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МИЛАН ГРОЛ – ПОЗОРИШНИ РЕФОРМАТОР

Свеукупна делатност у области позоришне уметности Милана Грола (1876-
1952) спада међу најзначајнији индивидуални допринос који је пресудно 
утицао на развитак српског позоришта у 20. веку. Грол се вишеструко уткао у 
развој и раст Народног позориш та у Београду: као драматург и управник, као 
преводилац позоришних дела (већином извођених), као позориш ни критичар, 
и напокон, као позориш ни реформатор. Мало је писано и још мање проучено 
шта је све тај врсни позоришни зналац учинио за позориш ну уметност у улози 
законописца и реформатора српског (и југословенског) позоришта у првој 

половини 20. века.

* * * 

У три тематске целине размотриће се Гролова – организациона, управни чка, реформаторска 
и међународна активност у позоришном животу Србије и Југославије.

ПОЗОРИШНЕ РЕФОРМЕ 

По повратку са двогодишњег студијског боравка у Паризу, Грол је 24. јуна 1902. године, 
одлуком министра просвете Љубе Ковачевића, именован за “пословођу” и члана комисије за 
израду Позоришног закона. Поред младог Грола, министар је именовао еминентне и искусне 
зналце позоришта: за председника је одредио др Николу Ј. Петровића, ранијег управника и 
тадашњег управника Јована Докића, затим Бранислава Ђ. Нуши ћа, Милована Ђ. Глишића, 
Драгомира М. Јанковића, Ристу Ј. Одавића, Павла Поповића и Милорада Гавриловића. 
Задатак комисије био је да, пошто “данаш ње друштвене прилике и модерни захтеви који се 
стављају Позоришту, неминовно захтевају не само да се учине извесне измене у овом Закону 
него да се Закон о устројству ове просветне установе из основа измени”, изриком је налагао 
министар Ковачевић1. Од тог првог законодавног задатка, Грол ће бити укључен у све 
реформске подухвате нашег позоришног система, а од 1909. биће и његов непосредни 
иницијатор. Током двогодишњег боравка у Паризу прикупљао је документа о правном 
статусу француских позоришта и њиховој унутрашњој организацији, а после 1902. његова 
пажња је посебно усмерена на проучавање искустава европских развијених земаља у области 
позоришног законодавства.

* * * 

На препоруку Драгомира Јанкови ћа, управника Народног позоришта, почетком августа 1905. 
Грол добија петнаестодневно одсуство и путује у Француску на прославу десетогоди шњице 
Народног позоришта (Тхéâтре ду пеупле) у Бисану (Буссанг), у француским Вогезима, јер је 
тог лета прослављало десетогодишњицу постојања, а својом специфичношћу послужило 
“као образац и подстрек читавом једном покрету у Француској”. Јанковић министру просвете 
пише да су “Народна позоришта, покретана и подржавана приватном, општинском и 
државном иницијативом, развијена у свим земљама у Европи, јер чине једну од признатих 
чињеница народне просвете, поред значаја који имају са свог посредног утицаја на 
демократизацију и популарисање позоришта уопште”. Јанковић стога сматра да је ваљано да 
се млади драматург Грол упозна “са том граном позоришне уметности” и “због евентуалног 
покушаја да се та установа пренесе и код нас”2. 

О том путовању у Бисан Грол није оставио никакав писани траг. Можда га је тек касније тај 
покрет демократизације позоришног живота у Француској инспирисао за иницијативу 
подизања домова културе у Србији. При повратку из Француске, Грол ће се задрж ати у 



Минхену и Бечу ради проу чавања позоришне организације и законске регулативе немачких и 
аустријских државних позоришта. Преузимањем управничке дужности, Грол започиње 
реорганизацију установе. На предлог управника Народног позоришта, министар просвете 
Љуба Стојановић, 2. јуна 1909. именује комисију, састављену од угледних стручњака, као што 
су Андра Николић, председник, Павле Маринковић, Павле Поповић, Драгомир Јанковић, 
Риста Ј. Одавић, Петар Ј. Крстић и Милутин Чекић, уз самог управника Грола, која добија 
задатак да изради Пројекат Закона о Народном позоришту. Прва верзија Пројекта је упућена 
Министарству исте 1909. године, а до стављања у скупштинску процедуру биће учињене 
извесне дораде. 

Пре него што ће поднети свој предлог закона о модернизацији Народног позоришта, Грол се 
ујесен 1910. обраћ а министру просвете Јаши Продановић у с молбом за десетомесечно 
одсуство (од новембра 1910. до краја августа 1911) ради усавршавања у иностранству: 
“Одсуство бих употребио на проучавање књижевности, језика и позориш та. Уз студије 
позоришне уметности, администрације и законодавства прибрао бих, средио и проучио и 
израдио пројекат за Уредбу Краљевског српског народног позоришта. Одсуство бих провео 
поглавито у Паризу и Минхену"3. Већ сутрадан, 30. октобра 1910. министар Јаша 
Продановић му потписује решење о одсуству, а после само три месеца, 30. јануара 1911. Грол 
подноси истом Министру просвете елаборат о реформи Народног позоришта, уз предлог 
новог Закона и Уредбе. После дотеривања законских параграфа, Грол пише: “После паузе од 
годину дана, на предлог министра просвете г. Јаше Продановића, нацрт ове треће комисије 
усвојен је у Народној скупштини, а затим с потписом Краљевим обнародован првог дана 
Духова (27. маја 1911, прим. З. Т. Ј) ове године” 4. 

Грол ће, четири деценије касније, дати оцену свих ранијих, па и свог напора за одговарајућу 
законску регулативу Народног позоришта: “Од године 1901. до 1911, пуних десет година 
води се дискусија о реформи позоришног закона, и о постављању на савремену основу 
целокупне организације позориш та у Београду и у земљи. Први покушај је Нушићеве 
позориш не управе из године 1901. Покушај наиван који је усвајао бирократски принцип 
година службе и у њему ишао чак до поделе глумаца на пет чиновнич ких класа: В, ИВ, ИИИ, 
ИИ, И које се стичу периодски. Систем сличан оном који је дошао за њим, не много бољем, у 
коме се глумци разврставају по категоријама и групама. Још једна оригиналност тог пројекта 
из Нушићеве ере уједињене књижевне и глумачке боемије, било је учешће глумаца у 
управном савету, који је имао да замени књижевноуметнички одбор. Други покушај законске 
реформе је из године 1902, из времена управе ДокићОдавићеве. У духу савременији, он је 
остао на по пута. Године 1909, по предлогу управника Милана Грола, министар Љуба 
Стојановић наименовао је комисију под председништвом Андре Николића. Тај трећи пројекат 
озакоњен је године 1911. и истовремено допуњен и развијен Уредбом. 

Он укида Књижевноуметнички одбор, утврђује аутономни карактер установе, даје слободну 
иницијативу, пуну власт и пуну одговорност управнику, неограничену скалу награђивања 
уметницима, без ограде година службе и титула. Он затим зајемчује пензије глумцима и 
њиховим породицама. Уговорним односом између глумаца и управе и системом хонорара од 
представа – поврх основних плата – позориш те се обезбеђује од бирократисања, од 
умрвљивања живих сила без којих позоришту нема живота ни са којом државном 
субвенцијом”, закљу чује Грол5. Да би убрзао доношење новог закона о Народном 
позоришту, Грол се обраћа министру просвете 30. јануара 1911. елаборатом о коренитој 
реформи установе. Између осталог Грол предлаже следеће мере: “1. У умном погледу: а) 
Обнављање и појачање глумачке трупе, б) преображ ај режије, в) утврђивање извесних 
принципа за кретање репертоара, и у томе духу, г) пречишћење репертоара (књижевно и 
језичко), д) побољ шање техничких погодоба за извођење дела: декора, машинерије и 
костима. 2. У административном: Реформа данашњег застарелог и бирократског Закона, у 
смислу модерног позори шног законодавства и уређења, у материјалном интересу позоришта, 
у интересу глумачке вештине, у интересу побољшања материјалног и моралног положаја 



глумаца и, најзад, у интересу постављања извесних норми стабилности и континуитета у 
раду Народног позоришта. 3. У практичноматеријалном: а) поправљање хигијенских и 
општих погодаба у сали и на позорници, и, у вези са њима б) поправљање свих општих 
услова колико безбедности толико и угодности глумаца”. У наставку акта Грол моли 
министра да одмах и без одлагања издејствује: “1) 

Доношење новог Закона и уредаба о Народном позоришту, 2) Одобрење ванредног кредита за 
корените оправке зграде Народног позоришта”6. Јаша Продановић, министар просвете, 
упућујући по њиховом усвајању Закон и Уредбу о Народном позори шту, у пропратном акту 
наглашава да је превасходни задатак Народног позориш та да негује позоришну уметност 
уопште, као једну од најзначајнијих и “најпопуларнијих грана уметности, са највише живог и 
непосредног утицаја на развијање укуса, с највише многоструког уживања у лепом, 
моралном, осећајном, сликовном, ритми чном и пластичном”. 

Продановић истич е да је у том циљу Народно позориш те позвано да “негује српску драму”, 
“представља одабран репертоар из словенске и стране књижевности”, “негује глумачку 
уметност озбиљном студијом у припремању представа”, “негује чистоту српског језика 
брижљивом редакцијом облика и нагласака у језику који се чује на позорници Народног 
позоришта”, “негује националну културу и националну идеју уоп ште”, “негује све гране 
националне уметности, у вези са својим главним задатком нарочито уметност музичку и 
декоративну”7. Закон је пратила Уредба о Народном позоришту у Београду, донета 15. јуна 
1911, у којој се детаљно рашчлањавају сви витални уметнички, организациони и материјални 
проблеми (у 152 параграфа).

Поруке културног визионара Јаше Продановића, којима време није умањило значај, биће 
највећим делом започ ете да се остварују, али до свог пуног процвата Народно позориште 
није могло доћи из познатих историјских разлога. Гроловим Законом из 1911. “на место 
драматурга долази секретар, који је главни помагач управника у административним односима 
и референт за све уметничке послове”, а уметнички рад на сцени је поверен редитељу, чиме 
је режија подигнута “на висок степен самосталне уметности”, какав је случај био у већини 
европских позориш та. Можда најбитнија промена је однос глумаца према управи: он више 
није бирократски већ стимулативно такмичарски, повећава међусобну конкуренцију 
уметника и системом уговора плата глумца зависи од његових уметничких способности и 
резултата рада на сцени. 

На жалост, кратко време до 1914. није показало све предности таквог система, који ни данас, 
добрим делом, није изгубио од своје актуелности. Права обнова Народног позоришта 
уследић е тек по завршетку прве светске катаклизме у којој је Србија доживела страховита 
разарања и огромне губитке у људству. Грол ће доцније открити веома зна чајан детаљ, о 
несумњиво његовој иницијативи, да се у Краљевини Србији пред Први светски рат 
студиозније приђе трајном решавању статуса путујућ их позоришта, о којима се бринула и 
Уредба о Народном позоришту 1911. године: “Министар просвете у пролеће 1914. проучавао 
је већ пројекат о подизању сталних позорница у главним средишним местима. Пројекат је 
био везан за једну ширу идеју – о подизању Народних домова средствима три улагача: 
државе, округа и оп штина. 

Тако би дошле под свој кров све важније културнонационалне установе које сад у свима 
местима просе милост паланачких механџија, и добијају просторије за јавне часове, 
предавања, концерте или друштвене седнице само под условом да се за то време попије 
сразмерна количина алкохола”8. Очито је да се Гролово дуго, студиозно и свестрано 
изучавање европских искустава у области позоришног законодавства исплатило. А његов 
уметнички “апсолутизам” био је заснован на најбољим традицијама управљања позориштима 
у Француској и Немачкој, двема европским позори шним велесилама с почетка 20. века. 
Позоришни погледи Гролови заснивали су се: 1) на строжим мерилима при избору 
позоришних комада; 2) подстицању и стимулисању развоја домаћ е драмске књижевности 



(расписивањем свакогодишњих драмских конкурса за нова драмска дела); 3) неповлађивању 
нижем укусу публике; 4) тражењу јединственог стила у глуми; 5) озбиљнијим захватима 
режије и довођ ењем професионалних и школованих редитеља (ангажује редитеље 
Александра Андрејева из Москве и Милутина Чекића, првог домаћег школованог у 
иностранству и првог професионалног сценографа Владимира Балузека) и 6) бригом о 
глумачком подмлатку (оснивањем двеју глумачких школа).

* * * 

После стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918, усвојен је Гролов предлог да као 
основ уређења позоришне делатности буде узет Закон о НП из 1911, с тим што би била 
извршена нова категоризација позориш та и то на следећи начин: “1. три државна народна 
(национална) позориш та: Београд, Загреб, Љубљана; 2. пет субвенционисаних обласних 
народних позоришта: Скопље, Нови Сад, Сарајево, Сплит и Осијек; 3. потребан број 
повлашћених градских позори шта, која би вршила у исто време и улогу путујућих 
позоришта. За сад као таква пројектују се: Ниш и Крагујевац у Србији; Битољско позориште 
било би филијала НП у Скопљу; НП у Новом Саду (које би играло уз то у Сомбору и 
Суботици) имало би филијалу за источну Војводину у Вршцу. У Хрватској за сад пројектују 
се градска и путујућа позоришта у Вараждину, у Словенији у Марибору”. 

Предлог је усвојен и Министарски савет одлуком од 1. октобра 1919. донео је решење о 
новом устројству позоришне организације у Краљевини. Али ускоро је Министарство 
просвете одредило комисију за израду пројекта новог закона о Народном позориш ту, у коју 
су именовани Милан Грол, Душан Ђокић, адвокат и Сава Тодоровић, стални члан. 
Истовремено, Уметничко одељење Министарства просвете именовало је комисију за израду 
закона о позори штима у Краљевини и доставило Удруж ењу глумаца да стави своје 
примедбе. Четири дана, од 21. до 24. марта 1921. делегати Удружења (који су представљали 
795 редовних и 34 по часна члана) у Уметничком одељењу, под председништвом начелника 
Бранислава Нушића, 

расправљали су и усвојили Законски пројекат у новој редакцији9. Тим Законским пројектом 
ништа битно ново није било предвиђено што се већ није налазило и у Закону о НП из 1911. 
Истина, категоризација позоришта је извршена по новом принципу, и то на државна, државно 
повлашћена и приватна позоришта. Тим последњим, приватним, стављани су бројни услови 
како би били “чисто позоришни” и да не би реметили рад државних и повлашћених 
позоришта. Разврставање глумаца остало је исто, на три категорије: привремени, редовни и 
стални. Милутин Чекић (1882 1964), искусни позоришни стручњак, као инспектор 
Министарства просвете, са др Николом Андрићем, пом. министра просвете, добио је задатак 
1925. године да поднесе извештај о целокупном стању у државним позори штима. На основу 
поднетог реферата и после расправа свих позоришних управника крајем 1925, Чекић је добио 
налог министра просвете да изради предлог новог закона о позориштима. 

Тај нови пројекат такође се базирао на Закону о Народном позоришту у Београду из 1911. и 
његових измена и допуна од 8. марта 1922. и 15. јула 1925, затим поменутог Пројекта закона 
о позориштима из 1921, као и извесних одредби Закона о чиновницима10. Пројекат Закона о 
позориштима имао је 13 чланова и задржавао је основне поставке Гроловог Закона о 
Народном позоришту, дакле, садржавао је три врсте: државна (средишна и обласна), државна 
повлашћена (градска и путничка) и приватна позори шта. Понављао је већ устаљену 
категоризацију глумаца на привремене, редовне и сталне. Битна новина је што ће “редовни 
чланови средишњих и обласних позоришта, као и чланови повлашћ ених и сталних 
приватних позориш та, примати пензију из позори шног пензионог фонда, који се има 
основати, а за који ће министар Просвете прописати у Уредби нарочита правила”. Овај 6. 
члан Пројекта представљао је камен спотицања, јер је изискивао велике издатке, које је било 
тешко покрити предвиђеним мерама. Ни овај пројекат није дошао до законске процедуре. 
Расправе о новим законским решењима трајале су кроз читаво међуратно раздобље, све до 



марта 1941. када је др Михо Крек, министар Просвете одредио комисију за израду Уредбе о 
народним позориштима са законском снагом, у најкраћем року, али избијањем априлског рата 
1941. све је пало у заборав. 

ДВЕ ГЛУМАЧКЕ ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ (1909, 1921) 

Током студијског боравка у Паризу (19001902), Милан Грол у своје беле шке о виђеним 
представама, на више места, уноси опаске о недостатку глумач ких снага за одређене улоге у 
београдском глумачком ансамблу. Поводом извођења једног Молијеровог дела у Француској 
комедији, записује: “Свакако, рад у Народном позориш ту још врло недовољан, наро чито 
интелигентан рад. Само, разуме се, школа, довољан број и паметан распоред у репертоару”. 
На то ће, другим поводом, додати: “Нека глумац науч и (у доброј, разуме се) школи чак до 
шаблона, али нека буде заљубљен у своју уметност, нека буде интелигентан да разуме шта 
може и шта треба да дâ, и нека буде имао доста талента и темперамента, и из најкопиранијег, 
најбаналнијег шаблона изићи ће таленат, оригиналност, снага”. 

Ту као да је садржан постулат који ће Грола водити у свим будућим акцијама по повратку у 
Београд у погледу школовања будућих глумаца и усавршавања примљених почетника. Зато ће 
једна од његових првих мера и првих иницијатива, по преузимању управничке дужности у 
Народном позоришту у Београду 17. јула 1909, бити оснивање Глумачке школе и слање 
глумаца на стручно усавршавање у иностранство, да би се побољшало стање, а то пре свега 
значи подмла ђивање и усавршавање глумачког ансамбла. 

ГЛУМАЧКА ШКОЛА (1909) 

У јесен 1909, 21. новембра, отворена је Глумачка школа при Народном позоришту у Београду. 
Свечаности су присуствовали: Јован Жујовић, министар просвете, наставници, глумачки 
приправници, чланови Народног позориш та, представници штампе и гости. Милан Грол је 
дао уводну реч у којој је истакао да је током обележава четрдесетогодишњице рада уочено 
заостајање Народног позоришта последњих петнаестдвадесет година и да оно, у часу 
значајне годишњице, није на висини својих славних почетних година: “На измаку четврте 
деценије живота Народног позоришта, а која је била продужење таворења прошлости, сваким 
даном уморног живота без одмене и обнове, јубиларни датум ми смо схватили не као дан који 
нам даје право на сујетне параде, но као дан неодложног покрета, као опомену и као 
последњи час за објаву новог програма и напора за обнову Народног позоришта. У програму 
тих покушаја и напора, прво место мора заузети рад на битној страни позоришног питања, 
рад на развијању глумачког подмлатка. 

Томе задатку има да служи отварање нарочите уметничке радионице, у којој ће се 
систематски, онако како се то данас свуда једино и образује добар позоришни подмладак, 
спремати нови радници, и, надајмо се, нови уметници Народном позоришту. Иако школа не 
ствара уметнике од људи без талента, јер, ако је тачно да школа не ствара геније од 
медиокритета, још та чније је од тога да таленат данас не постаје више уметник без 
систематског образовања у својој вештини. Не могући с улице ускочити у Шекспира и 
Ибзена и не могући се озбиљно развијати у дневном нервозном и претрпаном позоришном 
раду, глумачки подмладак може ту прву, озбиљну основу свога заната добити само у наро 
читој установи, у којој је сав план упу ћен томе једном циљу”. 

Грол је истакао да се Глумачка школа, оснивана на иницијативу самог Народног позоришта и 
за његове потребе (“у нашој кући и за нашу кућу”), јер “оно што млад почетник добије на 
позорници у дветри речи кратке, хитне, нервозне и једва образложене напомене од 
драматурга и редитеља, у школи ће добити у лаганом, смишљеном и сређеном излагању 
принципа и упутстава, и упоредо с њима, у практич ном вежбању и извођењу текстова, 
монолога, улога и читавих комада, под руководством добрих глумаца, с много више времена 
и студије. Око тог основног програма развија се остала помо ћна настава, са знањима и 
вештинама које су неизоставне допуне образовању глумца: добро познавање језика, чистоте 



изговора, нагласка; познавање књижевних облика и епоха, познавање историје драме и 
позоришта уоп ште, познавање догађаја и типова из историје политичке и културне у вези с 
драмом и позориштем, познавање историје глуме, инсценације, позоришне технике, костима, 
стилова у декору, намештају, вештине борења, играња, основних знања музике, с допуном 
посебних предавања о глумачкој вештини, каријери великих глумаца, разним инсценацијама 
истих дела, разним глумач ким схватањима и творевинама истих улога: једном речи с 
читавом синтезом знања и умења која образује доброг глумца”11. 

Предавања и вежбе у Глумачкој школи распоређена су у четири четворомесеч на курса, у 
току две године. Предавања из општих предмета су за све полазнике – млађе чланове и 
приправнике, којих је на почетку било 24. Практичне вежбе одвијале су се под руководством 
три редитеља. “Награде за успех према резултатима испита, а по оцени комисије, састоји се у 
анга жовању и унапређењу у Народном позориш ту и одашиљању најбољих питомаца на 
продужење студија у иностранство”. Наставници Глумачке школе су били: Милан Предић и 
Драгутин Костић (Анализа текста и уметнички говор), др Никола Вулић, проф. Универзитета 
(Историја, класична драма), др Веселин Чајкановић, доцент Универзитета (Грчка драма и 
позориште), др Војислав Ђорђевић, проф. анатомије у ЗанатскоУметничкој школи (Гест и 
мимика), Милорад Гавриловић, Илија Станојевић и Сава Тодоровић, редитељи (Практична 
вежбања с израдом улога). Један од глумачких приправника био и Александар Златковић, а од 
млађих чланова школу су похађали: Александар Туцаковић, Божидар Шапоњић, Властимир 
Тасић, Драгољуб Сотировић, Ђорђе Белкић, Лепосава Стојановић, Никола Сланкаменац, 
Никола Томичић, Петар Христилић, Радмила Илићева, Софија Харитоновић, Теодора 
Боберић (потоња Арсеновић). Двојица полазника биће упу ћена на студијско усавршавање у 
иностранство – Божидар Шапоњић 1910. одлази у Москву, а Иван Томичић се од 1911. налази 
у Позоришној школи А. С. Суворина у Петрограду12. Софија Харитоновић, пак, биће 
почетком фебруара 1911. упућена на шестомесеч не глумачке студије у Берлин. 

Грол у приказу првих испитних представа Глумачке школе, одржаних 28. јуна 1910. није крио 
своје незадовољство слабим резултатима. Поред начелних примедаба о неадекватном раду 
редитеља с полазницима и приговора недовољном ангажману Предић а у предавањима 
вештине читања и дикције, дакле, све стручним лицима из Куће, Грол је повољно оценио 
залагање спољних сарадника и изразио наду да ће уочени недостаци бити временом 
отклоњени, јер “с оним што Глумач ка школа може у овај час имати на расположењу у 
Београду, она није ни очекивана с илузијама да ће после неколико месеца бити 
Конзерваториум. С непоколебљивим уверењем о њеној корисности, треба је помагати и 
унапређ ивати. Напредак мора доћи”, закључује Грол13. Пре краја сезоне 19091910, 31. марта 
1910. Милан Грол, због начелних несугласица с министром просвете, подноси оставку, а 
затим то исто чине Милан Предић, драматург и чланови Књижевно уметничког одбора 
Драгомир Јанковић, Јован Скерлић и Стеван Мокрањац. На дужност управника постављен је 
Милорад Гавриловић, који ће остати на тој дужности непуних годину дана, јер је 1. јануара 
1911. Грол поново враћен на дужност управника, на којој ће остати до 28. фебруара 1924. 
године, с прекидом током Првог светског рата, када Народно позориште, као и остале 
културне установе у Србији, није радило. 

ГЛУМАЧКОБАЛЕТСКА ШКОЛА (1921) 

После повратка из иностранства, где се налазио током рата као један од руководилаца 
Српског пресбироа у Женеви, а потом у истом својству на Конференцији мира у Паризу, Грол 
се враћа 5. августа 1919. у Београд, преузима дужност од Милутина Чекића, његовог 
заменика (од 3. децембра 1918) и наставља рад на обнови Позориш та, које је материјално и 
људски у ратном вихору знатно пострадало. Готово да се почињало испочетка. Међу 
приоритетним и неодложним пословима било је обнављање стручног школовања младог 
глумачког подмлатка, тако неопходног ослабљеном и проређеном уметничком ансамблу 
Народног позоришта. Иницијативом начелника Уметничког одељења Министарства просвете 
Бранислава Нушића и управника Милана Грола, 1. новембра 1921. отворена је 



Глумачкобалетска школа. 

Она не припада Народном позоришту, као Глумачке школе из 1870. и 1909. године, него је 
замишљена као одсек Музичке школе односно будућег Конзерваторијума. “Програм за 
глумачки одсек обухватао је све што је потребно да се развију младе глумачке способности 
(дикцију, глуму, књижевност, историју позоришта, итд.), али није изведен у потпуности. У 
почетку су предавали: Милан Грол (читање наглас, анализа текста, дикција), Милан 
Богдановић (српски језик и књижевност), др Винко Витезица (историја драме: класична 
драма), гђа Клавдија Исаченко (пластичне игре), Милоје Милојевић (елементи музике), 
Никола Николић (француски језик), др Јован Максимовић (руски), др Витезица (немачки). 
Услед материјалних тешкоћа, с којима се требало борити због недовољне државне помоћ и, 
многи часови морали су доцније бити обустављени, тако да је при крају првог течаја 
целокупан рад сведен само на часове дикције и глуме. Наставник за те часове био је Михаило 
Исајловић, редитељ и директор студија Глумач ке школе, коме је у последње време био 
придодат као професор за српски језик Момчило Милошевић... 

Ученици глумачког одсека изашли су пред публику на дан своје испитне представе 28. јуна, 
када су изводили Молијеровог Тврдицу, поред неколико сцена из Шекспировог репертоара... 
Администратор је школе В. Живојиновић, редитељ Народног позоришта”14. Као прва 
поратна генерација, Драмски одсек с успехом су завршили Даринка Гњатић (потоња 
Милошевић), Лепосава Дугалић, Матеја (Мата) Милош евић, Мирко Кујачић, Милан Ајваз, 
Борислав Михаиловић и Душан Милосављевић. Последња двојица нису оставили готово 
никакав траг у позориш ној уметности, за разлику од претходних петоро, који представљају 
знаменита глумачка имена у српском позоришту. Као и пре Првог светског рата, а затим 
током рата, Грол је помагао усаврш авање глумаца у иностранству. На десетину глумаца је 
било упућено на допунско школовање у Беч, Минхен, Москву и Париз. У Минхену код Јоце 
Савића, по часног редитеља Народног позори шта, краће или дуже, били су Добрица 
Милутиновић, Витомир Циле Богић, Никола Б. Јовановић, Реља Поповић. У Минхену се 
1912. усавршавала у драмскомузичкој школи Олга Стефановић. 

Драгољубу Сотировићу и Жанки Стокић одобрено двомесечно школовање у иностранству 
јуна 1912. године, а наредне 1913. године и Станиславу Биничком, капелнику. У Бечу је, у 
више наврата, боравио Илија Станојевић (1909. и касније), а у истом граду 1911/12. на 
музичким студијама Драга Спасић. У Русији су се школовали већ поменути глумци Шапоњић 
и Томичић, а у Берлину Софија Харитоновић. Милутин Чекић ће 1911. бити на стручном 
усавршавању у Немачкој, а глумац Драгутин Жабарац исте године на Позориш ној академији 
у Хамбургу. Током Првог светског рата у Француској, већином у Паризу, бораве Драга 
Милојевић, Ана Паранос, Владета Драгутиновић, Славко Грданички, Србољуб Милојевић, 
Душан Бурза. Но шен ратним вихором, Михаило Кова чевић ће, као први српски глумац, 
заврш ити Париски Конзерватоар 1922, а Тихомир Хаџић се усавршава у Марсељском 
Конзерваторијуму 1919/20. године.

* * * 

После Светског рата наставиће се пракса слања чланова Народног позориш та на стручно 
усавршавање у иностранство. Већ крајем 1919. Александру Златковићу и Зори Тодоровић је 
одобрено шестомесечно усавршавање у Паризу. Олга Стефановић наставља 1920. 
усавршавање у иностранству, као и Драга Спасић. Године 1920. “Мирослав Крстић упућује се 
у Беч, Праг и Дрезден ради студија декора”, бележи Летопис у Годишњаку за 1918 1922. 
Витомир Богић, редитељ и Јован Бијелић, сликар добијају маја 1920. тромесечно одсуство 
ради студија у иностранству. Почетком октобра 1920. из Опере одлази на усавршавање 
Драгутин Петровић. 

Његов колега Јован Србуљ, такође одлази на школовање и враћа се са конзерваторијума из 
Прага октобра 1922. Почетком наредне 1921. Божидар Митровић одлази на седам месеци 
усаврш авања у Рим, а крајем сезоне, у јулу, одлазе на допунско школовање питомци 



Живојин Томић, Александар Трифуновић, Драгутин Петровић, Бо жидар Митровић 
(наставља у Бечу усавршавање солопевања 1922). Милорад Јовановић, после похађања 
Конзерваторијума у Паризу, октобра 1921. постаје редован члан Опере, да би већ јануара 
1922. био упућен у Париз на завршетак студија. Зорка Гордан септембра 1922. стиже у ангаж 
ман са школовања на конзерваторијуму у Бечу. Велимир Живојиновић добија крајем 
фебруара 1923. шестомесеч но одсуство ради студија режије у Немачкој, а јавља се на 
дужност крајем априла 1924. године. 

Нада Стајић, чланица Опере, добија 1923. шестомесеч но одсуство раду усавршавања у 
Немачкој. Као што се лако уочава, Управа Народног позоришта на челу с Гролом, није 
преферирала само једну одређ ену позоришну педагошку и естетску оријентацију већ је 
слала чланове на различите стране, више, или чак претежно, по склоностима самих уметника 
више него по свом нахођењу. Колико је таква пракса имала користи и одређене предности, 
претпоставити је и да је имала своје слабости, јер није доприносила хомогенизацији уметни 
чких ансамбала. Но, предности школовања у иностранству су биле више него очигледне. 
Стручним усавршавањем на страни уметници Народног позоришта стасавали су за 
најкомпликованије задатке и доприносили бржем расту и сазревању ратом (али и 
пензионисањем) проређеног ансамбла Драме и омогу ћавали, уз прилив школованих руских 
уметника – емиграната, формирању Опере и Балета. Упорним настојањем систематског 
стручног усавршавања чланова Народног позоришта у земљи и иностранству, Грол је своје 
намере, до свог одласка из Народног позоришта са ду жности управника фебруара 1924, у 
највећој мери реализовао и оставио сва три уметничка ансамбла бројно и кадровски стасала 
за све компликованије и веће естетске и техничке захтеве модерног европског позоришта. 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА (1909/1924) 

Трагом започете међународне позориш не сарадње Бранислава Нуши ћа, у току кратке управе 
Народним позориш тем (јул 1900 – јануар 1902), Грол ће, уз његову свесрдну помоћ, позориш 
не везе међу јужнословенским (или, како се већ тада говорило, југословенским) театарским 
кућама даље развијати и јачати. Бранислав Нушић се посебно залагао за зближавање 
београдског позориш та с другим јужнословенским и словенским позориштима и у том циљу 
путовао је у Хрватску, Пољску, Че шку и Русију. Као резултат тих успостављених веза доћи 
ће до учесталих гостовања истакнутих страних глумаца: кнеза Александра Ивановича 
Сумбатова Јужина, члана Императорских позоришта у Москви, почасног редитеља Народног 
позоришта, Марије Хоржиц Лаудове и Хане Квапилове, првакиња Чешког народног позори 
шта из Прага, Ирме Полак и Љерке Шрам, Мише и Миле Димитријевић, првака Хрватског 
земаљског казали шта из Загреба, Пере Добриновића, члан Српског народног позоришта из 
Новог Сада, и низа оперских солиста и инструменталиста из разних земаља. Грол наставља 
том прокрченом стазом, развија и обогаћује сарадњу новим облицима, продубљује 
зближавање чешћим међусобним посетама, разменом појединаца и ансамбала измеђ у 
театара истог језичког идиома (Загреб, Осијек, Нови Сад, Цетиње, Београд).

Пре преузимања управничке функције 1909, Грол као стални рецензент Српског књижевног 
гласника, у огледу “Београдско и Загребачко позори ште”, годину дана раније разматра 
разлоге који упућују оба позоришта на плоднију међусобну сарадњу и износи свој поглед на 
то витално питање: “Независно од свих курсева политике и чак ма од каквих 
политичконационалних идеја, које ми овог пута такође искључујемо: на основи својих 
особених, чисто уметничких и професионалних интереса, два позоришта имала би разлога и 
потребе да одржавају што тешње међусобне везе. Позната је ствар да ни једна установа, у 
овако малој средини као што је и ова у Београду и она у Загребу, нема услова за неко више и 
јаче развијање...

Та скученост средине скоро исто толико притискује и смета напретку мале позорнице колико 
њене материјалне недаће. Јер, чак с потпуно обезбе ђеним материјалним условима, у малом 
позоришту, у коме публика десетинама година без промене и одмора непрекидно слуша и 



гледа исте глумце, и глумци играју увек пред скоро непромењеним амфитеатром увек истих 
физиономија и лампи, не може бити довољно подстрека већим амбицијама и трајнијем 
полету". Иако је учестала међусобна размена драмских текстова и превода између Загреба и 
Београда, Грол потенцира разлоге у интересу глумачких ансамбала и публике оба града: “У 
незавидном стању у коме су данас – чини нам се – оба позоришта у погледу својих глумачких 
трупа и свога глумачког подмлатка, узајамност београдског и загребачког позоришта није 
само корисна но скоро и преко потребна.

За отимање из апатије која данас изгледа влада обема кућама, за разбијање свих клишеа који 
годинама укоче сваку нову и смелију уметничку индивидуалност, за живљи и слободнији 
подстрек младим талентима, за буђење што ширег и живљег интересовања публике за 
позориште уопште, а нарочито за драму на матерњем језику пред инвазијом оперете и 
орфеума, за популарисање домаће драме у којој су глумци и у Загребу и у Београду дали 
својих оригиналних уметничких творевина, оних које српска и хрватска публика може чути и 
видети само од својих глумаца: укратко, за ширење хоризонта српској и хрватској уметности, 
за подстрек глумачкој уметности и за развијање интересовања у публици – од велике је 
користи што чешће јављање глумаца с једне позорнице на другој” 15, закључује Грол. Исте, 
1908. поздравља размену гостовања – Нине Вавре у Београду и Добрице Милутиновић а у 
Загребу. А ускоро ће, у спрези с новим интендантом Загребачког казалиш та Бранимиром 
Тресчецом Брањским (18701932), отпочети призивану, неопходну праксу међусобне сарадње. 

* * *

Уз Нушићеву помоћ, Грол, најпре, организује прво инострано гостовање Народног позоришта 
и води глумачки ансамбл на тродневни боравак (2527. октобар 1909) у Скопље, тада под 
турском управом, са шест представа, а при повратку задржавају се један дан у Лесковцу. По 
повратку са те кратке иностране турнеје, одржава се 5. новембра 1909. 
“четрдесетогодишњица дома Народног позоришта”. Та прилика је искоришћ ена да се позову 
у госте директори позоришта с којима се желело успоставити чвршћу сарадњу. “Прослави 
четрдесетогодишњице присуствовали су изасланици југословенских позоришта: г.г. 
Владимир пл. Тресчец Брањски, интендант Краљевског Хрватског Земаљског Казали шта у 
Загребу, Божин Ангелов, директор Народног Театра у Софији, Антоније Хаџић, начелник 
Друштва за Српско Народно Позориште у Новом Саду, Пера Добриновић, управитељ Срп. 
Нар. Позоришта; затим чланови Народног Позоришта из времена отварања данашњег дома, 
који су у исти мах били и суделовачи у првој представи на дан 30. октобра 1869. године: г.г. 
Димитрије Ружић, почасни управитељ Срп. Нар. Позоришта у Новом Саду и Ђорђе Пелеш. Г. 
Адам Мандровић, интендант Хрв. Зем. Казалишта у пензији, г. Димитрије Дукић, директор у 
пензији и гђа Мара Ђорђевићка, такође чланови из године 1869, онемогућени ли чним 
слабостима да присуствују прослави, поздравили су је писмима и телеграмима” 16. 

Београдски листови бележе да су директори четири позоришта (Загреб, Софија, Нови Сад и 
Београд) “одржали заједничку седницу на којој су утврдили извесне тачке међусобног 
споразума... Реч је о једној југословенској позоришној конвенцији од које ће бити осетних 
користи за сва југословенска позоришта. У споразуму су и позориш та у Љубљани и Осеку, 
чији су представници били спречени овог пута да присуствују прослави и конференцији 
директора”17. Исти лист јавља да су на опроштајној вечери у Гранд хотелу говорили Милан 
Грол, Тресчец Брањски, Бранислав Ђ. Нушић и Божан Ангелов, а међу присутнима се 
налазио и министар просвете Јован Жујовић. Лист Словенски југ истиче да је основна мисао 
скупа “што уже зближавање и наизменич но помагање свију јужнословенских позорница” 
тако да би досадаш ња спорадична гостовања се “преобразила у турнеје читавих трупа и 
трајније позајмице појединих снага, па и систематском једнообразном руковању позорницом 
и репертоаром, тако да би се заједничком моралном и материјалном снагом успех сваког 
појединог позоришта потенцирао”. Лист, такође, јавља да је “управник београдског 
позоришта ових дана отпутовао да узме иницијативу у овој ствари и спреми поље за прва 
гостовања. Није тешко предвидети корист оваквог предузећа за позоришну установу, а не 



мање за идеју јужнословенског јединства уопште”18 

Милан Грол упућује 23. новембра 1909. молбу министру просвете да му одобри десетодневно 
одсуство, јер “према решењу Књижевноуметни чког одбора Народног позоришта, од 19. овог 
месеца, ради утврђивања споразумног рада југословенских позори шта и ради ангажовања 
потребних глумаца и радника за позорницу (сликара и декоратера), потребно је да као 
управитељ Народног позоришта одем у Загреб, Љубљану, евентуално и у Праг”. Као што се 
види, Грол је ефикасно деловао јер се “гвожђе кује док је вруће”. Његове намере имале су, 
очигледно, подршку чланова Одбора (Драгомир Јанковић, Јован Скерлић, Бранислав Ђ. 
Нушић, Стеван Мокрањац), министра просвете и културне јавности. До извесног застоја у 
реализацији тек започете замисли доћи ће због Гроловог повлачења с функције управника (од 
априла 1910. до јануара 1911). Истине ради ваља рећи да је Милорад Гавриловић, за своје 
краће управе, наставио Гроловим стопама и у лето 1910, заједно с Илијом Станојевићем, 
путовао у Загреб, Беч, Минхен и Праг “ради споразума и договора за извесна потребна дужа 
и периодична гостовања појединих, нарочито женских чланова Чешког народног, Хрватског 
Земаљског позоришта у наступајућој сезони и евентуално гостовања целокупног ансамбла 
Хрватског Зем. позоришта”, али уједно и за “веће преко потребне набавке костима и декора”, 
као и за “студије потребног модернизовања позорнице у техничком погледу”19. Поновним 
избором за управника, Грол ће наставити реализацију и тих и својих започетих замисли, у 
чему ће особито имати пуну подршку и разумевање колеге Тресчеца из Загреба, с којим ће 
остати и касније у присном пријатељству. Сродност погледа у позориш ним питањима, али и 
слични, ако не и истоветни, политички погледи на односе два народа, упућивали су их да 
изналазе могуће облике сарадње прихватљиве за обе државе, с том разликом што се на 
Тресчецеве иницијативе, које су водиле зближавању са Београдом, гледало из Пеште и 
Загреба с подозрењем.

За неке иницијативе, као нпр. за већ уговорено друго гостовање Опере у Београду априла 
1912, уследила је забрана Хрватске владе. Идеја зближавања култура јужнословенских 
народа била је блиска кругу око Српског књижевног гласника, коме је и Грол припадао, а 
посебно од када је Јован Скерлић 1907. преузео функцију главног уредника. Ваља се 
подсетити да су сликари били и прве ласте у том правцу. Поводом обележавања 
стогодишњице Првог српског устанка, 1904. организована је у Београду, на иницијативу 
Бранислава Нушића, групе културних прегалаца и сликара на челу са Надеж дом Петровић, 
Прва југословенска сликарска изложба, а 1908. одржава се трећа Јужнословенска уметничка 
изложба у Загребу. У та настојања српскохрватске културне сарадње спада и издавање 
СрпскоХрватског односно ХрватскоСрпског алманаха за 1910. и 1911. годину, који је 
штампан акт бр. 2625 од 3. јула 1910. као заједничко издање групе књижевника из Загреба и 
Београда. У приказу Алманаха за 1911. годину Бранко Лазаревић ће нагласити да 
“сепаратизам никакве врсте није био користан, али је увек врло много штетио”, те да су наше 
књижевности “две гране једног истог стабла”, а да те две књижевности “међусобним 
утицајем и додиром, богате свој основни фонд, шире видокруг, имајући као своју књи жевну 
домену нешто шире и разнородније, дубље осећају, и шире, и јаче”20. Данас би критичар 
таквих погледа био, са западних страна, оптужен за унитаризам, великосрпски хегемонизам и 
томе подобне атрибуте из политикантског речничког арсенала. Но, Лазаревићеви погледи су 
изречени пре деведесет година и, чини се, у основи носе ванвременску здраворазумску 
логику и трајну истинитост.

* * * 

Међусобна размена појединачних глумачких гостовања између Загреба и Београда била је 
особито успешна у годинама 1910. и 1911, а њима се придруж ио и Нови Сад. Тако на сцени 
Народног позори шта у Београду гостује Милица Михич ић јануара 1910. у три представе 
(Заза, Царство мрака, Разведимо се) са запаженим успехом. Из Новог Сада гостује Милка 
Марковић у двема представама (Голгота, Мадам Сан Жен), а ту су и угледни гости из Прага 
Ана Суханкова и Едуард Војан. У наредној сезони 1910/11. из Загреба гостују Иво Раић, у три 



(Авети, Младост, Морал гђе Дулске) и Јосиф Штефанац у четири представе (Госпо ђа с 
камелијама, Гђа Икс, Смрт мајке Југовића, Вихор), такође са запаженим успехом. Највећи 
културни догађај крајем сезоне било је петнаестодневно гостовање Загребачке опере (у мају и 
јуну 1911) са десет дела. Београдска публика је слушала следећа оперска дела: Мадам 
Батерфлај (3), Аида (3), Мињон (3), Камен, Продана невеста, Евгеније Оњегин, У долини, 
Повратак, Сузанина тајна и Барон Тренк. Колики се значај придавао том гостовању види се 
из чињенице да је у Београд стигла комплетна управа Казалишта: интендант Владимир 
Тресчец Брањски, Срећко Албини, директор Опере, Милан Зуне, диригент и Иван пл. Раић, 
редитељ. С друге стране, Загреб се, као гостољубив домаћин, исказивао низу београдских 
гостију у раздобљу пред Први светски рат (1911/1914). Током 1911. на загребачкој сцени 
гостују Љуба Станојевић (Отело), Витомир Богић (Хамлет, Ревизор, Смрт мајке Југовић а), 
Сава Тодоровић (Свет), а из Осијека Жанка Стокић (у два наврата). Српско народно 
позориште из Новог Сада гостује 1913. у Загребу с три представе (Љубав Потапенка, О туђем 
хлебу Тургењева и Шантићева Хасанагиница). 

Хроничари бележе свечану представу Огризовићеве Хасанагинице 27. априла 1911, “у част 
гостију из Босне и Херцеговине и Србије”, а већ 2. маја 1911. изводи се премијера Нушићеве 
комедије Свет, у којој ће ускоро гостовати Сава Тодоровић. На почетку наредне сезоне, 1. 
септембра 1912. у Загребу се даје још једно Нушићево дело – Протекција. Колико је Нушић 
био популаран у Загребу сведочи податак да је већ 19. фебруара 1913. изведен Народни 
посланик, а 1. фебруара 1914. Пут око света, дакле сваке сезоне по једно дело нашег 
најпопуларнијег комедиографа виђено је Загребу. У пролеће, априла 1912. Грол је боравио 
три дана у Загребу ради преговора о поновном гостовању Опере у Београду и уједно обавио 
договоре и о изради елабората о облицима заједни чке сарадње. А на тродневном гостовању 
Народног позоришта у Софији исте године (од 7. до 9. маја 1912), Грол је сигурно обавио 
консултације и са управником Бугарског народног театра. Позоришни годишњак бележи да 
“18. августа 1912. 

Управа Народног позоришта у Београду шаље представку Загребачком и Софијском позори 
шту с предлозима за споразуман рад у већем стилу”21. Грол у преамбули меморандума 
износи разлоге сарадње: “Позоришта у малим народима у варошима мањим од 100.000 
становника, без могућности за непрекидну уметничку обнову разменом с другим 
позорницама, с малом публиком, скромним глумачким снагама, скромним материјалним 
средствима, дилетантском критиком и уоп ште, још неразвијеном правом позориш ном 
атмосфером – немају услова за развијање у већем стилу. 

У данашњем веку великог саобраћаја, страног утицаја интернационализма, наша позоришта 
су стално у том несрећном положају да су изнад публике коју још нису успели подићи и 
привући себи, у исти мах испод публике која је имала прилике да види боље. У том тешком 
положају, и у доба кад уз те особене тешкоће долази још конкуренција ве штачких спектакала 
(биоскопа, итд.), мала јужнословенска позоришта ду жна су предузети све што могу за 
интензивнији и рационалнији рад, за подизање уметничког нивоа, за поправљање 
материјалних услова за рад”. Могуће облике међусобне сарадње Грол предлаже у десет 
тачака: 1. узајамна позајмица техничких средстава: костима, декора, реквизита; 2. утврђивање 
плана рада и репертоара за једну сезону; 3. заједничка поруџбина превода, заједнички 
конкурси за оригиналну драму (српску и хрватску); 4. заједнич ка заштита ауторских права 
националних писаца и коришћење успе шнијих дела; 5. заједничка позоришна политика, 
слично позоришно законодавство, статути, правилници; 6. че шће и систематско међусобно 
гостовање уметника; 7. организовање крајем сезоне смотре “узор представа”, уз пратећу 
значајну изложбу; 8. једнообразна политика према страним гостима; 9. оснивање 
“уметничког конзерваторијума за образовање наших певач ких и глумачких снага”, уз летње 
специјалистичке курсеве за младе глумце и певаче; 10. оснивање заједнич ког позоришног 
листа. Аутор елабората је уједно предлагао обједињавање свих сталних професионалних 
позоришта на словенском југу: Љубљане, Осијека, Новог Сада и Цетиња, поред Загреба, 



Софије и Београда. 

Агилни и неуморни Грол, приликом боравка у Прагу, на премијери Војновићеве драме Смрт 
мајке Југовић а, три месеца касније, крајем новембра 1912, шири сарадњу и предла же 
оснивање Савеза словенских позориш та. Историјски догађаји који ће уследити онемогући ће 
реализацију те идеје, коју ће Грол обновити после Првог светског рата и организовати Први 
конгрес словенских позоришта у Београду 17. јануара 1923. године. Први балкански рат 
(октобар 1912 – мај 1913), а потом и Други (јуњул 1913) омели су даље договоре, посебно 
између Софије и Београда, а потом и избијање Првог светског рата у лето 1914. прекида све 
позоришне активности и онемогућава било који облик сарадње. * * * Ништа мању бригу није 
испољавао Грол ни према гостовањима позори шних ансамбала из већих европских центара. 
За његове управе читав низ угледних глумачких трупа и звучних имена, а посебно 
француских, прешао је преко београдске позорнице. О томе сам Грол пише: “Живу 
пропаганду у корист француског репертоара на београдској сцени развијају турнеје 
француских трупа, врло честе и увек добро примљене у Београду. Од Коклена Старијег, па 
све до глумаца из ових последњих година (тј. Првог светског рата, прим. З.Т.Ј.), сви 
француски уметници допринели су тријумфу француског репертоара на српској сцени. Треба 
посебно подвући турнеје Л’Оеувре које уживају највећу репутацију и највећи успех. 
Захваљујући ве што изабраном репертоару и захваљујућ и такође доброј административној 
организацији установе, г. Лиње По и гђа Сузана Депре одржали су успех француских трупа у 
Србији. Треба ре ћи да су, поред турнеја италијанских и руских уметника, биле једине, на 
страном језику, које је прихватила београдска публика”22.

Пођимо редом: у сезони 1909/1910. гостују две француске трупе: децембра 1909. Мадлена 
Доле, члан париског позоришта Одеон са својом трупом изводи три представе: Модел (Ла 
фемме нуе), Франсина и Вихор, а у фебруару 1910. долази Бланша Тутен са трупом париског 
позоришта Л’Оеувре, такође с три представе: Досадан свет, Љубав бди и Фруфру. Наредне 
сезоне долазе такође две стране трупе: крајем децембра 1911. Рене Парни, са ансамблом 
позоришта Сара Бернар из Париза, изводи четири представе: Госпођа с камелијама, Луда 
девојка, Друга опасност и Госпођа Икс. У мају 1911. грчка трупа Атине Лорандо даје две 
представе Галатеја и Тражи слугу. У сезони 19111912. у Београду гостују чак три француска 
ансамбла и Талијанска Опера. Најпре, октобра гостује Сузана Депре са својим позориштем 
“Л’Оеувре” (Дело) и даје шест представа: Рампа, Чергарски живот, Црвенко, Федра, Хеда 
Габлер и Жртва. После три месеца, децембра 1911. брачни пар Силвен, чланови Француске 
комедије, са својом трупом дају четири представе: Чика Лебонар, Електра, Гренгоар и 
Апостол, а по четком јуна 1912, Жилијета Кларел са својом трупом наступа у комадима: 
Буктиње, Самсон и Дора. Крајем сезоне, последњих дана јуна 1912. Талијанска Опера под 
управом Ђ. пл. Кастелана даје опере Риголето, Севиљски берберин, Тоска, Травијата (двапут) 
и Чергарски живот. У сезони 1912/1913. није било гостовања ни једне стране трупе из 
разумљивих разлога: Србија је била у ратном стању. 

* * * 

Позоришни живот у послератном Београду карактерисала је живост. Публика се ужелела 
уметничких сензација, посебно позоришних догађања. Јануара 1920. ансамбл Народног 
позориш та, из неудобне сале хотела “Касина” улази у реновирану салу Манежа и остаје у 
њему, чиме постаје друга, драмска сцена. После обнове зграде код Кнежевог споменика 
почетком 1922. године настаје период интензивног рада и плодног позоришног дога ђања. У 
полусезони (од фебруара до јула 1920) на сцени обновљеног Манежа било је двадесет 
гостујућих појединаца и ансамбала, најчешће руских уметника у емиграцији, који су кружили 
Југославијом и Европом (Греченинова Верешчагин, Александар Верешчагин, Ада Пољакова, 
Шелков, Надежда ВиренРејмонова, руске уметничке групе “Гротеск”, Дејкарханове и 
Драмска трупа А. И. Сибирјакова и М. Ј. Муратова). 

Гостују чланови опера из Загреба, Осијека, Љубљане, ансамбл СНПа из Новог Сада (јуна 



1920. даје “Хеду Габлер” с Маријом Вером у насловној улози). Ту је и серија од десетак 
концерата страних уметника – оперских солиста и инструменталиста (харфа, клавир, чело) и 
мешовитих хорова. У сезони 1920/21. још увек се ради у Манежу и с још већим 
интензитетом. Посебно су била учестала гостовања појединаца (из Загреба, Варшаве, Новог 
Сада, Руса емиграната, бивших чланова угледних позоришних и оперских кућа у Москви, 
Петрограду, Кијеву, Одеси), али и драмских (СНП из Новог Сада) и балетских (трупа 
Маргарите Фроман) ансамбала. Највећи позоришни догађај те сезоне чини четворомесечно 
гостовање чланова Московског художественог театра (од 8. децембра 1920. до 31. марта 1921) 
са девет драмских дела: Вишњев сад, Кола мудрости, двоје лудости, Ујка Вања, Браћа 
Карамазови (два дела), На дну, Три сестре, Пред царским дверима, Потоп, Концерт. Славни 
руски уметници: Качалов, Германова, Крижановска, Гречова, Масалитинов, Павлов, 
Бакшејев, Берсењев, Тарханов, Шаров и др) оставили су неизбрисиве трагове и битно 
утицали на другачије поимање глумачке уметности у нас. Велимир Живојиновић, редитељ 
Народног позоришта, пише: “Две су Милан Грол – позоришни реформатор 83 ствари које 
карактеришу ову уметност: савршенство детаља у савршенству целине, и склад тако одмерен 
ме ђу деловима да се целина увек појављује као живи организам. 

Један проблем, тако тежак, решен је до те мере да оно што је најтеже изгледа тако лако. А то 
значи савршенство... Они су отишли, а ми остајемо под утиском да смо доживели нешто 
необично, не што што се не заборавља. И још дуго ћемо, врло дуго, можда до последњих 
својих дана, бити принуђени у многој прилици да се сетимо многих појединости... као драго 
искуство”23. Сезона 1922/23. била је јубиларна, којом је, у реновираној згради, обеле жена 
педесетогодишњица Народног позоришта, те су гостовања била сведена на минимум. У 
Драми тек четири појединачна гостовања чланова Народног казалишта из Загреба (Михаило 
Марковић, Вера Хржић, Злата Марковац и Анка Врбанић). Међутим, гостовања у Опери била 
су бројна, чак осамнаест солиста са стране се представило београдским љубитељима оперске 
уметности (Зиновјев, А. Пољакова, Чалетова, Веселовски, Рајчев, Армини, др Наста, 
Валентинов, Душан Митровић, Примо жић, Валборг Свердстрем, Цвијета Циндро, Твери 
Каучић, Поспишил, др Риго, Лидија Дуке, Краузова Крешић, Арнолд Ђурђевски), уз 
неколико гостовања у Балету (Валерија Кратина, Маргарита и Максимилијан Фроман, 
Шарлота Вилке, Мага Магазиновић, К. Клеменчић). У последњој Гроловој позоришној 
1923/24. сезони, у Драми долази до више разноврсних појединачних гостовања (Мара 
Поповић, Михаило Ковачевић, Јосип Папић, Зора Вукшан Барловић, Душан Раденковић, 
Мила Димитријевић, Јосип Маричић), а врхунац је поновно гостовање чланова Московског 
художественог театра (фебруар април 1924) са богатим репертоаром: Ујка Вања и Вишњев 
сад Чехова, Село Степанчиково по роману Ф. Достојевског, Екатерина Ивановна Л. 
Андрејева, Краљ Мрачне одаје Р. Тагоре, Битка живота по роману Ч. Дикенса, Госпођа с мора 
Х. Ибзена. Ово гостовање руских уметника, као и претходно, оставило је благотворан и видан 
утицај на формирање свести о другачијем поимању глума чке уметности у нас и бржем 
ослобађ ању од превазиђених и неуметни чких шаблона и образаца у игри. Летопис 
двадесетих година позори шног Београда очито сведочи да је југословенска престоница била 
саставни део велике европске позоришне породице.А у самом Народном позоришту 
дешавала су се битна уметничка превирања, подстакнута идејама Милана Грола с циљем што 
бржег уметничког раста сва три уметничка колектива, различита по структури и настанку, 
али обједињена истом идејом њиховог творца о што широј и упечатљивијој уметничкој 
афирмацији.

* * * 

Можда је круна Гролових настојања за тешњу сарадњу Загреба и Београда било међусобно 
гостовање драмских ансамбла у сезони пред његов коначан одлазак из театра. Гостовање је 
било дуго припремано и добро осмишљено: извођена су само дела домаћ их писаца тако да је 
то била истовремено “заједничка манифестација наше глуме и наше драмске књижевности”. 
Загрепчани се су београдској публици представили представама: Дубравка И. Гундулића, 



Пожар страсти Ј. Косора, Вучјак М. Крлеже и Поноћ Ј. Кулунџића, све у режији др Бранка 
Гавеле. Београђани су у Загребу извели такођ е четири представе: Ђидо Ј. Веселиновић а и Д. 
Брзака, Народни посланик Б. Нушића, обе у режији Д. Гинић а, Урошева женидба М. Бојића, 
у режији М. Исајловића и Невероватни цилиндар Њ. В. Краља Кристиана Ж. Вукадиновића, 
у режији Ј. Ракитина. Загребачки и београдски глумци, пре поласка на гостовање, измењали 
су поздраве. Загрепчани су поручили: “Одлучно остављамо за собом сва колебања наших 
несретних дана, све трзавице несређених прилика, и душа на ша је чиста кад говори преко 
рампе Ријеч Љубави. 

Први пружамо побљеделе дланове и тражимо вјечно братство у умјетности и потпуно 
преточење наших осјећања. Нека нас повежу у вјечност и нека благослове вез наш на сва 
времена”. И Београђани су узвратили у сли чном духу: “Долазимо са срцима пуним радости и 
пуним поштовања према ва шој неумрлој културној екстази, која за Југословенство значи и 
значиће камен темељац. Преносећи се данас у ту екстазу, и ми и ви заједно, искрено и дубоко 
осећамо колико смо скупа тек моћни и необориви у нашим идеалима... Ми вам враћамо 
посету да бисмо спојили на вечита времена наше душе и наша осећања, осећања једног 
великог покољења које је још увек позвано да бди над олтаром културе и љубави”24. 

Интензивнији контакти између две позоришне средине, после Гроловог одласка из 
позоришта 1924, потрајаће још неколико година, да би се од 1929. почели видно да хладе, а 
формирањем Бановине Хрватске атмосфера за рад српских глумаца у Загребу постаје 
несносна због шовинистичких испада према њима. Страхиња Петровић и Љубиша 
Јовановић, дугогодишњи истакнути чланови Загребачког казали шта, из таквих разлога 
прелазе у Београд. Током Другог светског рата десио се велики раскол између два словенска 
племена. Грол га је доживео и проживео у Лондону као члан Југословенске избегличке владе, 
о чему је оставио аутентично и веродостојно сведочанство у “Лондонском дневнику” 
(Београд, 1990). У свој последњој књизи за живота штампаној (Из позоришта предратне 
Србије, Београд, 1952), Грол ће исписати историјски преглед наша три прва професионална 
позоришта – Новог Сада, Београда и Загреба, као “извора наше глуме”, и истаћи, плодоносно 
прожимање српске и хрватске позоришне културе. Биће то одавање ду жног поштовања свим 
оним културним посленицима који су у духу сарадње балканских народа деловали у 
прошлости, у које и сâм Грол свакако спада. 

У свеукупној бризи за стално јачање Народног позоришта у Београду у уметничком, 
кадровском, материјалном, техничком и организационом погледу, Грол је својим радом трајно 
обележио прве четири деценије двадесетог века. Својом последњом књигом, аутор се враћа 
својој младости – преткумановској Србији: “Грол је често истицао, поред битне уметничке, и 
дру штвену и националну функцију позориш та, доказујући своје тезе значајним историјским 
тренуцима. Преткумановско позориште, на пример, нарастало је уметнички напоредо са оп 
штом ренесансом српског народа: било је то у ствари потврђивање једног способног народа у 
историји и животу стваралачким полетом и културним вредностима”25. Дугогодишњи 
управник Народног позоришта дао је не мали удео у стварању позоришне уметности не само 
преткумановске Србије него и Краљевине Југославије, а особито идејом и праксом сарадње 
свих словенских позориш та. Животни и списатељски круг Милана Грола се завршио 
почетном одредницом – театром. 
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