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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ 
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ,ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ

О  РОДОНАЧЕЛНИКУ МАКЕДОНСКЕ 
МОДЕРНЕ СКУЛПТУРЕ 

САЖЕТАК. Рад се бави  анализом једног броја  радова Дима Тодоровског
(1910–1983) утемељивача македонске модерне скулптуре, и прилика-
мау којима је  Тодоровски живео и стварао. Рођен на крају прве деце-
није двадесетог века, Тодоровски је осетио тежину  свих несрећа које су
задесиле македонски народ  у првој половини двадесетог века. Димо
Тодоровски секао креативна личност појавио уједном трагичном мо-
менту македонске историје. С друге стране, појавио се у средини бога-
тој зографском традицијом. Била  му  је  неопходна огромна енергија,
уз таленат  који је  поседовао, како  би могао датрасира пут којим ће
кренути македонска модерна скулптура. За његасе  слободно може
рећида се сам изборио за то место и био први и истински путоказ мла-
дим македонским уметницима. Димо Тодоровски је створио значајан
број радова и  сваки од њих непоткупљиво сведочи о његовом дару.
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ЖИВОТ И ДЕЛО

Димо То9оровски је рођен 12. новемJра 1910. у Солуну, у сиро-
машној маке9онској Dоро9ици. ОLац  ње:ов, РисLо То9оровски,
Jио је оJућар – DечалJар ро9ом из ПрилеDа. МаLи Димова, Ленка,
Jила је 9омаћица. У Lим неси:урним :о9инама, Dре Jалканске
Jуре, Dоро9ица То9оровски се зJо: Lешко: живоLа у Lуђини вра-
Lила 1912. у ПрилеD.

Нова сре9ина DриLиснуLа исLоријским и DолиLичким 9о-
:ађајима није у Dрилици 9а Dомо:не свом су:рађанину. ОLац Рис-
Lо се у DоLрази за кором хлеJа сели из месLа у месLо. Измучен Lа-
квим начином живоLа РисLо То9оровски умире 1917. О9 Lо:а ча-
са чиLав LереL љу9ске муке и Jе9е Dа9ана леђа мајке Ленке.  О9
1920. 9о 1929. Димо Jорави у Дому за војну сироча9 у БиLољу, :9е
завршава чеLири разре9а основне школе и DеL разре9а :имна-
зије. Као  ученик :имназије Димо DосLеDено  улази у  елеменLар-
не Lајне умеLносLи, и  својим LаленLом Dривлачи Dажњу Бо:ољу-
Jа ЈевLића, уDравника  Дома, који се и сам амаLерски Jавио
сликарсLвом. То9оровски је у Lо време, у:лавном, коDирао раз:-
ле9нице и реLке реDро9укције 9о којих је 9олазио. То није Dро-
макло ПоLочњаку, ње:овом насLавнику црLања.2Тако се и 9о:о-
9ило 9а је То9оровски, захваљујући свом насLавнику црLања, 9о-
Jио као ученик Lреће: разре9а :имназије Dрву на:ра9у за црLеж.
Ваља наDоменуLи 9аје Димо у Lо време већ ра9ио чиLаве комDо-
зиције са ауLенLичним ликовима из своје  неDосре9не околине.
Је9ан о9 Lих црLежа, После�њи �рену�ак,  Jио је умножен у
Jео:ра9ској шLамDарији „Време” и  Dро9аван у корисL Дома за
војну сироча9. На реверсу  Lих коDија је Dисало: „Самоуки ра9 Dи-
Lомца Дома за војну сироча9  Д. То9оровића.”3

Го9ине 1929. То9оровски наDушLа Дом и о9лази у Бео:ра9  са
жељом 9а  уDише УмеLничку школу. Иако је закаснио за уDис ви-
ше о9 9ва месеца, 9ирекLор  школе Момчило Живановић :а је
уDисао у 9ру:у :о9ину, захваљујући  нивоу  ње:ових црLежа које
је Dриложио комисији. Ње:ов LаленаL и ра9 нису осLали незаDа-
жени о9 сLране ње:ових Dрофесора. ЉуJомир Ивановић :а је јав-

2 ПоLочњак је во9ио LаленLоване ученике у свој аLеље 9а му Dомажу, у наме-
ри 9а сLекну своја Dрва  неоDхо9на ликовна искусLва. Ка9а је Dозвао То9о-
ровско: у свој аLеље – 9ру:е ученике је оLDусLио, Jу9ући 9а је Jио  веома за-
9овољан  оним шLо је То9оровски Dоказао.

3 Бо:9ан Мусовиќ, Димо То�оровски, Маке9онска књи:а, СкоDље, 1980, сLр. 10.
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но Dохвалио Dре9 целом класом.  Али, зJо: нерешене е:зисLен-
ције То9оровски је Jио Dринуђен 9а наDусLи  школу.

Враћа се у ПрилеD, али уJрзо о9лази у БиLољ, :9е  Dривремено
ра9и ко9 сликара Вернера, који је у Lо време више ра9ио као фир-
моDисац, а мање као сликар. Наре9не :о9ине То9оровски се
враћа у Бео:ра9. МеђуLим, с оJзиром на Lо 9а је сликарска класа
већ Jила DоDуњена, Живановић му је су:ерисао 9а уDише скулD-
Lорски о9сек4 ко9 Dрофесора ПеLра Палавичинија.5

Током школовања, Димо То9оровски је DоLвр9ио свој LаленаL.
Више DуLа је Jио Dохваљен и на:рађен. НарочиLо се исLакао 1934.
на заје9ничкој изложJи ученичких ра9ова.  Три :о9ине касније,
27. 2. 1937. Dисаном молJом се оJраLио скоDском 9рушLву „Јефи-
мија”. У молJи се Dре9сLавио као ученик ПеLра Палавичинија,
исLакао 9а се Lек враLио са о9служења војно: рока и моли 9а му
ор:анизују изложJу. МолJу завршава сле9ећим речима: „... и са-
9а живим Jез икаквих сре9сLава.   Жеља ми је  9а се насLаним у
СкоDљу и Dре9ано Jавим скулDLуром.Молим ДрушLво DријаLеља
умеLносLи 9а ме маLеријално Dомо:не како Jих  сеJи оJезJе9ио
сре9сLва за сLан и храну”.6

То9оровски  је учесLвовао 1937. на Dрвој заје9ничкој  изложJи
У9ружења ликовних умеLника у Бео:ра9у. Социјални моLиви,
који  су  у Lо време  Jили све Jројнији и све израженији у  9елима
ликовних  умеLника, мо:у  се уочиLии у ње:овим ра9овима. Пи-
шући о овој изложJи Славко БаLушић је указао 9а је ко9 је9но:
Jроја умеLника DрисуLна ан:ажована LемаLика и Lом Dриликом
је исLакао  То9оровско:. „Најзанимљивије 9ело на изложJи је
скулDLура ДимиLрија То9оровића, чији је назив:На �ерзи ра�а у
Ско?љу нема креве�а за с?авање за Ра@и�а Мус�афу.”7 СкулDLура
Dре9сLавља човека који је клекнуо и сDава на својим коленима.
Дело  је инсDирисано свако9невним социјаним 9рамама, које је

4 У школу је уDисан као ДимиLрије То9оровић. По:ле9аLи: СLанислав Живко-
вић, Уме�ничка школа у Бео@ра�у 1919–1939, Бео:ра9, 1987, сLр.130.

5 ПеLар Палавичини (1887–1959). Рођен у Далмацији, на осLрву Корчули, он је,
као и  Фране Кршинић, сLу9ирао у Пра:у.  Заје9но са Кршинићем 9елии ме-
9иLеранскисензиJилиLеL за меру и DроDорције. У Бео:ра9у живи о9
1921.Био  је Dрофесор УмеLничке школе у Бео:ра9у о9 1924. 9о 1937. Он је у:-
лавном умеLник у камену, а ње:ова LемаLика се креће око љуDких женских
акLова, куDачица и мла9ића са Lелима ефеJа. Начинио је фи:уре: За ?лавом
?�ицом, Девојка с ?осу�ом, Пролеће, заLим неколико DорLреLа, као на Dример,
Пор�ре� Рас�ка Пе�ровића. Умро је у ДуJровнику.

6 „Јефимија”, архив МАНУ.
7 Slavko Batušić, Umjetnost u slici, Matica hrvatska, Zagreb,1967, str. 624.
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умеLник имао Dрилике 9а ви9и. Поре9 ово: ра9а,  То9оровски је
изложио и Жену �ез ла�у�а. Иза ово: саркасLично: наслова крије
се жена која чисLи ђуJре.

АнLоније Николовски у својој моно:рафији, која се Jави  живо-
Lом и сLваралашLвом Дима То9оровско:,  исLиче  „9а су ове
скулDLуре  Jиле изложене 1937. :о9ине, ка9а се То9оровски, на-
кон о9служено: војно: рока враLио у Бео:ра9 и заDослио у ра9њи
за изра9у JомJона. Николовски  исLиче 9а То9оровски није Dри-
Dа9ао :руDи  умеLника у чијем  су 9елу  DрисуLне социјалне Lен-
9енције. У конкреLном случају,  више  се ра9ио је9ној сDонLаној
живоLној реакцији, о је9ном ње:овом  својеврсном DроLесLу Dро-
Lив социјалне неDрав9е.”8Николовски је у Dраву,  Димо То9оров-
ски се о9  рођења суочавао са Jројним социјаним DроJлемима,
шLо је ко9 ње:а осLавило Lра:а, и он  имDулсивно реа:ује на  не-
Dрав9е. То9оровски социјалне моLиве не :ле9а као свако9невну
формалну DикLуралну сензацију, како Lо чини Никола МарLи-
носки у сликарсLву у исLој сре9ини,  већ као 9ео  сво:  живоLа и
сре9ине у којој живи.

Ње:ови ра9ови: Про�авац новина, Жена �ез ла�у�а и Ра@и� Мус�афа
су симJоли је9но: неси:урно: времена. И заLо социјални моLи-
ви, Dоре9 исLоријских, заузимају исLакнуLо месLо у  ње:овом
оDусу.

ПочеLком 1939. То9оровски је учесLвовао на конкурсу за изра-
9у сDоменика краљу Алексан9ру у Нишу.9 Ње:ова скица-макеLа
је DозиLивно оцењена и оLкуDљена. „То9оровски који је у Lо вре-
ме озJиљно уDлашен олујом раLа која је све више захваLала Евро-
Dу – Lумара ју:ословенским DросLором у DоLрази за кором хлеJа
– ра9о  DрихваLа Dону9у сликара Вернера, сцено:рафа у Нишком
наро9ном DозоришLу 9а му DосLане Dомоћник. За време ње:ово:
Jоравка у Нишу везан је и је9ан ре9ак сликарски Dокушај. Наиме,
инсDирисан рефлексијом Dре9меLа и свеLлосLи на сLакленој
ламDи, о9носно лусLеру, То9оровски је  начинио слику као о9раз
оDLички искривљене реалносLи на лоDLи, која  је имала својсLва
о:ле9ала. НажалосL слика није сачувана.”10 У Нишу је ра9ио 9о

8 АнLоние Николовски, Твореш�во�о на современио� маке�онски скул?�ор Ди-
мо То�оровски, КулLурно насле9сLво, СкоDје, 1974.

9 Каменко  Марковић, О с?оменику ко@а више нема, „Наро9не новине”, Ниш,
9.10.1991.

10 Каменко М. Марковић, Слика није сачувана, у: „Гра9ина”, Jр.1, Нишки кулLур-
ни ценLар, Ниш 2006, сLр. 213.
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DочеLка Дру:о: свеLско: раLа (око 9ве :о9ине), и за Lо време DоL-
Dуно је заDосLавио скулDLуру.

СКОПСКИ ПЕРИОД (1942–1979)

ПочеLком раLа, То9оровски о9лази из Ниша, је9но краће време
Jорави у ПрилеDу, а о9аLле о9лази за СкоDље, :9е 9олази у 9о9ир
са  умеLницима који су живели у Lом :ра9у.  Из конLакаLа са њи-
ма рађа се и9еја о Dрвој заје9ничкој изложJи. ИзложJа је оLворе-
на феJруара 1942. Поре9 То9оровско:, своје ра9ове су изложили
ДимиLар Ан9онов -ПаDра9ишки, Михајло Шојлев, Никола МарLи-
носки, Томо Вла9имирски и З9равко Блажић. Био је Lо  значајан
моменаL за маке9онску скулDLуру и ново Dо:лавље у живоLу
скулDLора То9оровско:.

Анализирајући 9омеLе ове изложJе Цеко СLефанов је између
осLало: наDисао: „ДимиLар То9оров,  скулDLор из ПрилеDа, је оL-
криће. На изложJи је Dре9сLављен са осам скулDLура, које нас
о9ушевљавају. Ње:ов Дечак који лови ри�у је израз ра9осLи. У ли-
ковима које нам Dре9сLавља То9оров налазимо сDокојсLво и на-
9у. То9оров није меLафизичар. Он је реалисL а ње:ов сLил  је само
сре9сLво за целовиLо  исказивањеи9еја. ПосмаLрајући ње:ове
скулDLуре, ми ви9имо DрошлосL, ви9имо  сLра9алнике и Dони-
жене. Осећамо  и човека, осећамо  ње:ову JунLовну сна:у, :ле9а-
мо и ослушкујемо Lешке акор9е је9не челичне симфоније. То су
ра9ови који Dре9сLављају човека,  наше: мало: оJично: чове-
ка.”11

Ова, у значајној мери афирмаLивна криLика оJележила је Dрву
изложJу То9оровско: у Маке9онији. Без оJзира на Lо шLо је Dиса-
на у веома осеLљивом DолиLичком LренуLку, Цеко СLефанов је
Lачно уочио и исLакао са9ржину и Dоруке То9оровско:. Међу-
Lим, СLефанову као 9а није јасно DроLив ко:а је окренуL  JунL и
револL скулDLора То9оровско:. На сличан начин  је реа:овао и је-
9ан Jрој сликара, исказујући своје неза9овољсLво и  исLичући
своју националну свесL, и9ејну и еLничку DриDа9носL.  Месец 9а-
на  након о9ржане изложJе, То9оровски се заDослио као израђи-
вач макеLа  у Наро9ном музеју у СкоDљу.  Е:зисLенцијално зJри-
нуL, DоLDуно се Dосвећује скулDLури.

11 Цеко СLефановь, Прва�а о?ща ху�ожес�вена излож�а на ху�ожници о�ь Маке-
�ония  въ Ско?ие, Цълоку?на Бъл@ария, 10. феJруар, СкоDие.
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Из 1942. DоLиче  низ  DорLреLа осLварених на  реалисLично-ек-
сDресиван  начин, неколико исLоријских комDозиција, је9ан Jрој
жанр-сцена и серија  на9ахнуLо извајаних фи:урина у LеракоLи.
ПорLреLи су рађени у Dриро9ној величини, у DаLинираном :иD-
су, 9ок су комDозиције и сLаLуеLе мање: формаLа.

Наре9не,1943. :о9ине,Jила је ор:анизована и 9ру:а заје9ничка
изложJа. То9оровски је  ово:а DуLа изложио DеL :иDсаних ра9о-
ва.  РецензенLизложJе СLефан СLанчев је између осLало: наDи-
сао: „...изузеLно LаленLовани ДимиLар То9оров је је9ини Dре9-
сLавник скулDLуре. БисLе То9орова оLкривају значајна скулDLор-
ска 9осLи:нућа. Са мно:о љуJави и осећања за DласLичносL
рађене  суГлава (сLу9ија)иПор�ре� �р.Бл. Као комDозиција и и9еј-
но 9осLи:нуће, 9елоБолан ми лежиМиле ?о?-Јор�ановоLкрива вели-
ко: мајсLора. НевероваLна 9инамика, слоJо9а и умеLничка исLи-
на  красе скулDLуру  Ри�ар са Вар�ара, 9ок Lри ра9а мало: формаLа
у LеракоLи Dосе9ују  унуLрашњи живоL и DокреLљивосL. Они нас
освајају својом исLином и сна:ом. То9оров је Dону9ио значајна
скулDLорска осLварења и унео нешLо ново у нашу умеLносL.”12

И ов9е, као и  ко9 Dрве изложJе, умеLнику  је јавно о9аLо Dри-
знање за DосLи:нуLе резулLаLе, иако ње:ова скулDLорска акLив-
носL значајно сLа:нира усле9 Lешких услова живоLа и ра9а.

РеволL и Jес, То9оровскиисказује кроз своје умеLничко 9ело-
вање(у Lом смеру  и9е исLваралашLво 9ру:их умеLника у Маке-
9онији). Мучи :а сазнање 9а је Маке9онија окуDирана, 9а наро9-
DаLи Dо9 Jу:арском чизмом. ЗаLо и Lражи о9 :руDе умеLника,
окуDљених у Наро9ном DозоришLу у СкоDљу, 9а сеDрикључе
својим 9ру:овима који су већ Jили у DокреLу оLDора.У DарLиза-
нима са својим коле:ама-умеLницима,  акLивно учесLвује у фор-
мирању ДрушLва ликовних умеLника Маке9оније. У селу Горно
Врановци, на слоJо9ној LериLорији, ДЛУМ (ДрушLво на ликовни-
Lе умеLници на Маке9онија)је формиран у Dрвој Dоловини 1944.
:о9ине. Том Dриликом је  9онеLа  и о9лука о оснивању  УмеLнич-
ке школе у СкоDљу(ка9 се за Lо сLворе услови). Школа је основана
1945. а њени Dрви насLавници Jили су: Никола МарLиноски, Ва-
силије ПоDовић-Цицо, Томо Вла9имирски, З9равко Блажић,Бор-
ко Лазески и Димо То9оровски  који ће JиLи њен насLавник,све
9о Dензионисања 1979.

12 СLефан СLанчевъ, В�ора�а о?ща ху�ожес�вена излож�а на ху�ожници о�ъ Ма-
ке�ония, Цълоку?на Бъл@ария, 24.аDрил, СкоDие.
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Ако се суочимо са  чињеницом 9а је 1945. :о9ине у Маке9онији
живео и сLварао само је9ан скулDLор, он9а нам неће JиLи Lешко
9а схваLимо,  какву је  Dионирску уло:у о9и:рао Димо То9оровс-
ки  на Dлану афирмације маке9онске скулDLуре.

СкулDLуре које је То9оровски начинио Lоком раLа нису имале
за циљ 9а  исLичу или LреLирају неки о9 скулDLорских DроJлема.
По својој сушLини оне нису ни сLилски је9инсLвене. СLиче се
уLисак 9а је То9оровски ра9ио инLуиLивно, о9војен о9 уLицаја
Jило каквих ауLориLеLа, усамљен у новој сре9ини :9е је још увек
живела Lра9иција зо:рафске умеLносLи. О  важносLи скулDLуре,
осоJиLо DорLреLа, значајну  уло:у имала  је  мла9а :рађанска
класа, која је желела 9а се и у овом жанру  умеLносLи Dре9сLави
са свим аLриJуLима и симJолима сво: сLаLуса. Важно је исLаћи
9а је То9оровски још на самом DочеLку  Jављења скулDLуром ис-
казао DосеJан инLерес за ин9иви9уалниDорLреL, и 9а је  Lом жан-
ру скулDLуре  9ао  је9ну нову,  Dсихолошку црLу.

Пор�ре� сес�ре, DознаL Dо9 називом „КаLарина”, насLаоје за
време леLње: расDусLа  1935. у ПрилеDу.  ПорLреL Dре9сLавља ус-
Dешан сDој школско: знања и лично:  Lумачења класично: DорL-
реLа.

Пор�ре� ско?ско@ �р@овца Павла Васева (је9ан о9 Dрвих  ра9ова
насLалих у СкоDљу), рађен је  Jез икаквих  ексDерименLа и ризи-
ка, у жељи 9а се 9оDа9не наручиоцу. Форма је :лаLка, шLо у знаL-
ној мери умањује ексDресивносL, а каракLер је исказан чисLом
9ескриDцијом.

Дру:а 9ва DорLреLа насLала су неDосре9но Dосле Dрве за-
је9ничке изложJе 1942. :о9ине. Реч је о Jрачном DаруС�ојко и И@но
Дрнков. ПорLреLи су начињени  слоJо9нијом, живљом  мо9ела-
цијом и нешLона:лашенијим унуLрашњим живоLом.

У DорLреLима DравникаБориса Бла:оева, уDравника Dозориш-
Lа СLоилова и Тонке Тошеве, То9оровски се ослоJађа  ака9емиз-
ма и архаизма и 9аје својим DорLреLима је9ну инLимну лирску
ноLу. ИмDресионисLичким DосLуDком DоLенцира каракLер, Dси-
холошку и 9уховну 9имензију  личносLи. Ко9 DоменуLих DорLре-
Lа јасно се исLичу оJележја њихових каракLера: СLоилов је инLе-
лекLуалан, Тошева је изразиLо сензуална, 9ок је Бла:оев, снажна,
имDулсивна личносL. У DослераLном Dерио9у, 1950. :о9ине, То-
9оровски ће још је9ном, на овај начин,  реализоваLи сле9ећа 9е-
ла:  Пор�ре� уме�никове мајке, Браћа Мила�инов, �р Сло�о�ан Пала-
маревић, и Девојка.
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ИсLовремено 9ок се Jавио DорLреLом, То9оровски је  сваки
слоJо9ан LренуLак корисLио 9а своје инLимно виђење свеLа  ис-
каже кроз сLаLуеLе.  Оне мож9а најJоље  исказују сву 9уJину
умеLникових DреокуDација. Нема сумње 9а су оне скулDLору
служиле 9а на њима заJележи је9ан визуелан LренуLак, DокреL
или моLив. Иако имају сва оJележја умеLничко: 9ела и мо:у  се
LумачиLи као завршене скулDLорске целине –сLаLуеLесу Dре све-
:а скице- и9еје, насLале ује9ном 9аху, у Lренуцима изузеLнo:  на-
9ахнућа.13

Ка9а DосмаLрамо називе Dоје9иних сLаLуеLа као шLо су:Човек
који коси, Ри�ар �ацамрежу, Мајка са �е�е�ом,  Жена која @а�а, Жена
која �ере @рожђе, Девојка са ?е�лом, Де�екоје ?ише, схваLићемо  9а
оне исLичу социјалну  9имензију живоLа.

У исLоријским комDозицијама као шLо су: Из�е@лице,Илин�ен
1903, Рањени ?ар�изан, Јама,Колос из Трнице и Маке�онска ?ие�а, То-
9оровски је су:есLивним језиком скулDLора исDисао  сLранице
Lра:ичне и херојске еDоDеје. 

Дело Илин�ен 1903,насLалоје 1942. и за То9оровско: оно је Dре9-
сLављало Dрво суочавање са исLоријском Lемом. КриLичари са
разло:ом верују 9а Lаква врсLа комDозиције  Dре9сLавља најLежу
форму. Но, Jез оJзира на Lу  врсLу Lежине, То9оровски је 9оJро
ор:анизовао фи:уре у DросLору.Ова комDозиција 9о 9анас није
осLварена у о9:оварајућем маLеријалу, ниLи је заживела у фор-
ми сDоменика.

ГоLово у исLо време То9оровски ра9и на још је9ној исLоријској
комDозицији, али са DоLDуно 9ру:ачијом концеDцијом. Реч је о
:руDи Из�е@лице, инсDирисан Lра:ичним 9о:ађајима из 1941. :о-
9ине. За разлику о9  Илин�ена 1903, који је реализован као сLаLич-
на, окамењена :руDа мушких акLова, Из�е@лице су илусLраLивно-
емоционална Dре9сLава  је9не Dоро9ице из Галичника са свим
фолклорно-риLуалним оJележјима сво: наDушLено: Dо9неJља.
У овој комDозицији је најснажније исLакнуLа фи:ура је9но: мла-
9ића који се окреће и Jаца, мож9а Dосле9њи, Dо:ле9 Dрема свом
9ому и свом Jосоно:ом 9еLињсLву.

13 Писац ово: ра9а  чесLоје Jоравио  у аLељу То9оровско: у Dерио9у о9 1970. 9о
1978. и Jио  у Dрилици 9а ви9и  како скулDLор   неочекивано Dреки9а заDо-
чеLи  ра9,  узима у:љен и Jлок, и  црLа. „Бележим и9еје за моје фи:урине. А,
ка9а ћу их DравиLи, Lо не знам!  Мож9а  9анас, а мож9а  Dосле неколико  ме-
сеци. Да Jи сLворио неку о9 њих  LреJа 9а ме нешLо Dонесе, 9а ме о9воји о9
земље.”
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У DослераLном Dерио9у у социјалисLичкој оJнови земље, То-
9оровски сLвара у 9уху соцреализма. Ова оријенLација То9оров-
ском није Dре9сLављала никакву  Lешкоћу (већ смо исLакли 9а је
1937, на Dрвој изложJи у Бео:ра9у, заузео исLакнуLо месLо ра9о-
вима  који су  LреLирали социјалне Lеме).

У овом Dерио9у веома је важна ње:ова Dе9а:ошка акLивносL, у
новооснованој, УмеLничкој школи  у Маке9онији. Онусмерава
мла9е и 9аровиLе умеLнике– који  ће  коју  9еценију касније за-
узеLи значајна месLа у маке9онској савременој умеLносLи, Lј.
скулDLури.

То9оровски, је9ан о9 оснивача ДрушLва ликовних умеLника
Маке9оније,  сLално излаже и 9оDриноси афирмацији ДрушLва. 

На Dрвој DораLној изложJи у СкоDљу 1945. (13. новемJра, на 9ан
ослоJођења СкоDља), Dоре9 се9амнаесL сликара, учесLвовала су
и 9војица скулDLора. То9оровски је изложио DеL ра9ова, међу
којима се на:лашеном имDресионисLичком мо9улацијом исLи-
цао  Jронзани с?оменик �раће Мила�инов.

Дру:а  заје9ничка изложJа  реализована 1946.  Dривукла је
знаLно већи Jрој умеLника и је9ан Jрој ликовних криLичара.
ДимиLар МиLрев анализирајући изложена 9ела консLаLује
наDре9ак у развојном DуLу скулDLора Дима То9оровско:. На овој
изложJи То9оровски је изложио С�релца, Пор�ре�  мла�о@ Мар�и-
носко@ и Девојку.  Изложена 9ела су још је9ном исLакла То9оров-
ско: као ванре9но: DорLреLисLу.

Током 1947. насLао је 9ело  Пор�ре� уме�никове мајке. У сушLи-
ни Lо је DорLреL исLе личносLи коју је То9оровски DорLреLисао
1942. Пор�ре�  уме�никове мајке из 1942, као и мно:и 9ру:и ра9о-
ви, Lрајно су несLали у вихору раLа. Иако је, увреме изра9е 9ру:о:
DорLреLа  не:овао  мо9еран начин изражавања, Пор�ре� уме�ни-
кове мајке је осLварен на реалисLичан, 9ескриDLиван начин. Мо-
9елирајући овај DорLреL То9оровски је снажно исLакао Dсихо-
лошке  каракLерисLике мо9ела. ПорLреL је Jио изложен 1975. :о-
9ине у Музеју  савремене умеLносLи у Бео:ра9у, на изложJи
„Ју:ословенска скулDLура 1870–1950. :о9ина”, као је9ино 9ело
маке9онске скулDLуре.

Поре9 Пор�ре�а уме�никове мајке, То9оровски је Lоком 1947.:о-
9ине ура9ио и неколико фи:ура :ра9иLеља, о9 којих је сачувана
скулDLура  О�мор, инсDирисана ра9ним акцијама, на којима је и
сам учесLвовао.О�моро9ише  9ухом соцреализма,  оDлемењен
је9ном емоLивном ноLом. Овој Lеми То9оровски ће се Dоново
враLиLи 9ве :о9ине  касније (1949), 9ру:ом варијанLом скулDLуре
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О�мор, којом је изразио своје скулDLорске DреокуDације и Dоруке
времена.

На чеLврLој изложJи ДЛУМ То9оровски је изложио скулDLуру
Омла�инци  (:ра9иLељи). Овим 9елом није Dону9ио нишLа шLо у
ње:овом  9оLа9ашњем сLваралашLву није  Jило виђено. Рецен-
зенL ове изложJе Славко Јаневски, исLакао је „... DросLу9ирана
комDозиција и савршена анаLомска LачносL”.14

У оквиру „Не9еље националне кулLуре”, у Охри9у је 1950. о9р-
жана реLросDекLивна изложJа маке9онских ликовних умеLни-
ка.  На LојизложJи је изла:ало свих је9анаесL чланова У9ружења
ликовних умеLника Маке9оније: Лазар Личеноски, Никола Мар-
Lиноски, ЉуJомир Бело:аски, Борко Лазески, Ванђел Коџоман,
Тома Вла9имирски, З9равко Блажић Димо То9оровски, Димче
ПроLу:ер, ДимиLрије Пан9илов, и Цицо ПоDовић,  кан9и9аL Lо:а
у9ружења, мла9и вајар НесLоровски и Димче Коцо, као :осL, са
својим црLежима и DласLиком. О9 вајара се из9војио з9равим
смислом за DласLику, соли9ан и оJ9арен Димо То9оровски. Он је
на Lој изложJи  имао  9ве фи:уре,Ра�ници нао�мору и је�ну �ечју
@лаву.”15

У Dрвој Dоловини шесLе 9еценије 9ва9есеLо: века То9оровски
је начинио значајан Jрој сLу9ија-DорLреLа DознаLих личносLи и
је9ан Jрој DорLреLа својих DријаLеља- умеLника. Ову акLивносL је
заDочео DорLреLом сво: сLрица, ко:а ника9а није ви9ео, чак ни на
фоLо:рафији.  Информације о  сLрицу  Dримао је  Dреко Dрича
које су кружиле о њему као неусLрашивом комиLи. СLарији љу-
9и, који су Dознавали Lо: човека, :оворили су 9а  Димо То9оровс-
ки ликом нео9ољиво Dо9сећа на ње:а. ПонеL је9ним неоJичним
на9ахнућем, То9оровски је начинио DорLреL Dо9 називом Димо-
�е�о, који, као шLо се и мо:ло очекиваLи, има ауLоDорLреLска
својсLва.

ЧеLири :о9ине касније (1954), То9оровски је начинио DорLреL
Dо9 називом С�арац. ПорLреLи насLали у овом Dерио9у немају
исLа сLилска оJележја, они као 9а DоLичу из различиLихDерио9а
умеLниково: сLваралашLва. Међу  Lим DорLреLима, каракLериза-
цијом ликова исLичу се сликари: Никола Мар�иноски, Лазар Личе-
носки и ње:ова жена Зое Личеноска, као и Пор�ре�Лазара Колишевс-
ко@.

14 Славко Јаневски, Че�вр�а излож�а на  уме�ници�е о� Маке�онија, Нов 9ен,
СкоDје, Jр.5, мај 1946.

15 Izložba makedonskih likovnih umetnika u Ohridu, u: „Umetnost”, „Савез ликовних
умеLника Ју:ославије”, Бео:ра9, 1950, сLр. 75.
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Пор�ре� Лазара Личеноско@ исLичесе живом оJра9ом Dовршина,
с немирном факLуром која нарочиLо рачуна на ефекLе свеLло-
сLи. То9оровски  Dрви DуL  ваја лик чија Dовршина  није :лаLка и
неуLрална, већ изJраз9ана живим и хиLрим DоLезима DрсLију
или алаLке. ИсLе :о9ине извајао је JисLе Карла Маркса, Фри9риха
Ен:елса и Вла9имира Иљича Лењина, ко9којих су снажно исLак-
нуLа њихова 9уховна и  револуционарна својсLва. Наре9не :о9и-
не, вођен исLим скулDLорским DрисLуDом,  начинио је  JисLу Јо-
сиDа Броза ТиLа.

Бавећи се DорLреLом, То9оровски не заDосLавља  ни фи:уру.
Два Lаква ра9а заслужују DосеJну Dажњу:И@рач у колуиз 1950. и Ко-
ло из 1955,осLварено у Jелом мермеру из каменолома у ПрилеDу.
ИсLе :о9ине ра9и и Lеме из НОБ-а: Везана ?ар�изанкаи Lри реље-
фа: Из@наници (1950/51),Сер�ар (1952) и Сусре� (1964).

Го9ине 1957.насLала су 9ва  ра9а. Први је  DознаL Dо9 називом
Девојка, а 9ру:и  је  Dре9сLављао сLу9иозно начињену скицу за
сDоменик Dо9 називомПону�а,начињену у знак захвалносLи ма-
ке9онским  исељеницима у Америци који су новчаним Dрилози-
ма Dомо:ли из:ра9њу Jолнице  у СкоDљу. 

Половином 1956. Димо То9оровски је  реализовао  своје најзна-
чајније 9ело. Реч је о  комDозицији Јама. У своје време  о овом 9е-
лу се  Dуно :оворило и Dисало, између осLало: и зJо:Lо:а шLо је
оно чесLо изла:ано.  СвеLозар Домић се међу Dрвима криLички
осврнуо на овај ра9. Он је између осLало: исLакао: „... су:ерисање
9раме Jез DаLеLике”.16 Пово9ом изла:ања маке9онских умеLни-
ка у Дижону 1962. је9ан сLрани  криLичар  је наDисао: „ПласLич-
носL је сLу9иозно DросLу9ирана и Dре9 нама је 9ело које чини
часL умеLнику и умеLносLи.”17

О исLој изложJи ГасLон 9е Гранш је у часоDису „Ар”,  наDисао:
„Је9ан о9 најнеоJичнијих ексDонаLа на изложJи је скулDLура Ди-
ма То9оровско:. Тра:ичносL и реализам  чеLири заје9но  сDоје-
них лица је заисLа узJу9љива.  Ов9е је 9осLи:нуLа је9на исLинска
величина иако умеLник није DриJе:ао Jароку. НаDроLив, Lако-
рећи класичним сре9сLвима, То9оровски на9машује реалносL:
он Dроналази и оно шLо нико није ви9ео  или оно шLо нико не
зна. У својој визији о9 Jронзе  он је 9осLи:ао Гоју.”18 Сва је Dрили-

16 СвеLозар Домиќ, Тринесе��а�а  @о�ишна излож�а на ДЛУМ, СовременосL, Ско-
Dије, јануар 1959.

17 Аноним. Не?о�елени  ?ризнанијана Димче То�оровски, Нова Маке9онија, СкоDје,
1.11.1962.
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ка 9а ГасLон 9е Гранш није Jио уDознаL са основном и9ејом и са
лиLерарном са9ржином комDозиције, али је неDо:решивоосеLио
сна:у је9не универзалне  љу9ске 9раме, не мање о9 оне коју јена
је9ном Jроју  својих  сликаисказао ШDанац Гоја.

О изложJи „Савремена маке9онска умеLносL у Бео:ра9у и За-
:реJу, 1969”, Зоран Маркуш је наDисао: „Јама нам оLкрива си:ур-
носL у комDоновању, у немирној и Jо:аLој арLикулацији.”19

Димо То9оровски је и9еју која је узроковала насLанак ове ком-
Dозиције DроLумачио сле9ећим речима:  „Јамусам везао за Dое-
зију  Ивана Горана Ковачића. Тра:ична Dоезија је9но: велико:
Dесника, но и Dоре9 Lо:а ЈамаDосLоји у  мом живоLу. Моја :енера-
ција  јаме је 9оживела више DуLа. Био сам 9еLе ка9а су у је9ној
DрилеDској школи (Jио је раL и школа је DреLворена у Jолницу)
Jили Jачени  љу9и  умрли о9 Lифуса. Били су насла:ани као у не-
ком скла9ишLу.” Даље, То9оровски се у је9ном моменLу DиLа:
„Дали је Јама само Lо... Не знам, не верујем.  Желео Jих 9а верујем
9а сам све  Lо измислио и 9а је у мојој скулDLури  мно:о вре9није
нешLо 9ру:о, а не Јама, али, она је  нешLо шLо сам  сLварно ви-
9ео.”20Дакле, Јама је Dре све:а инLимни 9оживљај и Dрефињена
маLеријализација „Јаме” Ивана Горана Ковачића, са  жељом 9а се
исLакне 9уJина  и сна:а  DоеLске речи.

Бронзана комDозиција Јама налази се у сLалној DосLавци УмеL-
ничке :алерије у СкоDљу. Она заузима ценLрални 9ео DоLкуDол-
но: DросLора (:алерија је нека9ашњи  ДауL  Dаин-амам):9е свеL-
лосL Dа9а у сLро:ој верLикали кроз свеLлосни оLвор на сре9ини
куDоле и  изазива снажне асоцијације.

Рањени ?ар�изан је завршен Dоловином 1957. и он нема сличне
скулDLорске DреLензије. УмеLник је  на је9носLаван начин изра-
зио своја осећања, Jол и немоћ.

Значајан 9ео своје скулDLорске акLивносLи То9оровски је Lих
:о9ина DосвеLио на9:роJној (сDоменичној) DласLици. Речју, Jа-
вио  се DорLреLом.  Сасвим је ло:ично  шLо се умеLник није DоJ-
ринуо 9а ову врсLу DорLреLа оJо:аLи некомновином. МеђуLим,
То9оровски је ко9 Dоје9иних DорLреLаусDео 9а Dоре9 наLуралис-
Lичко-9ескриDLивне оJра9е исLакне и неке осоJине каракLера.

18 Аноним. ФранцускоLо сDисаније „Ар”за маке�онски�е уме�ници, Нова Маке-
9онија, СкоDје,16.12.1962.

19 Зоран Маркуш, Во знако� на со?с�вена�а ?реро��а, Нова Маке9онија, СкоDје,
16.2.1969.

20 К. Чемерска, Е�ен �ворец  е�но �ело – Димо То�оровски, Нова Маке9онија,
СкоDје, Починка, 29.9.1973.
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Такав је Пор�ре� сељанке из 1960.  који Dосе9ује све DоменуLе осо-
Jине, и који ће DослужиLи  То9оровском се9амнаесL :о9ина 9оц-
није Dри изра9и ње:ово: монуменLално: 9ела Маке�онска ?ие�а
(1977).

Дру:о значајно 9ело из 1960. је женски акL, назван Девојка. По
својим сLилским каракLерисLикама он веома Dо9сећа на „КуDа-
чицу” Јована Бијелића.  Неки о9 криLичара су заDазили 9а је То-
9оровски у овој фази сLваралашLваJио Dо9 уLицајем о9ређени-
хевроDских и ју:ословенских  скулDLора и сликара (Ј. Бијелића).
ПраLећи развојни DуL То9оровско:, Борис ПеLковски између ос-
Lало: Dише:„Ликови и еDизо9е из националне исLорије су LреLи-
рани скулDLорским језиком који се креће у оквирима DреDоз-
наLљивих сLилских ознака: 9алека сећања на Бур9ела, МешLро-
вића, Ау:усLинчића, ране фазе Бакића. Реч је о ’кори:ованом’
ексDресионизму, Dомешаном са реалисLичко-симJолисLичким
и  лирским елеменLима.”21

Фи:ура Пар�изан DоLиче из 1961. Пар�изан је Dре9сLављен као
раскорачена,  мускулозна фи:ура која сDремно чека, свесна своје
сна:е и важносLи своје мисије. Ова фи:ура То9оровско: не рачу-
на са ефекLом свеLлосLи;  њена је вре9носL у јасном, је9носLав-
ном и снажном волумену.КонцеDцијскиDо9сећа на Бур9елово:
Херкула с�релца.

После Dрвих реализованих скулDLура-сDоменика (�раћа Мила-
�инов у СLру:и), То9оровски је 1964.  реализовао с?оменик Кочи Ра-
цину у ТиLовом Велесу.   То9оровски је ко9  реализације сDомени-
ка Jраћи Мила9инов  Jио Dриморан  9а решава Jројне DроJлеме
који су Dовезани са :руDним DорLреLом,а ко9  сDоменика Рацину
Jио је суочен са 9ру:ом врсLом DроJлема који се о:ле9ао у Dи-
Lању како Dре9сLавиLи велико: маке9онско: Dесника и револу-
ционара? Рацин– симJол наро9но: :енија Dосе9ује елоквенLан
израз и :есL. ПосLављен је Lако 9а Lраје и Jу9е у сLалном конLак-
Lу са својом сре9ином: као учиLељ, :оворник и Lумач DоеLске ре-
чи и револуционарне мисли. То9оровски је конциDирао Рацина
као на:о: (9о Dојаса) аLлеLичара,  у је9ној смелој и неоJичној Dо-
зи.УмеLник је 9ошао 9о сазнања 9а Dовршина може JиLи још сна-
жнија, живља и су:есLивнијаако се оJра9и равно, али са сконцен-
Lрисаном DласLичном сна:ом. Да Jи DосLи:ао већи ефекаL својих
DласLичних Dовршина,он је снажно DоLенцирао форму.22Рацин

21 Boris Petkovski, Savremena makedonska umetnost, (katalog), Beograd – Zagreb,
1969.
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левом руком :овори, 9есна рука му је  Dриви9но сDушLена Dоре9
снажно: Lела, као9а је сDремна 9а свако: LренуLка з:раJи  (за-
мишљено) оружје. Десна рука је  начињена неоJично и смело и
својом 9ужином на9илази Dовршину DосLаменLа, а Lиме и хори-
зонLални Dресек ексLремиLеLа. Да Jи усDосLавио равноLежу
комDозиције, То9оровски је DосLаменL инLе:рисао као  равно-
Dравни 9ео фи:уре.

Пор�ре� Крс�е Мисиркова DоLиче из 1966. :о9ине. РеалисLички
конциDиран, DриDа9а ре9у  најJољих DорLреLа које је начинио
Димо То9оровски.

Св. Климен� Охри�ски је само скица за сDоменик монуменLал-
них 9имензија. СDоменик Dрвом словенском DросвеLиLељу Lре-
Jао је 9а Jу9е DосLављен на оJали Охри9ско: језера. Сама фи:ура
свеLо:КлименLа замишљена је 9а Jу9е висока Lри меLра. На Lај
начин умеLник је желео 9а исLакне ње:ову уDечаLљивосL и хума-
ну DросвеLиLељску и9еју. Св. КлименL није само ванре9на скица,
он Dре9сLавља скла9ну и си:урну фи:уру.  Ње:ова 9уховничка
риза осLварена је9носLавним верLикалним наJорима чини фи-
:уру још величансLвенијом. То је Jла:а сLаLична фи:ура која Dри-
влачи својом су:есLивном Jла:оро9ном Dоруком,  својим:есLом
и 9осLојансLвом.  Ра9ећи на овај начин То9оровски се у неким
елеменLима сасвим DриJлижио Ивану МешLровићу, о9носно
ње:овом  сDоменику  Dосвећеном Гр@уру Нинском (СDлиL).

ЧеLири :о9ине касније, Димо То9оровски је начинио  сLу9ију
:лаве Св. КлименLа, са очи:ле9ном намером 9а исLакне  JиLне
каракLерисLике и унуLрашње имDулсе велико: DросвеLиLеља.
Тешко је рећи 9а ли је То9оровски усDео у Lоме.  Анализирајући
ово 9ело   АнLоније Николовски је између осLало: наDисао: „Гле-
9ајући овај лик, ми имамо Dре9сLаву о човеку 9уховнику, мис-
лиоцу и инLелекLуалцу.  Ње:ова раскошно Dре9сLављена Jра9а
на извесLан начин Dривлачи Dажњу :ле9аоца.”23

Го9ине 1968. Димо То9оровски је 9оJио на:ра9у за живоLно 9е-
ло. Тим Dово9ом скулDLор је рекао: „Признање, а у исLо време и
оJавеза 9а још више ра9им.”24И Jило јеLако.  ИсLе :о9ине на из-

22 Овакав скулDLорски DосLуDак  Jио је каракLерисLичан  за је9ну фазу сLвара-
лашLва АнLоана  Бур9ела (1861–1929). Димо То9оровски је Dоловином 1952.
Jоравио  шесL месеци на сLу9ијском усавршавању у Паризу. Са разло:ом се
може DовероваLи 9а је на сDоменику Кочи Рацину, Dрименио Lо Бур9елово
оLкриће.

23 АнLоние Николовски, Твореш�во�о на савременио� маке�онски скул?�ор Ди-
мо То�оровски, КулLурно насле9сLво, СкоDје, 1974.
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ложJи „Наша исLоријска DрошлосL”, умеLник је у СкоDљу изло-
жио  скулDLуру Мечкин камен. Ова скулDLура се Dо својој и9ејној
оријенLацији  везује за илин9енску ле:ен9у, коју је То9оровски
већ  раније оJра9ио (Илин�ен 1903). И Мечкин камен,као иСв. Кли-
мен�Охри�ски LреJало је 9а Jу9у реализоване као скулDLуре мо-
нуменLалних 9имензија. Временом се о9усLало  о9 Lе и9еје и
Мечкинкамен је о9ливен у Jронзи и налази се у  сLалној DосLавци
Музеја савремене умеLносLи у СкоDљу.

На основу из:ле9а  сLаLуеLеЖена која �ере @рожђе из 1942. То9о-
ровски је  за изложJу  скулDLура у слоJо9ном DросLору (Гра9ски
Dарк у СкоDљу) 1968. изложио Жену која �ере @рожђеу Dриро9ној
величини.  Оно шLо ову скулDLуру чини неоJичном је Lо шLо је
умеLник Dокушао је9нуврсLу занимљиве сLилизације, веома
сличне куJисLичком схваLању форме. СкулDLура се налази у
Гра9ском Dаркуу СкоDљу.

Го9ине 1970. То9оровски ра9и скице за С?оменик у Крушеву.
СDоменик је Dосвећен  Dо:инулим херојима-учесницима Илин-
9енско: усLанка. ПројекаL није реализован. 

У међувремену, умеLник  се озJиљно DриDрема за изра9у сво:
Dрво: монуменLално: јавно: сDоменика Dалим Jорцима. СDоме-
ник је реализован 1972. Званични назив ово: 9ела је С?оменик ?а-
лим �орцима у НОБ-у, у селу Трница. 

Колос из Трнице је наслов криLичко: осврLа Соње АJаџиеве Ди-
миLрове, која  у Dрвом 9елу сво: ра9а Dише LоDло и љу9ски о ме-
сLу и значењу ово: сDоменика. У 9ру:ом 9елу ра9а она анализира
ликовне DроJлеме и комDозициону ор:анизацију сDоменика.
СDоменик  се сасLоји из 9ва 9ела:  о9 слоJо9не монуменLалне фи-
:уре Jорца (оJучено: у мијачку ношњу) и рељефа у Dоза9ини.
Сличну комDозициону  оријенLацију То9оровски је већ Dриме-
нио ко9  скице-DројекLа за сDоменик Марксу и Ен:елсу у Бео:ра-
9у (DројекаL није реализован).ПосмаLрач ће Jез наDора заDазиLи
9а фи:ура Jорца, и рељеф у Dоза9ини,нису  уса:лашени, они као
9а нису 9ео је9не осмишљене целине.Соња АJаџиева ДимиLрова
Dише: „Са ликовно-есLеLско: асDекLа, рељеф нема ексDресивну
моћ скулDLуре и јавља се у функцији 9о9аLно:, 9оDунско: еле-
менLа.”25

Након реализације сDоменика у Трници, То9оровски  је заDо-
чео и завршио 9ру:и сDоменик  Dосвећен жрLвама фашизма. СDо-

24 Марко Арсовски, Оснивач на современио� израз во Маке�онска�а скул?�ура,
Мла9 Jорец, СкоDје, 10.10.1968.

25 Соња АJаџиева  ДимиLрова, Колосо� о� Трница, КомунисL, СкоDје, 22.12.1972.
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меник се налази у селу ДаJница у Dо9ножју Dланине Козјак, у не-
Dосре9ној Jлизини ДаJничке реке. СDоменични комDлекс чини
је9на фи:ура, Dозајмљена је са комDозиције Јама,  увећана и ук-
лоDљена у  9ру:ачију концеDцију и DросLор. Фи:ура рањеника
нешLо већа о9 Dриро9не величине, изливена  је у Jронзи и Dос-
Lављена Dреко Dриро9но оJликоване сLене.

После више о9 чеLр9есеL :о9ина неуморно: ра9а и Jављења
скулDLорским DроJлемима, То9оровски је смо:ао сна:е 9а се ух-
ваLи у кошLац са је9ном о9 најсLаријих,  најреализованијих,  и
ује9но најLежих  Lема–DиеLом.   О Lоме зашLо се DрихваLио ово:
за9аLка То9оровски каже: „...и9еју за Пие�у носим још о9 DочеLка
мо: Jављења скулDLуром, ка9а сам са 9уJоком Lу:ом и DиеLеLом
:ле9ао наше мајке како на својим :ру9има  Dривијају своју  мрLву
9ецу. Занемеле о9 Jола,  нису имале ни :ласа, ни  суза, осLале су
им само на9а,  невиђено љу9ско 9осLојансLво и :ор9осL”.26

То9оровски је DосLавио :оло мрLво Lело (није ХрисL) у наручју
оJучене мајке. Мајка је Dре9сLављена у националној сLилизова-
ној о9ећи, као симJол и 9осLојансLвен лик DарLизанске мајке. У
овом ра9у је, нешLораније, Jило речи о Пор�ре�у сељаке, и Lа9а  је
речено 9а ће Lај лик, мало сLилизованији, DослужиLи као мо9ел
за лик мајке на ПиеLи, 9ок је DорLреL– :лава сина–мо9елован  као
9осLојансLвен мушки лик ослоJођен :рча и DаLеLике.  Маке�онска
?ие�а је изливена у Jронзи и DосLављена у хол Маке9онске ака-
9емије наука и умеLносLи. 

При крају 1976.  То9оровски је начинио DорLреL скоDске оDерс-
ке Dевачице Ане ЛиDша Тофовић. Иако је лик вајан Dрема фоLо-
:рафији,  Dосе9ује  све осоJине 9оJро :рађено: DорLреLа. И ов9е,
као и ко9 9ру:их DорLреLа, То9оровски  рафинираним  језиком
Lумачи  каракLер и Dсихофизичке осоJине  мо9ела.

Го9ину 9ана  DоLом, То9оровски ра9и С?оменик револуционару
Сави Савеву у Ђевђелији. СDоменик је реализован као сLојећа
Jронзана фи:ура  насађена  на DосLоље о9 камена.  Саво Савев је
рађен на реалисLичан начин. Ње:ов DокреL руке је снажан, Dо:-
ле9 9уJок, Dро9оран и уDерен у 9аљину. 

Иако :а је Dосле9њих :о9ина  живоLа JолесL сDречавала 9а
сLвараоJимније ра9ове, То9оровски је Jио акLиван,  и  сLално је
изла:ао на колекLивним изложJама.  Ка9а већ није  мо:ао 9а се
Jави скулDLуром, онако како је желео, То9оровски се Lих :о9ина
инLензивније Jавио црLежом.  Као ученик  ЉуJомира Ивано-

26 Усмена изјава  Д. То9оровско:.
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вића,  он  је Jио  о9личанцрLач.   Ње:ови најсLарији сачувани цр-
Lежи  DоLичу из 1947. :о9ине.  ОDшLа о9лика  Lих црLежа је 9а су
сви о9ре9а окренуLи скулDLури. Тачније, на њима је умеLник
JесDрекорно Lачним линијама „скицирао” оDшLи из:ле9  сваке
реализоване скулDLуре. Ту су и црLежи је9но: Jроја скулDLура
које није сLи:ао 9а реализује. Сачувани црLежи оLкривају  9а је
То9оровски  сLу9иозно и Dажљиво Dрилазио сваком свом 9елу, и
9а је свако  о9 њих Jило DосмаLрано  из више у:лова, и Jило за-
мишљено  у више варијанLи.

НАГРАДЕ, ПРИЗНАЊА И КРАЈ КАРИЈЕРЕ

Го9ине 1973. То9оровски је у Бео:ра9у, заје9но са скулDLором
Максимом Димановским, 9оJиоI на:ра9у  на конкурсу за и9ејно
решење  DлакеLе АВНОЈ-а. Наре9не:о9ине, ДрушLво ликовних
умеLника Маке9оније на:ра9ило је То9оровско: за „9у:о:о-
9ишњу акLивносL”. На самом крају Lе кален9арске :о9ине (26.12.)
Димо То9оровски је изаJран за ре9овно: члана Маке9онске ака-
9емије наука и умеLносLи. Сле9еће(1975) :о9ине,  То9оровском је
у Бео:ра9у уручена савезна на:ра9а 4.јули „за  најJоље осLварење
у оJласLи ликовно: сLваралашLва”. Три :о9ине  9оцније (1978)
То9оровском је у  Бео:ра9у 9о9ељено  Dризнање  за „унаDређење
квалиLеLа ликовно: васDиLања”. На:ра9уму је 9о9елио  Савез ли-
ковних умеLника и Dе9а:о:а Ју:ославије. Прво: сеDLемJра 1979.
:о9ине,  Dосле 34 :о9ине  ра9а у УмеLничкој школи у СкоDљу, Ди-
мо То9оровски је Dензионисан.

На DочеLку скоDско: Dерио9а То9оровски је заDочео  фи:уру
жене која ниже 9уван. Њу ће  завршиLи Lек 1979.  Реч је о фи:ури
названојНиза, која је осLварена као сLаLична, се9ећа  фи:ура.  Ње-
на мо9елација је слична мо9елацији исDољеној на Маке�онској
?ие�и.

О9 ра9ова насLалих  у  Dосле9њим :о9инама живоLа исLичу се:
Жена која �ере ку?ине, Девојка са �у�амаром, На жици.

ПоеLизовану фи:уру Жене која �ере ку?ине (1979) красе о9ређе-
ни аLриJуLи (мож9а и неDоLреJни). СкулDLор је исDо9 њених не-
жних су:есLивних руку DричврсLио :ранчицу о9 куDине.  Фи:ура
је на:лашено сLилизована и  9елује  љуDко и умилно.

Фи:уру Девојка са �у�амаром (1979) можемо 9а DрихваLимо као
сесLру већ сDоменуLе Жене која �ере ку?ине. То је  9евојкакоја се у
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је9ном  инLимном LренуLку  о9војила о9 реално: свеLа и раз:ова-
ра са неви9љивом  JуJамаром.

Димо То9оровски је Jио је9ан о9 оснивача ДрушLва ликовних
умеLника Маке9оније, УмеLничке школе у СкоDљу и  УмеLничке
:алерије у СкоDљу(1949). АкLивно је изла:ао на свим изложJама
ор:анизованим у Маке9онији о9 1942. 9о 1979.  Звучи невероваL-
но, али ника9а није самосLално изла:ао. То9оровски је с Lим у ве-
зи 1978.  рекао: 

„ПриDремање ра9ова за самосLалну изложJу (9а Jи она  осLавила
уLисак  целине)  захLева о9 умеLника  9а ра9и Dо неком Dро:раму.
То DракLично значи 9а Jи изложени ексDонаLи морали 9а Jу9у  за-
вршени 9о краја.  Крај је оDасан неDријаLељ умеLносLи. ЗаLо  ми се
и чини  9а 9о 9ана-9анашње:, Dосле скоро Dе9есL :о9ина Jављења
скулDLуром, нисам завршио није9но 9ело, у сваком  о9 њих налази
се  нешLо шLо Jи мо:ло 9а Jу9е DочеLак ново: ра9а.”27

Ка9а  Dажљиво  анализирамо  оно шLо је  Димо То9оровски
сLворио Lоком чеLири  и Dо 9еценије инLензивно: Jављења
скулDLуром, уочићемо 9а у ње:овом ра9у није Jило   великих
Dромена. Ње:ова је скулDLура изашлаиз 9оJро савла9ано: занаLа
реалисLичких вајара. 

Димо То9оровски је вајар снажно: замаха и Jујно: LемDера-
менLа. У Dоје9иним раз9оJљима каријере, осоJиLо у DорLреLи-
ма, Dоје9иним фи:урама и женским акLовима, он је уJе9љив и
снажан умеLник, а ње:ово  9ело је љуDко, еле:анLно, DоеLично и
начињено  с оном љуJављу за мо9елацију, којом су се о9ликова-
ли умеLници фиренLинске школе. (То9оровскије 1954. Jоравио
извесно време на сLу9ијском усавршавању у ИLалији).  У сLвара-
лашLву То9оровско:, осоJиLоу ра9овима насLалим  Lоком шесLе
9еценије 9ва9есеLо: века, осећа се уLицај Бур9ела, Ро9ена, Меш-
Lровића и Ау:усLинчића.

Не JесDрекоран као умеLник, То9оровски је JесDрекоран у чис-
LоLи 9оживљаја и чисLоLи з9руженосLи са својим временом. Ре-
ализовао је значајан Jрој ра9ова у веома сложеним  економским,
социјалним и DолиLичким Dриликама.

Два9есеL Lреће: аDрила 1983. умро је у СкоDљу Димо То9оров-
ски.

27 ГруDа сLу9енаLа исLорије умеLносLи са Филозофско: факулLеLа у СкоDљу,
DосеLила је  аLеље То9оровско:  и раз:оварала са њим.    
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SUMMARY A FEW WORDS ABOUT THE FOUNDER 
OF THE MACEDONIAN MODERN SCULPTURE

This paper discusses the life and work of Dima Todorovski, the
founder of the Macedonian modern sculpture. Dimo Todorovski was
born in Thessaloniki in 1910. He finished the Art School, the sculp-
ture department, in Belgrade in 1935. He lived and worked in Skopje
from 1942 until his death in 1983. During his career, he made an
impressive number of sculptures among which are portraits, lovely
female nudes, figures of men in motion, and other pieces related to
the WWII. His best pieces include: The Portrait of the Artist’s Mother, A
Peasant Woman Portrait, The Pit, The Macedonian Pieta, A Girl,  A monu-
ment in honour of Koco Racin, The Miladinov Brothers, St. Kliment Ohridski. 
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