø (ietigalis) ir Lucko arba
Voluinës (kryþius) kunigaikðèio.
Tiksliai identifikavæ ðià monetà, galime perskaityti ir visas kitas Vytauto monetas. Viena
jø, kurioje matyti ietigalis su kryþiumi ir legenda PEÈAT (datuojama apie 1392–1396 m.),
yra perskaitoma kaip Trakø ir Lucko kunigaikðèio moneta, moneta su raiteliu ir stulpais
(datuojama apie 1401–1402 m.) – kaip Lietuvos (Vilniaus) kunigaikðèio Vytauto moneta.
Ðiek tiek sunkiau yra perskaityti Vytauto monetà su liûtu, kurio uodega sudaro totoriðkà
ornamentà pynutæ, o kitoje monetos pusëje yra áraðas PEÈAT (datuojama apie 1392 m.).
Ji gali bûti perskaitoma kaip LDK (Lietuvos ir Rusijos) valdovo moneta. Taigi në viena
Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Vytauto moneta nëra anoniminë: nors jose ir nëra valdovo
vardo, yra pavaizduotas Vytauto asmeninis þenklas arba jo valdomø teritorijø simboliai.
Èia galime prisiminti ir W. Wittyg (1885: 60) nuomonæ, prieðtaraujanèià A. Teichmann
teiginiams: jei Vytautas bûtø kaldinæs monetas, jis bûtø áraðæs ir savo vardà. Kaip matyti,
Vytautas taip ir padarë, tik þenklais ir simboliais, kuriø ilgà laikà nesugebëta perskaityti.
Iðsiaiðkinus ietigalio su kryþiumi prasmæ, lieka iðsiaiðkinti, kaip ðis simbolis turi bûti
vaizduojamas. Nuo seno monetø iliustracijose, kurios pateikiamos ávairiuose leidiniuose,
ietis buvo pasukama smaigu á apaèià. Tokia vaizdavimo tradicija iðliko iki ðiø dienø. Taèiau
kai kuriose iliustracijose ietigalis yra pasuktas ðonu, taip akcentuojant kryþiaus simbolá.
Kitur ietis vaizduojama pasukta smaigu á virðø (þr. Stronszynski 1885; Ivanauskas, Balèius
1994; Bektinejev 1994; Luchtanas 1997; Remecas 2003). Neþinia, kaip ðis simbolis turi
bûti vaizduojamas ið tikro, nes jam nëra analogø. Taèiau vaizduoti ietá smaigu á apaèià
tikrai nëra teisinga, nes visuose þinomuose Vytauto antspauduose su Trakø herbu ietis
vaizduojama su virðuje esanèiu ietigaliu. Antspauduose ir monetose, kuriuose vaizduojamas
raitas valdovas su ietimi, ji taip pat arba pasukta ðonu, arba staèia. Taigi á þemæ ábestas
ietigalis niekur nevaizduojamas. Pasukto ðonu ietigalio vaizdavimà lëmë kryþiaus laikymas
religiniu atributu, taèiau mûsø aptariamose monetose jis simbolizuoja ne krikðèionybæ, o
Luckà (Voluinæ), taigi abejotina, kad jis galëtø bûti iðkeltas á virðø. Labiausiai tikëtina, kad
ietigalis turi bûti vaizduojamas smaigu á virðø arba pasuktas 45° kampu, kad bûtø vienodai

*Plaèiau apie metrologinius ir
technologinius duomenis þr.
3 skyriø.
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matyti abu monetoje esantys simboliai. Taèiau nurodant Vytauto titulus pirmiausia bûdavo
minimi Trakai, o tik po to Luckas, taigi ietigalis galëjo bûti labiau akcentuojamas. Todël
monetose jis, matyt, turëtø bûti vaizduojamas smaigu á virðø.
Istoriniai duomenys. Istoriniai duomenys nëra gausûs, bet ir jie nerodo, kad monetas
bûtø kaldinæs Kæstutis. XIX a. A. Teichmann (1884: 9) paneigë monetø priskyrimà Kæstuèiui,
nes ðis kunigaikðtis valdë neilgai, o monetø þinoma daug ir jos rodo didelæ spaudø ávairovæ.
Kunigaikðtis Kæstutis ið savo tëvo Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Gedimino (1316–1341)
paveldëjo Trakus. Nuo 1345 m. jis kartu su broliu Algirdu ëmë valdyti LDK. Pastarasis
tapo Lietuvos didþiuoju kunigaikðèiu, o Kæstutis liko Trakø kunigaikðèiu. Lietuvos didþiuoju
kunigaikðèiu Kæstutis buvo tik 1381–1382 m.
Labiausiai tikëtina, kad Kæstutis monetas kaldino tik tapæs didþiuoju kunigaikðèiu. Taèiau
per toká trumpà laiko tarpà nukaldinti toká didelá kieká monetø, koks yra þinomas ðiandien,
neámanoma. Todël Kæstuèio monetø ðalininkai ðiø monetø kaldinimo laikà pailgino. Jø
manymu, monetos kaldintos tiek Kæstuèiui bûnant Trakø kunigaikðèiu, tiek ir Lietuvos
didþiuoju kunigaikðèiu (þr. Duksa 1991: 174; Sajauskas, Kaubrys 1993: 41; Sajauskas
2004: 89).
Nors ðiø monetø kaldinimo laikas ir yra pailginamas, jis vis tiek nëra didesnis nei deðimt
metø, nes monetø kaldinimo pradþia laikomas XIV a. aðtuntasis deðimtmetis. Todël kyla
tokie elementarûs klausimai:
1. Kaip paaiðkinti, kad ypaè sunkiomis sàlygomis, nuolat vykstant karams ir tarpusavio
konfliktams, kuriems reikëjo dideliø piniginiø iðtekliø, buvo galima nukaldinti tiek daug
monetø? Juk gana ramiu Kazimiero valdymo laikotarpiu (apie 50 metø) monetø buvo
nukaldinta vos ne deðimt kartø maþiau.
2. Kaip paaiðkinti tà faktà, kad Kæstutis, ilgà laikà buvæs tik Trakø kunigaikðèiu, monetø
nukaldino deðimtis kartø daugiau nei didieji Lietuvos kunigaikðèiai?
3. Kodël Þemaitijoje, kuri taip pat buvo Kæstuèio valdoma, ðiø monetø randama visai
nedaug?
4. Kaip paaiðkinti tà faktà, kad ðios monetos gausiai paplito pietinëse LDK þemëse,
kurios buvo kontroliuojamos Algirdo, o daugiausia jø rasta Voluinëjë, kuri 1340–1385 m.
buvo valdoma kunigaikðèio Liubarto? Juk þinoma, kad Kæstuèio vykdomos politikos
pagrindinis tikslas buvo apsaugoti vakarines LDK sienas.
Vytautas Lietuvos didþiuoju kunigaikðèiu tapo 1392 m., kai ið Lenkijos karaliaus ir
Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Jogailos gavo vietininko teises. Nuo 1401 m. Vytautas
tapo pilnateisiu LDK valdovu. Jis valdë iki 1430 m. Pirmuoju savo valdymo deðimtmeèiu
Vytautas paðalino visus sritinius kunigaikðèius, paskyrë savo vietininkus ir taip átvirtino
savo valdþià visoje LDK. Jis sutvirtino savo padëtá tiek Rytuose, tiek ir Vakaruose. Valdydamas toká ilgà laiko tarpà, stabilizavus politinæ, o kartu – ir ekonominæ padëtá, Vytautas
turëjo visas galimybes ilgai kaldinti didelá kieká monetø, skirtø visai vieningai LDK valstybei.
Metrologiniai ir technologiniai duomenys. Monetø metrologiniai ir technologiniai
duomenys irgi rodo, kad monetos su stulpais ir ietigaliu su kryþiumi negalëjo bûti kaldinamos XIV a. Jos buvo gaminamos ið perpus prastesnës prabos sidabro (iki 500/1 000)
nei visos kitos seniausios LDK monetos. Ið panaðios prabos sidabro gamintos tik Lietuvos
didþiojo kunigaikðèio Kazimiero monetos. Be to, aptariamø monetø spaudø gamybai
buvo panaudota nauja technologija – punsonai, nors iki to laiko spaudai visoms monetoms
buvo raiþomi. Ta pati technologija naudota ir gaminant Kazimiero monetø spaudus*.
Taigi aptariamø monetø metrologiniai ir technologiniai duomenys neatitinka kitø monetø,
todël jos turi bûti siejamos su panaðiomis Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Kazimiero monetomis.
Apibendrinamieji duomenys. Apþvelgus lobiø, senkapiø, pavieniø radiniø duomenis,
taip pat heraldinius ir sfragistinius, istorinius, metrologinius ir technologinius duomenis,
lieka tik nustatyti tikslià monetø kaldinimo datà. Visi duomenys rodo, kad monetos buvo
kaldinamos XV a. pirmojoje pusëje. Su tuo sutinka nemaþai autoriø, taèiau tikslesnës
datos buvo nurodytos tik keliuose darbuose. R. Kiersnowski (1984: 164) monetas datavo
1401–1430 m., E. Ivanauskas (þr. Ivanauskas, Douchis 1999: 24) – 1413–1430 m., o
vëliau – 1401–1430 m. (þr. Douchis, Ivanauskas 2004: 17).
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Archeologiniai ir numizmatiniai duomenys monetø su stulpais ir ietigaliu su kryþiumi
kaldinimo pradþia neleidþia laikyti 1401 m. Pirmiausia, visos monetos rastos daug aukðtesniuose sluoksniuose nei monetos, datuojamos apie 1386–1402 m. Antra, þinomose
Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Vytauto monetose, kaldintose apie 1401–1402 m., stulpai
yra pavaizduoti dviguba linija. Be to, 1401 m. laikyti ðiø monetø kaldinimo pradþia neleidþia
ir sfragistika: þinomas Vytauto þemiø antspaudas, datuojamas 1398–1404 m., kuriame
Voluinës kryþius yra pavaizduotas taip pat dviguba linija. Taigi monetose, kaldintose iki
1404 m., stulpai ir kryþius turëjo bûti vaizduojami dviguba linija. Taèiau taip nëra, todël
jos tikriausiai kaldintos po 1404 m.
Remiantis lenkiðkos monetos, datuojamos vëliau nei 1407 m., radiniu Vilniaus þemutinës pilies Valdovø rûmø teritorijoje ir jos radimo aplinkybëmis, galima teigti, kad monetos
su stulpais ir ietigaliu su kryþiumi tikrai negalëjo bûti kaldinamos ir iki 1407 m. ar dar
kelis vëlesnius metus. Istoriðkai palankiausia padëtis pradëti monetø kalybà, matyt,
susiklostë laimëjus Þalgirio mûðá. Ði pergalë lëmë saugø gyvenimà. Vëliau, valdant Vytautui,
ávyko tik keli neþymûs kariniai veiksmai. Todël gerokai paspartëjo miestø plëtra ir pagyvëjo
prekyba. Pinigai buvo bûtini ne tik privilegijuotiesiems. Turëjo atsirasti ir smulkiø pinigø
poreikis, nes Prahos graðis buvo stambaus nominalo moneta.
Pagal sudarytà Torno taikos sutartá (1411 m. vasario 1 d.) Ordinas Lenkijai ir LDK
turëjo sumokëti kontribucijà 100 tûkstanèiø kapø èekø graðiais. Paskutinë dalis turëjo
bûti sumokëta iki 1413 m. sausio 18 d. (Dygo 1984: 178). Galbût tokie dideli pinigai ir
buvo akstinas, lëmæs savø monetø kaldinimo pradþià. Turime þiniø, kad 1413 m. Ordino
magistras Mykolas Kiuchmeisteris pareikalavo Vytauto gràþinti jam paskolintas 1 tûkst.
markiø pagal jo turimà 1390 m. kvità ir kompensuoti 40 tûkst. markiø, kurias kryþiuoèiai
teigë iðeikvojæ Vytauto naudai 1390–1392 m. Aiðku, Vytautas tokius reikalavimus atmetë,
taèiau ádomu tai, kad suma, kurios praðë Ordino magistras, prilygo pusei tos sumos,
kurià kryþiuoèiai turëjo sumokëti po pralaimëto Þalgirio mûðio. Ið ðios þinutës galima
spræsti, kad LDK iþdas tokià pinigø sumà tikrai turëjo, o galbût toká magistro reikalavimà
paskatino Vytauto pradëtø kaldinti monetø emisija. Tikslià monetø kaldinimo pradþios
datà nustatyti neámanoma, taèiau monetos tikrai negalëjo bûti pradëtos kaldinti anksèiau
nei 1411 m. vasario 1 d., kai buvo sudarytas Torno taikos aktas. Tik taip galima paaiðkinti,
kodël nei lobiuose, nei senkapiuose ðiø monetø nerasta kartu su kitomis seniausiomis
LDK monetomis. Tik Þemutinës pilies teritorijoje ðiame straipsnyje aptariamø monetø
rasta kartu su Kazimiero moneta. Pastarasis faktas ir didelis monetø su stulpais ir ietigaliu
su kryþiumi kiekis leidþia manyti, kad monetos su tam tikromis pertraukomis galëjo bûti
kaldinamos iki Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Vytauto mirties (1430 m.).
3. Metrologiniai ir technologiniai duomenys

Apie monetø, kuriø averse pavaizduoti stulpai, o reverse – ietigalis su kryþiumi, metrologinius duomenis buvo gana daug raðoma. Dar XIX a. nustatyta, kad ðiø monetø masë yra
apie 0,376 g ir kad jos buvo kaldinamos ið 9 lotø prabos sidabro (9 lotai = 562,5/1 000).
Taigi monetose buvo 0,21 g sidabro, o tai reiðkia, kad graðis turëjo 2,1 g sidabro (Teichmann
1884: 8). Atlikus tikslesnius prabos tyrimus, nustatyta, kad monetos yra nevienodos sidabro
prabos: nuo 386 iki 490, tai yra 7–8 lotø (Gumowski 1920: 40–41). Palyginus ðias monetas
su Èekijos Vaclovo IV (1378–1419) graðiu, paaiðkëjo, kad lietuviðkos monetos sudarë
deðimtàjà graðio dalá. Raðytiniø ðaltiniø, kuriose bûtø nurodyti ðiø monetø pavadinimai,
nëra, bet pagal to laiko kitø ðaliø analogiðkas monetas, sudaranèias deðimtàjà graðio dalá,
jos pavadintos denarais.
Metrologinius duomenis mini ir daugelis vëliau raðiusiø autoriø. Jie nurodo, kad masës
vidurkis yra tik apie 0,3 g, taèiau monetø masë labai ávairi (Kiersnowski 1984: 155).
E. Ivanauskas, perþiûrëjæs Verkiø lobio monetas (beveik 2 tûkst. vnt.), atkreipë dëmesá,
kad daugumos jø masë yra 0,25–0,30 g (þr. Ivanauskas, Balèius 1994: 68). Ðiø monetø
sidabro praba – nuo 7 iki 8 lotø, taigi jø sidabro grynis tikriausiai yra apie 0,120–0,143 g.
Vaclovo IV graðiø masë ir praba irgi labai ávairios: masë – nuo 2,5 iki 3,0 g, daþniausiai
apie 2,6 g, praba – nuo 10 (625/1 000) iki 12 (750/1 000) lotø sidabro, daþniausiai apie

4. Monetø kaldinimo vieta

Iki ðiol tebediskutuojama ir dël monetø, kuriø vienoje pusëje pavaizduoti stulpai, kitoje –
ietigalis su kryþiumi, kaldinimo vietos. Ávairûs autoriai minëjo tris monetø kaldinimo
centrus – Vilniø, Luckà ir Trakus. Daþniausiai buvo minimas Vilnius. Taèiau G. Fiodorovas
(1949: 115) teigë, kad monetos buvo kaldinamos tiek Vilniuje, tiek ir Lucke, nes daugiausia
jø rasta aplink Vilniø ir Luckà. Trakai, kaip monetø kaldinimo centras, buvo nurodyti
tada, kai monetas imta priskirti Trakø kunigaikðèiui Kæstuèiui. Taèiau autoriai, minëjæ
Trakus (Sajauskas 2004: 89), taip pat raðë, kad monetos galëjo bûti kaldinamos ir Vilniuje
(Sajauskas 1992: 102) arba net greièiausiai Vilniuje (Duksa 1991: 86).
Apie Vilniø, kaip monetø kaldinimo centrà, imta kalbëti tada, kai 1875 m. Józef Tyszkiewicz (1875: 27) paminëjo monetà, kurioje ðalia kryþiaus yra raidë „V“, anot jo, galëjusi
reikðti Vilniø arba Vytautà. Tà patá pakartojo ir Kazimir Stronczyñski (1885: 51–52), jis
pateikë ir monetos su raide „V“ iliustracijà. Apie monetà su raide „V“ daug raðyta ir
vëliau. M. Gumowski (1920: 37) nurodë, kad raidë „V“ tikrai reiðkia ne Vytautà, bet
Vilniø. Jonas Karys (1959: 160) teigë, kad ji reiðkia Vytautà.
Daug ginèø ir diskusijø sukëlusi raidë „V“ yra tik kitoje monetos pusëje esanèiø stulpø
atspaudas (þr. Sajauskas 1990: 57). Seniausios LDK monetos buvo kaldinamos rankiniu
bûdu, todël monetø aðiø santykiai yra ávairiausi. Monetas kaldinant ant plono ruoðinio su
giliai á spaudus ámuðtais vaizdais labai daþnai jos bûdavo perkalamos – monetos averse
bûdavo matyti monetos reverso dalis arba atvirkðèiai. Taigi panaðiø nesusipratimø gali
pasitaikyti tik tada, kai autoriai dël vienø ar kitø prieþasèiø bûna susipaþinæ ne su paèiomis
monetomis, bet su jø iliustracijomis.
Apþvelgus visus argumentus, matyti, kad nei vienai monetø kaldinimo vietai pagrásti
nebuvo pateikta svariø argumentø. Kaldinimo vietà nustatyti, remiantis monetø radimo
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10 lotø (Hána 2003: 92, 105). Taigi grašiø sidabro grynis yra apie 1,625 g. Palyginus
graðiø ir monetø su stulpais ir ietigaliu su kryþiumi sidabro gryná, paaiðkëja, kad vienà graðá
sudarë nuo 11 iki 13 denarø. Gal toks santykis nëra atsitiktinis ir oficialus denaro kursas
buvo 1/12 graðio. Taèiau tiek lietuviðkø, tiek Èekijos monetø sidabro grynis buvo nepastovus,
todël toks monetø santykis laikytinas sàlyginiu, já reikëtø nuodugniau tirti.
Aptariamos monetos pirmà kartà lietuviðkos numizmatikos istorijoje buvo gaminamos
naudojant punsonus. Tai yra, monetø spaudai nebuvo raiþomi rankiniu bûdu, kaip iki tol,
bet á juos buvo ámuðami jau paruoðti punsonai su atskiromis monetos vaizdulio detalëmis.
Stulpams pavaizduoti galëjo bûti naudojami keturi punsonai – stulpø iðorinei daliai, stulpø
vidinei daliai ir centriniam stiebui bei monetos apvadui. Ietigaliui su kryþiumi galëjo bûti
naudojami taip pat keturi, o gal ir penki punsonai – ietigalio virðutinë dalis (plunksna),
ietigalio apatinë dalis (ámova), kryþelis (visas arba kiekviena jo kryþma atskirai) ir apvadas.
Kaip rodo monetø spaudø ávairovë, toms paèioms detalëms buvo naudojami skirtingi
punsonai. Matyt, á spaudus jie galëjo bûti ámuðami ir su pilnu stiebø ar ietigalio simboliu.
Kartais per skubëjimà punsonai bûdavo sumaiðomi vietomis arba juos uþmirðdavo ámuðti
á monetos spaudà. Be to, á monetas kartais dar buvo ámuðamas taðkas ar net keli taðkai.
Todël ðiandien þinoma labai daug pastarøjø monetø atmainø. Be abejo, technologinëms
monetø studijoms vertingiausios yra tos monetos, kuriose matyti klaidos ar netikslumai.
Pasikeitusi monetø kaldinimo technika leido padidinti monetø kaldinimo naðumà, o tai
neabejotinai lëmë ir toká didelá dabar þinomà ðiø monetø kieká.
Tokia monetø kaldinimo technika galëjo bûti perimta ið Moldavijos, kur spaudai,
naudojant punsonus, buvo gaminami XIV a. antrojoje pusëje–XV a. (Nudelman 1976:
24). Vis dëlto labiau tikëtina, kad ji yra perimta ið Lvovo, kur tokia technika spaudai
Raudonosios Rusios monetoms buvo gaminami nuo XIV a. antrosios pusës iki 1414 m.
(Kotliar 1967). Taip manyti leistø tokie faktai: pirma, Raudonoji Rusia priklausë Lenkijai;
antra, Vytauto paskutiniø monetø kaldinimo pradþios laikas (apie 1411 m.) ir Lvovo
kalyklos uþdarymo laikas (1414 m.) yra labai panaðus. Dalis be darbo likusiø kalyklos
meistrø savo ágûdþius tikriausiai pritaikë ir kitose pinigø kalyklose. Labai tikëtina, kad
dalis meistrø atvyko ir á naujai Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Vytauto atidarytà pinigø
kalyklà Vilniuje.

71

Pinigø studijos 2005/3  Ekonomikos istorija

72

vietø koncentracija, galima tik tada, kai monetø randama nedideliame geografiniame
plote. Tai pasakytina apie XIV a. LDK monetas, kurios randamos tik Rytø Lietuvoje, o
reèiausios jø – tik Vilniuje. Mûsø aptariamø monetø randama beveik visoje LDK. Taèiau
daugiausiai jø yra Rytø ir Vidurio Lietuvoje bei Voluinëje. Toká didelá Voluinëje rastø monetø
kieká galima paaiðkinti aukðtesniu ðio regiono ekonomikos lygiu (tai rodo daug didesnis
lobiø kiekis ir didesnë jø monetø ávairovë) ir artimais prekybiniais ryðiais su Lenkija bei
Vengrija, lëmusiais ir didesná monetø poreiká. XV a. pradþioje Trakai jau nebuvo tokie
svarbûs, kaip sostinë Vilnius (1413 m. Trakø kunigaikðtystë tapo viena ið LDK vaivadijø).
Todël neabejotina, kad monetø su stulpais ir ietigaliu su kryþiumi kaldinimo vieta buvo
LDK sostinë Vilnius, kaip ir XIV a. pabaigoje (Lietuvos didþiøjø kunigaikðèiø Jogailos ir
Vytauto valdymo metu) bei Kazimiero valdymo laikotarpiu kaldintø monetø.
Išvados

Straipsnyje nagrinëjamos Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës monetos, kuriø averse pavaizduoti stulpai, o reverse – ietigalis su kryþiumi. Daromos tokios pagrindinës iðvados:
1. Naujausi archeologijos (lobiø, senkapiø ir pavieniø radiniø), heraldikos, sfragistikos,
istorijos, metrologijos, technologijos ir numizmatikos duomenys rodo, kad monetos, kuriø
averse pavaizduoti stulpai, o reverse – ietigalis su kryþiumi, buvo kaldinamos Lietuvos
didþiojo kunigaikðèio Vytauto apie 1411–1430 m.
2. Sfragistikos ir Vytauto titulatûros duomenys monetoje pavaizduotus þenklus leidþia
identifikuoti taip: Vytautas (stulpai) – Trakø (ietigalis) ir Lucko arba Voluinës (kryþius)
kunigaikðtis.
3. Monetø vidutinë masë yra 0,25–0,30 g, jos kaldintos ið 7–8 lotø prabos sidabro.
Monetø vertë galëjo prilygti 1/12 Prahos graðio. Sàlyginis ðiø monetø pavadinimas –
denarai.
4. Monetoms kaldinti pirmà kartà LDK panaudota nauja technika – jø spaudai gaminti
naudojant punsonus.
5. Monetø kaldinimo vieta neabejotinai yra LDK sostinë Vilnius.

1 lentelë
Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Vytauto apie 1411–1430 m. kaldintø denarø
radiniai dabartinës Lietuvos teritorijoje
Radimo vieta

Radimo metai

Rastø monetø
kiekis, vnt.
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79
Iš viso >2 409

Ivanauskas (1995: 21)
Ivanauskas (1995: 20)
Fedorovas (1951: 219)
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Ivanauskas (2001: 31)
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1995, 1997

1
1
1
1
1
4 ir 11 (+2?)
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LAST COINS OF GRAND DUKE VYTAUTAS OF LITHUANIA
Eduardas Remecas

The paper deals with the coins of the Grand Duchy of Lithuania with columns on the
obverse and a spearhead with a cross on the reverse (from 1949 they acquired a new
conditional name of coins of type II). These coins have been known since 1841 and in
scientific literature since 1850. They were mentioned by a number of authors; however
their attribution and dating were highly differing. Some authors attributed the coins to
the period of pagan GDL (until 1386–1387), others related them to the Catholic territory only. The attribution of the coins ranged from Gediminas to Jogaila and Vytautas of
the GDL, they were dated the 14th–15th c. c. In recent years, the coins were attributable
either to Duke Kæstutis or Vytautas of the GDL.
The paper introduces to the previously known and new findings of these coins (the
coins found in Lithuania are presented in the Attachment). Based on the most recent
archaeological (treasures, ancient graves and single finds), heraldic and sphragistic, historical, metrological and technological as well as numismatic data, the attribution of the
coins to Duke Kæstutis is denied and the attribution of the coins bearing a spearhead with
a cross to Grand Duke Vytautas of Lithuania as well as their likely dating ca. 1411–1430
is substantiated.
Based on sphragistic and GDL data on Vytautas’ titles, the symbols featured on the
coin are identifiable as referring to Vytautas (the columns), Duke of Trakai (a spearhead)
and Luck (a cross).
The average weight of the coins is 0.25–0.30 g; they were struck from 7–8 lot silver.
The coins could have been equal to 1/12 of the Prague groat in value. This coin was
conditionally referred to as denarius.
For striking the coins, a new technique was used for the first time in the GDL: the dies
were made by punches. The place of striking of the coins undoubtedly was the capital of
the GDL, Vilnius.
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