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ФОТОРЕПОРТАЖА

М
ало је војних
пензионера ко-
јима током ста-

решинске каријере
бар једну потврду о
одликовању није ис-
писао Београђанин
Владислав Станко-
вић. Његово занима-
ње – калиграф и кра-
снописац – веома је
ретко, али и траже-
но. Свако ко иоле др-
жи до естетике, ори-
гиналности и утиска,
неће остати равно-
душан када у поседу
има бар један своје-
ручно исписани до-
кумент из пера тог
врсног калиграфа
који је својевремено
радио у Кабинету председника
СФРЈ Јосипа Броза Тита. 

Када је пре више деценија
Броз одлазио у посете држава-
ма света, текстове на пергамен-
ту за одликовања која су уручи-
вана лидерима што су означили
епоху исписивао је управо Вла-
дислав. Станковићев краснопис
Тито је однео на повељи коју је
у САД уручио председнику Џону
Кенедију, недуго пре атентата у
којем је убијен. И британска кра-
љица Елизабета добила је пове-
љу са његовим рукописом, као и
лидери несврстаног света На-
сер, Нехру, Селасије... 

Крајем 2001. године у држав-
ној посети тадашњој СР Југо-
славији боравио је француски
председник Жак Ширак. Поло-
жио је венац на Споменик за-
хвалности Француској на Кале-
мегдану. Пролазећи поред оку-
пљених представника разних
институција на тренутак је за-
стао поред једног човека. Био је
то Владислав Станковић из Дру-
штва за неговање традиција
ослободилачких ратова Србије
до 1918. године, који је и сам
био изненађен, али је знао да то
није случајност. Наиме, он је још
1985. приликом обележавања
Дана примирја у Првом свет-
ском рату у Француској, био у
прилици да се сретне са Шира-
ком, тадашњим градоначелни-
ком Париза. Том приликом по-
клонио му је, могло би се рећи,
оригиналну српску повељу, ка-
лиграфски исписана слова азбу-
ке. Шираку је то привукло пажњу
више од уобичајених протоко-
ларних поклона, па је Станкови-

ћа препознао после толико го-
дина у Београду. Ширакови са-
радници су му рекли да ћирили-
цу исписану краснописом чува у
кабинету. Лепо исписана слова
која су импресионирала једног
од најмоћнијих људи света су
занат и умеће Владислава
Станковића (1933).

И сада га траже са свих стра-
на да испише дипломе, посвете,
признања, убележи указе кра-
љева и царева, древне право-
славне молитве. Препише на

У СЛИЦИ И РЕЧИ

Човек који упорно негује и
улепшава ћирилично писмо

БОГАТСТВО 
У ОКУ И РУКАМА

пергаменту најлепше песме
српске поезије: Бојићеву „Пла-
ву гробницу”, Шантићеву
„Остајте овде”, Ракићеву „Си-
мониду”.

- Ове лепе песме најлепше
су ми кад их исписујем ћирили-
цом. Мој рад је мој мали допри-

нос неговању ћирилице, каже
Александар Станковић.

Ни у пензији му нису дали ми-
ра, па и дан-данас један бео-
градски факултет дипломе о за-
вршеним студијама не штампа
у штампарији већ их ручно изра-
ђује Владислав.

З. П

Владислав Станковић приликом 
исписивања Повеље УВПС

Са француским председником Жаком Шираком

Н
а основу годишњег плана рада и плана
сарадње са Министарством одбране и
Војском Србије, чланови Клуба генера-

ла и адмирала Србије 26. октобра посетили
су 2. центар за обуку Војске Србије у касар-
ни ,,Војвода Живојин Мишић и град Ваљево.

Командант Центра пуковник Љубиша Сто-
шић са сарадницима представио је генера-
лима и адмиралима  структуру те организа-
цијске јединице и обавестио их основним за-
дацима Центра у миру и рату. При томе је по-
себно истакао извођење индивидуалне бор-
бене обуке и развијање оперативних способ-
ности ратних јединица. Уз то Центар је на
располагању за пружање помоћи народу
приликом елементарних непогода, као што
је био случај 2014. године, када су Србију по-
годиле катастрофалне поплаве

Центар наставља традиције 5. пешадиј-
ског пука Краља Милана формираног давне
1883. године у Ваљеву. Тај  пук био је у са-
ставу Дринске дивизије и учествовао у свим
ратовима које је Србија водила од 1883. до
1918. године. Спомен-соба коју су генерали
посетили на најбољи начин дочарава осни-
вање јединице и развој војске у Ваљеву до
данашњих дана. Припадници Центра су по-
носни на те традиције и с пажњом искусних
кустоса одржавају и обогаћују сталну изло-
жбу.

Захваљујући доброј сарадњи Центра са
локалном самоуправом и грађанима Ваље-
ва, генералима је омогућена посета  Народ-
ном Музеју,  Муселимовом конаку – најста-
ријој згради у Ваљеву у којој се негује успо-
мене на српске кнезове и сталну поставку

посвећену Ваљевској болници која обилује
аутентичним документима из времена када
је болница лечила болеснике без обзира ко-
јој војсци и народу припадају. Директор ва-
љевског народног музеја Владимир Криво-
шејев и тамошњи кустости пружили су гости-
ма из Београда обиље чињеница из истори-
је тог краја.

У знак захвалности за изузетно добру ор-
ганизацију посете председник Скупштине
Клуба генерал-пуковник у пензији др Видоје
Пантелић уручио је пуковнику Љубиши Сто-
шићу књиге:  „ Агресија НАТО на СРЈ,“ четвр-
ти том, монографију о десет година Клуба ге-
нерала и адмирала Србије и каталог „ Да се
не заборави, агресија НАТО на СРЈ“. 

Петар Шкрбић
Фотографије: З. Пешић

Посета генерала и адмирала 2.
центру за обуку ВС и Ваљеву

НОВИ СУСРЕТ 
СА ТРУПОМ

У Спомен-соби
Центра чувају
се документи
и предмети 
јединице чије
традиције 
наставља

Посебно је занимљива музејска поставка везана за време 
када је цео град претворен у болницу

Генерал у пензији Видоје Пантелић 
уручио је захвалницу и књиге  
команданту 2. центра 
пуковнику Љубиши Стошићу

О организацији и задацима Центра говорио је пуковник 
Љубиша Стошић

Ваљевски Народни музеј баштини право богатство
у виду експоната
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ВетеранВОЈНИВетеран
GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE • Godina HIV • Бroj 154 • НОВЕМБАР 2016.

Oficirska sabqa 
i paradni bode`i

kroz vreme i sve~anosti 

Paradni bode`i
• kopneni

• vazduhoplovni
• mornari~ki

cene sabqi • standardna ... 64.000,00 + PDV
• posrebrena ... 68.000,00 + PDV
• pozla}ena ..... 73.000,00 + PDV

paradnih bode`a
• pozla}en ....... 44.000,00 + PDV
• posrebren..... 39.000,00 + PDV

20 mese~nih rata

Tel: 011/316-24-88.    011/377-15-22,    060/676-88-01
Web: www.statusstil.com                      E-mail: office@statusstil.com

САБЉЕ:  25 месечних  рата БОДЕЖИ:  20 месечних  рата
стандардна..................месечна рата- 3.400 дин.                           посребрен...........месечна рата – 2.460  дин.         

посребрена................. месечна рата - 3.600 дин.                           позлаћен.............месечна рата – 2.880  дин.

позлаћена.................... месечна рата - 3.800 дин.

Глас из друштва

НАРОДНУ ИНИЦИЈАТИВУ 
ПОТПИСАЛО 33.898 БИРАЧА

Н А Р О Д Н А
И Н И Ц И Ј А Т И В А

Н А Р О Д Н А
И Н И Ц И Ј А Т И В А
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