
ПРИНЧЕВСКИ ПАР ТОКОМ ЈУЧЕРАШЊЕГ ДАНА СРДАЧНО ДОЧ
ЕКАН У НОВОМ САДУ, КОВИЉУ И СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

Поклони из
равнице

Сусреши со домоћинимо и нородом
зо читов сот "пробили" сотницу

АКО и има истине у стерео-
типу да су Британци "хладни"
јер се не размећу емоцијама
попут нас медитеранаца, он-
да та предрасуда није важи-
ла јуче током посете принца
Чарлса и војвоткиње Камиле
Новом Саду, Ковиљу и Срем-
ским Карловцима.

Срдачни осмеси краљев-
ског пара, неуморно руковање
и разговор са Новосађанима,
Ковиљчанима и Карловчани-
ма, за цео сат пробили су тер-
мин предвиђен протоколом,
али како су нам рекли слу-
жбеници британске амбасаде,
било је то по жељи британског
престолонаследника.

ПринцЧарлсбиојеуНовом
Саду пре 38 година и тада му
је домаћин био легендарни
градоначелник Јован Дејано-
вић. Јуче, тачно у 11 часова,
на Трг слободе пред католич-
ку цркву Имена Маријина,
принц и воЈвоткиња стигли
су у пратњи градоначелника
Милоша Вучевића и британ-
ског војног аташеа пуковника
Сајмона Фицгибона. Долазак
је огласио гајдаш у шкотској
традиционалној ношњи. Кра-
љевски пар дочекало је више
од стотинак срдачних Новоса-
ђана који су их опколили у же-

љи да се рукуЈу, фотографишу
и прозборе понеку реч са њи-
ма. Високе госте и рођаке до-
чекала је и присно поздравила
српска принцеза Јелисавета
Карађорђевић.

Посебно емотиван тренутак
било је откривање спомен-
плоче британским ратним
хуманитаркама - Маргарет
Полемис, Мери Лобек и Ири-
ни Маринковић. Унук и прау-
нук Маргарете и Мери, Душан
Маринковић, са принцом и
војвоткињом учествовао је у
церемонији откривања плоче.

Постарији господин покло-
нио је принцу плочу са ликом
Иве Андрића.- А, то је Нобеловац - пре-
познао је принц писца и за-
хвалио се на поклону, а потом
се са војвоткињом и пратњом
дуж главне Змај Јовине, про-
шетао кроз шпалир грађана и
даље се неуморно рукујући са
својим домаћинима.

Уследила је посета Гале-
рији Матице српске. Принц
и војвоткиња су се дружили с
кустосима и децом која уче-
ствују у програму "Покретни
музеји", а организује "Бритиш
каунсл". Принца Чарлса је, по
речима Тијане Палковљевић,
управнице Галерије, изузетно

заинтересовао рад конзерва-
тора и рестауратора ове уста-
нове. Принц је показао највеће
интересовање за конзервацију
и рестаурацију икона, што су
домаћини у Галерији донекле
и очекивали, знајући да слика
аквареле, па се и сам кратко
окушао у рестаурацији.

Ово није био једини поклон
који је принчевски пар добио у
Галерији. Познати новосадски
фотограф Мартин Цандир,
иначе, званичан фотограф
задужбине манастира Хилан-
дар, који је, до сад 12 пута
посетио ту светињу, принцу је
уручио фотографију обновље-
ног дела Хиландара, израђену
на платну.

Са војвоткњиом од Корн-
вола сусрели су се и средњо-
школци из Гимназије "Исидо-
ра Секулућ", као и малишани
из Школе енглеског језика
"Сохо".- Прво смо се мало упла-
шили, али, касније смо лепо
причали - одушевљени су ма-
ли Страхиња Поп Тешин, Теа
Радојчић, Вукашин Марковић
и Алекса Продановић из "Со-
хоа". - Војвоткиња нас је пи-
тала посећујемо ли галерију,
где бисмо волели да живимо,
желимо ли да путујемо...

Сат доцније, двадесетак ки-

лометара од Новог Сада, цр-
квена звона најавила су улазак
принца Чарлса у порту право-
славног манастира из 13. века
у Ковиљу. За то време вој-
воткиња је била у Сремским
Карловцима да би се сусрела
са овдашњим произвођачима
здраве хране.

Принца је у Ковиљу доче-
кало монашко братсво пред-
вођено владикама - бачким
Иринејем, митрополитом
загребачко-љубљанским Пор-
фиријем, јегарским Јерони-
мом и старешином манасти-
ра, оцем Исихијем.

После срдачног поздравља-
ња са великодостојницима
СПЦ, принцу је испуњена же-
ља да ту, недалеко од мана-
стира у чамцу заплови ковиљ-
ско-петроварадинским ритом.
Дунав је био гостољубив, без
таласа, а вожња је трајала 20-
ак минута.

Пошто је крочио на обалу,
засадио је млади храст у знак
сећања на ову посету. На десе-
тине Ковиљчана аплаудирало
је и срицало понеку реч на ен-
глеском. Не залазе овамо тако
често високи госги из белог
света. ■ Јованка СИМИЋ

НемањаСУБОТИЋ

ГРАДОНАЧЕЛНИК Новог Сада Милош Вучевић поклонио је принцу
Чарлсу специјално издање Душановог законика, као и репродук-
цију сата на Петроварадинској тврђави, док је војвоткиња Камила
добила букет ружичастих, црвених и белих ружа. Галерија Матице
српске даровала им је два листа графика - савремене отиске грави-
ра манастира Хопово и Дечани, са плоча из 18. века. У манастиру
Ковиљ даровали су принцу две монографије о Србији, на српском
и енглеском језику, тегле липовог и багремовог меда, воштанице
и икону Богородице.

ТРАДИЦИОНАЛНЕ рукотворине из Србије и жене које чувају старе
технике импресионирале су принца Чарлса и војвоткињу Камилу, а
британски престолонаследник током посете изложби у Новом Саду
затражио је да одмах купи стапарски ћилим. Председница удруже-
ња Етно мрежа и извршна директорка НАЛЕД-а Виолета Јовановић,
која је с представницима амбасаде Аустралије била домаћин прин-
чевском пару на изложби, каже да су гости из Британије приликом
обиласка штандова оценили да овако квалитетне производе од
пустоване вуне какве има Етно мрежа готово нигде нису видели.
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ОСМЕСИ Вожња ковиљско-петроварадинским ритом
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