
La Sibiel, ducii si lorzii merg cu caruta
Vremea ploioasa specifica Londrei s-a mutat ieri la Sibiel, asa ca primul duce englez si primul lord care
au vizitat vreodata satul au fost intampinati, ca acasa, cu frig si stropi de ploaie. Locuitorii Sibielului au
incercat insa sa faca uitata vremea capricioasa si au pregatit un itinerariu cultural cu specific romanesc
pentru Printul Eduard, Duce de Kent, pentru fiul sau George, Lord de St. Andrews, pentru Baroneasa
Jessica Luke Douglas, presedintele Fundatiei Mihai Eminescu, si delegatia ce i-a insotit - Jeremy Amos,
arhitect din Londra, specializat in restaurarea de case, Caroline Fernolend, vicepresedinte Mihai
Eminescu Trust, si Victor Radulescu, presedinte PressTour FIJET Romania. 
  
  "E o mare bucurie pentru mine sa fiu aici"
  
  Dupa traditia binecunoscuta la Sibiel, oaspetii au fost intampinati la intrarea in sat si au dat locurile
confortabile din masina pentru o plimbare cu caruta. Acesta a fost mijlocul de transport folosit pana in
mijlocul satului, acolo unde oaspetii au fost primiti cu paine si sare de Dumitru Teodor Banciu, primarul
orasului Saliste, si de localnici imbracati in costume traditionale romanesti. 
  
  Primul popas s-a facut in biserica ridicata la 1765, apoi la Muzeul de Icoane pe Sticla, ctitorit de pr.
Zosim Oancea. Ducele de Kent s-a aratat interesat in special de icoanele pe sticla, cata vreme fiul sau a
pus mai multe intrebari despre specificul arhitectural al bisericii, istoria acesteia si istoria romanilor din
Transilvania. De asemenea, un interes special a iscat, printre membrii familiei regale britanice, "Biblia de
la Bucuresti" a lui ~erban Cantacuzino, dat fiind faptul ca Printul Eduard a marturisit ca printre
cunostintele sale se numara si membri ai familiei nobiliare Cantacuzino.
  
  Ducele de Kent a fost rezervat in declaratii, dar a marturisit ca vizita i-a facut placere: "E o mare bucurie
pentru mine sa fiu aici, ma bucur foarte mult ca am vizitat biserica si muzeul. Va multumesc foarte
mult!". In schimb, fiul sau, George, Lord de St. Andrews, a declarat: "Sunt foarte bucuros ca am avut
posibilitatea sa descopar Sibielul si mostenirea romaneasca ortodoxa. Muzeul de Icoane pe Sticla este
unic in Europa si prezerva o importanta traditie. Suntem bucurosi ca l-am vazut. Am vazut si o parte din
mostenirea saseasca in jurul Sighisoarei, asa ca a fost important sa vedem si patrimoniul cu specific
romanesc. Abia astept sa revenim." Mai trebuie spus ca George, Lord de St. Andrews, a fost prezentat de
Baroneasa Jessica Luke Douglas drept "eruditul grupului in ceea ce priveste Europa de Sud-Est", iar
Ducele de Kent a fost cel care a asezat cateva randuri, din partea monarhiei britanice, in Cartea de Onoare
a Muzeului din Sibiel.
  
  Cadou de la fierarul satului
  
  Desi timpul petrecut de delegatia britanica la Sibiel a fost scurt - abia vreo doua ore - niciunul dintre
obiectivele propuse spre vizitare nu a fost uitat. Asa se face ca oaspetii englezi au privit-o pe una din
localnice tesand la razboi si au vazut cum se face o potcoava. Intr-un mic ate- lier de fierar s-au inghesuit
duce, lord, baroneasa si intreg alaiul ca sa vada cum se realizeaza manual o potcoava. Iar la final,
rabdarea si curiozitatea oaspetilor au fost rasplatite de fierar cu potcoave de mici dimensiuni. Printul
Eduard a refuzat sa inmaneze cadoul staff-ului sau si a tinut potcoava in mana pana la pensiunea unde s-a
delectat cu produse romanesti.
  
  Vizita regala la Sibiel s-a incheiat cu o masa traditional romaneasca. Oaspetii au degustat branza de
burduf, telemea, slanina, piftelute, carnati, salate, dovlecei pane, ciorba de vacuta si le- gume, sarmale cu
paine si mamaliguta, prajituri, tuica si vin de casa, iar atmosfera a fost intretinuta de cantecele interpretate
de copiii din sat.
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  ***
  
  Ieri, inainte de vizita la Sibiel, Ducele de Kent a avut o intrevedere cu primarul Klaus Iohannis, la
Primaria Sibiu.
  
  Pentru Ducele de Kent si fiul sau, aceasta a fost prima vizita in Romania. Cei doi au sosit in tara noastra
pe 11 mai, au dormit (si) la conacul din Malancrav al printului Charles si au vizitat sate sase`ti din
Transilvania.
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