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Музеј позоришне уметности Србије и ове године наставља традицију 
приређивања изложби о нашим глумачким величинама које су својим талентом 
обележиле своје време и оставиле трага у српској позоришној, филмској и 
телевизијској уметности. Изложбом „Станислава Сташа Пешић, краљица 
шарма”, Музеј је желео да обележи двадесет година од њене преране смрти и 
да аудиторијум, бар на кратко, подсети на њено стваралаштво како на „даскама 
које живот значе“ тако и на „целулоидној траци“ и „малим екранима“.
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ЛИЧНЕ СТВАРИ: СТАНИСЛАВА СТАША ПЕШИЋ
(7. јун 1941 – 20. новембар 1997)

Ја не волим да се сећам. Кад саберем све успомене, видим да је све имало свој нормалан редослед. Нисам ја 
ту имала нити шта да додам нити да одузмем. Када су догађаји пролазили, када се погледа уназад, понекад 
се човеку учини да је мотив каткад био заблуда. Зар онда није најбоље – не сећати се!1

Име Станиславе Сташе2 Пешић, познате позоришне, филмске и телевизијске глумице, 
с једне стране се везује за изузетно шармантну, лепу, ведру, једноставну, амбициозну, 
самоуверену, храбру и достојанствену личност са готово увек насмејаним, топлим 
и помало детињастим погледом, а са друге стране, најчешће – за Олгу Петровић, 
лик из веома популарне телевизијске серије Позориште у кући, која је радо гледана 

седамдесетих и осамдесетих година прошлог века. Наравно, ова сјајна драмска уметница је талентом 
и шармом обележила и југословенско позориште и филм, остваривши многобројне изузетне улоге у 
свим жанровима, од комичних до трагичних. 

Рођена је 7. јуна 1941. у Гроцкој, у грађанској породици интелектуалаца. Била је најмлађа од 
три кћерке у оца Душана Пешића, адвоката, и мајке Вере Хаџи, професорке француског. Отац је био 
син попа Радислава Пешића који је погинуо у Првом светском рату и попадије Десе, која је сама 
одшколовала сина. На студијама у Паризу је упознао Веру, младу студенткињу француског, чији отац 
је био др Коста Хаџи, добростојећи оснивач чувене адвокатске канцеларије у Новом Саду и политички 
активиста. После завршених студија у Француској, једно време су живели у Београду, без подршке, 
прилично тешко, те су се пред Други светски рат преселили у Гроцку. Ту су им се родиле три ћерке: 
Мирјана, Весна и Станислава. Живот у Гроцкој, испуњен ратном немаштином и свакодневицом, такође 
није био лак.

Породица Пешић се 1947. сели за Београд, јер је тата Душан добио посао заменика јавног градског 
тужиоца. Уселили су се у стан преко пута базена Ташмајдан, те се детињство три сестре наставило на 
Ташмајданском платоу. „Тај део града је изгледао сасвим другачије него данас – није било негованог 
парка – већ је цео тај плато био обрастао бујном травом и шипражјем. Био је то одличан терен за 

1  М. Вујанић, Не волим да се сјећам, „Вечерње новости“, Сарајево, 18. 3. 1976.
2  Сташом су је, поред породице и пријатеља, звали и многобројни поштоваоци њеног глумачког талента
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играње, тим пре што су нам биле доступне Ташмајданске пећине у којима је наша машта долазила до 
изражаја“, испричала је у једном интервјуу Станислава Пешић3. О свом детињству је још рекла: „Иначе 
нисам била ни мирна ни повучена девојчица. Напротив, увек сам волела да се тучем. Међутим, моје 
амбиције су биле много веће од мојих физичких могућности, јер сам била изузетно мршаво и ситно 
дете. Често сам организовала бокс-мечеве и рвачка такмичења, из којих сам излазила као поражена 
страна али не губећи наду да ће једног дана бити боље. Међутим, упорност на том плану ми није 
донела жељене резултате. У школи сам се тукла и са дечацима, што је било још амбициозније од оних 
борби с девојчицама из комшилука. Из тога се може закључити да сам се из школе врло често враћала 
разбијеног носа. Уопште, детињство памтим по посекотинама и модрицама, завојима и фластерима“4. 
Из ране младости се сећала и своје бака-Десе, која је сестрама Пешић била главни и једини модни 
креатор: стално је нешто парала и поново штрикала. „Тако смо сестре и ја биле увек добро одевене и 
стално имале некакве интересантне и лепе џемпере“5. 

У Основној школи „Старина Новак“ Станислава је постала свесна своје љубави према поезији 
и театру. По завршетку првог разреда је као одличан ђак добила збирку песама Ђуре Јакшића, коју 
је ускоро знала напамет, а убрзо се прикључила и драмској секцији. На првој школској приредби 
доживела је прави фијаско: извођена је „песма у којој је Југославија представљена преко њених река. 
Ја сам била једна од река – Зета. На припремама је све било добро, међутим, на самој приредби, док су 
све моје другарице једноставно и без узбуђења изговориле своје текстове, ја сам добила толику трему 
да сам се заплакала на пола рецитације. Тако се мој први наступ неславно завршио, али моја упорност 
већ тада долази до изражаја – у следећој представи, Лажа и паралажа, у улози Јелице, потпуно сам се 
искупила за онај неуспех“6.

После основне школе Сташа је школовање наставила у Петој београдској гимназији, а са 
четрнаест година се опробала на аудицији за Омладинско позориште при Академском културно-
уметничком друштву „Иво Лола Рибар“, и успела. Пред жиријем, у којем су између осталих били Љуба 
Тадић и Вера Белогрлић, рецитовала је Спаљену песму Јована Јовановића Змаја и говорила монолог 
мајке која је убила сина из Светог пламена Сомерсета Мома. Када је завршила, Љуба ју је упитао: 
„Знаш ли ти, девојчице, нешто смешно?“, а она му је одговорила да не зна и заплакала. „И док сам 
плакала, он ми је набрајао наслове смешних песама, све дотле док нисам рекла да знам Отац и син 
Ђуре Јакшића. Муцала сам, погрешно наглашавала речи. Ипак, он је рекао: ‘Браво, браво!’ Али та 
песма није смешна, него тужна! И за све то време ја сам јецала“7. 

Током четири године проведене у Омладинском позоришту играла је у сијасет комада и „мислила 
да је позориште само драма и трагедија. За комедију није хтела ни да чује“8. Ту је схватила право 
значење речи ентузијазам, научила како се воли позориште и упознала се са „озбиљним људима који 

3  Александра Таталовић, Ко се бије тај се воли, „Практична жена“, Београд, 17. 3. 1984.
4  Исто.
5  Душко Кауровић, Станислава Пешић – Од баба Десиног штрикераја до спортског стила, „Базар“, Београд, април 1973.
6  Александра Таталовић, Ко се бије тај се воли, „Практична жена“, Београд, 17. 3. 1984.
7  М. Вујанић, Не волим да се сјећам, „Вечерње новости“, Сарајево, 18. 3. 1976.
8  Милан Д. Шпичек, Станислава Сташа Пешић, „Trеbinje Live“, Требиње, 23. 8. 2015.
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нису знали ништа. Међутим, будући озбиљни, трудили су се да нешто науче, па сам и ја тако била у 
добром друштву. Заједно смо читали Станиславског и врло га добро разумели, и захваљујући њему 
откривали тајне глуме и правили маштовите, луцидне, духовите, искрене представе... Ми клинци 
смо правили представе помно анализирајући текст, ‘улазили’ смо полако у личност коју смо играли, 
маштајући о њој и измишљали разне животе које је та личност могла да живи, а да писац то није 
стигао да напише“9. Најрадије се сећала своје прве представе Увек љубав (колаж класичног балета и 
поезије) у режији Вере Белогрлић и своје улоге слепе девојчице у комаду Кутијица која свира, где је 
играла са, како је говорила, својим првим позоришним партнером Зораном Радмиловићем. 

Током гимназије је два пута пробала да се упише на Позоришну академију. „Пошто сам у 
Омладинском позоришту играла врло значајне улоге и већ се сматрала глумицом, мислила сам да 
је чисто губљење времена да и даље идем у школу“10. Међутим, ти покушаји су пропали захваљујући 
ургенцији њене мајке: „Била сам врло добра ученица и она је желела да прво матурирам. Молила је 
председника испитне комисије да ме оборе. Питали су ме које се рибе гаје у Преспанском језеру. Када 
сам одговорила да не знам, рекли су ми зачуђено: Ви желите да будете глумица, а не знате које рибе 
живе у Преспанском језеру“11. 

Тако је прво матурирала, и из трећег пута уписала на Академију за позориште, филм, радио и 
телевизију, 1960. Нашла се у класи са Миленом Дравић, Петром Краљем, Оливером Петровић Вучо, 
Душаном Голумбовским, Браниславом Зорић и другима. Упоредо са предавањима, на којима се 
трудила да буде врло ревносна, почела је да игра у Атељеу 212, Народном позоришту у Београду, на 
филму и телевизији. Дипломску представу спремала је код изванредног професора, редитеља и глумца 
Мате Милошевића. Могла је да бира шта ће да игра, али да буде Шекспиров лик. Због свог изгледа 
девојчице, мислила је да је предодређена за улоге лепршавих наивки, те се одлучила за Два витеза из 
Вероне и улогу младе и веселе, врцаве служавке која стално прави неке заврзламе. Међутим, професор 
Милошевић јој је рекао: „Ви само мислите да сте ‘лепршави’. Нисте ви то, нимало“ и предложио јој 
да игра мајку Краљицу у Хамлету, уз Душана Голумбовског у насловној улози. Прихватила је. „Пошто 
нисмо имали право на позоришне костиме, глумили смо у својој одећи. И шта сам ја урадила!? Будући 
да ми је у малом мозгу стално стајала идеја о слаткој, малој Сташи, појавила сам се у тегет хаљини 
с великим белим туфнама и с пластроном од беле чипке. Изгледала сам као беба. Сва срећа да сам, 
без обзира на пластрон, добила десетку!“12 Дипломска представа је изведена 15. јуна 1964. године у 
Атељеу 212.

У театру, на филму и телевизији радила је преко тридесет и пет година, али је ипак сматрала 
да је за глумца рад у позоришту најзначајнији: „ту су и најбољи текстови на којима глумац може да 
се изгради. Наравно, волим да радим и на телевизији и на филму, али сам обоје увек жртвовала за 
љубав позоришта. Уосталом, за овај позив сам се определила ради позоришта“13. О свом послу је знала 

9  Станислава Пешић,  Деветнаест друштвених игара, „Београдски круг“, Београд, 1997, стр 86.
10  Даница Божовић, Станислава Пешић: Београдска краљица шарма (2. део), „Нада“, Београд, 22. 5. 1981.
11  Исто.
12  Душка Јованић, Сташа са Ташмајдана, „Базар“, Београд, 2. 9. 1988.
13  Даница Божовић, Станислава Пешић: Београдска краљица шарма (2. део), „Нада“, Београд, 22. 5. 1981.
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да каже: „Глумце бирају, ми нисмо они који бирају. Глумцу је тешко да се избори за улогу коју жели 
да игра. Наш емотивни систем је компликован. У животу постоје периоди у којима нешто можете да 
одиграте, а нешто не. Не знам тачно од чега то зависи и то је једна од највећих тајни нашег позива. 
Глумац не треба да се опредељује за један фах, зато што сужава простор за игру и улоге које ради. 
Аутентичан се увек може бити, без обзира каква је концепција комада. Ако је и апстрактан, ви улогу 
морате да направите – конкретно. Та личност мора да стоји на обе ноге. У глуми ништа не може да 
буде уопштено. Имала сам луду срећу да заиграм низ драмских улога, између осталог и ликове других 
жанрова, највише комедије, и да се поново вратим драмским улогама“14. 

Почетком шездесетих година је била верена за колегу Зорана Радмиловића, али веренички 
прстен је демонстративно бацила у Дунав јер је „ужасно био безобразан и по читав сат сам га чекала 
кад закажемо састанак“15. На другој години студија се удала за филмског редитеља Владана Брацу 
Слијепчевића и добила сина Перу, а од њега потом и унука Владана. У браку је касније била и са 
Славољубом Вавом Станковићем, нашим истакнутим вајаром. Крајем седамдесетих година прошлог 
столећа родила је и другог сина, Ивана, који јој је подарио унуку Сану, коју нажалост није стигла да 
упозна.

Приватан живот јој је био важан исто колико и посао. „Свако ко толико воли свој посао, не може 
рећи да је срећан уколико има само то на штету породице, или обрнуто. (...) Кад сам родила првог 
сина, Перу, била сам врло млада и све те ствари успевала сам да помирим без напора. Кад је он имао 
шест месеци, ја сам са Зораном Радмиловићем снимала серију Хиљаду зашто, затим филм Штићеник и 
много радила у позоришту. И уз све то, успевала сам да јако пуно времена проводим са својим сином. 
Младост! Тај период живота пун је енергије и жеље да се све уради у једном тренутку. А моја глад за 
позориштем била је много већа. Кад сам родила друго дете, можда сам пожелела да мало станем и да 
уживам у једном његовом периоду који се неће вратити“16. 

Велико задовољство представљало јој је да се дружи са својом децом, да пије кафу са мужем, да 
позива пријатеље у госте, да им спрема изврсну храну... „Кување је један дуг животу од кога се не може 
побећи. Нисмо Карингтонови. Према томе, ја то морам да радим и кад већ радим, настојим да урадим 
најбоље. То је једини разлог што ме сматрају добром куварицом. Никад ништа не радим површно. Ако 
пеглам блузу, трудим се да је испеглам перфектно. Таква сам и у својој професији!“17

Популарност јој је годила, али то је имало и лошу страну: „пре одласка у куповину сам морала 
да се нашминкам или бар да ставим црне наочаре, просто зато што видим да ми људи замерају кад 
ме виде онакву на какву нису навикли. Иначе, не волим много да се шминкам и волим да се одевам 
једноставно. Искрено говорећи, с обзиром да сам играла толико улога, било би ми непријатније да ме 
људи не препознају“18.

14  Стеван Момчиловић, На пијацу са Мери Тајрон, „Хупер“, Београд, 23. 1. 1996.
15  Станислава Пешић,  Деветнаест друштвених игара, „Београдски круг“, Београд, 1997, стр 75.
16  Гордана Поповић, То је она, „Политика“, Београд, 28. 8. 1988.
17  Исто.
18  Даница Божовић, Станислава Пешић: Београдска краљица шарма (2. део), „Нада“, Београд, 22. 5. 1981.
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Станислава Пешић није била само глумица која се наиграла, напутовала, била симбол хиљадама 
жена широм бивше Југославије, већ је покушала да личним ангажовањем у политици деведесетих 
година двадесетог века допринесе променама у својој земљи, које су тада биле неопходне. 

Неколико месеци пред смрт, из штампе је изашла и њена исповедна књига, у ствари збирка 
писама, настала током деведесетих, упућена старијем сину Пери и његовој породици, који су се 
налазили у иностранству. У књизи под насловом Деветнаест друштвених игара, пуној мудрости, 
искрености и неконвенционалног односа према смрти, оставила је јединствено сведочанство о својој 
борби са болешћу, о политичким збивањима, о свом животу и о искуству у глумачком послу. 

Током свог кратког живота није се битно мењала, увек ведра, шармантна, амбициозна, 
самоуверена, реална, чврсто стојећи на земљи. Поводом њене смрти, Јован Ћирилов је забележио: 
„намерно је гајила код себе неку врсту наивности, коју сам ја увек схватао као чистоту њеног погледа на 
свет, значи ње саме. Из грађанске породице интелектуалаца понела је дубоку потребу да и сама буде 
високоцивилизована и да тежи колико год може да живи у цивилизованој средини. У томе, међутим, 
уопште није била ригидна. Спадала је у радосне личности. Таква је била у најлепшим годинама нашег 
живота, а иста таква у годинама праштања од живота. Није се за живот борила грчевито, већ отмено 
и као обавезу према својој околини и вољеним бићима“19. 

Станислава Пешић припада плејади наших врсних уметника који су нас својим талентом 
годинама увесељавали али, нажалост, и прерано напустили изгубивши битку са опаком болешћу. 
Умрла је 20. новембра 1997, у својој 56. години. Иза себе је оставила многобројне „необичне, зачудне, 
љупке, тамно осенчене“ ликове, остварене у театру, на филму и на телевизији, који још увек живе у 
сећању многих њених савременика али и млађих, који су путем „малих екрана“ и „целулоидне траке“ 
били у могућности да је гледају.

19  Јован Ћирилов, In memoriam: Сташа наше младости, „Политика“, Београд, 8. 12. 1997.
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Станислава (стоји друга с десна) са другарима из V београдске гимназије,
на стадиону Ташмајдан
Stanislava (second from the right) with her friends from V Belgrade Highschool
on Tašmajdan stadion

Станислава (стоји друга с десна) са колегама са позоришне академије
Stanislava (second from the right) with her friends from theatre academy

Станислава и Зоран Радмиловић
Stanislava with Zoran Radmilović

Станислава и Владан Слијепчевић
Stanislava with Vladan Slijepčević
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Станислава са сином Пером
Stanislava with her son Pera

Станислава са сином Иваном
Stanislava with her son Ivan

Станислава са синовима и унуком Владаном
Stanislava with her sons and her grandson Vladan
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СТВАРАЛАШТВО У ПОЗОРИШТУ

Глумачка професија ми је ипак највише пружила у позоришту, зато што сам тамо радила 
најбоље текстове, са најспретнијим, најталентованијим људима.20

Станислава Сташа Пешић, првакиња Драме Народног позоришта у Београду, 
талентована, осећајна, сјајна драмска глумица, оригиналне глумачке изражајности, 
са једноставним ненаметљивим начином играња, први пут се са позориштем сусрела 
у шестој години, када ју је мајка одвела да гледа балет Копелија: „Била сам толико 
узбуђена да ми се учинило како, поред овог, постоји и један други свет“21. Утисак је 

носила целог живота: „Гледала сам Копелију као опчињена. И данас када ми је тешко и када падам од 
умора, сетим се тог чаробног света и све ми постане лепше и лакше“22. Управо овај балет, литература 
коју је читала у младости (Достојевски, Крегер, Андре Жид...), као и ондашње представе Београдског 
драмског позоришта, утврдиле су је у жељи да постане глумица.

Иако је највећу популарност стекла на филму а нарочито на телевизији, често је истицала да себе 
пре свега доживљава као позоришну глумицу, која се никад није определила за један фах: „То није ни 
потребно. Увек сам више ценила глумце који су умели све да играју. Држећи се само једног жанра, 
постаје се рутинер, а то је, зна се, веома опасно“23. На другом месту каже: „Мишљење у једном правцу 
не доноси ништа лепо, а ако бих баш морала да одговорим шта најрадије играм – то су драме. Сваки 
глумац сам најбоље зна шта је добро одиграо под условом да зна да себе посматра објективно“24. На 
сцени је волела аплауз, али је истицала: „више од тога волим пробе, стварање лика, заједнички рад 
ансамбла, дружење. То је најлепше!“25

Као глумица је у професионалном позоришту дебитовала још на другој години студија, када ју 
је ангажовао редитељ Миленко Маричић да игра Елен26 у представи Арсеник и старе чипке у Атељеу 

20  Миленко Вицо, Камера као огледало, „Омладински покрет“, Титоград, 8. 6. 1983.
21  Вишња Марјановић, Најдражи глумачки партнер – Зоран Радмиловић / Суперљубимица – Вивијен Ли, „РТВ ревија“, Београд, децембар 
1973.
22  М. Вујанић, Не волим да се сјећам, „Вечерње новости“, Сарајево, 18. 3. 1976.
23  Исто.
24 „Експрес, недељна ревија“, Београд, 27. 11. 1976.
25  З. Мутавџић, Баш као и Олга, „Базар“, Београд, 25. 5. 1984.
26   У алтернацији са Татјаном Бељаковом и Вером Чукић.
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212. Премијера је била 18. новембра 1961, а име Станиславе Пешић се нашло поред Рахеле Ферари, 
Вуке Дунђеровић, Боре Тодоровића, Слободана Алигрудића и других. Следеће, 1962. године, ушла је 
у Народно позориште у Београду, где је у наредне две сезоне, још увек као студент, играла у четири 
представе: Резервиста, Мртва краљица и Ненаграђени љубавни труд, све три у режији Арсе Јовановића, 
и Аутобуска станица27, у режији Миленка Мисаиловића. 

По дипломирању, 1964, заједно са целом својом класом постаје стални члан Националног театра, 
којем је до краја остала верна и у којем је за преко три деценије одиграла више од четрдесет улога, у 
домаћем и страном репертоару. 

Прву улогу по ступању у стални ангажман у Народном позоришту у Београду, добила је у представи 
Игра интереса Хасинта Бенавентеа, чију режију је потписао Миленко Мисаиловић, а премијера је 
изведена 15. новембра 1964. Том приликом критичар Огњен Лакићевић је забележио: „Од целог 
персонала издвојио бих једино младу глумицу Станиславу Пешић која је као Коломбина била најближа 
лику, а и жанру коме ова комедија припада. Лепршава и лака, сва у лебдењу и неком заносу, она је 
пленила шармом и префињеном суптилношћу јер се кретала као чигра, лако и чило, љупко и весело. 
Стиче се утисак да је она једина схватила сопствену ситуацију и значење Коломбине“28. И остали 
критичари су били истог мишљења: „Живости и, чини се, правог тона у ову представу уносили су, 
поред њега (Бранислав Јеринић – прим. М.О), само симпатични пар Капетана и Арлекина (Северин 
Бијелић и Богић Бошковић) и уз њих Станислава Пешић као Коломбина“29; затим „Од жена је исти – 
чини ми се једино исправни – тон пронашла Станислава Пешић као Коломбина“30; или „Од осталих 
учесника могуће је издвојити једино Вуку Дунђеровић (добро постављена дона Сирена), Станиславу 
Пешић (свежа, непосредна и темпераментна Коломбина) и Милку Лукић“31.

У јануару следеће године, премијерно је одиграна представа Томас Мор Роберта Болта, у режији 
Арсе Јовановића. Станислави Пешић је додељен лик Маргарет Мор, ћерке Томаса Мора, који је она 
одиграла са „флуидношћу и префињеним сценским осећањем“32, уносећи у представу „један благ, 
далек, драгоцен траг нежности“33. Милосав Мирковић, позоришни критичар „Београдске недеље“, 
приметио је да су „женски ликови деловали чисто, складно, са драмском неодлучношћу Љиљане 
Крстић у улози Томас Морове жене, и љупке али горке шармантности Станиславе Пешић, чији је 
сценски лик узбуђивао и пленио: она је расла готово до драме коју вазноси Шекспирова Корделија“34. 
И Петар Волк је био мишљења да је „млада глумица Станислава Пешић остварила у лику Маргарете 
своју најбољу улогу. Њен префињени лик, суптилан покрет, благи израз и унутрашња племенитост, која 
крхко и прозрачно створење Морове кћерке чини толико поетичним и нестварним, али и невероватно 

27  Премијера представе Аутобуска станица је била 10. 1. 1958. са Миленом Дапчевић у улози Елме Декворд, а Станислава Пешић ју је 
играла од 12. 2. 1963.
28  Огњен Лакићевић, Музејска вриједност, „Телеграм“, Загреб, 4. 12. 1964.
29  Слободан Селенић, „Игра интереса“ – без много интереса, „Борба“, Београд, 17. 11. 1964.
30  Иван Ивањи, Дечијим срцем, „Експрес“, Београд, 16. 11. 1964.
31  Петар Волк, Позоришне илузије, МПУС, Београд, 1993, стр 65.
32  Огњен Лакичевић, Свијест о лијепом у човјеку, „Телеграм“, 22. 1. 1965.
33  Владимир Стаменковић, Цена човечности, НИН, Београд, 10. 1. 1965.
34  Милосав Мирковић, Озбиљна и узбудљива представа, „Београдска недеља“, Београд, 10. 1. 1965.
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трагичним, омогућили су да су сцене између ње и оца биле најпривлачније у овој представи“35. 
Наредне сезоне Пешићева игра Карлот у Хохутовом Намеснику (режија Борислав Григоровић) и 

Анђелију у Максиму Црнојевићу Лазе Костића. Премијера ове представе је била 5. јуна 1966, режију је 
потписао Арса Јовановић, а за њену Анђелију критика је приметила да је „лирски зажарено изразила 
трагику своје љубави, посустајући само у тренуцима врхунске егзалтације“36, као и „да је умела да 
своје лирске интонације сачува од рецитовања“37. Aли, било је и мишљења да је „у својој појави имала 
младалачког шарма и чистоте из које као да је зрачила флуидност али се све то није усаглашавало са 
унутарњим расположењима која су обузимала њену Анђелију. Њих две као да су се кретале једна поред 
друге тако да су јој и поступци били асинхрони са ситуацијама у којима је комуницирала приватним 
тоном и непажљиво се опходила према поезији као да је у питању неки тривијални текст преко којег 
треба што пре прећи. Оне поетске бисере ‘Еј, пусто море...’ говорила је одсутно и без осећања за 
лепо“38. И критичар „Телеграма“, Огњен Лакићевић, оцењује да је Станислава Пешић играла Анђелију 
са лирском нотом, али без драмског интензитета: „Нешто грешком Арсе Јовановића, а нешто и њеном, 
није успостављен прави однос нити према Милошу, а још мање према Максиму. Преко питања: да ли је 
Анђелија осетила истински бол при сазнању да је Максим унакажен, прешло се овлаш и без довољно 
драмског притиска, а самим тим и без преко потребне трагичне спознаје. Није се видело са коликим 
је болом ту спознају примила, вероватно због недостатка унутарњег доживљаја и односа према улози. 
Она је деловала заљубљено, али јој је лирска нота одузела праву драмску реч“39.

На великој сцени Народног позоришта у Београду, Пешићева је у сезони 1966/67. остварила три 
улоге: „нежну“ и „устрепталу“ Кити у комаду Ана Карењина Лава Толстоја, режија Миленко Маричић, 
Филоту у Штета што је блудница Џон Форда, у режији Борислава Григоровића, где је са мало средстава 
направила лепу епизоду и Клер у представи Чај за госпођу кугу Вук Вуча, који потписује и режију. 
Премијера овог комада је изведена 4. априла 1967, а критика је забележила да су сви учесници у овој 
двосмисленој фарси имали право осећање мере, ипак издвајајући Станиславу Пешић и Ратка Сарића: 
„који су, са редитељевом приволом или без ње, стално покушавали да у ову лакрдију прокријумчаре 
зрно психолошке истинитости и нешто налик на стварну људску трагику“40.

Сезоне 1967/68. име Станиславе Пешић се такође појављује на три премијерне листе. Игра 
Дуњашку Мелехову у не баш успелој представи Тихи Дон Михаила Шолохова, чију драматизацију 
потписује Велимир Лукић, режију Арса Јовановић, а на репертоару Националног театра се нашла 
поводом прославе педесетогодишњице Октобарске револуције; Јелицу у представи После љубави 
Милана Ђоковића, у режији Борислава Григоровића, која у целости није лепо примљена од стране 
стручне јавности, а за Пешићкин лик је примећено „да није успела да дочара идеје и трусове првих 
љубави, иако је на махове акцентовала искрено и оштроумно свој положај у кући и генерацији којој 

35  Петар Волк, Поезија на сцени, „Књижевне новине“, Београд, 23. 1. 1965.
36  Миодраг Илић, Продор домаће драме / Депатетизовани Лаза Костић, „Сцена“, Нови Сад, 1966, стр 112.
37  Жарко Јовановић, Чудо се није догодило, „Вечерње новости“, Београд, 6. 6. 1966.
38  Петар Волк, Преображења, „Књижевне новине“, Београд, 25. 6. 1966.
39  Огњен Лакићевић, Романтизам без романтике, „Телеграм“, Београд, 24. 6. 1966.
40  Владимир Стаменковић, Весела игра на енглески начин, НИН, Београд, 23. 4. 1967.
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припада“41. Зато је „грациозно и узвишено у својој трагичности“42 остварила лик емотивне и сексуално 
настројене Уршуле, сестре близнакиње Маргарите (Бранка Зорић) у комаду Инорог Грегора Стрнише, 
чију режију је потписао Слободан Бода Марковић.

Током јубиларне позоришне сезоне 1968/69.43 Станислава Пешић је ангажована у четири 
представе. Прва на репертоару, са премијером 23. септембра, нашла се Theatralia Singidunum, 
осмишљена као колаж од одломака заборављених домаћих драма, коју су поставила два редитеља: 
Браслав Борозан и Борислав Григоровић. Пешићева је наступала у Шапчаниновом комаду Госпођица 
као сељанка, обојивши своју Лизавету „благим неповерењем и на тај начин пронашла прави однос 
према лику који је тумачила“44. Два месеца касније, „са изузетном љупкошћу и шармом“ остварује лик 
Драге у Глишићевој Подвали, у режији Јована Путника. „Правимо највеселију представу у којој сам 
учествовала. Бранкица и ја играмо две девојке са наших 25 година, веселимо се и једини задатак нам је 
да се све време голицамо и тако голицајући се ваљамо по поду. То смо чиниле тако здушно, да је публика 
у Београду, Загребу и многим другим местима, диљем наше домовине, стварно уживала“45; јануара 
1969. године игра Исмену у Смолеовој Антигони. Редитељ представе, Душан Михаиловић је, према 
оцени критике, имао изврсне сараднике у глумцима, а „Станислава Пешић је, нарочито у другом делу, 
успешно овладала сложеним емоционалним регистром Исмениног лика“46. С друге стране, критичар 
„Експреса“, Милосав Мирковић је био мишљења да се „Исмена кретала по неким геометријским 
линијама, са љупкошћу анђелчића на двору уместо да је страсти сујетне сестре стилизовала смелије 
и лукавије“47. Својим „лепршавим шармом“, Пешићева је дала допринос и Шекспировој Зимској бајци, 
коју је режирао гост из Енглеске, Клифорд Вилијамс. После премијере, 20. априла 1969, критичар Петар 
Волк је приметио да Зимска бајка није само велики успех Драме Народног позоришта, потврда високог 
уметничког мајсторства Клифорда Вилијамса, већ и најбоља представа која је виђена те сезоне, чијем 
успеху су допринели и Милка Лукић, Станислава Пешић и Северин Бијелић „заједнички дочаравајући 
разуздано расположење и тиме дајући читавој пасторали јарке и масне тонове“48.

Млада глумица Станислава Пешић је и у сезони 1969/70. у Народном позоришту у Београду 
играла у три представе: Опасне везе по Лаклоовом роману, у драматизацији Пол Ашара и режији 
Браслава Борозана, са премијером 1. октобра. Улогом Госпође де Турвел је публици и стручној јавности 
приредила пријатно изненађење: „Она је и својом појавом и мајсторском ‘штедњом’ геста, говора и 
емоције, успела да изваја пун и упечатљив лик жене сурово жртвоване у још суровијој игри отуђених 
љубавника“49. У представи Пор Роајал Анрија де Монтерлана, у режији Борислава Григоровића, чија 
премијера је била 28. децембра, дочарала је лик сестре Мари Франсоаз де Л’ Сукаристи са „пуно 

41  Милосав Мирковић, Љубав у пепелу, „Експрес“, Београд, 20. 2. 1968.
42  Петар Волк, Ветар, „Књижевне новине“, Београд, 16. 3. 1968.
43  Те сезоне у Народном позоришту у Београду обележавао се велики јубилеј – стогодишњица од оснивања.
44  Бранислав Милошевић, Чари старине, „Борба“, Београд, 25. 9. 1968.
45  Станислава Пешић,  Деветнаест друштвених игара, „Београдски круг“, Београд, 1997, стр: 82.
46  Бранислав Милошевић, „Антигона“ Д. Смолеа у Народном позоришту, „Борба“, Београд, 28. 1. 1969.
47  Милосав Мирковић, Антигона сестра Палахова, „Експрес“, Београд, 27. 1. 1969.
48  Петар Волк, Поверење, „Књижевне новине“, Београд, 26. 4. 1969.
49  Жарко Јовановић, Љубавници без љубави, „Вечерње новости“, Београд, 3. 10. 1969.
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младалачке непосредности и истинске дилеме у игри“50, а у Народном посланику Бранислава Нушића, 
у режији Миленка Мисаиловића (премијера 7. маја) – лик Данице, за који је критика сматрала да је 
превише извештачен. 

Представом И смрт долази на Лемно Велимира Лукића, коју је почео да режира Јован Путник 
а завршио Арса Јовановић, Народно позориште у Београду свечано је отворило своју нову сцену, 
Театар „Круг 101“51. Премијера овог комада писаног по мотивима Софокловог Филоктета, била је 10. 
децембра 1970, а улоге су поверене Љуби Тадићу (Филоктет), Милошу Жутићу (Неоптолем), Радету 
Марковићу (Одисеј) и Станислави Пешић (Ланаса). Демонстрирајући женску ћудљивост, свирепост и 
потчињеност мушкарцу-хероју, Пешићева је, заједно са осталим протагонистима, успела да оствари 
„уверљиву драмску формацију у којој се није кокетовало ни телом, ни текстом“52. Поводом ове представе 
Станислава се у својој књизи Деветнаест друштвених игара присетила: „Представа доживљава велики 
успех, помало захваљујући костиму који сам ја носила, дело румунске костимографкиње Флорике 
Томоровеану53. На наго тело пребацила је један савршен, до земље дугачак прслук од медвеђег крзна, 
исеченог у фронцле, а панталоне су биле направљене од змијске коже. Од исте коже имала сам турбан. 
Тако савршено облачили су ме још само Душко Ристић и Божана Јовановић“54. 

На истој сцени, девет дана касније (19. 12. 1970), Пешићева је премијерно играла и у представи 
Бушите браћо, бушите све, бушите браћо, плаћено је, која је представљала скуп неколико хуморески 
Марка Твена, у адаптацији и режији Павла Минчића. „И мада су се глумци Предраг Тасовац, Бранка 
Пешић, Станислава Пешић, Гордана Јанић и Павле Минчић свесрдно трудили да нас засмеју и забаве, 
ипак им то није полазило за руком. Једноставно зато што су играли један немотивисан и ‘неочешљан’ 
текстуални колаж, веома несценичан и неухватљив за позорницу.“55

На недавно отвореној Сцени у Земуну Народног позоришта, 27. фебруара 1971. је премијерно 
изведена Лазаревићева Швабица, са Станиславом Пешић као Аном Гутјар. Позоришни критичар 
Милосав Мирковић је забележио да је „Швабица на позорници добила обрисе рудиментарног Чехова, 
Иванова понајвише, само захваљујући љупкој али студираној и зароњеној у лични бол глумици 
Станислави Пешић“56 и Милошу Жутићу, а Слободан Селенић констатује да је „изглед чистоте и 
безазлености којим зрачи Станислава Пешић доприносио да њих двоје, као Мика (Милош Жутић) и 
Ана, на моменте остваре однос у који је могуће поверовати“57.

У сезони 1971/72, Пешићева је оживела још три лика: поп Ћирину кћерку Меланију у Сремчевом 
комаду Поп Ћира и поп Спира, у режији Јована Путника; младу, напуштену жену Серафиму Корзухину у 

50  Милосав Мирковић, Побуна у манастиру, „Експрес“, Београд, 30. 12. 1969.
51  После 1945, Народно позориште у Београду се губитком своје сцене у „Мањежу“ (зграда садашњег ЈДП-а) нашло у проблему, који је 
погодио нарочито Драму. Тај проблем је решен 1961, када је нађен простор у самом здању на Тргу Републике и претворен у Малу сцену. 
Током 1970, она је адаптирана по пројекту сценографа Миомира Денића (кружни простор са 101 седиштем), са идејом да се претвори у 
сцену Позоришне комуне, под пуним називом: Театар „Круг 101“. Убрзо је ова сцена постала позната само под именом „Круг 101“. 
52  Милосав Мирковић, Ново сито глумци носе, „Експрес“, Београд, 12. 12. 1970.
53  Реч је о румунском костимографу Флорики Малуреану.
54  Станислава Пешић, Деветнаест друштвених игара, „Београдски круг“, Београд, 1997, стр 83-84.
55  Жарко Јовановић, Неспоразум, „Вечерње новости“, Београд, 21. 12. 1977.
56  Милосав Мирковић, Ваљево јаче од Берлина!, „Експрес“, Београд, 1. 3. 1971.
57  Слободан Селенић, Дилеме и обичаји, „Борба“, Београд, 1. 3. 1971.
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представи Бекство Михаила Булгакова, у режији Цисане Мурусидзе, коју је према критичару Мирковићу 
тумачила „овешталим натуралистичким средствима, без оштрине и оштроумности изгубљених и 
пронађених бића“58; и Песника у светској премијери драме Помозите ми да умрем италијанске новинарке 
Карле Пероти, у режији тада двадесетпетогодишњег редитеља, такође Италијана, Паола Мађелија. 
Критика је уопштено за све глумце ове урнебесне, покретима и гестовима захуктане представе истакла 
њихову узбудљиву, летећу и категоричну разиграност. Поводом премијере, која је била 3. марта 1972, 
Сташа је открила да је темпо рада био паклен јер су имали само три недеље за припреме, да су пробе 
трајале и дању и ноћу, да текст захтева од глумаца доста падања и вратоломија, те су сви били пуни 
модрица. Признала је да их је редитељ Мађели „тргао из сна“ и вратио у воде ентузијазма, у шарм 
аматеризма, и да је он „убеђени присталица такозваног физичког театра, па тек поред њега схватамо 
шта покрет на сцени значи и које је богатство и изражајна моћ тела. Зато се и не штедимо“59. 

Ако се може рећи да је редитељ њене младости био Арса Јовановић, са којим је радила осам 
представа60, на прагу зрелости улоге које се памте је играла у режији Паола Мађелија. Заједно су 
радили на седам пројеката, у периоду од 1972. до 1978. године. „Паоло је остварио све моје снове у вези 
са позориштем. Одабрао је екипу: Боба Стојнић, Мики Манојловић, Миша Жутић, Богдан Михајловић, 
Марко Николић и ја. У представама са више лица гостовали су нам и Милка Лукић, Зорица Мирковић, 
Предраг Тасовац, Драган Лаковић, Мима Бобић, Рале Тадић, Пера Банићевић, Оливера Марковић, и 
на крају, Макса, Драган Максимовић. Ми смо радили заједно, јели заједно, излазили, волели се, тукли, 
итд, али смо по цео дан причали о позоришту и радили (...) Не умем да пишем о нашим представама 
које су ми и које ми и сада живот значе, јер су непрепричљиве. Јер су лепше од сваке приче. Зато ћу 
их само са љубављу побројати: Помозите ми да умрем, Мандрагола, Рибарске свађе, Огњиште, Принц од 
Хомбурга, Галеб и Како вам драго“61.

Поводом улоге Сострате у Макијавелијевој Мандраголи, пише свом сину Пери у Праг: „Сећаш се, 
на почетку представе истрчавам из дубине бине, носећи огромне чинеле у рукама. Ударам чинелама 
неколико пута, затрчим се, направим стој на рукама ‘на чинелама’ и, тако наглавачке, говорим 
текст пролога. У тој представи били смо и жонглери и глумци и циркузанти, и смешни и поетични 
и вулгарни. Ја као Сострата на ногама сам имала ципеле налик на котурне, висине 20 цм, стомак 
огроман као Фалстаф, а перика је била натапирана тако да ми је додавала још пола метра. Лице: бела, 
кловновска шминка, трепавице дужине 3 цм, а уста огромна, кловновска, оивичена црном оловком. 
После премијере те чаробне Мандраголе Вера Чукић је дошла плачући у моју гардеробу: ‘Како си могла 
тако да се проружњаш? Ти си лепа жена, ја никад не бих пристала’. Није разумела да сам ја себи као 
Сострата, таква Сострата, била најлепша на свету“62. А позоришни критичар Петар Волк је приметио 
да је „коначно напустила свој жанр бледуњавих наивки и зашла у карактерну комику за коју очигледно 

58  Милосав Мирковић, Стрижено, кошено!, „Експрес“, Београд, 27. 1. 1972.
59  С. Веселиновић, Воли да се „измотава“, „Радио ревија“, Београд, 3. 3. 1972.
60  Резервиста, 1962; Мртва краљица, 1963; Томас Мор, 1965; Максим Црнојевић, 1966; Тихи Дон, 1967; И смрт долази на Лемно, 1970. и Суђење 
госпођи Бовари, 1976.
61  Станислава Пешић, Деветнаест друштвених игара, „Београдски круг“, Београд, 1997, стр 84–85.
62  Исто.
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има више смисла“63.
У Голдонијевим Рибарским свађама играла је Уршулу, а после премијере на Сцени у Земуну, 11. 

новембра 1973. године, стручна јавност је била једногласна да је цео ансамбл бриљирао и „играо као 
под конац, са тананим осећањем свега што су тумачили“64. Милосав Мирковић је још истакао: „од прве 
масовне сцене са женским расквоцаним ансамблом до завршне, карневалски дијаболичног разлаза 
људи, материјала и играчака, пленили су својом језичком мелодијом и својим играчким радостима 
Оливера Марковић као Либера и Станислава Пешић као Уршула и Милош Жутић као Парон Фунте и 
Предраг Тасовац као Иже“65. 

Изванредна представа Галеб Антона Чехова, премијерно је изведена 18. децембра 1974. на 
Великој сцени Народног позоришта у Београду. За Машу, ћерку Илије Афанасијевича Шамрајева, 
поручника у пензији, у интерпретацији Станиславе Пешић, критика је забележила да је то једна од 
њених најбољих улога до тада. Волк наводи: „Сличан однос према Маши има и Станислава Пешић, 
увучена у себе, јетка и пуна презира према својој немоћи у односу на љубав, бурмут и алкохол. Њена 
једноставност је задивљујућа јер долази после низа улога празних и површних жена које за њен развој 
не значе ништа; била је доследна свом доживљају и на нивоу улоге током целе представе“66.

Две године касније, Пешићева поново сарађује са Паолом Мађелијем у представи Огњиште 
Жарка Команина, играјући Смиљку, супругу официра Андреја (Марко Николић). Ову жену градског 
морала и васпитања, која покушава да се снађе у сукобу страсти, између љубави и мржње, према 
наводима позоришног критичара Петра Волка, представила је са мало речи али веома сликовито, 
ненаметљиво и глумачки доживљено67.

У 1978. години заједно су радили још на две представе. У Принцу од Хомбурга, последњој драми 
немачког романтичара Хајнриха фон Клајста, улога Кнегиње јој није давала довољно материјала, па се 
кретала „негде на средокраћи између лика који тумачи и свог мишљења о функцији тог лика у драми“68. 
Зато је као Розалинда у Шекспировом комаду Како вам драго доминирала, поред Милоша Жутића 
(Жак) и Марка Николића (Орландо). „Розалинда и Орландо нас уводе право у тај много фриволнији 
свет у коме се све врти око мотива љубави, који у Жаку изазива гађење. Орландо је приказан као 
млад, достојанствен, збуњен човек, ухваћен у замку љубавне страсти; као неко ко је ту зато да би трпео 
радњу осталих лица, пре свега Розалиндину акцију. А Розалинда је постала нека врста церемонијал-
мајстора љубавног, пасторалног балета с комичним призвуком, лик чија је суптилност нешто пригушена 
природном женском окретношћу и лукавошћу. У сваком случају, то су две добре, целовите улоге, корак 
унапред у развоју глумаца који их тумаче“69, истакао је Владимир Стаменковић у приказу представе 
после премијере, 24. децембра 1978. Критичар „Политике експрес“, Авдо Мујчиновић, замерио јој је 
што није успела да пронађе решења и прилагођења у другом делу представе: „Када се прерушава 

63  Петар Волк, Макијавели и други, „Књижевне новине“, Београд, 16. 2. 1973.
64  Жарко Команин, Рај сиромашних, „Вечерње новости“, Београд, 13. 11. 1973.
65  Милосав Мирковић, Глумили су несебично, „Политика експрес“, Београд. 17. 11. 1973.
66  Петар Волк, Поједностављена представа, „Књижевне новине“, Београд, 1. 1. 1975.
67  Петар Волк, Трагедија, Жарко Команин: „Огњиште“, „Позоришне илузије“, МПУС, Београд, 1993, стр 300.
68  Бранислав Милошевић, Сан о савршенству, „Борба“, Београд, 12. 2. 1978.
69  Владимир Стаменковић, Шекспир по нашој мери, НИН, Београд, 14. 1. 1979.
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у младића Ганимеда она не напушта психологију жене и уопште није изненађена доласком у шуму 
па је њен однос и даље исти као и у првом делу. Своју неизненађеност она у том случају треба и да 
образложи“70.

Име Станиславе Пешић се током осамдесетих година прошлог века, у њеном матичном позоришту 
појављује тек у пет представа. У две је наставила сарадњу са редитељем Бориславом Григоровићем, 
са којим је, поред Арсе Јовановића и Паола Мађелија, највише радила71. Реч је о представама Дом 
Марије помоћнице Ивана Цанкара, где је у минијатурној инсценацији, особито протумачила лик 
Лојскине мајке, и Како могу да те чујем кад вода тече Роберта Андерсона. Остале три су: сатирична 
драма Меморандум Вацлава Хавела, у режији Владимира Алексића (премијера 1. октобра 1982), где 
је „настојала да промени своју глумачку природу и игра Хелену као просту и грубу функционерку“72; 
Аристофанова сатира Жене у народној скупштини, чију режију потписује Слободанка Алексић, са 
премијером 8. маја 1985, где су мушке улоге тумачиле глумице, не баш успешно („Станислава Пешић 
није крива што мора да се преображава са својом нежном појавом и гласом лирског карактера у маску 
која тешко може да себе оправда“73); Вечити младожења Јакова Игњатовића, у режији Мирослава 
Беловића, са премијером 30. јануара 1987. 

У првој половини деведесетих година одиграла је Драгињу у Ноћној фрајли Александра Поповића, 
у режији Ненада Илића, чијом премијером је 20. јуна 1990, после велике реконструкције зграде Народног 
позоришта у Београду свечано отворена Мала сцена. Уследила је Татјана Алексејевна у представи Play 
Чехов, састављеној од три кратка Чеховљева водвиља (Просидба, Медвед и Јубилеј), са редитељским 
потписом Цисане Мурусидзе и премијером 14. марта 1992. Пешићева је играла у трећем комаду, за 
који важи мишљење да је настао у време пишчеве велике стваралачке кризе, те је нешто слабијег 
квалитета. Врло атрактивну глумачку екипу су, поред Станиславе, чинили и Милан Штрљић, Оливера 
Марковић, Растко Тадић и други. Потом је 1993. у комаду Дијамантска огрлица Зорана Божовића, у 
режији Градимира Мирковића тумачила Ану, кћер Данину, са лакоћом и допадљивошћу, изградивши 
је сигурним, провереним средствима.

Последњу улогу, последњу премијеру на сцени матичног позоришта и у животу, Станислава 
Сташа Пешић је одиграла, већ тешко болесна, у драми Јуџина О’Нила Дуго путовање у ноћ, у режији 
Велимира Митровића. Тумачила је лик Мери Тајрон, жене и мајке у једној проблематичној америчкој 
глумачкој породици која је почетком двадесетог века дошла из Ирске и не сналази се баш најбоље 
у новој средини: она се одаје дроги, а муж и синови алкохолу. „То је напоран комад и за нас глумце 
и за гледаоце који плачу и са представе излазе замишљени“, признала је Сташа Пешић74. После 
премијере, 22. децембра 1995, позоришна критичарка „Политике“, Даша Ковачевић, примећује како 
је Станислава Пешић „умела да суптилно, флуидно изнијансира двострукост разочаране жене која 

70  Авдо Мујчиновић, Сивило у шуми, „Политика експрес“, Београд, 27. 12. 1978.
71  Осам представа: Намесник, 1966; Штета што је блудница, 1967; После љубави, 1968; Theatralia Singidunum, 1968; Пор Роајал, 1969; Швабица, 
1971; Дом Марије помоћнице, 1982; Како могу да те чујем кад вода тече, 1988.
72  Петар Волк, Меморандум, „Илустрована политика“, Београд, 12. 10. 1982.
73  Петар Волк, Жене у скупштини, „Илустрована политика“, Београд, 28. 5. 1985.
74 С. Л, Публика плаче, „Илустрована политика“, Београд, 27. 4. 1996.
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несрећни раскорак између девојачких снова и тренутног очаја утапа у тамним амбисима наркотика, 
отуђена и од породице и од себе саме“75. А Петар Волк је забележио: „његову жену Мери, некадашњу 
лепотицу која бежи у морфијум да би лакше остала међу илузијама, тумачила је Станислава Пешић. 
Она је настојала да њена несрећа буде што мање споља видљива па се заклањала иза чипкастих 
шалова који су је красили у младости, иза порцеланског изгледа и благих покрета. На исти начин бежи 
од истине о себи као и од несреће која је задесила њене синове, и сва је у илузијама, готово да верује у 
неку другу реалност. Последња реченица у тексту, када се суочи са истином или је схвати целим својим 
бићем, крајње је искрена, потресна и целом лику даје пуну веродостојност!“76

За улогу Мери Тајрон је добила и једино позоришно признање – Награду Народног позоришта у 
Београду. Награде су је, некако, заобилазиле током целе каријере. У својој књизи је сурово искрено 
записала: „Они нису нормални! Тридесет година играм свакојаке улоге, а никад се нису сетили да ме 
награде. Можда мисле да ћу умрети, па их је срамота“.  

Током своје позоришне каријере, дуге тридесет и пет година, Станислава Пешић је само неколико 
пута играла на сценама ван матичног, Народног позоришта у Београду. 

Тек основано Позориште „Под разно“, позива је 1977. да учествује у њиховој другој представи77 
Фреде, лаку ноћ Драгослава Михајловића, чију режију потписује Никола Јевтић. Премијера је изведена 
23. маја 1977, а поред Пешићеве су играли Олга Спиридоновић и Чедомир Петровић, који је и био 
иницијатор постављања овог комада. Рађена са великим заносом и вером, представа је спремљена 
за мање од два месеца. Владимир Јевтовић је у својој књизи Узбудљиво позориште изнео сећање 
на ову представу: „Опет једно невероватно заједништво, снажно партнерство, самодисциплина. 
Комаде декора су доносили глумци од куће, с тавана, из подрума. Гледајући Олгу и Сташу како ‘раде’ 
за представу, за групу, могли смо да поверујемо да је почетни дух ‘Под разног’ нека врста ‘здраве 
позоришне заразе’ (...) Сумње у ‘савременост’ текста (писан је 1960. године) и у глумачку поделу (три 
генерације) распршиле су се на ‘контролној проби’, када су сви присутни нову представу осетили 
‘нашом’, али другачијом. Врхунска глума, дискретна режија, сиромашно позориште. Гужва на 
премијери. Чувамо стакло на улазу да га не разбију. Не могу сви ни да стоје, а седење се није могло 
гарантовати. Добра најава. Огромно интересовање. Одличан пријем. Све троје глумаца се појављује 
‘у новом кључу’, на нов начин, на начин ‘Под разног’. Већина критичара ћути (...) Фред је имао леп 
сценски живот. Пре свега, захваљујући редитељу и глумачком трију. Гостовао је у Загребу и Новом Саду 
на фестивалима и у другим местима“78. А Пешићева се у својој књизи Деветнаест друштвених игара 
присетила: „Нисмо имали ништа, сем туге коју су личности које смо играли тако жестоко поседовале, 
сем њихових снова, сем ирационалног, шашавог Драгослављевог хумора, сем нас самих и четири 
столице, нисмо имали ништа. Ипак, публика је на премијери развалила врата да би ушла у малу салу 
СКЦ-а, а са том представом гостовали смо и у Загребу, Новом Саду и у селима у околини Лесковца где 

75  Даша Ковачевић, Лажне исповести, „Политика“, Београд, 24. 12. 1995.
76  Петар Волк, Дуго путовање у ноћ, „Илустрована политика“, Београд, 13. 1. 1996.
77  Прва представа овог театра је била Права ствар Милосава Маринковића, у режији Славенка Салетовића, са премијером 24. јануара 
1977. Играли: Владимир Јевтовић, Предраг Ејдус, Владислав Каћански и Горан Султановић.
78  Владимир Јевтовић, Узбудљиво позориште, „Геа“, Београд, 1997, стр 106–107.
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сем циркуса нико никада није гостовао, обишли смо целу Југославију. Само у Словенији нисмо били“79.
Потом, 1983. године, Станислава Пешић је учествовала и у представи Како воли друга страна, 

енглеског писца Алена Ејгзборна, у режији Бранка Плеше, чија премијера је била 30. маја на сцени 
Дома културе „Вук Караџић“. У настојању да створи своје пројектно позориште, ДК „Вук Караџић“ 
је, после неколико монодрама и неуспелих гостовања, 1983. ангажовао познатог глумца и редитеља 
Бранка Плешу да им спреми неколико премијера. Прва у низу нашла се ова комедија о прељубама у 
браку. Играли су Предраг Тасовац, Добрила Стојнић, Гојко Балетић, Горан Плеша, Драгана Калаба и 
Сташа Пешић, која је успевала да „одржи темпо и да се промеће кроз деликатне и смешне ситуације“80. 

Одрастањем млађег сина Ивана, Станислава је све чешће постајала верни посетилац дечјег 
Позоришта „Пуж“, а радо је прихватила и да наступа у њиховим представама. Играла је Симбу и 
Мудру Сову у представи Чаробни напитак Бранка Милићевића, у режији Слободанке Алексић, чија 
је премијера била 21. децембра 1983, а обнова 21. децембра 1989. Глумила је и Жену која плаче у 
музичкој бајци Тринаест часовника Џејмса Тарбера, која говори о љубави и мржњи, добру и злу, као 
и о коришћењу памети и логике, у режији Ливена Гофа, госта из Америке. Премијера је изведена 6. 
новембра 1988, а поред Пешићеве играли су и Бранко Милићевић, Добрила Стојнић, Драгана Мркић, 
Ђорђе Николић и Милутин Јевђенијевић.

Како је у једном моменту њеног професионалног живота настала пауза, Станислава Сташа 
Пешић је прихватила изазов да се опроба у монодрами, такозваном „позоришту једног глумца“ и у 
драматизацији. Адаптирала је текст књиге Писмо нерођеном детету познате италијанске новинарке 
Оријане Фалачи, комбинујући га са књигом Разговори са историјом исте ауторке, у жељи да проблем 
материнства продуби професионалним конфликтима и тако целовитије прикаже личност жене. „Просто 
сам осетила да је то мука свих нас савремених жена и желела сам да говорим о ономе што се и мени 
дешава, што се уопште дешава у сваком тренутку“81. 

Иако је својевремено била велики противник монодраме, сматрајући да је то „линија мањег 
отпора, да томе прибегавају глумци који не знају шта би друго од себе (...) Представу је много теже 
направити, монодрама није позориште, то је најлакша ствар на свету“82, радећи на Писму нерођеном 
детету, променила је мишљење: „Сада видим да је то до те мере тешко за глумца да је готово 
неизводиво, замор је неописив, а глумац је ипак особа коју просто нешто ‘тера’ да има на позорници 
саучесника, саговорника. Чини ми се да бих три представе одиграла лакше и радије него монодраму... 
па, ипак, колико је задовољства када сте свесни да сте управо ви искључиви разлог за доживљај људи 
у гледалишту, а то монодрама управо пружа, и зато је лепа – ко може да је понесе на плећима“83.

Направила је 50-минутну монодраму, а режију је препустила Слободанки Алексић. Светска 
премијера, јер Фалачијева до тада ником није дозвољавала да експериментише са њеним текстовима, 
била је 18. новембра 1982. године у Џез клубу Дома омладине у Београду. Са овом представом је 

79  Станислава Пешић, Деветнаест друштвених игара, „Београдски круг“, Београд, 1997, стр 80.
80  Петар Волк, Како воли друга страна, „У времену пролазности“, МПУС, Београд, 1999, стр 343.
81  Ј. Л, Први пут сама на сцени, „Радио ревија“, Београд, 3. 12. 1982.
82  Богдан Арнаутовић, Казалиште као – уточиште, „Јединство“, Сисак, 4. 4. 1985.
83  Исто.
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током неколико година пропутовала готово целу ондашњу Југославију, гостујући, између осталог, и у 
Херцег Новом, Дому омладине „Будо Томовић“ и Позоришту ДОДЕСТ у Титограду, месним заједницама 
у Ријеци, Омладинском дому у Бјеловару, Центру за културу Сисак... Публика и критика су је готово 
свугде дочекивале са одушевљењем, јер је Пешићева „са пуно жустрине и умјешности“84 пружала 
прворазредну атракцију и импресиван доживљај текста Оријане Фалачи. 

Охрабрена успехом своје прве драматизације, Станислава се одлучује да направи и дуо-драму 
То смо ми, у сопственој режији, која је обухватала колаж текстова домаћих познатих хумориста, Душка 
Радовића, Бране Црнчевића, Новака Новака и Милована Витезовића. „Волим афоризам. Гледајући 
представе рађене по тим текстовима, приметила сам да су претрпане разним ефектима и да је реч у 
другом плану. Желела сам да направим представу у којој ће доминантна бити реч, а непосредан повод 
је била књига Бране Црнчевића Снови без тумачења. (...) За мене је веома значајно то што сам сама 
направила избор текстова, као и сценску поставку, да не кажем режију. Али, представу и даље ‘градим’ 
у сарадњи са публиком“85. Афоризме о друштву, браку, породици, љубави, уопште свакодневици, 
говорила је са колегом Славољубом Новаковићем, на сцени која је представљала гардеробу у којој 
се припремају за представу. Премијера је одиграна 8. марта 1988. године у Петровцу на Млави, и тек 
после неких тридесетак извођења по унутрашњости, на лето исте године је доживела и београдску 
премијеру, а касније је играна и широм ондашње Југословије. 

84  Наталија Љумовић, Дијете је одустало, „Омладински покрет“, Титоград, септембар 1983.
85  Гордана Поповић, То је она, „Политика“, Београд, 28. 8. 1988.
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М. Лазаревић (Карл) и С. Пешић (Елма Декворд), 
Аутобуска станица, режија: М. Мисаиловић, 1963. (Фото: М. Крстић)
M. Lazarević (Carl) and S. Pešić (Elma Duckworth), 
Bus Stop, directed by M. Misailović, 1963 (Photo by M. Krstić)

С. Пешић (Маргарет Мор) и Ј. Милићевић (Томас Мор), Томас Мор, режија: А. 
Јовановић,1965. (Фото: М. Крстић)
S. Pešić (Margaret More) and J. Milićević (Thomas More), Thomas More, directed by A. 
Jovanović, 1965 (Photo by M. Krstić)

С. Пешић (Анђелија) и П. Краљ (Максим), Максим Црнојевић, режија: А. Јовановић, 1966. (Фото: М. Крстић)
S. Pešić (Anđelija) and P. Kralj (Maksim), Maksim Crnojević, directed by A. Jovanović, 1966 (Photo by M. Krstić)
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С. Пешић (Јелица), После љубави, режија: Б. Григоровић, 1968. (Фото: М. Крстић)
S. Pešić (Jelica), After Love, directed by B. Grigorović, 1968 (Photo by M. Krstić)

С. Пешић (Г-ђа де Турвел) и В. Дунђеровић (Г-ђа де Воланж), Опасне везе, 
режија: Б. Борозан, 1969. (Фото: М. Крстић)
S. Pešić (Madame de Tourvel) and V. Dunđerović (Madame de Volanges), Dangerous Liaisons, 
directed by B. Borozan, 1969 (Photo by M. Krstić)

Н. Шкрињар (Анжелик де Сен-Жан) и С. Пешић (Мари Франсоаз), 
Пор Роајал, режија: Б. Григоровић, 1969. (Фото: М. Крстић)
N. Škrinjar (Angelique de Saint-Jean) and S. Pešić (Marie François), Port-Royal, 
directed by B. Grigorović, 1969 (Photo by M. Krstić)

Б. Михајловић (Паж) и С. Пешић (Исмена), Антигона, 
режија: Д. Михаиловић, 1969. (Фото: М. Крстић)
B. Mihajlović (Page) and S. Pešić (Ismene), Antigone, 
directed by D. Mihailović, 1969 (Photo by M. Krstić)
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С. Пешић (Ланаса), И смрт долази на Лемно, режија: А. Јовановић, 1970. (Фото: М. Крстић)
S. Pešić (Lanasa), And Death Comes to Lemnos, directed by A. Jovanović, 1970 (Photo by M. Krstić)
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С. Пешић (Ана Гутјар) и М. Жутић (Михајло Михајловић), Швабица, режија: Б. Григоровић, 1971. (Фото: М. Крстић)
S. Pešić (Anna Gutjahr) and M. Žutić (Mihajlo Mihajlović), The German Girl, directed by B. Grigorović, 1971 (Photo by M. Krstić)

П. Манојловић (Краљ) и С. Пешић (Песник), Помозите ми да умрем, 
режија: П. Мађели, 1972. (Фото: М. Крстић)
P. Manojlović (King) and S. Pešić (Poet), Help Me I Want to Die, 
directed by P. Magielli, 1972 (Photo by M. Krstić)

М. Жутић (Шарл Бовари), С. Пешић (Ема Бовари) и М. Петровић (Чича Руо), 
Суђење госпођи Бовари, режија: А. Јовановић,  1976. (Фото: М. Крстић)
M. Žutić (Charles Bovary), S. Pešić (Emma Bovary) and M. Petrović (Rouault), 
Madame Bovary, directed by A. Jovanović, 1976 (Photo by M. Krstić)
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С. Пешић (Уршула), Рибарске свађе, режија: П. Мађели, 1973. (Фото: М. Крстић)
S. Pešić (Ursula), Fishermen’s Quarrels, directed by P. Magielli, 1973 (Photo by M. Krstić)
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С. Пешић (Сострата), Мандрагола, режија: П. Мађели, 1973. (Фото: М. Крстић)
S. Pešić (Sostrata), Mandragola, directed by P. Magielli, 1973 (Photo by M. Krstić)
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С. Пешић (Сострата), Мандрагола, режија: П. Мађели, 1973. (Фото: М. Крстић)
S. Pešić (Sostrata), Mandragola, directed by P. Magielli, 1973 (Photo by M. Krstić)

С. Пешић (Розалинда), Како вам драго, режија: П. Мађели, 1978. (Фото: Г. Малић)
S. Pešić (Rosalind), As You Like It, directed by P. Magielli, 1978 (Photo by G. Malić)

О. Марковић (Ирина Аркадина) и С. Пешић (Маша), Галеб, 
режија: П. Мађели, 1974. (Фото: М. Крстић)
O. Marković (Irina Arkadina) and S. Pešić (Masha), The Seagull, 
directed by P. Magielli, 1974 (Photo by M. Krstić)

П. Манојловић (Принц Хомбург) и С. Пешић (Кнегиња), Принц од Хомбурга, режија: П. Мађели, 1978. (Фото: М. Крстић)
P. Manojlović (Prince Homburg) and S. Pešić (Princess), Prince of Homburg, directed by P. Magielli, 1978 (Photo by M. Krstić)
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Б. Михајловић (Џорџ) и С. Пешић (Харијета), Како могу да те чујем кад вода тече, 
режија: Б. Григоровић, 1988. (Фото: М. Крстић)
B. Mihajlović (George) and S. Pešić (Harriet), You Know I Can’t Hear You When the Water Is 
Running, directed by B. Grigorović, 1988 (Photo by M. Krstić)

С. Пешић (Хелена) и П. Ејдус (Јан Кунц), Меморандум, 
режија: В. Алексић, 1982. (Фото: М. Крстић)
S. Pešić (Helena) and P. Ejdus (Jan Kuntz), Memorandum, 
directed by V. Aleksić, 1982 (Photo by M. Krstić)

Р. Марковић (Славољуб) и С. Пешић (Драгиња), Ноћна фрајла, режија: Н. Илић, 1990. (Фото: С. Мирковић)
R. Marković (Slavoljub) and S. Pešić (Draginja), A Night-Blooming Flower, directed by N. Ilić, 1990 (Photo by S. Mirković)
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С. Пешић (Мери Тајрон), П. Банићевић (Џемс), Д. Максимовић (Едмунд) и Б. Видаковић (Џемс млађи), 
Дуго путовање у ноћ, режија: В. Митровић, 1995, Награда Народног позоришта у Београду, 1996. (Фото: С. Мирковић) 
S. Pešić (Mary Tyrone), P. Banićević (James), D. Maksimović (Edmund) and B. Vidaković (James junior), 
Long Day’s Journey into Night, directed by V. Mitrović, 1995, National Theatre Award, 1996 (Photo by S. Mirković) 
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СТВАРАЛАШТВО НА ФИЛМУ И ТЕЛЕВИЗИЈИ

Ако је улога добра, потпуно ми је свеједно да ли ћу радити у позоришту, на телевизији или 
на филму. Волим комедију и зато радо прихватам такве улоге. Такође, признајем, највише 
волим позориште. Међутим, тешко се опраштам и од таквих медија у којима сам постигла 
максимум.86 

Паралелно са сталним ангажманом у театру, Станислава Сташа Пешић је пуно радила и 
на филму и телевизији, остваривши многобројне роле које се и данас памте.

Са филмом се, први пут, сусрела 1958. године, играјући у Сновима од ветра, 
једном од првих остварења Војислава Кокана Ракоњца, а две године касније и у 
Дилижанси снова Соје Јовановић. Први успех је постигла већ са двадесет година, 1961, 

тумачећи драмски лик Саше у филму Песма, редитеља Радоша Новаковића, чији је сценарио писан по 
истоименом роману Оскара Давича. За ову улогу је добила и прву награду, Златну арену за епизодну 
улогу на Фестивалу југословенског филма у Пули исте године. 

Захваљујући њеном таленту, фотогеничности, прилагодљивости камери, наредних година 
се нижу бројне улоге у филмовима. Већ 1962. добија главну ролу у омнибусу Медаљон са три срца, 
рађеном по сценарију Владимира Басаре и Пурише Ђорђевића. У једној од три приче је играла Луцију, 
петнаестогодишњу девојку која се заљубљује у старијег човека, морнара (Северин Бијелић) коме је 
то само неважан сусрет. Овај филм за Станиславу је био значајан између осталог и зато што је тада 
упознала свог будућег супруга, редитеља Владана Брацу Слијепчевића, са којим је потом снимила још 
три филма: Право стање ствари, Штићеник и Куда после кише. 

Право стање ствари је снимано 1964, по сценарију Јована Ћирилова и Браце Слијепчевића, а име 
Станиславе Пешић се на шпици појавило поред имена Милоша Жутића, Зорана Радмиловића, Бранке 
Зорић, Тамаре Милетић, Драгана Оцокољића, Драгана Николића и других. Филм је био веома гледан и 
запажен и на филмском фестивалу у Пули је награђен за режију, најбољу фотографију и сценографију. 
Гостовао је и у француској Кинотеци где је, такође, лепо прихваћен. 

У филму Штићеник из 1966. године, по сценарију Матије Бећковића и Јована Ћирилова, Пешићева 
игра Драгану, љубавницу Ивана Стојановића, у интерпретацији Љубише Самарџића. Ово остварење јој 
је донело још једно филмско признање,  Награду за најбољу глумицу87 на првом Фестивалу глумачких 

86  „Вечерње новине“, Сарајево, 18. 3. 1976.
87  Прву награду за најбољу женску улогу је равноправно делила са Миром Ступицом (улога у филму Рој).
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остварења југословенског играног филма у Нишу, као и гостовања на фестивалима у Москви и 
Венецији.

Наредне, 1967. године, Станислава и Владан поново раде заједно, овог пута на филму Куда после 
кише. За своју јунакињу Лелу, која не пристаје на одрицања од младалачких илузија, Пешићева је 
у једном интервјуу рекла: „Помало је луцкаста и зато ми се необично свиђа. То је за мене нови лик 
зато што сам до сада играла најобичније младе девојке без проблема. Лела у себи носи један велики 
проблем, готово свачије младости: како раскрстити са тако драгим илузијама те младости. Она је једна 
од оних која се последња предаје и са муком и унутрашњим драмама одриче тих илузија. За мене је 
њен лик утолико интересантнији што се и сама налазим у том добу и у тој животној ситуацији. Отуда 
моје лично интересовање и моје интимно трагање за суштином Лелиних младалачких неспокојстава 
и дилема“88.

Те, 1967. године, Пешићева је играла у још два филма, оба у режији Матјажа Клочича и оба 
снимљена у Љубљани: Згодба ки је ни (Прича које нема) и На папирнатих авионих (На папирнатим 
авионима). Следеће године ју је познати хрватски филмски редитељ и сценариста Фадил Хаџић позвао 
да игра у филму Три сата за љубав. У овом, према мишљењу критичара једном од најбољих Хаџићевих 
филмова, у којем на лепршав начин говори о младој градској генерацији која са ентузијазмом прихвата 
утицаје са запада, Станислава је глумила Мацу, младу и привлачну кућну помоћницу код имућног 
брачног пара интелектуалаца. Једино слободно време јој је недељом послеподне. Тако упознаје 
привлачног младића Рикија (Драган Николић) који јој нуди секс, али га она одбије да би, стигавши 
кући, добила исту понуду од газде. Ова улога јој је донела треће филмско признање: Трећу награду за 
женску улогу на Филмским сусретима у Нишу, 1968.

До почетка седамдесетих година прошлог века Пешићева је снимила још два филма: У раскораку 
Миленка Штрпца (1968) и Бог је умро узалуд Радивоја Лоле Ђукића (1969), а онда је настала дуга 
филмска пауза, повезивана, случајно или не, са огромном популарношћу коју је стекла улогом Олге 
Петровић у култној ТВ серији Позориште у кући. 

На филму се поново појављује тек 1989. године, и то у Како је пропао рокенрол (у сегменту До 
извора два путића Зорана Пеза), затим у Ми нисмо анђели Срђана Драгојевића (1991) и у комедији 
Гњурци  Милана Јелића (1993).

Станислави Пешић је највећу популарност ипак донела телевизија, не сметавши јој у њеном раду 
у позоришту и на филму. Готово је немогуће побројати у колико је серија, филмова, драма, забавних, 
дечјих, културних и других емисија играла од 1959. године, када је први пут учествовала у забавној 
емисији Вечерас наступамо, па током наредних тридесет и пет година. Ни она сама их није памтила: 
„Нарочито се не сећам телевизије (...) Пошто твоја баба89 ужива у мојој ТВ слави, обратила сам се њој 
за помоћ  и сазнала фантастичан податак да сам у најмање 500 разних ТВ пројеката учествовала“90. 
Зато ћемо навести само неколико које су њој самој биле најдраже. 

88  Ј. А, Станислава Пешић и Али Ранер на снимању филма „Куда после кише: Одрицање од младалачких илузија“, „Филмски свет“, 1966. (http://
www.yugopapir.com/2017/07/stanislava-pesic-i-ali-raner-na.html)
89  Реч је Сташиној мајци (књига је збирка писама упућених сину)
90  Станислава Пешић,  Деветнаест друштвених игара, „Београдски круг“, Београд, 1997, стр 79.
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„Тачно је да сам на ТВ снимала тако много, али ја волим серију Хиљаду зашто (Словенци су је 
звали „Тисућу крат закај“), у режији Вере Белогрлић, главне личности: Зоран Радмиловић и ја. Ту сам 
играла Сташу, тако да сам постала институција, јер су нас и деца и родитељи обожавали“91. Сташа и 
Зоки су били водитељи, пријатељи деце. Она су им постављала питања а они су одговарали. Недељно 
су примали више хиљада писама, али и разне ситне предмете – фигуре и играчке које су деца сама 
направила. Прва епизода серије је снимљена 1965. и трајала је неколико година. 

Пешићева је радила још неколико емисија за децу, увек са озбиљним и одговорним приступом 
не правећи разлику између програма за децу и за одрасле. У првој дечјој серији ТВ Београд, Ен ден 
динус, великом пројекту из 1961. чију режију је потписала Вера Белогрлић, играла је главни лик, Јасну, 
поред Миће Татића, Миодрага Петровића Чкаље и Божидара Стошића. Са колегом Стошићем је за 
телевизију Нови Сад 1980. снимила и луткарску серију од десет епизода Смешков град.

Тумачила је низ изванредних улога у више хумористичких серија, као што су Сачулатац Лоле 
Ђукића и Новака Новака из 1968/69, Цео живот за годину дана Александра Поповића, или Ћу ћеш ће, 
Лоле Ђукића, снимљене 1972.

 Њена омиљена улога је била Маја де Мајо, фатална и мистериозна дама у Цео живот за годину 
дана, у режији Мила Ђукановића, из 1971. Осим што јој је, до тада познатој плавуши, овај лик донео 
промену боје косе, критици и гледаоцима се највише допала њена глума. Сташа пише сину Пери у 
Праг: „У серији Цео живот за годину дана (...) дала сам све од себе. Чак сам и боју косе променила, тако 
да си ти добио фрас кад си ме видео потпуно црну. Кад сам дошла кући, бежао си од мене као ђаво од 
крста и драо се: ‘Ти нити моја мама’. Префарбала сам се истог дана у плаво, а ТВ ми је купила најлепшу 
перику коју сам икада имала. Изгледала сам као Алида Вали у ‘Трећем човеку’ (ју-ху-ху)“92. 

Станислава Пешић је на телевизији имала још пуно улога, али лик Олге Петровић у хумористичкој 
серији Позориште у кући је био највољенији и донео јој је огромну популарност на простору бивше 
Југославије: „Жене у Загребу су се облачиле као ја, у Љубљани су се као ја чешљале, у Скопљу смејале 
као ја (...) Публика нас је све подједнако волела: камионџије су лепиле моје слике, а војници Лашине 
(Љиљане Лашић – прим. М.О)“93. Сценарио за ову серију, до тада најгледанију и најдужу, потписао 
је Новак Новак, а режију Дејан Ћорковић. Снимана је од 1972. до 1984. и имала 109 епизода, а до 
данас је репризирана много пута. Играли су и: Властимир Ђуза Стојиљковић (Родољуб Петровић), 
Олга Ивановић (Снежана Николајевић), Горан Трифуновић (Борко), Љиљана Лашић (Кристина-Тина), 
Драгутин Добричанин (Васа С. Тајчић), Радмила Живковић (Вука Петровић) и други. 

У лик младе, савремене градске жене, архитекте, Пешићева је ускочила 1973, уместо Љерке 
Драженовић, која је прва тумачила лик Родољубове жене и изненада напустила снимање после првих 
десет епизода. Врло брзо, Станислава је својом једноставном, динамичном, нежном, суптилном, 
романтичном Олгом, јунакињом свакодневице, заробила срца најширег аудиторијума. Две године 
заредом (1973. и 1974) читаоци „ТВ новости“ су за глумачки пар године бирали управо Сташу и Ђузу. У 

91  Исто, стр 80.
92  Исто.
93  Исто.
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једном од интервјуа Пешићева је признала: „Сви смо волели ту серију и радили смо је, заиста, пуним 
срцем (...) то ми је један од најдражих послова које сам у досадашњој каријери радила. Наравно и 
мене је то ‘Позориште’ учинило популарном, препознатљивом на улици, у продавници, аутобусу (...) 
Не, нисам плаћала ‘цехове’ због те популарности, није ми реметила живот. Уосталом, глумац на то 
мора да рачуна. То је део његовог професионалног живота“94.

***

Награде су је заобилазиле, добијала их је углавном за рад на филму, али она због тога није 
била разочарана: „Вероватно нисам некоме баш по укусу. Међутим, то није разлог да мање желим да 
радим. Награда је сигурно велики стимуланс, али зато постоји и критика и публика. Све што добијем 
да играм ја могу и хоћу поштено и добро да урадим“95. 

Свима који су волели Станиславу Пешић, као утеха што нас је рано напустила остају њене речи: 
„Углавном сам добијала доста добре улоге и ја сам задовољна. Имала сам среће да добијем улогу Олге 
у Позоришту у кући, затим да добијем ангажман у позоришту које волим, добијала сам примамљиве 
глумачке задатке, радила сам са дивним редитељима, заиста мислим да могу да будем задовољна“96.

94  Слободан Констатиновић, Време добрих улога, „Политика експрес“, Београд, 21. 6. 1987.
95  Олга Курјак Павићевић, Први падеж – мајка, „Радио ревија“, Београд, 8. 8. 1980.
96  Исто.

Породица Петровић, Позориште у кући, режија: Д. Ћорковић, ТВ Београд, 1972–1984. (Програмски архив ТВ Београд)
The Petrović Family, Theatre at Home, directed by D. Ćorković, TV Belgrade, 1972–1984  (TV Belgrade Programme Archive)
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С. Пешић (Саша) и Р. Марковић (Немачки официр), Песма, режија: Р. Новаковић, 1961. Златна арена у Пули, 1961. (Архив Југословенске кинотеке)
S. Pešić (Sasha) and R. Marković (German officer), The Song, directed by R. Novaković, 1961, Golden Arena Award in Pula, 1961 (Yugoslav Film Archive)

С. Пешић (Драгана), Штићеник, режија: В. Слијепчевић, 1966. Награда за главну 
женску улогу на Филмским сусретима у Нишу, 1966. (Архив Југословенске кинотеке)
S. Pešić (Dragana), The Protégé, directed by V. Slijepčević, 1966, Award for Leading 
Female Role at the Film Festival in Niš, 1966 (Yugoslav Film Archive)

С. Пешић (Кућна помоћница Маца) и Д. Николић (Рики) Три 
сата за љубав, режија: Ф. Хаџић, 1968. Трећа награда за 
женску улогу на Филмским сусретима у Нишу, 1968. (Архив 
Југословенске кинотеке)
S. Pešić (Housemaid Maca) and D. Nikolić (Rickie), Three Hours 
for Love, directed by F. Hadžić, 1968, 
Third Place Award for Female Role at the Film Festival in Niš, 
1968 (Yugoslav Film Archive)



39

Медаљон са три срца, режија: В. Слијепчевић, 1962. 
(Архив Југословенске кинотеке)
Medallion with Three Hearts, directed by V. Slijepčević, 1962 
(Yugoslav Film Archive)

А. Ранер (Борис) и С. Пешић (Лела), Куда после кише (Каде по дождот), 
режија: В. Слијепчевић, 1967. (Архив Југословенске кинотеке)
A. Raner (Boris) and S. Pešić (Lela), Where to After the Rain (Kade po doždot), 
directed by V. Slijepčević, 1967 (Yugoslav Film Archive)

С. Пешић и М. Жутић, Право стање ствари, режија: В. Слијепчевић, 1964. 
(Архив Југословенске кинотеке)
S. Pešić and M. Žutić, True State of the Matters, directed by V. Slijepčević, 1964 
(Yugoslav Film Archive)
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Згодба ки је ни (Прича које нема), режија: М. Клочич, 1967. (Архив Југословенске кинотеке)
The Non-Existing Story, directed by M. Kločič, 1967 (Yugoslav Film Archive)

С. Пешић (Јасна) и Ж. Миленковић (Мићко), Бог је умро узалуд, 
режија: Р. Ђукић, 1969. (Архив Југословенске кинотеке) 
S. Pešić (Jasna) and Ž. Milenković (Mićko), God Died for Nothing, 
directed by R. Đukić, 1969 (Yugoslav Film Archive)

С. Тодоровић (Кома) и С. Пешић (Клајина жена), Како је пропао рокенрол, 
режија: З.  Пезо, 1989. (из архиве породице Станиславе Пешић)
S. Todorović (Coma) and S. Pešić (Klaja’s wife), The Fall of Rock ’n’ Roll, 
directed by Z.  Pezo, 1989 (from Stanislava Pešić’s family archives)
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Згодба ки је ни (Прича које нема), режија: М. Клочич, 1967. (Архив Југословенске кинотеке)
The Non-Existing Story, directed by M. Kločič, 1967 (Yugoslav Film Archive)

М. Татић и С. Пешић, Ен-ден-динус, режија: В. Белогрлић, ТВ Београд, 1961. 
(Програмски архив ТВ Београд)
M. Tatić  and S. Pešić, En-den-dinus, directed by V. Belogrlić, TV Belgrade, 1961 
(TV Belgrade Programme Archive)

С. Пешић (Милица Јовановић) и М. Петровић Чкаља (Невен Смартић), Сачулатац, 
режија: А. Милошевић, ТВ Београд, 1968/69. (
Фото: В. Лукић, Програмски архив ТВ Београд)
S. Pešić (Milica Jovanović) and M. Petrović Čkalja (Neven Smartić), Sačulatac, 
directed by A. Milošević, TV Belgrade, 1968/69 
(Photo by V. Lukić, TV Belgrade Programme Archive)

З. Радмиловић (Зоки) и С. Пешић (Сташа), Хиљаду зашто, режија: В. Белогрлић, 
ТВ Београд, 1965. (Програмски архив ТВ Београд)
Z. Radmilović (Zoki) and S. Pešić (Stasha), A Thousand Whys, directed by V. Belogrlić, 
TV Belgrade, 1965 (TV Belgrade Programme Archive)

С. Пешић (Маја де Мајо), Цео живот за годину дана, режија: М. Ђукановић, ТВ 
Београд, 1971. (Програмски архив ТВ Београд)
S. Pešić (Maja de Majo), Whole Life in a Year, directed by M. Đukanović, TV Belgrade, 
1971 (TV Belgrade Programme Archive)
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Позориште у кући, режија: Д. Ћорковић, ТВ Београд, 1972–1984. 
(Програмски архив ТВ Београд)
Theatre at Home, directed by D. Ćorković, TV Belgrade, 1972–1984 
(TV Belgrade Programme Archive)

Позориште у кући, режија: Д. Ћорковић, ТВ Београд, 
1972–1984. (Програмски архив ТВ Београд)
Theatre at Home, directed by D. Ćorković, TV Belgrade, 1972–1984 
(TV Belgrade Programme Archive)

В. Стојиљковић (Родољуб Петровић) и С. Пешић (Олга Петровић), Позориште у кући, 
режија: Д. Ћорковић, ТВ Београд, 1972–1984. (Програмски архив ТВ Београд)
V. Stojiljković (Rodoljub Petrović) and S. Pešić (Olga Petrović), Theatre at Home, directed by D. 
Ćorković, TV Belgrade, 1972–1984 (TV Belgrade Programme Archive)

С. Пешић (Олга Петровић) и В. Стојиљковић (Родољуб Петровић), Позориште у кући, 
режија: Д. Ћорковић, ТВ Београд, 1972–1984. (Програмски архив ТВ Београд)
S. Pešić (Olga Petrović) and V. Stojiljković (Rodoljub Petrović), Theatre at Home, 
directed by D. Ćorković, TV Belgrade, 1972–1984 (TV Belgrade Programme Archive)
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УЛОГЕ И НАГРАДЕ
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

РОЗА – Александар Ривемал, Резервиста; редитељ Арса Јовановић; премијера 23. 1. 1962.
ЕЛМА ДЕКВОРД – Вилијам Инџ, Аутобуска станица; редитељ Миленко Мисаиловић; обнова 12. 2. 
1963. (премијера 10. 1. 1958)
ПРВА ПРАТИЉА ИНФАНТКИЊЕ – Анри де Монтерлан, Мртва краљица, редитељ Арса Јовановић; 
премијера 26. 4. 1963.
КАТАРИНА – Вилијам Шекспир, Ненаграђени љубавни труд; редитељ Арса Јовановић; премијера 28. 
4. 1964.
КОЛОМБИНА – Хасинто Бенавенте, Игра интереса; редитељ Миленко Мисаиловић; премијера 15. 11. 
1964.
МАРГАРЕТ МОР – Роберт Болт, Томас Мор; редитељ Арса Јовановић, премијера 5. 1. 1965.
КАРЛОТА – Ролф Хохут, Намесник; редитељ Борислав Григоровић; премијера 23. 1. 1966.
АНЂЕЛИЈА – Лаза Костић, Максим Црнојевић; редитељ Арса Јовановић; премијера 5. 6. 1966.
КИТИ ШЧЕРБАЦКА – Лав Толстој, Ана Карењина; редитељ Миленко Маричић; премијера 5. 11. 1966.
ФИЛОТА – Џон Форд, Штета што је блудница; редитељ Борислав Григоровић; премијера 26. 3. 1967.
КЛЕР – Вук Вучо, Чај за госпођу кугу; редитељ Вук Вучо; премијера 4. 4. 1967.
ДУЊАШКА МЕЛЕХОВА – Михаил Шолохов, Тихи Дон; редитељ Арса Јовановић; премијера 10. 11. 
1967.
ЈЕЛИЦА - Милан Ђоковић После љубави, редитељ Борислав Григоровић, премијера 18.2.1968.
УРШУЛА – Грегор Стрниша, Инорог; редитељ Слободан Бода Марковић; премијера 7. 3. 1968.
ЛИЗАВЕТА – Theatralia Singidunum (Милорад Поповић Шапчанин, Госпођица као сељанка); редитељи 
Браслав Борозан, Борислав Григоровић; премијера 23. 9. 1968.
ДРАГА – Милован Глишић, Подвала; редитељ Јован Путник; премијера 22. 11. 1968. 
ИСМЕНА – Доминик Смоле, Антигона; редитељ Душан Михаиловић; премијера 25. 1. 1969.
ДОРКА – Вилијам Шекспир, Зимска бајка; редитељ Клифорд Вилијамс; премијера 20. 4. 1969.
ГОСПОЂА ДЕ ТУРВЕЛ – Шодерло де Лакло / Пол Ашар, Опасне везе; редитељ Браслав Борозан; 
премијера 1. 10. 1969.
МАРИ ФРАНСОАЗ ДЕ Л' СУКАРИСТИ – Анри де Монтерлан, Пор Роајал; редитељ Борислав 
Григоровић; премијера 28. 12. 1969. 
ДАНИЦА – Бранислав Нушић, Народни посланик; редитељ Миленко Мисаиловић; премијера 7. 5. 
1970.
ЛАНАСА – Велимир Лукић, И смрт долази на Лемно; редитељ Арса Јовановић; премијера 10. 12. 1970.С. Пешић (Олга Петровић) и В. Стојиљковић (Родољуб Петровић), Позориште у кући, 

режија: Д. Ћорковић, ТВ Београд, 1972–1984. (Програмски архив ТВ Београд)
S. Pešić (Olga Petrović) and V. Stojiljković (Rodoljub Petrović), Theatre at Home, 
directed by D. Ćorković, TV Belgrade, 1972–1984 (TV Belgrade Programme Archive)
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Марк Твен, Бушите браћо, бушите све, бушите браћо, плаћено је; редитељ Павле Минчић; премијера 
19. 12. 1970.
АНА ГУТЈАР – Лаза Лазаревић, Швабица; редитељ Борислав Григоровић; премијера 27. 2. 1971.
МЕЛАНИЈА – Стеван Сремац, Поп Ћира и поп Спира; редитељ Јован Путник; премијера 21. 10. 1971.
СЕРАФИМА КОРЗУХИНА – Михаил Булгаков, Бекство; редитељ Цисана Мурусидзе; премијера 25. 1. 
1972.
ПЕСНИК – Карла Пероти, Помозите ми да умрем; редитељ Паоло Мађели; премијера 3. 3. 1972.
ПАЛИЦАЈКА – Милован Витезовић / Славко Лебедински, Ко се боји Радоја Домановића; редитељ 
Мирослав Јокић; премијера 9. 10. 1972.
СОСТРАТА – Николо Макијавели, Мандрагола; редитељ Паоло Мађели; премијера 31. 1. 1973.
УРШУЛА – Карло Голдони, Рибарске свађе; редитељ Паоло Мађели; премијера 11. 11. 1973. 
МАША – Антон Павлович Чехов, Галеб; редитељ Паоло Мађели; премијера 18. 12. 1974.
ЕМА БОВАРИ – Густав Флобер, Суђење госпођи Бовари; редитељ Арса Јовановић; премијера 13. 3. 
1976.
СМИЉКА – Жарко Команин, Огњиште; редитељ Паоло Мађели; премијера 25. 11. 1976.
КНЕГИЊА – Хајнрих фон Клајст, Принц од Хомбурга; редитељ Паоло Мађели; премијера 7. 2. 1978.
РОЗАЛИНДА – Вилијам Шекспир, Како вам драго; редитељ Паоло Мађели; премијера 24. 12. 1978.
ЛОЈСКИНА МАЈКА – Иван Цанкар, Дом Марије помоћнице; редитељ Борислав Григоровић; премијера 
21. 1. 1982.
ХЕЛЕНА – Вацлав Хавел, Меморандум; редитељ Владимир Алексић; премијера 1. 10. 1982.
СУСЕД – Аристофан, Жене у народној скупштини; редитељ Слободанка Алексић; премијера 8. 5. 1985.
МАТИЛДА – Јаков Игњатовић, Вечити младожења; редитељ Мирослав Беловић; премијера 30. 1. 
1987.
ХАРИЈЕТА – Роберт Андерсон, Како могу да те чујем кад вода тече; редитељ Борислав Григоровић; 
премијера 31. 3. 1988. 
ДРАГИЊА ЊЕГОВА – Александар Поповић, Ноћна фрајла; редитељ Ненад Илић; премијера 20. 6. 
1990.
ТАТЈАНА АЛЕКСЕЈЕВНА – Антон Павлович Чехов, Play Чехов (Медведев); редитељ Цисана 
Мурусидзе; премијера 14. 3. 1992.
АНА – Зоран Божовић, Дијамантска огрлица; редитељ Градимир Мирковић; премијера 5. 6.1993.
МЕРИ КАВАН ТАЈРОН – Јуџин О' Нил, Дуго путовање у ноћ; редитељ Велимир Митровић; премијера 
22. 12. 1995.



45

АТЕЉЕ 212

ЕЛЕН – Џозеф Кесерлинг, Арсеник и старе чипке; редитељ Миленко Маричић; премијера 18. 11. 1961.

ПОЗОРИШТЕ „ПОД РАЗНО“

Драгослав Михајловић, Фреде, лаку ноћ; редитељ Никола Јевтић; премијера 23. 5. 1977.

ДОМ КУЛТУРЕ „ВУК КАРАЏИЋ“

Ален Ејгзборн, Како воли друга страна; редитељ Бранко Плеша; премијера 30. 5. 1983. 

ПОЗОРИШТЕ „ПУЖ“

СИМБА – Бранко Милићевић, Чаробни прашак; редитељ Слободанка Алексић; премијера 21. 12. 1983. 
(Мало позориште)
ЖЕНА КОЈА ПЛАЧЕ – Џејмс Тарбер, Тринаест часовника; редитељ Ливен Гоф; премијера 6. 11. 1988.
МУДРА СОВА – Бранко Милићевић, Чаробни прашак; редитељ Слободанка Алексић; обнова 21. 12. 
1989.

ПРИВАТНА ПРОДУКЦИЈА

Оријана Фалачи / Станислава Пешић, Писмо нерођеном детету; редитељ Слободанка Алексић; 
премијера 18. 11. 1982. (Дом омладине, Београд). 
Станислава Пешић (избор текстова), То смо ми; редитељ Станислава Пешић; премијера 8. 3. 1988. 
(Петровац на Млави)



46

ФИЛМ

Живка Станојевић, Снови на ветру; редитељ Војислав Кокан Ракоњац; 1958.
ТЕОДОРА – Арсен Диклић / Соја Јовановић (по Ј. С. Поповићу) Дилижанса снова; редитељ Соја 
Јовановић, 1960.
САША – Оскар Давичо, Песма; редитељ Радош Новаковић, 1961.
ЛУЦИЈА – Владимир Басара / Младомир Пуриша Ђорђевић, Медаљон са три срца; редитељ Владан 
Слијепчевић, 1962.
Јован Ћирилов / Владан Слијепчевић, Право стање ствари; редитељ Владан Слијепчевић, 1964.
ДРАГАНА – Матија Бећковић / Јован Ћирилов, Штићеник; редитељ Владан Слијепчевић, 1966.
ЛЕЛА – Јован Ћирилов, Куда после кише (Каде по дождот); редитељ Владан Слијепчевић, 1967.
Андреј Хиенг / Матјаж Клочич, Згодба ки је ни (Прича које нема); редитељ Матјаж Клочич, 1967.
Матјаж Клочич, На папирнатих авионих (На папирнатим авионима); редитељ Матјаж Клочич, 1967.
КУЋНА ПОМОЋНИЦА МАЦА – Фадил Хаџић, Три сата за љубав; редитељ Фадил Хаџић, 1968.
ВЕСНА ЂОРЂЕВИЋ – Миленко Штрбац, У раскораку; редитељ Миленко Штрбац, 1968.
ЈАСНА, НЕНАДОВА ЖЕНА – Радивоје Ђукић, Бог је умро узалуд; редитељ Радивоје Ђукић, 1969.
КЛАЈИНА ЖЕНА – Бранко Вукојевић (Александар Баришић, Биљана Максић), Како је пропао 
рокенрол (сегмент До извора два путића); редитељ Зоран Пезо (Горан Гајић, Владимир Славица); 
1989. 
José Maria Sánches, The legendary life of Ernest Hemingway; редитељ José Maria Sánches, 1989.
ОЛГА – Срђан Драгојевић, Ми нисмо анђели; редитељ Срђан Драгојевић, 1991. 
КОМШИНИЦА – Новак Новак, Гњурац; редитељ Милан Јелић, 1993.

ТЕЛЕВИЗИЈА (избор)

Вечерас наступамо, ТВ Београд, 1959. 
ЈАСНА – Душица Манојловић, Ен-ден-динус; редитељ Вера Белогрлић, ТВ Београд, 1961. (серија)
Чарлс Дикенс / Душица Манојловић, Капетан Смело срце; редитељ Вера Белогрлић, ТВ Београд, 
1963. (ТВ филм)
Еден Филпотс, Нешто о чему се може говорити; редитељ Сава Мрмак, ТВ Београд, 1964. (ТВ филм)
Момчило Миланков, Отровна биљка; редитељ Љубомир Радичевић, ТВ Београд, 1964. (ТВ филм)
СТАША – Милан Брујић / Љубивоје Ршумовић, Хиљаду зашто; редитељ Вера Белогрлић, ТВ Београд, 
1965. (серија)
Последња жеља; редитељ Иван Хетрих, ТВ Загреб, 1966. (драма) 
Новак Новак, Дежурна улица; редитељ Арса Милошевић, ТВ Београд, 1967/68. (хумористичка серија)



47

Радослав Војводић, Можда спава; редитељ Слободан Радовић, ТВ Београд, 1968. (серијал „Поезија“)
Звонимир Мајдак, Тим који губи; редитељ Арса Милошевић, ТВ Београд, 1968. (филм)
МИЛИЦА ЈОВАНОВИЋ – Радивоје Лола Ђукић / Новак Новак, Сачулатац; редитељ Арса Милошевић, 
ТВ Београд, 1968/69. (хумористичка серија)
Милован Глишић, Подвала; редитељ Јован Коњовић, ТВ Београд, 1969. (филм)
Артур Шницлер, Код зеленог папагаја; редитељ Соја Јовановић, ТВ Београд, 1969. (филм)
МАЈА ДЕ МАЈО – Александар Поповић, Цео живот за годину дана; редитељ Мило Ђукановић, ТВ 
Београд, 1971. (хумористичка серија)
ОЛГА ПЕТРОВИЋ – Новак Новак, Позориште у кући, редитељ Дејан Ћорковић, ТВ Београд, 1972–1984. 
(хумористичка серија): 1972/73 – 24 епизоде, I циклус (у првих десет епизода лик Олге Петровић 
тумачила Љерка Драженовић); 1973/74 – 24 епизоде, II циклус; 1975 – 10 епизода, III циклус; 1980 – 7 
епизода, IV циклус; 1984 – 6 епизода, V циклус
Рашко Јовановић, Народно позориште; редитељ Арса Јовановић, ТВ Београд, 1972. (серијал „Смех са 
сцене“)
ЦАЦА – Радивоје Лола Ђукић, Ћу, ћеш, ће; редитељ Радивоје Лола Ђукић, ТВ Београд, 1972. (мини 
серија)
Богдан Чиплић / Љубиша Ристић, Поп Ћира и поп Спира; редитељ Јован Коњовић, ТВ Београд, 1972. 
(филм)
БЕБИ – Рог Филипс / Миодраг Жалица, Мртво лишће; редитељ Бранко Митић, ТВ Сарајево, 1972. (ТВ 
филм)
Бора Ћосић / Војислав Костић, Наше приредбе; редитељ Јован Ристић, ТВ Београд, 1973. 
(хумористичка серија, IV епизода – Емигранти)
Слободан Новаковић, Станислава Пешић; редитељ Божидар Матковић, ТВ Београд, 1973. (серијал 
„Глумац је глумац“)
СТАША – С. Павић / Љ. Ршумовић / М. Шећеровић / З. Шотра, Образ уз образ; редитељ Здравко 
Шотра, ТВ Београд, 1973. (серија – IX епизода, I сезона)
Александар Тишма, Од пет до седам; режија Милош Радивојевић, ТВ Београд, 1976. (драма)
СТАША – Рајко Грлић / Срђан Карановић, Грлом у јагоде; редитељ Срђан Карановић, ТВ Београд, 
1976. (серија – VII епизода, Нервоза срца)
Милисав Савић, Морава 76; редитељ Димитрије Османли, ТВ Београд, 1976. (серија)
ЈЕЛЕНА – Душан Ковачевић, Звездана прашина, редитељ Јован Коњовић, ТВ Београд, 1976. (драма)
Реч и слово, ТВ Београд, 1977. (емисија образовног програма)
СТАША – Миливоје Марковић / Милан Милићевић Ланго / Јован Шујица, Част ми је позвати вас; 
редитељ Драгослав Лазић, ТВ Београд, 1977. (серија)
Радивоје Лола Ђукић / Новак Новак, Доброчинитељи; редитељ Радивоје Лола Ђукић, ТВ Београд, 



48

1979. (серија)
Ференц Деак, Смешков град; редитељ Србољуб Луле Станковић, ТВ Нови Сад, 1980. (луткарска серија 
од десет епизода)
Садржај, ТВ Београд, 1981. (драма)
Драгослав Михаиловић, Фреде, лаку ноћ; редитељ Никола Јефтић, ТВ Београд, 1981. (ТВ филм)
ДАНИЦА ИЛИЋ – Синиша Павић, Бољи живот 2; редитељ Михаило Вукобратовић, ТВ Београд, 
1990/91. (хумористичка серија)
ПРОФЕСОРКА СОФИЈА – Предраг Перишић, Полицајац са Петловог брда; редитељ Михаило 
Вукобратовић, ТВ Београд, 1992. (I циклус, VI епизода)

НАГРАДЕ

„Златна арена“ за епизодну улогу у филму Песма, Фестивал југословенског филма у Пули, 1961.
Прва награда за главну женску улогу у филму Штићеник, Фестивал глумачких остварења 
југословенског играног филма – Филмски сусрети, Ниш, 1966.
Трећа награда за женску улогу у филму Три сата за љубав, Фестивал глумачких остварења 
југословенског играног филма – Филмски сусрети, Ниш, 1968.
Глумачки пар године (Станислава Пешић и Властимир Ђуза Стојиљковић), ТВ Новости, 1973. и 1974.
Награда Народног позоришта у Београду, за улогу Мери Тајрон у представи Дуго путовање у ноћ, 
1996.



49

STANISLAVA STAŠA PEŠIĆ
QUEEN OF CHARM

(7 June 1941 – 20 November 1997)

Stanislava Staša Pešić, a leading drama actress, as well as a renowned film and television 
actress, has interwoven her talent, charm and unobtrusive acting style in all genres, com-
edies and tragedies alike, into the history of Serbian and Yugoslav acting. 

She became permanently engaged in the Drama Company of the National Theatre 
in Belgrade in 1964 and during her three-and-a-half decade long career, she interpret-

ed more than forty roles from national and international repertory, including Margaret in Thomas More, 
Anđelija in Maksim Crnojević, Ismene in Antigone, Lanasa in And Death Comes to Lemnos, Anna Gutjahr in 
The German Girl, Sostrata in Mandragola, Ursula in Fishermen’s Quarrels, Masha in The Seagull, Princess 
in The Prince of Homburg, Rosalind in As You Like It, Anna in The Diamond Necklace… and also her last 
role, Mary Cavan Tyron in Long Day’s Journey into Night, for which she received her only theatre award. 

Besides the National Theatre, Stanislava also performed in Theatre “Atelier 212” (Arsenic and Old 
Lace), Theatre “Pod Razno” (Good Night, Fred), Cultural Centre “Vuk Karadžić” (How the Other Half Loves), 
Theatre “Puž” (Magic Powder, Thirteen Clocks). 

She also performed in a monodrama A Letter to a Child Never Born, for which she adapted the text 
after the novel by Italian author and journalist Oriana Fallaci. Encouraged by this success, she produced 
It’s Us, a play after the texts by Duško Radović, Brana Crnčević, Novak Novak and Milovan Vitezović, which 
she stage directed as well. 

In 1961, at the age of twenty Mrs Pešić achieved her first success on film by interpreting the role 
of Sasha in film The Song, directed by Radoš Novaković. Due to her talent, photogenic appearance and 
adaptability to camera, she interpreted a number of film roles in the following years: Medallion with Three 
Hearts, True State of the Matters, The Protégé (Best Actress Award at the Film Festival in Niš, 1966), Where 
to After the Rain, The Non-Existing Story, On Paper Planes, Three Hours for Love (Third Place Award for 
Female Role at the Film Festival in Niš, 1968), Discrepancy, God Died for Nothing, The Fall of Rock ‘n’ Roll, 
We’re Not Angels, Scuba Diver. 

Her TV roles brought her much popularity, it is almost impossible to list all the series, films, dramas, 
entertainment, children’s and other TV shows she appeared in the course of thirty-five years of her career. 
Even she could not name all of them, but her most favourite were: En-Den-Dinus, A Thousand Whys, Saču-
latac, Whole Life in a Year, Ću-ćeš-će and, of course Theatre at Home. She was very popular at the time, 
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once she observed, “Women in Zagreb dress as I do, they wear their hair as I do in Ljubljana, they laugh as 
I do in Skopje”. 

Several months prior to her death, she published a book of confessions, Nineteen Social Games, 
which is actually a collection of letters where she wrote about her fight with illness, political events, life 
and career in acting with a lot of wisdom, truthfulness and unconventional approach to death.

She died at the age of 56 on 20th November 1997. She left a legacy of numerous “unusual, quirky, 
charming, intriguingly portrayed roles” in theatre, film and on TV screen, which are still alive in memories 
of her contemporaries and generations that came later who have had the opportunity to see her on TV 
screens and in cinema. 
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