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Прво издање Позоришних критика и есеја, Милан Грол објављује 1931. 
године. У Предговору казује о концепту и разлозима који руководе критичара 
за настанак драгоцене, данас, раритетне књиге. 

Из већег броја чланака о комадима, глумцима и о разноликим позоришним 
питањима, разасутим по часописима и дневним листовима од 1898, до 
савременог доба, који су штампани у Позоришним критикама и есејима, Грол 
је изабрао за прво издање књиге 1931, године поглавито позоришне теме. 

Најобимније студије посвећене су Браниславу Нушићу и Иву Војиновићу. Грол сматра да они 
“обележавају читаву једну епоху у позоришту”. Потом, за њима, долазе писаци, дела која су 
значајна за развој новије националне драме. Зато, оправдава изостављање комада Шантића, 
Ћоровића, Милорада Петровића и других, да би места и шансу дао младим писцима: 
Војиславу Јовановићу, Миливоју Предићу, и Драгославу Ненадићу. Јер, Гролово мишљење је 
да су они представници патриотских и поетских “комада из народног живота”. О концепцији 
књиге и критеријумима одабраних текстова, Грол истиче несистематичност свога избора. 
Што доказује, да оштро перо Милана Грола, не штеди ни свој опус. Сагледавајући га у светлу 
реалности, ослобођен је сујете и самохвале. У савременом позоришном раду, данас, нове 
генерације критичара, чији је број, нажалост, мали, индивидуалне етичке врлине, давно су 
заборављена категорија. А, позоришна критика, као посебно поглавље позоришне историје и 
праксе, може се констатовати, прве деценије XXИ века, је у одумирању. 

Но, Грол, мане критичарског рада, правда речима да “систем није био изводљив”. Наиме, 
Грол као критичар није писао континтинуирано. Разлог је период од 1898. до 1924. када 
обавља функцију драматурга и управника Народног позоришта у Београду. 

Шта је суштина писања позоришних критика за Милана Грола? Пре свега, Грол је једини 
критичар у историји српског позоришта који критику ставља у службу разноврсних, стручно 
уметничких интереса. “Занимљивија је од других текстова у листу, јер после представе, она 
продужава живот сценског дела”, вели Грол, те, поставља питања: “Колико је данас 
схватљива радост с којом су дочекани први огледи реалистичне београдске драме? Каже ли 
што фантазији данашњег покољења популарност комичара Светислава Динуловића 
заглушиваног на позорници, пљескањима свих галерија и подржаваног у његовим 
водвиљским куплетима у свима махалама београдским?” Такође, Грол тврди да су већ 
заборављене успомене и новијег датума о комичару Богобоју Руцовићу, омиљеним некада 
глумцима Цоци Ђорђевић, Добрици Милутиновићу, Илији Станојевићу или Пери 
Добриновићу. Зато позоришну критику Милан Грол, дефинише као оживљавање епоха које су 
прошле, али и повезивање са новим генерацијама које стасавају у савременом добу. 

Друго допуњено издање Позоришних критика и есеја, 2007. године приредио је др Зоран Т. 
Јовановић, театролог, предани истраживач и приређивач Гроловог дела, које представља 
изнова савременим позоришним не само професионалцима, већ и пасионираним читаоцима 
позоришне историје, критике и глумачких портрета. 

Приређивач др Зоран Јовановић књигу овом приликом компонује из три тематска поглавља: 
Домаћа драма, Преведена драма и Глумци. Приређивач др Јовановић за ново издање уноси у 
целости прва два поглавља, док из трећег преузима само приказ гостовања Коклена Старијег 



у Народном позоришту 1904. године. Али, у целини је задржан Гролов композициони 
принцип. Од изузетне је важности да је овом приликом приређивач др Зоран Јовановић додао 
селективно и треће поглавље које чини избор есеја, чланака и студија о актуелним 
позоришним проблемима из обимног Гроловог опуса, расутог по периодици, часописима, 
зборницима, у дугом временском раздобљу од четири деценије (1898. до 1939. године), 
насловљено као Позоришна питања. У Јовановићев избор прво улазе критике с краја XИXи 
почетка XX века, објављене у Новој искри,Одјеку, Дневном листу, које нису биле у избору 
1931, а затим и критике из Српског књижевног гласника до 1914. Између два светска рата 
Грол је писао за много часописа и дневних гласила, а своје место у новој редактури налазе 
радови из Просветног гласника, Нове Европе, Наше стварности, Политике, Правде. 

Прво поглавље насловљено као Домаћа драма обухвата неколико изузетно важних целина 
које чине текстови: Народно позориште у 1898. години, Стеријино вече, Родољупци,  
Скендербег, Г. Божа Димитријевић у Скендербегу, Гордана, ускокова љубав, Сеоба србаља. 
Следи обимна целина посвећена Иву Војновићу представљена студијама као што су Аллонс,  
енфантс!...; Војновићева “Смрт мајке Југовића” у Прагу и Војновић на београдској  
позорници. Потом, ту је такође тематска целина о незаобилазном Браниславу Нушићу, коју 
Грол разматра у есејистичким приказима: Обичан човек; Под старост;Свет; Кнез Иво од 
Семберије, Данак у крви; Иза Божјих леђа; Нушићев перпетуум мобиле; Дар импровизације и 
као закључак, приказ једноставно насловљен Бранислав Нушић. Трећа целина првог 
поглавља говори о Комедија нарави. Посвећена је Стевану Сремцу и делу Ивкова слава, као и 
студији која појашњава поимање Комедије нарави. Трећа целина првог поглавља посвећена је 
Београдској драми. Београдску драму, Милан Грол представља делима писаца млађе 
генерације, те се тако одлучује прво за Војислава Јовановића и дела Наши синови и Наш зет.  
Затим узима у разматрање Милутина Чекића и комад Прва бора. Следи комад Кир Стеријин 
син потписан псеудонимом Мик. Димкић. Незаобилазна је у Гроловом избору и рецензија 
Миливој Предић: Голгота, као и Под жрвњем Драгослава Ненадића. Комад Капетан 
Пантелијина посла потписан псеудонимом Б.Бвић, је комедија Тодора Q. Поповића, а ту је 
На низбрдици Благоја Т. Недића. У есеју Три београдске драме у 1929. години, Грол пише о 
Qубавнику своје жене Мите Димитријевића, о “комаду с тезом”, Без љубави Велмар 
Јанковића и Центрифугалном играчу Тодора Манојловића. Питање “Колико Горски вијенац 
припада позорници, и колико га је писац П. П. Његош наменио театру?” је тема у којој Грол 
потврђује да у Горском вијенцу има драме колико у сваком херојском епу. Те закључује: ” 
Било би жалосно да се стихови једног драмског дела чују свуд, осим на позорници”. Есеј 
Јубилеј Борисава Станковића, 1924. године, казује о присутности на сцени писца који се 
“јавио самоникло и самоук с првом својом књигом ... тачно пре двадесет и пет година у 
месецу мају”. 

Друго поглавље посвећено је Страној драми , а садржи приказе: Поход на север (драма у 
четири чина Хенрика Ибзена), Хенрик Ибзен: “Габријел Боркман”, Ибзен на београдској  
позорници. Следи, Бјернстјерн Бјернсон “Банкротство”, те есеј о Француском позоришту у 
Србији. У том смислу прва рецензија посвећена је Алфред де Мисеу и комадима Маријанина 
ћуд и Не зареци се! Ту је потом, Анри Бек и комедија Гаврани, као и општи поглед на дело 
Анри Бека у поезији и драми. Писац Викторијен Сарду представљен је Теодором, драмом у 
пет чинова и седам слика. Следи Ростанов Орлић, Qубав бди, комедија у четири чина Кавајеа 
и Роберта од Флера, Алфонс Доде и комад Сафо, Додеов комад инсценисан у сарадњи са 
Адолфом Бело. Писац Октав Мирбо заступљен је комедијом Посао је посао, ту је Жан Екар и 
Чика Лебонар, као и Морис Метерлинк и комад Мона Вана. Руска драматургија заступљена је 
Лав Толстојевим “Живим лешом”, “Злочином и казном” по роману Достојевског, комад 
приређује Делијер. Италијанску драматургију заступа Ђузепе Ђакозом “Као лишће”, а 
немачку драму представља Феликс Филип и “Велико видело”. 

У комаду Паоло и Франческа Стефана Филипса, Грол види наставак поетске верзије 
трубадурске историје, преко Дантеа до Д’Анунција. Такође, талијански репертоар долази, 



како Грол просуђује “чудно” у Дорини, Ђорлома Ровета, о историји гувернанте која постаје 
оперска примадона и потом маркиза. Грол такође, представља и комедију Лудвига Тома 
“Морал” а последња два текста поглавља су критички осврти на позоришне игре Јарослава 
Хиберта “Грех” и Владислава Пежињског “Лакомислена сестра”. 

Треће поглавље под називом Позоришна питања приређивач др Зоран Т. Јовановић 
компонује од Гролових текстова организационо– продукцијске проблематике и кадровско–
уметничког менаџмента у распону од четири деценије. На почетку поглавља, (страна 184), 
приложена је антологијска фотографија из 1914. године. Реч је о Управи Народног 
позоришта. С лева на десно су: Стеван Христић, капелник, Михајло Вељковић, благајник, 
(који је до пре дветри године на фотографији словио као анонимни пријатељ управе, јер га 
историчари нису препознавали, до открића др Зорана Јовановића), до њега је Милан Предић, 
секретар, Милан Грол управник, Стеван Бинички, капелник и Милутин Чекић, редитељ. 

Поглавље пре свега чине осврти на рад Народног позоришта до 1914, такође, реч је и о 
сезонама када је Грол био изван Позоришта. Акцент Гролових запажања су расправе о 
репертоарској политици, као и критички осврт на рад позоришних управа, проблеме режије, 
недостатак образованих глумачких кадрова. Грол подвлачи: “Не заборављајући да литература 
и позориште нису једно те исто, и да је главни задатак позоришта да даје добре представе, 
позориште се у својој репертоарској политици у првом реду мора руководити тежњом да 
између дела која су њега достојна, у првом реду и у највећем броју износи она у којима 
својим уметничким и техничким средствима може постићи највећи успех”. 

Године 1909, да би подигао ниво рада у националном позоришту, Грол оснива Глумачку 
школу, овом приликом пише план и програм рада и залаже се за систематско образовање 
глумачког ансамбла, сарадњу драматурга и редитеља у раду на пројектима, непрестано 
подвлачећи значај функције редитеља, његове креативности и аутономности. Грол се залаже 
да репертоар не подлеже новим трендовима, укусима и захтевима јер на тај начин, 
репертоарска политика би “прегазила представљаче, а публика је све хетерогенија и 
подељенија, својим многобројним захтевима, што отежава задатак позоришту које је за све 
укусе и све позоришне родове”. Јер, национална и уметничка обавеза Народног позоришта је 
да условљава концепције и правце стабилног репертоара, а национално позориште налази се 
у сталном компромису са захтевима публике да изводи различите репертоаре, а да ипак очува 
своја национална и уметничка обележја у релативно малој средини са ограниченим бројем 
сталне публике. У овом поглављу су и теме посвећене: улози драматурга у театру, потом, 
декору, костиму и маски на старој позорници, мала студија о комедији нарави у српској 
драмској књижевности, о оперети у Народном позоришту, опери, драмским конкурсима, 
позоришној кризи, приходима и расходима театра, о говору на позорници као једном од 
најбитнијих елемената уметности, о повлачењу Милана Предића из позоришта и раду 
Богдана Поповића и на крају као закључак поглавља је текст о Павлу Поповићу као 
пропагатору домаће драме Овом књигом приређивач др Јовановић указао нам је још једном 
на Гролов велики допринос српској позоришној уметности 20. века. 


