Aktualności
Opublikowano: wtorek, 31, maja 2011 01:32

Polityczne i gospodarcze związki Elbląga z Hanzą spowodowały
bardzo intensywny wzrost wymiany handlowej z wieloma rejonami ówczesnej Europy Do
Elbląga napływały w dużych ilościach naczynia kamionkowe z Niemiec przepiękne
mauretańskie wyroby z dalekiej Hiszpanii dzbany do wina z Francji, ceramika stołowa i
kuchenna z Holandii, Anglii, południowej Skandynawii. Oczywiście w dużych ilościach obecna
jest ceramika produkowana na miejscu. Nieprawdopodobną wprost kolekcję, zarówno pod
względem jakościowym, jak i ilościowym stanowią kunsztowne wyroby szklane. To przepiękne
puchary i szklanice, to smukłe tzw. naczynia fletowate do picia wina, przywożone z Niemiec,
Holandii, czy Czech.
Bezcennym wprost znaleziskiem związanym z życiem umysłowym dawnego Elbląga są 24
drewniane tabliczki z obustronnie wklejonymi płytkami woskowymi, na których niekiedy
zachowały się teksty rachunków kupieckich i ćwiczenia z retoryki jednego z uczniów elbląskiej
szkoły. Jedyna w swoim rodzaju jest również kolekcja ośmiu średniowiecznych instrumentów
muzycznych, wśród których znajdują się giterna, fidel, flety, piszczałki, a doskonały stan ich
zachowania budzi wprost zachwyt. Sensacją są XV-wieczne okulary w rogowej oprawce z
zielonymi szkłami. Z odległego rejonu Morze Śródziemnego były przywożone do Elbląga tkaniny
jedwabne, wyroby bardzo kosztowne, przeznaczone z pewnością dla najbogatszych mieszczan.
Poświęcając część swego czasu na rozrywkę elblążanie grali w domino,
tric-traca, czego dowodem są liczne pionki do gier, kostki, nawet szulerskie. Podziw budzi
wspaniała kolekcja zabawek dziecięcych, i to zarówno wykonanych na miejscu, jak i
przywożonych z odległych stron.
Zgodnie z duchem epoki średniowiecza elblążanie pielgrzymowali do europejskich sanktuariów.
Przewożone przez nich znaki pielgrzymie z Santiago de Compostela .Maastricht, Kolonii czy
Rzymu świadczą o ich religijnych i duchowych związkach ze średniowieczną Europą. O
kontaktach handlowych świadczą również odnajdywane w Elblągu ziarna i pestki egzotycznych
roślin. Już w XIII wieku sprowadzano do miasta m.in. figi, orzechy włoskie, pieprz, a nawet
gałkę muszkatołową z Bliskiego Wschodu .Bogactwo hanzeatyckiego Elbląga to nie tylko
przedmioty luksusowe,
ale również tysiące drobiazgów codziennego użytku: nożyczki do obcinania knotów świec,
drewniane patynki do chodzenia po zabłoconych ulicach, pugilaresy ze skóry do
przechowywania tabliczek woskowych, średniowieczny kij do gry w hokeja na trawie, pas
skórzany z brązowymi aplikacjami. i wiele, wiele innych. Mieszczanie lubili otaczać się
przedmiotami, które czyniły ich życie wygodniejszym. Zupełnie tak jak my dzisiaj. Oczywiście
nie wszyscy mieszkańcy Elbląga byli osobami majętnymi. Żyli tu przecież ludzie reprezentujący
pospólstwo i plebs – jak w każdym mieście. I właśnie to zróżnicowanie społeczne, zawodowe,
jak i narodowościowe tworzyło specyficzny klimat miasta. Zamieszkujący Elbląg Niemcy,
Polacy, Prusowie, czy Holendrzy tworzyli niepowtarzalny charakter tego ośrodka. Do Związku
Nowej Hanzy należy dzisiaj ponad 200 miast z 16 krajów
a przewodniczy jej oczywiście Lubeka. Współpraca, głównie regionalna do jakiej Nowa Hanza
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odwołuje się w praktyce, ma służyć przede wszystkim wskrzeszeniu i odbudowie ducha
dawnych miast hanzeatyckich. W oparciu o tradycje lokalne ma rozwijać wzajemne kontakty
gospodarcze, kulturalne, turystyczne. Działania tego związku podjęto w 1980 roku, a wiec
jeszcze przed wszystkimi zmianami politycznymi w Europie. I znowu, tak jak kiedyś w
średniowieczu działalność związku jest ponadpaństwowa. Ćwierćwiecze jej istnienia
zaowocowało stworzeniem sieci nowych powiązań gospodarczych, wspólną strategią ochrony i
renowacji zabytków, odbudowy historycznych centrów miast, czy zwróceniem uwagi na
znaczenie ochrony środowiska, czystości wód Bałtyku, realizacją wspólnych projektów
ekologicznych.Elbląg, należący do Nowej Hanzy od roku 1999 bardzo dobrze wpisuje się w
działalność tego związku. Prowadzone na dużą skalę badania archeologiczne Starego Miasta i
odbudowa jego historycznego centrum, organizowanie spotkań nawiązujących do hanzeatyckiej
przeszłości miasta, czy ochrona ekologiczna, to działania łączące się z najlepszymi tradycjami
dawnego Elbląga. Dlaczego w naszych obecnych poczynaniach odwołujemy się właśnie do
Hanzy – tej pierwszej historycznej Unii Europejskiej? Bo w pewnym sensie dzisiejsza Unia jest
jej następczynią. A odpowiedź chyba może być tylko jedna. Powracamy do naszych korzeni, bo
„przeszłość to jest nasza przyszłość”.
Grażyna Nawrolska
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