
Драми і суми братських народів 

 

На відміну від європейців, африканців, представників Британської 

співдружності у яких назви валют не надто відрізняються (долар – австра-

лійський, канадський, сінгапурський; франк – країни Африки; крона – 

датська, чеська, словацька, шведська), у більшості народів СНД та Прибал-

тики назви валют досить оригінальні. Манати (Туркменія), суми (Узбекис-

тан), лати (Латвія), літи (Литва), лари (Грузія), драми (Арменія). Не стали 

ускладнювати себе назвами своїх валют Молдова та Білорусь. Перша назву 

взяла у румунів (лей), друга – у росіян (рубль). 

Оригінальність проявили і дизайнери валют. Кого тільки не зображу-

вали  на грошах: державних діячів і політичних лідерів, письменників і по-

етів, музикантів і художників. Багато на пострадянських купюрах видатних 

історичних особистостей: укладач армянського алфавіту, перекладач Біблії  

армянською Месроп Маштоц, або, наприклад, хреститель Русі Володимир 

Великий. Але більше за всіх здивували білоруси, які розмістили на своїх 

«зайчиках» представників місцевої фауни (щоправда, після реформи 1996 

року представники фауни зникли з купюр). Також оригінальний підхід до 

створення власної валюти продемонструвала невизнана республіка При-

дністров’є. Там до 1994 року користувались радянськими рублями, на які 

наклеювали зображення Суворова. Цікаво те, що на деяких придністровсь-

ких купюрах також зустрічаються Богдан Хмельницький і Тарас Шевчен-

ко. 

Майже всі республіки друкували свою валюту за кордоном – у Великій 

Британії (киргизькі соми і естонські крони), Франції (грузинські ларі, мол-

давські леі), Німеччині (казахські тенге, латвійські лати). В США друкува-

ли литовські літи, а в Канаді – наші гривні. Не обійшлось і без курйозів: 

близько 200 п’ятдесятигривенних купюр виявились бракованими – за-

мість водяного зображення президента М.Грушевського зовсім несподіва-

но з’явився профіль Тараса Шевченка. Зараз кожна така купюра серед ко-

лекціонерів коштує не менш 200 доларів. 



Серед республік колишнього Радянського Союзу найпершою ввела 

свою національну валюту маленька Естонія. В липні 1992 року з’являється 

естонська крона. Останнім це зробив Таджикистан. Місцева національна 

валюта  введена у жовтні 2000 року. 

Найдорожчою валютою в колишньому СРСР є латвійський лат. Це 

єдина пострадянська валюта, курс якої вищий за долар і євро. Сьогодні 

один лат коштує 9 грн. 32 коп. – майже стільки, скільки англійський фунт 

стерлінгів. Найдешевшою валютою стали туркменські манати (1030 мана-

тов за 1 гривню). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


