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ДОПРИНОС МИЛАНА ГРОЛА  
РАЗВОЈУ СРПСКЕ ГЛУМАЧКЕ  

ПЕДАГОГИЈЕ

апстракт
У раду се истражује мање познати аспекат позоришног рада Милана 
Грола ‒ његов ангажман у области глумачке педагогије. Излагање и 
тумачење Гролових педагошких идеја, пројеката и програмско–ме-
тодичко–критичких написа, присутних у српској позоришној стру-
ци и јавном мнењу у периоду од 1909. до 1939. године, има за циљ да 
испита њихову вредност самих по себи, да одреди њихов теоријски 
и практични значај за развој српске глумачке педагогије, да укаже на 
сродност старих и нових педагошких концепата, упркос изостајању 
непосредне традицијске везе, као и да пружи допринос започетом про-
цесу рехабилитације Гроловог позоришног дела и његовом реинтегри-
сању у токове савременог српског позоришта и културе. 

Кључне речи
Милан Грол, позориште, глума, глумачка педагогија, глумачка школа

Позоришни ангажман Милана Грола (1876‒1952), истакнутог српског 
интелектуалца из прве половине 20. века, остао је углавном занемарен у 
проучавањима историчара позоришта и театролога од 1945. године на-
овамо,2 као што је, уосталом, целокупно његово стварање и јавно дело-
вање остало занемарено у нашој култури тог раздобља. Тек од последње 
деценије 20. века ова неправда почела је полако да се исправља: написи 
му се поново штампају, појављују се критички чланци и студије о њего-

1 nemanjasavkovic@yahoo.com
2 Једино је Боривоје Стојковић у својој Историји српског позоришта од средњег века до 

модерног доба обухватно описао и објективно оценио Гролов позоришни ангажман, 
закључивши с правом да се његовим повлачењем с места управника Народног позоришта 
1924. године завршила „једна од најзначајнијих епоха у историји српског позоришта” 
(Стојковић 1979: 581).
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вом животу и раду. Једна од тих студија, из пера др Зорана Јовановића, 
посвећена је Гроловом позоришном делу и доноси брижљиву анализу 
његовог рада као позоришног секретара за књижевне послове, драма-
турга, драматизатора, управника, законописца, преводиоца, хронича-
ра, критичара, есејисте, историчара и теоретичара. Гролов ангажман у 
домену школовања глумаца, међутим, помиње се ту само у основним 
цртама, без подробнијег излагања и тумачења његових педагошких за-
мисли и објављених програмско-методичких написа (Јовановић 2011: 
105–108, 176–179). Ово истраживање настоји да осветли управо тај вас-
питно-образовни аспекат Гроловог позоришног рада, практични и тео-
ријски, и да оцени његов допринос развоју српске глумачке педагогије.

Прва стална школа за глумце код Срба ‒ Позоришна школа Народног по-
зоришта ‒ радила је од јануара до октобра 1870. године при Народном 
позоришту у Београду. Школом су руководили управник Позоришта Јо-
ван Ђорђевић и глумац и редитељ Александар (Алекса) Бачвански, а нај-
познатији ученик био је Петар (Пера) Добриновић. Упркос настојањима 
савесних позоришних људи, попут Ђорђа Малетића, школа за глумце 
није поново заживела све до 1909. године, када је управник Позориш-
та постао Милан Грол. На његову иницијативу, новембра месеца исте 
године отворена је Глумачка школа Народног позоришта, позната у на-
шој позоришној историографији као Друга глумачка школа (Трајковић 
1922: 5; Милошевић 1957: 366). Основни покретачки мотив – „што боље 
и правилније развијање глумачког подмлатка” (Позоришни годишњак 
1911: 25) – био је исти као и у случају претходне школе, с том разликом 
што је педагогија глуме овога пута била интегрални део замашног ре-
формског подухвата свеукупне модернизације српског позоришта.

Гролове идеје о неопходности педагошког рада с млађим глумачким на-
раштајем датирају још из времена његових студија у Паризу (1900–1902), 
када је поводом извесних тамошњих успелих представа бележио своја 
размишљања о непотпуности београдског ансамбла и недовољној обу-
чености наших глумаца за одређене захтевне улоге из класичног драм-
ског репертоара (Грол 1994: 10–14). По њему, посебна школа за глумце 
могла би да исправи поменуте недостатке и отвори нове стваралачке 
хоризонте свим позоришним посленицима. У уводној речи приликом 
свечаног отварања Школе, Грол је нагласио да „таленат данас не постаје 
више уметник без систематског образовања у својој вештини”, те да му 
је стога потребно обезбедити једну позорницу „не за тренутна и често 
врло варљива пљескања галерије, не за хитни трк претрпаног репер-
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тоара, не за потребе касе ‒ но само и искључиво за истинско и темељ-
но усавршавање у вештини” (Грол 1909: 947–948). Средини несвиклој 
на методичан рад у уметности, приврженој романтичарској фами о 
ћудљивом глумачком надахнућу као једином стваралачком агенсу, било 
је неопходно пружити опширнију и пластичнију аргументацију у при-
лог покретања једне овакве школе. 

Не могући с улице ускочити у Шекспира и Ибзена и не могући се оз-
биљно развијати у дневном нервозном и претрпаном позоришном 
раду, глумачки подмладак може ту прву, озбиљну основу свога за-
ната добити само у једној нарочитој установи, у којој је сав план 
упућен томе једном циљу. (Грол 1909: 947)

А тај план школовања предвиђао је, најпре, поделу на „основни прог-
рам” и „помоћну наставу”. У основном програму Грол разликује два об-
лика наставе глуме, што се у домаћој педагошкој пракси одржало све до 
данас: „предавања” и „практичке радове и вежбања”. Предавања се од-
ржавају пред свим ученицима, док се практички радови и вежбања из-
воде у одвојеним групама, под руководством три редитеља.3 Предавања 
имају за циљ да ученик стекне одређена знања „у лаганом, смишљеном 
и сређеном излагању принципа и упутстава”, не би ли их одмах потом 
применио и проверио „у практичном вежбању и извођењу текстова, 
монолога, улога и читавих комада”. Кад је реч о помоћној настави, она 
би требало да буде допуна образовању глумца у разним уметничким, 
научним и техничким областима, нека врста „синтезе знања и умења” 
која га оспособљава да се може „пренети у све епохе, ући у све типове 
и све идеје многобројних и многоструких драмских дела, свих аутора, 
свих стилова и родова од класичног времена до данас” (Грол 1909: 948).

У свом „Програму предавања и рада”, штампаном у Српском књижевном 
гласнику 1909. године заједно с текстом поменутога говора, Грол је де-
таљно изложио садржај будућих наставних предмета у Школи и њихову 
педагошку сврху. То је наш први систематски осмишљен и свеобухва-
тан програм глумачког школовања, неоправдано заборављен у корица-
ма Гласника све до данас. Грол се на почетку написа оградио од чисто 
теоријских образовних амбиција, напомињући да је основа Програма 

3 Ученици су у почетку били сврстани у одвојене класе тројице наставника (реч је о цење-
ним глумцима и редитељима Милораду Гавриловићу, Илији Станојевићу и Сави Тодо-
ровићу), али су убрзо уочене мане оваквог начина рада па је одлучено да сви наставници 
раде са свим ученицима.
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„практична, с обзиром на један једини циљ и интерес – позоришни”. 
Он је глуму сматрао вештином, а Школу је видео као уметничку радио-
ницу, па је стога и одредио да се наставно градиво помоћних предмета 
– нарочито језика, књижевности и историје – везује „за тај интерес и 
развија се у његовом обиму” (Грол 1909: 948–949). 

Главни предмет Грол је назвао Глумачка игра, чиме је одредио не само 
правац будућег педагошког рада, него и своје изворно схватање позо-
ришне уметности. Ово је било важно због тога што је он као угледни по-
зоришни прегалац ‒ управник Позоришта и руководилац Школе ‒ тиме 
легитимизовао један појам који је у домаћем јавном мнењу, оптереће-
ном свакојаким предрасудама, имао углавном негативну конотацију. 
Глума је код нас тешко и споро стицала своје друштвено и уметничко 
признање и углед, па су зато позоришници углавном избегавали да до-
воде у везу глумачко стваралаштво с тако необавезном и детињастом 
делатношћу као што је игра. Међутим, много година касније, почетком 
седамдесетих година 20. века, термин „игра” постао је стожерни термин 
програма глуме Факултета драмских уметности у Београду, с начелним 
ставом да је „игра основа глумачке уметности” (Бајчетић 1971: 89). Пре-
теча таквог педагошког мишљења био је Милан Грол. Што се тиче лите-
рарног материјала за рад на овом предмету, аутор програма предвидео 
је да то буду оригиналне драме и комедије, класичне и савремене, као и 
друга погодна књижевна дела у добром преводу. Из ових предложака 
бирају се одломци и сцене или се узимају цели комади, у зависности од 
наставне потребе; након „студије у појединостима”, долази „везивање 
израђених места у природну и хармоничну целину, до поступних творе-
вина”. Грол препоручује да се узме мање улога и комада, али да рад буде 
темељан и да у крајњем резултату нема ниједне „безбојне речи у тексту” 
(Грол 1909: 950). Осим тога, он предлаже ближе везивање Глумачке игре 
и ужестручних предмета, нарочито у домену сценскога говора и покре-
та. Ако ове програмске смернице упоредимо с актуелним методикама 
наставе глуме на нашим факултетима и академијама, видећемо да се 
наставни модел за главни предмет који је Грол осмислио још почетком 
прошлог века одржао готово у потпуности до данашњих дана, што до-
датно сведочи о ауторовом педагошком проналазачком дару.

Предмети Читање на глас и Дикција оријентисани су на усавршавање 
вештине правилног и изражајног говора, при чему је у првом пред-
мету фокус на „чистоти изговора”, акценту и реторичким финесама, 
а у другом на савлађивању већих одломака у прози и стиху, уз пости-
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зање „пуне естетичке форме”. На часовима Маске, мимике, геста про-
учава се физиологија, психологија и естетика геста, док се борилачке 
и плесне вештине савлађују на предмету Држање, борење, играње. Од 
теоријских предмета ту су најпре они који се директно тичу драмске 
уметности (Историја драме и позоришта, Историја глумачке вештине 
и Инсценација драме4), а затим и они који су општеобразовног карак-
тера (Књижевност, Историја општа /политичка и културна/ и Страни 
језик). Осим тога, Грол је замислио да ученици током школовања стекну 
и одређена знања из оних области које се тичу визуелног и аудитивног 
аспекта позоришне уметности (предмети Костими и њихова историја 
у позоришту, Стилови у архитектури, декору и намештају и Основна 
знања музике). На крају, предвидео је и један низ слободних предавања 
мимо редовне наставе ‒ Посебна предавања о појединим темама по-
зоришне вештине ‒ која би држали истакнути позоришни ствараоци, 
зналци и стручњаци.

Према Гроловом програму, предавања и вежбања распоређена су у чети-
ри четворомесечна курса, у току две школске године. Испит из Глумач-
ке игре јавног је карактера и изводи се у мају. Све наставне активности 
одвијају се у згради Позоришта. На крају школовања, посебна комисија 
разматра успех ученика и награђује оне најбоље, и то на два начина: јед-
нима обезбеђује ангажман или унапређење у Позоришту, а друге препо-
ручује Министарству просвете ради обезбеђивања продужетка студија 
у иностранству. Грол је имао визију развоја Школе и повећања њеног 
буџета (у почетку је финансирана искључиво од стране Позоришта), 
тако што би временом ушла у састав музичке школе и добила карактер 
„јавне школе са приступом за све” (Грол 1909: 951). Овако брижљиво 
смишљен и образложен наставни програм представља значајан догађај 
у историји српске глумачке педагогије. То се можда не опажа на први 
поглед, пошто нам је данас само по себи разумљиво да је школовање 
глумаца неопходно и да оно треба да изгледа мање-више онако како је 
то Грол пројектовао у свом Програму. Међутим, ако бисмо пажљивије 
сагледали ондашњи друштвени амбијент, увидели бисмо да је овај педа-
гошки подухват у очима већег дела јавности био једна просветна ново-
тарија по западњачком укусу и малтене луксуз за сиромашну и култур-
но-уметнички још недовољно изграђену земљу. Како Школа није била 
на терету државе идеја је, ипак, прихваћена, нарочито зато што је Грол 

4 Грол је предвидео да ученици поред упућивања у основе редитељске анализе дела, у ок-
виру овог предмета слушају и течај из историје режије од античког до савременог доба.
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успео да задобије макар номиналну подршку Владе (свечаности отва-
рања присуствовао је министар просвете Јован Жујовић). 

Настава је отпочела с првим даном 1910. године и одвијала се у згради 
Позоришта. Предавали су угледни позоришници и научници тог време-
на: Милорад Гавриловић, Илија Станојевић и Сава Тодоровић Глумачку 
игру, Милан Предић и Драгутин Костић Читање на глас и Дикцију, др 
Никола Вулић Историју, др Веселин Чајкановић Историју драме и по-
зоришта, др Војислав Ђорђевић Мимику и гест итд. Школу су похађали 
глумачки приправници, примљени на претходно одржаном „стечају“ 
(аудицији), и млађи чланови Позоришта: Александар Златковић, Тео-
дора Боберић (Арсеновић), Софија Харитоновић, Петар Христилић, 
Божидар Шапоњић, Никола Сланкаменац, Никола Томичић и други 
(Позоришни годишњак 1911: 25–26). Због новчане оскудице и промене 
управе рад Школе окончан је већ у јуну исте године, након истека првог 
семестра.5

Колико је Грол био озбиљан у педагошком аспекту свог позоришног де-
ловања говори и његова анализа постигнутих школских резултата. У 
свом критичком осврту, објављеном средином јула у Српском књижев-
ном гласнику, отворено је говорио о мањкавостима приказаних испит-
них задатака и учињеним наставним грешкама. Иако у то време више 
није руководио Школом, наставио је да брине о исходу свог педагошког 
пројекта. Најпре је подсетио читаоце на разлоге за оснивање Школе 
‒ „све слабији прираштај глумачког подмлатка, све гори услови за раз-
вијање млађих глумаца у самој трупи” ‒ и на програмску поделу часова 
на оне посвећене теоријском и практичном изучавању саме глумачке 
вештине и на оне посвећене „знањима и умењима која се везују или су 
саставни делови глумачке вештине [...] или доприносе обавештености, 
ширини погледа и схватања, развијању уметничког и општег образо-
вања” (Грол 1910: 142). Потом је указао на недостатности актуелног на-
ставног кадра и на тешкоће које су пратиле избор глумачких педагога, 
и то не зато да би пронашао алиби за осредње резултате рада већ да би 
непристрасно изложио стање ствари у овој области и потражио боља 
решења. Већина чланова трупе Позоришта није подесна за тај посао, 
сматра Грол, јер су и сами недовољно или неадекватно едуковани; теш-

5 Услед одбијања да изврши наредбу министра просвете и омогући одржавање просла-
ве 25-годишњице рада једном просечном глумцу из ансамбла, Грол је поднео оставку 
у марту 1910. године. Исто то учинио је и драматург Милан Предић. Нови управник 
постао је Милорад Гавриловић (Стојковић 1979: 408). 
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ко је изабрати учитеље међу глумцима који се „кроз дуги низ година у 
свакодневном раду на позорници не уче ничем, или што је каткад још 
горе, уче се само оном чега се треба одучавати”. Па ни они најбољи међу 
њима, које осим талента одликују природна интелигенција, добра инту-
иција и богато искуство, најчешће нису у стању да аналитичким гестом 
разложе структуру уметничког поступка и да у педагошком процесу од-
воје субјективни начин рада од објективне методичке поуке. 

Али најбоље имагинативне и интуитивне способности, које су до-
вољне за схватање и стварање у целини или чак за генијалне им-
провизације, нису довољне за онога који, свестан свога посла, свих 
средстава и целе скале умења у њему, треба критичким способ-
ностима да рашчлањава елементе вештине до њене азбуке, и да, 
почињући од ње, поставља здраву основу развијању глумачких при-
правника. (Грол 1910: 143)

Наставницима Глумачке игре – Гавриловићу, Станојевићу и Тодоровићу 
– Грол замера на томе што су испитним задацима приступили као ру-
тинским редитељским пословима, посебно кад је реч о додељивању улога 
(принцип поделе по фаховима) и обради ликова. Настојање ученика да 
копирају начин игре глумаца Народног позоришта, специјализованих 
по старом обичају за одређене типове улога, било је тим упадљивије што 
су као испитно градиво изабрани популарни домаћи комади у којима се 
наши глумци одувек осећају комотније и несмотреније ‒ Скендербег и Кир-
Јања Јована (Стерије) Поповића, Школски надзорник, Честитам и Љу-
бавно писмо Косте Трифковића, Кнез од Семберије Бранислава Нушића, 
Адем-бег и Он Светозара Ћоровића.6 Ову праксу Грол сматра штетном и 
антипедагошком, те препоручује наставницима да убудуће „отпочну рад 
на тексту из основа, с критичном анализом до појединости, слободно од 
утицаја свих манира и калупа, било својих било оних који су ученицима 
стално у ушима на позорници” (Грол 1910: 144). Занемаривши индивиду-
ални приступ ученику, који чини суштину уметничке педагогије и којим 
се једино може обезбедити правилан развој стваралачких способности 
почетника, наставници су, по њему, девалвирали почетну замисао Шко-
ле и (несвесно) упутили ученике каботенским стазама. Схватајући своју 

6 Уместо Кнеза од Семберије на испиту је приказан Кремонски свирач Франсоа Копеа (Fran-
çois Coppée). Све ове комаде наставници су претходно режирали у Народном позориш-
ту: Гавриловић Школског надзорника и Љубавно писмо (оба 1894. године), Станојевић 
Он (1903), Адамбега (1905), Кремонског свирача (1906) и Кир-Јању (1907), а Тодоровић 
Скендербега (1899).
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улогу више као редитељи него као учитељи (каткад више као глумци него 
као редитељи), видећи пред собом више комаде и улоге него ученике и 
њихове способности, они су, запажа Грол, већу пажњу обраћали непос-
редном извођењу тих комада и улога ‒ „унапред познатих, готових творе-
вина” ‒ него развијању вештине којом се до њих долази. Ако се томе дода 
погрешна одлука нове управе Позоришта да се ове испитне представе, 
настале „после свега неколико месеци покушајног рада”, уврсте у репер-
тоар са сниженим ценама карата, јасно је зашто Грол с неприкривеним 
разочарањем констатује да је на делу „компромитовање целе идеје”. Јав-
ност коју изискују школски испити, сматра он, подразумева „форум глу-
маца, позоришних критичара и писаца, књижевника, новинара, а не прву 
публику која наиђе ради спуштених цена” (Грол 1910: 146). Осим тога, до-
даје Грол, погрешна је била и одлука да се припремају цели комади, што је 
колегама сугерисао још на почетку школске године. Почетници треба да 
се окушају најпре у мањим задацима, у одабраним сценама или чиновима 
из комада, да би тек касније прешли на сложеније и захтевније улоге у це-
ловечерњим представама. Ако се пред њих прерано поставе задаци који 
„премашају њихове данашње способности”, напомиње он, разумљиво је 
зашто ученици „невештим подражавањем и напрезањем“ морају пасти 
„у очајну декламацију и емфазу”. 

У даљој анализи Грол закључује да је слабом испитном резултату не 
мало допринело то што ученици нису имали довољно часова из пред-
мета Читање на глас и Дикција, и што тај рад није био „ни примењен 
ни настављен у часовима редитеља”. Овде је примедба делимично ишла 
и на рачун Милана Предића, блиског Гроловог сарадника и пријатеља, 
који због презаузетости пословима драматурга у Позоришту није сти-
гао да уради (за три месеца, колико је предавао у Школи) све оно што 
је планирано из домена језичке, логичке и естетичке анализе текста и 
практичне примене на одабраним примерима из литературе. Грол је 
особито био осетљив на лошу артикулацију, гутање гласова, слогова и 
речи, погрешну језичку и логичку акцентуацију и безизражајно, суво 
„ређање речи у реченице и реченица у ставове”; сматрао је да се текст 
на позорници не сме „мрцварити” ни у лепотама ни у смислу говором 
„без рељефа, без живота, без мере, без ритма, без хармоније” (Грол 1910: 
145). Наравно, он је био свестан тога да се од ученика не може очеки-
вати да за један семестар потпуно овладају вештином сценскога говора 
‒ вештином коју је држао за „почетак и врхунац глумачке уметности” 
‒ али је уочио да у претходном периоду није учињено довољно на овом 
пољу и да је то нужно исправити у будућем раду. 
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Најзад, Грол подсећа да је по одржавању испита изостала једна актив-
ност „испитног одбора”, предвиђена програмом и правилима Школе, за 
коју верује да је неопходна за успешно функционисање овакве установе 
и постизање циљева због којих је она основана. Одбор би, наиме, тада 
требало да донесе „одлуку” о испитима, размотри општи успех ученика 
и домашаје сваког ученика понаособ, критички просуди резултате рада 
наставника, формулише предлоге за унапређење наставе и утврди план 
рада за наредни образовни циклус. Овога пута то се није догодило, те 
Грол у свом приказу апелује на одговорне да се надаље придржавају про-
грамских смерница и савесно приступају свом послу. Упркос скромним 
резултатима школовања и уоченим недостацима у настави, Грол нагла-
шава да је постојање Школе свакако оправдано јер су часови рада у њој 
заузели „пажњу и време које би код три четвртине ученика пропали у 
беспослици, у којој се у њиховој средини тражи забава у свачем само не 
у доброј књизи и обавештавању о својој уметности” (Грол 1910: 147).

Неке од ових педагошких тема о којима Грол тако исцрпно и компе-
тентно расправља препознајемо донекле и у нашој савременој настави 
глуме. Школовање глумаца веома је деликатна област образовног рада, 
подложна сумњивој импровизацији више од других педагошких дис-
циплина. Најпроблематичнијим чини нам се погрешно разумевање свр-
хе глумачке педагогије; као у Гролово време, и данас се поједини настав-
ници-редитељи више баве режијом испита из глуме него што брину о 
стваралачком развоју студената и спровођењу наставног програма, док 
поједини наставници-глумци више траже од студената да подражавају 
њихова решења за глумачке задатке (наводећи их на то посредно или 
служећи се „форшпилом”) него што им помажу да овладају техником 
глуме и остваре аутентичан глумачки израз. Управо зато налазимо да 
би бригу о резултатима школовања, наставном програму, кадровима, 
правилном извођењу наставе и радним условима требало да поделе сви 
драмски посленици у једној друштвеној заједници, а не само они који су 
на то обавезни по службеној дужности.

Иако није успео да обнови рад Школе по повратку на управничку дуж-
ност 1911. године, Гролов ентузијазам и вера у значај глумачке педа-
гогије нису пресахли. Штавише, по окончању Првог светског рата, с 
окрњеним ансамблом, без нових глумачких снага, с новом публиком 
која хрли у биоскоп и има другачије тежње и укус, он је сматрао да је 
глумачка школа, уз добру режију, „хитна потреба [...] за подизање наше 
самоучке импровизаторске глуме на степен израђене високе уметнос-
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ти” (Грол 1920: 135). Чим су се у сложеним поратним околностима, док 
је још био на челу Позоришта, стекли услови за иницирање оснивања 
нове школе, он је то и учинио. Тако је у Београду новембра 1921. го-
дине под покровитељством Министарства просвете отворена Глумач-
ко–балетска школа, са Драмским и Балетским одсеком. Планирано је 
да постане део будућег „Консерваториума”, а да до тада буде у саставу 
Музичке школе „Станковић” (Грол 1922а: 6). Поред Грола значајну улогу 
у покретању Школе одиграо је и Бранислав Нушић, тадашњи начелник 
Уметничког одељења при Министарству просвете. Први пут до тада 
школа за глумце није била у надлежности Позоришта, већ Владе, што 
говори о намери оснивача да се овај облик педагогије укључи у државни 
високошколски систем. 

Грол је у два наврата писао о раду ове школе. Први од тих написа 
објављен је у јануару 1922. године у Просветном гласнику, два месеца 
после почетка наставе, Он је ту изнео аргументе у прилог покретања 
Школе и објавио њен програм рада, као што је учинио тринаест година 
раније приликом оснивања претходне школе. Да се из природних да-
рова развије глумачка вештина, истиче Грол, потребна су многострука 
знања и умења, а она се најпоузданије и најбрже могу стећи „у нарочитој 
методској школи за глумачку уметност” (Грол 1922а: 1). Пратећи избли-
за и подуже развој младих глумачких снага у Позоришту, Грол је уочио 
да је учење „искључиво по слуху и оку” (тј. подражавање учитеља) спу-
тавало њихову индивидуалност и „укорењивало тонове и гестове који 
су се увек осећали као туђи и неприродни”. Стога је, по њему, потребан 
другачији приступ образовању почетника у глуми.

Стара настава учила је само како се изводи, скоро механички, 
или у најбољу руку искоришћујући интуицију даровитих кандида-
та. Нова настава учи не само како се изводи но и зашто се тако 
изводи. Развијајући и творачку и критичку способност кандида-
та, она рашчлањује текст, испитује психологију и нарави, бира 
и одмерава изразна средства индивидуалним мерилом, и тежи да 
кандидат свесном и поузданом вештином компонује све елементе у 
творевину. (Грол 1922а: 2)

Да би даровити ученик једном постао „оригиналан и природан у својој 
творевини“, напомиње Грол, неопходно је да упоредо ради у два прав-
ца: да усавршава своја изражајна средства (говор, мимику, покрет) и да 
се обучава за тумачење драмског дела и улоге. Циљ првог правца рада 
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јесте постизање „чисте, течне и живописне дикције, живе мимике и 
еластичног покрета”, а други би требало да развије способност ученика 
за разазнавање и анализу мотива у драми, за схватање ситуације, среди-
не, карактера, социјалног и моралног односа према другим личностима, 
друштвених нарави и манира, као и идеја и старости личности коју треба 
играти. Грол је свестан да глумац један део ове способности стиче тек са 
својом уметничком зрелошћу, „дугом студијом и искуством”, али сматра 
да други део мора добити одмах на почетку у школи. Због тога, по њему, 
у настави помоћних теоријских предмета ‒ посебно у настави књижев-
ности и историје ‒ треба одбацити сваки „ерудитивни интерес” и све пе-
дагошке напоре усмерити ка томе да се глумац научи да чита „не само 
редове у тексту но и између редова и преко редова, да својом развијеном 
фантазијом види ситуације и личности у замишљеној јави”. За такву ви-
довиту фантазију није потребан „арсенал велике и систематске науке у 
глави”, каже Грол, али је од несумњивог значаја „коликим ће бројем пред-
става, слика и утисака, ма и најпролазнијих, бити продубљена и проши-
рена природна интуиција глумчева” (Грол 1922а: 3).

У плану и програму рада Школе Грол је унео неколико мањих измена у 
односу на програм из 1909. године. У уводној напомени истакао је да ће 
се у настави избегавати класични систем школских предавања и „наго-
милавања индиферентних ствари”, већ да ће се тежити ка томе да пре-
давања увек буду испуњена примерима, наводима, анализом, сликама, 
практичним вежбањима (Грол 1922а: 7). У наставном плану извршио је 
следеће измене: предмет Историја драме и позоришта разделио је у Ис-
торију позоришта и Југословенску драму и позориште и увео је предмет 
Српски језик. Наговестио је да се наставни план у почетној фази рада 
Школе не може узети као непромењив, те да се поједини предмети, пре-
ма приликама, могу спајати или раздвајати. Ближе одређење садржаја 
предмета изложио је у поглављу под насловом „Програм и методе”; уз 
ранији термин програм увео је сада и термин метод, чиме је желео да 
укаже на интринзичну везу између наставних задатака и начина њихо-
ве реализације. Апострофирао је значај рада на правилном сценском 
говору и упозорио да је извесна „аљкавост” у погледу речника, чистоте 
изговора и нагласка захватила не само староседеоце престонице, већ и 
престоничку позорницу (Грол 1922а: 11).

Други напис о Школи Грол је објавио у јулу исте године у Српском књи-
жевном гласнику, након завршетка првог „течаја” и извођења јавног ис-
пита из глуме у јуну. Наставу у том течају држали су редитељ и глумац 
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Михаило Исаиловић (Глумачка игра), др Винко Витезица (Историја по-
зоришта), Милан Богдановић (Српски језик, Књижевност), краће време 
и сâм Грол (Читање на глас, Дикција), а међу ученицима били су Даринка 
(Дара) Гњатић (Милошевић), Матеја (Мата) Милошевић и Милан Ајваз. 
Грол оцењује да је истрајним систематским радом, упркос материјал-
ним недаћама и укидању појединих предмета током течаја, овај покушај 
с глумачком школом „несумњиво успео”, да је Школа оправдала своје 
постојање а ученици „ободрили наде” у глумачки подмладак. На испи-
ту, изведеном на сцени Позоришта, приказани су монолози и сцене из 
Шекспирових (William Shakespeare) комада Ромео и Ђулијета, Јулије Це-
зар и Хамлет, као и представа по Молијеровом (Molière) Тврдици, која 
је требало да остане на репертоару. Иако целовечерња представа није 
била предвиђена Програмом, овом решењу прибегло се из нужде, каже 
Грол, да би Школа скренула пажњу на себе широј публици и јавности 
и да би обезбедила свој опстанак (Грол 1922б: 534). Осим минуциозне 
анализе испитних задатака и проницљивих запажања о глумачким вр-
линама и манама ученика, он је изложио и неколико општих закључака 
о реализацији наставних циљева течаја: постигнути су „пробуђење и 
обрада темперамената”, које је Исаиловић умео да уочи код својих уче-
ника и да их негује „у њиховим најјачим особинама”, ученици су добро 
схватили текст и ситуацију у сваком од задатака и стекли су извесну 
„технику дикције у темпу и снази”. Покудио је недовољну језичку обра-
ду текста и „јако подражавање учитељу”, али је аргументовано објаснио 
да до тога није дошло кривицом учитеља него прилика у којима је Шко-
ла радила.7 На крају је изразио наду да ће ти недостаци бити отклоњени 
у следећем течају и да ће ученици постати вичнији у „чистом и правил-
ном изговарању, правилном акценту и критичкој анализи текста” (Грол 
1922б: 536). Школа је радила до јуна 1927. године, када је због хронич-
ног недостатка средстава и адекватног простора за рад затворена. На-
ставу су држали још Пера Добриновић, Јуриј Ракитин (Юрий Ракитин) 
[Глума], Велимир Живојиновић, Сима Пандуровић (Читање и анализа 
текста), Злата Марковац (Дикција), Клавдија Исаченко (Клавдия Иса-

7 Исаиловић је дипломирао глуму на бечком Конзерваторијуму и бавио се глумом и ре-
жијом у немачким позориштима до своје педесете године, а онда је дошао у Београд и 
постао редитељ и глумац Народног позоришта. Његов глумачки израз био је упечатљив 
и сугестиван, али је имао проблема с правилном акцентуацијом и артикулацијом ср-
пског језика. Већина ученика несвесно га је подражавала, па су тако усвојили и неке 
мане у изговору, о чему су поједини рецензенти писали врло оштро и неувиђавно. Грол 
указује на то да Исаиловић у припреми испитних задатака није имао адекватну помоћ 
наставника задужених за сценски говор, јер су они релативно брзо „у интересу уштеде 
отпали”. 
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ченко) [Пластичне игре], др Ранко Младеновић (Историја драме) и др. 
Прве две генерације ученика школовале су се две године, а од треће ге-
нерације школовање је трајало три године; међу ученицима били су и 
Невенка Урбанова, Павле Богатинчевић, Бранко Татић, Софија Перић 
(Нешић) и други. 

Кад једним погледом обухватимо Гролове педагошке идеје, изложене у 
програмско-методичким написима и критичким приказима школских 
испита, и ставимо их у шири контекст, увиђамо да је он, независно од 
Константина Станиславског (Константин Станиславский), дошао до 
одређених реформских закључака и решења која битно надилазе тада-
шњу праксу глумачког школовања у Европи. Та пракса махом се кре-
тала у уском опсегу од имитације индивидуалног глумачког стила до 
имитације стила одређене позоришне средине, нпр. стила „вајмарске 
школе” на немачком говорном подручју, с патетично-декламаторском 
дикцијом, извештаченим покретима и мимиком, површном обрадом 
ликова и једнодимензионалном игром усмереном више ка публици 
него ка партнеру, или, пак, стила париског Конзерватоара на францус-
ком говорном подручју, с тачно утврђеним начином игре извесног броја 
типова, карактера и ситуација из (претежно француског) класичног ре-
пертоара, начином који се од оснивања ове најстарије европске глумач-
ке школе није мењао и који је временом довео до инволуције славног 
стила једне епохе у глумачки манир и афектацију.8 Ту епигонску праксу, 
видели смо, Грол је означио као „стару школу”, која с временом неми-
новно води у декаденцију глумачког израза, док нова школа у први план 
ставља сâмог ученика и његове стваралачке способности, тј. настава 
се „индивидуалише” (Грол 1922а: 2). Гролов приступ педагогији глуме 
производ је самосталног и продубљеног промишљања како феномена 
глуме уопште тако и методичко-организационе проблематике наставе 
глуме напосе. Пре него што су педагошки назори Станиславског поста-
ли доступни светској позоришној и просветној јавности, Грол је дошао 
до неких увида у домену школовања глумаца који својом луцидношћу 
нимало не заостају за увидима великог руског реформатора. Термино-
логија је унеколико различита, што је и разумљиво, јер су обојица били, 
свако у својој средини, пионири мисли о глумачкој педагогији и морали 
су да се довијају у појмовним формулацијама како су знали и умели. 

8 „Од живих индивидуалних творевина, с колена на колено предавана је само форма, и то 
често пута с оним особеним појединостима које су биле природне само у игри њихових 
првих твораца, и у доба и друштву у коме су постале. Из изразних покрета сачуван је 
манир, од живе мимике гримаса, а од топле дикције декламација” (Грол 1922а: 2).
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Гролова решења можда јесу понешто конвенционална (нпр. он говори 
о „природности” и „искрености” имајући у виду проживљавање),9 али 
никога не остављају у недоумици шта се њима мисли. Он је овој области 
рада посветио несразмерно мање времена од Станиславског, а није био 
ни овештали сценски практичар, па ипак је својим поузданим драмс-
ким инстинктом разумео суштину и значај педагошког рада с глумцима 
и створио оригиналан наставни програм у једној младој и недовољно 
развијеној позоришној култури.

На крају истраживања приказаћемо последњи Гролов напис на педа-
гошке теме. Иако се од 1924. године више није професионално бавио 
позориштем, Грол је пратио позоришна збивања и писао је о њима. У 
Српском књижевном гласнику, под псеудонимом „Повремени”,10 десет 
година водио је рубрику „Кроз књиге и догађаје” (1929–1939). Ту је 1939. 
године објавио чланак под насловом „Глумачка школа”, који се бави ис-
торијатом наших глумачких школа и перспективама образовања глу-
маца. Повод настанку чланка биле су најаве о гашењу Глумачке школе 
Народног позоришта, основане 1933. године, у чијем покретању и раду 
он није учествовао.11 Иако чланак својевремено није наишао на разу-
мевање струке и има другачији акценат и боју од претходних Гролових 
написа о школовању глумаца, чини се да је аутор остао доследан својим 
темељним позоришним и педагошким ставовима и да је правилно са-
гледао проблематику савремене глумачке педагогије. Полемички тон 
јесте нешто подигнутији него што смо то од њега навикли, али аргу-
ментација и даље не уступа место субјективним мнењима. Грол уочава 
да програм и начин рада Школе није добар, да се уклапањем у систем 
средњих школа, сходно законским одредбама из 1931. године, она би-
рократизовала и изгубила везу с разлозима због којих је основана. То 

9 „Никоја виртуозна техника у дикцији, мимици и гесту не може без стваралачке фанта-
зије дати природну и искрену игру” (Грол 1922а: 3).

10 Треба разликовати Гролове псеудониме „Повремени” и „Провизорни” у Српском књи-
жевном гласнику. Први псеудоним користио је само он, док су други, по речима др Дра-
гише Витошевића, користили још неки Гласникови сарадници: Драгомир Јанковић, др 
Јован Скерлић, Павле Поповић, Милан Предић и други (Витошевић 1990: 196).

11 Школа је доиста и престала с радом те године. Наставу у њој држали су: Јуриј Ракитин, 
Јосип Кулунџић, Момчило Милошевић, Вера Греч, др Ерих Хецл, Владета Драгутино-
вић (Глума), Деса Дугалић (Визуелна глума), Радослав Веснић, др Милош Московљевић 
(Дикција), Велимир Живојиновић (Драмска књижевност) и други. У прве две године на-
става је била теоријско-практична, док се у трећој години обављала волонтерска служба 
(стажирање) у Позоришту под надзором школске управе. Међу ученицима били су: Ка-
питалина Ерић, Бранка Ћосић (Веселиновић), Мирко Милисављевић, Душан Антоније-
вић, Миливој (Мавид) Поповић, Дивна Радић (Ђоковић) и други.
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не значи да нам школа за глумце није потребна, само треба промисли-
ти, наглашава он, „о рационалнијем начину за одабирање кандидата и 
за њихово усавршавање у глумачкој вештини” (Повремени 1939: 453). 
Дакле, Грол не негира школу као такву, већ говори о реформи образов-
ног модела, пре свега о промени принципа селекције ученика и проме-
ни облика педагошке праксе.

Зашто је реформа неопходна? Од времена првих глумачких школа много 
се тога у нашем друштвеном животу променило, примећује Грол. Глума 
је у међувремену стекла легитимитет озбиљне уметничке делатности, 
па је самим тим и глумачких аспираната данас неупоредиво више него 
раније. У старо „патријархално време” покретање школе био је једини 
начин да се охрабри понека породица „да своју кћер да у позориште”. 
Пре тридесет година, каже он, школа је служила као „мамац” канди-
датима за глуму, али данас она треба да буде „чистилиште”. Превише 
је глумачких диплома, а посла нема; глумци су преоптерећени бригом 
о егзистенцији још пре прве улоге, временом их стижу „разочарања и 
сумње”. Грол искрено стрепи за судбине ових младих људи, „једних ос-
тављених у самообмани да су изабрали свој позив, других унесрећених 
бедом позива, у коме је због много званих – мало изабраних и на вре-
ме прихваћених с пажњом”. С друге стране, и програм рада глумачке 
школе треба прилагодити новим околностима. Некадашњем ученику 
недостајало је ширег знања и били су му неопходни часови „из општих 
дисциплина науке и уметности исто колико из саме глуме“; данас то 
више није случај, али у актуелној школи поучавају га „у свему више но 
у вештини позива коме се одаје”. Грол критикује „гимназијски” концепт 
рада по којем је наставни програм преоптерећен теоријским предмети-
ма науштрб практичних; Школа се води „са свим формалностима као и 
друге”, с оценама и дипломама, а запоставља се обучавање у сâмој глу-
мачкој вештини (Повремени 1939: 453). Овде можемо препознати кон-
тинуитет Гроловог педагошког мишљења: у свим претходним написима 
на ову тему ‒ из 1909, 1910. и 1922. године ‒ он је истицао да основа про-
грама глумачке школе треба да буде практична (школа је „уметничка 
радионица”), те да и наставу из теоријских предмета треба прилагодити 
овом циљу, тј. одбацити из ње сваки „ерудитивни интерес”. 

Кад је реч о избору ученика за глумачку школу, Грол сматра да они тре-
ба да прођу извесну предселекцију кроз дилетантска и путујућа позо-
ришта. Ту се откривају таленти, каже он, ту се „осведочавају љубави 
за позориште”. Због оних који се тамо покажу као вредни пажње треба 
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организовати глумачку школу или повремене курсеве глумачке вешти-
не. Наравно, школовање треба поверити истинским стручњацима с пе-
дагошком способношћу, онима чији би утицај на развој ових кандидата 
„био од несумњиве користи”. Грол подсећа да су управо бивши путујући 
глумци (Добриновић, Гавриловић, Станојевић) и дилетанти [Димитрије 
Ружић, Милица (Милка) Гргурова (Алексић)] дали „основу” српском 
позоришту. Осим што су „први и најбољи извор” глумачких талената, 
дилетантска позоришта имају и културно-просветни значај. Свако ко 
је макар извесно време провео у тој средини (свеједно да ли као глумац 
или у некој другој улози) остао је занавек „пријатељ и пропагатор по-
зоришта”, тврди Грол, попут бивших председника Владе Филипа Хрис-
тића и Николе Христића, затим Бранислава Нушића и бројних позна-
тих „инжењера, професора, адвоката”. Појавили су се нови медији, као 
што је филм, који у техничком смислу иду испред позоришта и привла-
че велики број гледалаца, па је утолико важније „оживљавати навику на 
позориште” и показивати „преимућство живе речи” у ширим друшт-
веним слојевима. У срединама без активнијег културног живота, диле-
тантска позоришта врше и општекултурну мисију, као једно од „бла-
готворних средстава народног просвећивања”. Грол се са зебњом пита 
каква је судбина наших малих места, удаљених од културних центара, 
„колико је измене мисли, колико је колективног саосећања и колектив-
ног проживљавања виших сензација” могуће без музичких, певачких и 
позоришних друштава, без народних универзитета, библиотека и чита-
оница (Повремени 1939: 454).

Гролова критика четврте српске школе за глумце није израз ресанти-
мана због неучествовања у њеном раду,12 већ утемељена анализа недо-
статака једног наставног модела и предлог концепта другачијег, ефикас-
нијег модела. Његове идеје наговешћују следећу етапу у развоју наше 
глумачке педагогије, започету одмах после Другог светског рата, чији 
ће централни догађај бити оснивање Академије за позоришну уметност 
1948. године. Програм школовања глумаца на Академији (данас Факул-
тету драмских уметности) сличан је Гроловом програму из 1909. године, 
формално и суштински, иако се на њега није надовезао.13 Осим избо-

12 Др Предраг Палавестра указао је на Гролову способност да о људима и појавама пише 
објективно и с добрим намерама (Палавестра 2008: 206).

13 Мада се настава глуме на Академији програмски и методски није надовезала на искуства 
претходних глумачких школа, континуитет српске глумачке педагогије ипак је очуван. 
На то је указао Светозар Рапајић: „Алекса Бачвански, први српски педагог глуме, био је 
учитељ Пери Добриновићу, који је опет био наставник Мати Милошевићу, који је затим 
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ра предмета, две су програмске одлике најсродније: практична наста-
ва превалира над теоријском (теорија је у функцији практике) и фокус 
наставе је на техничкој припреми студента за глумачко стваралаштво 
(Бајчетић 1971: 89). Што се тиче избора кандидата за студије, умногоме 
су се оствариле Гролове замисли о предселекцији. Наиме, послератне 
власти, вођене колико просветитељским толико и идеолошко-пропа-
гандним разлозима, основале су широм земље аматерска позоришта и 
изградиле домове културе у којима даровити почетници имају прилику 
„да се покажу као вредни пажње” и да потом оду на пријемни испит из 
глуме. Тако је Гролов педагошки концепт, после два кратковечна поку-
шаја, остварен пред крај његовог живота у специјализованој установи 
какву је и сâм прижељкивао (још 1922. године помињао је планове за 
„Консерваториум”), али у друштвено-политичком и културолошком 
амбијенту који је њега као јавног радника и стручњака одбацио. Наша 
традиција школовања глумаца није толико богата да бисмо могли не-
хајно да се односимо према старим просветним трудбеницима, посебно 
ако имамо у виду да су неки од њих у својим педагошким мислима и 
делима били ванредно инвентивни и проспективни. Зато данас треба 
нагласити да је у првих осамдесетак година развоја српске глумачке пе-
дагогије ову област рада најдубље промишљао и програмско-методич-
ко-критички највише за њу учинио управо Милан Грол. 
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MILAN GROL’S CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT  
OF SERBIAN ACTING PEDAGOGY

Abstract
The paper explores a lesser known aspect of Milan Grol’s theatrical work 
– his engagement in the field of acting pedagogy. Grol’s pedagogical ideas, 
projects and program-methodical-critical writings, present in Serbian the-
atre profession and public opinion between 1909 and 1939, are presented 
and interpreted with the aim to examine their value in themselves, and to 
determine their theoretical and practical significance for the development 
of Serbian acting pedagogy. Even though there is a lack of direct traditional 
connection, the paper will also point out the similarity between old and new 
pedagogical concepts. Finally, the paper wishes to contribute to the already 
initiated process of rehabilitating Grol’s theatrical work and its reintegration 
into the currents of contemporary Serbian theatre and culture.
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