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ВОВЕД

 Никола Мартиноски е несомнено најголемиот и најважниот македонски 
уметник на дваесеттиот век. Тој успеа да ги спои модерните западноевропски 
уметнички текови со битот на македонскиот народ и, творејќи со еден уникатен 
и веднаш препознатлив ликовен стил, создаде дела што долги години беа 
синоним за модерната македонска уметност. 
  Но, и покрај огромното значење за ликовната култура на Македонија, 
творештвото на Никола Мартиноски не е доволно познато и проучено. 
Голем изучувач на ликовното дело на Мартиноски беше професорот Борис 
Петковски. Тој, како директор на Музејот на современата уметност во Скопје, 
организираше некои од последните изложби на Мартиноски,1 а во 1975 година, 
на Филозофскиот факултет во Белград,2 успешно го одбрани и својот докторски 
труд посветен на уметникот што подоцна ќе биде објавен како монографија за 
Никола Мартиноски. Таа книга е камен-темелник за сите понатамошни студии и 
текстови кои се занимаваат со творештвото на Мартиноски. 
 Меѓутоа, мора да се истакне дека двете изданија на книгата на Петковски 
– првото од 1982 година3 а второто од 1997 година4 – како и другите бројни текстови 
и покуси написи, поврзани со различни аспекти во уметноста на Мартиноски, што 
Петковски ги објавуваше до својата смрт,5 се директно преземени од неговата 
докторска студија (започната во времето кога Мартиноски сè уште беше жив) 
и не носат некои нови сознанија или информации освен тие презентирани во 
далечната 1975 година. 
 Дополнително, прегледот на стручната литература посветена на 
Мартиноски покажува дека од неговата смрт (во 1973 година) па до овој текст (во 
2016) објавена е само една друга битна студија посветена на животот и делото 
на Мартиноски. Тоа е текстот на Елена Мацан Чукиќ („Никола Мартиноски“) 
објавен во „Споменица посветена на покојниот Никола Мартиноски, редовен 
член на Македонската академија на науките и уметностите“ во 1974 година.6 
Основа за текстот на Мацан-Чукиќ се низата разговори што авторката ги водела 
со Мартиноски во периодот од 1958 до 1961 година.7 Но, за жал, многуте ситни 
фактографски неточности ја намалуваат веродостојноста на овој текст. 
 Текстовите, пак, во бројните каталози од ретроспективните изложби на 
дела на Мартиноски не даваат некој нов и кохерентен приказ на уметноста на 
Мартиноски,8 а дури и студиите посветени на модерната македонска уметност, 
кога се осврнуваат на уметноста на Мартиноски, се потпираат на делото на 
Петковски.9 Постојат и други бројни примери каде што текстот на Петковски е 
директно преземен, без авторот да понуди нешто ново и свое.10

 Од тие причини, оваа книга, која продолжува онаму кај што Петковски 
застана, а воедно дава една нова визура и нова иконографска и стилска анализа 
на уметноста на Мартиноски, беше неопходна. 
 Оваа студија на уметноста на Мартиноски обработува само еден период 
од животот и делото на Никола Мартиноски. Кога започнав со подготовката на 
мојот истражувачки проект, многу бргу ми стана јасно дека подлабока анализа 
на делата на Мартиноски, но и на неговиот развоен пат како уметник, не ќе 
биде возможна ако во еден здив го обработам целиот негов живот. Мартиноски 
е исклучително плоден автор кој за повеќе од пет децении творештво има 
направено илјадници дела. 
 Затоа помислив дека неговото творештво треба да се „подели“ и обработи 

8. Види ги текстовите на ретроспективните 
изложби на дела на Мартиноски во 1993 
(ПЕТКОВСКИ 1993), 2003 (ПЕТКОВСКИ 2003), 
2013 година (ТАЛЕСКА 2013) или текстовите на 
Владимир Величковски во каталогот Никола 
Мартиноски, неизложени дела, Уметничка 
галерија Скопје, Скопје, 2003.
9. Како на пример ПАУНОВСКИ 2007. 
10. МАРКОВИЋ 2012. 

7. МАЦАН ЧУКИЌ 1974, стр. 20,  фуснота 4.

6. МАЦАН ЧУКИЌ 1974. 

5. Како на пример ПЕТКОВСКИ 1975 (2), 
ПЕТКОВСКИ 1976 (1) или ПЕТКОВСКИ 1997 (2). 

3. ПЕТКОВСКИ 1982 (1). 
4. ПЕТКОВСКИ 1997 (1). 

1. Никола Мартиноски, слики и цртежи, 
16-30.6.1969, Уметничка галерија, Музеј на 
современа уметност Скопје, 1969
2. ПЕТКОВСКИ 1975 (1). 
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во два дела. Поделбата на: периодот од неговото раѓање до 1945 година (1) и 
оној од 1945 година до смртта (2) ми се чинеше логична, и тоа од повеќе причини. 
Не само што 1945 година е година од огромно значење за македонскиот народ, 
туку таа е значајна и за самиот Мартиноски. Таа година тој се оженил со Злата 
Хаџилега, која ќе биде негова доживотна сопатничка, го добил првиот син, а 
дополнително, во таа година, по ослободувањето на Македонија, се појавуваат 
и нови теми и мотиви во неговото творештво.
 Книгава е поделена на пет дела кои содржат повеќе поглавја. 
 Првиот дел „Кратка биографија, 1903-1945 година“ говори за животот 
на Мартиноски до 1945 година и донесува кратки објаснувања на важните 
периоди и моменти во него. Во поглавјето одделно се разгледани: детството на 
Мартиноски во Крушево и во Скопје, студентските години во Букурешт, краткиот 
престој во Париз, и животот на Мартиноски во Скопје и во Крушево од 1929 до 
1945 година. 
 Вториот дел од оваа книга, наречен „Ликовно творештво“, има четири 
поглавја („Почетоци, 1919-1927“, „Париз и Скопје, 1927-1931“, „’Новата париска 
школа’ и други ликовни влијанија во сликарството на Никола Мартиноски, 1931-
1935“ и „Уметноста на Никола Мартиноски во втората половина на триесеттите 
години“) кои хронолошки го анализираат ликовниот развој на Мартиноски како 
уметник, почнувајќи од неговите први остварувања, направени додека тој сè 
уште бил чирак во работилницата на Папрадишки, за да заврши со 1945 година.
 „Сликарски теми и мотиви“ го сочинува најобемниот дел од оваа книга. 
Во девет поглавја се опфатени сликарските теми во творештвото на Мартиноски. 
Одделно се разгледани: портрети, автопортрети, мртви природи, пејзажи, актови, 
цртежи, графики, илустрации, како и фреските на Мартиноски во кафеаната 
„Океан“.
 Делот од книгата наречен „Никола Мартиноски и ликовната култура на 
триесеттите“ се осврнува на предвоените мецени и колекционери на уметноста 
на Мартиноски. Посебни поглавја се посветени на: Друштвото на пријателите на 
уметноста „Јефимија“ од Скопје, на еден од првите колекционери на модерната 
македонска уметност Милан Јовановиќ Стоимировиќ, кој е воедно и основач и 
главен уредник на скопскиот дневен весник „Вардар“, како и на богатиот скопски 
трговец Михајло Шкаперда кој од Мартиноски нарачал бројни слики за да ја 
декорира својата куќа во Скопје. Додека, пак, поглавјето „Никола Мартиноски и 
уметничката група Облик“, го анализира учеството на Мартиноски во животот на 
уметничката група Облик (секако една од најважните и највлијателни уметнички 
групи во предвоена Југославија) донесувајќи информации за сите изложби на 
Облик на кои Мартиноски учествувал.
 Последниот дел од оваа книга е наречен „Технички осврти“ и во него се 
презентирани: студија за потписите на Никола Мартиноски во периодот од 1920 
до 1945 година, листа на самостојни и групни изложби на Мартиноски, заедно 
со информации за делата со кои тој настапил на тие изложби, и две поеми на 
Мартиноски – „Кафеаната ’Океан’“ и „Циганска мајка“.
 Оваа студија на уметноста на Никола Мартиноски во целост се 
базира на примарни документарни извори. Најважниот архив беше оној на 
Македонската академија на науките и уметностите кој содржи три архивски 
фонда од непроценливо значење за секое истражување на животот и делото на 
Мартиноски. 
 На прво место тоа е Фондот „Никола Мартиноски“ кој содржи голем дел 
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од приватната и официјална (во својство на претседател на тогашната Уметничка 
галерија во Скопје, т.е. денешната Национална галерија на Македонија) 
кореспонденција на Никола Мартиноски. 
 Фондот „Јефимија“ содржи фотокопии од официјалните документи на 
Друштвото на пријателите на уметноста „Јефимија“ од Скопје, кои датираат од 
периодот од формирањето на друштвото до почетокот на Втората светска војна. 
„Јефимија“ е од огромно значење за развојот на културниот живот на Скопје пред 
Втората светска војна и јас во овој текст на Друштвото му посветив цело едно 
поглавје („Друштво на пријателите на уметноста  Јефимија“). Меѓутоа, мора да 
нагласам дека е потребна посебна, детална студија за работата на ова друштво, 
и се надевам дека некој иден истражувач ќе ја преземе таа мисија. Оригиналите 
на документите на „Јефимија“ се наоѓаат во библиотеката на Музејот на 
современата уметност во Белград, но мене (и покрај неколкуте обиди) не ми 
беше дозволено да ги видам. Затоа, не знам колку од тие документи постојат 
како фотокопирани дупликати во Скопје. 
 Третиот фонд во Архивот на МАНУ е фотодокументацијата на Благој 
Дрнков која содржи огромен број негативи на дела од познати македонски 
уметници, вклучувајќи го тука и Никола Мартиноски. 
 Архивот, пак, на градот Белград ја поседува сета документација на 
Друштвото на пријателите на уметноста „Цвијета Зузориќ“ од Белград која, 
помеѓу останатото, ја содржи кореспонденцијата на Мартиноски со Друштвото, 
минутите на состаноците на Друштвото (при што често се споменува Мартиноски), 
како и преписката на Мартиноски со неколку негови пријатели кои живееле во 
Белград.
  Центарот за документација на Музејот на современата уметност во 
Скопје, како и библиотеката на Музејот на современата уметност во Белград, 
чува документација која претежно се состои од исечоци од дневни весници во 
кои се спомнува Мартиноски, и тие во голем дел датираат од времето по неговата 
смрт во 1973 година.
 За жал, документацијата и архивскиот материјал што се однесува на 
работата на Мартиноски како директор на Уметничката галерија во Скопје е 
уништен при една од поплавите на депото на галеријата, а многу малку архивски 
материјал поврзан со Мартиноски има во Архивот на Република Македонија и во 
тој на градот Скопје.
 Од огромна важност за оваа студија беше и Одделението за ретка 
периодика при Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент 
Охридски“ во Скопје каде што ги консултирав речиси сите дневни весници 
и периодични списанија што се објавувале на територијата на Македонија во 
периодот од 1920 до 1941 година. Тука говорам, пред сè, за броевите на дневните 
весници „Вардар“ и „Скопски гласник“, како и за списанието „Јужни преглед“. 
Предвоените броеви на белградските весници „Политика“, „Правда“ и „Време“ 
денеска се достапни во дигитална форма на веб страницата на Дигиталната 
Народна библиотека на Србија (а копии од весниците може да се најдат во НУБ 
„Св. Климент Охридски“, во Архивот на Град Скопје како и во Градската библиотека 
„Браќа Миладиновци“ во Скопје), додека тие на весникот „Novo Doba“ ги има на 
страницата на Универзитетската библиотека во Сплит. 
 Денеска постојат неколку големи јавни и приватни колекции на дела 
на Мартиноски. Во Македонија, секако, најголемата колекција на негови дела 
се наоѓа во неговото родно Крушево, во Галеријата Никола Мартиноски. Други 
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големи јавни збирки што вклучуваат слики и цртежи на Мартиноски кај нас 
се Националната галерија на Македонија во Скопје, Музејот на современата 
уметност и Музејот на град Скопје. Надвор од Македонија дела на Мартиноски 
може да се најдат во музеи и галерии во сите поранешни југословенски 
републики. За оваа студија на Мартиноски најважни беа колекциите на Музејот 
во Смедерево, на Музејот на современата уметност во Белград, како и таа на 
Народниот музеј во Белград. Приватни збирки кои содржат дела на Мартиноски 
што беа вклучени или релевантни за оваа студија најмногу има во Македонија 
(претежно во Скопје, но и во Тетово, Крушево, Битола и Охрид) и Србија 
(Белград, Нови Сад и Ниш). Дополнително, важни приватни колекции со дела на 
Мартиноски има во Холандија, Хрватска и САД.
 Кога говорам за делата на Мартиноски, мора да напоменам дека многу 
од неговите слики и цртежи, без разлика дали припаѓаат на приватни или јавни 
колекции, се во незавидна, опасна ситуација. Депоата, како и начинот на кој тие 
се чуваат, се несоодветни и ако наскоро не се преземе нешто, штетата ќе биде 
огромна и трајна.
 Најнакрај, би кажал дека се надевам оти за неколку години ќе биде 
објавен и вториот дел од оваа студија (текстот што го ’покрива’ и останатиот 
дел од творештвото на Мартиноски), како и еден том што ќе ги презентира сите 
документи што јас ги користев во подготовката на овој текст. Моја најголема 
желба е обработката на творештвото на Никола Мартиноски да продолжи, а 
оваа книга, како мој скромен придонес во познавањето на неговата уметност, да 
биде основа и поттик за други истражувачи кои ќе му се посветат на делото на 
најголемиот македонски уметник на дваесеттиот век, Никола Мартиноски.
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1. КРАТКА БИОГРАФИЈА, 1903-1945

Крушево и Скопје, 1903-1919

 Никола Мартиноски е роден во Крушево, на 18 август 1903 година. 
Татко му Коста бил трговец со жито, а мајка му Анушка домаќинка. Во тоа време 
семејството се презивало Мартин или Мартини.1 Извесно време Коста работел 
во фабрика за штофови во Каиро,2 а по смртта на еден од неговите браќа – 
Рафаел, со другиот брат, Никола, Коста останал да работи во Романија долго, 
дури 21 година.3 Тие управувале со некоја фарма во местото Алмажел, блиску 
до градот Дробета-Турну Северин на Дунав, на границата помеѓу Романија и 
Србија. „Имотот го одржувале поголем број селски семејства, а големата куќа 
ја опслужувале десетина слуги. Членовите на семејството Мартин го посетувале 
[Коста] еднаш годишно патувајќи со воз [од Скопје] до Белград, а потоа со брод 
до Турну Северин од каде што се префрлувале со кола до Алмажел. Никола 
почнале да го носат тука кога имал 6 години. Татко му го задржал имотот според 
нецелосните податоци, веројатно, некаде до пред Првата светска војна“.4 Мајката 
Анушка, заедно со децата (Никола имал тројца браќа и четири сестри),5 живеела 
во Крушево сè до 1910 година, кога се преселила во Скопје. 
 Мартиноски за своето детство ќе рече: „Роден сум во 1903 година 
во Крушево, во времето на Востанието, и преселен во Скопје на претшколска 
возраст. Колку се сеќавам, некое време носев и фес. Фрегвентирав романско 
основно училиште каде што, покрај романскиот јазик го совладав и турскиот, 
кој во училиштето беше облигатен. Тоа се годините на појавата на првите знаци 
на љубовта кон цртањето каj сите, па и кај мене. Од тој период ми останаа во 
сеќавање редица ученици на чии таблици им цртав животни по желба. Таа љубов 
останува константна до крајот на животот и се оформува или не, во зависност од 
многу околности, а во тоа време, предимно од материјалната положба, свесноста 
и упорноста на почетокот“.6

 За време на Првата светска војна, кога Македонија била под бугарска 
окупација, Мартиноски бил запишан во бугарска гимназија, а по војната одел во 
српска гиманзија, каде што цртање и ликовна уметност му предавал Христофор 
Црниловиќ. Отприлика во тоа време Мартиноски станал чирак во работилницата 
на Димитар Андонов Папрадишки.  Папрадишки бил роден во 1859 година во 
селото Папрадиште, во семејство на зографи, ѕидари, каменоресци и резбари.7 
Сликарскиот занает го изучил работејќи покрај татко му (кој бил градител), 
пред да помине три години на Киевската иконографска школа кај професорот 
Вушњевски.8 По враќањето во родниот крај, Папрадишки работел во Македонија 
и во околните земји, како сликар и зограф. 
 Папрадишки „...го извршил историски значајниот преод од 
средновековнитот византиски идиом кон штафелајното маслено сликарство со 
профани теми (граѓанскиот портрет, пејзажот како самостоен вид, фигуративните 
композиции со историски и фолклорни теми итн.) остварувајќи проткајување 
меѓу хетерогените стилски, тематски и содржински компоненти“.9 Починал во 
1954 година. 
 Во 1919 година, Папрадишки со семејството се преселил во Скопје.10 
Мартиноски вели: „Во тоа време со часови седев пред дуќанот ’Виранли’ – така 
го викав дуќанот на чичко Димитрие Андонов-Зографот – и гледав како слика ... 
сè дури еден ден не влегов внатре кај него и побарав да ме прими како чирак“.11 

1. На единствениот сочуван документ (датиран 
во 1917 година) што се однесува на таткото 
на Никола Мартиноски, Коста, тој е потпишан 
како Коста Мартинов. Мартиноски на првите 
слики се потпишува како Мартини и Мартин. 
Поподробно за семејното презиме, за неговото 
менувањето од Мартин во Мартиноски, како 
и за првите потписи на Мартиноски види го 
поглавјето: „Потписите на Мартиноски во 
периодот 1920-1945“.
2. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 34.
3. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 18.

4. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 204, фуснота 7.
5. Само братот Стерија и сестрите Емилија и 
Шундика, биле живи по Првата светска војна.

6. БАКЕВСКИ 1971.
7. Повеќе за Димитар Андонов Папрадишки 
види во НИКОЛОВСКИ 1985, како и во МАЦАН 
1960.
8. АЛЕКСОСКА 2005, стр. 8.
9. ВЕЛИЧКОВСКИ 2005, стр. 5.
10. АЛЕКСОСКА 2005, стр. 8.
11. СМИЧЕСКИ 1967.

1. Куќата на Мартиноски во Крушево.
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Меѓутоа, други извори напоменуваат 
дека поради слабиот успех на 
Мартиноски во основното училиште, 
како и во гиманзијата, таткото 
Коста го ’дал’ во работилницата на 
Папрадишки да учи занает.12 Наскоро 
во работилницата на Папрадишки 
дошол и Томо Владимирски кој, 
заедно со Мартиноски, Лазар 
Личеноски и Димитар Пандилов, ќе 
биде еден од основоположниците на 
модерната македонска уметност.13 
Тие двајцата учеле како да „... тријат 
бои [мелат пигмет], да делкаат штици, 
да мачкаат платна со некакви за нив 
таинствени течности [препарираат/
подготвуваат платна]. Само одвај 
понекогаш, чичко Димитар им 
дозволуваше да присуствуваат кога 
тој, свечено расположен, ставаше 
злато на штиците за икони. Долго 
време не смееја ни да го пипнат 
златото, зашто беше скапо и уште 
поскапо откако ќе се залепеше за 
штицата“.14

 Мартиноски не останал долго во работилницата на Папрадишки. „Тука ги 
научив принципите околу препарацијата на штицата, иконографските шаблони 
за цртање на штицата и други. Потоа остануваше само уште една работа: да се 
убедат родителите за да ми дозволат да учам сликарство“.15 Мацан Чукиќ вели 
дека Никола успеал да го убеди татко му да му дозволи да студира сликарство 
покажувајќи му некое свое дело. „... [Т]атко му на Никола никако не веруваше 
дека неговиот син е талентиран за сликарство. Никола, пак, на својот на смрт 
болен татко (1920 г.) му покажува една копија (една сцена од тогаш популарната 
серија илустрации од романот ’Кво вадис’) и тој вчудоневиден и одушевен им 
остава на своите домашни аманет: Никола да го испратат во уметничка школа во 
Романија, во Букурешт“.16  
 „По смртта на татко ми, мајка ми и другите од куќата решија да ми ја 
исполнат желбата. И бидејќи во Белград училиштето не беше најпогодно, а имав 
родбинска врска која ми ја создаде можноста за учење во Романија, бев испратен 
во Букурешт“.17 Не знаеме точно кога Мартиноски заминал за Букурешт. Тој 
самиот во една прилика ќе изјави дека имал полни 18 години кога го напуштил 
Папрадишки, што би значело дека за Букурешт заминал некаде во 1921 година,18 
но документи од Школата за убави уметности во Букурешт потврдуваат дека 
Мартиноски уште во 1920 година посетувал настава во неа.19 

Букурешт, 1919-1927

 Романската држава, посебно во периодот од крајот на деветнаесеттиот 
век до Првата светска војна, била ’присутна’ во Македонија. Отворени биле 

2. Првата куќа на семејството Мартиноски во
Скопје, на улица Загребска 8.

12. МАЦАН ЧУКИЌ 1974 стр. 19, како и АА., 
„Никола Мартиноски“, Фронт, Белград, 
29.2.1980.

13. Повеќе за Владимирски види во Томо 
Владимирски, сто години од раѓањето, 
Национална галерија на Македонија, Скопје, 
2004, како и во ЏЕПАРОВСКИ 2011.

14. МАЦАН ЧУКИЌ 1974, стр. 19.

15. СМИЧЕСКИ 1967.

16. МАЦАН ЧУКИЌ 1974, стр. 20.

17. СМИЧЕСКИ 1967.

18. РАДИВОЈЕВИЋ 1968. 

19. Архив на МАНУ, Фонд „Никола Мартиноски“, 
74 1-5.
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повеќе романски училишта, а и бројни 
Македонци, посебно оние со влашко потекло, 
студирале или работеле во Романија.20 Прв 
братучед на Мартиноски (Капетану син на 
една од сестрите на татко му Коста) бил 
зограф во Букурешт.21 Покрај тоа, Мартиноски 
не бил првиот Македонец кој дипломирал 
на ликовната школа во Букурешт. Перикле 
Капидан, роден во Прилеп (во 1868 година), од 
1887 до 1893 година бил студент во Букурешт, 
каде што учители му биле Теодор Аман (Theodor 
Aman), Георге Татареску (Gheorghe Tattarescu) и 
Георге Деметреску Миреа (George Demetrescu 
Mirea).22 
 Мартиноски во Букурешт поминал 
седум години. „Целта и пред сè големата љубов 
кон уметноста ме очеличија. Долги се тие седум 
години на престојот во новата средина за да 
можам да се доискажам со малку зборови. 
Но, сторив сè за да се здобијам со занаетот на 
сликарството. Од таа школа со големи традиции 
и со искусни големи педагошки и уметнички 
имиња, се здобив со знаење што во последните 
години на специјализацијата ми овозможи да 
ја добијам првата награда“.23

 „Националната школа за убави уметности во Букурешт“ (Şcoala Naţională 
de Arte Frumoase din Bucureşti), основана во 1864 година,24 го следела моделот 
на париската Ecole des Beaux-Arts.25 „Студентите се запишувале на Школата како 
’полноправни’ или како ’примени’, во зависност од тоа дали претходно завршиле 
гимназија или не. Така и Мартиноски, како и Александру Чукуренку [Aleksandru 
Ciucurencu], познатиот романски сликар, бил вклучен меѓу ’нематрикулираните’ 
студенти“.26 Мацан Чукиќ вели дека на Мартиноски: „иако имал само три класа 
гимназија, поради очигледниот талент му даваат дозвола да се запише [на 
Школата во Букурешт]“.27 Тврдењето на Мацан Чукиќ (дека Мартиноски бил 
примен во школата само поради големиот сликарски талент, со три завршени 
класа гиманзија) е сомнително. Хронологијата во овој дел од биографијата на 
Мартиноски тешко може да се утврди, но моето мислење е следно: Мартиноски 
во Македонија завршил три класа гимназија (учебните години од 1916-1919). 
Кон почетокот на 1919 (додека сè уште бил ученик во скопската гимназија),28 тој 
станал чирак во работилиницата на Папрадишки. Кај Папрадишки, Мартиноски 
не останал долго и го напуштил во текот на летото 1919 година. Во есента истата 
година тој веќе бил во Букурешт. Таа есен/зима Мартиноски ги посетувал курсевите 
на таканаречената Слободна академија (која била приватна школа за уметност).29 
Овие курсеви за Мартиноски биле подготовка за упис во Националната школа во 
следната 1920 година, кога бил примен како нематрикулиран студент.30 Ова се 
совпаѓа со тврдењето на некои роднини на Мартиноски, дека тој веќе во есента 
1919 година бил во Букурешт.31  
 Мартиноски во документите на Школата (говорам за Catalog General) 
обично е запишан како Nicolae Martineanu (во учебната 1920-21, 1922-23, 1923-

20. За пример на двајца Македонци кои се 
школувале во Романија, Михаило Шкаперда и 
Никола Симота, архитектот на вилата Шкаперда, 
види „Никола Мартиноски и ликовната култура 
на триесеттите“ поглавје „Михајло Шкаперда“.
21. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 204, фуснота 5, и 
МАЦАН ЧУКИЌ 1974, стр. 19.
22. Перикле во 1897 година заминал за 
Германија, каде што на Ликовната академија 
во Минхен студирал цртеж кај Николаус Ѓусис 
(Nikolaus Gysis) и сликарство кај Карл вон Мар 
(Carl von Marr). Потоа студиите ги продолжил 
во Париз на Ecole des Beaux-Arts во студиото 
на Леон Бона (Léon Bonnat). Меѓу 1901 и 1919 
година живеел во Солун од каде што праќал 
слики во Букурешт. Во 1919 се преселил во Клуж 
каде што, во 1925 година, почнал да предава 
уметност на Школата за убави уметности. 
Починал во Клуж, во 1966 година. BELDIMAN 
2014 (3),  стр. 103.
23. БАКЕВСКИ 1971.
24. Тогаш под името Şcoala Naţională de Belle-
Artе din Bucureşti.
25. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 24.
26. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 21. 
27. МАЦАН ЧУКИЌ 1974, стр. 20.
28. Самиот Мартиноски го потврдува ова „Бев 
ученик во гимназијата и во слободното време 
работев кај чичко Димитрија“, ГАВРИШ 1960. 
29. Слободната академија во Букурешт „... 
настојувала да спроведе послободна настава 
и изразни тенденции лишени од патосот и 
сентименталноста на официјалната романска 
акдемска ликовна студија.“ ПЕТКОВСКИ 1982 
(1), стр. 47.

3. Школа за убави уметности во Букурешт, клас од 1924 година. Во прв ред од лево на десно 
професорите: Д. Ц. Атанасиу, Константин Артачино, Костин Петреску, Фриц Шторк, Димитрие 
Серафим и Деметреску Миреа. Никола Мартиноски е третиот од лево во горниот ред.



13

24, 1924-25, 1926-27 година; понекогаш како Martineanu Nicola или скратено 
Martineanu Nic.) или како Martin (во 1925-26 година).32 Дополнително, во 
списоците на студенти кои ја посетувале школата се појавуваат Nicolae Martinescu 
и Alex. Martinescu.33 
 Во првите четири години, Мартиноски го следел основниот курс на 
Школата, кој го завршил во 1924 година со оценка добар.34 Во тој период (1920-
1924) Мартиноски слушал часови по анатомија, перспектива, историја на 
уметноста, скулптура/вајарство, дизајн и декоративни уметности.35 Во следните 
три години, од 1924 до 1927 година, Мартиноски бил запишан на специјален/
специјалистички курс по сликање. Во текот на студиите во Букурешт, на 
Мартиноски му предавале Фредерик ’Фриц’ Шторк (Frederic ’Fritz’ Storck, цртање), 
Димитрие Пачуреа (Dimitrie Paciurea, скулптура), Цецилија Куцеску-Шторк 
(Cecilia Cuţescu-Storck, декоративни уметности), Александру Цигара-Самуркаш 
(Aleхandru Tzigara-Samurkaş, естетика и историја на уметноста), Франциск Рајнер 
(Francisc Rainer, анатомија), А. Д. Атанасиу (A. D. Atanasiu, перспектива), Георге 
Деметреску Миреа (George Demetrescu Mirea, сликарство) и Камил Ресу (Camil 
Ressu, сликарство).36 
 Наставата во Школата била организирана во ателјеа. Отпрвин Мартиноски 
бил во ателјето на Георге Миреа за потоа да премине во ателјето на Камил Ресу. 
 Георге Деметреску Миреа (1852, Камулунг-Мускел – 1934, Букурешт) 
дипломирал на Националната школа за убави уметности во Букурешт (1875 
година) каде што бил студент на сликарите Теодор Аман, Георге Татареску и 
Николае Григореску (Nicolae Grigorescu).37 Добил стипендија која му овозможила 
да студира во Париз на Ecole des Beaux-Arts, во класата на Анри Леман (Henri 
Lehmann; од 1878 до 1879 година), а потоа и во студиото на Шарл Огист Емил Диран 
(Charles Auguste Émile Durand), попознат како Каролус-Дуран (Carolus-Duran; од 
1879 до 1884 година). Од 1889 година бил асистент по сликарство во Букурешт, а 
од 1891 година и редовен професор во Националната школа за убави уметности, 
каде што ги наследил Аман и Татареску, првин како Директор на одделот 
за сликарство, а потоа и како Директор на Школата (1899-1927).38 Неговиот 

метод на предавање се базирал на неговите 
француски искуства, примарно на цртањето по 
модел и на „еклектичен начин на сликање“.39 
„Многу строг, тој предаваше во последните 
три години, обидувајќи се на своите студенти 
да им ја пренесе почитта и разбирањето за 
природните форми, за дисциплината на солидно 
конструирање/поставување... и за основните 
квалитети на добриот сликар“.40 Во класата на 
Миреа, меѓу останатите студенти, дипломирале 
Камил Ресу, Александру Чукуренку и Нику Енеа 
(Nicu Enea).41

 Камил Ресу (Camil Ressu, 1880 Гатати – 
1962 Букурешт) речиси три децении (од 1927 до 
1955 година) предавал на Ликовната академија 
во Букурешт. Своето уметничко образование 
го започнал во школата во Букурешт (во 1897-
1898 година) за потоа да замине на Уметничката 
школа во Јаши (Iaşi, 1892-1902). Од 1902 до 1907 

38. BELDIMAN 2014 (2), стр. 79.
39. BELDIMAN 2014 (4), стр. 107.
40. BELDIMAN 2014 (4), стр. 107. 
41. Повеќе за Енеа види во поглавјата „Илу-
страции“ и „Михаило Шкаперда“

30. Архив на МАНУ, Фонд „Никола Мартиноски“, 
74, 1-5.
31. Информација од Христофор Бојару, за ова 
види ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 20.
32. Архив на МАНУ, Фонд „Никола Мартиноски“, 
71. Во листата на студенти за 1924-25 година се 
појавува и J. Martineanu, додека за 1924-25, 
1925-26 и 1926-27 година запишан е и студент 
под име Aleksandru Martineanu (понекогаш 
како Alexandru Martineanu и Alex. Martineanu). 
Петковски е со мислење дека и овие две 
имиња се варијанти на името и презимето на 
Мартиноски, ПЕТКОВСКИ 1975 (1), книга 2, стр. 
105.
33. „Во Листата на професори и ученици 
на Институтот за пластични уметности ’Н. 
Григореску’ 1864-1964, Букурешт (бившата 
Школа за убави уметности), името на 
Мартиноски е цитирано како Николае 
Мартинеску (стр. 75, 78, 81), Алекс. Мартинеску 
(стр. 87) и Мартин (стр. 90)“. ПЕТКОВСКИ 1975 
(1), книга 2, стр. 105.
34. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 21. 
35. Архив на МАНУ, Фонд „Никола Мартиноски“, 
71.
36. Од листата предмети кои Мартиноски ги 
слушал во првите години од својот престој во 
Букурешт, д-р Ирена Царабаш сугерира дека 
Мартиноски на почетокот специјализирал 
скулптура. (Лична кореспонденција).
37. Аман и Татареску се двајцата основачи на 
Националната школа за убави уметности во 
Букурешт.

4. Класата на Камил Ресу 1927 година. Во средина Камил Ресу, Никола Мартиноски десно, 
позади Ресу.
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година бил во Париз, во студиото на Жан-Пол Лоран на Академијата Жилијан 
(Jean-Paul Laurens, Academie Julian).42 Ресу во 1927 година го наследил Миреа 
како директор на Школата, а потоа бил и ректор на Академијата, во периодот  
1931-1941 (Националната школа за убави уметности во 1931 година станала 
Ликовна академија).43 Енергичен и харизматичен, Ресу од студентите барал да 
внесат рамнотежа меѓу учењето да цртаат и сликарството, велејќи „Човек може 
да биде роден колорист, ама цртањето мора да се научи“.44 За него цртањето 
била клучната вежба при студирањето на формата. „Неговите корекции на 
цртежи на актови беа фасцинантни: мајсторот црташе линија во флуиден, 
непрекинат манир, подигнувајќи ја кредата од хартијата само кога [цртежот] 
беше завршен“.45 „Ние можевме да ги видиме нашите линии и корекциите на 
мајсторот, и така лесно да разбереме што беше целта и што беше погрешно“.46 
„Тој зеде парче јаглен и ... почна да црта на едниот крај и со јака, непрекината 
линија потполно го промени делото; го подигна јагленот само кога цртежот беше 
завршен ... не можевме да го оттргнеме погледот од него“.47 Влијанието на Ресу 
и неговото учење за важноста на цртежот во ликовното дело јасно се гледа во 
творештвото на Мартиноски. 
 Ресу самиот ги бирал моделите по кои неговите студенти вежбале цртање. 
За разлика од некои други уметнички центри (како на пример Париз или Рим), 
во Букурешт моделите во уметничките школи не биле професионални модели. 
Тоа биле обични луѓе, девојки кои продавале цвеќиња, чистачи или носачи 
(амали), живописни жители од сиромашниот дел на градот. Имало неколку луѓе 
(мажи и жени) кои често биле портретирани, но вообичаено било моделите во 
Школата да бидат селектирани секоја сабота.48 Голем број од тие модели биле 
Роми, момчиња и девојки, и најверојатно ’преференцата’ на Мартиноски да 
употребува Роми за модели во своите слики, во текот на целото свое творештво, 
потекнува од седумте години што ги минал во Букурешт.
 Мартиноски го завршил школувањето во Букурешт во 1927 година. 
Неговата дипломска работа била оценета како најдобра на завршните/
дипломски испити. Во Архивот на МАНУ постои фотокопија од оверен превод на 
македонски јазик од дипломата на Мартиноски издадена по дипломирањето на 
13 јуни 1927 година. 
 „Сведочанство за завршување. 
На основата на траженото под бр. 264 од 13 јуни 1927, дирекцијата на 
художествената школа во Букурешт, сведочи да Г. Мартинеану Николаје е 
завршил наполно школото, секција за специјализирање, и класиран I-ви на 
конкурсот за завршување, секција – сликарство. Сведочанството му се дава со 
право да му послужи кој што му треба“.49 
 Свидетелство е потпишано од страна на директорот на школата К. Ресу и 
секретарот Ал. Попеску. 
 Петковски вели дека како прва награда на дипломскиот испит: 
„Мартиноски добил можност да летува еден месец на море, во местото Баја 
Маре, но се откажал во полза на својот колега Чукуренку. Исто така, Мартиноски 
не ја прифатил понудата од Министерството за култура и уметност да добие 
двегодишна стипендија во Париз, со обврска да се врати во Романија и да го 
прифати романското државјанство, зашто младиот уметник бил длабоко поврзан 
со својата земја“.50 Мацан Чукиќ го потврдува ова. „На крајот на школувањето 
за еден акт добива награда, едномесечен престој во Баја Маре. Сакајќи побрзо 
да се врати дома, му ја отстапува наградата на вториот во рангот, на сликарот 

44. BELDIMAN 2014 (6), стр. 181.

42. BELDIMAN 2014 (5), стр. 129.
43. AA., „Proferosri si elevi inclusi in expozitie, in 
ordinea intrarii in şcoala“, De la Şcoala de Belle-
Artе la Academia de Arte Frumoase, Artişti la 
Bucureşti 1864-1948, Muzeul Naţional de Artă al 
României Bucureşti, UNArte, 2014 стр. 346.

45. BELDIMAN 2014 (5), стр. 129.

46. BELDIMAN 2014 (6), стр. 181.

50. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 22.

49. Архив на МАНУ, Фонд „Никола Мартиноски“, 
75-2, Во превод на К. Кусева. 

48. BELDIMAN 2014 (1), 2014, стр. 33. 

47. BELDIMAN 2014 (5), стр. 129.
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Чукуренку (еден од столбовите на романското модерно сликарство помеѓу двете 
војни). Министерството за просвета му дава двогодишна стипендија за Париз 
под услов потоа да се врати во Букурешт на работа. Никола Мартиноски ја одбива 
стипендијата и се враќа во Скопје“.51 
 Овие информации не може независно да се потврдат. Во гратчето Баја 
Маре кое се наоѓа на северот од Романија, блиску до границата со Украина 
(далеку од Црното Море), почнувајќи од 1919 година, Школата организирала 
летни кампови/колонии.52 Колониите ги воделе Димитрие Пачуреа, Габриел 
Попеску и Цецилија Куцеску-Шторк како директори на одделенијата на 
Школата за скулптура, сликарство и декоративни уметности. Меѓутоа Чукуренку 
дипломирал година дена по Мартиноски53 и во 1927 година тој сè уште не можел 
да биде дел од дипломските испити/натпревари.
 Дополнително, Школата во Букурешт, слично како и париската Ecole des 
Beaux-Arts со познатата награда Prix dе Rome, воспоставила годишна награда за 
студентите – стипендија за школување во Париз – Concursul de Paris („Париски 
натпревар“). Еден од условите за добивање на стипендијата (додаден во 1864 
година),54 бил учесниците на конкурсот да имаат романско државјанство.55 
Меѓутоа, оваа стипендија била укината по донесувањето на новите статути на 
Школата во 1908-09 година.56 Оттаму не е јасно за каква стипендија се работи 
и дали воопшто имало стипендија што му била понудена на Мартиноски за 
негово школување во Париз. Единствено може да потврдиме дека кога заминал 
за Париз од Скопје, кон крајот на 1927 година, тој имал со себе препорака од 
професорите во Букурешт.57

Скопје, 1927

 По завршувањето на студиите во Букурешт, Мартиноски се вратил во 
Скопје каде што во 1927 година учествувал на една заедничка изложба. Постојат 
непотврдени информации дека, додека бил студент во Букурешт, Мартиноски 
повеќе пати излагал свои дела на некои групни изложби во градот (во некоја 
книжарница – некаде околу 1926 година,58 и на заедничката изложба на 
дипломирани студенти од Школата за убави уметности во Букурешт, на почеток 

на летото 1927 година).59 Меѓутоа, оваа изложба во Скопје е првото 
претставување на младиот Мартиноски во родната средина.
 Изложбата во Скопје била огранизирана од страна на списанието 
„Јужни преглед“ за да се „манифестира напредокот на културниот 
живот во Скопје“.60 Изложбата се одржала во Просветниот дом и 
била отворена на 28 октомври. На изложбата, покрај Мартиноски 
(кој излагал под името Никола Мартини), учествувале Христофор 
Црниловиќ, Никола Михајловиќ, Душан Адамовиќ, Иван Поточњак, 
Димитар Пандилов (како Димитрије Пандиловиќ), Никола Арсењев, 
Лазар Личеноски, Мирослав Димитриевиќ, Босиљка Валиќ-Јованчиќ, 
Зора Поповиќ и други.61 Мартиноски изложил „...четири одлично 
студирани и фино осенчени студии на глави и еден женски акт со 
необично природен став...“.62 Женскиот акт несомнено е дипломската 
работа на Мартиноски од Букурешт, додека четирите студии на глави 
најверојатно се цртежи изработени во Букурешт. 

52. BELDIMAN 2014 (1), 2014. 34.
53. АА., „Elevi figurand cu lucrari in aceasta 
expozitie“, De la Şcoala de Belle-Artе la Academia 
de Arte Frumoase, Artişti la Bucureşti 1864-1948, 
Muzeul Naţional de Artă al României Bucureşti, 
UNArte, 2014  стр. 107.
54. BELDIMAN 2014 (1), стр. 30.
55. Другите пропозиции вклучувале задол-
жително испраќање на едно дело годишно 
назад во Романија; АА., „Scoala noastra. Invatarea 
artei, vocatie si istorie“, De la Şcoala de Belle-Artе 
la Academia de Arte Frumoase 1864-1948, Muzeul 
Naţional de Artă al României Bucureşti, UNArte, 
2014, стр. 30.
56. АА., „Scoala noastra. Invatarea artei, vocatie 
si istorie“,De la Şcoala de Belle-Artе la Academia 
de Arte Frumoase 1864-1948, Muzeul Naţional de 
Artă al României Bucureşti, UNArte, 2014, стр. 30.
57. СМИЧЕСКИ 1967. 
58. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 22.
59. ПЕТКОВСКИ 1975 (1), стр. 97.
60. АА., „Изложба слика у Скопљу“, Јужни 
Преглед, бр. 1, Скопје, 1927, стр. 47. 
61. АА., „Изложба слика у Скопљу“, Јужни 
Преглед, бр. 1, Скопје, 1927, стр. 48.
62. ОРХАНОВИЋ 1927, стр. 90.

51. МАЦАН ЧУКИЌ 1974, стр. 20, фуснота 4.

5. Никола Мартиноски со колеги, Букурешт, јуни 1927.
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Париз, 1927-1928

 Мартиноски заминал за Париз кон крајот на 1927. Ако се има предвид 
дека заедничката изложба на која учествувал се отворила на 28 октомври во 
Скопје, Мартиноски тешко можел да го напушти Скопје пред декември 1927 
година. Во Париз живеел во „еден скромен хотел во Латинскиот кварт (хотелот 
Константин)“.63 
 По Букурешт и тамошната школа на строга техника со почит кон веќе 
утврдените вистини, во Париз, една широка творечка слобода ќе означи нова фаза 
во сликарството на Мартиноски. „Со препорака од [професорите од Букурешт] 
отидов во Париз“.64 „... [П]родолжувањето на школувањето во Париз ми отвори 
нови перспективи. Перспективи, но не повеќе за учење на занаетот, туку – што 
со него да сторам! Тоа продолжување ми покажа нови начини во гледањето на 
сликарството како креација“.65 „Тоа се најплодните години на моето учење“.66

 Веднаш по доаѓањето во Париз, Мартиноски почнал да ги посетува 
ателјеата на Академијата Гранд Шомиер (Académie de la Grande Chaumière). 
Основана во 1902 година од Марта Стетлер и Алис Даненберг (Martha Stettler и 
Alice Dannenberg), школата постои и денеска. Наставниците на оваа Академија 
одбивале да предаваат според строгите академски правила за сликање на Ecole 
des Beaux-Arts. Привлечноста на Академијата била во цените за часовите кои биле 
едни од најниските во Париз (постоеле опции за месечно или дневно плаќање 
на наставата ). На студентите им бил обезбеден модел по кој можеле да работат, 
како и затоплување на просториите во студените зимски месеци.67 Часовите на 
Академијата Гранд Шомиер, Мартиноски ги посетувал сè до првите месеци од 
1928 година кога се префрлил на Академијата Рансон (Académie Ranson).68  
 Основана во 1908 година од сликарот Пол-Ели Рансон (Paul-Eli Ranson), 
Академијата Рансон била еден од центрите на Наби уметниците (Maurice Denis, 
Paul-Eli Ranson, Paul Sérusier, Edouard Vuillard). На почетокот од триесеттите 
години, групата уметници собрани околу еден од главните професори на 
Академијата, Роже Бисиер (Roger Bissière), била една од најактивните во 
таканаречената „Нова париска школа“. „Преминот на Академијата Рансон имал 
големо значење за уметничкото творештво на Мартиноски. Таму Мартиноски 
дошол во допир со неколку исклучителни личности на тогашната француска 
ликовна уметност. Посебна важност за него имал контактот со Роже Бисиер 
[во текстот на Петковски стои Жорж. Роже Бисиер водел посебно ателје за 
фрескосликарство на Академијата]. [Бисиер] како типичен преставник на 
француската школа настојувал да ја наметне потребата од рационален метод 
во секој креативен акт... Мартиноски работел извесно време и во ателјето на 
Кислинг ... што се наоѓало блиску до Академи Рансон“.69 Мојше Кислинг (Moïse 
Kisling), полски сликар – роден во 1898 – по завршувањето на Школата за убави 
уметности во Краков заминал за Париз (1910 година) каде што останал до 
крајот на животот. Бил пријател на Амедео Модилјани и еден од најважните 
уметници од Париската школа. Починал во 1953 година. Според Петковски70 и 
Мацан Чукиќ,71 третиот професор од Академијата Рансон (по Бисиер и Кислинг) 
кој имал големо влијание врз Мартиноски бил сликарот Амеде де ла Пателиер 
(Amédée de la Patellière) кој на Академијата предавал графика. „Мартиноски од 
него добил посебно корисни совети за цртежот и за конструкцијата на човечката 
фигура“.72 Меѓутоа, Де ла Пателиер почнал да предава на Академијата Рансон во 
1929 година,73 кога Мартиноски веќе се вратил во Скопје. Но, во творештвото на 

69. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 23.

70. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 23-24.
71. МАЦАН ЧУКИЌ 1974, стр. 21.

73. Повеќе за Де ла Пателиер види во DESCAMPS 
2014.

72. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 24.

64. СМИЧЕСКИ 1967.

65. БАКЕВСКИ 1971.
66. РАДИВОЈЕВИЋ 1968.

67. Повеќе за Академијата види во: BOURDELLE и 
DALON 2008.

68. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 23.

63. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 23.
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Мартиноски од почетокот на триесеттите години навистина се гледа влијание од 
некои дела на Де ла Пателиер. Најверојатно Мартиноски дошол во контакт со 
него не директно преку Академијата, туку преку некој од другите професори кои 
му биле пријатели на Пателиер.
 Додека бил во Париз, Мартиноски извесно време работел и во ателјето 
на Ромео Шторк (Romeo Storck; син на Фредерик Шторк и Цецилија Куцеску-
Шторк, професори на Мартиноски од Школата во Букурешт),74 а во пролетта 1928, 
преминал да работи во ателјето на Лукреција Михаил-Силион (Lucreţia Mihail-
Silion), романска сликарка која Мартиноски ја познавал уште од студентските 
денови во Букурешт.75  
 Мартиноски многу брзо се вклучил во животот на југословенската 
уметничка колонија во Париз. Во тој момент таму се наоѓале Хутер, Челебоновиќ, 
Лубарда, Шербан, Добровиќ и други со кои, кон крајот на февруари, Мартиноски 
излагал на една заедничка изложба во Институтот за словенски студии (Institut 
d’Etudes Slaves). Изложбата траела од 23 до 28 февруари 1928 година. Петковски 
вели дека „... во Институтот за словенски проучувања... Мартиноски (таму 
назначен као Мартин) излагал две дела, обете пејзажи (сега изгубени). Според 
сеќавањето на уметникот, тоа биле некои исечоци од градската панорама на 
Париз“.76 Мацан Чукиќ, со помош на каталогот од изложбата во сопственост 
на Мартиноски,77 ги идентификува делата како „Мост на Сена“, „Ентериер“ и 
„Фигура“. „Во статиите за оваа изложба, како во парискиот така и во домашниот 
печат, Мартиноски останува незабележен“.78 Од Д. Баженару дознаваме дека 
Мартиноски излагал свои дела и во два француски салона,79 како и дека имал 
контакт со повеќе галеристи во Париз.80 Дополнително, текстот објавен во 
дневниот весник „Политика“ по повод неговата прва самостојна изложба во 
Скопје во 1929 година, потенцира дека Мартиноски „.. со успех излагал, минатата 
година, на неколку париски изложби...“.81

Скопје и Крушево, 1929-1945

 Мартиноски се вратил во Скопје кон крајот на 1928 или на самиот 
почеток од 1929 година. Со мали прекини, кога посетувал роднини во Солун 
(во 1931 и во 1937 година) или кога боравел во родното Крушево (периодот 
1943/44-45 година), Мартиноски живеел во Скопје. По враќањето во Скопје, во 
следните неколку години Мартиноски се обидувал да се избори за своето место 
во културниот и ликовниот живот, како во Македонија, така и на поширокиот 
југословенски простор. И покрај добивањето на првата награда на дипломските 
испити во Букурешт и успешниот престој во Париз, тој за домашната публика бил 
непознат млад автор кој допрва требало да се докаже. 
 За првпат по 1927 година и заедничката изложба организирана од 
списанието „Јужни преглед“, Мартиноски ѝ се претставил на скопската публика  
на почетокот од 1929 година. На 17 февруари, професорот на Филозофскиот 
факултет во Скопје, д-р Душан Недељковиќ, ја отворил неговата прва самостојна 
изложба. Не знаеме да ли бил печатен каталог за изложбата, а и останатите 
достапни информации за неа се противречни. Таа била отворена до 2582 или до 
28 февруари83 (посетителите можеле да ги видат изложените дела секој ден од 1 
до 5 часот попладне), во изложбената сала на Просветниот дом во Скопје84 или 
во изложбената сала на Офицерскиот дом во Скопје.85 Изложени биле портрети, 
мртви природи и пејзажи, кои биле или 3586 или 5087 на број. 

74. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 24.
75. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 24.
76. ПЕТКОВСКИ 1976 (1), стр. 172.
77. Јас не успеав да пронајдам примерок од овој 
каталог. Примерок нема ни во библиотеката/
архивата на Институтот во Париз, ни во 
библиотеката на Националниот институт за 
историја на уметноста во Париз, ниту пак 
помеѓу приватните документи на фамилијата 
Мартиноски во Скопје.
78. МАЦАН ЧУКИЌ 1974, стр. 21.
79. Нив, за жал, не успеав да ги идентификувам; 
информацијата потекнува од ПЕТКОВСКИ 1982 
(1), стр. 24.
80. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), 24.
81. Д. Н., „Сликарска изложба Н. Мартина“, 
Политика, Белград, 17.2.1929, стр. 9.
82. Д. Н., „Сликарска изложба Н. Мартина“, 
Политика, 17.2.1929, стр. 9.
83.  АА., „Slikarska izložba u Skoplju“, Novo Doba, 
Split, 23.2.1929. str. 6.
84. Д. Н., „Сликарска изложба Н. Мартина“, 
Политика, Белград, 17.2.1929, стр. 9.
85. АА., „Slikarska izložba u Skoplju“, Novo Doba, 
23.2.1929. str. 6.
86. МАЦАН ЧУКИЌ 1974, стр. 21.
87. АА., Slikarska izložba u Skoplju, Novo Doba, 
23.2.1929. str. 6.

6. Објава за првата самостојна изложба на 
Никола Мартиноски во белградскиот дневен 
весник Политика од 17.02.1929.
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 Изложбата не поминала добро. Откупена била само една слика (мртва 
природа што ја купила една од сестрите на Мартиноски),88 а изостанала и ликовна 
критика посветена на овој настан во Скопје. Малиот одзив на изложбата сигурно 
се должел на непознатоста на младиот сликар, како и на неразвиената ликовна 
култура на средината. Модерното сликарство на Мартиноски било далеку од вкусот 
и од разбирањето на скопската публика. „... [П]осебно интересно кај овој млад 
сликар е тоа што, ослободен од традиционалните академски манири, потполно 
ги совладал техниките на импресионизмот, кубизмот и експресионизмот, и 
своите сликарски идеи тој ги остварува било импресионистички, кубистички, 
експресионистички или академски, докажувајќи со тоа дека [во едно уметничко 
дело] техниката е споредна, а главно е сликарското знаење и идејата“.89 „Мартин 
е главно портретист, [некаде] помеѓу импресионизмот и академизмот... [Во 
неговите дела] многу се гледа ... влијанието на Сезан и на Пикасо. Тој сè уште ги 
бара и е под влијание на кубистичките формули....“.90 
 Од различните сликарски правци и влијанија што ги набројуваат авторите 
на овие текстови може да се заклучи дека Мартиноски на својата прва изложба 
се претставил со дела од повеќе периоди на своето творештво. Најверојатно, 
покрај веќе споменатата мртва природа, тоа биле дела кои настанале во текот 
на неговите студии во Букурешт, за време на престојот во Париз (како „Глава“91 
и „Женски акт со шапка“),92 но и дела кои настанале по враќањето во Скопје 
(како „Романски селанки во пејзаж“93 и портретите на Милан Тривановиќ и на 
Димитрие Фуртуниќ).94

 Кон крајот на годината, во текот на месец декември, Мартиноски 
бил еден од основачите (заедно со Михајло Шојлев, Зора Поповиќ и Никола 
Михајловиќ, кој ќе биде и негов прв претседател)95 на Здружението на ликовните 
уметници на Вардарска бановина. Основна задача на здружението била да ги 
„помага уметниците во ширењето на уметноста во Јужна Србија“.96 Својата прва 
изложба здружението ја имало веќе во февруари следната година (отворена 
на 9 февруари 1930 година), кога биле изложени 117 дела, вклучувајќи и 17 
архитектонски цртежи. Излагале Адамовиќ, Арсениев, Бенсон, Михајловиќ, 
Нарбутовиќ, Орлов, Драг, Поповиќ, Обрасков, Поточњак, Топорнин, Црниловиќ, 
Шојлев, Мартини, Вернер, Хоџиќ и други.97 За жал, немаме информации со кои 
слики Мартиноски се претставил  во оваа пригода.
 Во следните неколку години, Мартиноски ќе биде основната движечка 
сила на здружението. Од примарните документи дознаваме дека, следната 
година напролет, како делегат на Здружението, тој присуствувал на управните 
седници на Друштвото на пријателите на уметноста „Јефимија“ во Скопје,98 
кое, пак, инсистирало кај Здружението на ликовните уметници на Вардарска 
бановина Мартиноски да биде избран за нивен секретар.99 
 Мартиноски излагал и на следните две заеднички изложби на 
Здружението, во 1931 и 1932 година. Ликовната критика посветена на изложбата 
од 1931 година го посочува Мартиноски како единствената оаза во сивилото 
(тој ги изложил сликите „По вода“,100 „Тип“, „Шах“, „Вечниот распнат син“ и „Под 
распетието“).101 Додека, пак, за изложбата од 1932 година критиката вели: „Она 
што ѝ дава извесна свежина и сериозен тон на оваа изложба се делата на г. 
Никола Мартиноски... Најдобрите работи на оваа изложба се неговите Риба (бр. 
41) и Циганка (бр. 39)“.102 
 Точните причини поради кои Мартиноски ги раскинал врските со 
Здружението на ликовните уметници на Вардарска бановина не се познати. 

100. Најверојатно се работи за две дела од 
приватни колекции во Ниш, со идентичен 
наслов „Романски селанки во пејзаж“. За овие 
слики види во „Ликовно творештво“ поглавје 
„Скопје, 1929 - 1931“.
101. ZOGOVIĆ 1931, str. 205.
102. ЛИЧЕНОСКИ 1932, стр. 5.

98. Архив на МАНУ, Фонд „Јефимија“, документ 
датиран 7.4. 1931.
99. Архив на МАНУ, Фонд „Јефимија“, писмо 
од Здружението на ликовните уметници на 
Вардарска бановина до „Јефимија“, датирано 
19.10.1931.

97. П. Сл., „Изложба ’Удружења ликовних 
уметника Вардар Бановине’ у Скопљу“, Јужни 
пре глед, бр. 2, Скопје, стр. 108-09.

95. Формирањето на акциониот одбор на 
здружението е објавено во: АА., „Ликовни 
уметници Вардарске бановине“, Јужни преглед, 
Скопје, бр.1, 1930, стр. 63.
96. АА., „Ликовни уметници Вардарске 
бановине“, Јужни преглед, бр.1, 1930, стр. 63.

89. Д. Н., „Сликарска изложба Н. Мартина“, 
Политика, 17.2.1929, стр. 9.
90. АА., „Slikarska izložba u Skoplju“, Novo Doba, 
23.2.1929. str. 6. Текстот завршува: „Младиот 
сликар мисли сега да излага и во Белград“. Во 
Архивот на градот Белград во фондот „Цвијета 
Зузориќ“ постои писмо на Мартиноски до 
Друштвото на пријателите на уметноста 
„Цвијета Зузориќ“ во кое тој се распрашува за 
условите за организирање самостојна изложба 
во Белград.
91. Од колекцијата на Галеријата Никола 
Мартиноски во Крушево. 
92. Денеска дел од колекцијата на Музејот во 
Смедерево.
93. За овие дела види го поглавјето „Портретот 
во сликарството на Никола Мартиноски“. 
94. Говорам за првиот портрет на Тривановиќ 
од 1928 година; види ја репродукцијата (бр. 6) 
објавена во ПЕТКОВСКИ 1976 (1). Портретот на 
Фуртуниќ сега е во колекцијата на Музејот во 
Смедерево.

88. Мртвата природа настанала во Париз 
претходната година; повеќе за оваа слика види 
во „Ликовно творештво“ поглавје „Париз, 1927 
-1928“.
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Кон крајот на 1932 година, во дневниот весник „Вардар“, се појавила оваа 
кратка објава: „Г. Никола Мартиноски, академски сликар и досегашен секретар 
на Здружението на ликовните уметници на Вардарска бановина, нè замоли 
да објавиме дека истапил од тоа здружение, не согласувајќи се со работата на 
управата“.103 Треба да се истакне дека Мартиноски во втората половина на 1931 
година станал член на уметничката група „Облик“, а сигурно кон одлуката на 
Мартиноски да истапи од Здружението придонел и фактот дека членовите на 
Здружението биле аматери (од 12 членови кои изложиле свои дела на изложбата 
во 1931 година, 10 биле наставници по цртање во основни и средни училишта).104

 Кон крајот на 1930 година во Скопје, по примерот на Друштвото на 
пријателите на уметноста „Цвијета Зузориќ“ од Белград, било формирано 
Друштвото на пријателите на уметноста „Јефимија“.105 Првата активност на 
„Јефимија“ била организирањето на втората самостојна изложба на Мартиноски, 
отворена на Велигден 1930 година, во Офицерскиот дом во Скопје.106 Изложбата, 
пред малубројните посетители,107 ја отворил професорот на скопскиот 
Филозофски факултет Франце Месеснел.108 На изложбата Мартиноски се 
претставил со „...пејзажи, мртви природи, портрети, акт, композиции...“.109 Биле 
откупени неколку слики, меѓу кои и едно засега неидентификувано платно, од 
страна на Градското поглаварство на Скопје.110 Ова е првата слика на Мартиноски 
купена од страна на некоја институција, а не од поединец.
 Во јануари следната 1931 година, биле одбележани десет години од 
основањето на Филозофскиот факултет во Скопје. Во таа пригода, Мартиноски 
излагал свои дела на заедничка изложба со други уметници, меѓу кои Личеноски 
и Коџоман.111 На оваа изложба Мартиноски се појавил со само две слики „Шах“ 
и „Вечниот распнат син“.112

 Во март, во Уметничкиот павилјон на Калемегдан, Мартиноски ја имал 
својата прва самостојна изложба во Белград. Изложбата ја отворил познатиот 
историчар на уметноста и критичар, 
Милан Кашанин. И покрај добрите 
критики во дневниот печат (објавени се 
повеќе текстови посветени на изложбата 
во белградските дневни весници 
„Политика“113 и „Време“),114 од сите 18 
изложби што таа година ги организирало 
Друштвото на пријателите на уметноста 
„Цвијета Зузориќ“, изложбата на 
Мартиноски била најмалку посетена. 
Од 4 до 13 март, изложбата ја посетиле 
само 85 лица.115 
 „Од многубројните свои дела 
во Белград, [Мартиноски] изложи 
четири акварели, кои се добро и чисто 
работени, и триесет и шест масла... 
Неговите пејзажи од Скопје и Сокобања 
се дадени со широки потези и со свежи 
тонови. Во мртвите природи, тој е топол 
и непосреден. Акварелите изгледаат 
несомнено пријатно и претставуваат 
солидни дела. Автопортретот 

103. АА., „Скопске новости“, Вардар, Скопје, 
8.12.1932, стр. 44.

115. Х., „Друштва и установе, Рад ’Цвијете 
Зузорић’“, Српски књижевни гласник, Белград, 
книга 1, 1932, стр. 78.

113. АА., „Изложба г. Н. Мартиновског“, Политика, 
Белград, 3.3.1931, стр. 5 и Н.Д., „Изложба слика 
Николе С. Мартиноског“, Политика, Белград, 
13.3.1931, стр 6.
114. АА., „Изложба слика Н. С. Мартиноског 
у уметничком павиљону“, Време, Белград, 
12.3.1931, стр. 7.

105. Повеќе за „Јефимија“ види во поглавјето 
„Друштво на пријателите на уметност Јефимија“.
106. Во Архивот на МАНУ, Фонд „Јефимија“, 
постои копија од писмо на Мартиноски 
до „Јефимија“ во кое тој се распрашува за 
условите што друштвото може да му ги понуди 
за организирање на изложбата. Писмото е 
датирано 3.4.1930.
107. АА., „Изложба г. Мартина“, Скопски гласник, 
Скопје, 24. 4. 1930.
108. AA., „Zrnje, Izložba u Skoplju“, Novo Doba, Split, 
8. 5. 1930 str. 4.
109. П. Сл., „Изложба слика г. Николе Мартина“, 
Јужни Преглед, бр. 5, Скопје, 1930, стр. 238.
110. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 26.
111. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 26 како и АА., 
„Прослава на факултету“, Скопски гласник, 
Скопје, 31. 1. 1931.
112. „Шах“ денеска е во приватна колекција, 
додека „Вечниот распнат син“ е загубено 
дело. За опис на „Вечниот распнат син“ види 
НЕДЕЉКОВИЋ 1931, стр. 116.

104. АА., „Likovne umetnosti, „Druga izložba 
Udruženja likovnih umjetnika Vardarske banovine“, 
Savremenik, br. 14-15, 1931, str. 205.

7. Никола Мартиноски околу 1932 година
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[репродуциран во текстот; се работи за сликата ’Автопортрет’ која денес се 
наоѓа во колекцијата на Галеријата Никола Мартиноски во Крушево] открива 
добар цртач, а женскиот тип од Монмартр е лесен и снажно конструиран. Со 
пејзажите и со мртвите природи г. Мартиноски секако сакал што повеќе да ѝ 
се приближи на нашата публика. Но, тој има уште доста студии композиции во 
кои првенствено сакал да ги истакне своите уметнички настојувања. Занимливи 
се платната ’Студија’ (бр. 17), ’Шах’ (бр. 33), ’Толкување’ (бр. 37), а најдобро 
компонирана е ’Морнарска песна’ (бр. 32)116 и ’Вечниот распнат син’ (бр. 35) [во 
текстот стои погрешно ’Вечниот распнат сон’]. Тука сликарот повеќе дејствува со 
силината на цртежот отколку со колоритот и открива инвентивност за движења 
и за реализација на своите замисли. Во некои остварувања се чувствува 
влијанието на париската школа, а ’Толкување’ оддава еден изразит шагаловски 
став на главата во задниот план на инаку духовитата композиција. Г. Мартиноски 
е млад и неговото дело сè уште не покажува доволно оформен уметник. Но, во 
целина, тоа што тој го изложи во Белград никако не требаше да биде толку слабо 
забележано од широката публика“.117

 „Еден одличен талент од нашиот Југ, г. Н. С. Мартиноски, ученик на 
прочуениот Кислинг... излага за прв пат во Белград, многу скромно, но и многу 
сигурно, убеден во вредноста со која располага. Г. Мартиноски, во низа слики 
од Јужна Србија, специјално во тонските одлично решени пејзажи, нуди не 
само еден нов поглед на обработката на широк модел, туку и еден оригинален 
колорит. Во мртвите природи се гледа една лична психолошка предиспозиција. 
Г. Мартиноски, заслужува внимание... и доверба затоа што неговата уметност е 
занаетски и духовно солидна“.118

 Истата година, 1931, Мартиноски излагал и на Пролетната изложба на 
југословенските уметници. Мартиноски на оваа изложба се претставил со три 
слики „Гроф крафченко“, „Тип од Монмартр“ и „Глава“.119 Ликовната критика 
се осврнува на неговите дела: „Никола Мартиноски излага неколку слики 
кои се под златниот наплив на париските ателјеа. Меѓу нив гледаме еден 
Модилјани кој е погоден за нашата средина. Инаку, овој сликар има остра боја 
и ’рбетност, и ако храбро се фрли на сликарско творење, можеби ќе дојде до 
завидна динамичност“.120 Милан Кашанин, во својот текст за изложбата, само 
го споменува Мартиноски како еден од сликарите кои на свој сопствен начин 
трагаат и го постигнуваат својот личен израз.121

 За развојот на Мартиноски од посебна важност е неговото членување 
во уметничката група „Облик“, кое почнало во втората половина од 1931 
година, со учеството на Мартиноски на шестата групна изложба на „Облик“ 
во Белград (во Уметничкиот павилјон, од 8 до 23 ноември 1931 година). Во 
таа пригода, Мартиноски ги изложил сликите „Автопортрет“ и „Офицерскиот 
дом во Скопје“. Од тој момент Мартиноски ќе учествува на сите други ликовни 
изложби на „Облик“ и ќе стане еден од неговите најактивни членови, помагајќи 
во организацијата на изложбите во Скопје и во Солун во 1937 година.
 На почетокот на 1932 година, од 14 до 24 февруари, Мартиноски повторно 
излагал во Белград. Овој пат заедно со сликарката Зора Поповиќ (1902-1978), на 
која тоа ѝ била првата самостојна изложба. Зора Поповиќ тогаш живеела во Скопје 
и со Мартиноски излагала неколку пати на разни групни изложби (вклучувајќи ги 
тука и изложбите на Здружението на ликовните уметници на Вардарска бановина 
во Скопје). Таа изјавила дека Мартиноски (кој ѝ бил најдобриот пријател во 
Скопје), бил прв и главен на оваа изложба,122 и дека тој ја поттикнал да настапат 122. Архив на  МАНУ, Фонд  „Никола Марти-

носки“, 2.

118. АА., „Изложба слика Н. С. Мартиноског 
у уметничком павиљону“, Време, Белград, 
12.03.1931, стр. 7.

119. За „Гроф Крафченко“ види го поглавјето 
„Портретот во сликарството на Никола 
Мартиноски“, додека сликата „Глава“ 
најверојатно е делото на Мартиноски „Глава 
на жена“ кое денеска е дел од колекцијата на 
Галеријата Никола Мартиноски во Крушево за 
оваа слика види „Ликовно творештво“ поглавје 
„Париз, 1927-1928“. Дополнително види 
КАРАЛИЋ 1931, стр. 557.
120. Н.Ј., „Пролећна изложба југословенских 
уметника“, Политика, Белград, 11.05.1931, 
стр.6.
121. КАШАНИН 1931, стр.6.

117. Н.Д., „Изложба слика Николе С. Мартиноског“, 
Политика, 13.03.1931, стр 6.

116. Најверојатно под ова име се крие сликата 
„Рибари од Охридското Езеро“ која сега е дел 
од колекцијата на Музејот во Смедерево.
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заедно.123 Изложбата ја отворил Младен Хорват, во малата сала на Уметничкиот 
павилјон на Калемегдан.124 
 Зачуван е каталог од изложбата од кој се дознава дека Мартиноски 
излагал 22 дела. Изложени биле „Автопортрет“ и „Офицерскиот дом во Скопје“ 
(кои Мартиноски веќе еднаш ги претставил во Белград, на Пролетната изложба 
претходната година) како и сликите „Џанум“, „Еврејско маало во Скопје“, 
„Емша“, „Мртва природа“, „Риба“, „Мојата мајка“, „Цвеќе“, „Две од оние“, „Ајша“, 
„Циганка“, „Драинац“, „Фатима“, „Д-р Д. Недељковиќ“, „На сонце“, „Спортистка“, 
„Порок“. Останатите четири дела се заведени во каталогот како „Скици“.125

 Оваа изложба на Мартиноски ќе помине подобро од претходната. 
Од објавените текстови посветени на изложбата јасно е дека репутацијата на 
сликарот споредена со онаа од минатата година, пораснала.126 „... Мартиноски се 
разви во еден солиден мајстор кој со голема имагинација пронаоѓа оригинални 
мотиви и може на особен, личен начин да го изрази своето длабоко гледање 
на работите, изразувајќи се со кружни линии и со многу обмислен и одлично 
поставен колорит“.127

 Интересно е тоа што неколку критики посочуваат дека Мартиноски 
стои сам, одделен од тогашното југословенско сликарство. „Мартиноски е 
непоправлив експресионист и како таков тој е едниствениот доследен претставник 
на таа школа кај нас...“.128 „Новостите кои [Мартиноски] ни ги донесува доаѓаат 
колку од неговиот сиров и несентиментален темперамент, толку и од учителите 
и примерите што тој ги засакал: додека повеќето наши млади сликари одат по 
примерот што го дадоа Матис, Утрило, Вламенк, Дерен и во онаа подалечна 
линија Сезан и Ван Гог, на г. Мартиноски поблиски и подраги му се Модилјани, 
Кислинг, Сутин и некои германски сликари. Како и кај нив, [за Мартиноски 
поважен е] цртежот од колоритот, конструкцијата од реалистичкото бележење, 
слободата на експресијата од совладувањето на впечатокот. Него, речиси 
исклучиво, го интересира фигурата, актот, портретот, а многу помалку мртвата 
природа, пејзажот скоро нималку; кај фигурите сè е подредено на експресивниот 
став и движење... Некои од неговите изложени работи (Мртва природа, Риба, 
Две од оние, Ајша и Порок), не само што се успешен резултат на една интересна 
сликарска замисла, туку тие означуваат и нов пат во нашата современа уметност, 
на која ѝ се потребни некои освежувања“.129

 До крајот на годината Мартиноски излагал уште на три групни изложби. 
Во мај бил во Белград, на отворањето на Четвртата пролетна изложба, каде 
што учествувал со две слики,130  еден засега неидентификуван акт и еден 
автопортрет.131 Петковски ја посочува можноста дека женскиот акт е еден од 
двата познати акта на Цвета.132 Мартиноски учестувал и на Пролетната изложба 
на јужносрбијански сликари во Скопје, каде што бил и дел од жирито, заедно со 
Душан Недељковиќ и Франце Месеснел (двајцата професори на Филозофскиот 
факултет во Скопје). Овде Мартиноски изложил 5 слики („Циганка“, „Две од 
оние“, „Риба“, „Пејзаж“, „Мојата мајка“), три скици (заведени само како „Скица“ 
– претпоставка е дека се работи за истите дела од неговата самостојна изложба) 
и една скулптура – „Фигура“. Последниот настап на Мартиноски во 1932 година 
бил од 6 до 20 ноември во Белград, во Уметничкиот павилјон, во рамките на 
Седмата изложба на уметничката група „Облик“.
 Во следните две години, 1933 и 1934, Мартиноски бил ’насочен’ кон 
излагање со „Облик“. Во тој период Мартиноски излагал на шест заеднички 
изложби со „Облик“. Тоа се изложбите во големите културни центри во Југославија 

123. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 211, фуснота 87.
124. Д.А., „Изложбе радова г-це Зоре Поповић и 
г.г. Николе Мартиноског и Славка Томерлина“, 
Време, Белград, 15.02.1932.
125. Насловот на последните четири дела во 
каталогот, под редните броеви 19-22, сугерира 
дека се работи за цртежи. Во овој период цртежот 
не го зазема она важно место во уметноста 
на Мартиноски што ќе го има по 1935 година. 
Дополнително, ниедна од критиките посветени 
на изложбата не споменува изложени цртежи. 
Земајќи го во предвид фактот дека ова е првото 
вистинско претставување на Мартиноски 
пред една нова и за него исклучително важна 
публика, во центарот на државата, логично е 
младиот сликар да се претставил со колку што 
е можно повеќе слики. 
126. Д.А., „Изложбе радова г-це Зоре Поповић и 
г.г. Николе Мартиноског и Славка Томерлина“, 
Време, Белград, 15.2.1932; АА., „Нове изложбе 
у Уметничком павиљону“, Политика, Белград, 
15.02.1932; Н.Ј., „Мартиноски, Зора Поповић, 
Хоџић, Гвозденовић“, Политика, Белград, 
22.02.1932, стр. 7; АА., „Две занимљиве 
сликарске изложбе“, Политика, Белград, 
10.02.1932, стр. 4.
127. АА., „Две изложбе млађих“, Време, Белград, 
12.02.1932, стр. 2.
128. ПОПОВИЋ 1932 (1), стр. 167-68.
129. М.К., „Изложбе, г. Мартиноски и г-ђица З. 
Поповић“, Српски књижевни гласник, Белград, 
01.03.1932, стр. 400.
130. ПОПОВИЋ 1932 (2), стр. 4-5.
131. За автопортретот на Мартиноски види го 
поглавјето „Портретот во сликарството на 
Никола Мартиноски“.
132. За овие две слики види го поглавјето 
„Женскиот акт во сликарството на Мартиноски“; 
за сугестијата на Петковски, в. ПЕТКОВСКИ 1982 
(1), стр. 81.

8. Покана за отворање на заедничка изложба 
Мартиноски-Кризман во Загреб 1936 година.
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(Загреб, Љубљана и Белград) и три други изложби (сите во 1934 година) во 
странство (две во Бугарија – Софија и Пловдив, и една во Чехословачка, во Прага). 
 Во пролетта 1933 година, Мартиноски ги остварил своите први обиди 
во фрескосликарството. Се работи за две големи ѕидни слики што ги насликал 
во градската куќа на познатиот скопски трговец Михаило Шкаперда. Двете 
композиции, наречени „Шумадиска идила“ и „Југосрбијанска идила“, биле 
завршени на почетокот на април.133 Во следните неколку години Мартиноски ги 
осликал ѕидовите на кафеаната „Океан“ (1935)134 и на уште три други скопски 
приватни куќи (1936 и 1937).135 Во истиот период (1934-37) цртежи на Мартиноски 
илустрирале четири различни книги. Се работи за две книги на Растко Пуриќ и по 
една книга на д-р Душан Недељковиќ и на Јован Ѓорѓевиќ.136

 Во 1933 година, со сликата „Композиција“, Мартиноски учествувал на 
Петтата пролетна изложба на југословенските ликовни уметници во Белград. 
„Младиот Мартиноски (Скопје), со својата композиција, го докажа тоа во што 
ние отпорано верувавме, дека неговата колористичка скала сепак ќе се прошири, 
освежи. Така и се случи. Сега имаме еден Мартиноски кој е, иако малку зајадлив, 
различен, барем во умножувањето... на тоновите. Свежото зелено се помешало 
со тоа диво црвено... Фигурите повторно му се деформирани во просторот, 
надвиснувајќи се и денеска над сликарската исповед дека дисхармонијата е 
нашата прабитност“.137 Другите критики посветени на изложбата или се негативни 
во однос на неговото сликарство,138 или само го спомнуваат.139

 Во пролетта 1935 година, Мартиноски учествувал на „Седмата пролетна 
изложба на југословенски уметници“ во Белград. Тој изложил една слика и две 
темпери („Свадба“ и „Селски касапин“). „Никола Мартиноски, овој пат успеа со 
својата единствена слика Риба (бр. 64) да не потсети на неговото возбудливо 
нервно сликање, во кое една искрена јака индивидуалност се бори за повисок, 
синтетички, можеби дури и стилски ликовен израз“.140 И другите критики главно 
биле позитивни.141 „Никола Мартиноски, одвоен од господ и од луѓето, затворен 
во провинцијата како средновековен роб, поседува еден талент кој многу пати 
бил неумесно искористен. Од нашите млади сликари тој има најоригинални 
визии и вистински гледања. Неговото сликарство е најгрижливиот документ за 
перманентни истражувања... тој е недоволно сфатен во нашата средина, а со тоа 
и неправилно проценет“.142

 Кон крајот на годината Мартиноски имал голема изложба во Скопје. 
Како и сите негови изложби во Скопје, и оваа била организирана од Друштвото 
на пријателите на уметноста „Јефимија“. Изложбата, која ја отворил Љубомир 
М. Алексиќ, началник на просветното одделение на Кралската банска управа 
на Вардарска бановина, била одржана од 28.10 до 11.11 во свечената сала на 
основното училиште „Цар Душан“ во Скопје. Изложбата, на која биле претставени 
преку шеесетина слики, цртежи и акварели,143 била своевидна ретроспективна 
изложба на Мартиноски која овозможила  „... јасен преглед на целосниот негов 
развој од почетокот до денеска“. 144 
 Во поздравниот говор Алексиќ ќе напомене за Мартиноски „Досега ги 
изложувал своите дела повеќе пати, во Југославија и во странство; во Белград, 
Загреб, Љубљана и Нови Сад; во Букурешт, Прага и Софија...“.145

 Година дена подоцна, Растко Пуриќ, во предговорот на каталогот на 
самостојната изложба на Мартиноски во Скопје, ќе напише: „До сега излагал 
во: Скопје, Белград, Нови Сад, Загреб, Љубљана, Софија, Букурешт, Париз, Прага 
итн. Самостојно или со уметничката група „Облик“ чиј е член“.146 
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 Интересно за нас е спомнувањето на изложба во Нови Сад. Говорот 
на Алексиќ е втората најстарата инстанца во која се споменува изложба на 
Мартиноски во Нови Сад. За прв пат таква изложба се споменува во кратката 
биографија на Мартиноски во каталогот на заедничката изложба на „Облик“ во 
Софија во 1934 година.147 Освен во говорот на Алексиќ и во текстот на Пуриќ, 
изложба на Мартиноски во Нови Сад се споменува и во два други документа. 
Првиот документ се наоѓа во Архивот за ликовни уметности при Хрватската 
академија на науките и уметностите во Загреб (без референтен број). Се работи за 
автобиографски белешки на самиот Мартиноски. На првата страница, под реден 
број 4 (претпоставувам дека се работи за одговор на прашања кои претходно му 
биле испратени), тој пишува за градовите во кои излагал: „Пре рата самостално 
и са групом ’Облик’: Скопље, Београд, Загреб, Нови Сад, Солун, Праг, Љубљана, 
Париз, Будапешта, Софија, Рим. После рата са изложбом Југословенске уметности 
ХIХ и ХХ столећа Москва, Ленинград, Братислава итд.“. 
 Вториот документ се наоѓа во Архивот на МАНУ, Фонд „Никола 
Мартиноски“, 10-2. Се работи за копија од писмо со наслов: „Prijedlog za izbor 
Nikole Martinoskog za pravog člana Makedonske akademije nauka i umjetnosti u 
Skoplju“. Писмото е потпишано од Krsto Hegedušić  и Marino Tartaglia, и датирано 
во Загреб, 5 јуни 1967 година. Во писмото, кое накратко го презентира творечкиот 
пат на Мартиноски, во еден момент се набројуваат и самосталните изложби; 
„Samostalno izlaže u Skoplju 1936, 1939 i 1940. U Novom Sadu 1936. itd.“. 
 Петковски во својата книга вели дека „Не е потврдена самостојната 
изложба во 1936 година во Нови Сад ... се чини дека е одржана во некој локал 
во овој град, и тоа само неколку дена (соопштение од С. Пауновиќ)“.148 Моето 
мислење е дека кратката биографија на Мартиноски во писмото на Хегедушиќ и 
Тартаља во голема мера се потпира на документот од Архивот во Загреб каде што 
листата на градови во кои Мартиноски излагал, изгледа како листа на градови во 
кои излагала уметничката група „Облик“ во која можеби настанала грешка. Јас не 
можев да откријам изложба на Мартиноски во Нови Сад. Самостојна изложба не 
се споменува во дневните весници од триесеттите година, ниту во литературата 
за Мартиноски, а ни литературата посветена на Уметничката група „Облик“ не 
говори за групна изложба на оваа група во тој град. Но, независната информација 
за изложба на Мартиноски во Нови Сад, од поздравниот говор на Алексиќ на 
отворањето на изложба на Мартиноски во негово присуство и од предговорот на 
Пуриќ во каталогот на самостојната изложба на Мартиноски, отвора прашања на 
кои засега не може да се даде одговор.
 Изложбата на Мартиноски во 1935 година била исклучително добро 
посетена (со повеќе од 2000 посетители) и биле откупени голем број слики 
(недела дена пред затворањето, на 5 ноември, веќе биле откупени 21 дело).149 
Еден текст посветен на изложбата тврди дека големиот број на откупи се должел 
на промената во сликарскиот ракопис на Мартиноски. „Мартиноски, за љубов 
нa своите скопјани, се вратил кон академското сликање, се вратил кон главниот 
манир на својот париски учител Кислинг. И добриот, изразит цртеж, исполнет со 
воедначени преливи на една основна боја им се допаднал на скопјаните, па ги 
откупиле сите слики со ваквата уметничка ориентација. 
 Игбал, Циганчица, Казанова од Топхана, Без дилбер, Мајчинска љубов, 
Мадона на Топхана... Но, најдобриот Мартиноски не е во овие слики. Тој сè 
уште стои над вкусот на своите скопјани. Тој е сè уште сам во своите виртуозни 
и длабоко изразни цртежи (Пијанка, Три незапослени [од насловот на делото, 
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„Три незапослене“, може да се заклучи 
дека на сликата се преставени три 
жени]) и во своите композиции (Си бил 
еднаш еден трендафил, На крајот 
на сокакот зачадена кафеана) во кои 
како да сака на Шагаловата свртеност 
кон цртежот да ѝ ја додаде емотивната 
длабочина на стариот добар Домие, 
и свежината на бојата на Брак и на 
Матис, и тоналитетната воедначеност 
и хармонија на нашите средновековни 
фрески...“.150

 „Покрај тие Циганчиња, 
Цигани, стари и млади, Муслимани, 
г. Мартиноски пренел на платно и 
неколку пејзажи, исто така коректно 
работени, неколку мртви природи 
во кои не одел подалеку од строгиот 
академизам, неколку креони кои ја 
покажуваат посебната леснотија и 

силата на неговот цртеж, неколку темпери кои го свртуваат вниманието кон 
себе, и експресионистички работени композиции, во кои сликарот безмалку се 
размавнува со виртуозно пласирање на боите...“.151

 Во пролетта 1936 година, Мартиноски излагал на „Осмата пролетна 
изложба на југословенските уметници“ во Белград. Критиката посебно ги 
истакнува неговите „извонредни, ингениозни, изразни цртежи“.152 „Трите добри 
цртежи што го спасуваат графичкиот дел на изложбата... се на Б. Берачковиќ, на 
М. Кујачиќ и на Никола Мартиноски... петте цртежи на Мартиноски, изведени по 
[...модел], богати во својата едноставност, одмерени по својата поставка, се цело 
мало откровение“.153

 Малку подоцна, Мартиноски ја имал првата од двете заеднички изложби 
со Томислав Кризман во Загреб. Томислав Кризман (1882-1955) е хрватски сликар 
и графичар. Во Загреб бил студент на Трговската академија, а потоа се школувал 
и во Виена каде што од 1903-07 бил на Школата за уметност и занаетчиство, а 
потоа и на Ликовната академија. 1909-10 бил во Минхен и во Париз. Од 1922 
година па до својата смрт во 1955 година, бил професор на Ликовната академија 
во Загреб.154 Изложбата била отворена од 26 март до 5 април во Салонот Улрих 
во Загреб. Изгледа дека Мартиноски со Кризман се запознал есента 1935 година, 
кога Мартиноски минал извесно време во малото гратче Запрешчик блиску до 
Загреб.155 За жал, не е пронајдена преписка меѓу Кризман и Мартиноски, но 
јасно е дека заедничката изложба не е случајна, туку е резултат на конкретна 
врска која морала за двајцата да има и подлабоко значење. Од загрепските 
„Новости“ дознаваме дека Мартиноски со Кризман „го врзуваат пријателски 
врски и сродни идеи... Кризман, исто така, се искажува за Мартиноски со 
одбрани зборови и почит, нагласувајќи ја посебно неговата заинтересираност за 
’социјално потиснатите, заостанатите и од бедата обезличени организми, што се 
викаат човечки суштества’“.156

 Каталог од изложбата не е зачуван, но во Архивот за ликовни уметности 
при Хрватската академија на науките и уметностите се наоѓа список на делата (со 
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цени) кои Мартиноски ги изложил во Загреб (шест слики, „Девојка“, „Мангуп“, 
„Оџа“, „Мајка“, „Во кафеана“, „Девојче“; два гваша и дваесет и три цртежи). 
Постои можност овој список да не е комплетен. Еден краток текст, објавен во 
весникот „Вардар“ пред изложбата, напоменува дека Мартиноски за изложбата 
подготвил 70 дела од кои 50 ќе испрати за Загреб, 16 масла и 34 цртежи.157 
 „Сите негови дела прикажуваат типови од Јужна Србија (тие веќе беа 
изложени во Белград). Г. Мартиноски, кој не присуствуваше на отворањето на 
оваа изложба поради тешка болест [„Не може на отворањето затоа што е врзан за 
постела, се одмора од премореност и од маларија“],158 со своите дела предизвика 
извонреден интерес кај загрепската публика, која синоќа дојде на отворањето на 
изложбата во ретко голем број, посебно од круговите на најдобрите познавачи 
и љубители на уметноста. Пред неговите слики, посебно пред извонредните 
цртежи, луѓето долго сакаа да се задржат и искажуваа најдобри судови за 
неговата ретко голема уметност, за силата на изразот и солидноста на делата. 
Изложбата на дела на г. Мартиноски и на г. Кризман за Загреб претставува 
вистински уметнички настан и предизвика општ интерес, како што ретко која 
сликарска изложба предизвикала последниве години во Загреб“.159

 Следната, 1937 година, Мартиноски повторно ќе доживее голем успех 
на втората заедничката изложба со Кризман (одржана во истиот простор, во 
Салонот Улрих во Загреб, од 1 до 22 мај). „Човекот, босото и парталаво дете 
од скопската улица е главната тема на неговата уметност. Тој на овие бедни, 
социјално запоставени, безимени суштества им го посветил сето свое внимание, 
и од нив постојано црпи инспирација за своето творештво... Мартиноски ни 
изгледа како суптилен уметник и лирик, и како човек кој социјално чувствува, кој 
може да се занесе со шаренилото на бојата и да му даде подеднакво право и на 
објектот... Линиите на неговите цртежи се совесно простудирани, би можело да 
се каже интелектуализирани, без полет и слобода. Секој цртеж е изведен докрај; 
секоја цртка на скинатата облека на скопските циганчиња и на недораснатите 
момчиња има свој raison d’etre, ништо не е премалку и ништо не е одвишно“.160 
Од критиката посветена на втората заедничка изложба со Кризман во Загреб, 
произлегува дека во изложените дела на Мартиноски бил претставен еден 
концепт на социјална уметност, што им давал предност на дела со социјална 
тематика.161

 Кон крајот на 1936 година, Мартиноски имал самостојна изложба (6-22 
декември) во приземната сала на Окружниот уред за осигурување во Скопје. 
Веќе на самото отворање, на кое поздравниот говор го одржал професорот 
Франце Месеснел, биле откупени 12 дела.162 Сите ликовни критики објавени по 
повод на оваа изложба го потенцираат големиот интерес на скопската публика, 
како и сликарскиот талент и величината на Мартиноски.163

 „Мартиноски е несомнено најголемиот јужносрбијански сликар. Но, 
на овогодишната негова изложба тој ни ја прикажува и големината на својот 
сликарски талент во графиката. Неговите креони покажуваат дека Мартиноски 
секако е најголемиот современ графичар меѓу југословенските сликари, затоа 
што ние подобар не знаеме. Мартиноски сега за прв пат на скопската публика 
ѝ ги покажува своите прекрасни цртежи, кои веќе ги излагал во Загреб и во 
Белград... Никола Мартиноски веќе е далеку од влијанието на некоја школа, од 
копирањето на Париз, тој го дава своето; Мартиноски се создаде себеси и сега 
тој остава впечаток на голем талент преку посебно одбраниот жанр во изразот и 
во изборот на моделите.164

157. АА., „Г. Никола Мартиноски излаже од 15 
августа своје сликарске радове у салону Улрих у 
Загребу“, Вардар, Скопје, 02.03.1936, стр. 2.

158. АА., „Скопске новости“, Вардар, Скопје, 
15.03.1936, стр. 5.

159. Б.И.С., „Изложба сликарских радова г.г. 
Томислава Кризмана и Николе Мартиноског у 
Загребу“, Време, Белград, 05. 04. 1936. стр. 6.

160. V.M., „Likovna kronika, Izložba Krizman – 
Martinoski u Salonu Ulrih“, Obzor, Zagreb, 
20.05.1937.

161. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 112.

162.  МАЦАН ЧУКИЌ 1974, стр. 28.
163. АА., „Изложба слика академског сликара г. 
Николе Мартиноског“, Вардар, Скопје, 5.12.1936, 
стр 4; АА., „Јутрос је отворена изложба г. Николе 
Мартиноског“, Вардар, Скопје, 7.12.1936, стр. 3; 
АА., „Огроман успех изложбе скопског сликара 
г. Николе Мартиноског“, Вардар, Скопје, 
09.12.1936, стр. 3.

164. ПУРИЋ 1936 и МЕСЕСНЕЛ 1936, стр. 432.
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 „...Оваа изложба во голема мера го покажува г. Мартиноски како сликар 
различен од оној што досега го сретнувавме. На прво место паѓа в очи видливото 
отстапување на г. Мартиноски од онаа крајна, ултраекспресионистичка 
екстремност и неговото приближување до реалните форми на материјалот што 
го обработува... Мартиноски и во овие свои дела останал сликар со слободен 
израз и гледања – но направил еден чекор кон приближување на стварното 
вообличување на своите идеи... Во делата кои сега ги изложил, г. Мартиноски 
обработил главно мотиви од својата средина. Скопје и Јужна Србија. Најголемиот 
број  мотиви ги зел од животот на скопските Цигани, успевајќи во низата портрети 
на Циганки да ја прикаже сета тешка стварност на овие најбедни скопски 
жители“.165

 „Голем мајстор на бојата и на обликот, анализатор на најизнијансираните 
варирања на психата, вонреден познавач и толкувач на балканскиот тип, сликарот 
Н. Мартиноски од пред две години успеа да биде сфатен и прифатен од неговата 
публика“.166

 Во текот на 1937 година, Мартиноски учествувал на повеќе групни 
изложби. Со „Облик“ излагал во Скопје во јануари, а во февруари учествувал на 
Втората графичка изложба во Белград. Од втората половина на април до првата 
половина на мај, Мартиноски имал дела на Солунската изложба на „Облик“, а 
во мај излагал со Кризман во Загреб. Од 10-20 јуни со повеќе дела167 (од кои два 
цртежа биле откупени)168 ѝ се претставил на италијанската публика, на изложбата 
„Современа југословенска уметност“ во Рим, во Galeria di Roma.169 
 Можеби најинтересна изложба на која Мартиноски учествувал таа година 
била една групна изложба во Скопје, организирана по повод 25-годишнината од 
ослободувањето на Јужна Србија. На изложбата биле повикани да учествуваат 
само уметници кои биле родени или кои тогаш живееле и работеле на територијата 
на Јужна Србија (од 11 учесници, 10 потекнувале од Јужна Србија).170 Мартиноски 
тогаш за прв пат добил можност да излага заедно со својот прв учител, Димитрие 
Андонов Папрадишки. На изложбата биле присутни и Лазар Личеноски, Вангел 
Коџоман, Нихал Аџем, Сабахадин Хоџиќ, Томо Владимирски, Владимир Радовиќ, 
Александар Секулиќ, Дејан Богдановиќ и Јосип Бужан.  
 На оваа изложба, Мартиноски учествувал со 15 дела, масла, цртежи 
и темпери. Изложени биле сликите „Мајка“, „Портрет на циганка“, „Ќамир“, 
„Ајша“, „Измеќарче“, „Џанам“ и уште три други слики со исто име „Глава“.171 
Потоа, две темпери со ист наслов „Улица“, додека цртежите не биле именувани. 
„...На Јубилејната изложба на јужносрбијанските уметници во Скопје, Никола 
Мартиноски доби најголемо признание за неговиот најсакан мотив ’Мајка 
со дете’. Тоа беше еден цртеж со молив во кој ’морниците на бедотијата беа 
особено добро транспонирани во една мајка, која помеѓу другите работи, речиси 
плашеше’“.172

 Во февруари 1938 година, (од 20 февруари до 2 март) Мартиноски имал 
самостојна изложба во Скопје, во свечената сала на училиштето „Цар Душан“. На 
отворањето говорел Раде Драинац. Изгледа дека Мартиноски прво сакал оваа 
изложба да ја постави во Белград, во сите сали на Уметничкиот павилјон. Во малата 
сала на павилјонот требало да бидат поставени цртежи, а во големата масла. 
Но, и покрај тоа што Мартиноски се договорил со организаторот (Друштвото на 
пријатели на уметноста „Цвијета Зузориќ“), за некои од условите за изложбата, 
таа не била одржана. Најверојатно причината за тоа била што Павилјонот 
во Белград немал слободен термин што му одговарал на Мартиноски.173 По 

11. Објава за јубилејна изложба на Никола 
Мартиноски во белградскиот весник Политика  
од 08.02.1939 година. Автор на текстот: Перо 
Слиепчевиќ

165. ДОБРИЧАНИН 1936, стр. 5.
166. ПОПОВИЋ 1936 (2).
167. Непознатиот автор АА., „Мартиноски на 
изложби у Риму“, Скопски гласник, Скопје, 1937, 
стр. 4, изјавува дека Мартиноски испратил 3 
цртежа, но изгледа дека Мартиноски во Рим 
се претставил со една слика, „Турчинка“, и со 
цртежите „Цртеж“, „Ајша“, „По обед“ и „Одмор“.
168. СТОЈАНОВИЋ 1937, стр. 26. За жал, јас не 
успеав да утврдам кои цртежи на Мартиноски 
биле откупени од оваа изложба и каде се 
наоѓаат тие денеска.
169. Види MОЛА 1937, стр. 1-2.
170. СЛИЈЕПЧЕВИЋ 1937, стр. 434.
171. Претпоставка е дека се работи за портрети.
172. МАЦАН ЧУКИЌ 1974, стр. 29.
173. Архив на МАНУ, Фонд „Никола Мартиноски“, 
63.
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неуспешниот обид да реализира изложба во Белград, на почетокот од 1938 
година, Мартиноски изложбата ја ’префрлил’ во Скопје. Тој и следната, 1938 
година, се обратил, одново безуспешно, до „Цвијета Зузориќ“ за организирање 
на изложба во Белград, некаде за пролетта 1939.174

 Каталог од изложбата не е зачуван, но објавени се повеќе текстови кои 
донекаде ни даваат увид во делата што биле изложени. „Разгледувајќи ги делата 
[на Мартиноски на оваа изложба] ќе сетиме дека [на платната е присутен] дел од 
животот, поточно, верен впечаток. Луѓето се онакви какви што тие навистина се, 
груби, истоштени, измачени, стварни. Паѓа в очи ’Коцкар’ (1) со своите надуени 
очи, преживеано лице, лице врз кое маката и ниските уживања оставиле длабока 
трага. Umar đarubaž исто така е бедник, кому од очите му се гледа замор, 
безнадежно изгубен ден. Трговецот Рамадан Рамадановиќ стои на челно место. 
Со својата импозантна фигура тој небаре му претседава на тој собир на цигани, 
циганчици, арнаути и беспризорни. Секоја негова слика, секој негов тип го носи 
белегот на животот. Не затоа што тие се во партали, туку [почнувајќи] од рацете, 
кои се деформирани од работа, од стапалата кои ја загубиле формата и ја добиле 
расплинатоста на калдрмата, па до начинот на држењето и погледот на очите, 
длабоките брчки околу усните, насекаде [се гледаат] трагите на страдањето и на 
бедата. На пример ’Мајка’, ’Старица’, ’Вонбрачно дете’, ’Без татко’, ’Стројничка’ и 
така натаму. Неговата изложба овој пат има и ведрина. Тој дал пејзажи во благото 
синило на летните бои, мртва природа, и низа портрети на млади циганчици кои 
животот сè уште не успеал да ги дотепа. ’Девојка во шамија’, ’Копнеж’, ’Пролет’“.175 
 Треба да се одбележи уште еден напис посветен на оваа изложба. Во 
текстот „Изложба на Никола Мартиноски“, авторот, Нихат Аџем, ќе напише „Оваа 
... изложба ... за нашиот најдобар македонски сликар Никола Мартиноски е нов 
чекор напред, кон нашето вистинско и реалистичко македонско сликарство“.176 
„Ова е прв пат Мартиноски да биде наречен ’македонски сликар’ и прв пат 
јасно и недвосмислено да се определи неговата значајна улога во македонската 
уметност“.177

 Мартиноски таа година учествувал и на Третата графичка изложба, на 
Десеттата пролетна изложба и на последната заедничка изложба на групата 
„Облик“. Сите овие изложби биле поставени во Белград. На графичката изложба 
тој изложил пет цртежи („Деца“, „Од предградието“,178 „Момче“, „Мајка со 
дете“ и „Одмор“) кои добиле добри критики. „Никола Мартиноски продолжува 
со серијата на своите одлични цртежи на скопските детски типови... [Т]ој е 
најоригиналниот цртач на оваа изложба“.179 Додека критиката посветена на 
Десеттата изложба го посочува цртежот „Мајка“: „Одличниот цртач Никола 
Мартиноски изложил само еден одличен цртеж, ’Мајка’, кој е најдоброто дело 
од својот род на оваа изложба“.180

 Во 1939 година, во Скопје, Мартиноски имал изложба со која одбележал 
10 години творештво. Изгледа дека каталог од изложбата не бил печатен, но 
знаеме дека неа ја отворил Раде Драинац. Мартиноски изложил 40 платна и 6 
цртежи.181 Од ликовната критика посветена на изложбата дознаваме за некои 
од изложените дела („Малечката наивка“ – која според еден автор на осврт за 
изложбата било најдоброто дело на Мартиноски воопшто –, „Мајка со дете“, 
„Малечкиот Мустафа“, „Јаболки и круши караманки“, „Без никој свој“ (уште 
една слика  потенцирана како најдобар успех на Мартиноски).182 Слиепчевиќ 
споменува и некои други мртви природи183 и неколку темпери. Еден друг краток 
текст го ословува Мартиноски како „... космополитски лирик и расен аналитичар 

175. М., „Изложба г. Николе Мартиноског“, 
Скопски гласник, Скопје, 28.02.1938, стр. 4.

176. АЏЕМ 1938.

177. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 123.

178. Репродукција на цртежот е објавена во бројот 
на „Политика“ од 18.03.1838, стр. 11, под наслов 
„Од периферијата на Скопје“.

179. КРИЖАНИЋ 1938 (1), стр. 10.

180. КРИЖАНИЋ 1938 (2), стр. 18.

181. М.Ш., „Јубиларна изложба Николе Марти-
носког“, Наша реч, Скопје, 1938, бр.1. стр. 4.

182. СЛИЈЕПЧЕВИЋ 1939 стр. 13.
183. Кажувајќи „Во мртвите природи (сега тоа 
највеќе се цвеќиња и овошје)...“ Петковски 
заклучува дека Мартиноски излагал дела со 
наслови „Цвеќиња“ и „Овошје“, ПЕТКОВСКИ, 
1982, стр. 221, фуснота 85.

174. Види Архив на МАНУ, Фонд „Никола 
Мартиноски“, 63 и 64.
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на нашиот живот“.184

 Мартиноски таа година учествувал и на „Единаесеттата пролетна 
изложба“ во Белград (со сликата „Младич“ и температа „Циганки“; Крижаниќ во 
својот текст за изложбата само го спомнува Мартиноски,185 додека Павле Васиќ 
ќе напомене дека Мартински конечно се ослободил од експресионизмот што 
владеел со неговите дела)186 и на јубилејната изложба по повод десетгодишнината 
од постоењето на Друштвото на пријатели на уметноста „Јефимија“ од Скопје. 
Изложбата била отворена во новата зграда на Првата женска гимназија „Кралица 
Марија“, на 24 декември, и траела до 5 јануари следната година. На таа изложба 
учествувале Д. Адамовиќ, Д. Андонов, Љ. Анѓелковиќ, Ј. Бужан, Т. Владисављевиќ, 
Ј. Кратина, Л. Личеноски, Н. Мартиноски, С. Поповиќ, Ј. Ревелант, Д. Спасиќ, М. 
Шојлевиќ и г-цата Филипчевиќ.187 Мартиноски ги излагал маслата „Жицарот 
Исмет“, „Вардарски шаран“, „Насмеан трендафил“, „Мртва природа“, „Студија 
(глава)“, температа „Мајка“ и два цртежа „Цртеж 1“ и „Цртеж 2“.
 Во септември 1939 година, Мартиноски почнал да работи во Скопскиот 
театар, изработувајќи сценографии за театарски претстави, каде што изгледа 
дека останал најмалку до септември 1940 година.188 Во исто време театарот 
ги вработил и Василие-Цицо Поповиќ и Томо Владимирски.189 „[Мартиноски] 
проектирал сосема малку наполно нови сценографии. Главно бил принуден 
да приспособува стари декори за нови претстави. Тебало да се работи бргу и 
многу. Мартиноски, иако за време на школувањето следел курс по сценографија 
[?], ја чуствувал оваа работа како извесен товар. Сепак се знае дека проектирал 
неколку сценографии за претстави од сосема различен жанр“.190 Со сигурност 
знаеме дека Мартиноски ги изработил сценографиите за „Тартиф“ и „Отело“, 
како и за руската комедија „Лира на услугата“.191 Во еден текст во списанието 
„Позоришни лист“ се истакнува дека со вработувањето на Мартиноски, како и на 
другите двајца сликари, Скопскиот театар конечно го решил „болното прашање“ 

поврзано со сценографијата.192 
 И по напуштањето на Скопскиот 
театар, Мартиноски, со Цицо и 
Владимирски, изработувал декорации и 
сценографии за балови и приредби, како 
на пример за уметничкиот бал „Ноев 
ковчег“ организиран од „Јефимија“ на 
15 март 1941 година.193 
 Во текот на 1940 година, 
Мартиноски излагал на неколку групни 
изложби. Учествувал на „Дванаесеттата 
пролетна изложба на југословенските 
уметници“ во Белград (со сликата 
„Другари“), при што повторно биле 
истакнати неговите цртежи на 
циганчиња;194 „Никола Мартиноски 
во своите сјајно поставени и одлично 
цртани фигури од Југот“,195 а потоа и во 
Скопје, на две изложби организирани од 
Друштвото на пријателите на уметноста 
„Јефимија“. 
 Првата од нив, отворена од 12 

186. ВАСИЋ 1939.

187. АА.,  „Изложбе“, Умјетнички преглед, 1939.

188. Архив на МАНУ, Фонд „Никола Мартиноски“, 
бр. 84-1,2,3.
189. Архив на МАНУ, Фонд „Никола Мартиноски“, 
бр. 84-1,2,3. Петковски вели „Уметникот ја 
прифатил молбата на управникот [на Скопскиот 
театар] В. Живојиновиќ-Масука, [да се вработи 
како сценограф] под услов со него да бидат 
ангажирани и Т. Владимирски и В. Поповиќ-
Цицо“ и „Познато е дека Мартиноски го условил 
своето вработување со ангажманот на двајцата 
негови колеги“, ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 34 и 
128. 
190. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 128.
191. АА., „Преглед репертоара“, Позоришни лист, 
бр. 12-13, Скопје, 1940, стр. 16.
192. АА., „Три наша позоришна сликара“, 
Позоришни лист, бр. 7, Скопје, 1939, стр. 12-14.

193. Репродукција од плакатот е објавена во 
Животот во Скопје, Музеј на град Скопје, 
Скопје, 2002, стр. 283.

194. МАНОЈЛОВИЋ 1940, стр. 11.
195. ПАУНОВИЋ 1940, стр. 13.

12. Насловната страница од каталогот од 
заедничката изложба на Томо Владимирски, 
Лазар Личеноски, Василие Цицо Поповиќ и Никола 
Мартиноски во Скопје 1940 година.

184. КОСТИЋ 1939.стр. 4.

185. КРИЖАНИЋ 1939, стр. 6.
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до 26 мај, со поздравен говор на Перо Слиепчевиќ, била изложба на скопски 
сликари. На неа учествувале Томо Владимирски, Лазар Личеноски, Вацилие-
Цицо Поповиќ и Мартиноски. Мартиноски ги излагал сликите „Зел дедото“, 
„Убавата Ѓулизар“, „Освојувач“, „Разубавено чехмеџе“, „Рамадан“, „Наследникот 
на дервишот Абдула“, „Одбиената измеќарка“, „Крап и кромид“, „Дорјански 
перкии“, „Портрет за Ѓурѓовден“, „Отмената Ајша“, температа „Мајка и посмртче“ 
и четири неименувани цртежи. На изложбата биле продадени 4 негови слики.196 
 Втората скопска изложба (што траела од 26 октомври до 10 ноември) 
била на група јужносрбијански сликари и на неа учествувале Лазар Личеноски, 
Василие-Цицо Поповиќ, Вангел Коџоман, Љубомир (Анѓелковиќ) Белогаски, Томо 
Владимирски и Мартиноски.197 Од каталогот ги дознаваме насловите на сликите 
на Мартиноски: „Циганчица“, „Круши“, „Момче со фес“, „Насмеан трендафил“, 
„Џанум“, „На одмор“, „Замислената“, „Синот на Идриз“, „Цвеќе“, „Тага“, „Младиот 
џамбаз“, „Рамадан“, „Измеќарче“, „Младич“, „Девојката со пембе шамија“ и два 
цртежа „Цртеж 1“ и „Цртеж 2“.
 По фашистичката агресија на Југославија и бугарската окупација на 
Македонија во 1941 година, Мартиноски следните години живеел во Скопје, 
пред да замине за Крушево. Во овој период тој учествувал на неколку групни 
изложби во Скопје и во Софија. 
 Во февруари 1942 година била организирана „Првата општа изложба на 
уметниците од Македонија“, од која не е зачуван каталог.198 На неа учествувале 
уметници од Македонија и неколку новодојдени бугарски сликари (пратени 
за да ги сликаат ’ослободените краишта’; „Бугарскиот окупатор им укажувал 
големи олеснувања, одделувајќи посебни средства за поддржување на овие 
’уметнички екскурзии’).199 1942 година Мартиноски учестувал и на „ХVI општа 
уметничка изложба“ во Скопје, со сликата „Жолтата блуза“.200 Во август истата 
година Мартиноски имал и самостојна изложба во Скопје. Изложени биле 53 
дела, масла, темпери и цртежи. Но, 
поради изложбата, „Мартиноски 
бил повикан да одговори зошто 
третира мотиви што не се соодветни 
со целите на ’културната мисија’ на 
бугарската власт, зошто обработува 
мотиви од етничка група (Ромите)... 
и бил обвинет дека со тоа шири 
’комунистичка пропаганда’... Од 
изложбата не била откупена ниту 
една слика од страна на некоја 
официјална инстанција’“.201 Оттука 
може да се заклучи дека изложените 
дела биле фигурални композиции 
и портрети што не отстапувале од 
претходните мотиви на Мартиноски. 
 Пред да замине за Крушево, 
во 1943 година, Мартиноски уче-
ствувал на „Втората општа излож ба 
на уметниците од Македонија“ со 
Здравко Блажиќ, Томо Владимирски 
и Михајло Шојлев. Во еден текст 

196. АА., „Чајанка ’Јефимије’“, Скопски гласник, 
Скопје, 01.06.1940, стр. 2.

197. АА., „Изложба слика у Скопљу“, Скопски 
гласник, 26.10.1940, стр. 4.

198. СТЕФАНОВЪ 1942, стр. 4.

199. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 222, фуснота 1.
200. Преземено од Петковски кој ја наведува 
следнава референца: Митовь, Стефань, „XVI 
обща художествена изложба“, Литературен 
глась, бр. 578, Софија, 1942.

201. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 37.

13. Никола и Злата Мартиноски, јануари 1945 година.
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посветен на изложбата се спомнуваат делата „Другари“, „Жолтата блуза“ и 
„Насмеано девојче“,202 додека, пак, Петковски во својот текст дава наслови на 
уште три други слики „Риби“, „Мртва природа“ и „Првата цигара“.203 Истата 
година, 1943, Мартиноски испратил и едно дело во Софија („Момче“) на „XVIII 
општа уметничка изложба“.
 Потоа заминал во Крушево, заедно со мајката Анушка и со една од 
сестрите; таму се сместиле во куќата на некои роднини. Во тој период, втората 
половина на 1943 година, Мартиноски бил болен. Во Крушево Мартиноски 
останал година и пол. Во ноември 1944 година, во веќе ослободениот Прилеп, тој 
ќе биде еден од основачите на Друштвото на ликовните уметници на Македонија. 
Во текот на таа година, Мартиноски во Крушево се запознал со Злата Хаџилега. 
Тие стапиле во брак на 23 јануари 1945 година. Мартиноски имал 41, а таа 24 
години.204

202. СТАНЧЕВЪ 1943, стр. 3.
203. Информации од каталогот на изложбата (чиј 
примерок јас не можев да пронајдам), види во 
ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 136.

204.  Архив на МАНУ; Фонд „Никола Мартиноски“ 
55.
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14. Женски акт, 1927, 
масло на платно, 76 х 47 см.
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2. ЛИКОВНО ТВОРЕШТВО

ПОЧЕТОЦИ, 1918-1927

 Првиот период од творештвото на Никола Мартиноски 
е периодот на неговото школување. Говориме за десетина 
години кои почнуваат со првите ликовни обиди на Мартиноски 
од 1918/1919 година, а завршуваат во летото 1927 година, кога 
Мартиноски дипломирал на Школата за ликовни уметности во 
Букурешт.
 Делата на Мартиноски од овој период може да се поделат 
во три групи. Првата група ја сочинуваат дела на Мартиноски 
настанати во Скопје пред тој да замине за Букурешт. Втората 
група ја сочинуваат слики кои потекнуваат од првите години на 
студирањето на Мартиноски. Се работи за дела што се датираат 
помеѓу 1920 година, кога Мартиноски започнал со студиите, и 
1924 година, кога го завршил основниот курс. Третата, последна 
група дела, се состои од слики кои датираат од периодот 1925–
1927 година, кога Мартиноски го посетувал  специјалниот курс по 
сликање на Школата во Букурешт. 
 Најстарата зачувана слика на Мартиноски, „Пејзаж“, се наоѓа во приватна 
колекција во Скопје. Се работи за масло на платно со димензии 56 х 85 см., 
без сигнатура. Сликата е настаната во времето кога Мартиноски имал 16 или 
17 години, во периодот 1918–1920 година. На платното гледаме еден карпест 
предел со неколку дрвја. Пејзажот е сликан ’тенко’, со малку боја и пигмент. 
Дрвјата и билките во предниот план се изведени само со цртеж. На сликата 
нема површини каде што уметникот ја ’развлекувал’ бојата и на платното не 
можеме да ги препознаеме силните потези на четката кои се карактеристични 
за подоцнежното творештво на Мартиноски. Единствено лисјата во крошните 
се ’слободно’ сликани, изведени со едноставно притискање на врвот од 
полусувата четкица на која уметникот ставил две различни бои. Во првата 
половина на седумдесеттите години од минатиот век, платното е реставрирано 
и конзервирано во Народниот музеј во Белград. Во таа пригода сликата е 
премачкана со заштитен слој на вернир што во изминатите години оксидирал 
и ја променил бојата. Денеска вернирот, кој го дава видливиот жолтеникаво-
црвен тон преку целото платно, не овозможува детален увид во оригиналните 
бои и тон на сликата.   
 Композицијата на сликата „Пејзаж“ е нерамномерна и по малку наивна, 
а потезите на четката изгледаат несигурно. Не треба да бидеме премногу строги 
во критичкиот суд за ова дело, будејќи се работи за еден од првите обиди на 
младиот Мартиноски во ликовната уметност. Треба да се забележи дека можеби 
делови од пејзажот укажуваат на влијание од некои дела на Папрадишки, првиот 
учител на Мартиноски. Тука посебно говорам за сликата на Папрадишки „Пејзаж“, 
од 1897 година.1 Претставената сцена во пејзажот на Папрадишки е сладникава, 
пејзажот со дрвјата слаб, а говедото во предниот план неуверливо и анатомски 
неточно. Но, на платното гледаме едно ’тенко’ сликање какво што може да се 
забележи и во сликата на Мартиноски. Дополнително, дрвјата во вториот план 
кај Папрадишки, во центарот на сликата веднаш над реката, потсетуваат на оние 
кои се појавуваат кај Мартиноски.

1. „Пејзаж“, масло на платно, 46 х 48, датирана 
1897 година, види репродукција на стр. 50 во 
Димитар Андонов Папрадишки, 150 години, 
Национална галерија на Македонија, Скопје, 
2010.

15. Пејзаж, околу 1919, масло на платно, 56 х 85 см.
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 Втората слика на Мартиноски што потекнува од годините пред тој да 
замине за Букурешт, делува ’посилно’. Се работи за делото „Утрински пејзаж“, 
масло на картон, 35 на 50 см., потпишано во долниот десен агол како Martini.2 
Мартиноски ни претставува еден предел со вода (дали се работи за некоја река 
или за брег на некое езеро?) и неколку дрвја. Двете дрвја лево се голи, без лисја 
и изгледаат како да се осушени; останале само стеблата. Дрвјата десно, кои 
делуваат како тополи, имаат крошна работена со остри, нервозни, темни потези 
кои се во контраст со светлиот фон  на небото. Главниот мотив во оваа слика 
не се дрвјата и пејзажната глетка, туку колористичното предавање на небото и 
атмосферата што преовладува во сликаната сцена. Се работи или за изгрев и за 
првата светлина на денот, или за залез на сонцето и за последните моменти на 
светлина. Светлината во небото е решена со долги, топли партии на жолти и окер 
бои кои се рефлектираат во водата, додека останатиот дел од сцената е насликан 
со темни нијанси, без многу детали. Петковски ќе забележи дека овој пејзаж „...
слеан во карактеристичен, унифициран тоналитет на распон од темнокафеавото 
и темножолтото до темноцвреното, е исполнет со сладникава, сентиментално-
идилична атмосфера и означен со неопитноста на младиот творец“.3

 „Утрински пејзаж“ има очигледни недостатоци во композициското 
решение, во сликарската техника и во употребата на тон, боја и цртеж. Тоа е дело 
на млад и неискусен сликар кој допрва треба да го испече занаетот; дело на 
сликар кој сè уште ги учи основните техники и правила на сликарството. Меѓутоа, 
ако ја ставиме оваа слика во контекст на другите дела на Мартиноски од овој 
период, а воедно, ако ја земеме предвид возраста на авторот –накај 17, 18 
години, како и средината од која тој потекнува, можеби во претставената сцена 
се крие некаква потреба за докажување. Сликата делува како тест, испитување 
на сопствената моќ.

2. За потписите на Мартиноски види го 
поглавјето „Потписите на Никола Мартиноски 
во периодот 1920-1945“.

3. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 46.

16. Утрински пејзаж, околу 1920, масло на картон, 34,5 х 50 см.
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 На оваа втора слика од Мартиноски не може да се види влијание од 
уметноста на Папрадишки. Папрадишки, во неколкуте преживеани дела од тие 
години (говориме за периодот 1915–1920 година), никогаш не го решава пејзажот 
колористички, на начин на кој Мартиноски ја доловува сцената во својата слика. 
Измислените пејзажи што се појавуваат во заднината, или странично од главните 
фигури, во големите дела на Папрадишки се слаби и без детали. Во „Алегорија 
на сликарството и музиката“ се појавуват реки, патишта и планини, но тие не се 
јасно одредени и пејзажот делува несигурно. Додека во „Мечтаење“,4  пејзажот е 
изгубен во сладникавата атмосфера со која сликарот го покрива своето незнаење. 
Можеби недостигот на допирни точки со сликарството на Папрадишки може да се 
објасни со фактот што пределот претставен во сликата на Мартиноски не делува 
како видена, забележана сцена. Многу поверојатно е дека се работи за мотив 
што Мартиноски го работел по модел, најверојатно од некаква разгледница, 
каде што веќе биле решени сликарските проблеми. Тој и самиот ќе изјави дека 
за време на гиманзиските години „...тогашните ликовни воспитувачи, ништо не 
ми помогнаа во упатствата за совладувањето на некаква техника која подоцна би 
помогнала во ликовната школа. Чинев сè, со помошта на копирањето на некои 
репродукции, а и со чираклак кај последниот зограф, чичко Димитрија-Зографот, 
заедно со сликарот Томо Владимирски, да ги насочам своите амиции и љубовта 
кон уметноста“.5

 Мартиноски со љубов и почит говори за својот прв учител. „Чичко 
Димитрие како зограф внесуваше во иконите на светците нешто од својата 
јака индивидуалност. Како ученик на една руска иконографска школа тој ги 
мешаше руските и византиските влијанија, но светците ги сликаше послободно 
и со помалку темно и испосничко во изразот. Тој прв се осмели на платното да 
пренесе неколку пејзажи и ликови на својата ќерка, внука и другите членови на 
фамилијата, што во тој момент беше многу смело и револуционерно“.6 
 Меѓутоа, прашање е колку Папрадишки влијаел врз уметничкиот развој 
на Мартиноски. Објективното разгледување на уметноста на Папрадишки 
покажува дека тој имал малку да му понуди на Мартиноски. Папрадишки, 
всушност, е провинцијален сликар кој работи во ликовно неразвиена средина и 
сликар кој никогаш не се приближува ниту до сјајот на византиската уметност од 
минатите времиња, ниту, пак, до квалитетот и величината на световните сликари 
од периодот на кој му припаѓа. И покрај тоа што Мартиноски вели дека од стариот 
сликар научил „...’доста корисни работи’, [на пример] како се препарира штица 
за икони, што во тоа време било голема тајна...“,7 изгледа дека најважната работа 
што Мартиноски ја научил во работилницата на Папрадишки не биле техничките 
вештини поврзани со сликарството, туку приодот кон сликарската уметност. 
„Поред извесните занаетски ’тајни’ кои често се косеа со сите принципи на 
логиката, од него [Папрадишки] дознав дека ликовите на Богородица, Христос, 
Света Ана и на другите светци кои чичко Димитрие ги сликаше не по шаблони, 
туку ги измислуваше, не мораат да бидат некаква реликвија, а уште помалку 
ликови кои ќе преставуваат некаква религија. Кога не му одеше од рака, чичко 
Димитрие ги пцуеше, се однесуваше спрема нив како спрема свои – модели...“.8 
Па затоа, многу брзо, Мартиноски ја напушта работилницата на Папрадишки 
и заминува за Букурешт. „По тогашниот еснафски обичај, занаетот повеќе се 
крадеше отколку што се учеше, но и покрај тоа брзо ги совладав мајсториите на 
чичко Димитрие. Веќе во осумнаесеттата година го оставив да ги продава своите 
светци по тогашната цена: една педа слика – златна турска лира, и појдов сам во 

5. БАКЕВСКИ 1971.

6. РАДИВОЈЕВИЋ 1968.

7. БАКЕВСКИ 1971.

4. „Алегорија на сликарството и музиката“, 
масло на платно, 92 х 72 см., датирана 1915-
20 и „Мечтаење“, масло на платно, 93 х 72 см., 
датирана 1915-20, за двете дела види Димитар 
Андонов Папрадишки, НГМ, Скопје, 2010, 
репродукции на стр. 52 и 53.

8. ПОПОВСКИ 1964.
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светот, кон нови знаења и нови 
учители“.9

 „Пејзаж со лебеди“,10 од 
1922 година, ѝ припаѓа на втората 
група дела од првиот период 
на уметноста на Мартиноски. 
Директната споредба на ова 
дело со „Утрински пејзаж“ ни 
покажува колку Мартиноски на-
пре дувал во неколкуте измина-
ти години. Потезот на уметникот 
е посигурен, нанесувањето на 
боите точно, а формите на прет-
ставените елементи добиваат тродимензионалност. Може да се забележи дека 
Мартиноски без проблеми ја решава перспективата и прогресот на разните 
планови во далечината на сликата. Белите лебеди се ставени како акценти 
во темниот одраз на дрвјата во водата, а светлите скалила и двата столба 
контрастираат со темната површина на ридот зад нив. Мора да напоменам 
дека постои можност и оваа слика Мартиноски да ја работел по модел, дописна 
картичка или дело на друг сликар.
 Со слично датирање како „Пејзаж со лебеди“, е и една од првите мртви 
природи на Мартиноски – „Мртва природа со череп“.11 На платното, сликарот 
ни претставува мртва природа со повеќе елементи. На маса со црвена ткаенина, 
поставена е отворена книга. Веднаш над книгата, во центарот на сликата, стои 
човечки череп. Лево од черепот се наоѓа глобус (на глобусот се препознава 
формата на Јужна Америка), а десно неколку книги со црни корици и една 
малечка урна. Врз најголемата книга е потпрено распетие. На левата страница 
од отворената книга се наоѓа еден свиткан лист хартија. Во центарот гледаме 

и зелени листови од некое растение 
(дали се работи за ловоров лист или 
венец?) и лупа за читање. Сцената 
е осветлена од прозорецот кој се 
наоѓа зад гледачот, од неговата 
лева страна. Тоа може да се заклучи 
според рефлексијата на прозорецот 
што се забележува во синиот простор 
на Пацифичкиот океан на глобусот. 
Нејасно е дали отворената книга на 
средината од масата е вистинска 
кни га (на страниците не може да се 
види текст) или се работи за тетратка 
за цртање. Свитканиот хартиен лист 
е во две бои, долниот дел е бел, 
додека горниот е лилав; можеби хар-
тијата се свиткала од водата со која е 
разблажена лилавата боја. 
 „Мртва природа со череп“ е 
крај но необично дело во опусот 
на Мартиноски. Се работи за але-

9. РАДИВОЈЕВИЋ 1968.
10. „Пејзаж со лебеди“, масло на картон 34 х 50 
см., потпишана долу десно како Martini/1922; 
порано во колекцијата на Ефтерпи Марковиќ 
во Белград, сега во приватна сопственост во 
Холандија.

11. „Мртва природа со череп“, масло на платно, 
30 х 49 см., без сигнатура.

17. Пејзаж со лебеди, 1922, масло на картон, 34 х 50 см

18. Мртва природа со череп, 1922/23, масло на платно, 30 х 49 см.
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20. Девојка крај клавир, 1924,
масло на платно, 40 х 30 см.

19. Во поле, околу 1924,
масло на платно, 35 х 21 см.
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горична мртва природа. Черепот, кој е централно поставен помеѓу двата други 
важни елемента во сликата, е симбол на смртта и на човековата смртност. 
Но, во контекстот во кој черепот е прикажан, во комбинација со глобусот и со 
распетието, тој прима јасни христијански елементи и значење. Композицијата 
е комплексна, со многу елементи, и отскокнува од сликите на Мартиноски 
што претходно ги разгледавме. Ова е амбициозен обид на студент во еден од 
најкласичните жанрови на сликарството.
 Од оваа група дела ќе разгледаме уште две слики; „Девојка крај клавир“12 
и „Во поле“.13 Двете слики се наоѓаат во приватни колекции во Македонија. 
„Девојка крај клавир“ е масло на платно 40 х 30 см., додека „Во поле“ е масло на 
платно со димензии 35 х 21 сантиметар.
 Во „Девојка крај клавир“, потпишана долу десно како Martini, гледаме 
една жена која седи пред клавир. Таа е свртена со грб кон гледачот, додека под 
столчето на кое таа седи лежи мало кученце (кокер спаниел). Косата на жената 
е фатена и во неа има црвен цвет. Црвен цвет, претпоставуваме трендафил, 
гледаме и врз клавирот. Жената носи раскошен фустан и наметка кои изгледаат 
како да потекнуваат од доцниот деветнаесетти век. Сегашните сопственици на 
сликата, кои ја добиле/откупиле директно од Мартиноски, тврдат дека се работи 
за портрет на девојка што не сакала Мартиноски да ѝ го прикаже лицето на 
сликата.14 Меѓутоа, претставената сцена не остава впечаток на вистински портрет. 
И покрај тоа што може да се препознаат детали во облеката на девојката, како и 
декорација на столчето на кое таа седи, фигурата е само шематски дадена. Таму 
нема ниту еден опиплив и верен елемент. Впрочем, се работи за иконографски 
мотив, жена која свири на пијано, кој е исклучително популарен во сликарството 
на доцниот осумнаесетти, како и на деветнаесеттиот и почетокот на дваесеттиот 
век. Листата на сликари кои ја обработувале оваа тема е голема, и овде ќе ги 
набројам само најголемите имиња како Едгар Дега,15 Едуар Мане,16 Гистав 
Кајбот,17 Анри Тулуз Лотрек,18 Пол Сезан19 и Пјер Огист Реноар20 (кој, исто како 
и словенечкиот импресионист Рихард Јакопич,21 ќе направи цела серија вакви 
слики). Можеби најблиску до сликата на Мартиноски се делата на Теодор 
Робинсон „Девојка крај пијано“ од 1887, денес во колекцијата на Ликовната 
академија во Пенсилванија22 и „Пијанистка“ на Џон Фредерик ’Фриц’ Јансен 
која е дел од колекцијата на галеријата Симонис и Бунк во Холандија.23 Меѓутоа, 
останува отворено прашањето дали Мартиноски знаел за некои од овие слики и 
кој бил иконографскиот пример што тој го користел при сликањето на ова дело. 
 Во секој случај, „Девојка крај клавир“ ни покажува досега ’невидена’ игра 
на четкицата во делата на Мартиноски. Наборите на фустанот на жената, како и 
оние на нејзината наметка, се решени со големи потези полни со боја во кои потоа 
Мартиноски ставал мали, светли акценти. Можеби делови од композицијата се по 
малку шематски, но скратувањето на десната рака на девојката како и наборите 
на нејзиниот десен ракав покажуваат не само потенцијал туку и сликарско 
чувство за материја и перспектива кое во претходните слики не можевме да го 
забележиме.
 „Во поле“ е мала слика на Мартиноски која можеме да ја датираме 
во 1925 година. Прикажани ни се две фигури: маж и жена. Обете фигури се 
свртени со грб кон гледачот. Мажот е од десната страна, во сина кошула и темни 
панталони, а на главата има црна шапка. Жената има црвена кошула и темна 
марама врз косата. Мажот изгледа дека носи коса за жнеење. Композицијата 
е едноставна, мотивот прост, меѓутоа, од досега разгледаните примери, ова е 

12. Сликата се појавува во литературата 
посветена на Мартиноски под тој наслов 
(„Девојка крај пијано“) во каталогот на 
ретроспективната изложба 1975 година 
(Никола Мартиноски, МСУ, Скопје, 1975-76, 
под реден број 2, и со репродукција во црно 
белиот дел од каталогот, исто така со реден број 
2) и во докторската дисертација на Петковски 
(ПЕТКОВСКИ 1975 (1), во книга бр. 2, под реден 
број 4). Во книгата на Петковски (ПЕТКОВСКИ 
1982 (1), стр. 48), таа го носи насловот „Девојка 
што свири на пијано“. Меѓутоа од прикажаната 
конзола на сликата може да се заклучи дека не 
се работи за пијано туку за концертен клавир.
13. Оваа слика, во литературата посветена на 
Мартиноски се појавува под насловот „Во поле“ 
(во докторската дисертација на Петковски – 
ПЕТКОВСКИ 1975, во книга бр. 2, под реден 
број 5; додека во ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 48, 
таа е именувана „В поле“) и како „Две деца“ 
(во каталогот на изложбата посветена на 
100-годишнината од раѓањето на Мартиноски, 
Мартиноски, 100 години раѓање, Уметничка 
галерија Скопје, Скопје, 2003, каталошки 
број 2). Анализата на сликата покажува дека 
претставените фигури не се деца туку возрасни 
маж и жена, па затоа во останатиот дел од овој 
текст ќе ја ословуваме оваа слика со постариот 
и точен наслов „Во поле“.
14. Лична кореспонденција со сегашните 
сопственици.
15. Edgar Degas, „Госпоѓицата Дио крај пијаното“, 
масло на платно, 40 х 32,5 см., денеска во 
колекцијата на Musée d’Orsay.
16. Edouard Manet, „Госпоѓа Мане крај пијаното“, 
масло на платно 38,5 х 46,5 см., денеска во 
колекцијата на Musée d’Orsay.
17. Gustave Caillebotte, „Музичка лекција на 
пијано“, масло на платно, 81 х 65 см., денеска 
во колекцијата на Musée Marmottam Monet.
18. Henri de Toulouse-Lautrec, „Госпоѓицата Дио 
крај пијаното“, масло на платно, 68 х 48,5 см., 
денеска во колекцијата на Musée Toulouse-
Lautrec. 
19. Paul Cézanne, „Девојка крај пијано“, масло на 
платно, 92 х 57 см., денеска во колекцијата на 
Ермитаж музејот во Санкт Петербург. 
20. Pierre-Auguste Renoir, „Девојки крај пијано“, 
масло на платно, 116 х 90 см., денеска во 
колекцијата на Musée d’Orsay. Постојат три 
други варијанти на оваа слика изведени 
во техниката масло на платно и други две 
подготвителни студии (едната во масло, а 
другата во пастел). Овие дела се поделени 
помеѓу Musée d’Orsay, Metropolitan Museum of 
Art и Musée de l’Orangerie.
21. Rihard Jakopič кој има изведено најмалку 
четири варијанти на сликата „Крај клавирот“, 
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најсликарското дело на Мартиноски. Потезите на четкицата се бурни и полни 
со боја. Зелената површина на тревата во полето е густа, а во небото гледаме 
светлина што претходно не можеше да се забележи во другите пејзажи на 
Мартиноски. Двете фигури се решени сликарски, директно на подлогата, без 
претходно направен цртеж. Треба да се истакнат малите потези кои Мартиноски 
ги додава за да ги нагласи бранувањата на облеката на фигурите, светлите потези 
во темната форма на здолништето на жената и мешањето на бојата (сина, црна и 
бела) во кошулата на мажот. Меѓутоа, посебно внимание треба да се обрне и на 
текстурата што се јавува на сликаниот слој. 
 Делата на Мартиноски од првата група („Пејзаж“ и „Утрински пејзаж“), 
слично како и „Пејзаж со лебеди“ се тенко сликани. Во нив бојата е разредена 
и не се појавува текстура на сликата. Во „Девојка крај клавир“ се гледаат обиди 
за пастуозно сликање со чисти бои кои ќе почнат да треперат на платното. Но, 
оваа слика, „Во поле“, Мартиноски ја слика јако, ’машки’, со четкица полна со 
боја. Четкицата е ’немирна’ и се движи во сите правци. Гледаме потези кои се 
хоризонтални, вертикални, кои се движат по дијагоналите или потези чиј правец 
се менува. Сликана темпераментно, со одважност, ова е првата слика каде што 
може да се забележи сликарскиот карактер на Мартиноски. Овде за првпат се 
појавува неговиот препознатлив сликарски стил, неговиот сликарски ракопис и 
неговиот уникатен третман на материјата и на бојата.
 Третата група слики потекнува од близу тригодишен период, од 1925 до 
1927 година. Оваа група се состои во целост од портрети/студии на глави и од 
актови. Во неа влегуваат „Мрзеливиот Стоика“,24 „Циганин од Романија“, „Глава 
на момченце“,25 „Профил на момче“,26 „Женски акт“ и „Стамболски трендафил“.
 „Мрзеливиот Стоика“ е дел од колекцијата на Музејот на современата 
уметност во Скопје.27 Сликата е потпишана и датирана.28 Петковски вели дека 
портретот на Стоика изгледа недовршен,29 меѓутоа јас не се сложувам со таа 
оценка. Точно е дека заднината е едноставна и чиста, но портретните црти на 
Стоика се јасно решени и читливо предадени на платното. Основната идеја – 
препознатлив портрет на човек – е завршена. Мартиноски дури ни овозможува 
и увид во психолошките карактеристики на моделот. Нема никаков сомнеж дека 
се работи за силен и издржлив маж кого годините почнале да го притискаат. 
 „Романски циганин“30 и „Глава на момченце“31 се две дела на Мартиноски 
создадени следната, 1926 година. Во нив моделот, слично како во „Мрзеливиот 
Стоика“, е претставен во три-четвртини и фокусот е на неговата глава. Во „Глава 
на момченце“ Мартиноски ни претставува младо момче во бела кошула со 
кратко потстрижана коса. Погледот на момчето е ’загубен’ некаде вон рамките на 
сликата. Во „Романски циганин“, Мартиноски прикажува возрасен човек со бела 
кошула насликана со разиграни потези, полни со боја. Платното е густо сликано 
и одредени партии добиваат фактура од специфичниот сликарски пристап на 
Мартиноски. 
 Четвртата студија на глава во оваа група дела е „Профил на момче“, 
масло на платно 40,5 х 37 см., потпишано долу десно Martin/1927. За разлика од 
претходните студии, ова дело на Мартиноски покажува еден ’академски’ пристап 
кон обработката на мотивот. Косата, лицето и вратот на момчето се изградени 
со цврсти потези кои го освојуваат просторот и се надоврзуваат едни на други. 
Моделацијата на сликаните површини е примерна, а цртежот точен, јасен и пред 
сè одлучен. На платното не се чувствува колебање или несигурност во изведбата. 
Портретот небаре е направен во еден здив, со завидна сликарска техника. 

масло на штица, 140 х 118 см., денеска во 
колекцијата на Музејот на модерна уметност во 
Љубљана.
22. Theodor Robinson, „Девојка крај пијано“, 
масло на платно, 55,25 х 35,88 см., денеска во 
колекцијата на Pennsylvania Academy of Fine 
Arts.
23. Frederick Johannes Frits Jansen, „Пијанистка“ 
масло на платно, 66 х 50,2 см., денеска во 
колекцијата на Simonis & Buunk Art Gallery.
24. Оваа слика, во севкупниот каталог на Музејот 
на современата уметност во Скопје, се појавува 
под насловот „Мрзеливиот Стојко“; Азбучник 
на колекцијата на Музејот на современата 
уметност Скопје, МСУ, Скопје, 2002, стр. 125. 
25. Во ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 48, сликата 
е именувана како „Глава на дете“ овде ќе 
го користиме постариот наслов на сликата 
од докторската дисертација на Петковски 
(ПЕТКОВСКИ 1975 (1), кинга 2, стр. 4, сликата е 
под реден број 8).
26. Репродукција на оваа слика е објавена во 
каталогот на изложбата Мартиноски, 100 
години од раѓање, Скопје, 2003, на стр. 9. Таму, 
сликата (како и во каталошкиот дел, каде што се 
јавува под реден број 3), е дадена со погрешен 
наслов „Глава на момче“. Овде ќе го користиме 
првиот наслов на сликата, од ПЕТКОВСКИ 1975, 
книга 2, стр. 4, каталошки број 9.
27. „Мрзеливиот Стоика“, масло на платно, 36 х 
29 см., потпишана во долниот десен агол.
28. За потписот на оваа слика, како и за текстот од 
другата страна на платното, види го поглавјето 
„Потписите на Никола Мартиноски во периодот 
1920-1945“.
29. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 48.
30. „Романски циганин“, масло на платно, 57,5 
х 45,5 см., потпишано во долниот десен агол 
Martin/1926, во приватна колекција во Скопје.
31. Во литературата, ова дело на Мартиноски 
е репродуцирано двапати. Првиот пат во 
каталогот на големата ретроспективна изложба 
на дела на Мартиноски во 1975-76 година 
(Никола Мартиноски, МСУ, Скопје, 1975-76, 
каталошки број 4, репродукција на делото во 
црно-белиот дел од каталогот) и во книгата на 
Петковски (ПЕТКОВСКИ 1982 (1), репродукција 
во црно-белиот дел со реден број 34). Петковски 
исто така го евидентира ова дело и во својата 
докторска дисертација (ПЕТКОВСКИ 1975 (1), 
книга 2, во листа на слики под реден број 8). 
Во сета литература ова дело на Мартиноски 
се појавува со следниве генералии: масло 
на платно, 27 х 29 см. Всушност сликата е со 
димензии 35 х 25,5 см.
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Посебно внимание ав-
торот ѝ посветил на све-
тлината што паѓа врз 
лицето на момчето и на 
сенките на неговиот врат. 
 Гледајќи ги овие 
четири студии во низа, 
се забележува промена 
во сликарскиот пристап 
на Мартиноски. Во први-
те дела се чувствува 
е ден слободен, мек при-
стап кон обработката на 
мотивот, додека во по-
следната слика, „Профил 
на момче“, е видлива една 
студиозна академска, 
реа   ли стична обработка. 
Таа промена може да му 
се припише на техничкото 
усовршување на младиот 
автор, коешто се добива 
со вежбање на раката. 
Но, морам да напоменам 
дека оваа промена 
можеби му се должи и 
на фактот што, во првиот 
период од студиите на Ликовната академија во Букурешт, Мартиноски бил во 
групата на романскиот сликар Горге Деметреску Миреа, додека во последните 
студиски години, тој бил студент на Камил Ресу кој е потврд во изразот и ликовно 
поакадемски настроен.  
 Другите две слики на Мартиноски што ѝ припаѓаат на оваа група се 
два женски акта, „Женски акт“ и „Стамболски трендафил“. Темата и насловот 
на сликата „Стамболски трендафил“ (сликата е детално разгледана во текстот 
подолу),32 укажуваат на тоа дека сликата е создадена додека Мартиноски сè уште 
бил во Букурешт. Тој дипломирал во јуни 1927 година и веднаш потоа заминал 
од Букурешт, па претпоставка е дека оваа слика настанала во првите месеци од 
таа година. 
 Сликата „Женски акт“33 претставува дипломска работа на Мартиноски.34 
На платното, Мартиноски слика еден од стандардните женски модели од 
Ликовната академија во Букурешт. Девојката, со среден раст, стои гола. 
Рамењата ѝ се спуштени, а рацете ѝ висат надолу. Таа стои подведната и целото 
тело ѝ е опуштено. Косата е фатена во мала пунџа, а погледот, вперен некаде 
десно, надвор од рамките на сликата, е изгубен и тап. Телото на моделот 
Мартиноски прво го скицирал со деликатен цртеж кој точно ги фатил физичките 
карактеристики и ставот (контрапост) на фигурата. Можеби првпат, овде може 
да се забележи карактеристичниот начин на кој Мартиноски ги обработува 
човечките фигури во своите дела. На платното се гледаат контурни линии кои 
ја ’скицираат’ формата на телото што потоа Мартиноски го обработува со боја. 

32. Види го поглавјето „Женскиот акт во 
сликарството на Никола Мартиноски“.
33. Во литературата понекогаш оваа слика се 
појавува под насловот „Женски акт во цел раст“, 
како на пример во ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 49. 
Меѓутоа, во истата книга, во каталошкиот дел, 
каде што е објавена репродукцијата на сликата 
(под реден број 1), таа се појавува како „Женски 
акт“.
34. Денеска во приватна колекција во Ниш, со 
димензии 76 х 47 см., потписот на авторот се 
наоѓа горе десно – Martin.

21. Мрзливиот Стоика, 1925, масло на платно, 36 х 39 см.
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22. Глава на момченце, 1925, масло на платно, 35 х 25,5 см.
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36. Единствена друга слика – акт на Мартиноски, 
што се приближува до класичната поза на ова 
дело е малечката слика (масло на платно, 46 х 
32 см.) „Женски акт“ која е дел од колекцијата 
на Музејот на современата уметност во Скопје 
(инвентарен број 1739). Потпишано во горниот 
десен агол (N.S.Martinoski), делото (во Азбучник 
на колекцијата на Музејот на современа 
уметност Скопје, Музеј на современа 
уметност Скопје, Скопје, 2002, стр. 125) е 
погрешно датирано во 1937 година. Потезите 
на Мартиноски, тонот на боите и текстурата 
на бојата на платното покажуваат дека се 
работи за дело кое потекнува од почетокот 
на триесеттите. Јас би ја датирал сликата во 
втората половина на 1931 година.

Тоа е работено со детални, благи премини на еден бледо кафеав тон. Волуменот 
и сенките се потоа предадени со потемни нијанси на истата боја. Заднината на 
сликата не е монохромна. Мартиноски многу вешто ја доловува текстурата на 
синиот ѕид со сенки и постепената промена на светлината. 
 Во сликата постојат две недоследности. Првата е светлината која паѓа 
врз прикажаната сцена, додека втората е дефинирањето на просторот во кој 
моделот се наоѓа. Светлината што ја осветлува девојката е блага и доаѓа од 
нејзината десна страна, но, таа е нерамномерна. Најсилно е  осветлено бедрото 
на девојката, додека лицето и особено нозете се во сенка. Кога ќе го погледнеме 
ѕидот зад моделот, добиваме впечаток дека тој е осветлен од истиот извор на 
светлина што ја осветлува девојката, но таму нема сенка од нејзиното тело. 
Уште повеќе, најсветлите делови на ѕидот не кореспондираат со најосветлените 
делови на женското тело пред него. Всушност, Мартиноски свесно одбира и 
прави нелогичности во осветлувањето на сцената за да постигне посакуван ефект 
на контраст. Со помош на светлината, дел од контурата на моделот е ’изваден’ 
нанапред и отскокнува од платното, потенцирајќи го волуменот и создавајќи 
привид на тродимензионалност.
 Просторот каде што се наоѓа моделот не е јасно дефиниран. Површината 
врз која стои девојката е кафеава. На платното се гледа граница помеѓу кафеавиот 
под и синиот ѕид; постои линија која е граница помеѓу овие две површини. 
Линијата поаѓа од десниот долен агол и се извива нагоре до една точка (зад 
нозете на девојката), кога ќе почне да се спушта надолу. Јасно е дека се работи 
за агол во собата во која стои моделот. Меѓутоа, аголот е нагласен само во тој 
дел од сликата и судирот на двата вертикални ѕида изостанува на другиот дел 
од платното. Дополнително, левото стапало на девојката ја допира линијата 
што го означува спојот меѓу подот и вертикалниот ѕид. Кога ѕидот нормално би 
продолжил нагоре од таа точка, тој не би оставил простор за телото на моделот.
 На сликата, блиску до левиот горен раб, може да се прочита „1 premiu“. 
Таа била оценета како најдобар труд на дипломските испити на Школата во 1927 
година. За жал, другите дипломски работи од класата на Мартиноски не ни се 
познати, па не можеме да ја споредиме неговата слика со делата на неговите 
колеги. Меѓутоа, нагласениот класичен реализам, како и доследната академска 
студиозност што Мартиноски ги покажува на ова платно, се несвојствени за него. 
Неколку години порано, веќе во сликата „Во поле“, тој покажал интерес за еден 
слободен сликарски третман на бојата, и неговата четкица никогаш не била 
толку ’тивка’ како во оваа слика. Точно е дека постојат партии на ова платно, 
посебно во некои делови од ѕидот, каде што Мартиноски со помош на четкицата 
прави една блага нерватура од боја врз платното, но сликите што ќе настанат 
во неговиот следен творечки период, само неколку месеци подоцна во Париз, 
се далеку побурни и поекспресионистички во ликовниот израз (за споредба 
види ја сликата „Женски портрет во профил“).35 Овој акт е нетипична слика за 
Мартиноски чија силна сликарска природа овде, како да е намерно воздржана. 
Изгледа дека Мартиноски свесно се повинувал на ’барањата’ на професорите 
на ликовната академијата за една класично решена академска слика во која 
модернистичките влијанија на уметноста од доцниот деветнаесетти и од раниот 
дваесетти век не се присутни.36

 „Женски акт“ е последната слика на Мартиноски од првиот период на 
неговото творештво. По завршувањето на ова дело, тој дипломирал на ликовната 
школа во Букурешт и станал академски сликар. 

35. За оваа слика види текст подолу.

23. Профил на момче, 1927, 
масло на платно, 41 х 37 см.

24. Романски циганин, 1926, 
масло на платно
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37. За првпат сликата ѝ беше ’презентирана’ 
на јавноста во Националната галерија на 
Македонија, на ретроспективната изложба на 
дела од Мартиноски, одржана по повод 110 
години од раѓањето и 40 години од смртта. 
Види каталог на изложба Никола Мартиноски, 
НГМ, Скопје, 2013, каталошки број 1.

38. БАКЕВСКИ 1971.

 Постои уште една слика што треба да ја разгледаме. Се работи за 
двострана слика, масло на платно, која од неодамна му се припишува на 
Мартиноски.37 Од едната страна на платното има женски портрет, додека од 
другата портрет на Мартиноски. Сликата, од страната на портретот на девојката, 
е потпишана. Меѓутоа, поради оштетувањата на платното, потписот (како и 
дополнителниот текст што се наоѓа во долниот десен агол) е нечитлив. Лицето на 
жената е дадено со силни потези на четкицата. Таа е насликана во три-четвртини, 
со сведнат поглед, со кратка црна коса и фризура која како да потекнува од 
доцните дваесетти години. Портретот на Мартиноски го прикажува во анфас. 
Тој на себе носи сликарски мантил, под кој се гледа темен костум и крагна од 
бела кошула. Насликан со полузатворени очи и строги црти на лицето, овој 
портрет на Мартиноски нема живот во себе. Во сите портрети и студии на глави 
што ги разгледавме досега, без оглед колку некои карактерни црти се сведени 
или апстрактно предадени, во портретираниот модел секогаш може да се види 
искра што овде ја нема. Обете сликани страни, и портретот на жената (чие лице 
е во сенка и контрастира со светлата заднина) и портретот на Мартиноски (кој 
делува тапо), се разликуваат од делата на Мартиноски од овој период. Меѓутоа, 
платното е премногу оштетено за јас да дадам цврст и конечен суд за оваа слика. 
 Сликите од првиот период на творештвото на Мартиноски не се ремек-
дела. Се работи за период во кој Мартиноски сè уште го ’пече’ сликарскиот занает 
и голем број од овие слики имаат јасни недостатоци и грешки во техниката или 
во ликовниот израз. Меѓутоа, ако ги занемариме првите слики, настанати кога 
Мартиноски сè уште бил момче, останатите слики прават една кохерентна група 
во која нема девијации. Тие меѓусебно се ’врзуваат’ и меѓу нив нема големи 
разлики во квалитетот или во ликовниот израз.
  Во делата од овој период јасно може да се следи и развојот на раката 
на Мартиноски, чиј потез станува посигурен и повешт со секое ново платно, и на 
неговото око, кое препознава детали во неговите модели и потоа ни ги предава 
на платното – без разлика дали се работи за психологијата на портретираниот лик 
(како во сликата „Мрзеливиот Стоика“) или за физичкиот замор кој се насетува 
во моделот („Женски акт“). Единствената слика која отскокнува во овој период 
е сликата „Во поле“. Во другите дела на Мартиноски се чувствува влијанието на 
реалистичниот академизам кој ’царувал’ на ликовната школа во Букурешт. Но, 
во оваа слика, што можеби настанала во Македонија – далеку од Академијата во 
Романија, Мартиноски како да е ослободен од влијанијата на своите учители и ја 
пушта четката слободно да танцува. 
 Во текот на годините минати во Букурешт, Мартиноски ги научил 
основните техники на сликарството, а во следниот период, кој започнал кон 
крајот на истата, 1927 година, во Париз, според сопственото кажување, тој научил 
што може со сликарството да стори.38 

ПАРИЗ И СКОПЈЕ, 1927-1931

 Годините од 1927 до 1935 се години на формирање, како за 
творештвото на Никола Мартиноски така и за неговата поставеност во ликовната 
култура на средината во која живеел и работел. Во текот на тој период, Мартиноски 
дипломирал на Школата за убави уметности во Букурешт, живеел во Париз и 
по враќањето во Македонија ги имал првите самостојни изложби. Стручната 
литературата посветена на Мартиноски, во зависност од местото каде што  
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живеел, ги дели овие години на два периода: париски (1928) и скопски период. 
Скопскиот период е дополнително поделен на „Фаза на експресионизмот“, од 
1929-1932 година, и на период наречен „Од експресионизам до реализам“, од 
1933 до 1935 година.39 
 Престојот на Мартиноски во Париз е релативно краток и резултира со 
мал број дела што со сигурност може да се идентификуваат дека настанале во 
Франција. Меѓутоа, од париските дела до некои од сликите на Мартиноски што 
тој ги изложувал до 1935 година може да се повлече една јасна, непрекината 
линија. Сите тие дела се работени под влијание на уметноста со која Мартиноски 
се запознал во Париз, а која ѝ припаѓа на таканаречената „Нова париска школа“.

Париз, 1927-1928

 Никола Мартиноски поминал во Париз околу една година; од крајот 
на 1927, до крајот на 1928 година. Додека бил таму, тој посетувал две ликовни 
академии (Академијата Гранд Шомиер и Академијата Рансон), а извесно време 
работел и во приватните ателјеа на некои свои колеги, како и на неколку други 
француски уметници.40 
 Париз во првата половина на дваесеттиот век бил центарот на 
модерната уметност. Самиот Мартиноски изјавил дека времето поминато во 
Париз за него било најплодниот период од неговото школување,41 а модерната 
уметност со која се запознал во Франција ги оформила неговите мисли за 
развојот на сопственото сликарство.42

 Во текот на својот престој во Париз, Мартиноски учествувал на неколку 
групни изложби. Но, за жал, не можеме да ги идентификуваме сите изложби на 
кои Мартиноски учествувал додека бил во Франција. Дополнително, голем број 
од сликите на Мартиноски настанати за време на годината помината во Париз 
денеска се загубени. Таков пример се делата со кои тој учествувал на изложбата 
на југословенски уметници во Институтот за словенски студии во февруари 1928 
година.43 Насловите на трите платна на Мартиноски од таа изложба не откриваат 
многу детали за нив. „Мост на Сена“ сигурно бил градски пејзаж. Сликата 
„Ентериер“ можеби била некоја фигурална копозиција во затворен простор, 
додека „Фигура“ најверојатно била акт. Може да претпоставиме дека сите овие 
дела потекнуваат од првите месеци од престојот на Мартиноски во Франција и, 
како рани дела од парискиот период, овие слики, барем во ликовниот израз, 
мора да биле блиски до академизмот на Школата во Букурешт што Мартиноски 
ја посетувал во претходните седум години. 
 Но, и покрај загубата на овие дела, постои група слики за кои со 
сигурност знаеме дека настанале во текот на 1928 година, кога Мартиноски бил 
во Франција. Основата на оваа ’париска’ група ја сочинуваат неколку слики каде 
што во потписот, покрај името, Мартиноски додал и географска одредница што 
укажува дека се настанати во Париз.44 Кон овие слики може да се додадат и други 
кои, иако немаат географска одредница во потписот, стилски јасно се врзуваат 
со парискиот престој на Мартиноски. Денес може да се идентификуваат вкупно 
шест слики на Мартиноски кои се настанати во Париз.
 „Женски портрет“ е мала слика (масло на платно 39,5 х 31 см.), потпишана 
во долниот лев агол Martin/1928/Paris. На платното ни е предадена, во профил, 
глава на жена. Таа има кратка темна коса, маркантен нос и големи усни. Контурите 
на нејзиното светло лице се во контраст со темната позадина која е едноставно 

39. ПЕТКОВСКИ 1982 (1),стр. 55-104.

40. Повеќе за престојот на Мартиноски во Париз, 
види „Кратка биографија“ поглавје „Париз, 
1927-1928“.

41. РАДИВОЈЕВИЋ 1968.

42. БАКЕВСКИ 1971.

43. Повеќе за оваа изложба види „Кратка 
биографија“ поглавје „Париз, 1927-1928“.

44. За потписите на Мартиноски види го 
поглавјето „Потписите на Мартиноски во 
периодот 1920-1945“.
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и апстрактно предадена, без навестување за просторот во кој се наоѓа девојката. 
Мартиноски додава една светла партија кај тилот на девојката, со цел контурата на 
нејзината глава да не се загуби во темнилото на заднината. Гледајќи го платното, 
се добива впечаток дека тоа е сликано директно, без подготовка, со модел што 
бил пред уметникот. И покрај брзите потези на четкицата кои ги сведуваат цртите 
на моделот, јасно е дека на платното се наоѓа вистинска личност и дека сликата 
не е измислен портрет. 
 Во „Женски портрет“ не може да се забележи некаков прелиминарен 
цртеж што ја скицира главата, ниту, пак, може да се види цртеж што би ја означил 
контурата на сликаната форма на главата или на рамената, каков што се јавува 
во дипломската работа на Мартиноски „Женски акт“, настаната неколку месеци 
порано. Уште повеќе, оваа слика јасно се разликува и од сите студии на глави 
кои Мартиноски ги направил во текот на школувањето во Букурешт. За разлика 
од „Мрзеливиот Стоика“, „Глава на момченце“ и „Профил на момче“, на ова 
платно, минуциозните преоди во валерот и нежното решавање на формите се 
заменети со силни потези на четкицата. Целата слика е решена со силни потези 
полни со боја. Густината на бојата и сликарскиот ракопис, изведен со жестоки, 
бурни потези на четкицата, формираат фактура на сликаниот слој и нанесената 
боја преку целата површина на платното добива текстура. Единствено дело од 
претходниот период на Мартиноски кое според ракописот се доближува до 
оваа слика, е малечката „Во поле“. Всушност, сликарската техника во „Женски 
портрет“ како да продолжува по линијата зацртана од таа слика (сега збогатена 
со техничкото знаење и искуство со кое Мартиноски се здобил во последните 
години од неговото школување во Букурешт), прескокнувајќи ги годините минати 
во ателјето на Ресу. Во оваа слика, авторот покажува слобода во решавањето 
на сликарските проблеми што претходно не можевме да ја видиме на неговите 
платна.
 И покрај слободата на ликовниот израз, на платното сè уште не може 
да се забележат директни влијанија од модерната уметност со која Мартиноски 
се запознал во Париз. Затоа претпоставувам дека оваа слика е создадена во 
првите неколку месеци од престојот на Мартиноски во тој град. Тоа е времето 
кога Мартиноски сè уште ја посетувал Академијата Гранд Шомиер пред да се 
префрли на Академијата Рансон. Се работи за периодот од крајот на 1927 до 
првите месеци од 1928 година. Најверојатно е дека на платното гледаме портрет 
на некој од моделите кои работеле/позирале во Академијата Гранд Шомиер.  
 Морам да истакнам дека постои можност, истиот модел што го гледаме 
на сликата на Мартиноски, да му позирал и на Лазар Личеноски. Личеноски, по 
студирањето во Белград, добил стипендија со која заминал во Париз да студира 
фрескосликарство во ателјето на Марсел Леноар. Во Париз, тој ги посетувал 
ателјеата на Андре Лот, и тоа на Академијата Гранд Шомиер (се чини во истиот 
период кога и Мартиноски).45 Една од сликите на Личеноски настанати во Париз 
е женски акт. Говорам за сликата „Женски акт“ (масло на платно 42 х 30 см.), која 
е потпишана во долниот десен агол Личеноски/1927. На сликата ни е прикажано 
голото торзо на една девојка. Таа има на себе некоја проѕирна марама (или, пак, 
кошула) што ѝ го покрива долниот дел од телото, и црвен ѓердан околу вратот. 
Девојката има кратка темна коса со препознатлива фризура од дваесеттите, 
слаба брада, големи дебели усни (посебно забележлива е долната усна која 
има нагласена кривина), специфичен нос и полукружни веѓи. И покрај тоа што 
разликата во ликовниот израз меѓу сликата на Личеноски и таа на Мартиноски е 

45. За престојот на Личеноски во Париз види: 
ВАСЕВА ДИМЕСКА 1998, стр. 25-29.

25. Женски портрет, 1928, 
масло на платно, 39,5 х 31 см.
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огромна, цртите на лицето на 
девојката од „Женски акт“ и 
на онаа од „Женски портрет“ 
се многу блиски.
 Другата студија на 
глава/женски портрет што 
потекнува од овој период на 
творештвото на Мартиноски, 
се наоѓа во колекцијата на 
Галеријата Никола Марти-
носки во Крушево. И ова дело 
е потпишано со географската 
одредница Париз (во среди-
ната на платното, блиску до 
десниот вертикален раб) – 
Paris N Martin 1928.46

 Додека претходната 
слика („Женски портрет“) бе-
ше решена со треперливи 
екс пресионистички потези на 
четкицата, „Глава на жена“ 
по кажува сосема друг приод 
кон моделирањето на формите. На платното повторно гледаме млада девојка 
со кратка темна/црна коса. Прикажана во три-четвртини, таа на себе има фустан 
или кошула без ракави, ѓердан околу вратот и долги обетки. Замислениот поглед 
е вперен некаде вон рамките на сликата, а заднината ни дава сугестија за 
просторот во кој таа се наоѓа. Цртежот што ја означува формата на девојката е 
видлив на платното. Го гледаме во цртите на лицето (кај носот, усните, очите), во 
контурата на нејзината глава, во рамениците и во деталите од облеката. 
 Разликата помеѓу оваа слика и „Женски портрет“ е во моделирањето 
на формите, кои овдека се обработени со широка четкица или со сликарски 
нож. Сликата е работена во некаков постсинтетичко-кубистички манир, во кој 
плоштините се спојуваат за да го решат лицето на моделот. Формите се цврсти 
и пластични. Дополнително, забележливо е и тонско изедначување на платното. 
Бојата на фустанот и бојата на заднината кореспондираат со тонот на сенките 
што се појавуваат на девојката. 
 Додека „Женски портрет“ има нешто академско, особено во начинот 
на кој Мартиноски ја поставил главата на девојката на платното, ликовниот 
израз во „Глава на жена“ не гледа кон минатото, туку кон модерната уметност 
на Париз. Петковски истакнува дека: „’Глава на жена’ припаѓа според своите 
стилски белези на ова што се открива во низа дела на Андре Дерен: враќање 
кон реалноста здружено со обновен вкус за класичното, што не е лишен 
од претходното фовистичко и кубистичко-конструктивистичко искуство на 
францускиот мајстор“.47 Во превод: додека сликарскиот јазик со кој е предаден 
женскиот портрет на платното е модерен, основната тема и приодот кон неа 
се класични. Поради тоа, со сигурност можеме да тврдиме дека ова платно на 
Мартиноски е направено по „Женски портрет“. 
 „Женски акт со шапка“ од колекцијата на Музејот во Смедерево е 
едно од делата на Мартиноски настанати во овој период.48 На платното е 

26. Глава на жена, 1928, масло на платно, 42 х 37 см.

47. ПЕТКОВСКИ, 1976 (1), стр. 173. и ПЕТКОВСКИ 
1982 (1), стр. 53.
48. За оваа слика на Мартиноски види го 
поглавјето „Женскиот акт во сликарството на 
Мартиноски“.

46. На задната страна на ова платно, со црна 
боја, на латиница, е додаден следниот 
текст: горе, блиску до вертикалниот раб на 
платното „N Martinoski/’Glava’“ и долу десно 
„8 Prištinska/Skoplije“. Текстот на задната страна 
од сликата укажува на можноста таа да била 
дел од некоја групна изложба, најверојатно 
вон Скопје, во периодот пред Втората светска 
војна. Најверојатно се работи за „Пролетната 
изложба“ одржана од страна на Друштвото на 
пријателите на уметноста „Цвијета Зузориќ“ 
во Белград 1931 година. Ова е поддржано 
од текстот на Предраг Каралиќ посветен на 
изложбата каде што тој, говорејќи за сликарите 
кои изложиле неколку добри, пријатни слики, 
го споменува и Мартиноски, додавајќи до 
неговото име, во заграда, наслов на дело 
„Глава“. КАРАЛИЋ 1931, стр. 557.
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претставена седната женска 
фигура која е решена со „јадри 
стежнати облици на телото... 
Фигурата е одделена од основата 
со разлеани контури чија линија е 
наместа испрекината. Нејзиниот 
став е убедлив, без сензуалност 
и некое психолошко-емотивно 
до живување на лицето“.49 Моде-
лацијата на телото нема ништо 
заедничко со претходните зачу-
вани актови на Мартиноски од 
студентските денови во Букурешт.
 Влијанието на модерното 
француско сликарство врз уме-
тноста на Мартиноски од тој 
период, најубаво може да се 
илустрира преку споредба на две 
мртви природи. Двете слики имаат 
слични композиции на кои се 
појавуваат идентични елементи: 
големо винско шише, чаша, еден 
метален овален послужавник и 
неколку јаболка. Првата слика, 
што овде, поради погодност, ќе 
ја наречеме „Мртва природа со 
шише, чаша и овошје 1“ (масло на 
картон, 73 х 51,4 см.), без потпис, 
денеска се наоѓа во приватна 
збирка во Холандија. Додека 
втората слика, „Мртва природа 
со шише, чаша и овошје 2“ (масло 
на платно, 49,4 х 33,5 см.), е во 
приватна збирка во Скопје. Оваа 
слика е потпишана долу десно 
како Martin/1928.
 Очигледно е дека на 
двете слики се претставени две 
исклучително блиски композиции 
чии елементи се повторуваат. 
„Мртва природа со шише, чаша и 
овошје 1“ е реалистично решена 
мртва природа и едно од врвните 
рани остварувања на Мартиноски во овој жанр. На сликата се насликани едно 
винско шише (се работи за црвено „бордо“), полна чаша со вино, метален 
послужавник, неколку јаболка и еден нож. Едно од јаболката е наполу излупено. 
Во заднината гледаме некоја драперија што е потемна од белиот чаршав на 
масичката на која се поставени елементите на композицијата. Едно од јаболката, 
чашата со вино, како и етикетата на шишето се рефлектираат врз металната 

27. Мртва природа со шише, чаша и овошје 1, 1928, масло на платно, 73 х 51,5 см.

49. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 53.
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површина на послужавникот која служи како огледало. 
 Во „Мртва природа со шише, чаша и овошје 2“ ги гледаме истите елементи 
во композицијата: неколку (сега зелени) јаболка во еден овален послужавник 
и една чаша полна со црвено вино што стои до темно шише. Меѓусебниот 
однос и положбата на чашата и шишето се повторуваат на двете слики. Но, во 
„Мртва природа со шише, чаша и овошје 2“ на местото на одразот на етикетата 
од винското шише, даден на претходната слика, сега Мартиноски слика бела, 
чиста површина.  Детаљот што ни го открива редоследот по кој двете слики 
се изработени е потписот, поточно локацијата на потписот на сликата „Мртва 
природа со шише, чаша и овошје 2“. На платното на „Мртва природа со шише, 
чаша и овошје 2“, Мартиноски се потпишал на белата површина. Површината е 
единствената чиста бела партија што се појавува во оваа слика, и таа не може 
да се поврзе со ниту една друга партија на платното. Но, позицијата на белата 
површина точно го следи одразот на етикетата на винското шише што може да го 
видиме во металниот послужавник на другата слика. Мартиноски ја модификува 
рефлектираната бела површина на етикетата на шишето од првата слика во 
белата партија на платното од втората слика, каде што наместо името на виното 
сега го гледаме потписот на уметникот. Повторувањето, како и модификацијата 
на овој иконографски детаљ, укажува дека „Мртва природа со шише, чаша и 
овошје 2“ е втората слика, сликана подоцна (или по) „Мртва природа со шише, 
чаша и овошје 1“.
 Стилски, двете мртви природи меѓусебно многу се разликуваат. Јасно 
е дека подоцнежната слика е правена под директно влијание на кубистичката 
уметност со која Мартиноски се запознал во Париз. Тоа се гледа во распоредот 
на елементите, во начинот на кој тие се прикажани на платното, како и во 
перспективата којашто Мартиноски ја менува при претставувањето на некои 
елементи во композицијата, со цел да ги потенцира нивните геометриски 
форми/особености. За разлика од таа слика, другото дело (сликата во Холандија) 
е точно претставување на еден класичен сликарски жанр во кој елементите од 
композицијата се реалистично предадени на платното, а претставената сцена е 
благо и изедначено осветлена.
 Сликата „Шах“ може да се датира кон крајот на престојот на Мартиноски 
во Париз или веднаш по враќањето на Мартиноски во Македонија (сигурно е 
дека потекнува од втората половина на 1928 година). Со димензии 50 х 73 см., 
таа е потпишана во долниот десен агол како N. S. Martinoski 1928. На платното се 
претставени три човечки фигури што седат околу маса со бел чаршав, на која, во 
цен тарот на сликата, е поставена 
шаховска табла. Фигурите на 
тројцата мажи се големи, „...
масивни коцкесто-валчести, со 
робусно експресивни облици. 
Физиономиите искажуваат ме-
ша ни ца на наивно кроток и 
истовремено суров брутален 
израз. Деталите се спроведени 
со извесна нагласена ’монго-
лоидност’... Деформацијата на 
облиците придонесува целата 
композиција да дејствува 

28. Мртва природа со шише, чаша и овошје 2, 
1928, масло на платно, 49,3 х 33,5 см.

29. Шах, 1928, масло на платно, 50 х 73 см.
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вознемирено и предизвикувачки“.50 
 Изгледа дека човекот одлево, во модра кошула, и тој оддесно играат 
партија шах. Третиот човек е кибицер. Тој се приближува до играчот одлево, да му 
дошепне нешто. Човекот оддесно како да ја движи својата рака кон таблата за да 
повлече потег. Шаховската табла нема фигури на неа, но и покрај искривувањето 
таа е точна. Таа има точен број на полиња, 64 црно-бели, и е правилно поставена 
помеѓу човечката фигура одлево и таа оддесно. Последното поле во десниот 
долен агол е бело (тоа е полето h1 кај играчот со бели и полето а8 кај играчот кој 
ги води црните фигури). Мартиноски намерно ги изостава фигурите на таблата 
и, поради тоа, погледот на гледачот се движи по кругот на гестикулации што го 
прават луѓето околу неа. Ова е една од ретките слики на Мартиноски каде што 
фигурите на платното прават вистинска маниристичка копозиција. Изоставајќи ги 
централните елементи на шаховската табла, шаховските фигури, тој го засилува 
важноста  на истата. Сега таа шаховска табла е центарот на светот.
 Од крајот на 1928 година, веројатно веднаш по враќањето на Мартиноски 
во Скопје, потекнува сликата „Циганка што пие кафе“, (масло на платно 90 х 47 
см.), денеска во колекцијата на Музеј на град Скопје, потпишана како Martin/928. 
Босоногата жена која седи наземи, со шамија што ѝ ја покрива косата, во црн 
капут навидум преголем за неа и со светли шалвари, во десната рака држи мала 
шолја. Поставеноста на телото на жената како и  глетката прикажана на платното 
многу потсетува на цртежот „Беспризорни“, кој е датиран во истата година.51

Скопје, 1929-1931

 Меѓу првите остварувања на Мартиноски од 1929 година се две слики 
што обработуваат слична тема. Се работи за дела кои денеска се во приватни 
колекции во Ниш.
 Во каталогот на ретроспективната изложба на Мартиноски во Музејот на 
современата уметност во Скопје во 1975-76 година,52 како и во листата на дела 
во докторската теза на Петковски,53 овие слики се именуваат како „Берачки на 
јаболка“, додека во книгата на Петковски тие се објавени со наслов „Романски 
селанки во пејзаж“.54 Промената на насловот се должи на усното соопштение 
што Петковски го добил од една од сестрите на Мартиноски. За време на првата 
изложба на Мартиноски во 1929 година (каде што биле изложени обете слики, а 

за која не постои каталог со листа на 
изложени дела), Душан Недељковиќ 
му приговорил на сликарот „...
дека на изложбата прикажува дела 
на кои се претставени романски 
селанки, а не ’наши’’.55 Забелешката 
на Недељковиќ изгледа точна. 
Облеката што ја носат фигурите на 
двете слики ги нема особеностите на 
автентичните македонски народни 
носии. Во понатамошниот текст, 
двете слики ќе бидат именувани 
како „Романски селанки во пејзаж 
1“ и „Романски селанки во пејзаж 2“. 
 Двете слики се со ист ветикален 

30. Циганка што пие кафе, 1929, 
масло на платно, 90 х 47 см.

31. Девојка со грне и младич, 1929, 
масло на платно, 52,5 х 63 см.

50. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 54.
51. За овој цртеж на Мартиноски види го 
поглавјето „Цртежите на Никола Мартиноски“.
52. Никола Мартиноски, МСУ, 1975, стр. 66, 
каталошки број 10.
53. ПЕТКОВСКИ 1975, книга 2, стр. 5, реден број 
22 и 23.
54. ПЕТКОВСКИ, 1982, стр. 58.
55. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 208, фуснота 10.
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формат и прикажуваат 
слична ком по зиција на 
неколку фи гури во пејзаж. 
Обете се потпишани долу 
десно како Martin/929. Во 
предниот план на „Романски 
селанки во пејзаж 1“ 
Мартиноски слика две жени, 
една која стои и носи плитка 
корпа во која има јаболка, 
додека другата е седната 
на тревата и се грижи за 
детето што спие и си го 
цица палецот. Во заднината 
на сликата има уште една 
фигура на жена која се ведне  
над сивиот поток. Трите жени се исто облечени, со бели марами преку косите, во 
бели кошули и бели здолништа, со црвени престилки. На кошулите може да се 
забележи црвен вез. Пејзажот, со две тенки стебла, е едноставен и без детали. 
 Во „Романски селанки во пејзаж 2“ се појавуваат женски фигури облечени 
идентично како оние од претходната слика. Јасно можеме да го идентификуваме 
потокот помеѓу жените, кој на ова платно е насликан со чиста сина боја. Женската 
фигура во предниот план, како и другите фигури во обете слики, е боса. Во едната 
рака таа носи стомна, а во другата стап. Две други жени на сликата се свртени со 
грб кон гледачот. Тие исто така носат стомни. Претпоставуваме дека стомните се 
полни со вода што ја зеле од потокот. Жената која доаѓа кон нас, носи на главата 
голема кошница. Во заднината на пејзажот се гледа една мала куќа со црвен 
кров.
 Лицата на жените, слично како и пејзажот зад фигурите, се решени 
шематски, без детали. Светлината која преовладува на платното е рамномерна и 
по малку вештачка. Сето ова јасно ни кажува дека двете слики не се работени по 
модели т.е. по вистински видени и забележани глетки, туку Мартиноски на двете 
платна ни претставува замислени сцени од селскиот живот.
 Од втората половина на 1929 година потекнуваат две слики на 
Мартиноски кои денеска се наоѓаат во колекцијата на Музејот во Смедерево. Се 
работи за две масла на платно што каталогот на смедеревскиот музеј ги именува 
како „Берба“ и „Рибари од Охридското Езеро“.56 
 Во сликата „Берба“ (масло на платно, димензии 52,5 х 63 см., потпишано 
долу десно Salvator K/Martin),57 централно е поставена крупна фигура на девојка 
во сива кошула. Таа во рацете држи едно големо земјано грне. Десно од неа, 
гледаме стоечка фигура на момче. На платното, блиску до левиот раб, се извива 
пат на кој стои мало црно кученце и кој води до куќа во заднината на сликата. 
Петковски ја нарекува оваа слика „Девојка со грне и младич“, што е поточен 
наслов за ова дело. „Рибари од Охридското Езеро“ најверојатно е сликата со име 
„Морнарска песна“ која била дел од самостојната изложба на Мартиноски во 
Скопје 1931 година.58 На платното (52 х 72 см., со потпис долу десно N S Martin), 
се претставени двајца рибари што ги средуваат рибарските мрежи и уловот на 
денот.  
 Кон овие слики може да се надоврзе сликата „Семејство“ (ма сло на 

32. Рибари од Охридското езеро, 1929,
масло на платно, 52 х 72 см.

56. ЦВЕТКОВИЋ 2010, стр, 107.

57. За потписите на Мартиноски види го 
поглавјето „Потписите на Никола Мартиноски 
во перидот 1920-1945“.

58. За оваа изложба на Мартиноски види „Кратка 
биографија“ поглавје „Скопје и Крушево, 1928-
1945“ како и текстот на КАРАЛИЋ 1931 (2), стр. 
316-17.
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платно, 84 х 104 см., без сигнатура) 
од колекцијата на Музејот на 
современата уметност во Скопје. 
Сликата настанала кон крајот на 1930 
година.59 Централно поставени на 
сликата се три фигури. Две големи 
фигури на маж и жена, и, од десната 
страна на мажот, малечко бебе кое 
лежи на бела ткаенина. „Целиот 
колорит е распрострен во танки, 
’испеглани’ наноси. Спроведена е 
блага, недоследна моделација, со 
наместа затемнети партии за повле-
кување на пластичноста. Всушност, 
еден вид упростено синтетично, тон-
ско сликање...“.60

 Во сликата „Под распетието“61 
(масло на платно, 83,5 х 67 см., 
потпишана долу десно како N S 
Martinoski), од 1930 година, „...фор-
мите на телата на претставените 
личности се разрешени со тврд, 
широк, нееластичен, елипсовидно 
заоблен, ’синусоидно’ извиткан цртеж 
на контурите. Со него се затворени 
издолжени, вретеносто-валчести 
о бли ци, со згрчени, искршени, доста 
гру бо и драматично предадени 
движења на рацете, нозете, телата. 
Стилизацијата на главите е доведена 
до доста вулгарна упростеност, со 

шематизација на деталите во некаков наивистички манир. Боите се нанесувани 
’плитко’, во танки, еднообразни и звучни наноси, со одредени речиси плакатско-
синтетички аспекти“.62

 Сите овие слики („Шах“, „Девојка со грне и младич“, „Охридски рибари“, 
„Семејство“, „Под распетието“) споделуваат заеднички карактеристики и исти 
иконографски елементи. На пример, малото црно кученце во сликата „Девојка 
со грне и младич“, се појавува и во сликата „Семејство“. Истото кученце можеме 
да го забележиме и на еден од трите паравани што Мартиноски ги насликал 
околу 1930 година.63 Слични стилизирани животни се појавуваат во сликата 
„Под распетието“, како и во долниот лев агол на една од фреските во кафеаната 
„Океан“ што Мартиноски ги насликал во 1935 година.64

 Патеката од „Романски селанки во пејзаж 1“ се појавува и на левата 
страна на сликата „Девојка со грне и младич“, како и во левиот дел од делото 
„Под распетието“. Дополнително, малата куќичка која може да се забележи 
во заднината на „Романски селанки во пејзаж 2“ е решена на ист начин како и 
куќата која се појавува во „Девојка со грне и младич“. Слични куќи во заднината 
се појавуваат и во два други пејзажа на Мартиноски кои може да се датираат во 
истиот период.65

33. Романски селанки во пејзаж 1, 1929,
масло на платно, 92,5 х 48 см.

59. Петковски ја датира оваа слика во 1931. Тој го 
дава податокот дека првиот сопственик го купил 
ова дело од Мартиноски на неговата самостојна 
изложба во 1931 година (ПЕТКОВСКИ 1982 
(1), стр. 210, фуснота 64). Тоа е изложбата на 
Мартиноски во Белград која била отворена на 
почетокот на март. 

60. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 70.
61. Кај Петковски оваа слика се сретнува со 
насловот „Под распетието“ (ПЕТКОВСКИ 1982 
(1), стр. 67), „Под распјатието“ (ПЕТКОВСКИ 
1982 (1), стр. 209, фуснота 37) и како „Распетие“ 
(ПЕТКОВСКИ 1982 (1), во каталогот на 
репродукции во боја под реден број 4). Тој, 
според изјава на Мартиноски, забележува дека 
ова дело било блиско до сликата на Мартиноски 
„Вечниот распнат син“ која денеска е уништена 
(ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 67).

62. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 67.

63. Се работи за три паравани од свила. Сите 
паравани се триптиси, а два од нив имаат исти 
димензии. 
64. За фреските во кафеаната „Океан“ види го 
поглавјето „Женскиот акт во сликарството на 
Никола Мартиноски“.

65. За овие слики види го поглавјето „Пејзажот 
во уметноста на Никола Мартиноски“.
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 Пејзажот во заднината на 
сликите, почнувајќи од „Девојка со 
грне и младич“, преку „Семејство“ 
до „Под распетието“, прогресивно 
станува поапстрактен. Темно зелената 
површина на пејзажот од сликата 
во Смедерево како и таа од сликата 
во колекцијата на МСУ во Скопје, 
изгледа како да е сочинета од бранови 
што постепено ја губат својата моќ и 
дефинираност додека да дојдат до 
„Под распетието“, каде што пејзажот е 
речиси монохромен. 
 Иста шематизација на цртите 
на лицето на шахистот одлево во 
сликата „Шах“, може да се забележи 
и на лицето на жената од сликата 
„Семејство“. Двете глави се решени 
на ист начин: свртени кон десно, со 
потенцирање на кривината на носот 
и автоматско поставување на очите на 
лицето. Детето од сликата „Семејство“ 
во многу работи потсетува на она 
од сликата „Романски селанки во 
пејзаж 1“, а самата композиција и 
поставеноста на мажот и жената од 
„Семејство“ се блиски до тие од денес 
загубената фреска „Јужносрбијанска 
идила“ во вилата Шкаперда што 
Мартиноски ја извел неколку години 
подоцна.66 
 Во сите овие слики Мартиноски само го одредува, го назначува волуменот 
на фигурите со широки плоштини и партии кои се тврди и крути. Начинот на 
кој формата на телата кај двајцата рибари во „Рибари од Охридското Езеро“ 
е предадена на платното, можеме да го забележиме и на сликата „Романски 
селанки во пејзаж 2“, настаната година порано, и на сликата „Семејство“, 
насликана година дена подоцна. 
 Ако се споредат овие слики со делата на Мартиноски од неговиот 
претходен период, оној на неговото школување во Романија, разликата е 
очигледна. Во овие слики не можеме да видиме ни трунка од академскиот 
реализам на Школата од Букурешт. Пристапот на Мартиноски кон субјектите 
на неговите слики, како и кон техничката изведба и медиумот во кој работи, е 
далеку послободен. Во овие слики им е дадена оддишка на фантазијата и на 
креативноста, а текстурата на сликаниот слој е опиплива. 
 Намерното искривување на формите кај луѓето (посебно на 
физиономиите), решавањето на композицијата со помош на боја и употребата на 
тонски изедначени партии што  може да се забележат на овие слики, се знаци на 
директни влијанија од уметноста на таканаречената „Нова париска школа“ со која 
Мартиноски се запознал за време на неговиот престој во Париз. Влијанијата на дела-

34. Романски селанки во пејзаж 2, 1929,
масло на платно, 92,5 х 48 см.

66. За овие фрески види го поглавјето „Михајло 
Шкаперда“.
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35. Кинески параван, 
околу 1931, масло на свила, 40,5 х 98,5 см.

36. Кинески параван, 
околу 1931, масло на свила, 40,5 х 118, 5 см.

37. Кинески параван, 
околу 1931, масло на свила, 40,5 х 138 см.

38. Параван, 
околу 1931, масло на свила, 40,5 х 98,5 см.

39. Параван, 
околу 1931, масло на свила, 40,5 х 118, 5 см.

40. Параван, 
околу 1931, масло на свила, 40,5 х 138 см.

41. Параван, околу 1931
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42. Кинески параван 2, околу 1931, масло на свила

43. Дама со мачка, 1929, масло на платно
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та од уметници што 
ја сочинуваат оваа 
група може да се 
забележат во тво-
рештвото на Мар-
тиноски и во 
следните неколку го-
дини.
 Самиот Мартино-
ски изјавил: „Влија-
ни јата се не ми-
новни. Просто – чо-
век не може да ос та-
не сам, поврзан е со 
другите. И големите 
уметници биле под 
влијание додека не 
се нашле себеси и не 

станале толку силни за да бидат влијание за другите. Уметноста се влијае уште од 
времето на пеќинската ... уметноста се влијае не само од уметност, но и од општата 
култура. Јас отпрво бев влијаен од Модилјани, сум работел надреалистички 
дела – сакав да поминам низ тие моменти со свои средства, на свој начин“.67 
„Во развојот на моето уметничко творештво има неколку фази: влијание на 
париската школа, експресионизмот кој и порано и сега ме интересира, и на крај 
современ реализам кој е ослободен од секое влијание“.68

НОВАТА ПАРИСКА ШКОЛА И ДРУГИ ЛИКОВНИ ВЛИЈАНИЈА ВО СЛИКАРСТВОТО 
НА НИКОЛА МАРТИНОСКИ, 1931-1935

 Во текот на деветнаесеттиот век, Париз станал центар на една силна 
национална школа во областа на сликарството и на скулптурата. Таа национална 
школа кулминира кон крајот на векот со иновативните движења Импресионизам 
и Пост-импресионизам. Истовремено, уметничките школи во Париз како Ecole 
des Beaux Arts и подоцна Academie Julian стануваат светски познати институции, 
а репутацијата на градот како ликовен центар ја зголемуваат и големите годишни 
изложби (Парискиот салон, Салонот на независните и Есенскиот салон). Како 
резултат на сето тоа, во раните години на дваесеттиот век, Париз привлекува 
уметници од целиот свет. Тие уметници ќе ги дадат најважните иновации и 
правци во модерната уметност.
 Меѓутоа, на почетокот на дваесеттите години од дваесеттиот век, 
главните уметнички движења, како дадаизмот и надреализмот, во основа 
се антикласични и антинаучни. Тие, во своето истражување на несвесното и 
на апстрактното, се базираат врз една слободна техника која ѝ се противи не 
само на традиционалната академска уметност, туку им е спротивставена на 
формалните авангардни начини на изразување во другите модерни уметнички 
правци. За многу уметници, вклучувајќи ги тука и тие од „Новата париска школа“, 
традиционалните вредности на уметноста не требало толку лесно да се напуштат. 
Затоа во нивните дела се гледа обновен интерес за класичните вредности на 
сликарството и едно ’враќање’ кон реализмот.

44. Семејство, 1930, масло на платно, 84 х 104 см.

45. Под распетието, 1930, масло на платно, 
83,5 х 67 см.

67. СПИРКОСКА 1965.

68. КАТИН 1955.
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 „Нова париска школа“ е широк термин што се користи за да се опише 
група уметници кои живееле и работеле во Париз, во годините помеѓу двете 
светски војни.69 Оваа група  уметници се разликува од „Париската школа“, чии 
корени датираат од почетокот на векот и која вклучува сликари како Пикасо 
и Матис.70 За разлика од „Париската школа“, членовите на „Новата париска 
школа“ останале настрана од големите стилски движења и никогаш не објавиле 
манифест на својата уметност. 
 Уметниците на „Новата париска школа“ работеле во различни техники, 
жанрови и стилови. Тие, во еден период на движења и контрадвижења во 
уметноста, не само што останале независни, туку никогаш не се обиделе да 
направат еден заеднички кохерентен стил. Ова можеби се должи на фактот дека 
најголемиот дел од нив биле емигранти од различни земји (претежно од источна 
Европа) или на нивниот конзервативен индивидуализам кој ги ограничувал и 
претставувал пречка кон формирањето на јасен и заеднички ликовен план, стил 
и израз. Но, во уметноста на сите тие сликари може да се види една евокативна 
и економична линеарна техника, во која фигуративното ја презема централната 
улога, потиснувајќи го апстрактното. Уметноста на членовите на „Новата 
париска школа“ е далеку порепрезентативна и пофигурална отколку другите 
нови аванградни движења, како на пример она во Русија (Казимир Маљевич и 
неговиот супрематизам), Германија (Баухаус школата за дизајн) или Холандија 
(каде што се појавува de Stijl). Меѓутоа треба да се истакне дека враќањето 
кон реализмот на „Новата париска школа“ не значи напуштање на лекциите и 
новините што ги донеле фовизмот (од кој уметниците на „Новата париска школа“ 
ги ’позајмуваат’ тоналните вредности на чистата боја) или кубизмот (со своите 
композициски решенија и играта со перспективата). Па така, делата на членовите 
на „Новата париска школа“ обично јасно ги демонстрираат ефектите што може 
да се постигнат со живописната чиста боја, додека дисторзијата, искривувањето 
на формата, особено човечката, што се појавува во нивните слики секогаш е 
направена за да се предизвика одреден 
емоционален одговор кај гледачот. 
Бернар Доривал, говорејќи за „Париската 
школа“ (ова тврдење е валидно и за 
„Новата париска школа“) ќе рече: „... 
сликарството на Париската школа е 
инспирирано од експресионизмот... 
Тоа не значи дека тие уметници бараат 
враќање на реализмот кој е лишен од 
учествување на мислите, туку тие само 
веруваат во надмоќта на имагинацијата 
и на субјективната уметност“.71 За нас ова 
тврдење е од посебен интерес, зашто 
ова се и основните карактеристики што 
ги одвојуваат сликите на Мартиноски 
настанати по престојот во Париз 
(„Романски селанки во пејзаж“, „Охридски 
рибари“, „Шах“, „Семејство“...), од слики-
те настанати за време на неговото 
школување во Букурешт.
 Во основа, групата уметници од 

46. Младинец со фес, по 1931,
масло на платно, 74,5 х 53 см.

69. Повеќе за „Новата париска школа“ види во 
HUNTER, JACOBUS, WHEELER 2000, стр. 215-233.

70. Повеќе за „Париската школа“ види во 
DORIVAL 1969.

71. DORIVAL 1960, стр. 209-210.
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„Новата париска школа“ не вклучува големи имиња на модерната уметност. 
Главните членови се Хаим Сутин (Chaïm Soutine), Жил Паскин (Jules Pascin), Мојше 
Кислинг (Moise Kisling), Осип Цадкин (Ossip Zadkine), Пинхус Кремењ (Pinchus 
Kremegne), Жак Липшиц (Jacques Lipchitz)... Разни историчари на уметноста, 
поради уникатниот ликовен јазик и израз кој не му припаѓа на ниту еден ликовен 
правец од првата половина на дваесеттиот век, понекогаш ги додаваат кон оваа 
група и имињата на Амедео Модилјани (Amedeo Modigliani) и на Марк Шагал 
(Marc Chagall). 
 Хаим Сутин е роден во мало место блиску до Минск, во 1893 година. Пред 
да дојде во Париз (во 1913 година), каде што се запишал на Ecole des Beaux-Arts, 
студирал сликарство во Вилнус, на Академијата за убави уметности.72 Живеел во 
парискиот кварт Монпарнас и таму се спријателил со Модилјани и со неколку 
познати галеристи, меѓу кои Леополд Зборовски (Leopold Zborowski, кој долги 
години бил единствениот галерист што го застапувал Модилјани) и Пол Гијом 
(Paul Guillaume, едно од големите имиња на ликовната сцена во Париз во првите 
децении на векот, организатор на некои од првите изложби на примитивната 
уметност од Африка и од Океанија). 
 Сутин е познат по низа портрети во кои претставата на моделите 
на платното (чија социјална реалност е очевидна) се наоѓа некаде помеѓу 
гротескното и апстрактното. Неговите платна, на кои подеднакво се јавуваат и 
страшни пејзажи и ентериери со измачени фигури, секогаш се сликани со јасна, 
чиста боја која потсетува на најдобрите фовистички дела. Но, за разлика од 
фовистите, уметноста на Сутин се одликува со силен експресионистички ликовен 
израз. Бојата на платното секогаш е силно нанесена, а неговиот ракопис има 
еден слободен, безмалку елиптичен, потег на четкицата кој на гледачот му остава 
впечаток за свежина и виталност. Сепак, главната карактеристика на ликовниот 
ракопис на Сутин е релјефот, текстурата што се појавува на платното поради 
употребата на големото количество боја. Тој релјеф, таа текстура на платната на 
Сутин, го дефинира овој уметник како директен наследник, не на фовизмот, туку 
на претходната генерација уметници, како Ван Гог, или на класичните сликари 
како Рембрант или Курбе.

 Петковски, следејќи го примерот 
на повеќе предвоени критичари на 
уметноста на Мартиноски,73 вели 
дека Сутин имал големо влијание врз 
Мартиноски, особено кога станува збор 
за стилизацијата што се појавува во некои 
негови дела,74 и за ликовната техника на 
Мартиноски.75 
 Точно е дека во уметноста на 
Мартиноски употребата на бојата и 
начинот на кој е таа нанесена на платното 
потсетува на делата на Сутин. Дури и во 
најфовистичките слики на Мартиноски, 
во кои тоналните вредности на прет-
ставената сцена/композиција се од при-
марно значење, во делата каде што се 
гледа нежно обликување на формата, 
или на платната кои на прв поглед се 48. Мајка со дете, пред 1934,

масло на платно, 76 х 62 см.

47. Глава на циганче, околу 1933, 
масло на платно, 50 х 38 см.

72. Повеќе за Сутин види во CARL 2015.
73. За пример види КАШАНИН 1932, стр. 400.

74. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 78, 81 и 94.

75. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 80.
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’мирни’ и ’благи’, четкицата на 
Мартиноски не мирува. Сепак, 
прашање е колку од бурната игра 
на четкицата на Мартиноски, 
колку од неговото темпестуозно 
и пастуозно сликање потекнало 
или се развило под влијание на 
Сутин?  
 Моето мислење е дека 
сличностите што може да се за-
бележат помеѓу техниката на 
Мартиноски и таа на Сутин се 
само случајни. Впрочем, Мар-
тиноски уште пред да замине за 
Париз покажува една, вроде на 
(?!) склоност кон таквото тем-
пераментно сликање. Тоа го ви-
довме во сликата „Во поле“, а дури 
може да се воочи и во неговата 
дипломска работа. Тој женски акт, 
и покрај сиот свој академизам, 
покажува еден јак, силен цртеж. 
Една желба, фор мата цврсто да 
се постави на платното. Слично на тоа, во сликата „Женски портрет“ се гледа 
пристапот на Мартиноски кон пигментот со кој работи. Тоа малечко дело, кое 
можеби е првата слика направена по Букурешт, е решено со јаки, густи потези, 
полни со боја. Стилот на уметникот во ова дело можеме да го окарактеризираме 
само како експресионистички. Овие неколку примери јасно покажуваат дека на 
Мартиноски, за развојот на темпераментните потези и густото нанесување боја 
на платното, не му е потребен Сутин. Уште повеќе, треба да се потенцира дека, 
иконографски гледано, делата на Сутин од крајот на дваесеттите години (кога 
Мартиноски бил во Париз) немаат допирни точки со уметноста на Мартиноски. 
 За разлика од Сутин, влијанието на Амедео Модилјани и на Мојше 
Кислинг врз уметноста на Мартиноски во раните триесетти години е очигледно, 
а и самиот Мартиноски во разни интервјуа ги споменува овие двајца уметници.76

  Амедео Модилјани, роден во Ливорно во Италија во 1884 година, дошол 
во Париз кон 1906 година.77 Во новата средина тој ја открил уметноста на Сезан, на 
кубизмот и на примитивната уметност, посебно онаа на африканската скулптура, 
и за релативно кратко време (починал во 1920 година), тој успеал да направи 
еден исклучително елегантен, фигуративен стил. Модилјани можеби никогаш не 
ги изучувал детално овие уметнички правци, но јасно е дека сите тие влијаеле 
врз создавањето на неговиот посебен стил и на неговото уникатно сликарство. 
Моделите во неговите портрети и неговите фигурални композиции (од посебна 
важност за развојот не само на неговата уметност, туку и на модерната уметност 
на дваесеттиот век, е една негова изложба на актови отворена во Париз 1917 
година) се предадени со линеарен цртеж. Тие се стилизирани, со долги вратови 
на кои, како маски, стојат издолжени лица без зеници во очите. Сите луѓе на 
неговите платна изгледаат како да се загубени меѓу некоја романтична визија и 
една тажна, ладна реалност. 

49. Порок, 1931/32, масло на платно, 79 х 58,5 см.

76. Види на пример СПИРКОСКА 1965 и КАТИН 
1955.

77. За Модилјани види KRUSTOF 2015.
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 Интересно е дека формалните, иконографски влијанија од уметноста 
на Модилјани кај Мартиноски се јавуваат неколку години по неговото враќање 
во Македонија од Париз. Тие не може да се видат на сликите настанати во 
периодот од 1928 до 1931 година, но може да се воочат на „Портретот на 
Олга“ (во сопственост на МСУ во Скопје).78 Нешто од стилизацијата на ликот на 
моделот од таа слика може да се поврзе со други дела како „Шах“, „Семејство“ 
или „Девојка со грне и младич“ (искривувањето на носот, позицијата на главата 
и слично), меѓутоа издолжувањето на вратот како и очите на Олга, кои изгледаат 
како црни дупки на платното (а со тоа многу потсетуваат на отворите за очи кај 
африканските маски), несомнено потекнуваат од Модилјани. 
 Две други слики на Мартиноски кај кои лесно може да се забележи 
влијанието на Модилјани се наоѓат во Галеријата Никола Мартиноски во Крушево. 
Се работи за „Младинец со фес“ и „Мајка со дете“. „Младинец со фес“ (масло на 
платно,  74,5 х 53 см.) е потпишан горе десно N Martin, додека „Мајка со дете“ 
(масло на платно 76 х 65 см.), горе десно како N K Marti/noski/D. Претставените 
модели на двете слики имаат издолжени фигури, долги елегантни вратови и 
долгнавести лица. Меѓутоа, за разлика од портретите на Модилјани каде што 
неговите идеализирани фигури се претставени со една чудна смеса на емоции 
и стилистичко достоинство, луѓето на платната на Мартиноски, и покрај сета 
стилизација, изгледаат автентично, вистински. Ликот на младичот на сликата е 
насликан во стил кој потсетува на Модилјани, но тој е пред сè реален. Цртите на 
неговото лице се шематизирани, но не можеме да кажеме дека при сведувањето 
на карактеристиките на момчето, Мартиноски го отстранил животот од неговото 
тело. Истото може да се каже и за сликата „Глава на циганче“ (масло на платно, 
50 х 38 см.), во колекцијата на Музејот на современата уметност во Скопје. И во 
тој портрет, и покрај идеализирањето на некои особености на портретираното 
девојче, јасно е дека Мартиноски не бега од реалното. Моделите на неговите 
платна се вистински, живи луѓе. 

 

50. Муслиманка од Македонија/Ајша, 
1931/32, масло на платно, 83,5 х 59,5 см.

51. Циганка/Емша, 1931/32,
масло на платно, 73 х 56 см. 

78. Повеќе за оваа слика види во поглавјето 
„Портретот во сликарството на Никола 
Мартиноски“.
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Меѓутоа, ова не зна чи дека сите 
слики на Мартиноски кај кои се 
гледа влијанието на уметноста 
 на Мо дилјани претставуваат 
пор  тре  ти на реални луѓе при 
што традиционалното ака-
демско портретирање сега е 
изведено со ликовниот јазик 
на модерното сликарство.79 Во 
некои од сликите на Мартиноски 
од раните триесетти години, 
кои постојано го добиваат 
вниманието на ликовната кри-
тика,80 како „Порок“, „Му сли-
манка од Македонија“ или 
„Циганка“, не само што иден-
тификацијата на моделот е не-
воз можна, туку фигурата на 
сликата е идеализирана до 
крајност.
 „Порок“ (масло на 
платно, 79 х 58,5 см., сигнатура 
во средината лево NS Martinoski, 
денеска во Галеријата Никола 
Мартински во Крушево) е „...полуакт на седната млада жена, која во левата 
рака држи цигара, и е обликуван со вретенесто-цилиндрична заобленост и 
изложеност... Телото е изведено со тенки, но видливи контури. Деталите на 
лицето се шематизирани, со стилизација што се граничи со карикатуралност... 
Сите елементи на творбата укажуват на стилски особености што се синтеза не 
само на модилјаниевски композициони, цртачки и колористички елементи, 
со наметлива бруталност, провокативност и деформација на извесни мотиви 
карактеристични за експресионизмот, туку и нивната поврзаност со истенченоста 
на византиската иконографска шема...“.81 Без разлика дали навистина постоел 
модел по кој Мартиноски ја направил оваа слика, јасно е дека примарната 
цел во ова дело за Мартиноски е претставувањето на одреден човечки ’тип’ и 
морализирањето за социјалните, општествени вредности.
 „Муслиманка од Македонија“ (масло на платно, 59,5 х 83,5 см., 
потпишано горе десно N S Martinoski, во колекцијата на Народниот музеј во 
Белград) најверојатно е сликата „Ајша“ која била изложена на самостојната 
изложба на Мартиноски, во Белград 1932 година. Во каталогот на изложбата таа 
се појавува под реден број 11. На сина клупа е седнато девојче во сини шалвари, 
со црвена престилка и жолтозелена блуза со долги ракави. Главата ѝ е благо 
свртена надесно. Таа има отворени усни, сини очи без зеници, а рацете ѝ се 
прекрстени во скутот. Едноставната заднина на ѕидот е сивозеленкаста.
 „Циганка“ (масло на платно, 73 х 56 см., сигнатура N Martinoski, од 
Музејот на современа уметност во Белград) најверојатно е сликата „Емша“ од 
самостојната изложба во Белград, 1932 година (каталошки број 5). Девојката 
се наоѓа во простор што има кубистички решенија. Нејзиното тело е извиткано, 
елипсовидната глава е потпрена на едната рака, додека другата се наоѓа во 

52. Циганкичка во сино, 1935, масло на платно,  60 x 46 см.

79. За идеализираните типови на луѓе што 
го сочинуваат најголемиот дел од неговото 
портретно сликарство види го поглавјето 
„Портретот во сликарството на Никола 
Мартиноски“.

80. Види на пример КАРАМАТИЈЕВИЋ 1932.

81. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 77-78.
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скутот. 
 Кај сите овие дела влијанието на ликовниот јазик на Модилјани е 
очигледно. Но, тоа влијание на Модилјани врз уметноста на Мартиноски 
тука запира. Делата на Мартиноски се прочистени од сентименталноста на 
Модилјани. Во основа, Мартиноски е потврд, поостар и побрутален. Уште 
поважно, во сликите на Мартиноски не може да се види ни малку од парискиот 
bon vivant на Модилјани, ниту пак Мартиноски тоа се обидува да го наслика на 
платното. Претставите на неговите модели се јасно ’укотвени’ во средината каде 
што Мартиноски живее и работи. Тој можеби користи модерен, париски ликовен 
јазик, но приказната што ја раскажува е локална, македонска.
 Кон средината на триесеттите, влијанието на уметноста на Модилјани 
пополека исчезнува од сликарството на Мартиноски. Некаде од 1935 година, 
Мартиноски почнува да развива еден реалистичен пристап кон портретот, при што 
шематизацијата на карактерните црти на моделите и идеализацијата на формата 
му го отстапуваат своето место на едно класично, верно предавање на цртите 
на моделот. Можеби една од последните слики во која сè уште може да се види 
нешто од сликарството на Модилјани кај Мартиноски, е „Циганкичка во сино“.82 
Девојчето ги нема повеќе сведените црти на лицето кои беа карактеристични 
за претходните слики, но на платното сè уште се забележува издолжувањето на 
телото, а наклонетоста на главата, како и долгиот врат кој ’излегува’ од сината 
крагна на кошулата, има нешто модилјаниевско во себе.
 Слично како со Модилјани, влијанието на уметноста на Мојше Кислинг 
кај Мартиноски се јавува неколку години по враќањето во Македонија. 
 Мојше Кислинг е роден 1891 година, во Краков, каде што студирал 
сликарство на Академијата за убави уметности. Во 1910 година се преселил во 
Париз. За време на Првата светска војна, тој ѝ пристапил на француската Легија 
на странците и учествувал во Битката кај Сома, каде што бил ранет. Поради 
храброста на военото поле добил француско државјанство. Кислинг бил голем 
пријател на Модилјани. Тој е еден од двајцата учесници во еден од последните 
дуели на дваесеттиот век, со полскиот уметник Леополд Готлиб (мексиканскиот 
сликар Диего Ривера бил секундантот на Готлиб).83 Имал студио на улицата 
Rue Joseph Bara во квартот Монпарнас во Париз, кое Мартиноски го посетувал 
за време на својот престој во Париз,.84 Влијанието на уметноста на Кислинг кај 
Мартиноски се гледа во една група слики кои може да се датираат во краток 
период од неколку години, приближно од 1933 до 1935 година. Сите тие слики, 
во основа, се варијанти на сликата „Џанум Б“.85

 Меѓутоа, треба да се истакне дека во овој период од творештвото на 
Мартиноски се јавуваат и други влијанија во неговото сликарство. Повеќемина 
ликовни критичари, во своите текстови за уметноста на Мартиноски, ја 
истакнуваат неговата ’изолираност’. Не во географска смисла (како што во своите 
текстови истакнува Раде Драинац), туку во стилската определба на Мартиноски. 
 Јас мислам дека оваа одвоеност на Мартиноски од поголемиот дел 
модерни југословенски уметници, за што говорат тогашните ликовни критичари, 
се должи на силното влијание што одредени француски уметници, посебно 
Андре Лот, го имаат врз предвоеното југословенско сликарство. Улогата на Андре 
Лот во оформувањето на голем број светски уметници, од Картие Бресон до 
Тамара Лемпицка, е огромна. По завршувањето на Ecole des Beaux-Arts во Бордо, 
тој се преселил во Париз, каде што првин предавал сликарство во Académie 
Notre-Dame des Champs а потоа и на Académie de la Grande Chaumière. Во 1922 

82. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 116.

83. За опис на дуелот види АА., „An Amazing 
Duel, Two Poles Fight Furiously“, Northern 
Advocate, 11.08.1914, стр. 8 на веб страницата 
https://paperspast.natlib.govt.nz/newspapers/
northern-advocate/1914/8/11/8, пристапено на 
18.09.2016.
84. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 23
85. Повеќе за овие слики како и за другите 
варијанти на темата/сликата „Џанум“ во 
уметноста на Мартиноски види во поглавјето 
„Милан Јовановиќ Стоимировиќ“.
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53. Во кафеана 1, околу 1932, масло на картон, 54 х 40,5 см. 54. Во кафеана 2, околу 1932, масло на платно, 90 х 67 см.
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година, тој отворил своа школа во Монпарнас. Говорејќи за 
предвоената југословенска уметност треба да се истакне дека 
негови ученици биле: Сава Шумановиќ, Момчило Стевановиќ, 
Милица Чаѓевиќ, Миленко Шербан, Иван Лучев, Антон Хутер, 
Милена Шотра, Сава Рајковиќ, Војо Димитриевиќ, Соња 
Ковачиќ, Ото Постружник, Сергије Глумац, Петар Добровиќ, 
Стојан Аралица, Милан Коњовиќ, Зора Петровиќ, Лазар 
Личеноски и други.86 Ова е импресивна листа на уметници/
сликари кои, и покрај тоа што во текот на своето творештво 
минале низ разни стилови и правци, сепак имаат нешто 
заедничко. Тие, пред сè, се потпираат на бојата, на тонот, на 
колористички солуции за сликарските проблеми во своите 
платна. Во творештвото на Мартиноски такви слики има многу 
малку. Пред сè, тој е сликар на акцијата, и во неговите слики 
цртежот секогаш е еден од основните, ако не и најбитниот 
елемент на платното.
 Милан Кашанин, говорејќи за сликите на Мартиноски 
изложени во Белград, на заедничката изложба со Зора 
Поповиќ во 1932 година, вели „... додека повеќето наши 
млади сликари одат по примерот што го дадоа Матис, Утрило, 
Вламенк, Дерен и во онаа подалечна линија Сезан и Ван Гог, на 
г. Мартиноски поблиски и подраги му се Модилјани, Кислинг, 
Сутин и некои германски сликари“.87 Сава Поповиќ, говорејќи 
за истата изложба на Мартиноски во 1932 година, потенцира 
дека македонскиот уметник е единствениот претставник 
на експресионистичката школа на тогашната југословенска 
ликовна сцена.88 Душан Недељковиќ ќе напомене дека Мартиноски „... потполно 
ги совладал техниките на импресионизмот, на кубизмот и на експресионизмот, 
и своите сликарски идеи тој ги остварува било  импресионистички, кубистички, 
експресионистички или академски“.89 Ова е исклучително интересна опсервација 
што ја повторуваат и други критичари на уметноста.
 Всушност, во овој период (говорам за 1930–1935 година) во ликовниот 
израз на Мартиноски се појавува дихотомија, двојност. Тој истовремено прави дела 
во кои се гледаат колористичките влијанија на Новата париска школа, какви што 
примери веќе разгледавме, како и други дела чиј израз е близок до германскиот 
експресионизам. Можеби најрепрезентативни за експресионистичката уметност 
на Мартиноски од предвоениот период на неговото творештво се група слики, 
фигури во ентериер. 
 Во неа припаѓаат сликите: „Во кафеана 1“ (масло на платно, 54 х 40,5 см., 
сигнатура горе десно N Martin, во колекцијата на Галеријата Никола Мартиноски 
во Крушево), „Во кафеана 2“ (масло на платно, 89 х 67 см., сигнатура горе лево N 
Martinoski, во Музејот на современата уметност во Скопје), „Две девојки“ (масло 
на платно, 66,5 х 52 см., без сигнатура, во сопственост на Националната галерија 
на Македонија во Скопје), „Три грации“ (масло на платно, 53,5 х 70 см., без 
сигнатура, во приватна сопственост), „На црвениот миндер“ (масло на платно, 
58 х 75 см., сигнатура горе десно NS Martinoski, дел од колекцијата на Народниот 
музеј во Белград) и „Две од оние“ (масло на платно, 76 х 58 см., со потпис долу 
десно NS Martinoski, дел од колекцијата на Народниот музеј во Белград). 
 Најверојатно е дека просторот во кој се наоѓаат луѓето од „Во кафеана 1“, 

55. Две девојки, околу 1932, масло на платно, 66,5 x 52 см.

86. ТРИФУНОВИЋ 2014, стр. 137.
87. КАШАНИН 1932, стр. 400.
88. ПОПОВИЋ 1932 (1), стр. 167-68.
89. Д. Н., „Сликарска изложба Н. Мартина“, 
Политика, 17.02.1929, стр. 9.
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„Во кафеана 2“ и „Две од оние“ е кафеаната „Океан“. Атмосферата на сликите „Во 
кафеана 1 и 2“ е фестивна, се гледаат музичари, пејачки, келнери. Луѓето во нив 
се забавуваат, разговараат, а ставовите и движењата на телата кај некои фигури 
(на пример, гестовите на жената со цигара, на пејачката и на музичарот, како 
и лицето на мажот во долниот лев агол) само го потенцираат тоа. Се насетува 
џагорот во кафеаната. Наспроти овие две сцени, кафеаната на „Две од оние“ е 
празна. Но, шишето со вино сè уште стои пред двете жени. Од друга страна, „Три 
грации“ и „На црвениот миндер“ најверојатно ја претставуваат внатрешноста на 
ателјето на Мартиноски. Во заднината на „Три грации“ дури може да се забележи 
и еден сликарски штафелај со (незавршено?) платно. Физиономиите на сите жени 
во овие слики се блиски. Тие се предадени на платното со слични карикатурални 
издолжувања и со слична линеарно-колористичка стилизација, но без вистинска 
обработка на деталите. Овие лица ја немаат елегантноста на некои од луѓето 
што се појавуваат во делата на Мартиноски, каде што се гледа влијанието на 
уметноста на Модилјани. Лицата на трите грации по малку наликуваат на маски 
и сите тие се груби и остри. Првата девојка одлево, со црната коса, се појавува и 
на сликата „На црвениот миндер“, тоа е жената во синиот фустан. Додека цртите 
на лицето на другата жена од истата слика (долгиот остар нос, широкото лице и 
малите усни), можеме да ги видиме и кај девојката во црвен фустан во „Две од 
оние“ и кај жената оддесно во „Две девојки“. Нивните тела се крупни и јаки, но 
се насликани без контурен цртеж. Облиците се стегнати и насекаде може да се 
воочи една геометриска дотера ност. 
 Перспективата во сликите е непостојана. Малата тркалезна ма си чка со 

56. На црвениот миндер, околу 1932, масло на платно, 58 х 75 см. 57. Две од оние, околу 1932, масло на платно, 76 х 58 см. 
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централно по с тавеното 
шише од „Во кафеана 
1“ ја гледаме скоро ди-
ректно одозгора, до де-
ка столицата на чо векот 
одлево, како и фигурите 
во вториот план, се 
прикажани од друг, 
по низок агол. Истата 
игра со перспективата 
може да се забележи 
и во другата кафеанска 
слика, во која Мартино-
ски ја менува визурата 
од каде што ни го 
прикажува подиумот на 
кој стојат музичарите, 

човекот во долниот лев агол, двете жени во центарот на платното и групата 
луѓе во заднината на кафеаната. Во сите слики, боите се нанесени со силни, 
искршени потези. Интересен е изборот на контрастни бои каде што се судираат 
топли и студени тонови (жолти, црвени, зелени, сиви... тоновите се измешани 
и ставени едни до други). На пример, жолтиот и синиот фустан на девојките и 
црвениот миндер во „На црвениот миндер“, или целото колористичко решение 
на претставената сцена во „Две девојки“ (сино–жолтата облека на девојките и 
растреперената заднина на сликата).
 Постојат и други слики на Мартиноски кои, и стилски и ликовно, 
му припаѓаат на експресионизмот. Во оваа студија се разгледани и други 
експресионистички дела, при обработката на портретите, мртвите природи 
и актовите. Меѓутоа, како стилска определба, експресионизмот, барем во 
предвоеното творештво на Мартиноски, се појавува во период од само неколку 
години. Причините поради кои тој ’заминува’ од сликарството на Мартиноски ги 
објаснува самиот уметник. 
 „Експресионизмот му бил секогаш близок на моето творештво. Кај мене 
тоа не претставува новост. На него работев уште на Академијата, го имав на 
првите свои изложби и не само во мотивот – портрет, туку и во пејзажот. Извесно 
време го оставив главно затоа што не беше прифатлив за тогашната публика...“.90 
 „...[З]а прв пат со експресионистички слики настапив пред 30 години [ова 
интервју на Мартиноски е забележано во 1969 година], веднаш по студиите во 
Париз. А еве, сега повторно се враќам на тоа убаво, за мене најубаво доба на 
сликарството. Тогаш не ме разбираа, ме гледаа со неповерување како сликар, 
со еден збор не бев разбирлив. Го осетив тоа и се вратив на палетата, стварајќи 
реалистички форми. Како што можете да видите, тек после многу години ќутење 
повторно се појавувам“.91

58. Три грации, околу 1932, масло на платно, 50 х 70 см.

90. СПИРКОСКА 1969.

91. АРСОВСКИ 1969.
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УМЕТНОСТА НА НИКОЛА МАРТИНОСКИ ВО ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ТРИЕСЕТТИТЕ 
ГОДИНИ

 Кон средината на триесеттите години ликовниот израз на Мартиноски 
доживува промена. Текстовите кои се осврнуваат на неговите први самостојни 
изложби во Скопје, во 1929 и во 1930 година, истакнуваат дека Мартиноски ги 
совладал ликовните техники на импресионизмот, кубизмот и експресионизмот, 
и дека своите сликарски идеи ги остварувал импресионистички, кубистички 
или експресионистички.92 Меѓутоа, ликовните критики посветени на неговата 
изложба од 1935 година, како и на онаа од 1936 година, обете одржани во 
Скопје,,93 потенцираат дека Мартиноски му се ’вратил’ на академското сликање 
и на академскиот ликовен израз.94 
 Самиот Мартиноски ја објаснува оваа промена во своето сликарство, од 
еден модерен сликарски стил, под влијание на Новата париска школа и на други 
модерни уметнички правци, кон модификуван, современ академски реализам, 
како неопходна.95 Ликовната култура на средината во која живеел и работел, 
едноставно, не била доволно развиена и не можела да прифати сликарство што 
се базирало на модерни уметнички правци.96 
 Меѓутоа, треба да се истакне дека оваа промена во ликовниот израз на 
Мартиноски не се случила одеднаш, преќу ноќ. Веќе видовме дека по враќањето 
во Македонија, кон крајот на 1928 година, ликовниот израз на Мартиноски не 
бил монолитен. По седумте години поминати на Школата во Букурешт и по 
престојот во Париз, тој бил под влијание на разни уметници и уметнички правци. 
Следствено, има дела на Мартиноски што може да се окарактеризираат како 
експресионистички дела, а и дела настанати под директно влијание на модерната 
уметност од Париз.  
 Промената во ликовниот израз на Мартиноски, во средината на 
триесеттите години, всушност, се состои од ’отфрлање’ на некои од стилските 
и визуелни особености на стилот на Модилјани, како и од ’отфрлање’ на 
искривувањето на формите, карактеристично за експресионизмот. Но, при 
оваа промена, Мартиноски не ги занемарува ниту, пак, ги напушта колоритните 
искуства и лекциите на модерното сликарство. Дополнително, тој ќе го ’задржи’ и 
препознатливиот сликарски ракопис, со бурните потези на сликарската четкица. 
Смелите потези на четкицата која никогаш не мирува на платното се една од 
основните карактеристики што го дефинираат неговото сликарство во текот на 
сето негово творештво.
 Новиот „академски стил“ со кој Мартиноски ѝ се претставил на Скопската 
публика, на изложбата одржана во 1935 година, грубо може да се опише како 
уникатен спој на модерно ликовно образување каде што експресионистичката 
игра на четкицата и јасниот и силен цртеж, се соединети со реалистичното 
предавање на претставената сцена. Со мали варијации, неминовни во текот на 
годините и на интересите на уметникот, овој исклучителен сликарски ракопис, 
Мартиноски ќе го задржи до крајот на својот живот.
 Треба да се нагласи дека оваа промена во ликовниот израз на Мартиноски 
е визуелна, стилска промена. Неговото сликарство и понатаму ги обработува 
истите теми кои беа основата на неговата уметност и во претходните години. 
Мартиноски, и во втората половина на триесеттите години, слика портрети и 
мртви природи, луѓе од улица и сиромаси, меѓутоа „... обработката на секое 
негово дело – ако губи во интензитетот на драмските моменти, во жестокоста 

92. Д. Н., „Сликарска изложба Н. Мартина“, 
Политика, 17.02.1929, стр. 9.

93. Види на пример ПУРИЋ 1936 и МЕСЕСНЕЛ 
1936 стр. 432.
94. НЕДЕЉКОВИЋ 1935, стр. 4 или ДОБРИЧАНИН 
1936, стр. 5.

95. СПИРКОСКА 1969.

96. АРСОВСКИ 1969.
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на соопштувањето на сопствената 
мисла и чувство – ја запазува 
и натаму индивидуалноста на 
уметниковото изразување“.97

 Разликата меѓу делата на Мар-
тиноски од првата и оние од втората 
половина на триесеттите години 
можеби најлесно ќе ја илустрираме 
преку анализата на еден мотив 
кој во подоцнежниот период од 
неговата кариера (по Втората свет-
ска војна) ќе стане синоним за не-
говото сликарство. Тоа е мотивот 
мајка со дете.
 Еден од првите примери на оваа 
тема во творештвото на Мартиноски, 
е сликата „Мајка со дете“, дел од 
колекцијата на Галеријата Никола 
Мартиноски во Крушево (масло на 
платно, 64,5 х 40,5 см., сигнатура 
долу десно N Martin).98 Централно 

поставена на платното, во пејзаж, е фигура на жена која во своите раце држи 
мало дете. Фигурата на мајката и оние на двете други жени во заднината, се 
издолжени и стилизирани. „’Композицијата – Мајка со дете’ е со порастресени, 
’поразнишани’ контури на формите на фигурите и дрвјата, што се доста нечисто 
врзани за заднината, додека композицијата дејствува аморфно и открива 
неодредлива вознемиреност и напнатост (во движењата, во ставовите на телата 
и главите, во изразот на мајката и детето и сл.)“.99 Експресионистичките влијанија 
во обработката на фигурите и на пејзажот се јасно видливи во растреперените 
потези на четкицата полна со боја и во искривувањата на фигурите. 
 Влијанијата на Новата париска школа може да се видат на една друга 
слика што се наоѓа во истата галерија. Тоа е сликата „Мајка со дете“, каде што 
издолжувањата на формите, како и шематизацијата на лицата на мајката и на 
детето, се направени под влијание на сликарството на Модилјани. 
 Во приватна колекција во Скопје се наоѓа сликата „Мајка со дете“  (масло 
на платно 65 х 54,5 см., без сигнатура) која ја обработува истата тема. Меѓутоа, за 
разлика од претходната слика, каде што стилизацијата е направена од естетски 
ликовни причини (емулирање на нечиј ликовен израз), овде стилизацијата на 
фигурата на мајката носи јасни социјални конотации (нејзиното испиено и 
измачено лице, како и градниот кош каде што се оцртуваат коските, оставаат 
впечаток за неухранетост и сиромаштија). Oд друга страна, малото бебе кое спие 
во рацете на жената е предадено реалистички. Со лесен цртеж, Мартиноски само 
ги назначува цртите на лицето што потоа е колористички решено. Бебето од оваа 
слика е многу слично со едно друго бебе што се појавува на една од најпознатите 
предвоени претстави на овој мотив во творештвото на Мартиноски. 
 „Мајка со дете“100 (масло на платно, 79 х 59 см., со сигнатура горе лево 
NS Martinoski) е дел од колекцијата на Музејот на град Скопје. Слично поставена 
како и жената на претходната слика, мајката во „Мајка со дете“ ни е прикажана до 
појасот. Главата ѝ е малку накривена на едната страна, косата делумно покриена 

59. Композиција/Мајка со дете, околу 1930,
масло на платно, 49 х 63 см.

97. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 100.

98. Сликата била дел од ретроспективната 
изложба на Мартиноски во МСУ во 1975-76 
година (Никола Мартиноски, МСУ, Скопје, 
1975). Во каталогот на изложбата, таа се наоѓа 
на страница 66, под реден број 15. Но, во тој 
каталог димензиите на сликата се погрешни (49 
х 63 см.). Истата грешка се јавува и во листата 
на слики во ПЕТКОВСКИ 1975 (1), книга 2, стр. 
6, реден број 31, како и во ПЕТКОВСКИ 1982 (1), 
во црно-белите репродукции каде што сликата 
е под каталошки број 37.
99. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 64.

100. Сликата понекогаш го носи насловот „Мајка“ 
како на пример во ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 
94. Во колор репродукциите на истата книга, 
(репродукција број 10), Петковски ја нарекува 
„Мајка со дете“.
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со темна марама, а градите, 
делумно покриени со отво рената 
кошула, се на се туваат на платното. 
Дес на та рака на жената, со долгите 
елегантни прсти, го придржува 
телото на детето. Слично како во 
претходната слика, детето лежи 
хоризонтално во ра цете на жената. 
Главите на децата на двете слики се 
блиску до десниот раб на платното. 
Позицијата на главата, како и на 
вратот на децата, покажува дека 
тие мирно спијат. „Фигурата на 
жената е решена со аглести линии, 
што изгледаат како скулпторски 
зафати. Со ваквата експресивност 
и драматичност на цртежот се 
обликувани сите делови на лицето, 
а особено полуотворената уста, 
свиткана во болен грч. Од ликот се 
ослободува патетична резигнација. 
Некои партии (рацете, главата, 
детето итн.) се предадени со сурова постапка, со небрежно оформени детали. 
Колоритот е нанесен со нагласени, речиси браздести потези, како вдлабени 
во материјата на фактурата. Боите се топли: темнокафеавата, ’печена Сиена’ 
(облеката, шамијата), темножолтата и кафеава (лицето), со расфрлени акценти 
на темноцрвена и светложотла, за потсилување на некои детали“.101 
 Платното сè уште има нешто од експресионизмот што може да се 
забележи во делата на Мартиноски од почетокот на деценијата (посебно 
нервозната треперлива површина на заднината и делови од централната 
фигура), како и од влијанието на Модилјани (лицето на жената, очите без зеници, 
како и неприродното издолжување на нејзиниот врат). Меѓутоа, на сликата се 
гледа една нова димензија што Мартиноски допрва ќе почне да ја истражува 
во својата уметност. И покрај сведувањето на одредени партии, на платното се 
чита желбата на уметникот – претставената сцена да е верна. Жената на сликата 
е далеку од стилизираната модилјаниевска жена што се појавува на сликата во 
Крушево, како и од шематизираната претстава на сиромашна, измачена мајка 
во претходната скопска слика. Оваа мајка, како и детето со опуштеното тело и 
неговата позиција во рацете на жената, изгледаат ’точно’. Нема сомнеж дека 
сцената е реалистична претстава на користениот модел. 
 За време на изложбата на групата „Облик“ во Прага, во 1934 година, 
еден критичар (J. R. Marek) ќе забележи дека делото на Мартиноски „Мајка“ (се 
работи за сликата што денес се наоѓа во Музејот на град Скопје; на изложбата 
Мартиноски испратил и темпера со ист наслов),102 го потсетува на Богородица 
од старите икони.103 Ваквите дела на Мартиноски, кои обработуваат религиозни 
теми и мотиви или се приближуваат до нив, се исклучително ретки во неговото 
предвоено творештво. Овдека само хронолошки ќе ги споменеме познатите 
примери. 
 Од почетокот на триесеттите години, датираат две слики во кои 

60. Мајка со дете, околу 1935 
масло на платно, 65 x 54,5 см.

61. Мајка со дете, 1933/34, 
масло на платно, 79 х 59 см.

101. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 94. 
102. Види го поглавјето „Никола Мартиноски и 
уметничката група Облик’’.
103. MAREK 1934.
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Мартиноски јасно обработува религиозна тематика. Тоа се: загубеното платно 
„Вечниот распнат син“ и сликата „Под распетието“ што денеска е во приватна 
колекција во Скопје. Од истиот период потекнува и едно писмо на Мартиноски, 
датирано 6 јуни 1931 година, во кое тој се обраќа до Друштвото на пријателите на 
уметноста „Јефимија“ од Скопје.104 Друштвото, претходниот месец, во весникот 
„Скопски гласник“ објавило ’конкурс’, во кој барало уметник за осликување на 
иконостасот во една новоподигната црква во селото Једоарце.105 Согласност за 
тоа дал и патријархот Варнава. Претпоставка е дека се работи за малата црква „Св. 
Кузман и Дамјан“ која, инаку, беше оштетена (посебно нејзината внатрешност 
и иконостасот) за време на конфликтот во 2001 година.106 Во писмото до 
„Јефимија“ Мартиноски недвосмислено изјавува дека е спремен да се прифати 
на изработка на иконостасот и бара од Друштвото да го извести за понудените 
услови за работа. За жал, немаме повеќе информации за разговорите помеѓу 
Мартиноски и „Јефимија“ на оваа тема.
 Неколку години подоцна, Мартиноски извел и четири графики кои 
се репродуцирани на страниците на дневниот скопски весник „Вардар“, во 
јануари 1934 и во јануари 1935 година. Сите графики, изведени во техника 
линорез, обработуваат религиозни теми: „Богородица со Христос“, „Свети 
Сава ги помирува Стефан и Вукан“, и две други графики со ист наслов „Свети 
Сава“.107 Многу е веројатно дека графиките биле нарачани кај Мартиноски од 
страна на сопственикот, воедно и главен уредник на весникот, Милан Јовановиќ 
Стоимировиќ.108

 Од 1938 година потекнуваат две други дела на Мартиноски, денес во 
приватна колекција во Ниш. Се работи за една малечка Panagia Glykophilousa 
(масло на картон, 23,8 х 14,7 см., без сигнатура) и за претстава на светецот 
Стефан (темпера на панел, 60 х 45 см., без сигнатура). Првото дело Мартиноски 
го изработил по повод раѓањето на неговата внука. Постои и непроверена 
информација дека истата година (1938), Мартиноски подарил неколку дела на 
скопската црква Света Мина.109 Тоа е црквата каде што, во 1933 година, бил отворен 
Црковен музеј. По војната, во 1959 година, во таа црква е донесена Одлуката за 
самостојност на Македонската православна црква. Црквата се срушила за време 
на скопскиот земјотрес од 1963 година. Дополнително, во фотодокументацијата 
на Музејот на современата уметност во Скопје посветена на Мартиноски, постои 
еден негатив на слика од приватна колекција во Скопје. Станува збор за детаљ од 
фреска. Меѓутоа, јас од негативот не можам да заклучам дали се работи за дело 
на Мартиноски.
 За крај, треба да истакнам дека еден од потписите што Мартиноски ги 
користи во овој период, ја содржи буквата „С“ (секогаш напишана на латиница 
„Ѕ“).110 Првпат таа буква во потписите на Мартиноски се појавува на некои слики 
кои потекнуваат од крајот на дваесеттите години. Буквата „С“ најчесто се наоѓа 
помеѓу името и презимето на уметникот. Во одреден период од своето творештво, 
Мартиноски толку често го употребува потписот во кој се содржи буквата „С“, 
што ликовната критика го ословува како „Никола С. Мартиноски“.111 Едно 
фамилијарно предание објаснува дека оваа буква во потписот на Мартиноски 
значи „Спасител“. 
 Но, да му се вратиме на мотивот мајка со дете. Следен чекор во развојот 
на овој мотив во творештвото на Мартиноски е цртежот „Мајка со дете“.112 Овој 
цртеж на Мартиноски повеќе пати е репродуциран во текот на триесеттите, а 
сигурно е дека бил изложен на самостојните изложби во Скопје и во Загреб (со 

62. Panagia Glykkophilousa, 1938,
темпера на картон, 23,8 x 14,7 см.

104. Архив на МАНУ, Фонд „Јефимија“, Писмо од 
Никола Мартиноски до „Јефимија“, датирано 
05.06.1931 година.
105. АА., „Живопис цркве у Једуарцу“, Скопски 
гласник, Скопје, 09.05.1931, стр. 3.

106. За оштетувањата на црквата види 
„Оштетувањата на црквата ’Свети Кузман и 
Дамјан’ во село Једоарце“ на http://svetapetka.
tripod.com/Steti2001.html#Jedoarce, преземено 
на 20.09.2016.

107. Повеќе за овие графики на Мартиноски види 
во поглавјето „Графики“.
108. Повеќе за Милан Јовановиќ Стоимировиќ 
види во поглавјето „Милан Јовановиќ 
Стоимировиќ “.
109. Архив на МАНУ, Фонд „Никола Мартиноски“, 
2-4.
110. Повеќе за потписите на Мартиноски од 
овој период види во поглавјето „Потписите на 
Никола Мартиноски во периодот 1920-1945“.
111. Види на пример АА., „Изложба слика Н. С. 
Мартиноског у уметничком павиљону“, Време, 
Белград, 12.03.1931.
112. Повеќе за овој цртеж види во поглавјето 
„Цртежите на Никола Мартиноски“.
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Кризман).113 
 Постојат разлики меѓу оваа претстава на мајка со дете и онаа на сликата 
од Музејот на град Скопје. Додека мајката на сликата делува измачено, како да е 
уморна од тешкиот живот, на наведениот цртеж таа е гордо исправена. Нејзиниот 
поглед, вперен директно во гледачот, е пркосен и таа делува заштитнички. 
Положбата на детето исто така е променета, тоа сега е свртено кон мајката. 
 Цртежот е реалистичен. Фигурите се предадени со јасни, чисти контурни 
линии. Цртите на лицето на жената, превиткувањата на нејзината облека, како и 
левото стапало на детето кое, за разлика од десното, нема обувка, се детали што 
Мартиноски сигурно ги забележал на моделот и потоа верно ги пренел во своето 
дело. Во цртежот не може да се забележи ни трунка од шематизацијата или од 
сведувањата на карактерните црти на моделите какви што можеа да се видат во 
претходните примери што ја обработуваат оваа тема.
 Ова дело, како и сликата „Мајка со дете“, преку претставата на жената 
со дете се доближува до еден од основните мотиви на христијанската уметност 
(како на византиската, така и на западноевропската уметност, посебно кога се 
говори за сликарството), претставата на Марија со малиот Исус. Во цртежот 
„Мајка“, приближувањето на мотивот мајка со дете до светоста на сцената што ги 
претставува Богородица и Исус, е јасно. Всушност, делата на Мартиноски, односно 
сликите што го обработуваат мотивот на мајка со дете (посебно во подоцнежниот 
период на неговото творештво), се дела во кои уметникот ги прикажува во една 
нова светлина византиската икона и претставата на Богородица со малиот Исус. 
Поточно, тој ја модификува старата византиска икона низ призмата на модерната 
уметност. Во неговите дела ја нема недопирливоста на Богородица. Атмосферата 
на платното „Мајка со дете“, исто како и атмосферата во цртежот „Мајка“, само 
потврдува дека Мартиноски ја сведува иконографијата и теологијата на иконата 
на чистата и реална убавина на животот.
 И во други цртежи од овие години се гледа реалистичниот цртеж кој 
го карактеризира овој период во творештвото на Мартиноски. Таков пример 
е „Другари“ (молив на хартија, 45 х 39,5 см., сигнатура долу десно N S Marti/
noski/937) од колекцијата на Националната галерија на Македонија. Општо 
земено, годините 1936 и 1937 се години во кои Мартиноски му посветува на 
цртежот далеку повеќе време и енергија отколку порано.114 Во тие две години, 
Мартиноски ќе има и две заеднички изложби во Загреб на кои повеќето од 
изложените дела биле цртежи.115

 Промената на ликовниот израз на Мартиноски во втората половина на 
деценијата може да се увиди и преку споредбата на сликите „Дервиш бекташ“ и 
„Машки портрет – овчар“. „Дервиш бекташ“ (масло на платно, 60 х 50 см., потпис 
блиску до десниот раб на платното, во средина, NS/Marti/noski) е портрет на еден 
средовечен маж. Претставен во три-четвртини, со свртена глава и со раменици 
поставени по една од  дијагоналите на платното, човекот носи шилеста капа и 
парталав костум. Заднината на сликата е решена без детали, а просторот во кој 
се наоѓа човекот не е јасен. Поставеноста на моделот и начинот на кој главата се 
извива во просторот имаат нешто експресионистичко. Постои модификација на 
моделот со цел да се покаже емотивната состојба на претставената фигура. Овој 
пристап кон протретот на моделот е отсутен во другата слика, „Машки портрет 
– овчар“ Во неа, Мартиноски директно ни го претставува моделот. Овде тој е 
прикажан до појас, во темен, парталав костум, со бела кошула. Погледот на мажот 
е загубен некаде вон платното. Очигледно е дека Мартиноски за обете слики 

62. Panagia Glykkophilousa, 1938,
темпера на картон, 23,8 x 14,7 см.

113. За овие изложби на Мартиноски види го 
поглавјето „Скопје и Крушево, 1928-1945“.

114. Повеќе за цртежите на Мартиноски од 
овој период види во поглавјето „Цртежите на 
Никола Мартиноски“.
115. Види фуснота погоре.
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го користел истиот машки 
модел. Мажот од „Дервиш 
бекташ“, со кратката брада, 
долгиот тенок нос, високото 
чело, крактеристичните уши 
и очи, се појавува и на 
платното на другата слика. 
Меѓутоа, во втората слика 
нема стилизација или моди-
фика ци ја на особеностите 
на портретираниот човек. 
Можеби Мартиноски, посебно 
кога говориме за облеката 
на човекот од втората слика, 
решава некои партии грубо 
и без детали, но во основа 
„Машки портрет – овчар“ е 
реалистичен портрет на еден 
човек.
 Ваквиот нов реалистичен 
стил на Мартиноски, во кој е 
примарно точното предавање 
на карактеристиките на мо  
делот, без поголема стили-

зација на неговите особености, се гледа во низа слики на Мартиноски од овој 
период. 
 Едно од делата што биле дел од изложбата на Мартиноски во 1938 
година е сликата „Ерменско емигрантче“. Петковски вели дека оваа слика на 
Мартиноски треба да се поврзе со пријателството на Мартиноски со Агон Киркор-
Џирџиријан. „Овој Ерменец пред војната бил настанет во куќата на Мартиноски 
заедно со своето семејство. Како пламенен националист, необично чувствителен 
за судбината на својата нација, Киркор-Џирџиријан користел сè за да му даде 
поддршка на својот народ, да му укаже на светот за неговата тешка положба, 
особено во оној дел што бил под турската држава. Од неговата молба кон 
Мартиноски произлегла творбата „Младо ерменско емигрантче“.116 Репродукција 
од сликата е објавена во ерменскиот весник „Сонце“117 каде што Мартиноски 
„...е означен како ’голем пријател на ерменскиот народ’, кој без размислување 
прифатил да наслика дело што ќе прикажува дел од неговата стварност“.118 За да 
пронајде соодветен модел за оваа слика, Мартиноски бил во Солун.119  
Сликата е изведена со „...до терана, проучена обработка, заинтересирана за 
постигнување на суптилна лирска оформеност на предадениот лик. Боите се 
необично свежи (доминираат фини нијанси на окерните бои, на портокаловата, 
црвеникавата, зеленикавата, жолтата итн.), поставени во танки дотерани 
слоеви“.120 Малото детенце седи со раце скрстени во скутот. Тоа е реалистично 
предадено на платното, но, со начинот на кој ја поставил главата на моделот, 
со погледот на детенцето свртен кон гледачот, како и со драматичните потези 
на четкицата со кои е решена заднината, Мартиноски му дава на овој портрет 
една психолошка димензија што дотогаш изостанувала од неговите дела. Нешто 
слично може да се воочи и на сликата „Питач“ од колекцијата на Музејот на град 

63. Машки портрет, околу 1936, масло на платно.

64. Дервиш Бекташ, околу 1936,
масло на платно, 60 х 50 см. 

116. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 122.
117. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 220, фуснота 70; 
КИРКОР-ЏИРЏИРИЈАН 1938.
118. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 122.

119. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 220, фуснота 69.

120. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр 122.
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Скопје.121 Гледачот не може да остане рамнодушен кон стариот човек седнат 
наземи, во парталава облека и со превез преку окото. 
 Со слично датирање како сликата на ерменското детенце и онаа на 
скопскиот питач е и сликата „Невеста“ која е во привата сопственост.122 Општо 
земено, кон крајот на триесеттите години, Мартиноски создава поголем број 
портрети на ромски девојчиња. 
 Можеби најмонументална од сите слики на Мартиноски од последните 
години на деценијата е сликата „Портрет на девојче со трендафил“. Младата 
девојка е прикажана во поза невообичаена за Мартиноски: таа се извива во 
просторот, свртувајќи ја главата наназад за да го впери погледот во гледачот. 
Убавата, чиста сина заднина, реалистичниот цртеж, благите нијанисирања 
на тоновите (во предавањето и на облеката и на лицето на девојчето) имаат 
нешто класично во себе и ја прават оваа слика еден од маркерите на уметноста 
на Мартиноски во последните години на деценијата. Додека претставата на 
девојката во „Невеста“ е донекаде стилизирана и на платното може да се 
забележи желбата на уметникот да го идеализира моделот, „Портрет на девојче 
со трендафил“ е верен портрет и дело во кое реалистичното сликарство на 
Мартиноски го достигнува врвот.
 Друг таков портрет на девојче е сликата „Девојче со пембе шамија“. 
Девојчето на платното седи со скрстени раце. Таа има пембе шамија на главата, 
темносина блуза и црвено фустанче, додека заднината на сликата е зелена. 
Изгледа дека ова бил период во кој пембе бојата го интересирала Мартиноски. 
Покрај оваа слика тој има и други дела каде што таа боја ’влегува’ во насловот на 
делото, како на пример „Фатима во пембе блуза“, слика која била дел од изложбата 
на групата „Облик“ во Белград кон крајот на 1938 година.123 Интересно е да се 
забележи дека месец дена пред отворањето на таа изложба, во белградскиот 
дневен весник „Правда“ бил објавен текст посветен на Мартиноски. Во написот, 
Мартиноски говори за „пембе“ бојата. „Со години се мачам со бојата на нивните 
[жителите на Топаана – Ромите кои се негови модели] шамии и шалвари, која 
на турски се вика ’пембе’. И, ете ја накрај. 
Сега сум задоволен. ’Пембе’ е сега тука 
во сета своја убавина и нежност“. Текстот 
продолжува: „И навистина, циганското 
’пембе’ не е општопознатата боја ’тиркишес 
рот’. Тоа е многу посуптилна нијанса на 
црвено, со јака примеса на жолта боја и 
малку оранж. ’Пембе’ е најчестата боја 
во Топхана, која со своите куќарки, роеви 
деца и набелени Циганки претставува 
посебен куриозитет на Скопје. Сликарите 
најмногу ги распнуваат своите ногарки [на 
штафелаите] и платна тука, по сокаците, 
влажни од помии, над Душановиот град и 
Казнениот завод“.124

 Слични такви слики на Мартиноски 
од овој период се „Девојче во црвено“ 
(масло на картон, 38 х 44 см., сигнатура 
горе десно NS Marti/noski/D), „Портрет 
на циганчица“ (масло на картон 50 х 36,5 

65. Ерменско емигрантче, 1936,
масло на платно, 82,7 х 65,3 см.

121. Повеќе за оваа слика на Мартиноски види во 
поглавјето „Цртежите на Никола Мартиноски“.

122. Повеќе за оваа слика на Мартиноски види 
во поглавјето „Портретот во сликарството на 
Никола Мартиноски“.

123. Повеќе за оваа изложба види во поглавјето 
„Никола Мартиноски и уметничката група 
Облик“.

124. М., „Кроз скопска атељеа, Г. Мартиноски који 
искључиво слика Цигане излагаће у Београду“, 
Правда, Београд, 21. 11. 1938



72

см., сигнатура горе десно N/
Marti/noski/D) – двете дела се во 
колекцијата на Галеријата Никола 
Мартиноски во Крушево, како 
и „Девојче со шамија“ (масло 
на платно 65 х 53 см., сигнатура 
долу лево NS Martin/noski/D) и 
„Девојче со марама“ (масло на 
платно, 64 х 52,5 см., сигнатура 
NS Marti/noski/D) кои се наоѓаат 
во приватни колекции во Скопје. 
Изгледа дека истиот модел кој 
му позирал на Мартиноски за 
„Девојче со марама“ му позирал и 
за сликата „Циганчица“ (масло на 
картон, 65 х 46 см., сигнатура горе 
лево N S Martinoski) која денес е 
дел од колекцијата на Музејот во 
Ниш. На обете слики се појавува 
долгото лице на девојката со 
острата брада и испакнатите 
усни. А вредно е да се спомне 
дека црвената заднина што се 
појавува во овие неколку дела 

може да ја забележиме и кај „Портрет на момче“ (масло на платно, без сигнатура) 
во приватна колекција во Скопје, а со мали модификации и кај „Продавач на 
весници“125 од колекцијата на Националната галерија на Македонија.
 Една од последните големи композиции на Мартиноски, пред да го 
напушти Скопје и да замине за Крушево кон крајот на 1943 година, е сликата 

66. Портрет на девојче со трендафил,
околу 1938, масло на платно

67. Девојче со шамија, околу 1940,
масло на платно, 65х53 см.

68. Портрет на циганчичка, околу 1940,
масло на платно, 50 х 36,5 см.

125. Повеќе за оваа слики види во поглавјето 
„Портретот во сликарството на Никола 
Мартиноски“.



73

„Коледари“ (масло на 
платно, 130 х 90 см., 
сигнатура долу лево NS 
Marti/noski/D, во ко лек-
цијата на Нацио налната 
галерија на Македонија во 
Скопје). Оваа слика била 
изложена на самостојната 
изложба на Мартиноски 
во Скопје, во 1942 година. 
На платното, уметникот 
ни претставува група 
девојчиња (осум на број) 
во една ладна, зимска ноќ. 
Тие стојат крај портите 
на некоја куќа, додека во 
заднината се гледа градски 
пејзаж и едно голо дрво 
без лисја. Сите девојчиња 
носат шалови и долги ка-
путчиња, торбички и ра-
кавици, за да се заштитат 
од студот. Иако се гру-
пирани блиску еднододруго, иако пеат (што може да се заклучи од нивните 
лица, сите со отворени усти, ’фатени’ среде песна), преставената сцена не остава 
впечаток на среќа и веселба. „Децата се израз на една макотрпна судбина, детство 
без радост и насмевки. Композицијата е предадена на начин приспособен 
кон оваа тема. Тоа се оние ’пози’ за кои А. Василев [во својот текст посветен 
на самостојната изложба на Мартиноски]126 забележува дека се необични, но 

69. Девојче со пембе шамија, 1940, масло на платно, 62,5 х 77 см.

70. Девојче со марама, 1939/40,
масло на платно,  64 х 52,5  см.

72. Циганка, околу 1938/39,
масло на платно, 64 x 62,5 см.

71. Циганчичка, 1939,
масло на платно, 65 х 46 см.

126. ВАСИЛИЕВЪ 1942.
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оправдани, фигурите се 
стуткани една до друга, 
предадени со строг, задр-
жан цртеж што внесува 
деформации на одредени 
места, за да ја подвлече 
карактеристичноста на др-
же њето или изразот на 
невеселите детски лица. 
Колоритот е придушен, 
во бои што се движат од 
темнозелената до темн-
окафеавата, полагани со 
посна, површна фактура, 
градена без рафинман. 
Со тоа, ова дело спаѓа во 
некоја, општо земено, ’зо-
на’ на социјалната умет-
ност.... Ваквите слики не 
само што ја ’зграпчуваат’ 
стварноста на даденото 
време, туку и не сакаат да 
ја претстават во привлечна 
ликовна форма. Познато е 
дека Мартиноски не про-
дал ниту едно дело од 
оваа изложба на некоја 
официјална институција. 

Овие ’болни цигански типови’ изгледа не им се допаднале на бугарските 
власти“.127

 Сликарството на Мартиноски во втората половина на триесеттите години 
е ’помирно’. Во него не се чувствуваат големи ’тектонски’ промени на стилот или 
на ликовниот израз, а влијанијата што ја обликувале уметноста на Мартиноски во 
претходните години, пополека се отстранети. Тоа се години во кои Мартиноски 
развива сопствен ликовен јазик, со модерно третирање на класични сликарски 
теми. Дополнително, хронологијата на неговите дела, како и развојот на некои 
теми (посебно на портретот и на мртвата природа што се разгледани во посебни 
поглавја од овој текст) се јасни. 

73. Продавач на весници, околу 1941, масло на платно, 70 х 51 см.

74. Коледари, 1942, масло на платно, 130 х 90 см.

127. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 135-36. 
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75. Циганска невеста, 1936/38, масло на картон, 49 х 35,5 см.
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3. СЛИКАРСКИ ТЕМИ И МОТИВИ

ПОРТРЕТОТ ВО СЛИКАРСТВОТО НА НИКОЛА МАРТИНОСКИ

 Човечката фигура е основниот мотив на уметноста на Никола 
Мартиноски, а портретот  најчестата тема во неговото сликарството. Првите 
портрети на Мартиноски потекнуваат од неговите студентски денови во 
Букурешт. Од почетокот на триесеттите датираат портретите на познати 
професори од Филозофскиот факултет во Скопје, како и други портрети на 
видни скопски боеми. Во втората половина на истата деценија, во портретното 
творештво на Мартиноски, се појавуваат и портрети на луѓе од средната класа. 
Сепак, најголемиот број портрети во творештвото на Мартиноски се портрети 
на анонимни луѓе кои денеска не можеме да ги идентификуваме. Се работи 
за слики, портрети на деца од улица, разни сиромаси и девојчиња, правени по 
модели што Мартиноски ги ’пронаоѓал’ на улиците на Скопје и ги сликал во своето 
ателје. Овие дела се разликуваат од идеализираните претстави за разни ’типови’ 
луѓе во кои верното предавање на физиономијата на моделот не е примарната 
тема на обработка во сликата.
 Во творештвото на Мартиноски, портрет во цел раст се среќава многу 
ретко. Најчесто, неговите портрети ги прикажуваат само главата и рамениците 
на сликаниот модел или се од таканаречениот допојасен тип портрети. 
Вообичаено, лицето на моделот е прикажано во три-четвртини или, поретко, 

во анфас. Портретите кои ги 
прикажуваат моделите во 
профил се исклучително ретки во 
творештвото на Мартиноски. 
 Портретните слики на 
Мартиноски може да се поделат 
во неколку групи. Првата група 
ја сочинуваат дела настанати во 
периодот од 1920 до почетокот 
на 1928 година. Втората група 
ги ’покрива’ годините од 1928 
до 1933-34, додека третата, 
портретите настанати од 1935 до 
1945 година. Иако оваа поделба 
во основа е хронолошка, таа се 
совпаѓа со стилските промени во 
творештвото на Мартиноски. Во 
оваа студија, автопортретите на 
Мартиноски ќе бидат посебно 
разгледани.
  Првата група портретни 
слики на Мартиноски се дела 
што настанале за време на 
неговите студентски денови 
во Романија. Станува збор за 
извесен број слики кои обично 
се карактеризираат како студии 

76. Душан Недељковиќ/Младиот филозоф, 1929, 
масло на платно, 41,5 х 29 см.
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на глави. Речиси сите 
портретни слики на Мар-
тиноски од овој период 
се портрети на модели 
што му позирале на 
Марти носки во Школата 
за убави уметности во 
Букурешт.1 Во оваа група 
влегуваат делата како 
„Мрзеливиот Стоика“, 
„Ци га нин од Романија“, 
„Глава на момченце“ и 
„Профил на момче“.2 Сите 
портрети на Мартиноски 
од овој период делат 
неколку заеднички карак-
теристики. На сликата се 
секогаш предадени само 
главата и рамениците, 
а карактерните црти на 
моделите, според ака-
дем  ската традиција на 
Школата, се реалисти чно 
насликани. Моделот е 
рам номерно осветлен и на 
платното не постојат бурни 
партии на четкицата.
 Втората група пор тр ети се слики што настанале по враќањето на 
Мартиноски од Париз во Скопје. Делата кои влегуваат во оваа група покажуваат 
влијание на модерното сликарство со кое Мартиноски се запознал во Франција. 
Дополнително, треба да се посочи дека првите години поминати во Скопје, 
односно периодот од 1929 до 1931-32, е период во кој Мартиноски допрва 
требало да се докажува пред ликовната публика, како во Македонија, така и во 
пошироките рамки на Југославија. Како млад и сè уште непознат и недокажан 
сликар, Мартиноски ретко добивал нарачки да наслика портрет. Затоа, во првите 
години по враќањето во Македонија, најголем број од портретите на Мартиноски 
се портрети на нему блиски луѓе, другари и познајници. 
 Првите два портрета што Мартиноски ги насликал во Скопје се портрети 
на двајца професори од скопскиот Филозофски факултет. Тоа се портретите на 
Душан Недељковиќ и на Димитрие Фуртуниќ. 
 Душан Недељковиќ студирал филозофија и етнопсихологија, и докторирал 
во Париз во 1922 година. Од 1922 година Недељковиќ бил доцент, а подоцна, 
од 1930 година, и вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје.3 Во 
1929 година, тој ја отворил првата самостојна изложба на Мартиноски.4 Од таа 
година потекнува и неговиот портрет. Се работи за мало дело (масло на платно 
со димензии 42,5 х 29 см., без сигнатура) во приватна сопственост во Белград. 
Како и многу други рани дела на Мартиноски и оваа слика во литературата може 
да се сретне со неколку наслови, понекогаш како „Младиот филозоф“5 или како 
„Портрет на млад филозоф“.6 На платното ни е претставен ликот на Недељковиќ. 

77. Портрет на Димитрие Фуртуниќ, 1929, 
масло на платно, 49 х 36 см.

1. Еден од неколкуте исклучоци на ваков ран 
портрет кај Мартиноски може да видиме 
во Архивот на МАНУ, во Фондот „Никола 
Мартиноски“. Во архивата постои негатив 
од црно-бела фотографија на слика. Од 
негативот/фотографијата може да се заклучи 
дека се работи за масло на платно. Сликата е 
портрет, предаден во три-четвртини, каде што 
моделот е свртен кон левиот раб на сликата. 
Се работи за женски портрет, потпишан во 
горниот десен агол Martin/926. Најверојатно 
се работи за портрет на Ена Корнеа, пријателка 
на Мартиноски од неговите студентски денови 
во Букурешт. Локацијата на оваа слика денес е 
непозната.
2. За овие слики види го поглавјето „Почетоци, 
1918-1927“.

3. „Nedeljković, Dušan“, Enciklopedija Jugoslavije, 
Izdanje i naklada Jugoslavenskog leksikografskog 
zavoda, Zagreb, 1965, стр. 265.
4. Повеќе за оваа изложба види во „Кратка 
биографија, 1903-1945“ во поглавјето „Скопје и 
Крушево, 1929-1945“.
5. ПЕТКОВСКИ 1975 (1), книга 2, реден број 25, и 
Никола Мартиноски, МСУ, 1975, стр. 66, реден 
број 11.
6. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 60.
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Млад човек, со бујна кадрава коса и малечки, тркалести очила, во темен костум, 
со бела кошула и со црвена вратоврска. Ликот на сликата е предаден на платното 
брзо, одважно. Некои од цртите на лицето, во согласност со сликарскиот јазик 
на Мартиноски од тој период, се сведени, но, јасна е енергијата и силата на 
младиот професор. „Боите се нанесени со пробивни, видливи потези на четката, 
потоа зарамнети со сликарски нож. Нема фини нијансирања на тонови, ниту 
деликатни премини на обоени површини една во друга. Фактурата дејствува 
доста неизгладено, наместа сурово (особено темносиномаслинестата површина 
на облеката)“.7  
 Портретот на Недељковиќ во основа е тврд и решен експресионистички, 
и во пристапот кон материјата, бојата и светлината се разликува од тој на 
Фуртуниќ. Портретот на Фуртуниќ во потполност е решен колористички, без тврд 
цртеж и без партии каде што се појавува фактура на платното.8

 Овие примери ни ги покажуваат двете насоки во кои се движело 
портретното сликарство на Мартиноски во текот на следните неколку години.9 
Можеби најдобри примери за насоката зацртана од портретот на Фуртуниќ 
се сликите – портрети на Цвета и Олга. Додека другата насока, која го следи 
портретот на Недељковиќ, и која е побогата со примери, ќе резултира со големите 
остварувања, портретите на: Пуриќ, Драинац и на мајката на Мартиноски. Оваа 
’поделба’ на портретите на Мартиноски од овој период се должи на дихотомијата 
која се појавува во неговиот ликовен израз. Мартиноски во овие неколку години 
истовремено прави дела чиј израз е близок до германскиот експресионизам, но 
и други, во кои се гледаат колористичките влијанија на Новата париска школа. 
 „Портрет на Олга“ (масло на картон, 51 х 47 см.) е дел од колекцијата на 

78. Портрет на Олга, 1930, масло на платно, 51 х 47 см. 79. Портрет на Цвета, околу 1931, масло на платно, 50 х 38 см.

7. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 60.
8. За оваа слика види го поглавјето „Милан 
Јовановиќ Стоимировиќ“.
9. Во Националната галерија на Македонија 
се наоѓа едно мало дело (масло на платно, 47 
х 40,5 см.), „Циганин со црвен фес“. Сликата е 
потпишана и датирана во горниот десен агол 
како Martin/929. На платното ни е претставен 
еден постар човек во сив костум, со црвен фес, 
со сива брада и темни мустаќи. Во заднината 
се наѕира некаков пејзаж. Портретот е сликан 
со јак цртеж и потези полни со боја кои прават 
фактура на платното. Ова дело на Мартиноски 
има нешто и од колористичкиот пристап кон 
портретното сликарство што може да се види 
во портретот на Фуртуниќ. Бидејќи ги има 
особеностите на двете струи во портретното 
сликарство на Мартиноски по неговото враќање 
во Скопје, оваа слика (за која претпоставувам 
дека може да се датира во првата половина на 
1929 година) стои некаде помеѓу двата главни 
примера: „Портрет на Димитрие Фуртуниќ“ и 
„Портрет на Душан Недељковиќ“.
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Музејот на современата уметност во Скопје.10 Сликата е потпишана и датирана 
во горниот лев агол NS Martinoski/930. „Портрет на Цвета“ (масло на платно, 50 
х 38 см.) е во приватна колекција во Ниш, сликата е потпишана во долниот десен 
агол NS Martinoski. Во двете слики Мартиноски ги сведува цртите на моделот. 
Зениците на очите остануваат празни, црни дупки. Косата на моделите е речиси 
моноволуменска. Облеката (модрата кошула на Олга и црвената на Цвета) е без 
детали ни текстура. Заднината во двете слики е само назначена и составена 
од различни партии. Во двете дела се гледа потенцирање на волуменот на 
главата, но само како форма, како објект, без вистинска обработка. Обете слики 
покажуваат една кубистичко-конструктивистичка стилистика, со потенцирање на 
колоритните вредности кои произлегуваат од модерното сликарство во Париз. 
Дополнително, треба да се потенцира контурниот цртеж во „Портрет на Олга“ 
како и ’деформациите’ на нејзиното лице, какви што може да се следат на 
сликите на Мартиноски, од „Шахисти“, преку „Охридски рибари“, до „Семејство“ 
– слика што ја датираме во истата, 1930 година. 
 Сличен пристап кон портретот Мартиноски прикажува и во „Девојче со 
плетенки“,11 каде што повторно се јавува јасниот цртеж, пренагласувањето на 
формата и умерените потези на четкицата. Во основа, далеку покубистички е 
портретот „Гроф Крафченко“ (масло на платно, 67 х 46 см., со потпис во долниот 
десен агол Martinoski/931), денес во приватна сопственост во Скопје. 
 Можеби еден од последните портрети што ѝ припаѓа на оваа група 
е сликата „Циганка“ која е дел од колекцијата на Уметничката галерија на 
Босна и Херцеговина. Сликата е портрет на слугинка во куќата на Мартиноски 
и според авторот, насловот 
на оваа слика треба да биде 
„Емша“.12 На платното гледаме 
средовечна жена, Ромка. Таа 
има нагласен, долг врат, лице 
полно со брчки и тажни сиви 
очи. На себе носи црвена 
кошула, а косата ѝ е покриена 
со жолта марама. На платното 
Мартиноски става јак акцент 
на линиите што ја доловуваат 
формата на моделот. Жената 
е прикажана со елегантно 
издолжување и искривување на 
телото и главата, додека очите 
ѝ се асиметрично поставени. 
Ше мат ската сти ли зација на 
цр тите на лицето сепак не 
’пре чи’ во препознава ње то/
и ден  тификувањето на ин ди-
видуалните каракте ристики 
на физионо мијата кои се осо-
бени само за овој модел на 
Мартиноски. 
 За разлика од овие 
примери, портретните слики 

80. Грoф Крафченко, 1931, масло на платно, 67 х 46 см.

10. Во инвентарните книги на МСУ сликата е 
заведена како „Портрет на Олга“; Петковски 
понекогаш го користи и насловот „Глава на 
Олга“ (ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 61).

11. Во литературата посветена на Мартиноски 
оваа слика се појавува со насловите „Девојче со 
плетенки“ (Никола Мартиноски, МСУ, 1975, стр. 
66, реден број 16), „Глава на циганско девојче 
со плетенки“ (ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 61) и 
„Циганско девојче со плетенки“ (ПЕТКОВСКИ 
1982 (1), стр. 65). Јас овде ќе го користам 
најстариот публикуван наслов на оваа слика – 
„Девојче со плетенки“ (масло на платно 45,5 х 
34 см., сигнатура горе лево Martinoski/930), во 
приватна сопственост во Белград.

12. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 215, фуснота 163.
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што го ’следат’ портретот на Душан Недељковиќ се сликани во духот на 
германскиот експресионизам. Во тие дела, текстурата на сликаниот слој на 
платното има голема улога и придонесува кон решавањето на извесни делови од 
композицијата. Примери за вакви портретни слики се: „Мојата мајка“, „Портрет 
на Растко Пуриќ“ и двата портрета на Раде Драинац.
 „Мојата мајка“13 е настаната во втората половина на 1931 година.14 Таа 
била дел од заедничката изложба на Мартиноски со Зора Поповиќ во Белград 
(од 14 до 28 февруари 1932 година). Денес оваа слика се наоѓа во колекцијата на 
Галеријата Никола Мартиноски во Крушево. На платното ја гледаме мајката на 
Мартиноски, Анушка. Таа седи на една голема столица со висок наслон, а рацете 
ѝ се склопени во скутот. Облечена е во едноставна, темна облека, со марама 
преку косата. Во ова дело ги нема искривувањата на цртите на лицето какви 
што можевме да забележиме на сликите од претходната група. Иако не постои 
стилизација на моделот, нејзиниот лик и фигура, исто како и просторот во кој се 
наоѓа, се предадени со еден експресионистички ликовен третман. Платното е 
сликано пастуозно и  трепери од потезите на четкицата, како и од употребата на 
сини, црвени, жолти, црни и бели тонови во обработката на сцената, посебно на 
заднината. 
 Во овој период, Мартиноски направил најмалку два портрета на Раде 
Драинац. Раде Драинац е, всушност, псевдоним на српскиот поет Радојко 
Јовановиќ. По школувањето во Франција (каде што извесно време, за да 
преживее, свирел виолина во кино, како звучна придружба на немите филмови), 
тој се вратил во Југославија и оттогаш „... најмногу живее во Белград, пишува 
песни, се занимава со новинарство, основа списанија, издава книги, скита и 
гладува, живее со живот на боем, скитник и авантурист. Во зрелите години бил 

постојан  дописник на ’Правда’, 
во која објавувал репортажи, 
патописи, разговори, книжевни 
и ликовни критики, статии, 
памфлети, полемики“.15 Ум-
рел на 1 мај 1943 година, за 
време на окупацијата на Ју-
го славија, а на неговиот по-
греб, извршен на државен 
трошок зашто бил сиромав, 
била рецитирана неговата по-
ема „Нирвана“.16 Драинац, 
во текот на триесеттите, бил 
еден од најблиските пријатели 
на Мартиноски. Тој објавил 
неколку текстови за уметноста 
на Мартиноски и ги отворил 
самостојните изложби на Мар-
тиноски во Скопје, во 1938 
и 1939 година.17 За нивното 
пријателство сведочи и поемата 
на Мартиноски „Кафеаната 
Океан“ во која е споменат 
Драинац.1881. Мојата мајка, 1931, масло на платно, 82 х 65 см.

13. Во литературата посветена на Мартиноски, 
сликата понекогаш се јавува со наслов „Мајка на 
авторот“, на пример, во каталогот на Галеријата 
Никола Мартиноски во Крушево („Мајка на 
авторот“, Никола Мартиноски, Галерија Никола 
Мартиноски, Крушево, 1990, репродукција и 
каталошки број 9).
14. Петковски мисли дека е настаната 1932 
година, ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 80.

15. „Drainac, Rade“, Enciklopedija Jugoslavije, 
Zagreb, 1958, стр. 72.

16. „Раде Драинац“, Википедија, Слободна 
енциклопедија, на https://sr.wikipedia.org/wiki/ 
пристапено на 07.09.2016.

17. За овие изложби види го поглавјето „Скопје и 
Крушево, 1929-1945“.

18. Види го поглавјето „Женскиот акт во 
сликарството на Никола Мартиноски“.
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 Мартиноски го направил 
првиот портрет на Драинац во текот 
на 1931 година. Ова платно денеска 
е загубено, но за него знаеме од 
каталогот на заедничката изложба 
на Мартиноски со Зора Поповиќ во 
1932 година, каде што е објавено 
под реден број 13 (во каталогот е 
именувано само како „Драинац“) 
и од црно-белата репродукција 
објавена во текстот на Сава Поповиќ 
посветен на истата изложба, об-
јавен во „Београдске општинске 
новине“ на страница 167 (каде 
што се појавува со насловот „Раде 
Драинац“).19 Вториот портрет на 
Драинац денес е во колекцијата на 
Галеријата Никола Мартиноски во 
Крушево. Неговиот лик е преставен 
со „...една истанчена обработка на 
главата и фигурата, предадена како 
полна биста. Формите се со благо 
геометриски стилизирана силуета, чии контури дејствуваат извиткано, аглесто, 
кревко. Се создава впечаток на нешто префинето, речиси ’светечко’, аскетско... 
Сето тоа се постигнува со нервозниот цртеж на Мартиноски. Нагласено се 
стилизирани, издолжени и зашилени делови на лицето. Сите површини на 
сликата се разбиени со коси, надолжни и вертикални потези, во сите насоки. 
Боите се нанесени низ потезите на цртежот, главно мошне плитко со некаков 
необичен ’пастелен’, ’посен’ манир. Преовладуваат задржани нијанси на 
портокалова, жолта, зеленикава, бледосина и сл.“.20

 „Портретот на Растко Пуриќ“, во Музејот на современата уметност во 
Скопје, е близок до вториот портрет на Драинац. Сличности може да се видат во 
стилизацијата на одредени црти на лицето, како и во фактурата што се појавува 
на целата површина на платното. Лицето на Пуриќ, кое е најсветлиот дел на 
сликата, е издолжено, очите малку нагласени, а усните искарикирани.
 Во текот на триесеттите години, развојот на портретното сликарство на 
Мартиноски го следи развојот и на другите теми што тој ги обработува во својата 
уметност. На почетокот на деценијата, неговите портрети се под влијание на 
разните форми на експресионизам (како на францускиот, така и на германскиот), 
но во средината на триесеттите Мартиноски се ’враќа’ кон еден реалистичен 
ликовен јазик. Оваа промена на ликовниот јазик, како и докажувањето пред 
ликовната публиката, резултирале со зголемен број нарачки за портретни слики.
 Портретите кои настанале во периодот од 1936 до 1945 година ѝ припаѓаат 
на третата група портрети на Мартиноски. Тоа е период во кој Мартиноски е 
веќе признат како најдобар ликовен уметник во Македонија.21 Од овие години 
потекнуваат нарачаните портрети на Љубомир Богојевиќ (во колекцијата на МСУ 
Скопје, отприлика од 1936 година), на Антон Пуљизевиќ (во приватна колекција 
Белград, околу 1936-37 година), на Никола и Оливера Шкаперда (во приватни 
колекции во Белград, двете слики може да се датираат во 1941 година), и на д-р 

82. Портрет на Раде Драинац, 1931,
масло на платно, 59 х 49 см.

74. Репродукција на Портрет на Раде Драинац, 
објавена во Београдске општинске новине од 
1932 година, број 2, загубена слика.

19. ПОПОВИЋ 1932 (1), стр. 167-68.

20. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 90.
21. АЏЕМ 1938.
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Стерјо и Зица Боздови (првата слика во приватна колекција во Скопје, другата 
во приватна сопственост во Солун, двете слики може да се датираат околу 1942-
43 година). Портретните слики на Мартиноски од овој период обично се од 
допојасниот тип портрети, а моделите на нив се прикажани по малку свечено, но 
без подлабока психолошка обработка. Ретко се појавува фактура на платното, а 
заднините се јасни, ненаметливи и едноставни. 
 Оваа група слики, пред сè, се разликува од останатите групи по ликовниот 
јазик што го употребува авторот. Сите нарачани портрети на Мартиноски 
од овој период се решени со еден релистичен ликовен јазик, ослободен од 
експресионистичките влијанија што можеа да се видат во портретите од 
претходната група. Почетокот на овој перид се годините кога Мартиноски го 
напушта експресионизмот и во неговите дела се јавува едно ново, модерно, 
и само нему својствено толкување на реализмот. Петковски овој период од 
творештвото на Мартиноски го дели на два дела, кои ги дефинира според 
тематската определба, како период на „Лирски“ (1936-37 година) и на „Социјален 
реализам“ (1938-41 година).22 Меѓутоа, поделбата на периодот од 1937 до 
1945 година може, а и треба, да се направи не само врз основа на темите што 
Мартиноски ги обработува во своите слики, туку и според ликовниот јазик кој се 
појавува во неговите дела. Во првите години од овој период, кај Мартиноски се 
чувствува еден специфичен приод кон сликањето. На голем број негови слики 
од овој период цртежот е мек, додека формите на моделите се добиени со еден 
синтетички пристап кон материјата што ја обработува. Сликано е лазурно, без 
густо нанесување на боја и без фактура на платното. Подоцнежниот дел од овој 
период се одликува со цврст цртеж (контурни линии додадени на платното), јаки 
потези на четкицата (најчесто паралелни, посебно во решавањето на заднината), 
и еден остар реализам со кој Мартиноски ги нагласува индивидуалните црти на 
моделот.
 Најголем број од портретните слики на Мартиноски создадени во овој 
период се анонимни портрети на Ромчиња. Во годините 1936-38, Мартиноски 
често користел ист модел за повеќе слики. Така, на пример, постојат неколку 

83. Портрет на Растко Пуриќ, околу 1934, 
масло на платно, 49,5 х 39,5 см.

85. Портрет на Стерјо Боздов, 1941/42, 
масло на платно, 65,5 х 49,5 см.

84. Портрет на Владимир Богоевиќ, 1935, 
масло на платно, 55 х 46,5 см.

22. Види ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 105-132.
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дела кои го прикажуваат Рамадан, едно младо Ромче од Скопје. 
 Можеби првиот портрет на Рамадан е сликата „Циганче“ од приватна 
колекција (масло на платно, со сигнатура горе лево NSM). Се работи за допојасен 
портрет на детенце што седи. Иако телото му го гледаме во три-четвртини, главата 
на платното е предадена во анфас. Рамадан носи некаков син распартален 
костум и марама на челото. Нозете му се прекрстени, а рацете положени во 
скутот. Заднината е едноставна, но не е монохромна. Лицето на детенцето е 
јасно и реалистично насликано. Убаво можеме да ги видиме темните очи кои 
гледаат директно во нас, широкиот нос и малите усни. На сликата се забележува 
цртеж кој ’решава’ одредени делови од формата на телото, поточно левата рака 
на Рамадан, и делови од ткаенината на костумот што го носи (превиткувањата на 
костумот и формата на левиот ракав). Но, цртежот на платното не е ’сеприсутен’, 
ниту пак ги одредува карактерните црти на моделот.  
 Сликата „Другарот Рамадан“ (масло на платно, 57 х 47,5 см., во приватна 
колекција во Ниш) ни го прикажува истиот модел. Mомченцето, во отворена 
парталава кошула, седи на некое столче во ателјето на уметникот, а погледот 
му е свртен накај гледачот. Карактерните црти на Рамадан се јасни и, би рекле, 
реалистични, но ликовната обработка е модерна. Физиономијата е убаво 
предадена на платното, но без премногу детали. Постои извесна сведеност во 
прикажувањето на некои елементи, како на пример рацете на детето кои се само 
назначени на платното. Слично на нив, нозете на моделот само ги насетуваме. 
Мартиноски не се грижи околу обработката на формата на телото. Дополнително, 
кошулата и панталоните што ги носи детето, исто како и драперијата која ја 
’прави’ заднината во сликата, се само рутински обработени. Но, и покрај тоа, се 
гледа извесна мајсторија во начинот на кој Мартиноски, од разните партии на 
сиви тонови, успева да ги долови ткаенините. За разлика од претходното дело, и 
покрај назнаката за просторот во кој моделот се наоѓа, оваа слика е послободна.
 Рамадан му бил модел на Мартиноски и за еден од цртежите 

86. Циганче/Рамадан, околу 1937,
масло на платно.

88. Рамадан, околу 1935,
молив и туш на хартија.

87. Другарот Рамадан, околу 1936,
масло на платно, 57 х 47,5 см.
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репродуцирани во книгата на 
Душан Недељковиќ „Књижевно 
ћифтинство и Виктор Иго“, 
објавена во Скопје во 1937 
година, во книгата „Работнички 
југ“ на Растко Пуриќ и во „Лице 
и наличје културтрегера југа“ 
на Јован Ѓорѓевиќ.23 Цртежот е 
репродуциран и во скопскиот 
дневен весник „Скопски гласник“ 
од 7, 8 и 9 јануари 1937 година 
(двоброј – 448 и 449, на страница 
2). Овој цртеж со сигурност 
потекнува од 1936 година и многу 
е веројатно дека бил изложен на 
некоја од самостојните изложби 
на Мартиноски таа година: на 
заедничката изложба со Кризман 
во Загреб или на самостојната 
изложба во Скопје. Каталогот на 
изложбата од Скопје наведува 

дело „Друг Рамадан“ кое највероватно бил овој цртеж. „Рамадан и неговата 
сестра“ е друг цртеж на Мартиноски каде се појавува овој модел. Цртежот бил 
изложен на Втората графичка изложба во Белград во 1937 година.
 Дополнително, во колекцијата на Националната галерија на Македонија 
во Скопје има едно дело на Мартиноски (темпера на картон, 99 х 69 см., 
потпишано горе десно N Marti/noski/D) датирано во 1952-53 година. Делото, 
кое го носи насловот „Рамадан“, е портрет на млад човек во парталава облека. 
Голема е веројатноста дека се работи за истиот модел.
 Друг ваков пример на користење еден модел за повеќе слики, може да 
забележиме кај паровите „Девојче со зелена шамија“ и „Портрет на девојче“, 
„Девојче во црвено“ и „Девојче со марама“ и „Девојче со жолта марама“ и 
„Девојче“.
 „Девојче со зелена шамија“ и „Портрет на девојче“ се во приватни 
колекции во Скопје (обете дела се во техниката масло на платно, без сигнатура). 
Двете дела може да се датираат околу 1938 година. За разлика од бурните партии 
сочинети од густи потези со четкицата, во кои бојата се нанесува во слоеви, 
какви што видовме во портретот на мајката на Мартиноски или во портретот на 
Растко Пуриќ, овде Мартиноски работи скоро лазурно. Бојата е тенко нанесена 
и на платното не се појавува фактура на сликаниот слој. Кошулата во „Девојче 
со зелена шамија“ е сочинета од секвенци на комплементарни бои што се 
надоврзуваат една на друга формирајќи го материјалот на облеката. 
 Од истата година (1938) потекнува ’парот’ „Девојче со жолта марама“ 
(масло на платно, 68 х 50 см., без сигнатура) во сопственост на Филолошкиот 
факултет во Скопје и „Девојче“ (масло на платно, со сигнатура горе десно NS Marti/
noski/D) од колекцијата на Музејот во Јагодина. А, пак, парот „Девојче во црвено“ 
(масло на картон 38 х 44 см., потпис горе десно NS Marti/noski/D во колецијата 
на Галеријата Никола Мартиноски во Крушево) и „Девојче со марама“ (масло на 
платно 64 х 52,5 см., потпис долу лево NS Marti/noski/D, приватна сопственост 

89. Девојче со зелена шамија, околу 1936,
масло на платно, 55 х 45 см. 

90. Девојче, околу 1936, 
масло на платно, 34 x 27,5 см.

23. Повеќе за цртежите на Мартиноски 
репродуцирани во овие книги види во 
поглавјето „Цртежите на Никола Мартиноски“.
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во Скопје),24 може да се датира околу 
1939-40 година. 
 Приближно од 1938 година 
потекнува и сликата „Циганка“ или 
„Циганчица во сино“.25  Девојката 
во сина кошула, по малку пркосно, 
ги прекрстила своите раце и гледа 
директно во гледачот. Лицето е 
насликано со тенки, лазурни наноси 
на топли тонови. 
 Сепак, можеби најеле гант-
ни от портрет што потекнува од 
првата половина на овој период 
од творештвото на Мартиноски е 
сликата „Циганска невеста“. Се работи 
за масло на картон, 49 х 35,5 см., со 
потпис горе лево NS Martinoski/D. 
Сликата била излагана двапати, 
првпат на изложбата „Изложба, 
дела на основоположниците на 
современата македонска ликовна 
уметност (слики и скулптури)“ во 
Струга, во 1983 година,26 а вторпат на ретроспективната изложба на дела на 
Никола Мартиноски, одржана во Ликовниот салон на МАНУ во Скопје, во 2003 
година.27 На двете изложби сликата е датирана во 1938 година, но јас мислам 
дека таа е настаната кон крајот на 1936 или на почетокот на 1937 година. На 
картонот е прикажана едно млада ромска девојка која седи со раце скрстени 
во скутот. На себе има жолта кошула со цветови и црвена престилка со сини 
декорации. Црната коса ѝ е покриена со марама. Цртите на лицето (тенките веѓи, 
маркантните очи, долгиот елегантен нос и сензуалните усни) се нежно предадени. 
Таа замислено гледа некаде вон рамките на сликата. За разлика од деталното 
сликање на лицето, рацете на девојката се само назначени. Постои цртеж што 
ги дефинира прстите на левата рака, но само во најгруба форма, без детална 
обработка. Целото дело е сликано со нежни потези на четкицата. Посебно во 
кошулата на девојката се насетува сликарското мајсторство на Мартиноски. Таа е 
’составена’ од мали партии на жолта боја кои меѓусебно тонски се разликуваат. 
Разликата во тонот дава сугестија за текстурата и за превиткувањата на кошулата, 
посебно во ракавите кои се ’засукани’. Девојката е ’меко’ осветлена од извор на 
светлина што се наоѓа некаде зад гледачот. Дифузната светлина во сликата, ставот 
на моделот, како и нежната обработка на сцената придонесуваат за впечатокот 
што се добива уште со првиот поглед кон делото – за нешто благородничко во 
моделот. Сликата слободно може да го носи насловот „Циганска принцеза“. 
 Мартиноски го искористил истиот модел и за уште една слика, се работи 
за делото „Невеста“ (масло на платно, 95 х 72 см., со сигнатура горе десно NS 
Martinoski) кое е во приватна сопственост. Моделот на сликата гледа директно 
кон гледачот, но сега телото  е странично поставено. На себе има некоја жолта 
кошула и бел фустан со мали сини и црвени точки. Рацете во скутот држат жолти 
полски цветови. Зелената заднина е чиста. „Ликот на младото девојче е работен 
во светол жолтеникавоокерен тон, нанесуван во мошне нежни и изедначено 

91. Циганка, околу 1939, масло на картон, 60 х 45 см.

92. Девојче во црвено, околу 1940,
масло на платно, 38 х 44 см.

24. Оваа слика е репродуцирана во Никола 
Мартиноски, Неизложени дела, Уметничка 
галерија Скопје, 2003, стр. 50, во каталогот 
со реден број 16, таму со неточно датирање: 
„околу 1935 (?)“.

25. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 116.

26. Изложба, дела на основоположниците на 
современата македонска ликовна уметност 
(слики и скулптури), Народен музеј Струга, 
Струга, 1983, каталошки број 12.
27. Никола Мартиноски (1903-1973), Ликовен 
салон на МАНУ, Скопје, 2003, каталошки број 22.
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поставени слоеви на пигментите. 
Грижливо се изведени сите детали 
(меланхоличните очи, фино 
изработените усни, носот, малечката 
брада). Линијата на телото е издолжена, 
благо свиткана, дејствува опуштено, 
речиси беспомошно. Внимателно е 
предадена материјата на облеката, со 
бои што дејствуваат лесно и проѕирно 
(светлолилавата, светложолтата, 
светлосината и темноокерната), 
нанесени во непресилени валери“.28 
Иако сликата има ’недостатоци’ 
(девојката е анатомски неточна, 
долниот дел од нејзиното тело е многу 
голем во споредба со торзото) и во 
делови сцената е нејасна (на платното 
не постои никаква индикација за 
предметот врз кој седи девојката), 
оваа слика е еден од маркерите на 
уметноста на Мартиноски од крајот на 
триесеттите години. 

 Од следната година потекнува делото „Девојче“ (масло на картон, 67 х 
57 см., со потпис во горниот десен агол NS Martinoski D) што ја ’следи’ „Невеста“ 
во цртежот кој по малку ги идеализира цртите на лицето на моделот, и во 
изедначеноста на колоритот на сликата.
 Слично до поставеноста на моделите во „Невеста“ и во „Девојче со жолта 
шамија“ е момчето на сликата „Албанец“ од колекцијата на Народниот музеј на 
Црна Гора во Цетиње. „... [О]ваа творба го продолжува манирот на портретната 
уметност на Мартиноски, со милозлива обработка на цртите на лицето, со 
изработеност на колористичката организација, со убедливо држење на телото 
итн.“.29 Но, ако ја споредиме оваа слика со претходните примери, разликите во 
обработката на сцената веднаш стануваат јасни. Моделот, кој во „Невеста“ или 
уште повеќе во „Циганска невеста“, беше предаден во најубаво можно светло 
и донекаде идеализиран, Мартиноски сега остро, реалистички го обработува 
на платното. Ова може да се забележи и на сликата „Турчинка“ од колекцијата 
на Музејот во Ниш. И покрај шематизацијата на некои елементи (говорам за 
облеката на претставениот модел), односот што гледачот го има со жената на 
платното е вистински. Не станува збор за некој идеализиран, измислен човечки 
тип. Се работи за вистинска личнот која му позирала на Мартиноски и на платното 
се препознаваат психолошките карактеристики на претставениот модел. Овие 
портрети повеќе не се претстава за идеална женска (како девојчето во „Циганска 
невеста“) или машка (како момчето во сликите „Рамадан“) убавина, ниту, пак, 
носат некакви социјални ’пораки’. Можеби облеката на моделот во „Турчинка“ 
е нечиста, распарталена, закрпена... но, ниту во еден момент не можеме 
претставата на жената на тоа платно да ја поврземе со претставата на мажот 
кој седи наземи во сликата на Мартиноски „Питач“ од Музејот на град Скопје, 
којашто има јасни социјални и општествени конотации.30 
 Сепак, можеби најважен момент за севкупниот развој на уметноста на 

93. Циганска невеста, 1937, 
масло на платно, 95 х 72 см.

94. Девојче, 1939, масло на платно, 67 х 57 см.

28. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 116.

29. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 124.
30. За оваа слика види го поглавјето „Цртежите 
на Никола Мартиноски“.
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Мартиноски се бројните портрети на 
анонимни модели, таканаречените 
слики на циганки, кои за првпат се 
јавуваат во овој период од неговото 
творештво. Во основата, тие слики на 
кои се појавуваат анонимни модели му 
припаѓаат на портретното сликарство, 
но реалистичната претстава на 
моделот во тие дела за Мартиноски 
не е примарна. Се работи за слики, 
пореалистични од делата какви што 
се „Порок“ или „Ајша“, но чија цел не 
е ’верно’ да го претстават ликот на 
портретираните модели. Во нив, за 
Мартиноски е најважна претставата 
на некој идеализиран тип луѓе. Вакви 
дела, претстави на одредени типови 
луѓе, Мартиноски ќе продолжи да 
слика и во периодот по Втората светска 
војна. Пример за тоа се бројните 
претстави на стари жени, бабички 
(понекогаш со или без филџан кафе) од педесеттите, и бројните претстави на 
мајки со дете што не се работени по модел, а кои ќе станат синоним за неговото 
сликарство.
 Еден од првите врвни примери за таков тип на слика потекнува од 
почетокот на четвртата деценија. Говорам за предната страна на едно двострано 
дело „Циганка/Пејзаж“ (масло на картон, 35 х 28 см., потпис горе лево 
Martinoski). Решена со смели потези на четката, со препознатливиот ликовен 
јазик на Мартиноски, малата Ромка, со скрстени раце, гледа некаде вон рамките 
на сликата. Цртите на лицето се јасни (тенките веѓи, прчлестиот нос, полните 
усни), но евидентно е искривувањето на телото и зголемувањето на главата со 
цел да се потенцираат особеностите на фигурата. Точно тие особености на еден 
ликовен тип се примарниот интерес на Мартиноски во ова дело. 
 Близок до оваа слика е портретот на уште еден двостран картон, 
„Турчинче/Пејзаж“, од приватна колекција во Скопје. Портретот на детето е 
решен на начин близок до портретот на Фуртуниќ, но веднаш се забележува 
дека Мартиноски не го интересира верното прикажување на моделот. 
 Во „Циганче“ (масло на картон 51 х 35 см., со потпис горе лево NSM), од 
околу 1934 година, Мартиноски ни прикажува едно парталаво дете од улица. 
Близу по датирање, можеби година дена подоцна, е „Турчин со бела брада“ 
(масло на картон, 63 х 48 см.) од колекцијата на Националната галерија на 
Македонија во Скопје; слика кај која колористичкиот приод во решавањето на 
портретот е јасен.
 Од втората половина на триесеттите имаме една прекрасна претстава на 
питач. Се работи за дело во техниката темпера на хартија, која е потоа каширана 
на картон („Питач“, димензии 52 х 37,5 см., со потпис десно NS Martinoski /1938).31 
Нема сомнеж дека оваа слика е работена по модел. Позата на човекот е верна. 
Цртежот прецизно ги решава: положбата на рацете, деталите на облеката, како и 
цртите на лицето. И покрај тоа што особеностите, карактерните црти, на питачот 

95. Албанец, 1939, масло на платно, 98 х 74,5 см.

96. Турчинка, околу 1939, 
масло на платно, 97 х 73,5 см.

31. За други дела направени на ваква хартија 
види го поглавјето „Мртвата природа во 
творештво на Никола Мартиноски“.
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се јасни, не можеме да кажеме дека тој е реалистички или верно насликан. 
Главата е шематски назначена на хартијата и јасно е дека Мартиноски во ова 
дело се интересира за претставата, за идејата за питач, а не за верен приказ на 
овој питач. 
 Шематизирана претстава на одреден тип може да се види и кај сликата 
„Девојче – циганче“ (масло на платно, 61 х 46 см., без сигнатура) од колекцијата 
на Музејот на современата уметност во Скопје.
 Кон крајот на триесеттите и почетокот на четириесеттите години, во 
сликарството на Мартиноски се појавуваат бројни мали дела – портрети, студии 
на глави. Да споменам само неколку примери: во Галеријата во Крушево се наоѓа 
„Дете со цигара (Освојувач)“, (масло на платно, 42,5 х 32 см., со потпис горе лево 
NS Marti/noski/D), во Националната галерија на Македонија во Скопје, „Глава 
на девојче“ (масло на картон,  NS Marti/noski/D) и „Насмеано девојче“ (масло 
на картон 44 х 35 см., со потпис NS Martinoski D, вертикално блиску до десниот 
раб на сликата). Слични мотиви може да се видат и во делата на Мартиноски 
од колекцијата на Националната и универзитетска библиотека Св. Климент 
Охридски во Скопје, „Глава на циганчица“ (масло на платно 33,5 х 27,5 см., 
со сигнатура во горниот лев агол N Martinoski D) и во Музејот и завод Битола, 
„Девојче“ (масло на платно 60 х 48 см., со сигнатура во горниот десен агол N 
Marti/noski/D 1944).
 Сликата „Продавач на весници“32 може да се датира неколку години по 
„Албанец“, во периодот околу 1941-42 година. На треперлива црвена заднина, 
го гледаме ликот на младото момче. Решен со јак контурен цртеж, сликан со 
четка полна со боја чии потези даваат фактура по целата површина на платното 
„... овој комбиниран реалистичко-експресионистички третман е погруб, помалку 
култивиран отколку сродните творби од претходните години. Користени се 
познатите бои на уметникот: темниот окер, ’тера ди Сиена’, окерноцрвената, 

97. Циганка/Пејзаж, околу 1934, 
масло на картон, 35 х 27,5 см.

99. Циганче, 1936,
масло на картон, 51 х 35 см.

98. Турчинче/Пејзаж, околу 1935,
масло на картон.

32. Најверојатно се работи за делото „Насмеано 
момче“ кое било изложено на самостојната 
изложба на Мартиноски во Скопје 1942 година.
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нешто посветла на лицето а стемнета по другата површина“.33

 Во текот на триесеттите години, Мартиноски насликал и редица групни 
портрети. Се работи за слики на кои Мартиноски портретира два или повеќе 
модели. Слично како и со претходно разгледаните примери, моделите што се 
појавуваат на овие слики се анонимни. Тоа не се нарачани портрети на членови 
на една фамилија или на неколкумина другари, туку претстави, најчесто на деца 
од улица. 
 Примери за ваков вид портрет се делото „Три дечиња“ (масло на платно 
39,5 х 69 см., потписот на авторот е во горниот лев агол NSM) од колекцијата на 
Националната галерија на Македонија, потоа две други слики кои прикажуваат 
момче и девојче, од две приватни колекции, како и оштетената слика „Другари“ 
(масло на платно, 72,5 х 60 см., NS Marti/noski/D) и „Две питачиња“ (масло на 
платно, 82 х 66 см., сигнатура горе лево Marti/noski/D).
 Во голем број од ваквите групни портрети, децата обично седат наземи. 
Овој мотив ќе остане присутен во творештвото на Мартиноски до крајот на 
неговиот живот. Примери може да се најдат во четириесеттите („Три деца“, 
туш и молив на хартија, 34,5 х 30 см., сигнатура долен десен агол NK Marti/
noski/D, во приватна сопственост во Словенија), во педесеттите („Три дечиња“, 
молив на хартија, 28,5 х 41,5 см., од колекцијата на Националната галерија на 
Македонија), и во шеесеттите („Момче и девојче“, креда во боја, 58 х 36 см., 
сигнатура горе десно N Martinoski 68).34 Интересно е дека најголемиот дел од 
делата на Мартиноски што го обработуваат овој мотив се цртежи (молив, туш 
или пастелни бои) или темпери.
 Од предвоениот период 
на уметноста на Мартиноски 
веројатно најубав пример за 
овој мотив, деца кои седат 
наземи, е „Две седнати 
циганчиња“ (масло на картон, 
NS Marti/noski/D, од околу 1938), 
дело што се наоѓа во приватна 
колекција во Скопје. Други 
вакви дела на Мартиноски се 
„Две циганчиња“ (темпера 
на хартија, 50 х 46 см.) од 
колекцијата на МСУ во Скопје 
и „Беспризорни“ (темпера на 
хартија, 49 х 36 см., сигнатура 
горе десно NSM) во колекцијата 
на Музејот во Смедеревска 
Паланка. Постојат и бројни 
цртежи што ја обработуваат 
истата тема каков што е, на 
пример, „Незгрижени деца“ 
(молив на хартија, 43 х 33 см.) од 
колекцијата на Националната 
галерија на Македонија во 
Скопје. 

100. Питач, 1938, молив и туш на хартија 101. Питач, 1938, масло на картон, 52 х 37,5 см.

33. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 135.

34. Види го каталогот на изложбата Никола 
Мартиноски, Музеј на современа уметност, 
Скопје, 1969, каталошки број 38.
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102. Дете со цигара/Освојувач, околу 1941, масло на платно, 42 х 32 см.

105. Девојче - циганче, 1938/40, масло на 
платно, 61 х 46 см.

104. Турчин со бела брада, околу 1935, 
масло на картон, 63 х 48 см.

103. Насмеано девојче, 1940/41, масло на платно, 44 х 35 см.
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106. Другари, околу 1940, масло на платно, 72,5 х 60 см.

109. Две циганчиња, по 1938, темпера на хартија, 50 х 45 см.

108. Три дечиња, по 1936, масло на платно, 39,5 х 69 см.

107. Две питачиња, околу 1940, масло на платно, 82 х 66 см.
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АВТОПОРТРЕТИТЕ НА НИКОЛА МАРТИНОСКИ, 1920-1945

 Автопортретните слики во 
предвоениот период од 
творештвото на Никола 
Мартиноски се ретки и речиси сите 
може да се датираат во релативно 
краток период од неколку години, 
од 1929 до 1932 година.35 Четири 
од познатите автопортрети на 
Мартиноски се двострани слики. 
Кај двостраните слики нема 
правило; автопортретот може да 
е главната, предна страна (како 
„Автопортретот“ на Мартиноски 
во Музејот на современата 
уметност во Скопје) или тој да 
е на задната страна од делото 
(како во сликата „Во Кафеана 
(Композиција)“ од колекцијата на 
Галеријата Никола Мартиноски во 
Крушево).
 Изгледа дека најраниот 
автопортрет на Мартиноски се 
појавува на задната страна на 
сликата „Девојка крај клавир“.36 
Потпишана долу десно како 
Martini, „Девојка крај клавир“ 
може да се датира во периодот 
од 1923-24 година. За жал, при 
преврамувањето на сликата 
(претпоставувам за потребите 
на ретроспективната изложба на 
дела на Мартиноски одржана во 
Музејот на современата уменост 
во Скопје, во 1975-76 година), 
задната страна на која се наоѓа 
автопортретот на Мартиноски 
е покриена, и тој денеска не е 
достапен. Каталогот на изложбата 
не наведува дека оваа слика е 
двострана,37 но Петковски, во 
листата на дела на Мартиноски, 
во втората книга од својот 
докторат јасно додава: „одзади: 
АВТОПОРТРЕТ“.38

 Веројатно дека првиот 
автопортрет на Мартиноски, 
направен по враќањето во 

110. Автопортрет, околу 1929,
масло на платно, 39 х 35 см.

111. Во кафеана1/Автопортрет, 1931,
масло на картон, 54 х 40,5 см.

35. Мора да напоменам дека постои уште 
едно дело, исто така двострана слика, на која 
се појавува ликот на Мартиноски, „Женски 
портрет/Никола Мартиноски“. За оваа слика 
види го поглавјето „Почетоци, 1918-1927“.

36. Повеќе за оваа слика на Мартиноски види во 
поглавјето „Почетоци, 1918-1927“.

37. Види Никола Мартиноски, МСУ, 1975, Скопје, 
стр. 66, каталошки реден број 2.

38. ПЕТКОВСКИ 1975 (1), книга 2, стр. 4, реден 
број 4.
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Скопје од Париз, е малечкото 
платно „Автопортрет“ (39 х 35 
см., со сигнатура долу десно 
Martin). Сликата била дел од 
две ретроспективни изложби 
на Мартиноски каде што е 
датирана: „околу 1928“39 и 
„1928/29 (?)“.40 Делото изгледа 
незавршено, но може да се 
забележи дека е започнато 
колористички, без јак цртеж. 
Обработката на извесни 
детали ја носи сликата блиску 
до „Портретот на Димитрие 
Фуртуниќ“ од 1929 година. 
Потписот (со извиткување 
на последните две букви 
во името),41 е идентичен со 
потписите на Мартиноски што 
се појавуваат на неколку слики 
кои со сигурност може да се 
датираат кон крајот на 192842 
и во 1929 година.43 Јас би го датирал овој автопортрет на Мартиноски кон 
средината на 1929 година.
 Сликата „Во кафеана (Композиција)“ во Крушево, од 1930 година, на 
задната страна има еден од автопортретите на Мартиноски од овој период. 
Мартиноски овде се насликал во гро-план, со „нагласена, не многу широка 
линија со која се извлечени аглести, речиси ’квадратести’ контури“.44 Претставен 
ни е млад човек со јако лице и кратка коса. Тој носи црн костум, бела кошула 
и кравата-пеперутка. Меѓутоа овој автопорет го нема финишот што може да се 
забележи на предната страна од сликата, и тој делува повеќе како скица отколку 
како завршено дело. 
 Близок до овој автопортрет, посебно во стилизацијата на цртите на 
лицето, е автопортретот на Мартиноски кој е во приватна сопственост во Ниш. 
И ова дело се наоѓа на задната страна на една слика, во овој случај на пејзажот 
„Пејзаж од Соко Бања“, која била дел од самостојната изложба на Мартиноски во 
Белград, во 1931 година.45 
 Повторно претставен во црн костум, со бела кошула и кравата-пеперутка., 
Мартиноски изгледа одважно и свечено. И покрај стилизацијата и искривувањата 
на цртите на ликот, се навестува психологијата, како и карактерните белези на 
моделот. На сликата се чувствува сигурноста и самодовербата на портретираната 
личност – самиот уметник. Шематизацијата на главата (издолжувањето на 
лицето, бадемастите очи, полукружните веѓи, бушавата коса и црвените усни), 
како и нејзината положба (не само начинот на кој таа се поврзува со вратот, 
туку и веднењето настрана) е блиска со главата на девојките од делата „Џанум“, 
посебно оние што ѝ припаѓаат на варијантата „Џанум А“.46 
 „Автопортретот“ на Мартиноски кој е дел од колекцијата на Музејот 
на современата уметност во Скопје, на задната страна има недовршена слика, 
претстава на девојче, што припаѓа на варијантата „Џанум А“. Овој автопортрет 

112. Пејзаж од Соко Бања/Автопортрет, околу 1931,
масло на картон, 45 х 38,5 см.

113. Автопортрет, 1931,
масло на картон, 41,5 х 32 см.

39. Никола Мартиноски (1903-1973), НУ Завод 
и Музеј Битола, Битола, 2009, каталошки реден 
број 2, сликата е репродуцирана на корицата на 
каталогот.
40. Никола Мартиноски, 100 години од раѓање, 
Неизложени дела, Уметничка галерија Скопје, 
Скопје, 2003, каталошки број 70, репродукција 
на страница 42.

41.  Повеќе за оваа група потписи на Мартиноски 
види во поглавјето „Потписите на Мартиноски 
во периодот 1920-1945“.
42. Како на пример „Циганка која пие кафе“ од 
колекцијата на Музеј на град Скопје, за оваа 
слика види „Ликовно творештво“ поглавје 
„Париз, 1927-1928“.
43. На пример види ги сликите „Романски 
селанки во пејзаж“; за овие слики види го 
поглавјето „Скопје, 1929-31“.
44. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 65.
45. Повеќе за оваа изложба види во „Кратка 
биографија, 1903-1945“.
46. Повеќе за овој тип слики во творештвото 
на Мартиноски види во поглавјето „Милан 
Јовановиќ Стоимировиќ“.
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Петковски грешно го поврзува со кубистичко-конструктивистички елементи.47 
„Автопортретот“ ја следи колористичката определба на Мартиноски која се 
појавува во неговите дела во периодот од 1929 до 1931 година. Говорам за слики 
какви што се двете дела на Мартиноски во Музејот во Смедерево или сликата 
„Семејство“ од колецијата на МСУ. Морам да напоменам дека постои голема 
веројатност картонот на оваа слика да бил скратен (барем од едната страна). 
Блиску до долниот десен агол, пресечен со вертикалниот раб на делото, е 
почетокот на потписот на Мартиноски. На картонот денес може да се забележи 
само едно големо црвено „М“ од потписот на Мартиноски во варијантата 
Martinoski или Martin.
 Од 1931 година потекнуваат неколку други автопортрети на Мартиноски. 
Првиот пример денеска е загубен и го познаваме само преку репродукцијата 
објавена во белградскиот дневен весник „Политика“, во бројот од 13 март 1931 
година. Репродукцијата се појавува во текст посветен на самостојна изложба 
на Мартиноски во Уметничкиот павилјон на Калемегдан.48 Авторот на текстот 
посебно го истакнува овој автопортрет на Мартиноски, напоменувајќи дека тоа 
дело открива еден добар цртач. 
 Оваа слика „Автопортрет“ е исклучително блиска до автопортретот на 
Мартиноски што денес се наоѓа во колекцијата на Галеријата Никола Мартиноски 
во Крушево. На таа слика, Мартиноски ја задржува позицијата на главата од 
претходниот пример, како и цигарата што ’виси’ во аголот на устата (која, патем 
речено, се појавува и на автопортретот во Ниш). Овие авпортрети ги прикажуваат 
само главата и рамениците на моделот (во композицијата на автопортретот 
репродуциран во „Политика“, Мартиноски ја вклучува и десната рака). Други 
заеднички елементи се искривувањата на лицето (посебно формата на носот) и 
појавата на еден шал/шамија со коцкести декорации околу вратот на моделот. 
Во сликата репродуцирана во „Политика“ се гледа и еден прамен коса што паѓа 
на челото на Мартиноски, слично како и во автопортретот од задната страна на 

сликата „Во кафеана“.  
 Од 1931 година потекнува и 
единствениот потпишан и датиран 
(долу лево како NS Martinoski/931) 
автопортет на Мартиноски од овој 
период. Со сигурност знаеме дека 
ова дело Мартиноски го излагал 
на „Четвртата пролетна изложба на 
југословенски сликари“ во Белград, 
во 1932 година.49 За разлика од 
претходните примери, ова е допојасен 
портрет каде што моделот седи во 
јасно определен простор. Интересно 
е појавувањето на малата масичка со 
жолти цвеќиња во заднината, лево 
од моделот. Се работи за пример 
на слика (мала мртва природа) во 
слика. Таа масичка се појавува во 
многу примери на мртви природи 
од овој период од творештвото 
на Мартиноски.50 Дополнително, 

115. Автопортрет, 1931,
масло на картон, 43 х 35 см.

114. Репродукција на aвтопортерт на Никола 
Мартиноски во белградскиот дневен весник 
Политика од 13.03.1931.

47. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 65.
48. Н.Д., „Изложба слика Николе С. Мартиноског“, 
Политика, Белград, 13.03.1931, стр. 6.

49. ПОПОВИЋ 1932 (2), стр. 4-5.

50. Види го поглавјето „Мртва природа со 
цвеќиња“.
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и коцкестиот под што го гледаме десно од човекот може да се види на некои 
други слики на Мартиноски, како на пример во „Мртва природа – пилиња“ во 
колецијата на Народниот музеј во Белград.51 
 Човекот на сликата седи на црно столче. Тој на себе има костум, бела 
кошула и сини панталони. Рацете се опуштени и прекрстени во скутот. Главата 
е малку зафрлена наназад, а погледот вперен директно во гледачот. Постои 
стилизација на некои особености на лицето, како и искривување и издолжување 
на делови од телото. Перспективата не е постојана. Таа се менува за да се 
потенцираат некои елементи од композицијата. Композицијата на платното, 
и покрај тоа што не е симетрична, е избалансирана. Човекот е во центарот на 
платното, од неговата лева страна е малата масичка со жолтите цвеќиња која се 
наоѓа под големата светла површина (дали се работи за ѕид или за прозорец?), 
додека од десната страна се наоѓа темната површина на некои завеси. 
 Колористичкото решение на овој портрет, посебно загасените тонови, 
помагаат во датирањето на некои други портрети и слики на Мартиноски, како, 

116. Автопортрет, 1931,
масло на платно, 71 х 59 см.

51. За оваа слика види го поглавјето „Мртва 
природа со птици“.
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на пример, на „Машки портрет“ (масло на платно, сигнатура долу лево со црвено, 
N S Marti/noski) во приватна колекција во Скопје, портрет што може да се датира 
во втората половина од 1931 година.
 Појавата на толку автопортрети на Мартиноски што може да се датираат 
во истата, 1931 година, претставува проблем. Не е јасно кој од овие автопортрети 
Мартиноски го изложил на заедничката изложба на уметничката група „Облик“ во 
Белград, кон крајот на 1931 година. На таа изложба неговата слика „Автопортет“ 
го привлекла вниманието на публиката.52 Ист ’проблем’ имаме и со заедничката 
изложба со Зора Поповиќ во Белград во февруари 1932 година, кога повторно 
некој автопортрет на Мартиноски (што во каталогот на изложбата се појавува со 
реден број 1) добил пофални зборови од критиката.53

 Интересно е да се забележи дека по 1931 година, Мартиноски ќе 
престане да слика автопортрети. Автопортретот како тема повторно ќе се 
појави во неговото творештво дури по војната. Сите автопортрети од овој ран 
период на уметноста на Мартиноски, се само претстави на глави и во ништо не 
се разликуваат од останатите портрети што Мартиноски ги слика во тој период. 
Прикажувањетo на сликарски материјали, без оглед дали се работи за четкици, 
кутии/канти или туби со боја, штафелај, незавршени платна и слично, што јасно ќе 
го дефинираат портретираниот модел на платното како уметник, кај Мартиноски 
се појавува само во доцните периоди. 

МРТВАТА ПРИРОДА ВО ТВОРЕШТВОТО НА НИКОЛА МАРТИНОСКИ

 Како посебен жанр во 
сликарството, мртвата природа се 
појавува кон крајот на шеснаесеттиот 
век, додека терминот „мртва 
природа“ први го употребуваат 
холандските уметници во средината 
на седумнаесеттиот век. Во тој 
момент, покрај stilleven (во превод 
безживотен предмет или недвижна 
природа), се употребуваат и други 
термини како fruytagie (слика со 
овошје), bancket (банкет), ontbijt 
(појадок) итн.54 Употребата и на 
други термини кои го објаснуваат/
дефинираат жанрот јасно кажува 
дека многу рано во историјата на 
темата, претставите на мртвата 
природа се определувале според 
основните елементи на сликата. 
Поради слободата што мртвата 
природа му ја дава на уметникот во 

аранжирањето на елементите на композицијата, овој жанр многу брзо станува 
една од најчестите теми на обработка во западноевропското сликарство. 
 Уште за време на студиите на Школата за ликовни уметности во Букурешт, 
Никола Мартиноски се интересирал за сликарските проблеми поврзани со 
мртвата природа. Еден од првите примери за мртва природа во неговото 

117. Мртва природа со јагоди, 1933,
масло на платно, 45 х 39 см.

52. МАНОЈЛОВИЋ 1931, стр. 233-37.

53. Н.Д., „Изложба слика Николе С. Мартиноског“, 
Политика, 13.03.1931, стр 6.

54. SCHNEIDER 2003, стр. 7.
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творештво е веќе разгледаната „Мртва природа со череп“ која потекнува од 
почетокот на дваесеттите години.55 Други рани примери на мртви природи кај 
Мартиноски се двете слики со идентични елементи и ист наслов „Мртва природа 
со шише, чаша и овошје“ кои потекнуваат од неговиот париски период.56 
 Забележителни успеси со слики на мртви природи Мартиноски имал на 
изложбите во 1932 и во 1935 година, кога неговите слики го привлекле вниманието 
на публиката.57 Ликовната критика посветена на изложбата на Здружението на 
ликовните уметници на Вардарска бановина во Скопје, во 1932 година, посебно 
ги истакнува неговите слики, мртви природи. „Она што ѝ дава извесна свежина 
и озбилен тон на оваа изложба се делата на г. Никола Мартиноски... Најдобрите 
работи на оваа изложба се неговата Риба (бр. 41) и Циганка (бр. 39)“.58 Слично 
е и со ликовната критика за заедничката изложба со Зора Поповиќ во Белград 
истата година (1932), кога се истакнуваат две слики („Мртва природа“ и „Риби“) 
како: „...успешен резултат на една интересна сликарска замисла, [тие слики 
означуваат]... и нов пат во нашата современа уметност, на која ѝ се потребни 
некои освежувања“.59 Додека Бранко Поповиќ, во еден текст во кој се осврнува 
на  Пролетната изложба на југословенски уметници во Белград 1935 година, 
посебно ќе ја пофали сликата на Мартиноски „Риба“.60 
 Четириесет години по својата прва мртва природа, Мартиноски, на една 
од последните самостојни изложби, онаа во Уметничката галерија во Скопје, во 
1970 година, се претставил со 58 дела од кои шест биле мртви природи. Пет од 
тие шест мртви природи биле насликани во истата 1970 година.61 Сето ова говори 
дека мртвата природа како жанр често се јавува во творештвото на Мартиноски. 
 Во предвоеното творештво на Мартиноски се јавуваат неколку видови 
мртви природи. Тие може да се групираат врз основа на главниот мотив кој се 
појавува на сликата и се делат на: мртви природи со овошје или зеленчук, мртви 
природи со риби, мртви природи со цвеќиња и мртви природи со птици. Морам 
да посочам дека постојат слики каде што се појавуваат елементи од различни 
групи мртви природи (на пример комбинација на цвеќиња и овошје). Во тие 
случаи примарниот елемент ја дефинира/определува групата на сликата. Првите 
два вида мртви природи, мртвите природи со овошје или зеленчук и мртвите 
природи со риби, почесто се појавуваат во творештвото на Мартиноски отколку 
другите два вида.

Мртва природа со овошје и мртва природа со зеленчук

 Во предвоеното творештво на Мартиноски најчест вид мртва природа 
е мртвата природа со зеленчук и/или мртвата природа со овошје. Каталогот 
од самостојната изложба на Мартиноски, одржана во Скопје во 1936 година, 
дава индикација колку често овој мотив се јавува во неговото творештво. На таа 
изложба од 52 дела,62 седум биле мртви природи. Од тие седум дела, четири ѝ 
припаѓаат на оваа група; „Тетовски јаболка“ (бр. 10), „Овоштие од Преспа“ (бр. 
11), „Стомна и овоштие“ (бр. 47) и „Диња и јаболка“ (бр. 52). Од останатите слики, 
што според насловите, можеме да ги определиме како мртви природи, една е 
мртва природа со риби, тоа е „Вардарска риба“ (бр. 14), додека останатите две 
се со мотив цвеќе „Каранфили“ (бр. 31) и „Цвеќе и овоштие“ (бр. 51). За жал, ниту 
една од овие слики денеска не може да се идентификува.63 
 Во сликата „Мртва природа со јагоди“, Мартиноски централно поставува 
еден сад со јагоди. Садот е темен, овален, направен од метал, и има рачки. 

55. За оваа слика види го поглавјето „Почетоци, 
1918-1927“.

56. За овие две слики види го поглавјето „Париз, 
1927-1928“.

57. СЛИЈЕПЧЕВИЋ 1930, стр. 239.

58. ЛИЧЕНОСКИ 1932, стр. 5.
59. М.К., „Изложбе, г. Мартиноски и г-ђица З. 
Поповић“, Српски књижевни гласник, Белград, 
01.03.1932, стр. 400.
60. ПОПОВИЋ 1935, стр. 315
61. Види ги каталошките броеви 7, 26, 28, 36 
и 56 во Мартиноски, четириесет години 
уметничко творење, Уметничка галерија 
Скопје, Скопје, 1970.
62. Повеќе за оваа изложба на Мартиноски види 
во поглавјето „Скопје и Крушево, 1929-1945“.
63. Каталогот на изложбата има пет репродукции 
(на предната корицата репродуцирана е 
сликата „Џанум В 1“, а на задната цртежот 
„Мајка“; внатре во каталогот се репродукциите 
на сликата „Џанум А1“ и на цртежите „Другари“ 
и „Другарот Рамадан“). За класификацијата 
на мотивот „Џанам/Џанум“ во творештвото 
на Мартиноски види го поглавјето „Милан 
Јовановиќ Стоимировиќ“, додека за 
споменатите цртежи поглавјето „Цртежите на 
Никола Мартиноски“. Листата на изложени дела 
ги наведува само насловите на делата без да 
ја специфицира нивната техника и димензии. 
Од мала помош се и цените на сликите кои се 
печатени во каталогот. Интересна е споредбата 
на цените на делата изложени во Скопје и 
на тие од изложбата на Мартиноски неколку 
месеци порано во Загреб (од заедничката 
изложба на Мартиноски со Кризман). Од 
листата на изложени дела на Мартиноски што 
се наоѓа во Архивата за ликовни уметности при 
Хрватската академија на науките и уметностите 
се гледа дека цените на маслата на платно 
на Мартиноски се движеле од 3000 до 5000 
динари, гвашевите 1000, а цртежите од 800 
до 500 динари. На изложбата во Скопје само 
едно дело, сликата „Приспивна (песна)“ има 
цена од 5000 динари. Цените на другите слики 
се движат од 1200 до 2500, а на цртежите од 
350 до 800. Претпоставка е дека маслата на 
платно биле поскапи од изложените цртежи 
(ликовната критика посветена на изложбата 
посебно ги истакнува цртежите на Мартиноски; 
ПУРИЋ 1936 и МЕСЕСНЕЛ 1936) па може да се 
одделат цртежите од платната. Ова го потврдува 
делото со реден број 32, кое има една од 
најниските цени од сите дела во каталогот. 
Се работи за цртежот „Другарот Рамадан“. За 
овој цртеж види го поглавјето „Цртежите на 
Никола Мартиноски“. Според оваа анализа, 
само „Тетовски јаболка“ била слика – масло на 
платно, додека останатите биле цртежи.
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Десно од садот, скратен од работ на платното, гледаме расечен портокал, а зад 
садот еден зелен бокал. Садот со јагодите, портокалот и бокалот се наместени 
врз бела ткаенина што ја прекрива масата на која се поставени елементите на 
композицијата. Заднината на сликата е сина драперија со црвени, вертикални 
шари. Перспективата на платното не е постојана. Садот во кој се наоѓаат јагодите 
(сликани во црвени и портокалови тонови и неисчистени: со своите зелени 
петелки кои служат како мали акценти во масата топли бои) има ногалка, сликана 
од поинаква визура од онаа низ која ни е претставен горниот овален дел кај 
што се јагодите. Дополнително, садот со јагодите не остава простор за зелениот 
бокал. Тој ’влегува’ во широкото тело на бокалот, чиј долен ден само го наѕираме 
на сликата. 
 Во историјата на овој жанр (мртвата природа со овошје), јагодите, како 
и црешите, имаат симболично значење. Двете овошки се подразбираат како 
овошја од рајската градина и ја симболизираат човечката душа.64 Слично на ова, 
понекогаш портокалот, особено кај претставите на малиот Исус во италијанската 
ренесансна уметност, се јавува како замена за јаболкото кое е плод од Дрвото на 
знаењето од рајот.65 Меѓутоа, во оваа слика на Мартиноски, расечениот портокал, 
исто како и садот со јагоди, нема никакво скриено или духовно/ алегориско 
значење. 
 Петковски, иако посочува дека „Мртва природа со јагоди“„најмногу се 
совпаѓа со делата на Мартиноски од 1933 година“,66 ја датира оваа слика во 1934 
година, без да даде образложение за тоа. Јас мислам дека тој ја датира во 1934 
година, затоа што таа е една од сликите што Михајло Шкаперда ги купил за својата 
куќа во Скопје, во летото 1934 година.67 Претходната, 1933 година, Мартиноски 
ги извел двете фрески во една од собите во куќата, додека во 1934 година 
Шкаперда откупил неколку слики од Мартиноски, а преку него, и од романскиот 
сликар Николае Енеа кој во тој момент бил во Скопје. Во таа пригода, Мартиноски 
го осмислил декоративниот програм на трпезаријата во куќата. Сликата „Мртва 
природа со јагоди“ е едно од четирите дела на Мартиноски што таму биле 
изложени. Другите три слики на Мартиноски, изложени во трпезаријата, како и 
две на Енеа, исто така биле мртви природи. Сите четири слики на Мартиноски во 
трпезаријата биле мртви природи, по една од четирите вида кои се појавуваат 
во неговото предвоено творештво (за другите три слики види подолу во текстот). 
Тие три слики на Мартиноски во трпезаријата на Шкаперда се, несомнено, 
дела настанати во 1934 година, па затоа, претпоставувам, Петковски ја датира 
и оваа слика во истата година. Меѓутоа, тој не ја разгледува можноста „Мртва 
природа со јагоди“ да настанала порано, како и можноста другите три слики да 
го ’следеле’ форматот и димензиите на ова дело. 
 Во својот сликарски јазик, „Мртва природа со јагоди“ осетно се разликува 
од другите три дела во колекцијата на Шкаперда. Таа е блиска до некои слики на 
Мартиноски од претходните години. Платното е густо сликано, со бурни потези. 
Мирни површини и партии нема во оваа слика, и на сета нејзина површина се 
’чувствува’ четкицата на Мартиноски. Јас мислам дека сликата е настаната во 
периодот помеѓу втората половина на 1932 и втората половина на 1933 година, 
и дека другите три слики во колекцијата на Шкаперда Мартиноски ги насликал 
подоцна (во 1934 година), специјално за трпезаријата на Шкаперда, со димензии 
слични на ова платно. Сите слики на Мартиноски во споменатата трпезарија се со 
вертикален формат и со приближно исти димензии. „Мртва природа со јагоди“ 
е масло на платно 45х39 см., „Риби“, масло на платно 40,5 х 31,5 см., „Мртва 

118. Мртва природа, околу 1934,
масло на платно, 42,5 х 47,5 см.

67. Повеќе за Михајло Шкаперда, за неговата 
куќа, за ѕидните слики што Мартиноски ги 
извел во 1933 година, како и за декоративниот 
програм на трпезаријата во куќата види во 
поглавјето „Михајло Шкаперда“.

66. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 92.

64. Види ја сликата „Мртва природа со цреши 
и јагоди во кинески чинии“ од холандскиот 
уметник Оасис Берт (Oasis Beert), денес во 
колекцијата на Staatliche Museen во Берлин.
65. Види „Oranges“, Hall’s Dictionary of Subjects 
and Symbols in Art, John Murray, London, 1984, 
229.
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природа – пиле“, масло на платно 45 х 29 см., а „Мртва природа со зеленчук“, 
масло на платно 44 х 35,3 см.
 Разликата меѓу „Мртва природа со јагоди“ и некои други дела на 
Мартиноски што потекнуваат од 1934 година може да се види кога ќе се 
спореди оваа слика со една од другите во колекцијата на Михајло Шкаперда. На 
пример, со „Мртва природа со зеленчук“ која порано била изложена на ѕидот 
во трпезаријата на Шкаперда, спроти „Мртва природа со јагоди“. На платното 
се прикажани: голема стомна (чиј горен дел е зелен, додека долниот не е обоен 
– се гледа основната боја на керамиката), еден модар патлиџан, неколку млади 
кромиди, главица лук, два домати и една зелена пиперка. Сиот зеленчук лежи 
на бел чаршаф, додека стомната ја дели заднината на црвен и темносин дел. 
Претставената сцена е сликана без многу детали. Може да се забележат корените 
кои излегуваат од главичките на кромидот и на лукот, како и светли делови/
акценти – претпоставка е дека тоа е одраз од прозорецот што ја осветлувал 
сцената – на телото на стомната, но сето тоа е сликано со широка четка, со лесни 
партии, без текстура на сликаниот слој. 
 „Мртва природа со овошје и зелен бокал“ од колекцијата на Музејот на 
современата уметност во Белград, покажува сличен пристап кон материјата. На 
една голема, широка маса со бел чаршаф, гледаме неколку црвени домати и 
зелени пиперки (бабури). Во горниот дел од масата, на чинија, поставен е истиот 
зелен бокал што го видовме во „Мртва природа со јагоди“. Тој зелен бокал се 
појавува и во една друга мртва природа со овошје, во приватна колекција во 
Ниш. Таму, тој е во комбинација со сад со неколку јаболка и дуњи, на црвен 
чаршаф. Таа слика потекнува од почетокот на триесеттите (околу 1931 година) 
што може да се заклучи од високата визура на претставената сцена, како и од 
ликовниот ракопис на платното. 
 Просторот во „Мртва природа со овошје и зелен бокал“ е јасно решен, 
а зеленчукот чисто осветлен од светлосен извор кој се наоѓа зад гледачот. 
Сликата неколку пати е различно датирана како дело настанато во 193368 и во 
1935 година.69 Меѓутоа, потписот на Мартиноски, овдека во горниот лев агол 

119. Мртва природа со зеленчук, 1934,
масло на платно, 44 х 35,3 см.

118. Мртва природа, околу 1934,
масло на платно, 42,5 х 47,5 см.

120. Мртва природа со овошје и зелен бокал, по 1936,
масло на платно, 47 х 62,5 см.

68. ПЕТКОВСКИ 1975 (1), книга 2. стр. 10, реден 
број 89.
69. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 101.
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како NSM, помага при датирањето на оваа слика во периодот по 1936 година. 
Минуциозното предавање на валерите на сликата како и реалистичната 
обработка на претставените елементи на платното се совпаѓаат со тврдењето на 
Добричанин70 и на Пуриќ71 за промена на ликовниот израз на Мартиноски во тој 
период. 
 Од овој подоцнежен период, втората половина на триесеттите, припаѓа 
и сликата „Ѓум и емиш“ од колекцијата на Галеријата Никола Мартиноски во 
Крушево. Сликата во каталогот на Галеријата е грешно датирана во 1928 година.72 
На платното, кое не е потпишано, на маса врз која има стуткан бел чаршаф, 
претставени се неколку овошки и голем бакарен сад за вода – ѓум. Масата врз 
која се наоѓаат елементите на композицијата е насликана речиси во ниво на 
погледот на гледачот. Во заднината на сликата гледаме еден црвено-кафеав 
креденец и ладносина површина на ѕид. Забележлив е и цртежот на Мартиноски 
кој ги доловува формите на елементите. Се работи за препознатливиот контурен 
цртеж со црни линии што во неговото творештво се појавува во втората половина 
на триесеттите. Делови од сликата, посебно некои партии од белата драперија, 
изгледаат како недосликани. Текстурата на сликаниот слој во нив отстапува од 
останатиот дел од сликата, каде што бојата е нанесена со лесни, паралелни 
потези на четкицата. Сите овие елементи на сликарскиот ракопис на Мартиноски, 
визурата од која ни се прикажани елементите на платното, како и означувањето 
на просторот во кој се наоѓа претставената сцена, покажуваат дека се работи за 
слика која настанала кон крајот на периодот што го обработува оваа студија.

Мртва природа со риби 

 Постојат бројни примери на мртва природа со риби во предвоеното 
творештво на Мартиноски, но изгледа дека неговите први слики каде што се 
јавува овој мотив потекнуваат од почетокот на триесеттите години (тоа се дела 
кои може да се датираат околу 1931 година). Мотивот мртва природа со риба, од 
тој момент, ќе стане стандарден за уметникот кој, без прекини, ќе го обработува 
во текот на целиот свој живот. 
 Едно од првите врвни остварувања на Мартиноски во овој вид мртва 
природа е сликата „Риба“ (масло на платно, 56,4 х 44 см, потпишана горе со 
црвено Martinoski) која денес се наоѓа во колекцијата на Музејот на современата 
уметност во Белград,. На малечко, кружно масиче поставен е правоаголен 
послужавник на кој лежи една риба. На на масичката под послужавникот украсен 
со шари, превиткана е бела крпа. До послужавникот стои и еден жолт лимон. 
Претставената сцена е предадена од висока перспектива и целото платно трепери 
од потезите на четкицата на Мартиноски. Во инвентарните книги на Музејот, 
сликата е датирана во 1933 година, но јас мислам дека се работи за дело што 
било направено порано, најверојатно во периодот помеѓу втората половина на 
1931 година и втората половина на 1932 година. Сликарскиот ракопис на ова 
дело може да се поврзе со неколку други слики на Мартиноски датирани во 1931 
година (како на пример „Автопортретот“ од првата половина на 1931 година).73 
Колоритот на „Риба“, покажува затоплување во однос на тие дела и се движи кон 
сликата „Акт“ од колекцијата на Музејот во Смедеревска Паланка.74 
 Сликата „Риби“, од приватна колекција во Скопје, е една од сликите на 
Мартиноски што биле откупени од Михајло Шкаперда за неговата трезарија. 
Четирите мали риби се сместени во бела чинија со син раб. Истата чинија, 

121. Ѓум и емиш, околу 1938,
масло на платно, 65,5 х 59 см.

70. ДОБРИЧАНИН 1936, стр. 5.
71. ПУРИЋ 1936.
72. „Ѓум и емиш“, Галерија на Никола 
Мартиноски Крушево, Крушево, 1990, 
каталошки број 2.
73. За оваа слика види го поглавјето 
„Автопортретите на Никола Мартиноски, 1920-
1945“.
74. За оваа слика види го поглавјето „Женскиот 
акт во сликарството на Никола Мартиноски“.
75. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 92.
76. За оваа слика види текст подолу.
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поточно чинија со ист таков раб (само можеби подлабока) се појавува и на сликата 
„Мртва природа – пиле“ која исто така била дел од декоративниот програм на 
трпезаријата. Покрај рибите, на ова платно се јавуваат уште и голем, тркалезен 
жолт лимон и бела крпа. Заднината е мирна, темнокафеава. „Сликата ’Риби’ ... е 
една нова стапка во развојот на Мартиноски. Дисциплината во потезите на цртежот 
и позадржано и поглатко распоредениот колорит го покажуваат тоа настојување. 
Наспроти темнокафеавите, бледосиви и жолти површини на рибите, останатата 
површина е во темноземјени, речиси стемнети партии на заднината, изведени 
како триаголници или друг вид, речиси геометриски обликувани, контури’.75 
Мора да се напомене дека е голема веројатноста Мартиноски специјално да ја 
работел оваа слика за трпезаријата на Шкаперда. Оттаму потезите се посмирени 
(посебно ако ја споредиме оваа слика со сликата од Музејот на современата 
уметност во Белград), а колоритот поизедначен. Тоа што фасцинира на ова 
платно е елегантната композиција и играта на форми. Плоштината на масата, 
тркалестата форма на чинијата, телата на рибите и жолтата точка – лимонот, 
потсетуваат на геометриската игра што може да ја видиме на сликата „Вазна со 
цвеќе“ од музејот во Смедерево.76 Но, додека во таа слика експресионистичкиот 
ракопис само ја потенцира дводимензионалноста на елементите, овде, нежните 
премини и мајсторската употреба на светлината – и покрај високата визура и 
сведувањето на елементите на геометриски облици – ја засилуваат моќта на 
едноставната композиција. Оваа мала, неамбициозна слика е вистинско ремек-
дело и едно од најелегантните остварувања на Мартиноски од првата половина 

122. Риба, пред 1934,
масло на платно, 56,5 х 44 см.

125. Крап и кромид, 1940, масло на платно, 51 х 69,5 см.
124. Мртва природа, 1938/39, 
темпера на хартија, 35 х 52 см.

123. Риби, 1941, масло на платно, 40 х 52 см.
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на триесеттите години.
 Од втората половина на истата 
деценија потекнува сликата „Риби“ 
(масло на платно 40 х 52 см., со 
сигнатура горе лево NS Marti/noski/D) во 
сопственост на Филолошкиот факултет 
во Скопје. Повторно ги гледаме 
истите елементи на платното. Малата 
масичка на која е поставена овалната 
чинија (со веќе препознатливата сина 
линија на работ) во која лежат рибите. 
Тука е повторно и белата крпа, како 
и ’задолжителниот’ жолт лимон. 
Композиција блиска до оваа може да се 
забележи на платното „Мртва природа 
– риби“ (во приватна сопственост),77 
на кое гледаме сличен распоред на 
основните елементи. „Риби“ е сликана 
’верно’, реалистички, со фина четка и 
благо нанесувани потези. Текстурата на 
телата на рибите може да се почуствува, 
а од изедначениот колорит на сцената 
отскокнуват само тонските акценти 
што Мартиноски ги става на рибите, 
зелената за да се доловат крлушките и 
лесната црвена за перките.
 Една необична мртва природа 
со риба се наоѓа во колекцијата на 
Уметничката галерија на Босна и 
Херцеговина. Се работи за сликата 
„Мртва природа“ (35 х 52 см., во 
техника темпера на хартија). Сликата 
е потпишана во долниот десен агол 
NS Marti/noski/D. Во центарот на 
сликата, Мартиноски претставува една 
голема риба во метален овал. Како 
дополнителен елемент се појавува бела 
крпа во долниот лев дел од масичката 
на која стои овалот. Сликата е решена без многу детали, со јаки потези на 
широката четка. Оваа мртва природа можеме да ја датираме во последните 
неколку години од четвртата деценија. Тоа е периодот во кој Мартиноски ќе 
’експериментира’ со основата на своите слики. На повеќе дела од тоа време 
забележливо е дека грундот на неговите платна не е чисто бел. Мартиноски 
во препаратурата додавал бои за промена на основниот тон на платното. Ова 
е позната техника, која сликарите ја употребуваат уште од ренесансата, но кај 
Мартиноски се среќава само во исклучително кус временски период од неколку 
години (отприлика од 1937-38 до 1940 година). Во исто време, Мартиноски за 
првпат почнува да употребува и хартија во боја. Секогаш се работи за темна 
хартија. Сите примери на дела на Мартиноски врз ваква хартија, без оглед на 

126. Риби, 1934, масло на платно, 40,5 х 31,5  см.

77. Репродукција во Никола Мартиноски, 
Неизложени дела, Уметничка галерија Скопје, 
Скопје, 2003, стр. 16. 
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техниката во која се изведени – масло или темпера –, потекнуваат од овој период 
на неговото творештво. 
 На оваа слика на Мартиноски, „Мртва природа“ од галеријата во 
Сараево, забележливо е дека не е целата површина на хартијата покриена со 
боја. Постојат делови каде што црнилото на хартијата ’излегува’ низ сликаниот 
дел. Мартиноски многу вешто ја користи примарната боја на хартијата за да ги 
претстави елементите на композицијата. На пример, цртежот, линиите кои ја 
дефинираат формата на масата, посебно во нејзиниот горен лев агол, всушност 
воопшто не се линии. Тоа се места каде што се гледа бојата на подлогата врз која 
не е сликано.
 Од неколкуте вакви дела на Мартиноски (говорам за сликите направени 
на темна хартија), треба да се истакнат „Девојче“, кое денеска е дел од 
колекцијата на Музејот во Смедеревска Паланка, двостраната слика „Мајка со 
дете/Турци во ан“ од приватна колекција во Скопје (потписот на Мартиноски се 
наоѓа на предната страна - N Marti/noski/D), „Старец со дете“ од колекцијата на 
Музејот на град Скопје, „Семејство“ од колекцијата на Музејот на современата 
уметност во Белград и „Мајка“ од колекцијата на Националната галерија на 
Македонија во Скопје. Сликата „Девојче“ е необична по две работи: хартијата 
на која е изведена не е црна туку сива, и потписот на Мартиноски во горниот 
десен агол кој ни ’соопштува’ дека ова дело едно време било во колекцијата на 
Раде Драинац.78 Јас познавам само уште едно дело на Мартиноски направено на 
таква сива хартија, станува збор за „Балерина“, темпера на хартија, во приватна 
колекција во Холандија. „Мајка“, исто како и „Старец со дете“, е изведена на 
потемна (црна) хартија од сликата во музејот во Смедеревска Паланка.
 Сликата „Крап и кромид“ (масло на платно 51 х 69,5 см., со потпис горе 
десно NS Marti/noski/D, околу 1940 година, во приватна колекција во Скопје) 
ја продолжува обработката на овој мотив во творештвото на Мартиноски. Таа 
е блиска во изразот и во тонот до „Риби“ од Филолошкиот факултет во Скопје, 
но на неа, овалот содржи еден голем крап и неколку помали риби. Белата крпа 
овде е во заднината, а жолтиот лимон е заменет со главица кромид. Необичното 
во оваа слика е тоа што Мартиноски ни дава сугестија за просторот во кој се 
наоѓаат претставените елементи. Јасно можеме да разликуваме два ѕида од 
собата каде што е поставена масичката (која, патем речено, е проблематично 
решена, со извесни недостатоци во перспективата). Десниот ѕид е во сенка и е 
решен со темни партии, додека ѕидот одлево е осветлен. На осветлениот ѕид, 
како и на масичката и на дел од драперијата, се гледаат паралелни потези на 
четкицата. Блиска до оваа слика е делото „Крап и лимон“ од приватна колекција 
во Белград. На тоа платно, големата риба повторно излегува од овалната чинија, 
а композицијата вклучува и два лимона. Просторот во кој се наоѓа мртвата 
природа е јасен, а ликовниот израз точен.
 Мртвата природа со риба кај Мартиноски вообичаено е претставена од 
висока перспектива. И покрај различниот ликовен третман, на сликите многу 
често се јавуваат истите елементи што ја сочинуваат композицијата; рибата или 
рибите, чинијата во која се поставени, некоја – вообичаено – бела крпа/драперија 
и најчесто еден лимон. Мартиноски, посебно во сликите од првата половина на 
триесеттите, лимонот (и со формата и со бојата) го користи како контрапункт во 
сцената. Но, како што одминува деценијата, така се менува и визурата на авторот, 
сега претставената сцена ја гледаме под помал агол, боите на платното стануваат 
поизедначени, а неговиот ракопис и потезите на четкицата поодмерени.
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127. Девојче, 1938, темпера на хартија, 49 х 34 см.

129. Мајка, после 1940, темпера на хартија, 49,2 х 37 см.

128. Мајка со дете/Турци во ан, 1939 (?),
темпера на хартија, 47,8 х 35 см.
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130. Старец со дете, 1940, темпера на хартија.
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131. Дедо со внука, 1940, масло на платно, 112 х 88 см.
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132. Циганчичка со цвет, 1940, масло на платно, 62,5 х 43,5 см.

133. Глава на циганка, околу 1935, масло на картон, 30 х 25,5 см.

134. Слугинка, околу 1935, масло на картон, 50 х 36 см.
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Мртва природа со цвеќиња 

 Мртви природи со цвеќиња често се среќаваат во 
творештвото на Мартиноски. Јас досега имам идентификувано 
повеќе од четириесет дела на Мартиноски чиј централен мотив 
се цвеќиња (говорам за целокупното негово творештво).79 Но, 
во предвоениот период – првиот познат пример за ваков тип 
мртва природа кај Мартиноски настанал по неговото враќање 
во Скопје по престојот во Париз –, во текот на триесеттите 
години, тие се ретки и може да се поделат во три групи. 
 Во првата група спаѓаат делата изработени до 
средината на триесеттите (приближно до 1934 година). 
Втората група ги опфаќа делата од 1934 до 1941 година. 
Третата група слики се дела настанати по 1941 година. Оваа 
поделба само навидум е хронолошка, зашто групите имаат 
сопствени, лесно препознатливи карактеристики, независни 
од останатото творештво на Мартиноски и се специфични за 
неговиот пристап кон оваа сликарска тема и жанр. 
 Еден од најраните зачувани примери е делото „Вазна со цвеќе“ од 
Музејот во Смедерево.80 На платното е претставена масичка и врз неа зелен 
бокал со букет цвеќиња. Сликарскиот ракопис е исклучително близок до еден 
потпишан и датиран автопортрет на Мартиноски од 1931 година.81 Букетот е 
составен од разни цветови кои ни помагаат да го датираме делото во првата 
половина на 1931 година (во букетот има цвеќиња кои цветаат само напролет, на 
пример невен – Calendula). Сликата не е потпишана, но духот и сликарскиот јазик 
на Мартиноски веднаш се препознаваат на платното. 
 Бојата е густо и смело нанесена, а масичката и драпериите во заднината 
(дали се тоа завеси?) се сликани со одважни потези на четкицата и на сликарскиот 
нож. Петковски ќе ја опише композицијата како развлечена и оптоварена,82 
но, јас не се согласувам со тоа. Мартиноски во ова дело експериментира со 
претставените елементи (масичката, зелениот бокал со цвеќиња и драпериите 
во заднината) и ги манипулира за да го добие посакуваниот ефект. Дијагоналните 
шари на покривката на масичката се “судираат“ со нејзиниот кружен облик кој, 
пак, ја пресекува правоаголната/хоризонтална форма на платното. Перспективата 
на сликата е непостојана; масичката ја гледаме скоро директно одозгора, додека 
бокалот со букетот цвеќиња е насликан од понизок агол. Во ова дело, играта на 
геометриските облици на платното, за Мартиноски е исто толку важна колку и 
играта и судирот на различните бои. 
 Пример за дело што ѝ припаѓа на втората група слики на мртва природа 
со цвеќе е сликата „Цвеќе“. Се работи за предната страна на една двострана слика 
која денеска е дел од колекцијата на Националната галерија на Македонија во 
Скопје. На тркалезна маса, во портокалова вазна, Mартиноски слика еден голем 
букет цинии (Zinnia). Заднината е темно зелена и густо сликана. На масата има 
неколку крпи. Цветовите се поставени блиску едни до други и се разнобојни 
(жолти, црвени, портокалови, лилави). Тие неприродно се редат еден врз друг и 
прават вертикален контрапункт на полукружната форма на масата. Сликарската 
моќ на Мартиноски се чувствува на платното и тоа добива „ван гоговски“ 
квалитети. Сликата, како и актот од задната страна, покажува сродност со некои 

135. Вазна со цвеќе, 1931, масло на платно, 41 х 52 см. 

78. Повеќе за овој потпис види во поглавјето 
„Потписите на Никола Мартиноски во периодот 
1920-1945“.
79. Овој дел од текстот произлегува од една моја 
долга студија на мртвите природи со цвеќиња 
кај Мартиноски.
80. Во повеќе каталози од изложби и во книги 
посветени на уметноста на Мартиноски, 
сликата е репродуцирана под различни имиња. 
Во каталогот по повод големата ретроспективна 
изложба на Мартиноски во Музејот на 
современата уметност во Скопје во 1975/76 
година, таа се појавува како „Вазна со цвеќе“ 
(види Никола Мартиноски, МСУ, 1975, стр. 67, 
каталошки број 23). Во монографијата на Борис 
Петковски објавена во 1982 година, истата слика 
тој прво ќе ја именува како „Мртва природа“ 
(ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 69), за подоцна, 
во истиот текст, да ја нарече „Цвеќе во зелен 
бокал“ (стр. 74) и „Мртва природа со земјен 
сад“ (стр. 210, фуснота 51). Во каталогот на 
Музејот во Смедерево сликата го носи насловот 
„Мртва природа со цвеќе“ (Мртва природа са 
цвеħем; ЦВЕТКОВИЋ 2010 стр. 106). Јас овде 
ќе го користам најстарото публикувано име на 
сликата, она од каталотог на ретроспективната 
изложба од 1975 година.
81. Ова е автопортретот што Мартиноски го 
изложил на Четвртата пролетна изложба во 
Белград, во 1932 година. ПОПОВИЋ 1932, 
стр. 4-5. Повеќе за овој автопортрет види 
во поглавјето „Автопортретите на Никола 
Мартиноски, 1920-1945“.
82. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 69.
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други дела на Мартиноски, кои помагаат да ја датираме во периодот пред 1936 
година.83 
 Неколку години подоцна (во почетокот на 1940 година) Мартиноски ќе ја 
наслика и сликата „Цвеќиња“. За разлика од „Цвеќе“, овде четкицата е посмирена 
и површините се пастуозни. На платното ја гледаме истата вазна од претходната 
слика, но сега уметникот додава и други елементи покрај цвеќињата и масата. 
На десната страна, близу до вазната, Мартиноски слика чинија со три јаболка, 
а на левата, до бурните набори на жолтиот чаршаф, и една круша. Сликата е 
потпишана во горниот лев агол како N. S. Marti/noski/D. 
 Од прикажаните примери може да се забележи дека во овие слики 
авторот ја задржува високата перспектива што веќе ја видовме кај смедеревската 
слика, која ѝ припаѓа на првата група. Но, за разлика од таа слика, геометриската 
игра на претставените елементи не е централната тема што ја обработува 
Мартиноски. Во овие две групи, букетот е составен од различни видови цвеќиња, 
додека форматот на платното речиси секогаш е вертикален. Кај повеќе примери 
се појавуваат истите елементи, како на пример вазната („Цвеќиња“ и „Цвеќе“) и 
кружната масичка  („Вазна со цвеќе“ и „Цвеќе“). 
 Третата група слики се дела настанати во периодот од 1941 до 1951 
година, преоден период во творештвото на Мартиноски кога станува збор за 
овој сликарски жанр. Делата што ѝ припаѓаат на оваа група задржале некои 
карактеристики на сликите од претходниот период (група 2), но, кај нив се јавуваат 
и нови иконографски елементи што ќе станат стандардни во понатамошното 
творештво на Мартиноски.
 Најрано дело кое ѝ припаѓа на оваа група е „Трендафили во стаклена 
вазна“, дел од приватна колекција во Скопје, кое може да се датира во првите 
месеци на 1941 година. Оваа слика сè уште ја има високата перспектива што ја 
забележавме кај примерите од претходните групи, но, овде букетот е составен 
само од трендафили кои понатаму, од 1951 година, ќе бидат единственото 

136. Цвеќе/Акт, после 1931, 
масло на платно, 67 х 54 см.

138. Трендафили во стаклена вазна, 1940,
масло на платно, 58 х 48 см.

137. Цвеќиња, 1940,
масло на платно, 75 х 56 см.

83. Сликата беше дел од изложбата по повод 
110 години од раѓањето и 40 години од смртта 
на Мартиноски, одржана во Националната 
галерија на Македонија во октомври 2013 
година, каталошки број 4, репродукција на 
корицата на каталогот Никола Мартиноски, 
110 години раѓање/40 години од смртта, 
Национална галерија на Македонија, Скопје, 
2013. Во каталогот предимство ѝ е дадено 
на „Акт“, а двете слики се (по мое мислење, 
грешно) датирани; „Акт“ околу 1930, а „Цвеќе“ 
околу 1940 година (види претходно цитирано 
дело стр. 21). Дополнително, повеќе за сликата 
„Акт“ види во поглавјето „Женскиот акт во 
сликарството на Никола Мартиноски“.
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цвеќе што се појавува во делата на Мартиноски. Композициското решение на 
„Трендафили во стаклена вазна“ е блиску до она на сликата „Трендафили“ од 
колекцијата на Галеријата Никола Мартиноски во Крушево. Таму повторно ја 
забележуваме употребата на високата перспектива, букетот составен од различни 
видови цвеќиња (трендафили и маргаритки – Chrysanthemum leucanthemum) и 
вазната што има иста форма како примерите од групата 2.
 Кај Мартиноски, букетот цвеќиња секогаш е само букет цвеќиња. Тој 
никогаш не се обидува на цвеќето да му наметне некое посебно значење и да ја 
поврзе претставената сцена со некаков религиозен момент84 или во неа да скрие 
некоја социјална порака. За Мартиноски, мртвата природа, а посебно мртвата 
природа со цвеќиња, претставува специфичен сликарски проблем. Меѓутоа, тој 
проблем не е прашањето како реалистично да се реши/претстави една сцена. 
Мартиноски не го интересира хипер-реализмот и кај него многу често среќаваме 
цветови што, иако ги препознаваме, не се реалистично прикажани. Всушност, 
за Мартиноски секоја сцена е нов предизвик, без разлика што претставува таа: 
„Во секое платно, во секој цртеж има нешто друго, нешто ново, што го прави тоа 
платно, тој цртеж самостојно да живее. Мотивот не е ни значаен: важно е како е 
третиран. Тука е и тежината на сликарството.“85

Мртва природа со птици

 „Мртва природа со птици“ или „Мртва природа со перната живина“ е 
посебен жанр на мртва природа. Потеклото на овој тип слика, што за првпат се 
јавува во почетокот на седумнаесеттиот век, се поврзува со сцени на лов, или со 
таканаречените ’кујнски сцени’.86 Од сите типови мртви природи што се појавуваат 
во предвоениот период од творештвото на Мартиноски, овој тип мртва природа 
е најредок. Постојат неколку примери и сите може да се датираат во првата 
половина на триесеттите години. Во средината на деценијата Мартиноски ќе 
го ’напушти’ овој тип мртва природа, за повторно да му се врати дваесетина 
години подоцна – во пеедсеттите и во шеесеттите. Во тој период, Мартиноски ги 
насликал најдобрите примери на мртви природи со птици во своето творештво. 
Сите рани примери на мртви природи со птици се слики со пилиња или кокошки. 
Во подоцнежните слики, најголемиот број модели на Мартиноски во ваквите 
мртви природи се препелици и фазани.
 Овде ќе разгледаме само три примери на мртва природа со птици. Сите 
слики се релативно блиски по годината на изработка. Две се наоѓаат во приватни 
колекции во Скопје, додека третата е дел од колекцијата на Народниот музеј во 
Белград. 
 Еден од најраните примери е „Мртва природа – птица“, масло на платно 
46 х 69 см. Сликата не е потпишана. Главниот мотив на сликата е една заклана 
и веќе исчистена кокошка. Таа е поставена во метален овал на маса. Овалот се 
наоѓа врз бела ткаенина со многу набори. И покрај тоа што кокошката е поставена 
скоро дијагонално на платното, композицијата на сликата не е најуспешна. Таа 
е асиметрична (кокошката излегува од овалот), а и десниот раб на масата малку 
несмасно го пресекува полето на глетката. Сцената е нерамномерно осветлена 
и горниот лев агол (кој е потемен) делува ’потешко’, нарушувајќи го нејзиниот 
баланс. Сликана во ладни нијанси на сина боја, таа има бурен, експресионистички 
сликарски ракопис. Потезите на четкицата се неизедначени, а сенките што 
Мартиноски ги слика во разни бои, само придонесуваат за растрепереноста на 

139. Трендафили, околу 1945, масло на платно, 
52 х 39,5 см.

84. На пример, види „Вазна со цвеќиња“ на Ханс 
Мемлинг (Hans Memling) во Museo Thyssen-
Bornemisza во Мадрид.
85. СПИРКОСКА 1969.
86. Види SCHNEIDER 2003, стр. 7.
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платното.
 Блиска до ликовниот израз на првата слика, е „Мртва природа – пилиња“. 
Потпишана лево горе N S Martinoski, оваа слика е масло на платно (58 х 76 см.) 
и е дел од колекцијата на Народниот музеј во Белград. На платното гледаме 
две заклани и исчистени пилиња во син лонец. Лонецот е поставен на бел 
чаршаф, врз плетен сандак кој се наоѓа на под од црвени плочки. Мартиноски 
во оваа слика како да си игра со геометријата на претставените елементи на 
платното. Квадратните плочки се судираат со тркалестиот лонец од кој ’стрчат’ 
неправилните форми на пилињата.
 „Мртва природа – пиле“ е третиот пример што ќе го разгледаме. Сликата, 
од приватна колекција во Скопје, е едно од четирите дела на Мартиноски кои ја 
краселе трпезаријата во вилата Шкаперда. Голема е веројатноста Мартиноски да 
ја насликал специјално за таа трпезарија. Сликата (масло на платно, потпишано 
во горниот десен агол N S Martinoski) може да се датира во пролетта или во 
почетокот на летото 1934 година, кога Михајло Шкаперда ги откупил и другите 
слики за својата вила. За разлика од претходните два примера, потезите на 
четкицата на Мартиноски на ова платно се повоздржани. Пилето, чинијата, белиот 
чаршаф кој ја покрива масата, како и темната заднина на сликата се предадени 
со поурамнотежени потези што ја прават претставената сцена помирна. 
 И покрај различниот сликарски ракопис, основните мотиви на сликите се 
блиски. На сите три платна птиците се исчистени – пердувите им се отстранети. Тие 
лежат во некаков сад, на бел чаршаф, претпоставуваме дека просторот во кој се 
наоѓаат е некоја кујна, и ’чекаат’ да бидат зготвени. Композициите се едноставни 
и ненаметливи, а визурата од која Мартиноски ни ја прикажува мртвата природа 
е висока. Третманот на ваквите мртви природи не се разликува од третманот на 
другите типови мртва природа во овој период од творештвото на Мартиноски. 
Дури во подоцнежниот период, „Мртвата природа со птици“ кај Мартиноски 

141. Мртва природа, после 1931,
масло на платно, 58 х 76 см.

140. Мртва природа, 1934, 
масло на платно, 45 х 29 см.
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вистински ќе се развие. Од тој период потекнуваат слики каде што авторот 
покажува интерес за боите на пердувите кај птиците, за нивната елеганција, или, 
пак, ги третира како посебни, необични композициски елементи. Во текот на 
триесеттите години, „Мртвата природа со птици“ Мартиноски ќе ја обработува 
како обична сцена. Мртвата кокошка на неговите слики е само претстава за 
храна, за жив ’материјал’ од кој допрва ќе се зготви оброк.

ЖЕНСКИОТ АКТ ВО СЛИКАРСТВОТО НА НИКОЛА МАРТИНОСКИ

 Актот е една од најчестите теми во европската уметност. Голото тело е 
главниот мотив на античката грчка и римска уметност, a по Средниот век, тоа 
повторно ја презема централната позиција во западноевропското сликарство. 
Во уметноста, актот првенствено се ’употребува’ за претставување на идеалната 
машка и женска убавина, но и за ред други хуманистички карактеристики. 
 Женскиот акт во сликарството, од ренесансата па до деветнаесеттиот век, 
се појавува во низа дела со различни историски, митолошки и религиски теми. 
Многу често, жената е претставена во пасивна улога/поза. Прикажана е како 
спие, се капе, се дотерува... безгрижна и несвесна за непречениот и воајерски 
поглед на машкиот гледач.
 И покрај тоа што фигурата е личниот мотив на Мартиноски,87 актот ретко 
се појавува во неговиот опус. Во неговото предвоено творештво, најголемиот 
дел актови на Мартиноски потекнуваат од еден краток, неколкугодишен период 
кој ги вклучува неговите студии во Букурешт и трае до средината на триесеттите. 
Ваквото групирање на актовите на Мартиноски покажува извесна посветеност и 
истрајност кај уметникот во рамките на оваа сликарска тема. Низ метаморфорзата 
на мотивот, како и низ различната сликарска постапка и третман на оваа тема, 
може да се следи уметничкиот развој на Мартиноски во тие години. Посебно 
внимание во оваа студија ќе им посветиме и на уништените фрески на авторот 
во кафеаната „Океан“.

 Мартиноски самиот 
вели дека за првпат се сретнал 
со актот во првите денови од 
школувањето во Букурешт. „Кога 
стапнав во ателјето и видов акт 
како позира, мене, навикнат на 
икони и на молитвена атмосфера, 
ми стана незгодно. Поцрвенев до 
уши“.88 И покрај тоа што актот бил 
застапен во студиската програма 
на Ликовната академија во 
Букурешт (во различни техники 
– цртање и сликање), од овој 
најран период на творештвото 
на Мартиноски, зачувани се само 
две слики што ја обработуваат 
оваа тема. Двете се работени 
во иста техника, масло на 
платно, и се наоѓаат во приватни 
колекции во Србија. Тоа се делата 

142. Мртва природа, околу 1932, 
масло на платно, 46 х 69 см.

143. Стамболски трендафил, 1927, 
масло на платно, 39 х 34,5 см.

87. Види СПИРКОСКА 1969.

88. МАРКОВИЋ 1970.
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„Женски акт“ и „Стамболски 
трендафил“.
 Изработен во 
последните студентски 
денови на Мартиноски во 
Букурешт, во 1927 година, 
„Женски акт“ е дипломската 
работа на Мартиноски.89 Тоа 
е дело каде што младиот 
уметник морал да покаже 
дека ги совладал основните 
сликарски техники. 
Реалистично решено и 
класично поставено (што се 
гледа во позата на фигурата, 
во грижливиот цртеж кој 
ги означува контурите на 
моделот, во минуциозното 
оформување на волуменот 
на телото, во назнаката на 
просторот во кој девојката 
стои, во сенките што се 
појавуваат на платното...), 
ова е единственото дело на 
Мартиноски блиско до реалистичниот, класичен академизам. 
 „Стамболски трендафил“ е малечка слика која се наоѓа во приватна 
колекција во Ниш.90 На платното е прикажана една женска фигура. Девојката носи 
зелен турбан на главата. Преку нозете има лежерно префрлена драперија која 
се извива нагоре и како змија се обвива околу нејзините рамења. Со затворени 
очи, во ноншалантна поза, девојката во десната рака држи долга цигара (чибук), 
а левата ѝ е наслонета на бедрото. Драперијата е изведена со силни потези, 
додека виолетовата заднина е едноставно решена. Кога ќе ја споредиме оваа 
женска фигура со онаа од „Женски акт“ од 1927 година, таа делува како да не е 
правена по вистиски модел и реализмот од претходното дело овде го нема.
 Насловот на сликата „Стамболски трендафил“ е преземен од истоимената 
комична оперета во три чина на Лео Фал (Leo Fall, Die Rose von Stambul). За 
првпат оперетата е изведена на 2 декември 1916 година во Виенскиот театар, 
каде што доживеала голем успех, а три години подоцна, во 1919, била и 
првпат филмувана.91 Во 1922 година „Стамболски трендафил“ е поставена и на 
бродвејската сцена во Њујорк.92  
 Сижето на оперетата е едноставно, а дејството се одвива во отоманска 
Турција. Трендафилот од насловот е убавата девојка Кондја Ѓул (Kondya Gül), 
внука на еден турски паша. Таа, според турските обичаи, е верена во однапред 
договорен брак за (само навидум) досадниот дипломат Ахмед Беј (Achmed Bey). 
Но, Кондја е дете на новиот век и на модерното време, и секојдневно ги чита 
книгите на писателот Андре Лери (André Léry) кој ја поддржува еманципацијата 
на жените. Писателот станува нејзина тајна љубов, додека Ахмед за неа ја 
претставува машката доминација од минатите времиња. Сепак, по повеќе 
перипетии и авантури, Кондја ќе дознае дека Андре е псевдонимот на нејзиниот 

144. Женски акт со шапка, 1928, масло на платно, 65 х 53 cм.

89. Повеќе за оваа слика види во поглавјето 
„Почетоци, 1918-1927“.

90. Масло на платно, 39 х 34,5 см. За првпат 
сликата е евидентирана во докторската теза на 
Борис Петковски (ПЕТКОВСКИ 1975 (1), во книга 
2, стр. 4 под реден број 11). Во таа пригода, 
Петковски ги дава следниве генералии на 
сликата: „Стамболски трендафил, 1927, масло 
на платно, 39 х 34,5, сигн. г. л. аг. N. M“. Денеска 
на платното не може да се забележи потпис во 
горниот лев агол.

91. Die Rose von Stambul во режија на Феликс 
Баш (Felix Basch). Вторпат „Стамболскиот 
трендафил“ е снимен во режија на Карл Антон 
(Karl Anton) во 1953 година. Види Internet movie 
database, Die Rose von Stambul на http://www.
imdb.com/find?ref_=nv_sr_fn&q=Die+Rose+von+
Stambul&s=all, преземено 19 јули 2016.
92. Види: Internet Broadway database на https://
www.ibdb.com/broadway-production/the-rose-
of-stamboul-12779, преземено 19 јули 2016.
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вереник Ахмед. Една од главните арии во оперетата е „Die Rose von Stambul“. 
Треба да се напомене дека во третиот чин двајцата главни протагонисти, Ахмед 
и Кондја, ’разговараат’ за доблестите на пушењето.
 Се чини дека не постои промотивен плакат за оперетата на Фал кој би 
одговарал на поставеноста на женската фигура во делото на Мартиноски. Но, и 
покрај тоа, се добива впечаток дека позата на фигурата во сликата е преземена од 
некоја промотивна реклама. Можеби најблиску до лицето и до позата на главата, 
како и до позицијата на десното рамо на девојката на платното, е промотивниот 
плакат за филмот на Е. Гулдинг со Глорија Свансон, „The Tresspasser“. 
 Мартиноски имал различни пристапи во сликањето на овие две платна. 
Додека во „Женски акт“ намерата е реалистично да се прикаже женското тело 
(како и вештината на младиот сликар), во „Стамболски трендафил“ Мартиноски 
не се фокусира на деталите на претставената фигура. Ориенталните влијанија, 
турбанот на главата, како и жената што пуши цигара додека без грижа и срам 
свесно го покажува своето голо тело, зборуваат за сосема друга идеја на 
Мартиноски при сликањето на ова дело. Најважно за него е привлечноста и 
претставата на една (’нова’, модерна) жена која е сигурна во себе, во својата моќ 
и во својата сексуалност и еротичност.
  „Женски акт со шапка“ е дел од постојаната колекција на Музејот во 
Смедерево. Потпишана како „N.S. Martinoski 1928“,  оваа слика е една од ретките 
што со сигурност можеме да ги датираме во парискиот период на Мартиноски. 
Петковски сака да ја поврзе оваа слика со дела на двајца југословенски уметници, 
со „Капачка“ на Јован Бијелиќ и со делото „Гола жена“ на Сава Шумановиќ. 
Двете слики потекнуваат од 1929 година и денеска се наоѓаат во колекцијата на 
Спомен-збирката на Павле Белјански во Нови Сад.93 Меѓутоа, споредбата на овие 
три дела покажува дека нивна основна заедничка карактеристика е главниот 
мотив – женски акт кој седи. Ако веќе говориме за можните примери што го 
инспирирале Мартиноски, треба да напоменеме дека и Камил Ресу, професорот 
на Мартиноски од ликовната академија во Букурешт, во исто време, околу 1927-
28 година, насликал еден голем женски акт во слична поза како и овој од сликата 
на Мартиноски. Станува збор за „Женски акт/Одалиска“, масло на платно, 142,4 
х 82,5 см, што сега е дел од колекцијата на Националниот музеј на уметноста на 
Романија во Букурешт (Muzeul Naţional de Artä al Romänei). Прашање e и во која 
мера може ова дело на Мартиноски да се поврзе и со „Седнат акт на диван“ од 

145. Легнат акт, околу 1932, масло на платно, 44,5 х 64,5 см. 146. Легнат акт, околу 1932, 
темпера на хартија, 40,5 х 47 см.

93. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 53. Повеќе за 
овие две слики види во Spomen zbirka Pavla 
Beljanskog, Život posvećen umetnosti, Novi Sad, 
2010, стр. 31 и 185.
94. Денеска во приватна колекција; „Seated 
Nude on a Divan“, масло на платно, 100 х 65 см., 
датирано во 1917 година.
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Амедео Модилјани.94 Во таа слика, позата на жената е блиска со онаа во делото 
на Мартиноски. Гледаме исто превиткување на нозете и позиција на главата 
која е свртена кон гледачот. Меѓутоа, додека жената во сликата на Модилјани 
гледа кон гледачот, голата жена во сликата на Мартиноски го упатува погледот 
некаде десно, вон рамките на сликата. Позата на девојката на Мартиноски (со 
прекрстените нозе и со едната рака потпрена на објект скриен зад нејзиното тело) 
е поза која се појавува во бројни дела на разни уметници како Рембрант (види 
ја позата на графиката „Седнат женски акт“95 или на „Дијана која се капе“96 двете 
од 1631; Rembrandt – ‘Seated Female Nude’ и ‘Diane au bain’), Франческо Ѕукарели 
(цртежот „Седнат женски акт“; Francesco Zuccarelli, ‘Seated female nude’),97 или 
Александар Архипенко (цртежот „Седнат женски акт со десната рака на левата 
нога“ во музејот Ермитаж во Санкт Петербург).98 Сите овие примери сведочат 
дека позата е мошне позната и често користена во европското сликарство. 
Дополнително, големата жолтеникава шапка, немарно префрлената модра 
такенина, како и зелената површина на која жената седи (може ли да видиме 
и трага од пејзаж блиску до десната рамка на платното каде што е модрата 
партија?) ни сугерираат дека се работи за приказ на жена на плажа, за капачка. 
Актот, пак, на Модилјани е јасно поставен во затворен прозор. 
 „Женски акт со шапка“ на Мартиноски е далеку од релистично 
претставениот модел што го видовме во „Женски акт“ од 1927 година или, пак, од 
стилизираната девојка во „Стамболски трендафил“. Нема сомнеж дека се работи 
за слика работена по вистински модел, меѓутоа на ова платно стилизацијата и 
ликовниот третман на Мартиноски се модерни. Во сликата се гледаат примеси на 
експресионизмот, додека пластичноста на формата на девојката го носи ова дело 
блиску до еден пост-фовистички ликовен израз, со примеси на коструктивизам.
 Следните два акта на Мартиноски треба да бидат разгледани заедно. Се 
работи за една подготвителна студија изведена во темпера и за едно незавршено 
платно. „Легнат акт“ е темпера на хартија со големина 40,5 х 47,5 см., додека 
„Легнат акт“, масло на платно, е со димензии 44,5 х 64,5 см. Двете дела се во 
приватни колекции во Скопје. 
 Во „Легнат акт“, темпера, левата рака на девојката е испружена и 
потпрена над главата. Десната лежи мирно покрај телото. Девојката е свртена 
кон гледачот. Зад неа се наоѓаат неколку перници со цветни декорации. Таа 
лежи на кревет, кој можеби се наоѓа во ателјето на уметникот (дали се тоа слики 
зад девојката?). Нејзината поза е една од стандардните пози за женски акт во 
сликарството. Еден од првите такви примери е „Заспаната Венера“ на Џорџоне, 
од почетокот на шеснаесеттиот век,99 а низ примерите на Тицијан,100 Палма 
Векио,101 Гоја102 и Мане103 ќе дојдеме до Модилјани и до неговата серија легнати 
женски актови.104 
 Гледајќи ја температа, се добива впечаток дека сликата е брзо ’решена’, 
очигледно е дека уметникот им посветил време на деталите. Цветовите на 
перниците се убаво и верно предадени (се појавуваат три различни вида 
цветови кои може да се идентификуваат без проблеми – не се само назначени), 
а Мартиноски поминал и време точно определувајќи ја формата на телото на 
девојката, каде што посебно внимание им е посветено на стомакот, лицето и 
косата, како и на десната града. 
 Незавршеното платно „Легнат женски акт“ несомнено се базира врз 
температа. На сликата не само што ја гледаме истата поза на девојката (позицијата 
на левата рака, главата, телото и нозете – едната нога, левата, е поткрената –, како 

95. ‘Donna nuda seduta’, Rembrandt, Il maestro e la 
sua bottega, Disegni e Incisioni, Holm Bevers, peer 
Schatborn, Barbara Welzel, Leonardo, De Luca 
editori, Milano, 1991, 182-84.
96. Повеќе за „Дијана која се капе“ види во ‘Diane 
au bain’, Rembrandt, La lumière de l’ombre, Gisèle 
Lambert, Elena Santiago Perez (eds.), Bibliothèque 
nationale de France, Paris, 2005, стр. 212-13.
97. За Ѕукарели види во Spadotto, Federica, 
Francesco Zuccarelli, Bruno Alfieri, Milano, 2007. 
Цртежот денеска се наоѓа во Лондон, во Victoria 
and Albert Museum, Prints & Drawings Study 
Room, инвентарен број Е. 1661-1914.
98. Алексáндр Порфѝрьевич Архѝпенко, повеќе 
за цртежот види на страницата на музејот 
Ермитаж на http://www.arthermitage.org/
Alexander-Archipenko/Seated-Female-Nude-with-
Left-Hand-on-Right-Leg.html, преземено 19 јули 
2016.

99. „Венера која спие“ (или „Дрезденска Венера) 
е едно од последните дела на големиот 
италијански ренесансен мајстор Џорџоне, 
дел од колекцијата на Галеријата на слики 
во Дрезден (Sleeping Venus/Dresden Venus, 
Giorgione, Gemaldegalerie). Позата на девојката 
потекнува од една мала илустрација на женска 
фигура која спие (а ја гледа еден похотен сатир) 
во книгата Hypnerotomachia Poliphili, во издание 
на Francesco Collona 1499 година. Види Brown, 
David Alan, ‘Venetian Painting and the Invention of 
Art’, Bellini, Giorgione, Titian, and the Renaissance 
of Venetian Painting, ed. David Alan Brown, Slyvia 
Ferino-Pagden, Yale University Press, New Heaven 
& London, 2006, стр. 23.
100. „Венера од Урбино“ дел од колекцијата на 
Уфици галеријата во Фиренца (Venus of Urbino, 
Uffizi). Повеќе за оваа слика во FOSSI 2006, стр. 
234.
101. Палма има повеќе слики со ваква тематика, 
како на пример „Венера и Купидон во пејзаж“ 
во колекцијата на Фицвилијам Музејот во 
Кембриџ (‘Venus and Cupid in a Landscape’, 
Fitzwilliam Museum, Jacopo Palma il Vecchio).
102. „Голата Маја“ (La maja desnuda) на шпанскиот 
сликар Гоја, завршена помеѓу 1797 и 1800, 
е едната „половина“ од две слики во кои 
уметникот ја употребува иста поза. Втората 
слика, „Облечена Маја“ (La maja vestida), исто 
така е дел од колекцијата на Музејот Прадо во 
Мадрид.
103. Говорам за „Олимпија“ на Едуар Мане 
(Оlympia, Edоuard Manet), денеска во 
колекцијата на Musée d’Orsay во Париз. 
104. За актовите на Модилјани види KRYSTOF 
2015, стр. 58-73.
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и контурата на десната града која е назначена контрастно 
пред десната рака), туку и кадрирањето на девојката на 
платното и она во температа е идентично. Единствена 
промена/разлика има во десната рака на девојката на 
платното, која сега не е скриена зад нејзиното тело, туку е 
спуштена преку стомакот. 
 За жал, платното останало недовршено. Фигурата 
на девојката не е завршена, а во заднината се останати 
големи делови на кои се гледа препаратурата на платното. 
Меѓутоа, незавршеноста на делото ни дава увид во 
техниката на Мартиноски. Очигледно е дека тој прво 
направил скица/запис (темпера) на позата на девојката 
и во неа разработил некои од елементите што сакал да 
ги прикаже. Врз база на тој запис е работено платното. 
Незавршените делови на платното укажуваат дека, по 
нанесувањето на препаратурата, Мартиноски првин ја 
скицирал позицијата на девојката. Се гледаат темни, црни 
линии кои ги означуваат контурите на нејзиното тело. На 
пример линиите кои ја означуваат позицијата и волуменот 
на десната нога или тие на двете гради, десната која 
’излегува’ од површината на десната рака или пак тие кај 
левата града, кај што полукружната линија јасно го означува 
нејзиниот волумен. Потоа дошло на ред доработувањето 
на формата на девојката, но без навлегување во детали, 
ниту означување на заднината и на просторот во кој таа се 
наоѓа (тоа се големите, несредени партии на зелена и сина 
боја зад и под фигурата). Со црна боја само е одредена 
површината на косата. Претпоставуваме дека следниот 
стадиум би бил дополнување на просторот во кој фигурата 
се наоѓа, за потоа Мартиноски да се зафати со обработувањето на деталите на 
женското тело што може да се забележат на, условно речено, скицата со темпера 
(затегнатите мускули, црвенилото на образите и цртите на лицето, облините на 
стомакот, сенките што ги прави телото и слично).
  Еротската димензија на голото женско тело во овие две дела не е 
нагласена, но, со оглед на тоа што платното е незавршено, треба да оставиме 
простор за таква можност. Меѓутоа, постојат други дела на Мартиноски каде 
што еротиката и сензуалноста на голото женско тело не само што се посебно 
нагласени, туку се основниот мотив. Кога говорам за еротика, пред сè мислам 
на женскиот акт на Мартиноски кој се наоѓа во колекцијата на музејот во 
Смедеревска Паланка. Но, претходно ќе разгледаме два други ’споени’ женски 
акта. Тоа се „Акт на Цвета“, масло на картон (што овдека поради погодност ќе го 
наречеме „Акт на Цвета 1“) и „Акт на Цвета“ (поради погодност отсега натаму 
„Акт на Цвета 2“), „масло на платно.105 
 „Акт на Цвета 1“, со димензии 44,5 х 28 см., денес е во приватна колекција 
во Холандија. На картонот, Мартиноски ни покажува една девојка со бујна долга 
црна коса и сина драперија околу бедрата. Таа седи на кревет кој има зелена 
прекривка, а зад неа гледаме неколку перници. Рацете ѝ се испружени напред, а 
главата ѝ е наведната накај левото рамо. Сликата е непотпишана.
 Во „Акт на Цвета 2“, несомнено ја гледаме истата девојка. Лесно може да 

147. Акт на Цвета 1, 1931, масло на картон, 50 х 39 см. 

105. Мора да напоменам дека има документарни 
навестувања за постоењето на неколку 
други дела на Мартиноски кои претставуваат 
женски актови каде што моделот била Цвета 
(Цвета Ракочевиќ). Во едно писмо кое сега е 
во Фондот Никола Мартиноски во Архивот 
на МАНУ се споменува женски акт под име 
„Јаболко“, наречен така затоа што моделот 
држел во раката јаболко. Види Архив на МАНУ, 
Фонд Никола Мартиноски бр. 2 -11.
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се препознае дека се работи за истиот модел.106 Девојката ја има истата црна коса, 
истиот облик на градите како таа во претходното дело и веднаш се забележува 
дека се наоѓа во истиот простор како и девојката од првата слика. Ја гледаме 
истата зелена прекривка, истата сина ткаенина која е ставена преку бедрата 
на девојката. Дури и заднината на сликата, окер ѕидовите се несоменено исти. 
Позата е сменета, но и во двете дела може да се забележи ’срамежливоста’ на 
девојката. Во првата слика, главата ѝ е навалена настрана (како да го избегнува 
директниот поглед на гледачот), додека во втората слика повторно како да сака 
да го скрие лицето.
 Двете слики се решени со препознатливите бурни потези на Мартиноски 
од почетокот на триесеттите години. Енергичните партии каде што четкицата на 
Мартиноски брзо и густо ја нанесува бојата, може да се видат на неколку места 
(на пример, во „Акт на Цвета 2“, веднаш над сината драперија кај што почнува 
грбот на девојката), каде што Мартиноски, со тапиот крај на четкицата, ја ’гребел’ 
претходно нанесената боја за да ја разбие или да ја нагласи формата на телото. 
 „Акт на Цвета 1“ и „Акт на Цвета 2“ не се класични актови во кои уметникот 
ја ’вежба’ човечката анатомија или ја претставува елеганцијата на женската 
форма. Ниту пак во овие дела Мартиноски се обидува да нè воодушеви со 
приказот на голото женско тело или да направи еротична, провокативна слика. 
Напротив, најважните елементи за него во овие дела се сензуалноста на женското 
тело и бојата и тонот на кожата. Гледајќи ги сликите, се добива впечаток дека ни 
е претставен еден интимен момент, и во двете дела се насетува емотивен однос 
меѓу девојката – модел и уметникот. 
 За разлика од овие слики, сликата „Женски акт“, која е дел од колекцијата 
на музејот во Смедеревска Паланка, ’дише’ со еротичност и сексуалност. На 
платното, Мартиноски претставува девојка што лежи на кревет, во необична поза, 
во која нејзиното тело се извива во просторот. Уметникот става посебен акцент 
врз ’главните’ женски атрибути на девојката: бедрата и големиот задник (кои се 
централно поставени на платното), и десната града со означената брадавица 
(што ’гордо’ се извива нагоре а потсетува на десната града од легнатите женски 
актови кои веќе ги разгледавме). Мартиноски на ова платно ни го претставува 
моментот кога девојката, што претходно лежела на својот лев колк, вртејќи му 
го грбот на гледачот, се свртела. Нозете се сè уште споени, левата рака потпрена 
на перницата, но таа сега гледа директно во гледачот. Нејзиниот поглед како да 
содржи прашање: зошто гледачот/
уметникот го прекинал нејзиниот 
одмор?  
 Сликата на Мартиноски е 
блиска со сликата на Зора Петровиќ 
„Копнеж“ која е дел од колекцијата 
Спомен збирка на Павле Белјански 
во Нови Сад.107 Но, во сликата на 
Петровиќ женското тело, и покрај 
сугестивната поза, е пасивно. Таа 
лежи на кревет, во јасно определен 
ентериер каде што може да се видат 
книги по полиците и мало масиче 
покрај креветот. Нозете на девојката 
се раширени, но лицето не ѝ го 149. Женски акт, 1931/32, масло на платно, 54 х 70 см.

148. Акт на Цвета 2, 1931, 
масло на картон, 44,5 х 28 см.

106. „Акт на Цвета 2“ е дел од колекцијата на 
Umjetnička galerija Dubrovnik каде што е заведен 
под инвентарен број UGD 135. На задната 
страна на картонот, во обратна ориентација од 
предната страна на делото, се наоѓа завршена 
мртва природа со јаболка, шише и чаша за вино.
107. Повеќе за оваа слика види во Spomen zbirka 
Pavla Beljanskog, Novi Sad, 2010, стр. 139. Повеќе 
за Зора Петровиќ види во JANKOVIĆ 1990 и 
МАРКОВИЋ 2012.
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гледаме. Таа е свртена кон своето десно рамо и гледачот не може да ги види и 
препознае цртите на нејзиното лице. Жената од сликата на Петровиќ пасивно 
му се предава на гледачот и на неговиот поглед, и со тоа, таа е сведена само на 
објект, на тело што гледачот (можеби) го посакува. 
 Од друга страна, Мартиноски, со помош на атмосферата во претставената 
сцена, како и со директниот поглед што девојката го упатува кон гледачот, успева 
да го надмине ’невиниот’ воајеризам. Односот кој постои меѓу девојката и 
гледачот станува активен. Таа не е повеќе некое непознато, неидентификувано 
тело, туку вистинска, реална жена која е тука, пред нас.
 Постојат неколку слики во кои Мартиноски ги остава сензуалноста и 
еротичноста настрана и слика женски актови што прикажуваат грев, блуд и 
’паднати жени’. Такви примери се сликите „Порок“ и „Госпоѓица Арети“, двете од 
колекцијата на Галеријата Никола Мартиноски во Крушево.
 „Порок“ е едно од најчесто репродуцираните дела на Мартиноски 
од почетокот на триесеттите. Сликата била повеќе пати изложена на групни 
(со уметничката група „Облик“, види текст подолу) и самостојни изложби на 
Мартиноски (на пример, на заедничката изложба на Мартиноски со Зора 
Поповиќ во Белград).108 Во еден допојасен акт, Мартиноски ни прикажува жена 
која седи на столче. Пубичниот предел ѝ го покрива модра драперија, а во левата 
рака таа држи цигара што изгледа како да ја принесува до устата. Телото и главата 
ѝ се издолжени и на сликата се гледа влијанието на Модилјани. Петковски 
вели дека: „...’Порок’ ја открива онаа посебна тематска област во сликарството 
на Мартиноски од првата половина на триесеттите години што е поврзана со 
проституцијата и еротската уметност. Погледната од тие аспекти ’Порок’ има 
програмско-симболично значење во уметноста на Мартиноски“.109 
 Слично е и со „Госпоѓица Арети“, темпера на картон (64 х 35,5 см.); една 
од ретките слики на Мартиноски каде што, до потписот на авторот, тој додал и 
географска одредница за местото во кое делото настанало, во овој случај Солун.110 
Мартиноски во „Госпоѓица Арети“ слика женски акт во цел раст. Претставена во 
контрапост, со едната рака на колкот, таа жена провокативно му го возвраќа 
погледот на гледачот. Единствената ’облека’ ѝ се малите црвени чевлички 
и ѓерданот што го носи околу вратот. Поставеноста на телото на моделот (кое 
таа отворено му го покажува на гледачот) и пркосно наназад зафрлената глава, 
небаре само ни потврдуваат дека се работи за портрет на проститутка. Овде нема 
ни трага од сензуалноста што ја видовме во актовите на Цвета, ни од страста што 
се насетува кај актот на платното од Смедеревска Паланка, ниту, пак, оваа слика 
ја има онаа академска димензија на женскиот акт што ја содржи дипломското 
дело на Мартиноски од 1927 година. 
 Блиско до датирањето на „Госпоѓица Арети“ е маслото на платно 
„Три грации“, единственото, колку што ми е познато, кај што Мартиноски ни 
претставува повеќе женски фигури одеднаш. Трите девојки седат (двете одлево 
на некој диван, а таа оддесно на столица) во ателјето на уметникот. Зад нив се 
гледа штафелај на кој е потпрена една слика со коњи. Првата девојка одлево ја 
префрлила раката околу рамената на девојката до неа и ѝ ги покрива градите, 
додека третата девојка држи гитара. Сликата е решена во експресионистички 
манир, со брзи, нервозни потези. 
 Иако постојат слики на Мартиноски кај што се појавуваат девојки 
кои наликуваат на овие на платново, јас не верувам дека се работи за дело 
направено по модели што биле поставени во студиото на Мартиноски. Трите 

150. Госпоѓица Арети, 1931,
темпера на картон, 65 х 35 cм.

108. Сликата се појавува во каталогот под реден 
број 18. Види Каталог изложбе Николе 
Мартиноског и Зоре Поповић, од 14-24 фебр. 
1932, Београд.
109. ПЕТКОВСКИ1982, стр. 77.
110. Повеќе за потписот на оваа слика види во 
поглавјето, „Потписите на Никола Мартиноски 
во периодот 1920-1945“.
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девојки не изгледаат уверливо, а на платното се претставени секоја со различна 
боја на косата: црна, руса и црвена. Стилистички, оваа слика може да се поврзе 
со ликовниот манир на Мартиноски од периодот 1932-33 година.
 Во трите веќе споменати слики („Порок“, „Госпоѓица Арети“ и „Три 
грации“), елеганцијата на женското тело е намерно изоставена. Не можеме дури 
ни да кажеме дека сцените во овие дела се еротски. Цртежот на Мартиноски е 
точен (секако, во рамките на ликовниот израз на Мартиноски во тој период). Тој 
не крие ништо, но ги претставува жените, нивните ’атрибути’ и нивните тела, на 
еден ’агресивен’ начин кој не ласка. Тоа што тие девојки го имаат, тука е изложено 
на увид на сите, на еден по малку груб, брутален начин. Голотијата станува 
’трансакција’, лишена од сета магија, од сета еротичност и од сета сензуалност 
што ја имаа претходните женски актови на Мартиноски. 
 Со слично датирање до последната слика („Три грации“) е и едно дело 
што се наоѓа во колекцијата на Националната галерија на Македонија во Скопје. 
Тоа е двострана слика која на задната страна има женски акт. Се работи за делото 
„Мртва природа – Цвеќе/Женски акт“. И покрај тоа што формата на женското 
тело и заднината се јасни, оваа слика го нема завршниот финиш кој се очекува 
од Мартиноски, ниту пак финишот кој е присутен на предната страна на платното 
со мртвата природа. 
 На оваа слика Мартиноски претставува една жена/девојка која седи на 
некаков диван/кауч. Рацете ѝ се прекрстени во скутот, а во десната таа држи некое 
овошје (претпоставка е дека се работи за јаболко). Главата ѝ е навалена, а очите 
затворени. Фигурата е скицирана на платното со темни и одлучни потези на црна 
боја. Мондријановските влијанија во издолжувањето на формата на телото, како 
и во назначувањето на цртите на лицето се очигледни. Сликата, како и позата на 
девојката, може да се поврзе со некои дела на Мартиноски од периодот 1932-33, 
на пример со сликата „Циганка“ репродуцирана во бројот на скопскиот дневен 
весник „Вардар“ од 22. 5. 1932 година. Поставеноста на фигурата, позицијата 
на главата, и начинот на кој рацете на девојките продолжуваат преку скутот се 
многу блиску во тие две дела. Еротика на оваа слика нема. Фигурата на девојката 
е лишена од секаква сексуална нота. За Мартиноски ова дело е претстава на 
женска фигура и ништо повеќе. Симболичните значења на женскиот акт овде се 
неважни. 
 Последниот акт што ќе го разгледаме е „Акт на девојче“, од приватна 
колекција во Швајцарија.111 На платното го гледаме голото тело на едно девојче. 
Девојчето седи на некое столче, со скрстени раце во скутот. Сината марамата ѝ 
прекрива само дел од долгата коса која во две плетенки паѓа одзади, а над левото 
уво, во косата, тоа носи голем црвен трендафил. Заднината, ѕидот на собата 
во која се наоѓа, е едноставно решена и на ѕидот се гледа сенката што ја фрла 
телото на девојчето. За разлика од претходните примери, ова дело потекнува 
од крајот на триесеттите години (претпоставка е дека е настанато околу 1939-
40 година), а тоа е период кога Мартиноски твори со реалистичен ликовен 
израз. На платното нема издолжување на формата или деформации. Напротив, 
телото е реалистички предадено. Контурите се засилени со темни, црни линии, а 
формата е оставена со промени во тонот на бојата. И покрај директниот поглед 
на девојчето кон гледачот, како и присуството на голото женско тело, ова платно 
е далеку од портретот на „Госпоѓица Арети“ или од женскиот акт во Смедеревска 
Паланка. На овој модел Мартиноски не му додава некакви еротски тонови, туку 
ја решава сликата и композицијата на многу класичен начин, каде што женското 151. Цвеке/Акт, масло на платно, 67 х 54 см.

111. Оваа слика на Мартиноски е репродуцирана 
во серијата југословенски марки со тема „Актот 
во југословенското сликарство на ХХ век“.
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тело само по себе претставува мотив што тој го обработува, без да навлегува во 
симболиката на темата – женски акт.
 Темата женски акт во сликарството претставува приказ во кој се 
пресекуваат дискурси за женственоста, сексуалноста и конструкцијата на 
уметничкиот идентитет. Поточно, тоа е приказ низ кој, во минатото, се афирмирале 
машкиот уметнички идентитет и машката (хетеро)сексуалност. Но, во средината 
во која Мартиноски живее и работи, голото тело сè уште било табу тема. Најдобар 
пример за ова е судбината на фреските на Мартиноски во кафеаната „Океан“. 
Во 1935 година, Мартиноски ја осликал внатрешноста на кафеаната „Океан“ во 
Скопје. Зградата на кафеаната повеќе не постои, но зачуван е мал број црно-
бели фотографии што прикажуваат некои од фреските на Мартиноски на кои се 
појавуваат женски актови.112 
 Мартиноски е јасен кога станува збор за неговата ’љубов’ кон актот, како 
и за причините поради кои женскиот акт ретко се појавува на неговите дела. Во 
едно интервју во 1938 година, тој изјавил: „Сите мои модели се согласуваат на 
позирање, но седнуваат на столицата прекриени со своите шалови и забрадени 
со шамии. За некој акт тука не може ни да стане збор. На тоа досега не сум ни 
помислил дека може нешто да се случи, дури и само да го спомнам тоа. Но, и 
покрај сето тоа, убавиците од Топаана претставуваат за мене многу поголем 
сликарски интерес вакви какви што се, во своите шарени шалвари, одошто 
нивните црномурести тела и актови“.113

 Неколку години пред смртта, Мартиноски повторно ѝ се навратил на 
оваа тема: „...[С]акам и актови да сликам. Сум сликал и на Академијата, и мошне 
успешни. Но, во оваа средина не може да се добие модел. Моделите од Средното 
уметничко училиште не сакаат да позираат во ателје. И тогаш, по студиите, кога 
дојдов овде не можеше да стане збор за модел за акт. Немав ателје, работев во 
собата во која сите живеевме, или каде што секој час некој можеше да дојде. И, 
каде пред мајка ми можев да барам модел за акт!?“.114 
 Во предвоеното творештво на Мартиноски, се појавуваат повеќе видови 
женски актови. Понекогаш жената на сликите на Мартиноски е предмет на желба 
или на фантазија, и во тие дела преовладуваат еротизмот и сексуалноста. Постои 
и група слики во кои Мартиноски ’обработува’ една социјална проблематика. 
Но, во повеќето женски актови на Мартиноски, сензуалноста на голото женско 
тело е главниот предизвик за уметникот и неговиот основен мотив. Во тие 
слики се гледа дека Мартиноски пред сè е класичен уметник кој се восхитува и 
воодушевува од сите модели што ќе се појават во неговото студио, без разлика 
дали се тоа модели што ќе му позираат, или, пак, се работи за цвеќе или риба кои 
Мартиноски ќе ги предаде на платното како мртва природа. За Мартиноски пред 
сè е важна работата, а мотивот е од второстепено значење.
 
ФРЕСКИТЕ НА МАРТИНОСКИ ВО КАФЕАНАТА ОКЕАН

  Од средината на триесеттите години датираат и актовите на Мартиноски 
што се појавуваат во ѕидните слики во кафеаната „Океан“, срушена неколку 
години по завршувањето на Втората светска војна (во 1947 или 1948 година). За 
среќа, зачувани се неколку црно-бели фотографии од внатрешноста на кафеаната, 
како и неколку матни репродукции на фреските во броеви од дневни весници, 
кои овозможуваат ’скромен’ увид во тие дела на Мартиноски. 
 Кафеаната се наоѓала во приземјето на куќа што била сопственост на 

152. Акт на девојче, околу 1940, 
масло на платно, 63,5 х 53 см.

112. Поради комплексноста на проблемот повр-
зан со ликовната обработка на уништените 
фрески, тие се разгледани на крајот на ова 
поглавје.
113. М. Т., „Г. Мартиноски који искључиво слика 
Цигане излагаће у Београду“, во Правда, 
21.11.1938. 

114. СПИРКОСКА 1978.
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Мартиноски, на улицата Корнелие Станковиќ бр. 18.115 Идејата да се украси 
внатрешноста на објектот со ѕидни слики потекнала од тогашниот стопан на 
кафеаната. „Г. Мартиноски ги направил овие фреско-композиции минатата есен 
[пишувано кон крајот на 1936 година] на молба на закупецот на... ’Океан’, кому 
работата веќе две години не му одела најдобро. Гостите станувале сè поретки, а 
и тие што доаѓале нерадо се задржувале подолго. Газда Дане долго размислувал 
каде е причината за таа појава и, не размислувајќи за кризата и за модерните 
времиња, во кои човек може да најде ’другарка’ и на улица, дошол на една важна 
идеја... [Г]о замолил г. Мартиноски некако да ги украси ѕидовите на локалот, а 
овој, ни повеќе ни помалку, цели петнаесет дена ја сликал [внатрешноста на 
кафеаната].“116  
 Изгледа дека при сликањето на фреските, Мартиноски имал помош 
од неколку соработници, а постои можност при работата да му помагал и 
Василие Поповиќ-Цицо.117 Не се зачувани подготвителни скици за сликаните 
композиции, кои, можеби, и не постоеле.118 Фреските биле изведени во „фреско-
секо“ техника.119 „Според [Јарослав] Кратина ... [на Мартиноски] му одговарала 
работата ’ал секо’, [затоа што] со неа можело да се работи, речиси, како и при 
’штафелајното’ сликарство, односно да се изведуваат поправки и да се остварува 
поинтимен однос со користениот материјал. Освен тоа, Кратина претполага дека 
Мартиноски употребил специјално подготвена емулзија за врзување на боите, 
нешто што популарно се нарекува ’млад казеин’“.120 Од изјавите на очевидци 
може да се заклучи дека во фреските „... биле главно користени разни нијанси 
на жолт и кафеав окер, интензивни зелени, разни нијанси на црвена, сина 
итн. Најсветлите партии биле работени во жолт окер. Црвените биле темни, а 
зелените користени за ’сенки’. Фонот бил, обично, интензивен син.“121 
  Не се зачувани точните наслови на декорациите. Петковски погрешно 
изведува дел од имињата на фреските преземајќи го описот на делата, објавен 
во еден текст во „Време“,122 небаре наслови на ѕидните дела на Мартиноски 
(„Пирови“, „Оргии“, и „Герли“)123. Најдетален опис на фреските на Мартиноски 
се наоѓа во текстот на Б. Антиќ објавен во бројот на дневниот весник „Политика“ 
од 15 април 1936 година. „Новите декорации во ’Океан’ биле сликани со чист 
експресионизам, кој инаку го карактеризира сликарството на г. Мартиноски. 
Секоја слика била израз на една концепција на сликарот и имала тенденција да 
го прикаже силниот внатрешен живот на мажите и жените во разни моменти 
и односи. Над подиумот на кој свири мешаниот оркестар, се насликани, преку 
целиот ѕид, во димензии скоро три спрема два метри, баханалии во природа. 
Мажи и жени, навидум можеби некакви антички глумци, се тркалаат по тревата, 
речиси пијани, во најчудниот преплет на тела, раце и нозе. Од преполните 
пехари штедро се истура вино и се наливаат устите, оние кои се сè уште во 
состојба да го примат. Во дното на сликата се гледаат полупијани луѓе што 
прават некои чудни движења. Мажите и жените се насликани потполно голи, во 
природна големина. Оддесно до оваа композиција насликана е жена која спие. 
Таа ја потпрела главата на градите, над неа минува некое чудно животно што ја 
допира со опашката и жената во сонот чувствува страст. Понатаму е прикажано 
едно романско оро. Лево од влезната врата е најчудната слика во оваа уште 
почудна галерија. Едно огромно клопче од вкрстени раце и нозе. Тоа треба да 
претставува починка на маж и жена кои сонуваат среќа. Потаму, и уметнички, а и 
како идеја, една убаво насликана зрелост на жената. Уште понатаму, една голема 
композиција ја преставува љубовта на лебедот. И така редум, на сите ѕидови на 

115. АНТИЋ 1936, стр. 9. Месечната кирија за 
локалот изнесувала 2.000 динари.

116. АА., „Дванаест фреско-композиција г. Н. 
Мартиноског“, Време, Београд, 06. 12. 1936, 
стр. 8.
117. Петковски е конфузен по ова прашање. Во 
неговата книга за Мартиноски (ПЕТКОВСКИ 1982 
(1), стр. 102) тој е дециден и вели: „Во работата... 
на Мартиноски му помагал и неговиот ученик 
и подоцнежен колега Василие Поповиќ-Цицо.“ 
Но, во еден друг текст посветен на ѕидното 
сликарство на Мартиноски (ПЕТКОВСКИ 1975 
(2), стр. 25) тој ќе напише: „Мартиноски тврдеше 
дека му помагале и некои ’непрофесионалци’. 
Не беше сигурен дали му помагал и неговиот 
ученик и подоцнежен колега, Василие Поповиќ-
Цицо“. 
118. Ова изгледа дека била нормална практика 
на Мартиноски кога станува збор за ѕидното 
сликарство. Тој не направил подготвителни 
скици ни за фреските во куќата на трговецот 
Шкаперда (според усна информација од 
наследниците). Дополнително, Петковски 
ни пренесува: „Мартиноски укажуваше дека 
сето тоа е зародено и однапред создавано во 
неговата имагинација.“ ПЕТКОВСКИ 1982 (1), 
стр. 102.
119. Фреско-секо (Fresco-secco) е техника на 
сликање на ѕид каде што пигментите се 
мешаат со органски медиум и се нанесуваат 
на сув малтер. Секо техниката се разликува од 
вообичаената техника на фрескосликарство 
каде што сликањето се прави врз влажен 
малтер.
120. ПЕТКОВСКИ 1975 (2), стр. 25, фуснота 11. 
121. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 102.
122. АА., „Дванаест фреско-композиција г. Н. 
Мартиноског“, Време, 06. 12. 1936.
123. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 102, како и 
ПЕТКОВСКИ 1975 (2), стр. 25.
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кафеаната, г. Мартиноски насликал 13 големи уметнички слики од кои неколку 
се мошне успешни, тие би можеле слободно да се изложат и на некоја изложба. 
Сепак, сите фигури: и машките и женските, се насликани целосно голи и со една 
деформација на линијата за која би можело да се каже дека е последица на 
експресионистичкиот правец на сликање, а не на желбата кај публиката, која ја 
посетува кафеаната, да се пробудат некакви еротски чувства.“124

 Од текстот на Антиќ можеме да идентификуваме шест различни 
композиции. Тоа се: големата фреска (три на два метра) над музичкиот подиум 
во кафеаната, која прикажувала баханалии; претстава на жена што спие, а 
до неа има некое животно; романско оро; маж и жена како сонуваат среќа; 
композиција – зрелост на жената; и приказ на античкиот грчки мит „Леда и 
лебедот“. Интересно е што Антиќ во својот текст наведува дека Мартиноски во 
„Океан“ извел 13 композициии, додека другите современи текстови посветени 
на овие дела на Мартиноски набројуваат само дванаесет.125

  Набргу по завршувањето, фреските биле ’пријавени’ во полиција како 
порнографски слики кои го навредувале јавниот морал. Така, некаде есента 1935 
година, Мартиноски морал да ја ’брани’ својата уметност пред Емил Путник, 
тогашниот шеф на кривичната полиција во Скопје. Но, Путник „...како школуван 
и напреден човек, а притоа и самиот љубител на ликовната уметност, откако 
убаво ги разгледал сликите на г. Мартиноски на ѕидовите на ’Океан’, заклучил 
дека сликите се уметнички дела и како такви не се порнографија што може да 
го навредува јавниот морал“.126 Меѓутоа, неколку месеци подоцна, „...во втората 
половина од март 1936 година, сантитетската комисија која вршела преглед на 
локалот, повторно го забележала необичниот изглед на декоративните слики на 
ѕидовите на ’Океан’. Во својот извештај, Управата на полицијата констатирала 
дека ’ѕидовите на овој локал се премачкани со порнографски слики’“.127 Тогаш 
се формирала двочлена комисија што требало да ги ’оцени’ сликите. Комисијата 
била составена од еден сликар (Драгутин Инкиостри-Медењак, кој во моментот 
работел во образовното одделение на Банската управа) и од еден полициски 
службеник.128 По прегледот на фреските, комисијата дала неодредено мислење.129 
Таа заклучила дека фреските се несомнено уметнички дела и „...штета што како 
такви тие стојат на ѕидовите на еден ноќен локал за забава. Но, токму затоа што се 
изведени во еден таков локал, и ако се сака и понатаму да фигурираат како ѕидна 
декорација, тие не може да останат во првобитната состојба. Затоа во нив треба 
да се преработат или коригираат некои работи и да се доведат во согласност 
со принципите на јавниот морал“.130 Повинувајќи се на пресудата од комисијата, 
Мартиноски извршил темелни корекции на композициите. Тој потполно ги 
отстранил од сликите сите машки и женски фигури кои, од гледиштето на строго 
сфатениот морал, можело да изгледаат ’опасни’. Кај некои други тој ги ’скротил’ 
движењата и изразите на лицата. „Со еден збор: [Мартиноски] ги отстранил 
сите зли изрази на душевните состојби на насликаните фигури што можеле 
да претставуваат морална опасност за лицата кои го посетуваат ’Океан’. Со 
голотијата на фреските г. Мартиноски многу помалку се мачел. Тој, едноставно 
ја покрил. Нимфите и пијаниците, балерините и ’зрелите жени’ добиле по еден 
додаток за пристојност. На некои им насликал килоти со убави тантели  околу 
ногавиците (мода од 1890). Други добиле многу убави модерни комбинезони. На 
машките фигури им опашал по еден пешкир околу половината. Одредени убаво 
стилизирани и силно изразени балетски сцени, уметникот ги маскирал со лисја 
и растенија“.131 Кога комисијата повторно ги прегледала сликите на Мартиноски, 

124. АНТИЋ 1936, стр. 9.

125. АА., „Дванаест фреско-композиција г. Н. 
Мартиноског“, Време, 06. 12. 1936.

126. АНТИЋ 1936, стр. 9.

127. АНТИЋ 1936,стр. 9.

128. АНТИЋ 1936, стр. 9
129. Ова е пресудата на Управата на полицијата во 
Скопје бр. 27762 од 10 април 1937 година.

130. АНТИЋ 1937, стр. 10.

131. АНТИЋ 1937, стр. 10.



123

таа заклучила дека со новите корекции фреските биле пристојни, но земајќи го 
во предвид локалот во кој биле насликани, дека не биле во согласност со јавниот 
морал. Па затоа, со пресудата на Управата на полицијата во Скопје, бр. 27762 од 
10 април 1937 година, Мартиноски бил принуден да плати казна од 50 динари 
или да мине еден ден во затвор. 
 На 14 април 1937 година Мартиноски поднел писмена жалба до Банската 
управа во Скопје. Повикувајќи се на одредбите на Уставот на тогашната држава, 
во кои науката и уметноста се слободни и уживаат заштита од државата, 
Мартиноски истакнал дека, во конкретниот случај, неговите фрески биле 
уметнички дела. „Сосема е сеедно... дали уметничкото дело е ставено на платно 
или на ѕид, дали се наоѓа во некој салон или во кафеана. Тоа останува уметничко 
дело... Тука нема место за шаблон, и суд за такво дело не може да се донесе 
врз основа на Законот за внатрешно уредување или врз основа на прописите на 
полициските налози...“.132 Мартиноски на комисијата, која одлучила актовите да 
се облечат, не ѝ ја признавал ’уметничката компетенција’, а воедно ѝ го негирал 
правото на Управата на полицијата, таа да биде судија за тоа дали едно дело е 
уметничко или е порнографија. „Тоа може да биде предмет на оцена на една 
комисија составена од стручњаци-уметници... Мартиноски е потполно уверен 
во исправноста на своите уметнички креации. И затоа, тој е решен, во случај 
пресудата да остане на сила, да издржи еден ден во затвор наместо да плати 
50 динари казна“.133 За жал, епилогот на оваа случка не ни е познат. Интересно е 
дека скопските дневни весници не донесуваат информации за судскиот процес 
или за целата ’врева’ околу фреските во кафеаната „Океан“.
 На зачуваните фотографии може да се забележи дека поголемиот дел 
од фреските претставувале човечки фигури во природна величина и дека биле 
врамени со дрвени рамки прицврстени директно на ѕидовите. Фоторепродукции 
на фреските се објавени во бројот на „Време“ од 6. 12. 1936, и оној на „Политика“ 

153. Фотографија од внатрешноста на 
Кафеаната Океан

154. „Поради уметничките фрески во кафеаната 
Океан, сликарот Никола Мартиноски е осуден 
на пеесет динари казна или еден ден во затвор“, 
текст во белградскиот дневен весник Политика 
од 15.04.1937

132. АНТИЋ 1937, стр. 10.
133. АНТИЋ 1937, стр. 10.
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од 15. 4. 1937. Сè на сè, фото-записи постојат за вкупно шест од фреските на 
Мартиноски во „Океан“. 
 За жал, само една од фреските на фотографиите можеме да ја 
идентификуваме со фреска што се јавува во описот на делата кај Антиќ. Станува 
збор за жената што, додека спие, ја „допира некое животно“. Од фотографијата 
може да се заклучи дека оваа фреска е сликана на два соседни ѕида. Во средината 
на фотографијата забележливо е ’извиткување’ на дрвената рамка на фреската. 
Таа се движи, одлево надесно, паралелно со хоризонтот, а во еден момент, 
точно на средината на фотографијата, продолжува под агол кон десниот горен 
ќош. Дополнително, на фотографијата се забележува една вертикална линија, 
која ’тече’ по средината на фреската, преку телото на жената, минувајќи под 
нејзиниот стомак.
 Ова дело на Мартиноски прикажува еден легнат женски акт. Бидејќи 
жената е целосно гола (на фотографијата, таа нема ништо на себе освен еден 
ѓердан околу вратот), можеме да претпоставиме дека станува збор за фотографија 
на фреската пред Мартиноски да ги изврши корекциите. Фотографијата не е 
доволно јасна за да се заклучи каде точно се наоѓа жената, дали се работи за 
слика на женски акт во природа, или во ентериер. Изгледа дека над главата 
на жената Мартиноски насликал друга врамена слика (уште еден женски акт, 
пример за слика во слика?!) така што, можеби, се работи за ентериер. 
 Животното што го споменува Антиќ се наоѓа веднаш до жената и како да 
ја следи контурата на нејзиното тело. Почнувајќи откај коленото на поткренатата 
десна нога на жената, телото на животното се ’движи’ паралелно со телото на 
жената, преку нејзиното бедро до десната града. Се забележува главата на 
животното со отворена уста и со назначени очи. Не е јасно дали се работи за 
стилизирана змија (што на делото би му дало одредено алегориско значење), 
за куче (можеби од расата јазавичар?) или за некое друго, измислено животно. 
Интересно е да се забележи дека на фреската се појавуваат јасни темни партии 
само кај косата на жената, кај ѓерданот околу нејзиниот врат и меѓу нејзините 
нозе.
 Овој акт е необичен во творештвото на Мартиноски. Телото на жената 
е робусно, лицето е предадено во профил, а позата е сугестивна. И покрај тоа 
што Петковски, во основа, сака да ги поврзе фреските на Мартиноски со некои 
дела на Анри Матис,134 цртите на лицето на жената како и формата на нејзиното 
силно тело имаат повеќе допирни точки со некои дела на Пикасо од почетокот на 
дваесеттите години.135 
 Јас претпоставувам дека големите, долги фотографии на хоризонталната 
композиција, објавени во „Време“ и во „Политика“, ја претставуваат најголемата 
фреска во кафеаната. Се работи за фреската што се наоѓала над музичкиот 
подиум и била со големина три на два метра. На матните фотографии може да 
се забележи дека станува збор за комплексна композиција со повеќе човечки 
фигури. За жал, деталите на телата и поставеноста на фигурите во композицијата 
не може точно да се одредат (дали се тоа две или три фигури блиску до самиот лев 
вертикален раб, две девојки и еден маж?). Дополнително, не е јасно ни колку од 
композицијата можеме да видиме на фотографиите. Фотографијата објавена во 
„Политика“ покажува дека композицијата на Мартиноски продолжува надесно 
и по последната девојка што ја гледаме на репродуцираната во „Време“. На 
фотографиите се гледа цела низа голи тела. Девојка која се потпира на маж зад 
неа; друга која (сугестивно) ги шири нозете кон гледачот; трета која танцува (?)... 

155-158. Дел од фреските на Никола 
Мартиноски во Кафеаната Океан

134. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 103.
135. На пример, види ја сликата на Пикасо 
„Седната жена“ од Музејот Пикасо во Париз, 
од 1920, „Изворот“, сега во колекцијата на 
Модерниот музеј во Стокхолм, од 1921, или „Три 
жени на извор“ во Музејот на модерна уметност 
во Њујорк од 1921 година (Seated Woman 
= Marie-Thérèse, Musée Picasso; The Source, 
Moderna Museet; Three Women at the Spring, The 
Museum of Modern Art). Дополнително, жените 
во двата цртежа на Пикасо „Легната жена“ и 
„Навалена жена со турбан“ имаат слична поза 
со таа на фреската на Мартиноски (Reclining 
Woman, Bibliothèque nationale de France, 
Départеment des Estampes; Reclining nude with 
a Turban, Collection Hegewisch во Hamburger 
Kunsthalle). Кога веќе говориме за позата на 
жената во фреската на Мартиноски треба да се 
посочи и цртежот на Матис, Reclining Odalisque 
with Turkish Trousers (Odalisque étendue, 
pantalon turc) во колекцијата на Centre Georges 
Pompidou, Musée National d’Art Moderne/Centre 
de Création Industrielle во Париз. Сите овие 
примери говорат за тоа дека таа поза е добро 
позната во уметноста.
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Изгледа дека сите тие се наоѓаат во некаков пејзаж. Описот на Антиќ за сцена 
која претставува баханалии одговара на тоа што го гледаме на снимките.
 На една од фотографиите од внатрешноста на кафеаната може да се 
забележат две од композициите на Мартиноски. Тие се насликани на ист ѕид, но 
ги дели носечки столб. Од фотографијата може да се заклучи дека актовите на 
овие фрески не се со природна големина и дека композициите на Мартиноски 
биле поставени во средното ниво на ѕидовите на „Океан“. 
 Во левата композиција гледаме две голи жени во пејзаж. Двете жени 
стојат, таа одлево во раката држи некое овошје, додека другата како да носи 
нешто над главата. Не е јасно што претставува фреската оддесно, дали се тоа само 
апстрактни геометриски форми или се работи за љубовен пар во прегратка? Во 
центарот на фреската гледаме една нога и еден задник, а двете кружни форми 
над нив се можеби главите на љубовниците. 
 Од фотографијата може да се заклучи дека нема директен континуитет 
меѓу двете сцени. Линиите на хоризонтот во пејзажот одлево не се совпаѓаат со 
тие во десната фреска. А и тематски, барем на овие две фрески, Мартиноски не 
претставил една поврзана сцена.
 На друга фотографија од внатрешноста на локалот гледаме три човечки 
фигури во пејзаж. Двете фигури одлево јасно може да се идентификуваат како 
жени, додека на фигурата оддесно, во третиот план, не може да ѝ се одреди 
полот. Од левиот долен агол на фреската ’излегува’ едно животно, куче, кое 
небаре ја напаѓа централната женска фигура.
 За сугестивноста на фреските на Мартиноски можеби најмногу говори 
една од композициите репродуцирани во „Политика“. Станува збор за дело 
во кое Мартиноски претставува три женски акта. Само девојката во средината 
е свртена кон гледачот, додека другите две, таа одлево (фигурата која седи) и 
фигурата која стои десно, му го вртат грбот на гледачот. Обликот на грбот на 
првата девојка одлево (барем на фотографијата во весникот) прилега на пенис 
во ерекција.
 И покрај слабиот квалитет на фотографиите, можеме да заклучиме 
дека Мартиноски го приспособил својот ликовен јазик кон специфичноста на 
објектот, како и кон техниката во која работел. Во претставените сцени се гледа 
упростување на формите и декоративна шематизација. Телата на фигурите се 
стилизирани и изведени со контури и на нив не може да се забележи детално 
предавање на тродимензионалната форма на човечкото тело.
 „Мартиноски по ѕидовите на „Океан“ разработил тематика, чии 
општи белези се една визуелна симболична ода, за љубовта и радоста на 
живеењето... Станува збор за сосема исклучителна појава во југословенското 
ликовно творештво од тоа време. Во „Океан“ е развиена широка панорама 
на една мошне специфична развиорена визија. Основниот импулс (без оглед 
на сите дополнителни моменти и инсинуации) што го поттикнал Мартиноски 
да се зафати со изработка на делата во овој локал, била неговата желба да 
создава монументални дела, остварени како современ пандан за старото ѕидно 
сликарство. Пред тоа, со своето творештво тој опфатил тематско-мотивски 
епизоди што можат да бидат сметани како извесна разработка, како подготовка 
за обликување на проблематиката разрешувана во овој комплекс“.136 
 Јас не би се сложил целосно со оваа оценка на Петковски. За почеток, не 
постојат доволно докази за да може да се види и утврди целиот иконографски 
програм на декорациите на Мартиноски. Јасно е дека се работи за декорации 

136. ПЕТКОВСКИ 1975 (2), стр. 25.
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со специфична тематика, изведени за да му припаѓаат на еден ’ноќен локал’. Но, 
некои од фреските изгледа дека немаат ’оргазмична’, ласцивна природа. Во нив 
Мартиноски, понесен од основната идеја да создаде циклус на фрески кои во 
сржта ќе го носат женскиот акт како основен мотив, јасно отстапува од своите 
секојдневни мотиви и од своето ликовно творештво. Точно е дека во првите 
години од деценијата во неговиот опус се јавуваат сцени од ноќниот живот (без 
разлика дали се работи за сцени на пијани луѓе, за кафеански веселби или за 
портрети на разни проститутки), но, кога ќе споредиме некои од тие слики со 
фотографиите што ги прикажуваат фреските во кафеаната „Океан“, разликата 
е јасна. Додека на посочените слики Мартиноски се занимава со гревовите, 
порокот и слабоста на луѓето, фреските од „Океан“ ни покажуваат една митска 
Аркадија во која виното слободно тече, а радоста на животот не замира.
 За крај, морам да напоменам дека во антологиската книга „Југословенска 
меѓувоена боемска поезија“137 се објавени две поеми на Никола Мартиноски. 
Втората од овие две поеми на Мартиноски се вика „Кафеаната ’Океан’“.138

ПЕЈЗАЖОТ ВО УМЕТНОСТА НА НИКОЛА МАРТИНОСКИ

 Од сите теми што Никола Мартиноски ги обработува во своето 
сликарство, пејзажот е најредок. Неговите први пејзажни слики се настанати 
на самиот почеток на неговата кариера. Пејзажот како сликарска тема не бара 
специјални подготовки или модели, па затоа е и најзастапен во зачуваните дела 
од тој период. Од годините пред Мартиноски да замине за Букурешт потекнуваат 
делата „Пејзаж“ и „Утрински пејзаж“, а од првите години на неговото  школување 
во Романија, сликата „Пејзаж со лебеди“.139 Овие пејзажи се меѓу првите 
сликарски обиди на Мартиноски и во нив е очигледно неискуството на младиот 
уметник.  
 Интересно е дека за време на школувањето во Романија, во творештвото 
на Мартиноски пејзажот ретко се појавува. Строгиот академски програм 
на Школата бил насочен кон фигуративната уметност и сликата „Во поле“, 
единствениот познат пејзаж на Мартиноски од тие години,140 најверојатно е 
настаната додека тој бил во посета во Македонија. Дури по завршувањето на 
студиите, во јуни 1927 година, Мартиноски вистински почнува да се ’интересира’ 
за пејзажот. Знаеме дека за време на престојот во Париз тој направил барем еден 
пејзаж. Тоа е една од сликите со кои Мартиноски учествувал на групната изложба 
на југословенски уметници во Институтот за словенски студии, во февруари 1928 
година. Се работи за загубено дело кое претставувало градски пејзаж.141

 По враќањето во Македонија, во периодот од 1929 до 1932 година, 
пејзажот, посебно градскиот пејзаж, често се јавува во творештвото на 
Мартиноски. Според ликовниот третман на темата, сликите од овие години 
грубо може да се поделат во три групи. Првата група опфаќа слики настанати 
околу 1929 година и во нив централниот мотив е блага, зелена природа во која се 
појавува понекоја ’загубена’ куќичка. Втората група дела се геометриски решени 
градски пејзажи, додека третата, која воедно има и најголем број примери, 
вклучува слики направени под влијание на уметноста на Новата париска школа. 
 По 1933 година, пејзажот во предвоеното сликарство на Мартиноски 
е исклучително редок. Од таа година, слободно може да кажеме дека главна 
преокупација на сликарството на Мартиноски е човечката фигура. Во периодот 
од 1933 до 1945 година постојат многу малку примери на пејзажни слики на 

159. Пејзаж, 1929/30, 
масло на платно, 36 х 60 см.

137. Југословенска меѓувоена боемска поезија, 
Македонска книга, Скопје, 1976.
138. Во книгата двете поеми се објавени со 
македонски препев на Евтим Манев, направен 
од оригиналниот српскохрватски. 
139. За сите овие дела види го поглавјето 
„Почетоци, 1918-1927“.

140. За оваа слика на Мартиноски види го 
поглавјето „Почетоци, 1918-1927“.

141. Повеќе види во „Ликовно творештво“ во 
поглавјето „Париз, 1927-1928“.
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Мартиноски и тие најчесто се појавуваат во парови. Се 
работи за дела во кои Мартиноски ’истражува’ една 
иста сцена или ист мотив. 
 Во првите пејзажни слики на Мартиноски, 
настанати по враќањето од Франција во Македонија, 
го нема динамичниот ликовен израз што може да се 
забележи во некои слики на уметникот од овој период, 
како на пример во портретот на Душан Недељковиќ.142. 
Ликовниот третман на претставената сцена во 
пејзажните дела е близок до пејзажот што се појавува 
во заднината на неколку други големи и важни дела на 
Мартиноски од истиов период. 
 Во предниот план на „Пејзаж“ (масло на картон, 
во приватна колекција во Скопје, со сигнатура во 
долниот десен агол Laki),143 гледаме пат кој минува 
покрај една куќа пред да се загуби вон рамките на 
делото. Во заднината, помеѓу неколку тополи, се наоѓа 
друга куќа со црвен кров и малечки прозорци. Сцената 
е предадена на платното без поголеми варијации во 
светлината, во тонот на боите, а и перспективата на 
пределот е изедначена. Гледајќи ја сликата се добива 
чувство дека, и покрај тоа што можеби иконографски 
се разликува, сцената е продолжение на обработката 
на пејзажот што се појавува на сликата „Романски 
селанки во пејзаж 2“ (потпишана во долниот десен 
агол како Martin/929).144 Говорам за малиот приказ во 
горната половина на сликата каде што, под хоризонтот 
со сивосиното небо, се појавуваат малечки дрвја и една 
куќа со црвен кров.

 Постои уште една слика каде што ликовната обработка на оваа тема е 
слична со претходниот пример. Се работи за пејзаж што се наоѓа на задната 
страна од една двострана слика на Мартиноски, „Циганка/Пејзаж“ (масло на 
картон, 35 х 28 см., сигнатура во долниот десен агол Laki). Претпоставувам дека 
портретот на малата Ромка, потпишан горе лево Martinoski, е подоцнежна творба 
– настаната по пејзажот, но според финишот, таа страна е примарното дело на 
овој картон. Пејзажната сцена, со светлосиното небо, со темносините планини 
во заднината и со зелената ливада во која се губи малата куќичка, е решена со 
одлучни, вертикални, паралелни потези на четкицата. Исти такви потези се јасно 
видливи и на платното на другиот пејзаж. Во двете слики Мартиноски меко ја 
осветлува сцената. Пејзажите се решени без многу детали, но, во крошните на 
дрвјата, како и во делови од зелените ливади, Мартиноски додава потези со 
различни тонови на иста боја, за да направи сенки. „Пејзаж“ и „Циганка/Пејзаж“ 
делуваат како непретенциозни обиди; повеќе како игра и вежба (која сепак ќе 
резултира со завршено дело), отколку како слики во кои Мартиноски вистински 
се трудел да влезе во обработката на некој мотив.
 Приближно од 1930 година потекнуваат две платна кои, поради 
погодност, овде ќе ги именуваме „Скопски пејзаж 1“ и „Скопски пејзаж 2“. Двете 
дела се исклучително необични и стилски не може да се поврзат со останатото 
творештво на Мартиноски од овој период. Сликите претставуваат пејзажи од 

160. Циганка/Пејзаж, 1929/30, масло на картон, 35 х27,5 см.

142. За оваа слика види го поглавјето „Портретот 
во сликарството на Никола Мартиноски“.
143. За овој вид потпис на Мартиноски види го 
поглавјето „Потписите на Никола Мартиноски 
во периодот 1920-1945“.
144. За оваа слики види во „Ликовно творештво“ 
во поглавјето „Скопје, 1929-1931“.
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Скопје. Во „Скопски пејзаж 1“ (масло на платно, 35 х 41 см., без сигнатура, во 
приватна колекција во Скопје, делото е многу оштетено), блиску до десниот 
раб на платното се гледа саат-кулата од Султан Муратовата џамија. Истата саат-
кула можеби се гледа и на другата слика, лево од крстот на црквата. Сцената во 
двете слики е геометриски решена. Крововите на платната имаат црни линии 
што ги означуваат нивните контури, а просторот помеѓу нив е едноставно обоен. 
И покрај тоа што на сликите не може да се насети варирање на светлината, 
перспективата е непостојана (одредени куќи се презентирани од различни 
визури), а хоризонтот и небото се само назначени. Дополнително, ниту една од 
куќите нема детали, сите тие се само шематски насликани. На платната не може 
да се забележи ниту цврст, силен потез на четкицата. Двете платна се сликани 
без фактура и без препознатливата нерватура направена од одлучни потези, 
нешто што е карактеристично за сликарството на Мартиноски. И покрај јасната 
геометризација на иконографските елементи на сликите, не може да се каже дека 
овие две дела се кубистички решени. Кубистичкото претставување на просторот, 
масата, волуменот, дури и на времето, е спротивставено на дводимензионалната 
рамнина на платното. Кубизмот се карактеризира со нагласување на формалната 
структура, со редуцирање на природните форми на нивните геометриски 
еквиваленти и на организирањето на рамнините на претставениот објект 
независно од барањето на формалната репрезентација. Следејќи ги овие 
дефиниции, двете слики на Мартиноски се приближуваат кон кубизмот, посебно 
во сведувањето на формите на крововите на некои основни геометриски 
облици, меѓутоа тие никогаш не ја преминуваат таа граница. Во далечината на 
претставената сцена се насетуваат просторни планови, а синото небо на двете 
платна не остава впечаток на партија која е дводимензионално решена. Мора 
да се забележи дека третирањето на просторот и на формите какво што може 
да се види на овие слики отстапува од вообичаената пракса на Мартиноски. 
Гледајќи ги двете дела заедно, се добива впечаток дека единствената допирна 
точка што тие ја имаат со уметноста на Мартиноски е во колоритното решение 
и во употребата на светлата, чиста боја што може да се забележи и кај некои 
други дела на Мартиноски од тој период. Крововите се скоро лазурно насликани, 
но употребата на луминозна боја која може да се забележи на крововите, на 
некои од сините ѕидови, па дури и во одредени сегменти од бледосивото небо, 
потсетува на зелената ливада и на одделните партии што ја сочинуваат сликата 

на Мартиноски „Семејство“ 
која е со слично датирање 
како и овие две слики.
 Најголемата група 
пејзажи, во целото творештво 
на Мартиноски, потекнува од 
краткиот период кој, изгледа, 
започнува во втората половина 
на 1930 и трае до првата 
половина на 1932 година. 
Слично како и претходните 
две дела, и сликите од овој 
период обработуваат градски 
пејзажни сцени. Во оваа 
група слики спаѓаат делата 

161. Скопски пејзаж 1, 1931 (?),
масло на платно, 35 х 41 см.

162. Скопски пејзаж 2, 1931 (?), масло на платно, 29,5 х 43 см.
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„Еврејското маало во Скопје“ (масло на платно, 60,5 х 40 см., сигнатура долу 
лево Martinoski, во приватна колекција во Белград), „Пејзаж од Скопје“ (масло 
на картон 33 х 32 см., сигнатура долу десно NS Martinoski/1931), „Пејзаж од 
Соко-Бања“ (се работи за двострана слика: на задната страна на ова дело се 
наоѓа еден автопортрет, масло на картон 45 х 38,5 см., без сигнатура, приватна 
сопственост, Ниш), „Старо Скопје“ (масло на платно 50 х 40 см., сигнатура долу 
десно Martinoski, приватна сопственост, Белград), „Улица“ (масло на картон, се 
работи за двострана слика, од предната страна се наоѓа портрет на Турчинче, 
без сигнатура, во приватна сопственост во Скопје), „Офицерскиот дом во Скопје“ 
(масло на платно, 96 х 68 см., без сигнатура, приватна сопственост во Скопје) 
и „Пејзаж од Скопје“ (масло на картон, 71 х 50 см., без сигнатура, приватна 
сопственост, Белград). 
 Неколку од текстовите посветени на самостојната изложба на Мартиноски 
во Белград 1932 година, ги споменуваат неговите пејзажи145 со посебна 
забелешка дека помеѓу старите и новите дела на Мартиноски на кои е прикажано 
старото Скопје, се гледа разлика.146 Таа разлика се однесува на геометриското 
конструктивистичко решение што може да се забележи на сликата „Еврејското 
маало во Скопје“, како и на извиткувањата на формата и на тоналните решенија 
во „Офицерскиот дом во Скопје“.

 „Еврејското маало во Скопје“ датира од околу 1930 
година.147 На сликата гледаме скопска улица, со еден 
човек со фес и со неколку куќи во заднината. Улицата, 
куќите, ѕидовите и сенките, во сцената се геометриски 
решени. „Плановите се карактеристично ’планиметриски’ 
изведени, конструктивистички расчленети. На одредени 
места се вкрстуваат или се пробиваат меѓусебно, 
под остри агли, геометриски обликувани површини. 
Илузионистичката описност е нарушена. Боите се звучни, 
чувствувани со некаква медитеранска топлина, но со 
посмирени (иако јасно дефинирани) тонски односи“.148 
Мора да се нагласи дека постојат извесни сличности меѓу 
оваа слика и еден пејзаж на Модилјани. Се работи за 
„Пејзаж од Југот “ (Paysage du Midi) (масло на платно, 55 
х 46 см., во приватна колекција), кој е еден од четирите 
пејзажи што Модилјани ги насликал на југот од Франција, 
во периодот кога отсуствувал од Париз, во 1918-19 
година. Позицијата на централните елементи (големите 
вертикални куќи) е иста во двете слики. Дополнително, 
и играта и манипулацијата на уметникот со плановите на 
платното, како и ѕидовите кои продолжуваат во далечината, 
без оглед на променливоста на перспективата, се блиски.
 За разлика од „Еврејското маало во Скопје“, другите 
дела што ѝ припаѓаат на оваа група покажуваат ’помеки’ 
солуции. Геометризацијата изостанува, а прикажаната 
сцена има нешто од духот на другите уметници на Новата 
париска школа (посебно од некои пејзажи на Сутин од 
почетокот на дваесеттите). На платната повеќе нема остри 
агли, ниту пак игра со сенката што се спојува со останатите 
елементи прикажани на платното. Композициските 163. Еврејско маало во Скопје, околу 1931, масло на платно, 60,5 х 40 см.

145. ПОПОВИЋ 1932, стр. 167.
146. Д.А., „Изложбе радова г-це Зоре Поповић и 
г.г. Николе Мартиноског и Славка Томерлина“, 
Време, Белград, 15.02.1932, стр. 2.
147. Петковски во својата книга за Мартиноски 
го транскрибира потписот на уметникот, во 
долниот лев агол блиску до работ на сликата, 
како Martinoski/1930 (Петковски, Никола 
Мартиноски, Скопје, 1982, види го каталошкиот 
број 41 во црно-белиот дел од репродукциите). 
Меѓутоа, не само што потписот на сликата не 
содржи датирање, туку и потписот на делото 
Мартиноски го додал по триесетина години 
откога го завршил. Денеска „Еврејското маало 
во Скопје“ е во приватна колекција во Белград. 
Фамилијата на сегашниот сопственик ја купила 
сликата кон крајот на педесеттите на пазар. 
Во тој момент сликата не била потпишана и 
сопственикот не знаел кој бил автор на делото. 
Околу 1961 година, сопственикот се запознал 
со Мартиноски кој го препознал своето дело и 
тогаш ја потпишал сликата.
148. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 80.
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решенија во оваа група дела често се повторуваат или се слични. Окото на 
гледачот се повлекува кон внатрешноста на сцената каде што контурите и 
формата на елементите се извиткани и модификувани со цел да се зголеми 
впечатокот за движење и динамичност. И боите што Мартиноски ги користи се 
разликуваат од претходниот пример. Додека во „Еврејското маало во Скопје“ 
се чувствува една тонска изедначеност, во другите дела Мартиноски користи 
интензивни но не и комплементарни бои (црвени, зелени, сини, жолти) за да ја 
зголеми драматичноста на претставениот предел.
 Пејзажот „Скопје“ датира од 1933 година. Денес, оваа слика (масло на 
платно, 47 х 55 см., сигнатура долу десно NS Martinoski) се наоѓа во колекцијата 
на Малата галерија во Љубљана. Инаку, сликата е откупена од страна на 
Националната галерија во Љубљана за време на тамошната изложба на групата 
„Облик“, во 1933 година.149 Претходно, „Скопје“ била дел и од Обликовата 
изложба во Загреб. Самиот факт што Мартиноски ја пратил оваа слика на тие 
изложби (кои биле исклучително важни за групата – се работи за изложби во 
два големи ликовни центри на тогашна Југославија), говори многу за неговото 
високо мислење за ова дело. 
 Ова е необичен пејзаж во творештвото на Мартиноски. Примерите 
што претходно ги разгледавме покажаа дека при обработката на оваа тема 
Мартиноски е ’смирен’ во изразот и користи колоритни и стилски решенија 
кои го покажуваат влијанието на модерната уметност на Новата париска школа. 
Наспроти тие дела, оваа слика ја има препознатливата бурна игра на четкицата на 
авторот каква што може да се забележи на некои од неговите експресионистички 
слики. На платното нема мирни партии. Небото, планините, куќите, ливадата па 
и малото магаренце во предниот план, сите тие се драматично решени, со потези 
полни со боја кои прават текстура врз целата површина на платното. Тие можеби 
не се меѓусебно тонски усогласени, но заедно дејствуваат кон остварувањето на 
една динамична рамнотежа на бои. Од предвоеното творештво на Мартиноски 
мене ми е познат само уште еден пример на пејзаж кој е стилски слично изведен.
 Во текот на 1935 година, Мартиноски минал извесно време во малото 
место Запрешчиќ, во близина на Загреб. Таму направил неколку дела, а две од нив 
го покажуваат погледот од работната соба на куќата во која престојувал.150 Двете 
дела имаат идентични наслови „Пејзаж од Запрешчиќ“. Ликовната обработка на 
една од тие две слики, говорам за „Пејзаж од Запрешчиќ 1“ (масло на картон, 
33 х 48 см.), е блиска до „Скопје“. Во оваа слика „...се гледа некакво влијание 
од одредени фовистичко-експресионистички пејзажи, што не се лишени и од 
одделни моменти од творештвото на Сезан, во некоја општа смисла на зборот. 
Целата композиција дејствува избалансирано во колористичка и цртачка смисла. 
Боите се полагани со вешти, непресилени потези, што оформуваат мали и 
неизмазнети парцели, петна, плотни...“.151 Вториот пејзаж, „Пејзаж од Запрешчиќ 
2“, тонски е далеку помирен. Гледаме слична сцена, далечни планини, малечки 
црвени кровови на куќи и полиња во предниот план. Можеби целата сцена е 
повторно решена со неповрзани лесни потези, но ниту еден од плановите на 
сликата ја нема тонската силина од претходната слика. 
 Можеби најинтересни пејзажи во творештвото на Мартиноски, се 
неколкуте парови на слики кои обработуваат исти мотиви. Се работи за дела што 
ни овозможуваат директен увид во техниката, како и во процесот на креација на 
Мартиноски. 
 Јасно е дека „Приморски пејзаж“ (темпера на хартија, 23 х 33,5 см., без 

154. Пејзаж од Скопје, 1931, 
масло на картон, 33 х 32 см.

149. Повеќе за оваа изложба види во поглавјето 
„Никола Мартиноски и уметничката група 
Облик“.
150. Види Архив на МАНУ, Фонд „Никола 
Мартиноски“, 33-1.

151. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 100-101.
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сигнатура, во приватна колекција во Скопје) и „Приморски пејзаж“ (масло на 
платно, 64,5 х 53 см., со потпис на уметникот долу десно NSM) претставуваат 
пар. Истата сцена, со минимални измени, Мартиноски ја обработува во двете 
дела. Жолтата плажа во температа, на платното е бела. Погледот на заливот и 
на малото гратче зад кое се издигнува некаков рид е ист, а и светлата површина 
во небото, веднаш над првите куќи одлево, се повторува во двете слики. Дури 
и некои од ситните потези на четкицата кои решаваат и ставаат акценти во 
одделни партии, како и цртежот со кој се дадени формите (и прозорците) на 
некои од куќите, се исти. Всушност температа преставува modello/bozzetto за 
сцената која Мартиноски ја извел на платното. Таа е само скица за остварување 
на поголемото и, условно речено, поважното дело. Мартиноски ја видел сцената 
која го интересирала, и набрзина направил мала скица за да ја запомни и 
подоцна детално да ја обработи во своето ателје. Доказ дека температа служела 

165. Скопје, 1933, масло на платно, 47 х 55 см. 
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само како скица може да се најде во деталната обработка на водената површина 
со разни нијанси на сина што може да ја забележиме на платното, а која во 
потполност изостанува на температа. 
 Сличен пример имаме и во „Пејзаж од Стара чаршија“ (темпера на 
хартија, 50 х 34,3 см., сигнатура горе десно Martinoski, во приватна колекција во 
Скопје)152 и „Мотив од Скопје со поглед на саат-кулата“ (масло на картон, сигнатура 
горе десно вертикално Martinoski 36, во колекцијата на Музеј на град Скопје – 
изложена во Сули Ан). Сликата „Пејзаж од Стара чаршија“ остава впечаток на 
непосредност. Се работи за уште една скица, т.н. modello, каде што уметникот 
бргу ги нанесол боите на хартијата и само ја назначил композицијата која потоа 
е разработена во другата слика. Вакви случаи, каде што го гледаме креативниот 
процес на Мартиноски, се исклучително ретки во неговото творештвото.153 
 Двете дела ја претставуваат истата сцена. Улица во старата скопска 
чаршија, на која жена со стомни оди кон уличната чешма одлево. Главната 

166. Пејзаж од Запрешчиќ 1, 1935, 
масло на платно, 33 х 48 см.

167. Пејзаж од стара чаршија, 1936,
 темпера на хартија

152. Оваа темпера на Мартиноски беше дел од 
изложбата посветена на 100 години од неговото 
раѓање, Никола Мартиноски, неизложени 
дела во Уметничката галерија во Скопје во 
2003 година, каде што беше репродуцирана 
со погрешно датирање „1960 (?)“. Види Никола 
Мартиноски, неизложени дела, 2003, стр. 53.

153. За други вакви примери види во поглавјата 
„Женскиот акт во сликарството на Никола 
Мартиноски“ и „Цртежи“.
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разликата меѓу двата пејзажа е во доработеноста на некои елементи во маслото. 
Таму фигурата на жената е во сооднос со останатите елементи. Крововите 
на куќите што во температа се наоѓаат непосредно помеѓу двете џамии, во 
маслото се заменети со еден голем, долгнавест покрив, со што не се нарушува 
континуитетот на плановите во сцената. А конечно, и начинот како паѓа сончевата 
светлина, како и сенките што таа ги формира, во маслото се дотерани (особено 
сенката на ѕидот кон улицата, веднаш над жената). 
 Од посебен интерес се ликовните решенија на куќите во температа. 
Сите тие се оформени на сличен начин. Прво Мартиноски ја ставил основната 
боја на кровот/куќата па потоа врз неа ставил темни, црни линии за да ја означи 
формата. Постојат неколку места каде што направил промена. На пример, се 
гледа дека првата куќа во дворот непосредно над жената, говорам за куќата која 
има аркади оддесно, прво имала лилав кров врз кој се ставени црните линии. 
Врз нив, Мартиноски ставил неколку потези со четкица во црвена боја. Црвената 

168. Мотив од Скопје со поглед на саат кула, 1936,
темпера на картон.

169. Пејзаж од Запрешчиќ 2, 1935,
 масло на картон, 33 х 48 см.
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боја потполно го покрива делот од кровот што е паралелен со рамништето на 
сликата, додека на другата вода на кровот, сè уште може да се забележи првата 
лилава површина. На овој начин, без да ги меша боите, Мартиноски направил 
белешка за тоа како да го реши кровот на сликата во Сули Ан. И на таа слика, 
куќата има кров со четири води од коишто можеме да видиме две површини. 
Делот од кровот паралелен со рамништето на сликата, исто како и во температа, 
е црвен, но другиот дел, над аркадите на сликата, е во сенка и е решен со 
потемни тонови. Ова го објаснува делумното покривање на лилавата површина 
на температа, како и редоследот по кој овие дела се направени. Мартиноски 
ја искористил лилавата површина, сега само делумно покриена, за да остави 
белешка каде и како треба да паѓаат сенките на сликата.
 Мартиноски никогаш не дал јасна причина зошто пејзажот толку ретко се 
појавува во неговите слики. Претпоставувам дека, и покрај успехот на одредени 
негови слики кои ја обработуваат оваа сликарска тема, таа едноставно не го 
привлекувала. „Секој уметник си има свој ’фах’. Јас со најголемо задоволство 
работам портрети. Почнав со ’Циганките’ и продолжувам и сега да ги сликам. 
Тие се одлични модели, интересни“.154

ЦРТЕЖИТЕ НА НИКОЛА МАРТИНОСКИ

 Цртежот има посебно место во уметничкиот опус на Никола Мартиноски. 
Цртежите опфаќаат четири петтини од вкупниот број на дела во неговото 
творештво.155 И покрај тоа што специјализирал сликарство на Ликовната академија 
во Букурешт, многу бргу по завршувањето на студиите, Мартиноски се покажал 
како силен и иновативен цртач и графичар. Уште на својата прва самостојна 
изложба, отворена во Скопје во 1929 година, покрај сликите – масла на платна 
– тој изложил и цртежи.156 Во текот на триесеттите, цртежите често се појавуваат 
во каталозите на неговите изложби,157 а на една изложба, во 1937 година, 
Мартиноски се претставил и само со цртежи.158 Постојат зачувани примери на 

170. Приморски пејзаж, околу 1935, масло на платно, 64,5 х 53 см.

171. Приморски пејзаж, околу 1935, 
темпера на хартија, 23 х 33,5 см.

154. СПИРКОСКА 1968.
155. За вкупната бројка на дела на Мартиноски 
види: ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 8.
156. За жал, каталог од оваа изложба не е зачуван. 
Но, во скопскиот весник „Наша стара Србија“ од 
17 февруари 1929 година, текстот посветен на 
изложбата (на стр. 2) е илустриран со цртеж. 
Цртежот е потпишан и датиран „Martin 929“ 
(повеќе за цртежот види во текстот подолу). 
(Вакви наводници “_“ нема кај нас) 
157. Можеби најилустративен пример за ова 
е каталогот од самостојната изложба на 
Мартиноски одржана во Скопје 1936 година. 
Иако ценовникот на крајот од каталогот (кој 
воедно ја дава и листата на изложени дела), 
не прави разлика помеѓу техниката на изведба 
на делата (на пример, масло на платно, масло 
на шпер, темпера или цртеж), од цените на 
делата може да се извлечат некои заклучоци. 
Од 52 изложени дела само 13 имаат цена 
над 1000 динари; оваа „висока“ цена би ги 
оквалификувала тие дела како слики – масла. 
Во споредба со нив, цените на другите дела 
се помали; три дела се со цена од 800 динари, 
едно е 750, две се 700, шест се 600, по едно 
дело од 350 и 300 динари, додека останатите 
24 дела се со цена од 500 динари. Логично е 
поголемиот број од овие „поевтини“ изложени 
дела да биле цртежи. Дополнително, каталогот 
има пет репродукции/илустрации. Од тие пет 
илустрации три се цртежи. Повеќе види во: 
Каталог радова колективне изложбе Николе 
Мартиноског, Академског сликара, каталог на 
изложба, Скопје, 1936.
158. Тоа е втората заедничка изложба со Томислав 
Кризман, одржана во Салонот Улрих во Загреб, 
во 1937 година. На изложбата во Загреб 
Мартиноски ќе изложи: „...неколку темпери 
и дваесетина цртежи“. V. M. „Likovna kronika, 
Izložba Krizman – Martinoski u Salonu Ullrich“, 
Obzor, 20.05.1937, Загреб, стр. 36. 



135

цртежи на Мартиноски кои потекнуваат од доцните дваесетти години, меѓутоа 
најголемиот дел од зачуваните предвоени цртежи на Мартиноски потекнуваат 
од периодот од 1935/36 до 1940 година.
 За успехот и за брзиот напредок на Мартиноски во оваа техника сведочат 
и бројни текстови од предвоената југословенска ликовна критика кои ги 
потенцираат квалитетите на неговиот цртеж.159 Впрочем, и самиот Мартиноски, 
говорејќи за своето творештво ќе изјави дека остварил  поголем домет во 
цртежот отколку во сликарството: „И цртежот и сликата исто ме обземаат. Јас 
лично сметам дека дадов поголеми резултати во цртежот. Инаку тој не оди на 
штета на моето сликарство“.160 
 За разлика од сликарството, во цртежот, Мартиноски тематски ќе се 
’специјализира’. Додека во неговото сликарство, покрај бројните портрети 
и фигурални претстави, среќаваме и други теми (мртва природа, сцени на 
ентериери и пејзажи), Мартиноски во цртежите речиси секогаш ќе се фокусира 
само на човечката фигура. Таа определба, човечката фигура како основна тема, 
покажува извесен континуитет, а и директна поврзаност со неговото ликовно 
творештво. Поточно, тематската определба на неговите цртежи е директно 
поврзана со некои од мотивите што тој ги ’истражува’ во своето сликарство.  
 Цртежите на Мартиноски произлегуваат од една чисто хуманистичка 
определба. Во нив преовладуваат претстави на сиромашни луѓе, деца од улица, 
питачи, работници... И покрај одредената стилизација, како и предодреденоста 
за експресионистички ликовен израз, Мартиноски во своите цртежи е секогаш 
јасен и тематски недвосмислен. Тој, можеби, е слободен во интерпретацијата на 
чисто ликовните и апстрактни значења на моделот, но, физичките карактеристики 
на претставениот модел се секогаш точно дадени. 
 Цртежите на Мартиноски се прочистени. Тој во нив ги отстранува сите 
небитни елементи и претставата на моделот е сведена само на основното, на 
најважното. Фигурите во неговите цртежите како да живеат во еден сопствен, 
посебен свет кој не содржи ништо друго освен нив.161 Но, и покрај фокусот на 
претставената фигура, со својата умешност, Мартиноски успева на цртежите 
да им вдахне и друга, посебна содржина. Впрочем, темите што ги обработува 
не се одбрани со цел тој да ја покаже својата графичка виртуозност. Напротив, 
тие се одбрани за да изразат една човечка, социјална проблематика којашто го 
преокупира.
 Огромен број цртежи на Мартиноски се изведени во наједноставната 
техника на цртежот – со молив. Меѓутоа, ликовниот говор и израз на цртежите 
на Мартиноски е само навидум едноставен. Самата техника на цртање со молив 
бара од уметникот да биде технички ’поткован’. Тој мора да биде сигурен цртач, 
кој на графитната аморфна линија истовремено ќе ѝ даде и цврстина и мекост, а 
воедно ќе го означи и волуменот на телата и просторот во кој тие постојат.
 Во една прилика, д-р Слиепчевиќ ќе рече: „Основната склоност на 
уметничкиот темперамент [на Мартиноски] најлесно може да се воочи во 
цртежите од последните две години [пишувано во 1939 година]: тенка линија, 
никаде права туку сета треперлива, трепери со хартијата како некој внатрешен 
пламен. Таа не остава сенка зад себе, туку само ја навестува контурата на ликот, 
кој затоа го чувствуваме како проѕирен, безмалку астрален. Да се одухови 
материјата,  да се фати поскоро физиономијата на работите отколку нивната 
опипливост и сочност, тоа се општите ориентации на Мартиноски. Затоа неговиот 
уметнички темперамент е повеќе лирски и фин, отколку натуралистички и 

159. За пример, види ДОБРИЧАНИН 1936, кој 
во својот текст ќе изјави: „Г. Мартиноски је 
овог пута изложио читав низ својих цртежа. 
Ти његови цртежи задивљују прецизношћу 
и изразитом једноставношћу и загребачка 
критика била је у праву, када је констатовала да 
г. Мартиноски у цртежу нема такмаца у нашој 
земљи“. 
160. Б. Ј., „Средби – Мартиноски, Никола. Не 
репродукција на светското сликарство“, Вечер, 
Скопје, 24. 09. 1964.

161. Цртежите на Мартиноски кои, покрај 
човечката фигура, содржат уште некој 
друг елемент се исклучително ретки. Овде 
ќе спомнам само два такви примера кои 
отстапуваат од тоа ’правило’. „Момче и 
девојче“, дел од постојаната колекција на 
Музејот на современата уметност во Скопје, 40 
х 48 сантиметри, потпишан средина долу како 
N.S.Martinoski, во техниката молив на хартија. 
На цртежот, кој може да се датира околу 1936, 
Мартиноски ни претставува момче и девојче 
седнати на под. Во втор план, блиску до левата 
вертикална граница на цртежот, гледаме 
цилиндричен објект кој изгледа како печка на 
дрва. Друг таков пример на цртеж се наоѓа во 
колекцијата на Народниот музеј во Белград. На 
цртежот, откупен од авторот уште во втората 
половина на триесеттите години, покрај 
главната фигура на жена може да се забележат, 
на подот, таканаречени ’теке’ медалјони на 
туркменски килим.
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патетичен. Неговиот развој одел повеќе во смисла на поголема спиритуалност и 
смиреност на визијата“. 162

 Покрај сродната тематска определеност, може да се забележи дека 
цртежите на Мартиноски многу ѝ должат на линеарноста која се појавува во некои 
од неговите слики, а на некој начин и произлегуваат од неа.  Веќе видовме колку 
е важен цртежот во сликаните дела на Мартиноски. Во цртежите на Мартиноски 
фигурата речиси без исклучок се базира на контурата, која често и во неговите 
слики е графички истакната. Тој ги сведува цртежот и формата на телата на една 
чиста, едноставна линија што егзистира на хартијата без присуство на сенки и без 
непосредно обележување на волуменот на претставените фигури.  
 Раката на Мартиноски го води моливот без задржување и без сомнеж. 
Неговата линија има уникатен ритам што полека, но сигурно, го освојува просторот. 
Задржувајќи го ликовниот јазик од своите сликани дела, сега ’прочистен’ со 
склоноста кон една геометриска и линеарна апстракција, неговиот цртеж 
навлегува во пластичната форма на цртачката дисциплина. Сведен исклучиво на 
линијата како изразно средство, цртежот на Мартиноски секогаш се одликува со 
неоспорна оригиналност и свежина. И покрај бројните цртежи кои обработуваат 
една иста тематика, каде што истиот модел се појавува во многу блиски/слични 
варијанти, сите цртежи изгледаат автентични. Во тие примери уметникот не прави 
дупликат, туку напротив, го истражува моделот, претставувајќи го на цртежот 
со мали но битни разлики; токму тие цртежи на Мартиноски овозможуваат 
редок поглед во неговиот процес на работа. Истовремено, тие говорат и за 
една исклучително лирична, сензибилна сликарска природа, и го откриваат 
Мартиноски како уметник кој совршено владее со цртачката техника.
 Цртежите на Мартиноски може да се поделат во четири групи. Помеѓу 
тие групи понекогаш нема јасни граници, па одредени цртежи може да припаѓаат 
и на повеќе од нив. Првата и најголема група цртежи на Мартиноски се оние 
цртежи што се заокружени како уметнички дела. Тоа се цртежи што Мартиноски 
ги третирал на ист начин како и своите сликани дела. Во оваа група влегуваат 
цртежите кои Мартиноски ги излагал на изложби. Пример за такви цртежи се: 
„Беспризорни“, „Баба со внуче“ и „Жена со две деца“.
  Втората група се состои од цртежи кои се скици или студии. Тоа се цртежи 

172. Кокота, околу 1930, молив на хартија. 174. Девојки во кафеана, околу 1932,
молив на хартија, 25 х 17,6 см.

173. Во кафеана, околу 1932,
молив на хартија, 18,5 х 14 см.

162. СЛИЈЕПЧЕВИЋ 1939, стр. 13.
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што му ’служеле’ на уметникот во подготовката на некое друго, условно речено, 
поважно дело. Понекогаш цртежите од оваа група може да влезат и во првата 
категорија. Во опусот на Мартиноски ваквите цртежи се ретки. Пример за цртежи 
што ѝ припаѓаат на оваа група се: „Скица на глава“ и „Питач“.
 Третата група се состои од цртежи кои се приближуваат, или навлегуваат, 
во областа на карикатурата. Цртежите на Мартиноски од оваа група обично се 
со покомплексни композиции и претстави на повеќе човечки фигури, додека 
ликовниот израз во нив има нагласени експресионистички карактеристики. 
Пример за цртежи од оваа група се: „Кокота“, „Девојки во кафеана“ или „Во 
кафеана“. 
 Поради јасните асоцијации со престојот на уметникот во Париз (говорам 
за приказот на модерната жена до левата вертикална граница на цртежот според 
кој го добил својот наслов), Петковски го датира „Кокота“ во 1929 година, што мене 
ми изгледа премногу рано. Направен со молив, цртежот ни претставува модерна 
девојка со шапка и чанта, нашминкана и накитена, во модерна облека (фустан со 
деколте и кратки ракави), која пали цигара. Во вториот план гледаме цела низа 
други фигури кои небаре ѝ се потсмеваат. Тоа се парови градски облечени луѓе. 
Еден од тие парови шета кученце, додека друг е во нежна прегратка. Фигурите во 
цртежот не се реалистично претставени. Цртежот е комична претстава на подбив 
на тогашното современо општество. Сличен е и цртежот „Во кафеана“. Мартиноски 
ни претставува група пијани луѓе во кафеана. Човекот во долниот десен агол се 
испружил на подот и веќе спие, 
луѓето над него не можат да 
стојат, па се потпираат еден на 
друг, додека централните фигури 
на двајцата мажи кои сè уште 
седат на маса и пијат (левиот 
маж во својата рака држи чаша 
и изгледа како да се готви да 
се напие) уживаат во музиката 
на виолинистот кој се наведнал 
над нив. Гледаме карикатура на 
лумпувањето и прекумерноста. 
„Девојки во кафеана“ е пример 
за цртеж што може да влезе 
во повеќето групи цртежи на 
Мартиноски. Тој е карикатурална 
претстава на девојка која пие во 
кафеана. Од брзината со која се 
поставени некои од елементите 
во сцената – цртежот има бројни 
мали корекции –, се добива 
впечаток за цртеж направен 
според вистинска сцена/модел. 
Со тоа, тој влегува и во втората 
група цртежи на Мартиноски 
– скици или цртежи кои имаат 
подготвителен карактер.

175. Репродукција на цртежот Безпризорни од 
1937 година.

176. Безпризорни, 1928 (?),
молив и дрвени боици на хартија, 54 х 36 см.
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 Последната група црте жи на Мартиноски се цртежи – илустрации. 
Цртежите што ѝ припаѓаат на последнава, четврта група најчесто отстапуваат од 
вообичаениот ликовен израз на Мартиноски во оваа техника. Изгледа дека ниту 
еден од цртежите што Мартиноски ги правел за да илустрираат некој текст не е 
зачуван, па за нив дознаваме преку репродукции.
  Мартиноски повеќе пати изјави дека цртал уште од мали години,163 но 
за жал, нема зачувани примери од тие најрани цртежи. За време на студиите 
на ликовната школа во Букурешт, цртањето било задолжителен предмет, а на 
Мартиноски му го предавал Фредерик Шторк. Меѓутоа, и цртежите на Мартиноски 
од тој период, 1920 – 1927 година, се загубени. Двата најрани зачувани цртежа 
на Мартиноски потекнуваат од времето по неговото враќање од Париз во Скопје 
(крајот на 1928 и почетокот на 1929 година). Тоа се „Беспризорни“ и „Студија на 
глава“.
 „Беспризорни“ е, можеби, најстариот зачуван, а воедно и најпознатиот 
цртеж на Мартиноски.164 Денеска тој е дел од постојаната колекцијата на Галеријата 
Никола Мартиноски во Крушево. За жал, цртежот е многу оштетен: горниот десен 
агол недостасува, хартијата неколку пати била превиткана, на неа има повеќе 
дупки – посебно во горниот и во долниот лев агол – и бројни оштетувања од 
влага. Дополнително, самиот цртеж (т.е. линиите што го сочинуваат) е со физички 
оштетувања и страдал од несоодветните услови во кои бил изложен во Галеријата 
во Крушево. Со големина 54 х 36 сантиметри, цртежот е потпишан долу лево со 
потпис кој ѝ припаѓа на групата потписи 2. ж. 165 (N Martinoski S/1928); додека 

во десниот долен агол тој е уште еднаш 
датиран – 1928.166 Техниката на изведба, 
во каталогот на Галеријата,167 како и во 
книгата на Петковски,168 е заведена како 
„молив во боја на хартија“. 
 Овој цртеж, уште пред 1945 година, 
неколку пати е репродуциран во книги169 
и во дневни весници.170 Споредбата 
на цртежот со една од репродукциите, 
онаа објавена во весникот „Глас Југа“ во 
1940 година, открива бројни разлики.171 
Детето во првиот план, кое се наоѓа 
најблиску до десната вертикална граница 
на цртежот, е претставено во профил. На 
репродукцијата може да забележиме 
неколку потези на неговата глава, еден 
“V“ потез над неговото уво и уште еден, 
погоре, што ја означува линијата на 
неговата коса. Овие два потеза денес 
ги нема на цртежот во Крушево. Таму, 
пак, има неколку други потези што ги 
означуваат превиткувањата на крагната и 
на палтото/кошулата, а кои не се гледаат 
на репродукцијата. Понатаму, очите на 
девојчето во вториот план се исто така 
изменети, а промени има и во пределот 
на нејзиниот врат. Слично е и со ногата 177. Другари, околу 1935, молив и туш на хартија.

163. БАКЕВСКИ 1971.

164. Јас морам да спомнам дека постојат 
сомнежи во датирањето на овој цртеж. Поради 
присуството на датата во потписот, во стручната 
литература за Мартиноски цртежот е датиран во 
1928 година. Меѓутоа, некои од иконографските 
елементи во него, посебно детенцето со 
морнарската капа (повеќе за тоа види текст 
долу), како и неговата прва репродукција во 
втората половина на триесеттите години – 
прв пат цртежот е репродуциран во книгата 
на Растко Пуриќ објавена во 1937 година – 
(повеќе за таа книга види подолу, во текстот 
„Илустрации“), можеби укажуваат дека овој 
цртеж е настанат во средината на триесеттите 
години, а дека потоа Мартиноски грешно го 
датирал. За крај, уште би посочил дека во ниту 
една од предвоените репродукции на цртежот 
не може да се видат потписот и датирањето кои 
сега ги гледаме на хартијата.
165. Повеќе за овој тип на потпис види текст 
подолу.
166. Бројките на ова датирање (1928) се 
разликуваат од вообичаените бројки со ракопис 
на Мартиноски и можеби се ставени подоцна 
на цртежот, од некое друго лице.
167. Каталог на Галерија Никола Мартиноски, 
Крушево, 1990, стр. 29, репродукцијата на 
цртежот се наоѓа на страница 24.
168. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 13 со репродукција, 
повеќе за цртежот на страница 54.
169. Цртежот е репродуциран на страница 44 во 
ПУРИЋ 1937.
170. На пример СТЕФАНОВИЋ 1940.
171. Споредбата на предвоените репродукции на 
цртежот покажува дека за сите нив е користена 
истата фотографија.
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на второто девојче кое гледа 
директно во гледачот. На 
репродукцијата, линијата што 
го означува нејзиното десно 
стапало е континуирана, 
додека на цртежот во 
Кушево е прекината. И во 
цртежот на последното 
дете се гледаат бројни мали 
разлики помеѓу цртежот во 
Крушево и репродукцијата 
(превиткувањата на десниот 
ракав од блузата, контурата 
на капата, цртите на носот...). 
 ’Инспекцијата’ на цртежот 
во Крушево покажува дека 
јаките, темни контури на 

фигурите, кои се веднаш видливи, го следат цртежот со молив. Тој цртеж е 
малку видлив, неговата трага избледела со текот на времето, но на некои места 
сè уште се гледа под – или околу – силните црни контури. Се стекнува впечаток 
дека силните контури се ставени за да го потенцираат, да го зајакнат цртежот. 
Постоењето на тој прв цртеж со молив, под јаките контури кои сега ги гледаме, 
поради што и заклучуваме дека бил нанесен на хартијата пред нив, ни помага 
при одгатнувањето на разликите помеѓу предвоените репродукции и цртежот во 
Крушево. Морам да напоменам дека и јаките контури и цртежот со молив под 
нив се несомнено дело на Мартиноски.  
 Постојат две можности што ги објаснуваат причините поради кои 
Мартиноски ги повторил и ги ’зајакнал’ контурите на фигурите во цртежот. Тоа 
се случило во временскиот период од последната предвоена репродукција на 
„Беспризорни“, до моментот кога цртежот влегол во колекцијата на Галеријата, 
при нејзиното основање во 1968 година. Првата можност е дека цртежот со молив 
со тек на времето избледел, па Мартиноски, не сакајќи да го ’загуби’, го повторил. 
Втората можност е дека Мартиноски бил приморан да ги ’зајакне’ контурите на 
фигурите за да може цртежот ’верно’ да се репродуцира. Репродуцирањето, 
особено на цртеж, во црно-бела верзија, бара јасна и контрастна фотографија на 
која првите, меки потези со молив на Мартиноски не би биле доволно видливи.172 
 Дополнително, мора да се забележи дека фигурите на цртежот, во 
репродукциите, изгледаат ’чисто’. Во нив, на неколку места, се гледаат тенки, 
меки линии на молив од кои може да се заклучи дека во моментот кога настанал, 
цртежот не отстапувал од вообичаената техника на Мартиноски: да работи само 
со линија – контура на фигурата. Сенчењето/боењето на фигурите со дрвените 
боици, коешто сега може да го видиме на хартијата, не само што не се појавува 
на предвоените репродукции на овој цртеж, туку го нема ни препознатливиот 
јасен и сигурен потез на раката на уметникот. Мое мислење е дека сенчењето 
со дрвените боици е подоцна додадено на цртежот и дека тоа не е дело на 
Мартиноски. 
 Интересно е уште да се забележи дека при тие рани репродукции на 
овој цртеж, тој не е публикуван под името „Беспризорни“. Во весникот „Глас 
Југа“  од 23 октомври 1940 година го среќаваме под името „Деца од улица“,173 во 

178. Деца со петел, околу 1935, молив на хартија.

172. За други вакви примери каде што Мартиноски 
морал да го ’зајакне’, потенцира цртежот за 
да биде видлив при репродукција види текст 
подолу.

173. „Деца улице“, во Глас југа, 02.10.1940, стр. 
7. Под истиот наслов цртежот е објавен и во 
изданието на весникот од 02.11.1940 година
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изданието од  19 ноември 1940 годна се јавува со насловот „Деца од скопската 
улица“,174 додека во бројот од 29 декември 1940 цртежот е именуван како 
„Незгрижени деца“.175 Во текстот на книгата на Петковски тој се појавува и под 
насловот „Беспримерни“.176

 На цртежот ни се претставени четири дечиња, две момчиња и две 
девојчиња. Сите деца седат наземи, боси. Нивната облека (дали се тоа кошули 
или капути/шинели?), изгледа износена и трошна. Поради превиткувањата на 
ракавите се добива впечаток дека некои од парчињата облека што ги носат не 
им одговараат, дека се преголеми за нив. Двете девојчиња носат марами што 
им ги покриваат косите. Момчето во предниот план изгледа како да нема коса, 
додека другото момче носи морнарска капа. Таква морнарска капа, во средината 
на триесеттите години, често ќе се појавува во цртежите на Мартиноски. Може 
да ја забележиме на неговиот цртеж со наслов „Другари“ кој пред војната 
е објавуван повеќе пати (на пример во бројот на „Скопски гласник“ за 7,8 и 9 
јануари 1937 година). Направен е со туш (врз молив) и потпишан долу десно како 
N.S.M. Босоногото момче што седи наземи носи иста морнарска капа каква што 
се појавува во цртежот „Беспризорни“. Единствената разлика меѓу двете капи 
е текстот што може да се прочита на капата во „Другари“. Во тој цртеж јасно 
можеме да прочитаме, со големите, превртени кирилични букви кои се читаат 
оддесно налево, „Косово“. Значењето на овој збор во цртежот е нејасно, моите 
обиди да се идентификува брод со тоа име останаа без резултат. За други вакви 
иконографски повторувања во цртежите на Мартиноски види текст подолу.
 Петковски ќе забележи дека во „Беспризорни“  „... цртачката постапка 
[на Мартиноски] открива еден ладен, објективен манир во пренесувањето на 
ликовите и фигурите на циганските деца, со што се приближува до некои дела 
на германските уметници, припадници на таканаречената ’нова објективност’ 
(Дикс, Бекман итн)“.177 
 Освен второто девојче, кое гледа директно во гледачот, другите три 
дечиња гледаат некаде вон границите на цртежот. Нивните погледи и нивната 
поставеност, како и положбата и држењето на нивните тела, оддаваат загубена 
надеж и апатија. Тука нема игра, нема радост. Мартиноски јасно ни ја претставува 
само суровата реалност на животот на сиромасите.  
 Оваа тема, деца или луѓе седнати наземи, многу често се појавува 
во творештвото на Мартиноски. Фигурата што седи наземи очигледно била 
иконографски предизвик за уметникот и постојат бројни цртежи и темпери кои ја 
обработуваат. Цртежот „Беспризорни“ изгледа дека е првиот пример за таа тема 
во творештвото на Мартиноски. За долговечноста на интересот за оваа тема кај 
него сведочи цртежот „Другарки V“, од изложбата на Мартиноски во Музејот на 
современата уметност во Скопје, во 1969 година. Цртежот е потпишан и датиран 
N.Martinoski 68, полни четириесет години по „Беспризорни“.178 
 Меѓутоа мора да се истакне дека „Беспризорни“ е еден од ретките 
цртежи на Мартиноски каде што тој претставува ваква низа од седечки фигури. 
Вообичаено за него, кога ја обработува оваа тема на седнати фигури, е да претстави 
две, понекогаш и три фигури, кои се свртени директно накај гледачот. Пример за 
таквото поставување на фигурите може да се види во цртежот на Мартиноски 
„Седнато момче и девојче“ од приватна колекција во Скопје,179 во цртежот „Деца 
со петел“ од колекцијата на Националната галерија на Македонија,180 или во 
прекрасната темпера „Две седнати дечиња“ од приватна колекција во Скопје.181 
 Реалистичниот цртеж на „Беспризорни“ остава впечаток дека Мартиноски 

174. „Деца скопске улице“, во Глас југа, 19.11.1940, 
стр.5.
175. „Незбринута деца“, во Глас југа, Скопје, 
29.12.1940, стр. 5.
176. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 54; меѓутоа прет-
поставка е дека се работи за печатна грешка. 

177. ПЕТКОВСКИ 1976 (2), стр. 205.

178. Цртежот е репродуциран во каталогот, тоа е 
репродукцијата број 8, „Цртеж“. Во каталогот 
на изложбата (Никола Мартиноски, слики и 
цртежи, Музеј на современата уметност – 
Скопје, Скопје, 1969) тој е објавен под реден 
број 34, „Другарки V“, молив, 45 х 30 см., 
сигнатура горе средина N. Martinoski 68. 
179. „Седнато момче и девојче“, молив на 
хартија, 29 х 36,5 см., сигнатура горе десно 
N.K. Marti/noski 1940, репродукција во 
каталогот на ретроспективната изложба Никола 
Мартиноски, МСУ, 1975, каталошки број 183.
180. „Деца со петел“, молив на хартија, сигнатура 
долу централно N.S. Marti/noski.
181. „Две седнати дечиња“, темпера на хартија, 
сигнатура горе централно N.S. Marti/noski/D.
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користел вистински модели при 
работата. И покрај стилизацијата 
и упростувањето на некои делови 
од фигурата (на пример, цртите 
на детските лица), гледачот без 
проблем може да ги распознае 
индивидуалните карактеристики 
на претставените модели. Децата 
изгледаат стварни и се убедливи.

 Композицијата на цртежот не е 
едно од поуспешните решенија 
на Мартиноски. Децата се 

претставени гледани од висока перспектива и, почнувајќи од долниот десен 
агол, фигурите се ’движат’ нагоре по долгата дијагонала. Волуменот на телата не 
е јасен, па изгледа дека телото на првото момче навлегува во телото/просторот 
на девојчето до него, а фигурите се надоврзуваат една на друга со неприроден и 
вештачки ритам. 
 Затоа е многу поверојатно дека Мартиноски го работел овој цртеж по 
сеќавање. Постои можност тој да ги нацртал порано овие исти дечиња, во иста 
или во слична положба и поставеност, па неговата рака да била веќе ’извежбана’, 
така што лесно ги вклопил веќе познатите модели во една нова глетка.
 И покрај тоа што се работи за сосема друга техника, масло на платно 
наспроти молив на хартија, блиску до овој цртеж е сликата „Циганка која пие 
кафе“ од колекцијата на Музејот на град Скопје. Вертикалниот формат на двете 
дела, и начинот на кој фигурите се поставени во просторот, се многу слични. 
Датирана во 1929 година, таа укажува на доследноста на Мартиноски кога 
станува збор за обработка на една иконографска тема.
 „Студија на глава“ потекнува од истата година како и „Циганка која 
пие кафе“. За жал, цртежот не е зачуван, но е репродуциран на страниците на 
Скопскиот дневен весник „Наша стара Србија“. Тој се појавува како илустрација 
во еден текст, „Сликар. изложба Николе Мартина“, посветен на првата самостојна 
изложба на Мартиноски отворена во Скопје, во февруари 1929 година.182 Потписот 
на Мартиноски е лоциран во десниот долен агол – Martin/929.  Датирањето на 
делото посочува дека цртежот е настанат во првите месеци на 1929 година (пред 
отворањето на изложбата на седумнаесетти февруари). Изработен во техниката 
јаглен на хартија, тој е со релативно мали димензии, не надминувајќи ја 
големината на стандардниот лист хартија од А4 формат.183 Објавен е без наслов, 
но темата што Мартиноски ја обработува е јасна и го дава насловот на делото. 
 На цртежот е прикажана една глава, лице на човек (дали е тоа можеби 
жена?), со затворени очи. Главата се потпира на левата рака. Фокусот на цртежот 
е сведен само на основното, на приказот на човечкото лице. Потезите на 
уметникот се јасни и сигурни. Цртежот не е еден континуиран потез кој како жица 
ќе ги даде карактеристиките на лицето, туку допирот на графитот на хартијата е 
разновиден, некаде е мек и лесен, а на други места силен. Небаре Мартиноски 
овде ни прикажува само еден, украден, интимен момент.  
 „Студија на глава“ е необичен цртеж во опусот на Мартиноски. Од 
широките потези, што не се повторени – како, на пример, потезите кои ја 
означуваат косата – може да се заклучи дека Мартиноски користел јаглен 
наместо вообичаениот молив. Понатаму, дел од лицето, десната половина, е 

179. Репродукција од цртежот на Мартиноски Студија на 
глава од Наша стара Србија, 17.02.1929.

182. А.А., „Сликар. изложба Николе Мартина“, во 
Наша стара Србија, Скопје, 17.02.1929, стр. 2.

183. Димензиите може да се заклучат од потезите 
и од потписот на цртежот.
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180. Питач, 1938, масло на платно, 68 х 50 см.
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исенчена. Ова означување на сенката, а со тоа и на волуменот, исклучително 
ретко се јавува во цртежите на Мартиноски. 
 Цртежот можеме да го оквалификуваме како ’помошна’ студија. 
Мартиноски овде ја ’истражувал’ положбата на главата и светлината врз лицето. 
Цртите на ликот не се реалистично прикажани, а цртежот содржи извесна 
карикатуралност. Вакви искривувања на цртите на лицето може да се забележат 
во повеќе дела на Мартиноски од периодот помеѓу  сликата „Шахисти“ од 1928 
година, преку двете слики „Романски селанки во пејзаж 1 и 2“ од 1929 година, па 
до сликата „Семејство“ од 1930/31 година.
 Овој цртеж доаѓа најблиску до претставата на фигура во сликата на 
Мартиноски „Девојка со грне и младич“ од Музејот во Смедерево.184 На таа 
слика, главата на централната фигура на жена во бела кошула ја има истата 
положба како и на цртежот што го разгледуваме. Дополнително, и положбата 
на нејзината десна рака е блиска со таа на раката во цртежот. Очигледно е дека 
се работи за положба на фигура, за еден иконографски елемент што го задржал 
интересот на Мартиноски. Ваков тип на студија, посебно на одреден детаљ – во 
овој случај само на лицето на една фигура –, е редок во опусот на Мартиноски.  
 Можеби најблиску до ваква студија, во која Мартиноски се навраќал или 
истражувал некој иконографски елемент, се неколкуте цртежи на питачи што се 
директно поврзани со сликата на Мартиноски „Питач“ (масло на платно, 68 х 50 
см., сигнатура горе десно N.S. Martinoski) која е дел од колекцијата на Музејот на 
град Скопје. 
 На цртежот гледаме еден стар човек како седи наземи, во карактеристична 
поза. Тој на себе има парталава облека, износено палто и превез преку левото 
око. Цртежот во молив е изведен со препознатливите потези на Мартиноски. 
Подоцна, Мартиноски повторно поминал преку контурите на цртежот со туш. 
Цртежот е потпишан во средината, блиску до долната хоризонтална граница на 
хартијата, како N.S. Martinoski.  
 Сликата „Питач“ е настаната во 1938 година. Датирањето на делото 
може точно да се одреди со помош на еден текст објавен во весникот „Јужна 
Србија“.185 Од него се дознава дека Градското поглаварство на Скопје побарало 
од Мартиноски две слики за својата нова зграда. Мартиноски сам ги одбрал 
темите на сликите и во објавениот текст изјавува дека изработил два впечатливи 
типа од нашиот град „кои исчезнуваат од нашите улици и кои еден ден ќе се 
изгубат заедно со кривите сокаци“. 
 Споредбата меѓу цртежите и сликата не остава никаков сомнеж дека во 
двата случаи се работи за истиот модел. Позицијата на нозете, превезот преку 
левото око на човекот, начинот на кој седи наземи, превиткувањата на палтото 
и на панталоните, се исклучително блиски. Меѓутоа, постојат мали, но многу 
важни разлики меѓу цртежот и сликата. Тие разлики ни го откриваат, не само 
процесот на креација кај Мартиноски, туку и неговата моќ и сликарска величина. 
 Првата важна разлика е позицијата на главата на питачот. Се работи за 
мала промена на аголот под кој ние го гледаме лицето на човекот. Додека во 
цртежот лицето е претставено под агол близок до три-четвртини, позицијата 
на главата на питачот во сликата е донесена скоро до анфас. Дополнително, во 
сликата, неговата уста е отворена и се наѕираат расипаните заби. Промената од 
три-четвртини во анфас го зајакнува односот на гледачот кон човекот на сликата. 
 Втората промена е во позицијата на рамената. И покрај тоа што цртежот 
е стандардно минималистички за Мартиноски (на него постои само фигурата на 

181. Питач, 1938, молив на хартија.

184. Датирањето на таа слика е слично како 
датирањето на цртежот. Повеќе за сликата види 
во текстот горе.
185. АА., „Градско поглаварство откупило је 
две велике слике скопског сликара г. Николе 
Мартиноског – Ове ће слике бити смештене 
у новој згради Скопске општине која је у 
изградњи“, Јужна Србија, 27.07.1938, стр. 3.
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човекот, таму нема ниту еден потез кој би можел да навести каде тој се наоѓа), 
неговиот виртуозен цртеж ни овозможува да го замислиме ѕидот на кој човекот 
се потпира. Рамениците се релаксирани/ олабавени, главата навалена наназад, 
десната рака потпрена на ѕидот, а дланката – зад неговото колено – на земјата. 
Тежиштето на неговото тело е некаде во долниот дел од грбот. Сето ова ни 
кажува дека човекот мирува, тој не се движи, туку незаинтересирано нè гледа. 
Во сликата тоа е изменето. Рамениците се ставени повисоко, десната рака е 
поисправена. Со ова се добива впечаток дека човекот е во процес на движење, 
тој пополека прави гест со телото како да ќе потстане, како да се извива нагоре. 
 Третата разлика меѓу цртежот и сликата е во позицијата на левата рака 
во скутот на човекот. Во цртежот, Мартиноски ни го покажува задниот дел на 
раката, таа едноставно лежи, мирува во скутот. Наспроти тоа, раката на питачот 
на сликата е отворена нагоре, во еден гест кој веднаш ќе го препознаеме како 
знак за барање милостина. 
 Сите овие мали промени ја засилуваат и ја прават помоќна социјалната 
порака на сликата. Додека човекот на цртежот би можело да биде кој било 
стар човек што едноставно се одмора седејќи наземи, човекот на сликата што 
се потпрел на ѕидот во своите парталави алишта, човекот што гледа накај нас, 
со отворената уста и со расипаните заби, човекот што се поткрева и ја пружа 
отворената дланка барајќи милостина, секогаш за миг ќе го препознаеме само 
како питач.
 Мора да се забележи дека сите овие промени/елементи, присутни 
во сликата наспроти оние во цртежот, укажуваат дека сликата е направена по 
цртежот. Изгледа дека Мартиноски прво ја ’пронашол’ позата на фигурата – 
начинот на кој питачот се потпира на ѕидот и како седи наземи. Тој го препознал 
потенцијалот на позата на човекот, ја забележал сцената во цртежот и потоа успеал 
да ја засили и усоврши во сликата, креирајќи впечатливо дело со јасна социјална 
конотација. Ова е редок случај каде што може да го видиме креативниот процес 
на Мартиноски и трансформацијата на една идеја преку цртеж/студија во готова 
завршена слика.
 Постојат неколку други творби во кои можеме да ја видиме тематската и 
иконографска поврзаност на некои од сликаните дела на Мартиноски со неговите 
цртежи. 
 Таков пример се цртежите „Мајка со дете“ и сликата „Мајка со дете“. 
Сликата е дел од колекцијата на Музејот на град Скопје, додека цртежот е 
неколку пати репродуциран пред војната (на пример, во скопскиот дневен 
весник „Скопски гласник“ во бројот од 3 април 1937 година, на страница 4, и во 
книгата на Растко Пуриќ „Работнички југ“ – види го текстот подолу). Поставеноста 
на фигурите и композицијата во двете дела не се блиски. Постојат и бројни 
разлики кај децата (детето од сликата мирно спие, додека во цртежот, мајката, 
чиј поглед е вперен директно кон гледачот, го дои своето дете) и во цртите на 
лицата кај жените. Меѓутоа, двете дела имаат еден иконографски елемент што ги 
поврзува. Тоа е шамијата која ги покрива жените. Таа е немарно префрлена преку 
главата, без да ја покрие целосно, па така, и на цртежот, и на сликата може да ја 
забележиме косата на жените. Шамијата паѓа од обете страни на нивните лица и 
добива улога на наметка. Јас не познавам трет ваков пример во творештвото на 
Мартиноски.
 Тематски пар преставуваат цртежот „Рамадан“, цртеж со молив и 
туш, што повеќе пати е објавен како илустрација во книги и дневни весници, 

182. Мајка со дете, околу 1934,
молив на хартија.
 

183. Баба со внуче, 1935/36,
молив и туш на хартија, 50 х 42 см.
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почнувајќи од 1937 година, и сликата „Другарот Рамадан“ од 1936/37 година – во 
приватна колекција во Ниш.186 Јасно е дека на обете дела се работи за модел што 
Мартиноски повеќе пати го употребил. Во овој пример треба да ја забележиме 
и сличната позиција и поставеноста на десната рака на момчето. Слично е 
и со паровите: масло на шпер „Питач“ и цртежот „Портрет на човек“ (види ги 
илустрациите во поглавјето „Портретот во сликарството на Никола Мартиноски“) 
и маслото на платно „Мајка со дете“ (100 х 56 цм.,) во сопственост на Музејот 
на град Скопје и цртежот „Мајка со дете“ од колекцијата на Народниот музеј во 
Белград.
 Постојат уште два примера што треба да ги разгледаме, а кои ни даваат 
увид во креативниот творечки процес на Мартиноски. Двата цртежа се дел од 
колекцијата на Музејот на современата уметност во Скопје. Тоа се цртежите 
„Баба со внуче“ и „Жена со две деца“.
 „Баба со внуче“ (50 х 42 сантиметри, потпис долу лево N.S.M) е јасен и 
типичен цртеж на Мартиноски од средината на триесеттите години. Тој прикажува 
една стара жена која седи и во скутот држи заспано детенце. Цртежот е решен 
со карактеристичниот брз потег на Мартиноски кој, со специфичниот ритам, без 
прекинување, ни ги дава деталите на претставените фигури. Жената, за која може 
да претпоставиме дека е Ромка, изгледа како да седи на некое столче што не 
можеме да го видиме. Таа на себе има повеќе шамии и шарпи чии превиткувања 
Мартиноски само ги нагласува. Нејзината коса е покриена, а нејзините раце го 
придржуваат заспаното дете. Детето, кое се опуштило и заспало, е навалено на 
жената. 
 „Баба со внуче“ се појавува како илустрација во повеќе книги и дневни 
весници. За потребите на репродуцирањето, Мартиноски цртежот со молив го 
повторил со туш без притоа да ја избрише линијата од моливот (има повеќе 
случаи каде што цртежот со молив е целосно отстранет – на пример, во цртежот 
„Заспано девојче“ во кој трагите од молив се видливи само кај стапалата на 
девојчето),187 па така „Баба со внуче“ ни дава уникатна можност да ги видиме, а 
воедно и да ги споредиме потезите на Мартиноски во две различни техники. 
 Интересно е дека останале повеќе потези на молив што не се повторени. 
Највпечатливите од нив се наоѓаат на лицето на старицата. Тоа се брчките околу 
нејзините очи, посебно оние под левото око, и оние на шамијата што ѝ ја покрива 
косата. Еден потез со туш, блиску до десното стапало на жената, ни покажува 
дека Мартиноски користел широко перце. 
 Цртежот „Жена со две деца“ (55 х 42,5 см.) е оштетен. Хартијата била 
превиткана повеќе пати, цртежот има дамки по целата површина, и недостига 
дел од хартијата, почнувајќи од левата вертикална граница. Овде Мартиноски 
ни преставува една стара жена која во скутот придржува мало девојче. И жената 
и девојчето имаат шамии на главите. Рацете на жената се обвиткани околу 
девојчето кое ја навалило главата на десното рамо и изгледа дека се потпира врз 
градите на жената. Девојчето има парталави чорапчиња на нозете. До нив, на 
посебна столица, седи едно младо момче. Момчето гледа некаде во далечината. 
Тоа има фес или кече и носи палтенце врз кое има гунче. Момчето е босоного, а 
панталоните му се скинати – на десното колено има закрпа. 
 Цртежот во молив, е изведен со убави, ритмични линии. Сигурната рака 
на Мартиноски точно ги дава контурите и цртите на претставените фигури. Но, 
постојат неколку места каде што може да се забележат корекции во фигурите 
на цртежот. Најзабележлива е таа на десното стапало на жената. На хартијата се 

184. Жена со две деца, 1935/36,
молив на хартија, 55 х 42,5 см.

186. 186  „Другарот Рамадан“, масло на 
платно, 57 х 47,5 см, сигнатура горе средина 
N.S.M. Делото може да се датира помеѓу 1936 и 
1937 година.

187. Тој цртеж на Мартиноски бил изложен на 
изложбата на Јужносрбијанските уметници во 
Скопје 1940 година. Цртежот е репродуциран 
во весникот „Глас југа“ издание од 9.11.1940 
година на страница 5. Цртежот е работен во 
техниката молив и туш на хартија, и е потпишан 
долу лево како N.S.Marti/noski/D.
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185. Момче и девојче, 1935/36, молив на хартија, 40 x 48 см.

186. Седнато момче и девојче, 1941, молив на хартија.
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гледа дека тоа првин било поставено скоро паралелно со левото. Скицата, иако 
отстранета со помош на гума, сè уште се гледа  на хартијата. Мартиноски увидел 
дека положбата и големината на првиот цртеж на стапалото биле неприродни 
и дека не одговарале на поставеноста на другиот дел од телото на жената. 
Друга корекција може да се забележи кај главата на момчето. На хартијата 
постојат неколку линии и отисоци што покажуваат дека едно време неговата 
глава, посебно делот на тилот (во цртежот зад позицијата на десното уво), била 
поголема. 
 И покрај тоа што се чини дека овој цртеж никогаш не бил објавен во некој 
предвоен дневен весник (стандардна практика на Мартиноски кога станува збор 
за дела за кои сметал дека имаат посебен квалитет и вредност), Мартиноски 
високо го ценел. Тоа може да се заклучи од поканата за првата заедничка 
изложба на Мартиноски со Томислав Кризман во Загреб во Салонот Улрих, во 
1936 година, каде што цртежот е репродуциран.188 
 При споредбата на „Баба со внуче“ и „Жена со две деца“, веднаш се доаѓа 
до заклучок дека Мартиноски го користел истиот модел за старата жена. Жената 
на двата цртежа ги има истите карактеристични црти на лицето: ситни очи, широк 
нос и остри црти на брадата. Понатаму, на двата цртежа жените се идентично 
облечени (шалвари, престилка и шамија што ја покрива костата), и ги носат 
истите обетки (мало топче што виси на ’ланче’ од две алки). Меѓутоа, неколку 
други детали во цртежите укажуваат на тоа дека не само што Мартиноски ги 
користел истите модели, туку и дека двата цртежа се настанати во ист временски 
период, непосредно еден по друг. Тоа се гледа од шамијата што ја покрива 
косата на девојчето во двата цртежа. Во „Жена со две деца“, превиткувањата 
на таа марама се јасно дефинирани. Ние лесно можеме да ги следиме и притоа 
да заклучиме дека марамата не само што ја покрива косата на девојчето, туку 
дека таа е обвиткана околу неговиот врат и потоа врзана во јазол. Двата краја 
на марамата кои го дефинираат јазолот се видливи веднаш под левото рамо на 
жената (наликуваат на крилца на пеперутка). И главата на девојчето во „Баба 
со внуче“ е покриена со марама. Меѓутоа, овдека превиткувањата на марамата 
се приближно ставени, тие како само да ги следат потезите на Мартиноски од 
претходниот цртеж, каде што четирите вертикални линии јасно го означуваат 
волуменот на телото што се крие под марамата. Дополнително, јазолот на 
марамата во „Баба со внуче“ е само назначен, тоа се контурните линии кои 
се извиткуваат и стрчат вон контурите на фигурите. Всушност, само преку 
споредба со претходниот цртеж јазолот на шамијата во овој цртеж можеме да го 
идентификуваме како јазол.  
 Овие разлики меѓу двата цртежа ни говорат за цртачката постапка 
на Мартиноски. Тој користел модел што, во една сесија, го цртал повеќе пати 
во разни пози/ варијанти и со разни елементи со чија помош ја менувал 
комплексноста на композицијата (во овој случај – момчето од левата страна во 
„Жена со две деца“). Од разработеноста на деталите во цртежите може да се 
заклучи дека „Жена со две деца“ е постариот цртеж. Во него деталите, волуменот 
на фигурите, и просторот во кој тие се поставени, се подетално обработени. При 
цртањето на „Баба со внуче“, Мартиноски ја упростил композицијата, а воедно 
и се потпирал на решенијата од претходниот цртеж пренесувајќи ги директно во 
новата композиција. 

188. Копија од поканата е зачувана во Архивата за 
ликовни уметности при Хрватската академија 
на науките и уметностите во Загреб.
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187. Мајка со дете, 1934/35, масло на платно, 76 x 68 см.

188. Мајка, молив на хартија, 50 x 32 см.
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ИЛУСТРАЦИИ

 Во предвоениот период, Мартиноски илустрирал неколку книги и 
списанија. Можеби прв таков пример за дело, правено специјално да послужи 
како илустрација на текст или на книга, е неговата графика, објавена на корицата 
на списанието „1930 на југу, Алманах“, во Скопје, во 1930 година.189 Издолженоста 
на формите кај фигурите и недостигот на реалистичност во нивното претставување 
го поврзуваат ова дело на Мартиноски со неколку слики настанати истата година.
 Од раните триесетти години датира и преписката на Мартиноски со 
Синиша Пауновиќ, од која се дознава дека Мартиноски требало да изработи серија 
цртежи кои би илустрирале една книга со песни на Пауновиќ.190 Од писмата се 
гледа дека Мартиноски активно работел на илустрациите. Во писмото датирано 
22 март 1931 година, тој му јавува на Пауновиќ дека веќе направил скици по 
текстовите во книгата,191 за потоа да го праша за големината на цртежите (18 х 13 
см).192 Од друго писмо, датирано 3 март 1931, дознаваме дека Мартиноски веќе 
му пратил неколку цртежи на Пауновиќ.193 За жал, од сочуваната преписка не е 
јасно зошто проектот не успеал. Книгата на Пауновиќ е објавена во 1932 година, 
со цртежи од друг уметник.194

 Од истата година (1931) датира и цртежот на Мартиноски објавен 
во белградскиот дневен весник „Правда“. Цртежот „Работници на улица“ е 
репродуциран во еден краток фелјтон за Скопје. Под псевдонимот на авторот 
на текстот, „Југохроничар“, всушност се крие Раде Драинац, еден од блиските 
пријатели на Мартиноски. Драинац во еден дел од текстот вели: „На улицата се 
влечат просјаци и богаташи. Цели групи невработени работници во толпи стојат 
по должината на кејот. Шетајќи низ чаршијата наидов на море просјаци, кои 
формално ги опседнуваат минувачите. Работниците седнале покрај кепенците, 
на калдрмата. Чекаат. Работната сила на југот е многу евтина“.195 Токму овој дел 
од текстот го илустрира цртежот на Мартиноски. Цртежот изгледа како мала 
скица на која, со контури и со едноставни линии, уметникот ни прикажува група 
луѓе, работници, како седат на улицата, чекајќи. Во заднината се гледа минаре на 
џамија. Социјалниот мотив на цртежот е јасен.
 Во периодот меѓу 1933 и 1936 година, Мартиноски изработил и низа 
портретни цртежи, објавени во весникот „Вардар“. Тоа се портретите на: Милан 
Стоимировиќ, Алексие Јелачиќ, Николае Енеа, Јосип Букша, Радослав Василев и 
Адолф Парлесак. Сите овие цртежи служат како илустрации за одредени текстови 
посветени на овие луѓе.196  
 Милан Јовановиќ Стоимировиќ е еден од првите колекционери на 
модерната македонска уметност и основач на дневниот весник „Вардар“.197 
Портретот на Стоимировиќ е објавен во весникот „Вардар“, во бројот од 23 март 
1933 година, на стр. 7.198 
 Вториот цртеж на Мартиноски од оваа ’серија’ портретни цртежи е 
портретот на Јосип Букша. Новинар со хрватско потекло, Букша бил еден од 
уредниците на „Вардар“. Портретот се појавува повеќе пати како илустрација во 
текстови што Букша ги пишувал за весникот. За прв пат цртежот го среќаваме 
во бројот од 23 март 1933 година како „Отац Букша“. Подоцна истиот цртеж ќе 
биде објавен како „Јосип Букша“, на 13 април и на 23 октомври 1933 година, на 
30 август 1934 година, на 23 февруари и на 9 јули 1935 година, и во бројот на 
„Вардар“ од 6-9 јануари 1936 година.
  Алексеј Јелачиќ (Алексеј Јелачић понекогаш со име Алексије), бил 

189. Репродукција на цртежот Работници на 
улица од белградскиот дневниот весник Правда 
од 01.12.1931.

189. Повеќе за ова дело на Мартиноски види текст 
долу – „Графики“.

190. Копии од преписката меѓу Мартиноски и 
Пауновиќ, поточно од писмата што Мартиноски 
му ги праќал на Пауновиќ, се наоѓаат во 
Фондот Никола Мартиноски (бр. 5) во Архивот 
на Македонската академија на науките и 
уметностите.
191. Архив на МАНУ, Фонд Никола Мартиноски, 
5 – 1, писмо датирано Скопје, 22. 03. 1931.
192. Архив на МАНУ, Фонд Никола Мартиноски, 
5 – 1, писмо датирано Скопје 25. 03. 1931.
193. Архив на МАНУ , Фонд Никола Мартиноски, 
5 – 1, писмо датирано Скопје 03. 04. 1931.
194. Станува збор за книгата поезија PAUNOVIĆ 
1932. Книгата содржи музички прилози од 
Миливој Милоевиќ и Михајло Вукдраговиќ, а е 
илустрирана од Владимир Жедрински.
195. Југокроничар (Раде Драинац), „Кроника са 
Југа“, Правда, Белград, 01. 12. 1931. стр. 14. 
196. Овој дел од текстот се базира на една студија 
што ја објавив во списанието Патримониум, 
ПЕНУШЛИСКИ 2015.
197. Повеќе за Стоимировиќ и за неговата 
врска со Мартиноски и колекцијата на дела 
од Мартиноски види во поглавјето „Милан 
Јовановиќ Стоимировиќ“.
198. Во истиот текст во кој се појавува овој цртеж, 
репродуцирани се уште два други: портретот 
„Јосип Букша“ (за овој цртеж види текст подолу) 
и уште еден портрет, тој на Бата Јовановиќ. 
Иако портретот на Бата Јовановиќ се појавува 
во истиот текст каде што се репродуцирани два 
други цртежа на Мартиноски, мое мислење е 
дека тој цртеж не е дело на Мартиноски.
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историчар со руско потекло.199 Роден во Киев 1892 година, по Октомвриската 
револуција тој емигрирал во Југославија каде што останал до својата смрт во 1941 
година. Во Скопје дошол во 1920 година, да работи како гимназиски професор, а 
по 1925 година, кога докторирал на универзитетот во Љубљана, станал професор 
по руска и западнословенска историја, на Филозофскиот факултет во Скопје. 
Најзначајно дело на Јелачиќ е првата историја на Русија објавена на српски 
јазик.200 За Македонија е битна неговата книга „Водич низ Скопје“, објавена во 
Скопје во 1937 година.201  
 Николае Енеа (Nicolae Enea понекогаш Nicu Enea) е романски сликар, 
колега на Мартиноски од Ликовната академија во Букурешт.202 Портретот на Енеа  
е направен за време на неговиот престој во Македонија, во 1934 година.
 Петтиот цртеж на Мартиноски од оваа група портрети е објавен на 31 
октомври 1935 година. Тоа е портретот на бугарскиот студент и публицист 
Радослав Љубомиров Василев (Радослав Люубомиров Василев). Текстот во кој 
се појавува цртежот го опишува Василев како студент на софискиот универзитет, 
член на Бугарскиот национален сојуз и на Интернационалната конфедерација 
на студенти. Василев бил и соработник на медицинското списание „Дневник 
за пропаганда“ и (во 1935 година) подготвувал книга за своето патување низ 
Југославија.203 
 Портретот на Адолф Парлесак (Adolf Parlesák) е последната илустрација 
на Мартиноски објавена во весникот „Вардар“. Роден во Брно, во 1908 година, 
Парлесак е еден од големите авантуристи на дваесеттиот век.204 Уште пред да 
наполни дваесет години патувал низ централна и источна Европа, а подоцна ги 
„истражувал“ Блискиот Исток, Африка, Арапскиот полуостров, Океанија, Кина, 
Тајван и Јапонија. Говорел 12 јазика. По Втората светска војна, Парлесак работел 
како преведувач и писател. Најпознат патопис  му е „Абисиниската одисеја“, 
објавен во 1948 година.205 Во времето кога Мартиноски го нацртал неговиот 
портрет (објавен во „Вардар“ од 26 мај 1935 година, стр. 4), Парлесак бил на пат 
за Сирија, Палестина и Египет. Патувајќи по долината на реката Нил, дошол до 
Судан и Етиопија каде што, кон крајот на 1935 и во текот на 1936 година, бил воен 
советник на Етиопската армија и активно учествувал во борбите на италијанско-
етиопскиот фронт. 
 Портретот на Парлесак е единствениот во оваа група цртежи што покрај 

190. Милан Јовановиќ Стојимировиќ. 192. Алексеј Јелачиќ.191. Јосип Букша.

199. Повеќе за Јелачиќ види во: „Алексије Јелачиħ“, 
во Енциклопедија српске историографије, Раде 
Михаљчиħ и Сима Ћирковиħ (ед.), Белград, 
1997.

200. ЈЕЛАЧИЋ 1929.
201. ЈЕЛАЧИЋ 1937.

202. Повеќе за Енеа види во поглавјето „Михајло 
Шкаперда“.

203. Аноним., „Бугарски студент и публицист г. 
Радослав Василев о пријему у Југославији“, 
Вардар, 31.11.1935, стр. 2.

204. За биографски податоци за Парлесак види 
PARLESAK и PRCHAL 1989.

205. PARLESAK 1948.
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потписот на Мартиноски (во долниот десен агол, потпишан како N.S.M.), го 
содржи и потписот на самиот Парлесак (долу лево). Од текстот во кој е објавен 
цртежот,206 дознаваме дека Парлесак тогаш бил во Скопје и затоа нема причина 
да се сомневаме во автентичноста на потписот на цртежот.
 Иако блиски по годината на изработка (сите се настанати меѓу 1933 и 1935 
година), овие шест цртежи осетно се разликуваат од портретот на Даница Антиќ 
од 1932 година.207 Нагласениот експресионизам, острите линии, јасната заднина, 
декоративните елементи на облеката и на столицата на која седи Антиќ, овде ги 
нема. Во портретите на Енеа, Јелачиќ и Василев, Мартиноски додал вертикални 
линии во заднината за да даде некаква претстава за просторот, меѓутоа во ниту 
еден од овие цртежи тој не се задржува на тоа, ниту пак го обработува просторот 
во кој субјектите се наоѓаат. Освен тоа, цртежите не се блиску до портретот на 
Димитрие Зограф од 1953 година.208 Во „Димитрие Зограф“ Мартиноски не 
само што ја претставува целата фигура на моделот, туку тоа го прави со еден 
реалистичен ликовен јазик. 
 Во овие шест портрети, ликовниот израз на Мартиноски е во согласност 
со специфичната потреба тие да се појават како илустрација на текст објавен 
во дневен весник.  Затоа тој дава сведен, прочистен и не многу реалистичен 
приказ на моделот. Мартиноски, со само неколку потези, успева да ни ги долови 
карактерните црти на личноста што ја портретира. Гледајќи го потретот на Енеа 
јасно е дека се работи за една по малку изгубена уметничка душа, додека во 
портретот на Јелачиќ лесно препознаваме интелектуалец. Мора да се забележи 
дека, и покрај прочистениот израз, овие цртежи не влегуваат во сферата на 
карикатурата. Портретните цртежи се ретки во творештвото на Мартиноски 
и, иако со мал формат, овие примери многу јасно ни ја покажуваат неговата 
умешност и величина.
 Во средината на триесеттите, во период од три години, од 1934 до 1937 
година, цртежи на Мартиноски илустрираат четири различни книги. Тоа се две 
книги на Растко Пуриќ и по една книга на д-р Душан Недељковиќ и на Јован 
Ѓорѓевиќ. Меѓутоа, само првата книга на Пуриќ има цртежи од Мартиноски, 
создадени специјално за да се илустрира текстот на книгата. Цртежите што се 
репродуцирани во другите три книги се или преземени од таа книга, или се 
други, современи цртежи на Мартиноски, што биле одбрани да го илустрираат 

193. Николае Енеа. 195. Адолф Парлесак.194. Радослав Љубомиров Василев.

206. АA., „Г. Адолф Парлесак, сарадник највеħих 
чешких листова, прошао је кроз Скопље на путу 
за Абисинију“, Вардар, 26.05.1935, стр. 4.

207. За портретот на Даница Антиќ види: Никола 
Мартиноски, 1903-1973, Скопје, 1975, стр. 75, 
реден број 170 и ПЕТКОВСКИ 1982, стр. 81.

208. „Димитрие Зограф“ денеска во сопственост 
на Галеријата Никола Мартиноски во Крушево.
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текстот на книгите, но не и креирани специфично за таа намена.
 „Опачини, социјалните проблеми на Јужна Србија: со додаток за 
невработеноста во светот“ е првата книга што Мартиноски ја илустрирал.209 
Издадена во Скопје во 1934 година, книгата е збирка текстови од Растко Пуриќ. 
Сите текстови (книгата има само 79 страници), веќе биле објавени во скопскиот 
дневен весник „Вардар“, во периодот од 1932 до 1934 година. Во текстовите, 
Пуриќ се осврнува на социјалните и економските проблеми на популацијата 
во тогашна Јужна Србија (Македонија и Косово), разгледувајќи ги сите области 
на општествениот живот: хигиената, вработеноста, социјалната безбедност и 
сигурност. 
 Втората книгата на Растко Пуриќ илустрирана со цртежи на Мартиноски 
е „Работнички југ“.210 Објавена во Скопје, во 1937 година, таа има 147 страници 
и е илустрирана со 11 цртежи на Мартиноски. Слично како и „Опачини“ 
и „Работнички југ“ (во 27 поглавја кои вклучуваат наслови како „Питачи, 
малолетници, старци“, „Сиромасите на Јужна Србија“, „Исхраната, облеката и 
чевлите кај работничкиот свет на југот“, „Печалбарството како економска гранка 
на Јужна Србија“ и „Туберкулозата и други болести“), таа ги разгледува социјално-
економските проблеми на Јужна Србија, покажувајќи го ’развојот’ и тешката 
состојба на населението од ’ослободувањето’ во 1912 година (т.е. припојувањето 
на Македонија и на Косово кон Србија, по Балканските војни) до моментот на 
издавањето на книгата. 
 Книгата на д-р Душан Недељковиќ „Књижевно ћивтинство и Виктор Иго“ 
е мало книже од 61 страница.211 Објавена во 1937 година, книгата е необична по 
тоа што, покрај цртежите на Мартиноски, текстот на Недељковиќ содржи и цртежи 
од Виктор Иго.212 Бидејќи е поделена на два дела, цртежите на Мартиноски го 
илустрираат само првиот („Лирика ’у саркофагу’ илити песник ћифта“; стр. 5-25), 
а цртежите на Иго вториот дел („Горостасни Виктор Иго, борац – песник рада, 
мира и слободе“; стр. 25-61).
 Малечката книга на Јован Ѓорѓевиќ, „Лицето и опачините на 
културтрегерите на југот“,213 е последната од четирите книги со илустрации од 
Мартиноски. Објавена кон крајот на 1937 година, таа е „...зајадлива социјално-
политичка критика на некои културни дејци во предвоено Скопје. [Појавата 
на цртежи на Мартиноски во ваквите книги, броејќи ги овдека и книгите на 
Недељковиќ и Пуриќ] покажува дека политички лево насочените автори: 
книжевници, социолози, филозофи, ги сметале за најсоодветна визуелна 
придружба на своите текстови... Не е неважно што уметникот и самиот напишал 

196. Продавач на кикиритки. 198. Боза кисела.197. Чистач на кондури.

209. ПУРИЋ 1934.

210. ПУРИЋ 1937.

211. НЕДЕЉКОВИЋ 1937.

212. Иго е застапен со следниве цртежи, „Беда“ 
– нацрт за насловната страница на „Клетници“, 
„Гулатромба“, „Гаврош“, „Ла Тур“ и „Бопар“. 
Цртежите на Иго се појавуваат во текстот од 
страница 35 до страница 53; сите се во вториот 
дел од книгата, по цртежите на Мартиноски.

213. ĐORĐEVIĆ 1935.
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извесен број песни на српскохрватски јазик сродни и во мотивите и во стилот со 
неговиот модерен визуелен идиом“.214 
 Цртежите кои ја илустрираат книгата „Опачини“ може директно да се 
поврзат со текстовите на Пуриќ и несомнено настанале специјално за да се 
ислустрира неговиот текст. Цртежите може да се поделат на две групи. Првата 
и поголема група се состои од мали цртежи на Мартиноски кои прикажуваат 
различни луѓе (професии) и се вметнати во книгата како вињети, на крајот од 
поглавјата. Во оваа група спаѓаат: „Продавач на кикиритки“, „Чистач на кондури“, 
„Боза кисела“, „Питачи“, „Селанец“ и „Маж и жена пред кафеана“. Втората група 
цртежи има само три примера. Цртежите од оваа група се репродуцирани на 
цела, празна страница и, за разлика од цртежите што ѝ припаѓаат на претходната 
група, се потпишани (секогаш како N.S. Martinoski). Потписот на авторот јасно ни 
укажува на важноста на овие цртежи: тоа се заокружени ликовни дела. Трите 
цртежи се именувани: „Невработени“, „Работници“ и „Повреден работник“. 
 Нема сомнеж дека Мартиноски прифатил да ја илустрира оваа книга 
поради блискоста со авторот на текстот. Растко Пуриќ во текот на триесеттите ќе 
објави низа текстови во кои го велича Мартиноски,215 а во 1936 година тој ќе го 
напише и предговорот за каталогот на неговата самостојна изложба во Скопје.216 
Дополнително, Пуриќ е и еден од првите колекционери на дела на Мартиноски 
(масла и цртежи), додека Мартиноски, околу 1934 година, ќе изработи портрет 
на Пуриќ што денес се наоѓа во колекцијата на Музејот на современата уметност 
во Скопје. 
 Мартиноски бил добар познајник и со другите двајца автори чии книги ќе 
ги илустрира. Со д-р Недељковиќ, кој во тоа време е професор на Универзитетот 
во Скопје, Мартиноски се знаел барем од 1929 година кога го изработил неговиот 
портрет, додека Ѓорѓевиќ е автор на повеќе текстови за Мартиноски.217

 Сите илустрации во „Опачини“ се решени само со контурни линии, 
кои се едноставни и прочистени. За разлика од малите вињети, во големите, 
потпишани цртежи, Мартиноски се труди да внесе некаква социјална конотација 
која директно ќе го поврзе цртежот со текстот што треба да го илустрира. 
 Во „Работници“ гледаме една комплексна група фигури. Претставени 
ни се двајца мажи со алатки во рацете (мотика и крамп), една жена која во 
рацете држи мало бебе, и две дечиња (момче и девојче) од двете страни на 
централните фигури. Сите тие на себе носат искината облека, а повеќето се и 
боси. Фигурите на луѓето се набиени во просторот и „како [да се] стежнати од 

199. Питачи. 201. Маж и жена пред 
кафана.

200. Селанец.

214. ПЕТКОВСКИ 1993 (2), стр. 308.

215. На пример, ПУРИЋ 1933, стр. 18; ПУРИЋ 1935 
(1) и ПУРИЋ 1936.
216. ПУРИЋ 1938, стр. 3-8.

217. Како на пример: ЋОРЂЕВИЋ 1937, стр. 4.



154

тешкиот товар на животот“.218 „Невработени“ ни прикажува една сиромашна 
фамилија; татко, бремена мајка и мало дете. Тие, во своите закрпени алишта, како 
восочни фигури стојат пред жицата на која се сушат алишта. „Тројката изгледа 
како ’фатена’, заледена од некој објетив. ...[У]метникот вешто ракува со линијата 
за да ги извлече истите несмасни, марионетско-кукленски разбрани фигури, со 
безизразни лица, сведени на маски-скици, полни со резигнација и тага“.219 Во 
„Повреден работник“ гледаме сцена каде што мртовечки вкочанетата фигура на 
работник ја носат двајца другари. Над повредениот човек се наведнала жена со 
болен израз на лицето. Во трите цртежи, фигурите се искривени, со деформирани 
тела. Деформацијата и сведеноста на линијата на контура, која во овие цртежи 
не допушта да се појават некакви карактерни црти на лицата, делува по малку 
шематски. 
 Сите цртежи, вклучувајќи ги и трите потпишани, отстапуваат од 
вообичаената ликовна техника и јазик на Мартиноски. Најнапред, во нив го нема 
реалистичниот приод на Мартиноски во изразувањето на некоја сцена. Цртежите, 
освен што претставуваат едно емотивно сведоштво за сиромашните луѓе и за 
децата од улицата, не доаѓаат блиску до ликовниот јазик на „Беспризорни“. 
Стилизацијата што овде се јавува е намерна и изгледа како сите цртежи да се 
решени ’во еден здив’. Дополнително, во нив го нема и карактеристичниот 
ритмичен потез на Мартиноски кој се извива и често се враќа. Недостатокот на тој 
карактеристичен потез може да го поврземе со малите димензии на цртежите, 
едноставните композициски решенија и директната намена тие да се користат 
исклучиво како илустрација на текст. Непотпишаните вињети поскоро личат на 
скици, а стилизацијата што преовладува во нив ги носи овие цртежи блиску до 
областа на карикатурата.
 Втората книга на Растко Пуриќ илустрирана со цртежи на Мартиноски 
е „Работнички југ“, објавена во Скопје 1937 година, во издание на „Немања, 
задужбинска штампарија Вардарске бановине“.220 Книгата има 147 страници 
и е илустрирана со 11 цртежи на Мартиноски. Повеќето од илустрациите се 
директно преземени од „Опачини“. Мора да се забележи дека последниот 
цртеж/илустрација во книгата се појавува на страница број 91, во поглавјето 
„За печалбарите и печалбарството“. До крајот на книгата има уште 56 страници 
и повеќе поглавја во кои е оставено празно место на страниците. Овие празни 

202. Незапослени. 203. Работници.

218. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 92.

219. ПЕТКОВСКИ 1982 (1),стр. 93.

220. Петковски наведува податок дека книгата 
на Пуриќ е печатена кон крајот на 1936 година. 
„Всушност, оваа книга на Пуриќ е излезена во 
декември 1936 година, што се гледа во еден 
примерок со посвета на авторот, подарен на 
Мартиноски“. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 218, 
фуснота 18.
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простори укажуваат на можноста Мартиноски едноставно да се согласил негови 
цртежи да бидат репродуцирани во текстот на новата книга на Пуриќ, без активно 
да се ангажира околу илустрацијата на книгата.  
 Во книгата, на цела страница, се објавени следниве цртежи на 
Мартиноски: „Другарот Рамадан“ на страница број 9, „Баба со внуче“ на страница 
31, „Беспризорни“ на страница 44, „Другари“ на страница 91 и „Мајка со дете“ 
на страница 105. Освен цртежот „Беспризорни“, другите четири цртежи се од 
’поновата’ продукција на Мартиноски и биле дел од самостојните изложби на 
уметникот во претходните две години. Останатите цртежи во книгата се ставени 
на крајот на поглавјата, во празниот простор помеѓу крајот на текстот и крајот 
на страницата. Репродуцирани се: „Селанец“ на страница 35, „ Продавач на 
кикиритки“ на страница 50, „Чистач на кондури“ на страница 61, „Невработени“ 
на страница 74, „Питачи“ на страница 82 и „ Боза кисела “ на страница 86.
 Шест цртежи на Мартиноски ја илустрираат книгата на д-р Душан 
Недељковиќ „Књижевно ћивтинство и Виктор Иго“.221 Тие се појавуваат  по 
следниот редослед: „Питачи“ на страница 8, „Селанец“ на страница 14, „Другарот 
Рамадан“ на страница 17, „Невработени“ на страница 19, „Боза кисела“ на 
страница 21 и „Продавач на кикиритки“ на страница 23. Сите цртежи освен цртежот 
„Другарот Рамадан“ се преземени од книгата на Пуриќ „Опачини“. Поголемиот 
број цртежи не кореспондираат со текстот. Единствено првиот цртеж, „Питачи“, 
може директно да се поврзе со текстот на Недељковиќ. Тој цртеж илустрира дел 
од текст во кој Недељковиќ го дава сижето на книгата „Ветер над градот“ од М. 
Максимовиќ.222 Само два од цртежите се репродуцирани на полна страница. Тоа 
се „Другарот Рамадан“ и „Невработени“. Овие два цртежа се и единствените 
цртежи во книгата што го носат потписот на Мартиноски. Останатите се вметнати 
во текстот, на веќе вообичаениот начин, како мали вињети.
 Во книгата на Ѓорѓевиќ се појавуваат истите цртежи како и во таа на 
Недељковиќ. Морам да напоменам дека цртежите на Мартиноски, и пред 
објавувањето на „Лице и наличје културтрегера југа“, повеќе пати илустрирале 
текстови и поеми на Ѓорѓевиќ. Таков пример може да видиме во бројот на 
скопскиот дневен весник „Скопски гласник“ од 7, 8 и 9 јануари 1937 година 
(двоброј – 448 и 449, на страница 2), каде што цртежот „Другарот Рамадан“ се 
јавува како илустрација на една поемa на Ј. Ѓорѓевиќ, објавена без наслов. Во 
истиот весник, на петтата страница, е објавена уште една песна на Ѓорѓевиќ 
(„На јужносрбијанским планинама“), илустрирана со цртежот на Мартиноски 
„Другари“.
 Од анализата на објавените цртежи на Мартиноски во овие четири книги, 
може да се заклучи дека тој бил активно вклучен во процесот на илустрација 
на текстовите во книгите само во 1934 година, при печатењето на книгата на 
Пуриќ „Опачини“. За потребите на таа книга, Мартиноски изработил цела низа 
малечки цртежи кои се употребени како вињети во текстот, како и цртежи што ги 
потпишал и што може тематски да се поврзат со неговото ликовно – сликарско 
– творештво од тој период. Сите тие цртежи на Мартиноски имаат една посебна 
стилизација што вообичаено не се среќава во другите негови цртежи. За 
трите други книги, Мартиноски на авторите едноставно им понудил некои од 
своите современи цртежи кои биле блиску до тематиката што писателите ја 
обработувале. Единствено отскокнува појавувањето на цртежот „Беспризорни“ 
во публикацијата на Пуриќ, „Работнички југ“, цели девет години по создавањето 
на цртежот во 1928 година.223

204. Повреден работник.

221. НЕДЕЉКОВИЋ 1937.

222. Види НЕДЕЉКОВИЋ 1937, посебно стр. 7 и 8.

223. За некои проблеми околу датирањето на овој 
цртеж види текст погоре „Цртежите на Никола 
Мартиноски“.
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ГРАФИКИ 

 Никола Мартиноски бил исклучително плоден автор, но во неговото 
творештво графиката ретко се појавува. Познати се петнаесет графики на 
Мартиноски, а поголемиот дел од нив се настанати по Втората светска војна.224

 Можеби првата графика на Мартиноски е веќе споменатото дело кое 
било искористено како илустрација за корицата на списанието „1930 на југу, 
Алманах“. Отисок од графиката не е зачуван, а и оригиналната плоча е исто така 
загубена, па затоа техниката во која е изведена графиката останува нејасна. Од 
некои потези, од линиите што се појавуваат во цртежот, може да се заклучи дека 
се работи или за линорез или за дрворез. Тоа се две најкласични техники за 
изведба на графики и, засега, единствените две познати графички техники во 
кои Мартиноски работел. 225 
 Мартиноски ни претставува една сцена со три човечки фигури. Сите 
тие седат наземи, некаде во природа. Блиску до горниот лев агол може да се 
забележат неколку хоризонтални линии кои даваат сугестија за планински 
сртови. Централната фигура, која седи со скрстени нозе, е маж, додека другите 
две фигури, по една од обете страни на мажот, се девојки (тоа може да се заклучи 
од долгата коса на фигурите). Машката фигура држи во рацете некаков музички 
инструмет. Телото на инструментот се наоѓа меѓу нозете на човекот и од него 
нагоре, кон левата рака на човекот, се извива една линија што го симболизира 
вратот на инструментот. Можеби се работи за гусла. Од десната рака на мажот 
(која се наоѓа блиску до телото на инструментот) има дијагонални линии што 
можеби го претставуваат гудалото на гуслата. Нејасно е дали жената од десната 
страна во својата рака држи некаква птица. 
 Темата на графиката (музика, посебно сцена во која има народен 
инструмент) изгледа пригодна за корица на списание кое е збирка на песни од 
неколку автори (а меѓу нив се појавуваат и Радован Зоговиќ – кој истовремено е 
и одговорен уредник, Сава Штедимлија, Јован Костовски и М. Максимовиќ); тие, 
не само што се зачетници на таканаречената социјална поезија во предвоениот 
период, туку могу често, во своите трудови ќе обработуваат теми од народниот 
живот.
 Ваква стилизација и изобличување на формите на фигурите каква 
што гледаме во графиката се среќава само во еден исклучително кус период 
во творештвото на Мартиноски. Тоа е периодот кога влијанијата на делата на 
француските фовисти ќе се појават на неговите платна. Пример за тоа е сликата 
„Распетие“, кај која големи површини од платното се решени со светли, силни 
партии на чиста боја. Човечките фигури на тоа платно се исклучително блиски 
со фигурите што ги гледаме во оваа графика. Композициски, графиката може да 
ја поврземе со едно друго дело на Мартиноски кое потекнува од тој ист период. 
Се работи за сликата „Семејство“, од колекцијата на Музејот на современата 
уметност во Скопје. Централната позиција на мажот и на жената, присутна на таа 
слика, со мали измени, се повторува и во оваа графика. 
 Од средината на триесеттите години потекнуваат и четири графики на 
Никола Мартиноски кои досега не биле евидентирани и не ѝ се познати на 
јавноста. Оригиналните плочи на графиките не се сочувани, а не е познат ниту 
еден отисок. Но, сите четири графики се репродуцирани на страниците на 
скопскиот дневен весник „Вардар“, во јануари 1934 и јануари 1935 година. 
 Четирите графики се: „Богородица со Христос“, „Свети Сава ги помирува 

205. Насловна корица на списанието Алманах 
на југу од 1930.

224. Мора да напоменам дека неколку од 
тие петнаесет графики постојат во повеќе 
варијанти. Варијантите се должат на промените 
што Мартиноски ги направил на самата плоча 
од која се изведени отисоците, или пак на 
воведувањето промени при процесот на 
печатење, без промена на плочата; како на 
пример, печатење на веќе постојниот дизајн 
во повеќе бои или во различна комбинација на 
бои.
225. Линорез е техника слична на дрворез; 
линолеумската плоча се обработува на ист 
начин како и плочата за дрворез. Но, за разлика 
од дрвото, линолеумот е мек и по состав 
хомоген. Таа плоча се состои од слоеви на 
плута, смола (колофон или кумарон) и линоксин 
(оксидирано ленено масло) нанесени на 
подлога од јута (KLAJN 1979, стр. 101). Поради 
тоа, линолеумот може да се обработува со 
длето и со дрворезбарски ножеви, како и со 
полесни резбачи и разни тенки игли.
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Стефан и Вукан“, и уште две други кои го прикажуваат српскиот светец Сава. За 
полесно распознавање, последните две графики на Мартиноски, публикувани со 
истиот наслов „Свети Сава“, ќе ги именуваме „Свети Сава 1“ (репродуцирана во 
бројот на „Вардар“ од 30 јануари 1934 година) и „Свети Сава 2“ (репродуцирана 
во бројот на „Вардар“ од 28 јануари 1935 година). Сите дела се работени во 
графичката техника линорез. 
 Во „Богородица со Христос“ (објавена во бројот на „Вардар“ од 4 јануари 
1934 година) Мартиноски ја претставува Богородица како Madonna dell’Umilità 
(„Понизната Богородица“), иконографски тип (и тема) што за првпат се појавува 
во северното италијанско сликарство, на почетокот од четиринаесетиот век.226 
Основна одлика на овој иконографски тип е начинот на кој Богородица е 
прикажана – таа седи директно наземи или на перница. Средновековната 
теологија ја смета понизноста за корен од кој никнуваат сите други доблести 
– теолошки концепт соодветен за Богородица од која ’израснал’ Христос. 
Мартиноски во своето дело не отстапува од воспоставената практика. Исус е во 
скутот на Марија која седи наземи, а таа, гледајќи го својот син, заштитнички ги 
крева рацете над него. Авторот е потпишан во горниот десен агол (како N. S. M).
 Од посебен интерес е едноставната рамка што Мартиноски ја става околу 
целата сцена. Тој повеќе пати го има искажано своето мислење за функцијата 
на рамките227 и во доцниот период од своето творештво на неколку дела ќе 
наслика рамка (или пак декоративна шара –блиску до работ на делото – која има 

функција на рамка) на самото платно. „Богородица 
со Христос“ е прв таков пример.
 Останатите три графики го прикажуваат српскиот 
светец Сава. Роден кон крајот на дванаесеттиот век, 
Свети Сава бил српски принц, писател, дипломат 
и прв архиепископ на автокефалната Српска 
православна црква. Роден како Растислав/Растко 
Немањиќ (Растко Немањиħ), тој бил најмладиот 
син на Стефан Немања и брат на кралевите Вукан и 
Стефан Првовенчани.228 
 „Свети Сава ги помирува Стефан и Вукан“ 
(репродуцирана во бројот на „Вардар“ од 27 
јануари 1934) го претставува моментот кога Сава 
ги смирува своите браќа. По смртта на големиот 
жупан Стефан Немања (во Света Гора, каде што 
бил замонашен заедно со Сава), постарите браќа 
на Сава, Вукан и Стефан, започнале борба околу 
престолот. Во 1206/1207 година, Свети Сава се 
вратил во Рашка носејќи ги моштите на својот татко. 
Според преданието, двајцата браќа се смириле 
точно над моштите на татко им. 
 Ликовната претстава на Свети Сава кој ги 
помирува своите браќа се појавува во српското 
сакрално сликарство во деветнаесеттиот век.229 
Во својата графика, Мартиноски отстапува од 
вообичаениот приказ на сцената. Во големиот број 
примери, сцената на помирувањето обично има 
триаголна/пирамидална композиција. Браќата се 206. Богородица со Христос, 1933/34,  графика.

226. За концизно објаснување на типот види Hall, 
James, ‘Virgin Mary’, Hall’s Dictionary of Subjects 
& Symbols in Art, John Murray, London, 1986, стр. 
323-336.
227. Мислам дека најелоквентен пример каде 
што Мартиноски говори за рамки се наоѓа во 
нецелосно објавените дневници на Милан Ј. 
Стоимировиќ. „..Волим старе рамове. Мене 
рамови просто инспиришу. Ја кад нађем 
један стари рам, просто сам луд од среħе: 
одмах замислим каква би слика требало у 
њему да буде. И у стању сам да сликам према 
рамовима...“ цитирано во ЦВЕТКОВИЋ 2006, 
стр. 143.
228. ‘Sveti Sava’, Enciklopedija leksikografskog 
zavoda Jugoslavije, Zagreb, 1962, стр. 633.
229. Повеќе види во КОСТИЋ 2013, 33-49.
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помируваат над моштите на татко им, едниот одлево другиот 
оддесно. Вообичаено, тие се претставени на скали, Вукан на една 
скала пониско, симболизирајќи ја својата покорност кон братот 
Стефан, додека Сава е ставен во врвот на композицијата, место 
што ја потенцира неговата важност. 
 Мартиноски различно ја претставува сцената, кај него 
композицијата е хоризонтална. Во центарот се наоѓаат моштите 
на Стефан Немања, лево од нив е Свети Сава, со други свештени 
лица, додека двајцата браќа се на десната страна (претпоставка 
е дека првиот, најблиску до моштите, е Стефан, додека Вукан е 
во втор план, со наведната глава). Во композициското решение, 
делото на Мартиноски е блиско со тоа на Арсение Теодоровиќ од 
Архиерејскиот трон на Богородичната црква во Земун,230 но, мала 
е веројатноста Мартиноски да знаел за овој пример.
 Другите две графики се со едноставни композиции што 
го прикажуваат светецот Сава. Во „Свети Сава 1“, тој ја крева 
левата рака, додека во десната го држи српскиот кралски грб. 
Во „Свети Сава 2“, тој е претставен во облека на архиепископ, го 
држи своето житие и го благословува гледачот со десната рака. 
Во висина на рамениците на светецот се гледа текстот „СТО САВА“.
 Веднаш се забележува дека во сите четири графики 
Мартиноски се ослонува на линијата за да ја реши композицијата. 
Линеарниот цртеж231 најмногу доаѓа до израз во „Свети Сава 
ги помирува Стефан и Вукан“. Таа графика се состои од чисти, 
бели линии врз црна заднина, со висок црно-бел контраст. Во 
другите графики има поголема разиграност и се гледаат обидите на Мартиноски 
да ја разбие темната позадина, но во ниту една од нив Мартиноски не прави 
полутонови или, пак, благ премин од светло кон сенка. Сите графики се 
исклучително експресионистички во ликовниот израз, што е одлика на речиси 
сите негови графики. Дури и децении подоцна, кога Мартиноски ќе направи 
повторно неколку графики, тој ќе се ослонува на експресивните карактеристики 
на својот цртеж за да ја креира сцената што сака да ја претстави.232 
 Сите четири графики имаат религиозна содржина која ретко се појавува 
во делата на Мартиноски. Во негово творештво има само неколку примери 
(масла на платна што датираат од почетокот на триесеттите години), во кои тој 
обработува религиозни теми.233 Овие четири графики директно се поврзани со 
некој духовен празник. „Богородица со Христос“ е објавена во предбожикниот 
број на „Вардар“ (4 јануари), додека другите три графики се репродуцирани во 
броеви на „Вардар“ излезени околу 27 јануари, денот кога се слави Свети Сава 
(„Свети Сава ги помирува Стефан и Вукан“ во бројот од 27 јануари, „Свети Сава 2“ 
на 28, а „Свети Сава 1“ во бројот од 30 јануари).
 Појавувањето на овие графики на страниците на дневникот „Вардар“ 
и фактот дека други современи документи од тој период на кариерата на 
Мартиноски не ги спомнуваат, наведува на мислење дека сите четири дела 
можеби биле нарачани од Милан Стоимировиќ (основачот и главен уредник на 
„Вардар“), токму за весникот. Врската меѓу Мартиноски и Милан Стоимировиќ е 
веќе документирана.234 
 Четирите графики на Мартиноски можеби не ја достигнуваат величината 
на останатите негови дела, но тие се први чекори на авторот во еден нов медиум 

207. Свети Сава ги помирува Стефан и Вукан, 1933/34, графика.

230. За репродукција види КОСТИЋ 2013, стр: 35.
231. Овде ја користам следната дефиниција 
(преземена од KLAJN 1979, стр. 101) за линеарен 
цртеж во графиката: Линеарен цртеж е цртеж 
кој се состои од чисти бели и црни линии без 
тонски вредности.
232. На пример, спореди ги „Доилка“ и „Мајка 
и дете“, двете репродуцирани во Никола 
Мартиноски, каталог на изложба, Музеј на 
современата уметност Скопје, Скопје, 1975, 77, 
реден број 190 и 201. 

233. За религиозните теми во творештвото на 
Мартиноски види го поглавјето „Уметноста на 
Никола Мартиноски во втората половина на 
триесеттите години“.

234. Повеќе за Милан Стоимировиќ види во 
поглавјето „Милан Јовановиќ Стоимировиќ“. 
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и ја дополнуваат сликата за неговата уметност, како и за развојот на Мартиноски 
како уметник во триесеттите години од минатиот век.
 Дополнително, мора да посочам дека постојат повеќе навестувања оти 
Мартиноски, во втората половина на триесеттите години, направил цела серија 
графики. Д-р Антон Бауер во една прилика изјавил дека го запознал Мартиноски 
некаде околу 1936 или 1937 година во Загреб (претпоставка е дека престојот 
на Мартиноски во Загреб може да го поврземе со заедничките изложби со 
Томислав Крижман во тој град).235 Бауер изјавува дека го запознал Мартиноски 
во занаетчиската школа во Загреб, во ателјето на Миленко Ѓуриќ, каде што 
Бауер предавал историја на уметност. Тој напоменува дека Ѓуриќ тогаш бил 
единствениот уметник во Загреб кој имал преса за печатење графички листови и 
дека Мартиноски донел неколку свои плочи за Ѓуриќ да направи отисоци од нив. 
За жал, графики на Мартиноски од тој период не се пронајдени.

208. Свети Сава 1,
1933/34, графика.

209. Свети Сава 2,
1934/35, графика.
 

235. Архив на МАНУ, Фонд Никола Мартиноски, 
бр. 2-1, стр, 2.
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4. НИКОЛА МАРТИНОСКИ И ЛИКОВНАТА КУЛТУРА НА ТРИЕСЕТТИТЕ

ПОКРОВИТЕЛСТВО, МЕЦЕНИ И КОЛЕКЦИОНЕРИ

 Покровителството, како и колекционерството, е еден од доминантните 
општествени процеси во прединдустриска Европа. Во општествените студии, 
покровителството се става во контекст на зголемената уметничка креативност, 
додека во историјата на уметноста процесите на уметничко покровителство 
се истражуваат како комплексен систем на структури во општеството и низ 
општествените односи покровител/мецена-клиент. Поточно, историјата 
на уметноста на покровителството гледа како на вредносен систем кој ја 
структурира политиката и општествено-културните вредности на една заедница 
и, во општи црти, се  дефинира како „... акции на покровителот во поддржување 
или поттикнување на некоја личност, институција, дело, уметник и слично“.1  
 Постојат три различни форми на уметничко или културно покровителство. 
Највообичаената од нив е едноставен откуп на некое уметничко дело. 
Покровителот плаќа со одредена сума пари, или со своевидни услуги, за 
специфичен објект/дело што го посакува. Мотивите зад овој тип покровителство 
се наоѓаат во веќе воспоставените социјални стандарди на однесување. Примери 
за ваква форма на покровителство може да бидат градење летна резиденција, 
купување декорирана, церемонијална облека или олтарска слика. Овој тип 
покровителство може да се окарактеризира како проста операција на купување.
 Вториот тип на покровителство е покомплексна операција каде што 
две (а понекогаш и повеќе) страни се вклучени во долготраен однос. Овде има 
намерен обид од страна на покровителот да спонзорира, да ја поттикне или да 
ја поддржи кариерата на некој уметник чии потенцијални достигнувања, без 
таквата поддршка, можеби нема да донесат успех. Овој тип покровителство 
вклучува спонзорирање на лауреат за негово понатамошно образование, 
едукација на ученик или на чирак и, најчесто, отворање на синекура за некој 
уметник. 
 Третиот тип на покровителство е поддршка на некој вид културно 
изразување поради вербата во неговата вредност.
 Примарните мотиви за покровителство се: задоволството од поседување 
некое исклучително важно и културно дело, побожноста, општествената свест, 
самопромоцијата и ’вкусот’ за уметнички дела како културни објекти. Повеќето 
покровители не чувствуваат потреба да ги анализираат своите мотиви, затоа 
што голем дел од уметничките нарачки се направени низ веќе постоечки 
институционализирани форми (без разлика дали се работи за олтарна слика, 
за фреско-осликување на семејна капела, за слика – портрет или за икона на 
Богородица) кои јасно ги рационализираат мотивите на покровителот/нарачател, 
а дополнително, (преку својата форма) ќе му објаснат на уметникот што треба да 
знае за да го изведе делото. 
 Кога говориме за покровителство/меценство во врска со уметноста на 
Мартиноски во предвоениот период од неговото творештво, речиси секогаш 
говориме за покровителство од првиот тип. Најчесто се работи за едноставна 
операција на откуп на некоја негова слика. Исклучително ретки се примерите 
кога може да се забележи долготраен интерес за неговата уметност и вистинско 
покровителство што ќе му помогне на уметникот во некој период од неговото 
творештво. 

1. Повеќе за покровителството види во HASKELL 
1963. 
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 Денеска постојат неколку големи јавни колекции на дела од Мартиноски. 
Најголеми во Македонија се колекцијата на Галеријата Никола Мартиноски во 
Крушево, онаа на Националната галерија на Македонија во Скопје и колекцијата 
на Музејот на современата уметност во Скопје. Надвор од Македонија, два музеја 
во Белград, Народниот музеј и Музејот на современата уметност, имаат повеќе 
важни дела од Мартиноски. Но, сите музејски колекции со дела на Мартиноски 
во Македонија се настанати по Втората светска војна, додека во другите музејски 
колекции што вклучуваат дела на Мартиноски, вон земјава, малубројни се делата 
откупени пред 1940 година.2 
 Приватни колекции што имаат повеќе дела на Мартиноски постојат во 
поголем број градови во Македонија, Србија, Хрватска и Словенија. Јас морам да 
напоменам дека едно време постоеле и други колекции на дела на Мартиноски, 
како на пример таа на Милан Тривановиќ или онаа на Растко Пуриќ, кои денес 
не постојат, и затоа не може точно да се утврдат нивниот обем и важност. Пуриќ, 
во еден текст посветен на самостојната изложба на Мартиноски во Скопје 1935 
година, ќе напише: „Голем број палати и нови домови, подигнати во Скопје во 
последните 20 години, почнале и внатре да се снабдуваат со вистински украси, 
со трајни вредности, какви што се уметничките дела. Многу салони и трпезарии, 
претсобја и соби во Скопје ќе имаат уметнички дела... Значителен број скопски 
граѓани, навистина досега само интелектуалци, почнале во своите домови да 
прават мали галерии на уметнички дела. Во Скопје веќе има домови кои може 
да се пофалат со дела на неколкумина наши сликари. Па и во Скопје има и 
колекционери. Интересно е дека уметничките дела по домовите претежно се 
од сликари од Јужна Србија, или од сликари кои живееле и работеле во нашата 
средина, што е за пофалба. Меѓу нив, на прво место се делата на г. Лазар Личеноски 
и на г. Никола Мартиноски, првите академски сликари на Јужна Србија. Покрај 
останатите сликари кои живеат и работат во Јужна Србија (Лукиновиќ, Зора 
Поповиќ, Кратина, Бибиќ, Црниловиќ и други), во приватните домови најмногу 
има уметнички дела од членовите на уметничката група „Облик“ од Белград“.3 
 Меѓутоа, исто како и музејските колекции, повеќето приватни колекции 
со дела на Мартиноски се направени по Втората светска војна. Такви примери 
имаме во Скопје (на пример, колекцијата што содржи 15 дела на Мартиноски 
и вклучува важни дела, од кои, во овој текст, се разгледани сликите „Гроф 
Кравченко“, „Питач“ и „Циганска невеста“, а таа поседува и три други слики 
што потекнуваат од периодот 1934-1940, и е создавана во период од само 
десет години, почнувајќи од 1975 година), или во Нови Сад (колекцијата што ја 
вклучува и сликата „Женски акт“ од 1927 година, односно дипломската работа 
на Мартиноски). Големите колекциите во Риека и во Загреб се формирани со 
едновремен откуп на повеќе дела на Мартиноски (од различни периоди). 
Постојат и повеќе колекции во Скопје, Ниш и Ајдховен кои се направени по пат на 
наследство или подарок, каде што не станува збор за вистинско колекционерство.
 Во овој текст подетално ќе разгледаме два примера на покровителство, 
како и улогата на Друштвото на пријателите на уметноста „Јефимија“ од Скопје 
кое имало важна улога во творештвото на Мартиноски, во периодот 1929-1940 
година. 

 210. Писмо на Никола Мартионски до Јефимија, 
датирано 1930.

2. Како, на пример, откуп на дело на 
Мартиноски од страна на Националната 
галерија на Словенија или на Музејот на Кнез 
Павле во Белград.
3. ПУРИЋ 1935 (2), стр. 4.
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Друштвото на пријателите на уметноста Јефимија

 Во периодот меѓу двете светски војни, Скопје бил главниот политички и 
административен центар на Вардарска бановина. И покрај тешката економска 
и социјална положба во која се наоѓала Македонија, градот пополека станувал 
средиште на нејзиниот културен и уметнички живот. Во Скопје бил основан 
Филозофскиот факултет, а подоцна, по иницијатива на ректорот на Белградскиот 
универзитет, Јован Цвијиќ, се отвориле и други научни институции, како и театар4 
и музеј.5 Во исто време, со академски студии завршила и првата група модерни 
македонски уметници како Михајло Шојлев,6 Димитар Аврамовски Пандилов,7 
Лазар Личеноски,8 Кирил Караџа, Никола Мартиноски и Вангел Коџоман.9 
 Во текот на дваесеттите години се одржале и првите ликовни изложби 
во Скопје. Изгледа дека првата изложба била одржана во 1921 година. 
Тоа била изложбата на тогашниот професор во Приштинската гимназија, 
Драгослав Василевиќ-Фиге.10 Следната година во Скопје била претставена една 
поголема колекција на „...еден чиновник од нашиот Север“,  со ликовни дела 
на југословенски и неколку странски уметници, која вклучувала слики од Љубо 
Бабиќ, Славко Вареш, Томислав Кризман, Слава Рашкај, Франо Туркељ, Роберт 
Франгеш и Христофор Црниловиќ.11 Во 1923 година биле изложени „...слики 
и акварели од Охридското Езеро и од Душановиот град“,12 а во 1924 година, 
белградската уметничка група „Лада“ имала своја голема изложба во Скопје.13 
Првите самостојни изложби на Пандилов и на Личеноски биле одржани во 
1927, а потоа, во октомври истата година, била приредена и групната изложба 
на ’јужносрбијански уметници’ на која учестувале Пандилов, Личеноски и 
Мартиноски.14 До крајот на деценијата, во 1929 година, самостојни изложби 
имале и Мартиноски (неговата прва) и Личеноски. До тој момент, сите изложби 
во Скопје биле организирани на лична иницијатива на излагачите, без каква било 
организациска или финансиска поддршка. Ова ќе се промени по формирањето 
на „Друштвото на пријателите на уметноста – Јефимија“ во Скопје. 
 „Друштвото на пријателите на уметноста – Јефимија“ било основано 
во Скопје, во пролетта 1929 година. По примерот на белградското друштво 
„Цвијета Зузориќ“, скопското друштво имало цел да ја помага и популаризира 
уметноста во градот. Друштвото го носело името на „... побожната ќерка на 
господарот на Драма и жена на деспотот Угљеша, поетеса и уметница, чии дела 
добиле вредност на живи национални светињи, затоа што претставуваат израз 
на бескрајно национално богатство“.15 Организациската структура на друштвото 
се состоела од генерално собрание на членови, работен и надзорен одбор. 
 Првата активност на друштвото била организирањето самостојна 
изложба на Никола Мартиноски.16 На почетокот од 1930 година (на 9 февруари) 
„Јефимија“ ја организирала и првата изложба на „Друштвото на ликовните 
уметници на Вардарска бановина“. На таа изложба биле претставени 117 дела, 
(вклучително 17 дела од областа на архитектурата). Учествувале Адамовиќ, 
Арсенијев, Вернер, Бенсон, Мартин (Мартиноски со старата варијанта на 
неговото презиме), Михајловиќ, Нарбутовиќ, Обрасков, Орлов, Поповиќ, 
Поточњак, Топорнин, Хоџиќ, Црниловиќ и Шојлев.17

 Во бројот на „Јужни преглед“ од декември 1931, објавен е детален 
извештај за годишната активност на друштвото. „Во текот на март 1930 
година приредена е [самостојната] изложба на академскиот сликар Никола 
Мартиноски, која со пригоден говор ја отвори г. д-р Ф. Месеснел, наставник 

4. Скопскиот театар бил обновен во 1928 
година, првата претстава била драмата на 
Васил Иљоски „Ленче Кумановче“. Подоцна 
во театарот биле поставени и други драми од 
македонски автори, како „Печалбари“ на Антон 
Панов, „Нагазил човекот“ или „Чорбаџи Теодос“ 
на Васил Иљоски, „Парите се отепувачка“, 
„Милион маченици“ и „Антица“ на Ристо 
Крле. За Скопскиот театар види Споменица 
двадесетпетогодишњице ослобођења Јужне 
Србије, Скопје, 1937, стр. 5-6 и БОШКОВСКИ 
1961, стр. 195.
5. Се работи за Музејот на Јужна Србија во 
Скопје.
6. Повеќе за Шојлев види во ВЕЛИЧКОВСКИ 
2004.
7. За Пандилов види АБАЏИЕВА 1984. 
8. За Личеноски види ВАСЕВА ДИМЕСКА 1998.
9. Повеќе за Коџоман види во ВЕЛИЧКОВСКИ 
2004 (2).
10. ПЕТКОВСКИ 1982 (2), стр. 176.
11. ФУРТУНИЋ 1922, стр. 74-75.
12. АА., „Слике и акварели Охридско језеро и 
Душанов град“, Стара Србија, Скопје, 24. 3. 
1923, стр. 3.
13. За оваа изложба на „Лада“ има многи малку 
податоци. Инаку, ова Друштво уште два пати во 
следната деценија пробало, но без успех, да 
организира свои изложби во Скопје.
14. Види ПОТОЧЊАК 1927 и ОРХАНОВИЋ 1927.

15. АА., „Друштво пријатеља уметности“, Скопски 
гласник, Скопје, 8.6.1929.

16. Повеќе за оваа изложба на Мартиноски види 
во „Кратка биографија, 1903-1945“.

17. П. Сл. [Перо Слиепчевиќ]„Изложба ’Удружења 
Ликовних Уметника Вардар Бановине’ у Скопљу, 
Јужни Преглед, бр. 2, Скопје, 1930, стр. 108-09.



163

на овдешниот Филозофски факултет. Изложбата беше убаво посетена и многу 
успешна, а г. Мартиноски во таа пригода му подари на Друштвото една убава 
слика со вредност од 5000 динари. Во април истата година, во Просветниот 
дом е приредено едно многу успешно литературно попладне со чајанка на кое 
учествуваа нашите јужносрбијански млади писатели, Коста Ѓорѓевиќ, Живојин 
Петровиќ, Светозар Максимовиќ. На 4 декември 1930, во свечената сала на 
Офицерскиот дом, беше отворена изложба на групата ’Облик’ од Белград. Во 
присуство на банот г. Жика Лазиќ, на пратеник на командантот на армијата 
како и на други официјални личности и на видно граѓанство, со пригоден говор, 
изложбата ја отвори претседателот на Друштвото г. Ј. Михајловиќ. По отворањето 
на изложбата, г. Бранко Поповиќ, професор на Белградскиот факултет, одржа 
едно убаво предавање. Оваа изложба беше одлично посетена (над 600 лица). 
Продадени беа 22 слики, 1 скулптура и 2 барелјефи, со вкупна вредност од 80 
850 динари“.18 
 По оваа изложба, ’Јефимија’ била во преговори со Прашката филхармонија 
за настап во Скопје, но тој концерт не се остварил. Во февруари 1931, Друштвото 
приредило црно-црвен маскенбал во Офицерскиот дом во Скопје, а во март, 
во салата на католичката црква, била огранизирана изложба на академскиот 
сликар Звонимир Лукиновиќ. Изложбата ја отворил д-р Н. Банашевиќ, професор 
на Универзитетот во Скопје. Иложбата била успешна, а Друштвото, од проф. 
З. Лукиновиќ, добило на дар три слики во вредност од 1200 динари. Во март, 
под покровителство на банот Ж. Лазиќ, бил приреден концерт на Загрепскиот 
квартет, во Народниот театар во Скопје. На Ѓурѓовден, бил организиран излет до 
манастирот Нерези, што бил проследен со предавање на д-р Ф. Месеснел. Во мај 
била отворена самостојна изложба на Мартиноски. Изложбата ја отворил д-р Д. 
Недељковиќ. На оваа изложба, Банската управа откупила дело од Мартиноски 
за 1200 динари. Понатаму, Друштвото му помогнало и на протојерејот од Тетово, 
кој се обратил со молба до „Јефимија“, за распишување на конкурс за уметници 
кои би сакале да работат во црквата во село Једуарце.19 
 Покрај горенаведените приредби, Друштвото било во преговори и со 
други установи и лица за организирање на изложби и концерти кои од различни 
причини не биле остварени. „Јефимија“ била во преговори со сликарското 
здружение „Лада“ од Белград,  со сестрите Магазиновиќ и сестрите Михајловиќ, 
со здружението на Ликовните уметници од Скопје, со Музичката матица и со 
други гуслари и пејачи, како и со квартетот Ткаличиќ – Личар и госпоѓите Давидов 
– Слатин. 
 На 7 ноември, на годишното собрание била избрана нова управа. За 
претседател била  избрана госпоѓата А. Здравковиќ, за прва потпретседателка В. 
Воиновиќ, а за втор потпретседател д-р Ф. Месеснел. М. Василевиќ бил избран 
за секретар, а за благајник госпоѓа О. Фрухт. Членови на управата биле г-ѓа А. 
Сланкаменац, Ж. Костиќ, Крниќ, Ш. Виќетиевиќ, А. Савиќ-Ребац, Д. Ќазим. Љ. Хаџи-
Јовановиќ, Л. Павловиќ, Ј. Михајловиќ, д-р П. Слиепчевиќ, д-р. Д. Недељковиќ, 
П. Митропона, К. Љумовиќ и Р. Пуриќ. Надзорниот обор го сочинувале г-ѓа Д. 
Зафировиќ, г. С. Трифунац и д-р. К Крстиќ.20 
 Од деталниот извештај за годишната активност на „Јефимија“ се гледа 
дека Друштвото  не се занимавало само со организирање ликовни изложби, туку 
и со организирање предавања, концерти, маскенбали и други културни настани. 
Дополнително, листата на членови на Друштвото ја сочинуваат видни граѓани на 
Скопје, како претседателот на скопската општина Ј. Михајловиќ, професорите Д. 

211. Писмо на Никола Мартионски до 
Јефимија, 1936.

212. Покана за самостојната изложба на 
Никола Мартиноски во Скопје 1936 година, 
организирана од страна на Јефимија.

18. Д. П., „Друштво Јефимија“, Јужни преглед, 
Скопје, бр. 12, 1931, стр. 483.
19. Повеќе за црквата во Једуарце и за конкурсот 
на „Јефимија“ види во поглавјето „Друштвото 
на пријателите на уметноста Јефимија“.
20. Д.П., „Друштво Јефимија“, Јужни преглед, 
Скопје, бр. 12, 1931, стр. 483-85.
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Недељковиќ, Ф. Месеснел, П. Слиепчевиќ и К. Крстиќ од скопскиот Филозофски 
факултет, и боемот и публицист Р. Пуриќ. 
 Во текот на следните десетина години, сè до фашистичката окупација 
на Југославија, Друштвото „Јефимија“ ги организирало речиси сите поголеми 
културни манифестации во Скопје, вклучувајќи ги тука и сите самостојни 
изложби на Мартиноски, како и други заеднички изложби на кои тој учествувал 
(на пример, изложбата на групата „Облик“ во 1937, или заедничката изложба 
во Скопје, во мај 1940 година, на која Мартиноски учествувал со Личеноски, 
Владимирски и Цицо-Поповиќ).21  
 „Јефимија“ на себе ги преземала техничките работи при организација 
на изложбите. Обично тоа вклучувало закуп на салата во која требало да се 
одржи изложбата (со греење и осветлување на истата), а понекогаш и печатење 
на каталог, плакати и покани. Зачувани се писма што Друштвото ги пратило 
до Вардарската финансиска дирекција (за да добие ослободување од таксата 
за влезници) и до Градското главатарство на градот Скопје (за да му биде 
одобрено користење на свечената сала во основното училиште „Цар Душан“), 
во врска со организирањето на самостојната изложба на Мартиноски во 
Скопје, 1935 година.22 Условите што Друштвото им ги нудело на уметниците за 
организирање на нивните изложби варирале. „Јефимија“ од Личеноски, во 1933 
година, барала 20% од вредноста на продадените слики.23 Година дена пред 
изложбата на Личеноски, при организирањето на изложбата на Здружението на 
југословенските ликовни уметници на Вардарска бановина, „Јефимија“ барала 
10%,24, а четири години подоцна, во 1937 година, „Јефимија“ се договорила 
со групата „Облик“ за 5% од вредноста на продадените дела.25 Личеноски, во 
1933 година, го задржал приходот од продадените влезници за изложбата, но 
морал да ги преземе трошоците околу нејзиното уредување, како и да обезбеди 
личност што ќе ја отвори.26 Во 1932 година, членовите на Здружението на ликовни 
уметници на Вардарска бановина морале сами да го обезбедат преносот на 
делата до изложбата, додека „Јефимија“ на себе го презела враќањето на делата 
по затворањето на истата.27

 Во текот на постоењето на Друштвото, Мартиноски со „Јефимија“ имал 
редовни контакти. Освен што ги организирало неговите изложби во Скопје, тој 
неколку пати бил ’ангажиран’ од страна на Друштвото за украсување на салите 
во кои тоа одржувало балови и маскенбали,28 а учествувал и во жирито за избор 
на најдобра маска. Во 1931 година, на инсистирање на „Јефимија“, тој бил 
избран за член на внатрешното жири на Здружението на ликовните уметници 
на Вардарска бановина кое подготвувало изложба на своите членови.29 Мора 
да се потенцира дека контактите на Мартиноски со некои видни членови на 
„Јефимија“ се одвивале и вон рамките на Друштвото. Па така, Слиепчевиќ, 
Пуриќ или Месеснел објавувале текстови за неговата уметност, а понекогаш и 
ги отворале неговите изложби во Скопје. Дополнително, и други членови на 
„Јефимија“ имале дела на Мартиноски (на пример, Јованка Чемерикиќ која ја 
откупила „Малата Наивка“, масло на платно 33 х 42 см.).
 „Јефимија“ е уникатна појава на почвата на Македонија. Се работи за 
непрофитно и нееснафско друштво, посветено на популаризација на уметноста 
во Скопје, и неговата улога во развитокот на културниот живот и на културната 
свест во предвоена Македонија е неизмерна.

213. Писмо на Никола Мартиноски до 
Jефимија, 1939.

21. Види Каталог заједничке изложбе слика 
и карикатура академских сликара Томе 
Владимировића, Ла зара Личеноског, Василија 
– Цице Поповића, Николе Мартиноског, 12-
26 мај 1940, год. Свечана сала Официрског 
дома у Скопљу, „Јефи мија“ Друштво пријатеља 
уметности у Скопљу, Штампарија Јужне Србије, 
Скопје, 1940. На изложбата, покрај споменатите 
уметници, со свои дела учествувале и г-ца Ј. 
Филипчевиќ и Михајло Шојлев.
22. Двете писма се во Архивот на МАНУ, Фонд 
„Јефимија“, двете датирани 06.10.1935 година.
23. Архив на МАНУ, Фонд „Јефимија“, Писмо од 
„Јефимија“ до Лазар Личе носки, недатирано.
24. Архив на МАНУ, Фонд „Јефимија“, Писмо од 
„Јефимија“ до Здружението на југословенските 
ликовни уметници на Вардарска бановина по 
повод нивната изложба што ја огранизирала 
„Јефимија“ во 1932 година.
25. Архив на МАНУ, Фонд „Јефимија“, Писмо од 
Претседателот на „Облик“, Бранко Поповиќ, до 
„Јефимија“, дати рано 24.12.1936.
26. Архив на МАНУ, Фонд „Јефимија“, Писмо од 
„Јефимија“ до Лазар Личеноски, недатирано.
27. Архив на МАНУ, Фонд „Јефимија“, Писмо од 
„Јефимија“ до Здружението на југословенските 
ликовни уметници на Вардарска бановина, 
датирано 29.04.1932.
28. Како, на пример, „Уметнички бал“ 
огранизиран од страна на „Јефимија“ на 
15.3.1941 година, види репродукција на 
плакатот за балот во Животот во Скопје 1918-
1941, Музеј на град Скопје, Скопје, 2002, стр. 
283.
29. Архив на МАНУ, Фонд „Јефимија“, види 
писмо, датирано 16 мај 1931, од Здружението 
на југословенските ликовни уметници 
на Вардарска бановина до Друштвото на 
пријателите на уметноста „Јефимија“.
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Милан Јовановиќ Стоимировиќ 

 Милан Јовановиќ Стоимировиќ (Милан Јовановиħ Стојимировиħ) е еден 
од првите колекционери на модерната македонска уметност. Роден во скромно 
семејство во Смедерево, во 1898 година, по раната смрт на таткото Светозар 
Јовановиќ, Милан го одгледал вујко му д-р Душан Стоимировиќ. Д-р Стоимировиќ 
бил познат белградски невропсихијатар, чие презиме Милан го додал на 
презимето на својот татко. Основно училиште Милан Јовановиќ Стоимировиќ 
завршил во Смедерево, а гимназија и Правен факултет во Белград.30  
 Јовановиќ Стоимировиќ работел како дописник, соработник и уредник 
на бројни новински агенции и весници. Бил главен соработник на листот 
„Самоуправа“ од Белград (1921-23 година) и основач и уредник на списанијата 
„Смедеревски журнал“ (1921 и 1938-39) и „Реви“ (1922). Во периодот од 1923 
до 1926 година бил дописник на одделението за печат при Министерството за 
надворешни работи во Берн, а во 1929 година аташе во југословенската амбасада 
во Берлин. Од 1930 до 1935 година, Јовановиќ Стоимировиќ работел како 
дописник на Централното прес-биро во Скопје, каде што го основал и уредувал 
весникот „Вардар“. За време на службата во Македонија, како член на Ротари 
клубот, често држел предавања на повеќе правни и актуелни општествени теми, 
што потоа биле публикувани во „Вардар“.31 Објавувал и текстови посветени 
на различни општествени прашања, како и прикази на книги, раскази и 
песни. Текстови потпишани со неговото име, но и под различни псевдоними: 
Церовчанин, де Т., Де Т. Пореч и Леуновиќ,32 Јовановиќ Стоимировиќ објавувал 
во „Време“, „Покрет“, „Мисао“, „Нови живот“, „Српски књижевни гласник“ и 
„Јужни преглед“.
 Од 1937 до 1939 година работел како директор на новинската агенција 
„Авала“ од Белград. Во 1938 година, Стоимировиќ бил избран за народен 
пратеник на Подунавската област во Парламентот на Кралството Југославија. Пред 
почетокот на Втората светска војна станал началник на Политичкото одделение 
на министерскиот совет во Владата на Југославија. Од јули до октомври 1941 
година, бил главен уредник на дневниот весник „Обнова“ во Белград, а од 1941 
до 1944 година ја извршувал функцијата на директор на Државниот архив во 
Белград. 
 Поради уредничката активност и текстовите што ги објавувал во весникот 
„Обнова“, по завршувањето на Втората светска војна, Стоимировиќ бил прогласен 
за народен непријател и осуден на петнаесет години затвор. Во исто време му 
бил конфискуван речиси целиот имот во Белград и во Смедерево. Отслужил 
седум и пол години затворска казна. По излегувањето од затвор, во последните 
години од својот живот, пишувал фелјтони и текстови за белградските весници 
и магазини, а воедно собирал и граѓа за Југословенскиот лексикографски завод. 
Од англиски ги превел и романите на Роберт Грејвс „Јас, Клавдиј“ и на Вилијам 
Енсворт, „Тауер“.33

 Од ракописното наследство на Милан Јовановиќ Стоимировиќ, кое се 
чува во Матица српска во Нови Сад, досега се објавени следните книги: „Портрети 
според живи модели“ (1998), „Дневник 1936-1941“ (2000), „Митровденската 
битка кај Смедерево и други спомени од 1914“, „Силуети на стариот Белград“ 
(1971, 1987, 2008), романите „Ланче Смедеревац“ (2006) и „Сува чешма“ (2009).34

 Бил одликуван со: Сребрен медал на Црвениот крст на Југославија, 
Југословенска круна од 3 ред, Орден на Свети Сава од 3 ред, Романска круна од 3 

30. За кратката биографија на Милан Јовановиќ 
Стоимировиќ презентирана во овој текст многу 
им должиме на Снежана Цветковиќ, за текстот 
објавен во книгата „Оставштина Милана 
Јовановића Стојимировића“ ЦВЕТКОВИЋ 2010, 
стр. 15-24, како и на КОВАЧЕВИЋ 2008.

31. ЦВЕТКОВИЋ 2010, стр. 19-20.

32. ЦВЕТКОВИЋ 2010, стр. 19.

33. ЦВЕТКОВИЋ 2010, стр. 20.

34. ЦВЕТКОВИЋ 2010, стр. 23-24.
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ред, Орден на Феникс од 2 ред, Италијанска круна од 3 ред, Орден на Белиот лав 
од 3 ред и со француската Легија на честа.35 Умрел во Белград, во 1966 година.
 Пред војната, уметничката колекција на Јовановиќ Стоимировиќ се 
чувала во неговата куќа во Смедерево. Стоимировиќ не собирал само слики 
и уметнички дела, туку и предмети од историски, археолошки и етнолошки 
карактер, а дополнително, поседувал и библиотека со голем фонд на стари и 
ретки книги.36 
 Денеска уметничката колекција на Стоимировиќ го сочинува поголемиот 
дел од колекцијата на Музејот во Смедерево. Уметничкото одделение на 
смедеревскиот музеј има 486 предмети, од кои близу половина потекнуваат од 
колекцијата на Стоимировиќ. Таа вклучува 126 дела што ѝ припаѓаат на Ликовната 
збирка, 85 на Збирката на икони, 18 предмети на Збирката на црковни предмети 
и 2 на Збирката на применета уметност (вкупно 231 предмет).37

 Најверојатно од пресудно значење за формирањето на колекцијата 
на Стоимировиќ бил неговиот престој во Македонија. Во периодот од 1930 до 
1935 година, кога живеел и работел во Скопје, тој имал можност да купи или да 
набави исклучително вредни археолошки, етнолошки и уметнички материјали. 
Неговата колекција имала дела од македонските сликари Ѓорѓи Зографски, 
Никола Мартиноски, Лазар Личеноски, Василие Поповиќ-Цицо, но и дела 
на други сликари кои работеле и излагале во Скопје како Јарослав Кратина и 
Николае Енеа.38 Освен тоа, уметничката колекција на Стоимировиќ имала дела 
и од други еминентни југословенски сликари како Влахо Буковац, Антон Хутер и 
Марко Челебоновиќ.39

 „Критериумите за формирање на уметничката ликовна збирка на 
Стоимировиќ главно се базираат на исполнувањето на личните афинитети спрема 
академската традиција, на потребата за презервација на дела кои се битни за 
националната и домашната историја, за формирање фамилијарна збирка на 
портрети и почит кон владетелите од династиите Обреновиќ и Караѓорѓевиќ, 
како и на личното пријателство со [одредени] уметници... “.40 Изгледа дека 
Стоимировиќ бил посебно близок со Лазар Личеноски со кого патувал низ 
Македонија и на Хиландар.41 Музејот во Смедерево има десет слики (вклучувајќи 
и еден голем портрет на Стоимировиќ од 1930 година) и неколку икони, дела 
создадени од Личеноски, кои потекнуваат од колекцијата на Стоимировиќ. Но, 
од разни документарни извори може да се заклучи дека едно време колекцијата 
на Стоимировиќ вклучувала и други дела на Личеноски (вкупно дваесетина) кои 
сега се загубени.42 
 Денеска колекцијата на смедеревскиот музеј има шест дела на 
Мартиноски. Пет од нив се дојдени во музејот при неговото формирање, 
директно од колекцијата на Стоимировиќ, додека шестото е пронајдено во 
подрумот на смедеревската гимназија, но и за него се верува дека потекнува од 
колекцијата на Стоимировиќ.43 Во колекцијата на музејот овие слики се заведени 
под следниве наслови: „Женски акт со шапка“, „Портрет на Димитрие Фуртуниќ“, 
„Берба“, „Рибари од Охридското Езеро“, „Мртва природа со цвеќе“ и двостраната 
слика „Портрет на Циганка/Портрет на жена која седи“.44

 Првите контакти на Стоимировиќ со Мартиноски биле поврзани со 
работата на Стоимировиќ како дописник за печат од Скопје, а подоцна и со 
неговата активност како основач и главен уредник на весникот „Вардар“ каде 
што често се објавувани текстови и разговори со Мартиноски.45 
 Стоимировиќ во својот дневник ќе забележи: „Во денешното ’Време’ 

35. ЦВЕТКОВИЋ 2010, стр. 20.

36. ЦВЕТКОВИЋ 2010, стр. 11 и 21-22.

37. ЦВЕТКОВИЋ 2010, стр. 29.

38. Јарослав Кратина во триесеттите години на 
дваесеттиот век работел како наставник по 
цртање во Машката гимназија во Скопје; види 
ТРИФУНОВИЋ 1973, стр. 462. За Николае Енеа 
види текст подолу.
39. Види „Каталог“ во ЦВЕТКОВИЋ 2010, стр. 83, 
122-25. 

40. ЦВЕТКОВИЋ 2010, стр. 33.

41. ЦВЕТКОВИЋ 2010, стр. 32.

42. ЦВЕТКОВИЋ 2010, стр. 35. 

43. Сликата ја пронашол академскиот вајар 
Селимир Јовановиќ во подрумот на гимназијата 
во Смедерево, во 1964 година, и истата година 
таа е вклучена во фондот на Музејот во 
Смедерево. ЦВЕТКОВИЋ 2006, стр. 138.
44. Види ЦВЕТКОВИЋ 2010, каталошки броеви: 
75-80, стр. 105-08.
45. Како, на пример, текстот на Мар тиноски 
„Потреба оснивања једне сликарске уметничке 
школе у Скопљу“ објавен во бројот на „Вардар“ 
од 13 април 1933 година, или тој на Растко 
Пуриќ „Шетња по уметничким атељеима“ во 
бројот на „Вардар“ од 5 јануари 1933 година.
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[Стоимировиќ говори за текстот „Пред 
изложбу г. Мартиноског“ објавен 
во белградско „Време“ на 3.2.1932, 
стр. 2; авторот е потпишан како „С. 
М.“] излезе едно мало интервју со 
овдешниот сликар Мартиноски. Не 
можам да изразам со колку срдечност 
дојде да ми се заблагодари. Тој човек 
има нешто чесно, а воедно и детско 
во себе, и ми изгледа достоен да се 
заземам за него. Впрочем, неговите 
слики оддаваат човек со талент и 
слух, кој во себе ја соединува машката 
енергија и сентименталното опивање 
од боите и формите, како и од борбата 
на тие бои и на тие форми. Без или 
речиси без боемство, Мартиноски 
има однесување на човек од подобро 

друштво и мислења кои се толку убаво формулирани што може да го препорачаат 
насекаде. Наглув, скоро глув, понекогаш кога е облачно, тој тешко може да 
разговара. Но, во молчењето тој има некоја љубезност што освојува. И покрај 
тоа, тој со ништо не предизвикува сожалување, ниту користи нешто за да се 
постави во некој круг на луѓе. Напротив, тој има некоја патрициска резерва, која 
го издвојува, го истакнува и го прави забележлив каде и да дојде и колку скромно 
и да избегнува контакт“.46 Во описот на Стоимировиќ на Мартиноски се гледа 
извесна блискост која подоцна ќе се развие во пријателство, и во дневниците 
на Стоимировиќ референците за Мартиноски се чести.47 Дополнителна потврда 
за нивното пријателство е и иконата „Христовото раѓање“ што Мартиноски ја 
пронашол во родното Крушево и му ја подарил на Стоимировиќ.48 
 „Женски акт со шапка“ е најстарото дело од Мартиноски во колекцијата 
на Музејот во Смедерево, а воедно и од сите дела на Мартиноски собрани во 
колекцијата на Стоимировиќ.49 Со сигурност може да го утврдиме датирањето на 
сликата поради потписот на Мартиноски, кој јасно го датира делото во неговиот 
париски период.50 
 Сликата „Портрет на Димитрие Фуртуниќ“, масло на платно 49 х 36 
см, Петковски ја поврзува со портретот од Мартиноски на Милан Тривановиќ 
(се работи за првиот портрет на Тривановиќ, од 1928 година).51 Цветковиќ го 
потврдува датирањето на Петковски во 1928 година и вели дека оваа слика, исто 
како и „Женски акт со шапка“, Мартиноски ја насликал во Париз и дека била 
изложена на првата самостојна изложба на Мартиноски во Скопје, во 1929 
година.52 
 Димитрие Фуртуниќ бил професор по класична книжевност и по 
латински јазик на Филозофскиот факултет во Скопје, и автор на неколку текстови 
посветени на уметнички случувања во Скопје.53 Меѓутоа, нема никаква причина 
поради која Мартиноски би го портретирал Фуртуниќ во Париз. Многу е 
поверојатно портретот да настанал во Скопје. На платното го гледаме, во анфас, 
ликот на Фуртуниќ. Претставен ни е маж во црно сако со кравата, со дебели 
усни, со брчки на лицето и по малку изгубен поглед. Тоа е средовечен маж 
кој пополека ја губи косата. „Оваа глава... е сликана ’реалистички’, со извесна 

214. Репродукција на сликата Џанум од 
каталогот на самостојната изложба на Никола 
Мартиноски во Скопје 1936 година. Пример за 
иконографскиот тип „Џанум А“.

215. Портрет на циганка/Портрет на жена 
која седи, масло на шпер плоча, 34 х 26 см. 
Пример за иконографскиот тип „Џанум А“.

46. Рукописна заоставштина Милана 
Јовановића Стојимировића (не книжевна 
граѓа), Дневник, 1932, Народна библиотека 
Смедерево, цитирано во ЦВЕТКОВИЋ 2006, стр. 
143. 
47. Дневниците на Стоимировиќ се чуваат 
во Народната библиотека во Смедерево; 
„Рукописна заоставштина Милана Јовановића 
Стојимировића (не књижна грађа). ЦВЕТКОВИЋ 
2010, стр.  39.
48. ЦВЕТКОВИЋ 2010, стр. 43.
49. Повеќе за оваа слики види во поглавјето 
„Женскиот акт во сликарството на Никола 
Мартиноски“.
50. Сликата е потпишана и датирана N.S. 
Martinoski 1928, за овој потпис види го 
поглавјето „Потписите на Никола Мартиноски 
во периодот 1920-1945“.
51. За вториот портрет на Тривано виќ види го 
поглавјето „Никола Мартиноски и уметничката 
група Облик“.
52. ЦВЕТКОВИЋ 2006, стр. 137-38 и 139. 

53. На пример, види го неговиот текст посветен 
на првата уметничка изложба во Скопје, 
ФУРТУНИЋ 1922, стр. 74-75.
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занаетска грижливост, но не особено педантно и со задржана 
експресивност. Колоритот е нанесуван широко, понекаде со 
силно подвлечени потези, така што целоста добива цврстина 
и стабилност. Моделацијата на боите (розикави, жолтеникави, 
црвени) е извршена со доста сурово поставени плотни“. 54 
 Петковски ја нагласува поврзаноста на оваа слика со 
делата на Мартиноски од Париз, но јас не се согласувам со 
таа оцена. Сликата осетно се разликува од „Женски портрет“, 
во приватна сопственост во Скопје, па дури и од „Глава на 
жена“, во колекцијата на Галеријата Никола Мартиноски во 
Крушево (двете слики се потпишани и датирани во Париз, во 
1928 година).55 „Женски портрет“ (во приватна сопственост) е 
пред сè академски портрет/студија на глава во кој сè уште се 
гледаат влијанијата на професорите од ликовната академија 
во Букурешт. Еден класично поставен портрет во профил што Мартиноски 
експресионистички го решава. Во сликата од Крушево, академските влијанија 
од Букурешт ги нема, но цртите на лицето, како и начинот на кој се решени 
формите (со партии и секвенци што се спојуваат и се надоврзуваат една на 
друга) го оддаваат влијанието на париската модерна уметност. Портретот на 
Фуртуниќ се разликува и од сликата „Младиот филозоф“, која е портрет на Душан 
Недељковиќ од 1929 година. Сликарската постапка на Мартиноски во портретот 
на Фуртуниќ е далеку послободна од таа што може да ја видиме на споменативе 
дела. Овде четкицата на Мартиноски е лесна и обликувањето на формите е 
меко, без нагласен реализам. Рамениците се направени со ’одземање’ од црната 
површина, со жолто-зелените потези што ја формираат заднината, додека 
белата коса е само нагласена и се губи во заднината. Се чувствува карактерот на 
претставениот модел, но без навлегување во некаква психолошка анализа. 
 Поради сликарската постапка и чувството за боја што може да го видиме 
на платното, јас би рекол дека датирањето на Петковски и на Цветковиќ не е 
точно. Ова дело отстапува и не може да се поврзе со сликите на Мартиноски 
настанати во 1928 година. Портретот на Фуртуниќ покажува почеток на еден 
слободен сликарски пристап кон материјата и кон пигментот, но и слобода 
во третирањето на извесни партии (како тие во заднината) што често ќе го 
преокупираат Мартиноски и ќе се појавуваат во неговите дела во следните 
неколку години. Оттаму мислам дека најточното датирање на ова дело е во 
втората половина на 1929 година. Ова е можеби последното дело што му припаѓа 
на еден преоден период, период на адаптација на Мартиноски по враќањето 
од Париз, во моментот кога колоритните влијанија на париската ликовна школа 
почнале да созреваат. Тие јасно ќе се појават во кохерентната група слики што 
ги вклучува и другите две слики на Мартиноски во Смедерево, „Берба/Девојка 
со грне и младич“ и „Рибари од Охридското Езеро“, најверојатно настанати во 
периодот од втората половина на 1929 до втората половина на 1930 година.56 За 
разлика од тие две слики, „Мртва природа со цвеќе“ е блиска со некои дела на 
Мартиноски настанати во првата половина на 1931 година. Во неа влијанијата на 
експресионизмот се јасни.57 
 Двостраната слика „Портрет на Циганка/Портрет на жена која седи“ 
претставува посебен проблем во творештвото на Мартиноски. Цветковиќ со право 
забележува дека се работи за дело на Мартиноски чиј поточен наслов треба да 
биде „Џанум“ (Душо моја) и таа го презема насловот „Џанум 2“ од Петковски.58 

216. Седнато девојче, Џанум, 
масло на платно, 55 х 45 см. 
Пример за иконографски тип „Џанум В“.

217. Џанум, 
масло на картон, 44 x 29,5 см. 
Пример за иконографски тип „Џанум В“.

54. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 54.
55. Повеќе за овие слики види во поглавјето 
„Париз, 1927-1928“.
56. За овие слики види го поглавјето „Скопје, 
1929-1931“.
57. Повеќе за оваа слика види во поглавјето 
„Мртвата природа во творештво на Никола 
Мартиноски“.
58. ЦВЕТКОВИЋ 2006, стр. 138. Во стручната 
литература посветена на Мартиноски, 
вклучувајќи ги тука и текстовите на Петковски, 
се појавуваат две варијанти на насловот на овие 
слики: „Џанам“ и „Џанум“. Јас во овој текст ќе ја 
користам само втората варијанта „Џанум“ која 
ја користи и самиот Мартиноски; види Katalog 
VIII izložbe umjetničkog udruženja „Oblik“, Zagreb, 
1933, слика број 47: „Đanum“.
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Петковски, во својата книга за Мартиноски, ја поврзува оваа слика со делото 
на Мартиноски кое било изложено на заедничката изложба на Мартиноски и 
Зора Поповиќ во Белград, во 1932 година.59 Во каталогот од таа изложба, под 
реден број 3, го среќаваме насловот „Џанум“. Но и смедеревската слика, кога 
била дел од ретроспективната изложба на дела на Никола Мартиноски во 
Музејот на современата уметност во Скопје, во 1975/76 година, во каталогот е 
заведена (под реден број 33) со наслов „Џанум“.60 За збрката да биде поголема, 
самиот Петковски, пишувајќи во 1997 година, истиот наслов „Џанум 1“ ќе ѝ го 
даде на една сосема друга слика.61 Дополнително, морам да напоменам дека во 
каталогот на истата ретроспективна изложба од 1975 година се појавуваат уште 
две слики со идентично име; под реден број 39 „Џанум 2“ и под реден број 47 
„Џанум 3“. 
 Во оваа хронологија на делата на Мартиноски што го носат насловот 
„Џанум“, постојат повеќе слики со истото име: сликата „Џанум“ која е еднаква 
со сликата изложена во Белград во 1932 година и која сега се наоѓа во приватна 
колекција во САД (види Петковски, Никола Мартиноски, стр. 79), „Џанум 2“ 
репродуцирана на корицата на самостојната изложба од 1936 година, „Џанум 
3“ која денес е во Смедерево, „Џанум 4“ која била во колекцијата на Милан 
Тривановиќ во Белград (а во каталогот на ретроспективната изложба 1975-76 
година е со број 39) и „Џанум 5“ од приватна колекција во Ниш (каталошки број 47 
од ретроспективата во 1975 година, заведена под наслов „Џанум 3“; оваа слика 
се појавува под истиот тој наслов и во книгата на Петковски од 1997 година).62 
Постои уште една слика, „Џанум 5“ која Мартиноски ја изложил на „Јубилејната 
изложба на јужносрбијанските уметници“ во Скопје, во 1937 година63 и на 
изложбата на група ’јужносрбијански’ сликари во Скопје, од 26 октомври до 10 
ноември.64 

 Меѓутоа, тоа не е точната 
систематизација на слики 
со овој наслов. Всушност, 
се работи за три различни 
модификации на еден ист 
иконографски мотив, девојка 
– Ромка/Турчинка – која седи 
на столица со скрстени раце.65 
Можеби појдовна точка за 
овие дела претставува сликата 
„Ајша“ која сега се наоѓа во 
колекцијата на Народниот 
музеј во Белград. Од таа слика 
Мартиноски развива три 
посебни ’гранки’ на „Џанум“ 
слики. Првата гранка, што 
поради погодност овде ќе 
ја наречеме „Џанум А“, дава 
сродни дела на кои им припаѓа 
и смедеревската слика. На 
втората ’гранка’, што поради 
погодност овде ќе ја наречеме 
„Џанум Б“, ѝ припаѓаат делата 

218. Џанум, масло на платно,70 x 55 см. 
Пример за иконографскиот тип „Џанум Б“..

219. Џанум, масло на картон, 71,5 x 50,5 см. 
Пример за иконографскиот тип „Џанум Б“.

59. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 79.

61. Види ПЕТКОВСКИ 1997 (2), каталошки број 
10. Се работи за сликата репродуцирана на 
корицата на неговата книга од 1982 година, во 
која истата слика се  појавува под друг наслов.

62. ПЕТКОВСКИ 1997 (2), каталошки број 11. 
63. Во каталогот на изложбата таа се појавува 
под реден број 74.
64. Се работи за групната изложба на Лазар 
Личеноски, Василие-Цицо Поповиќ, Вангел 
Коџоман, Љубомир (Анѓелковиќ) Белогаски, 
Томо Владимирски и Мартиноски, организирана 
од страна на „Јефимија“.
65. Самиот Мартиноски, во 1959 година, ќе 
го окарактеризира ова дело како: „...[С]
интетизирана стилизација на лик на млада 
туркиња иако, освен турскиот костим, носи 
колористички обележја на нашето фолклорно 
шаренило“. Види Архив на МАНУ, Фонд „Никола 
Мартиноски“, бр. 18 – 1.

60. Никола Мартиноски, кат. изложба, Скопје, 
1975-76, стр. 67, каталошки број 33.
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блиски до сликата „Џанум“ која денес се наоѓа во приватна колекција во Ниш. 
Додека последната, третата варијанта на овој мотив се дела блиски до сликата 
„Седнато девојче“ од колекцијата на Музејот на современата уметност во Скопје, 
што ќе ја наречеме „Џанум В“.66 
 Врз основа на примарни документи може да заклучиме дека на 
варијантата „Џанум А“ ѝ припаѓаат сликите: „Џанум А1“, која била изложена на 
заедничката изложба на Мартиноски и на Зора Поповиќ во Белград 1932 година, 
како и на „Обликовите“ изложби во Загреб и во Љубљана, во 1933 година.67 
Подоцна таа била репродуцирана на страниците на весникот „Вардар“68 и во 
лексиконот „Минерва“ во 1936 година69, и изложена (и репродуцирана во 
каталогот) на самостојната изложба на Мартиноски во Скопје во 1936 година, 
а сега се наоѓа во приватна збирка во САД. Опишувајќи ја оваа слика во едно 
писмо од 1959 година, Мартиноски ќе забележи дека таа е сликана „... во едно 
непосредно влијание на мојот некогашен професор на Париската академија – 
Кислинг“.70 Меѓутоа, бидејќи на сликата „Џанум А1“ не може да се забележат 
влијанија на уметноста на Мојше Кислинг, постои можност Мартиноски да говори 
за некоја друга варијанта на ова дело, што овдека ќе ја нарачеме „Џанум А0“. 
„Џанум А2“ денес се наоѓа во приватна колекција во Белград.71 Смедеревската 
слика е „Џанум А3“. Дополнително, на задната страна на сликата на Мартиноски 
„Автопортрет“ од колекцијата на Музејот на современата уметност во Скопје, се 
наоѓа една недовршена слика што прикажува девојче чија поза е идентична со 
варијантата „Џанум А“. Сликата „Автопортрет“ во инвентарните книги на Музејот 
е датирана во 1930-31.72

 На втората варијанта на „Џанум“ – „Џанум Б“ ѝ припаѓаат сликите: „Џанум 
Б1“, порано во колекцијата на Милан Тривановиќ во Белград, „Џанум Б2“ сега во 
приватна колекција во Ниш и „Џанум Б3“, во приватна колекција во Загреб. 
 Третата варијанта „Џанум В“ ги опфаќа следниве дела: „Џанум В1“, 
репродуцирана на корицата на самостојната изложба во Скопје 1936, „Џанум 
В2“, во приватна колекција во Холандија и „Џанум В3“, во колекцијата на Музејот 
на современата уметност во Скопје
 Сликата „Џанум 5“, која била изложена 1937 година на „Јубилејната 
изложба на јужносрбијанските уметници“ во Скопје, јас не ја познавам. Во 
каталогот од таа изложба нема репродукција, а други документарни извори за 
таа слика не можев да пронајдам. Треба да се напомене дека таа слика не е 
идентична со сликата „Џанум А1“ која во моментот на отворањето на „Јубилејната 
изложба“ во 1937 година веќе била во приватна сопственост. Засега, сликата 
„Џанум 5“, не можеме да ја приклучиме кон ниту една од трите варијанти на 
оваа тема кај Мартиноски.73

 Смедеревската „Џанум“ несомнено потекнува од „Џанум А1“, меѓутоа 
нејзините мали димензии (34 x 25 см.) и брзината со која е изведена, како и 
портретот од задната страна кој, според Петковски, не е завршен (предната 
страна е изведена со брзи потези и со густо нанесување на боја), се далеку од 
варијантата „Џанум А2“. Сето тоа укажува дека оваа слика е ликовен запис на, 
условно речено, поголемо и поважно дело и дека таа можеби била директно 
нарачана кај Мартиноски од страна на Стоимировиќ. 
 Интересно е да се забележи дека шесте дела на Мартиноски во 
колекцијата на Стоимировиќ не потекнуваат од ист временски период. Најрано 
создадена слика е „Женски акт со шапка“, потпишана како N.S. Martinoski 1928, 
која потекнува од парискиот период на Мартиноски. „Потрет на Димитрие 

220. Портрет, 1931, 
масло на шпер, 44 x 29,5 см.

66. Дополнително треба да се напомене дека 
постојат и други слики во кои Мартиноски го 
разработува овој мотив, а кои не може да се 
сместат во овие групи. На пример, спореди 
ја репродукцијата на делото на Мартиноски 
објавено во весникот „Политика“ (од 15.02.1932 
година) под наслов „Портрет“.
67. Сликата изгледа дека е продадена пред 
„Обликовата“ изложба во Прага 1934 година, 
но денеска не можеме да ја идентификуваме. 
Повеќе за овие изложби види во поглавјето 
„Никола Мартиноски и уметничката група 
Облик“.
68. Во „Вардар“ оваа слика се појавува под 
името „Циганче“.
69. Лексикон Минерва, Минерва, Загреб, 1936, 
стр. 1329.
70. Види Архив на МАНУ, Фонд „Никола 
Мартиноски“, бр. 18 – 1.
71. Можеби ова е првата варијанта на оваа тема 
на слики кај Мартиноски, за ова дело види 
Архив на МАНУ, Фонд „Никола Мартиноски“, 
бр. 18 – 1 и 3.
72. Види Азбучник на колекцијата на Музејот 
за современа уметност во Скопје, МСУ, Скопје, 
2002, стр. 125.
73. Петковски (ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 219, 
фуснота 45) дава интересна сугестија дека 
оваа слика е идентична со сликата „Седнато 
девојче“ која (во 1975 година) се наоѓала во 
приватната колекција на д-р Бора Миловановиќ 
од Алексинац. За жал, тоа е информација која 
јас не успеав да ја потврдам.
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Фуртуниќ“ со одредена сигурност може да ја датираме во втората половина 
на 1929 година. Двете слики, „Берба/Девојка со грне и младич“ и „Рибари од 
Охридското Езеро“, се исклучително блиски во ликовниот израз и се настанати 
во периодот 1929-30 година, додека мртвата природа потекнува од 1931 година. 
За сликата „Портрет на Циганка/Портрет на жена која седи“ („Џанум А3“) со 
сигурност може да тврдиме дека настанала некаде по 1932-33 година.
 Од датирањето на сликите, како и од нивниот различен ликовен израз, 
може да се заклучи дека не се работи за едновремен откуп на шест дела од 
Мартиноски од страна на Стоимировиќ, туку дека Стоимировиќ имал долготраен 
интерес за творештвото на Мартиноски и дека при ’правењето’ на својата 
колекција, откупувајќи дела од сликарот, бирал слики од различни периоди. 
Четири од сликите, „Женски акт со шапка“, „Портрет на Димитрие Фуртуниќ“, 
„Девојка со грне и младич“ и „Рибари од Охридското Езеро“, се настанати пред 
доаѓањето на Стоимировиќ во Скопје, додека малата двострана слика изгледа 
како специјално нарачана слика.
 И покрај тоа што Цветковиќ вели дека основниот критериум при 
формирањето на колекцијата на Стоимировиќ била една наклоност кон 
реализмот, сликите на Мартиноски во смедеревската колекција отскокнуваат 
од академскиот реализам. Таа и самата забележува дека Стоимировиќ покажал 
повеќе разбирање за модерната уметност во еден од разговорите со Мартиноски 
кога заклучил дека: „ Г. Мартиноски е модернист и [прогресивен уметник] кој 
гледа на уметноста со нови, напредни погледи и кој ни донесува малку чудни, 
но сепак позитивни и длабоко вредносни разбирања“.74 Па оттаму останува 
прашањето колку влијание имал Мартиноски врз Стоимировиќ при откупот на 
некои од неговите дела. Ова посебно може да биде случај со „Девојка со грне 
и младич“ и „Охридски рибари“ кои по колоритот и по сликарската постапка 
отскокнуваат од другите дела во колекцијата. Истото може да се каже и за „Женски 
акт со шапка“ коешто е необично дело во творештвото на Мартиноски, а фактот 
дека сликата е донесена во Скопје од Париз укажува на тоа дека Мартиноски 
посебно ја вреднувал. Понатаму, портрет на друг човек е необична слика за 
откуп, но, бидејќи Фуртуниќ бил познајник на двајцата (и на Стоимировиќ и на 
Мартиноски) можеби се работи за дар, за подарена слика, било од страна на 
Фуртуниќ или од страна на самиот уметник.
 Мора да се истакне дека Стоимировиќ кон Мартиноски не се однесувал 
само како колекционер, туку и како мецена. Па така, за потребите на дневниот 
весник на Стоимировиќ „Вардар“, Мартиноски извел една мала серија цртежи 
– портрети на видни или на, условно речено, интересни личности. Тој направил 
портрети на еден од уредниците на весникот „Вардар“ – Јосип Букша, на 
професорот Алексије Јелачиќ, на романскиот сликар Николае Енеа, на бугарскиот 
публицист Радослав Василев, на чешкиот авантурист Адолф Парлесак и на 
самиот Стоимировиќ.75 Дополнително, Мартиноски извел и четири графики кои 
биле репродуцирани на страниците на весникот „Вардар“. Тие графики се меѓу 
првите остварувања на Мартиноски во оваа техника. Темите што Мартиноски ги 
обработува во нив се исклучително необични и ретко се појавуваат во неговото 
творештво, па голема е веројатноста Стоимировиќ да имал улога во нивното 
креирање.76 
 За жал, по заминувањето на Стоимировиќ од Скопје, не можеме да 
ги следиме нивните контакти. Преписка меѓу нив двајцата не е пронајдена, 
но можеме да претпоставиме дека Стоимировиќ ги посетувал изложбите на 

74. ЦВЕТКОВИЋ 2010, стр. 31.

75. За овие цртежи на Мартиноски види го 
поглавјето „Илустрации“.

76. За анализа на овие графики види го 
поглавјето „Графики“.
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Мартиноски во Белград. Во секој случај, појавата на ваков, вистински колекционер 
во Скопје, кој понекогаш бил и мецена а и го потпомагал Мартиноски објавувајќи 
текстови за него и за неговата уметност, имала големо значење и била поттик за 
уметничкиот развој на Мартиноски во првата половина на триесеттите години.

Михајло Шкаперда 
 
 Михајло Никола Шкаперда бил роден во Крушево, во 1888 година. По 
гиманзијата во Битола, студии завршил во Букурешт.77 Во Македонија, заедно 
со братот Јанко, имале успешна трговска/градежна фирма, „Синовите на 
Никола Шкаперда“. Во 1932 година Михајло изградил голема семејна куќа во 
„стар бојарски романско-византиски“78 стил, во центарот на Скопје. Куќата била 
изградена според планот на македонскиот архитект Никола Симота, кој бил 
пријател на Шкаперда уште од школувањето во Битола, а живеел и работел во 
Букурешт.
 Во почетокот на следната, 1933 година, Шкаперда го најмил Мартиноски 
да украси една од собите на куќата со ѕидни слики/фрески; тоа била просторија 
во која стоел клавир и се наоѓала блиску до влезната врата, веднаш до главниот 
салон. Мартиноски во куќата извел две композиции кои биле завршени пред 
13 април 1933, кога за фреските се појавил еден мал текст во скопскиот дневен 
весник „Вардар“. Од написот во весникот ги дознаваме насловите на фреските: 
„Шумадиска идила“ и „Јужносрбијанска идила“. 
 По војната, куќата на Шкаперда била одземена од фамилијата и долги 
години била користена за потребите на републичката администрација, а едно 
време била и привремено седиште на Македонската академија на науките и 
уметностите. Во периодот од 1946-47, кога била одземена, до 1979 година, 
фреските биле покриени со боја, а и самата куќа претрпела внатрешни измени 
(некои ѕидови до влезот биле срушени за да се направи мала канцеларија/
пријавница, а промени има и во поранешните спални соби во ’задниот’ дел на 
куќата). 
 Во 1979 година, на иницијатива на Републичкиот завод за заштита 
на спомениците на кутурата, тим предводен од Јован Петров (кој вклучувал и 
двајца други техничари, сликарите-конзерватори Драган Верговски и Ѓорѓе 

Цветковиќ) успеал да најде 
едната од фреските на 
Мартиноски – „Шумадиска 
идила“. „На местото на кое 
се претпоставуваше дека 
се наоѓа фреската, до пред 
почетокот на работите, имаше 
огледала, под нив табла, а 
под неа 6-7 мрсни слоеви 
боја“.79 По зафатите кои траеле 
повеќе недели, фреската била 
реставрирана и конзервирана; 
таа и денеска може да се 
види во куќата. Втората 
фреска на Мартиноски, 
„Јужносрбијанска идила“, 221. Вила Шкаперда.

77. За биографските податоци за Михаило 
Шкаперда морам да ѝ се заблагодарам на 
Домница Петковска.

78. АА., „Две савремене фреске у Скопљу“, 
Вардар, 13. 4. 1933, стр. 12.

79. Изјава на Петров цитирана во: ЃУРОВСКА 
1979, стр. 9.
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која се наоѓала на спротивниот ѕид од „Шумадиска идила“, била уништена при 
изведувањето на внатрешните промени во куќата. 
 Написот во „Вардар“ од 1933 година ги опишува двете фрески. „Една 
од тие фрески на г. Мартиноски претставува шумадиска идила, со отворен 
шумадиски пејзаж во заднината, полн со боја и линии, прикажани со раскошна 
елеганција и јака ведрина, која покажува со колку симпатии сликарот пристапил 
во толкувањето на својата, во основа едноставна, но класична замисла. 
Втората фреска претставува јужносрбијанска идила, која нам ни изгледа далеку 
покомплицирана, и во композицијата и во цртежот, и во обемот на боите и во 
нивните преливи расфрлени низ еден простор полн со живот, ритам и страст. 
На таа фреска, селани и селанки во јужносрбијански носии слават еден пир 
на младоста, со музика, овошје и сонце. Оваа фреска делува како Вергилиева 
буколика, обоена и пренесена со голема смисла за конкретно. Некои работи на 
тој ѕид, во цртежот, нè потсетуваат на некои од нашите стари фрески (посебно 
мускулатурата на детето што лежи до таткото и мајката, кои се прегрнуваат до 
самозаборав). 
 Целата фертичност на нашата јужносрбијанска почва е дадена на таа 
симболична слика, полна со воздух, полна со некоја винска опиеност, со наша 
музика и со наш жар. Таквите слики старите ги викале Abondance, Sieste, Concerto 
итн. Ние би ги нарекле ’теферич’ затоа што тие го обработуваат нашиот живот и 
нашата психологија.
 На г. Шкаперда може само да му се честита, а на г. Мартиноски му 
упатуваме повик , покрај останатите ’жанрови’ што ги негува со толку дух и 
независност, никогаш да не го занемари фрескосликарството во кое се нашол 
себеси – до сега непознато и за најинтимните познавачи на неговото творештво“.80

 Фреските биле изведени само во средната зона на ѕидот, на висина 
од околу метар од подот, и биле врамени со дрвени рамки, со што се добивал 
впечаток дека се работи за слики закачени на ѕид.81 Споредбата на двете 
фрески, поточно на фотографијата од денес загубената „Јужносрбијанска 
идила“ која е објавена во текстот во „Вардар“ и на зачуваната фреска во вилата 
Шкаперда, открива дека постои извесен континуитет меѓу двете дела. Линиите 
на хоризонтите на двете композиции изгледа како да се совпаѓаат, а и главните 
елементи во фреските се повторуваат. Се работи за приказ на група од две фигури 

во едниот дел од фреската, и 
на уште една осамена фигура 
во другиот. Дополнително, 
поставеноста на фигурите во 
двете фрески е идентична. 
Групата од две фигури на обете 
фрески се наоѓа на нивниот, 
условно речен, јужен крај 
(„Шумадиска идила“ е сликана 
на западниот ѕид од собата, а 
„Јужносрбијанска идила“ на 
источниот), додека осамената 
фигура е на другиот крај од 
сликанот простор. 
 Во „Шумадиска идила“ 
гледаме маж и жена како 222. Михајло Шкаперда.

80. АА., „Две савремене фреске у Скопљу“, 
Вардар, 13.04.1933, стр. 12.

81. На ист начин биле врамени и фреските на 
Мартиноски во кафеаната „Океан“. За тие дела 
на Мартиноски види го поглавјето „Женскиот 
акт во сликарството на Мартиноски“.
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седат во природа покрај река. До нив се наоѓаат 
неколку овци што ги чува овчар кој се потпира 
на стап. Во заднината се вие женско оро. 
Фигурите се претставени во пејзаж со тополи и 
меки, бели облаци. „Јужносрбијанска идила“ 
е со покомплексна композиција. На десниот 
крај гледаме две фигури, машка и женска. 
Женската фигура е легната во скутот на мажот, 
пред нив се наоѓа бебе. Во левиот дел од 
фреската, боса (?), наземи, седи друга женска 
фигура. Помеѓу жената одлево и двете фигури 
оддесно, на еден бел (?) чаршав, се наоѓаат 
неколку овошки (една круша и три јаболка?) и 
еден бардак (со вода или со вино?). Се работи за 
интересен пример на слика во слика. Овошките 
и бардакот сами за себе претставуваат мала 
композиција – „Мртва природа“. Пејзажот зад 
фигурите изгледа подинамичен од оној во 
претходната фреска, со повеќе, и поразлични 
дрвја. Фигурите во двете фрески се облечени во 
народни носии, но без инсистирање на некоја 
етнографска прецизност (единствено може да 
се забележи дека во „Шумадиска идила“ мажите носат шубари на глава, додека 
мажот во „Јужносрбијанска идила“ носи кече). Претставените сцени може да се 
окарактеризираат како ’пасторали’. 
 Двете фрески ни претставуваат глетки кои се необични во творештвото 
на Мартиноски. Ваков приказ, на повеќе фигури во пејзаж, се јавува само во 
првите неколку години по враќањето на Мартиноски од Париз. Такви слики 
се исклучително ретки во неговиот предвоен опус, а ние веќе ги разгледавме 
малата слика (што потекнува уште од студентските денови во Букурешт) „Во 
поле“, двете слики „Романски селанки во пејзаж“, сликата во Смедеревскиот 
музеј „Девојка со грне и младич“ како и „Семејство“ од Музејот на современата 
уметност во Скопје. Тоа се единствените прикази на човечки фигури во пејзаж 
(а не во ентериер или во градски пејзаж) што се појавуваат во штафелајното 
сликарство на Мартиноски во периодот кој го разгледуваме. 
 Интересно е да се забележи дека во изведбата на фреските во вилата 
Шкаперда, Мартиноски користел композициски решенија од постари слики 
што потекнуваат од периодот пред 1931 година.82 Централната група фигури во 
„Шумадиска идила“ може да се поврзе со сликата „Семејство“. И покрај тоа што 
Мартиноски сега ги заменил местата на мажот и жената (во фреската мажот е 
лево, додека во сликата таа позиција ја зазема жената), позицијата на десната 
рака на мажот, како и благото навалување на неговата глава, ја следи позицијата 
на женската фигура во сликата. Дополнително, прекрстувањето на нозете кај 
мажот ја следи ’формулата’ што Мартиноски ја користи за приказот на детето 
во предниот план на сликата „Романски селанки во пејзаж 1“. Од „Семејство“, 
Мартиноски ја презел положбата на детето за она од фреската „Јужносрбијанска 
идила“, при што извивањето на нозете како и положбата на десната рака се слични. 
Шематското претставување на куќите со нивните покриви во фреските може да 
го забележиме и кај сликата „Романски селанки во пејзаж 2“,  додека фигурите 

 223. Шумадиска идила, фреска, 162 х 193 см.                                      

224. Репродукција од фреската
Јужносрбијанска идила објавена во

дневниот весник Вардар.

82. Изгледа дека Мартиноски не направил 
некакви подготвителни скици за фреските 
и работел сам, без пренесување на некакви 
цртежи на ѕидот. Усна информација од ќерката 
на Михајло Шкаперда.
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на жените во заднината на таа слика се блиски со насликаните во женското оро 
на „Шумадиска идила“. Ваквото преземање на иконографски елементи и на 
композициски решенија од стари слики е необично за Мартиноски, но може да 
се забележи и во циклусот фрески што го извел во кафеаната „Океан“, неколку 
години подоцна.
 Во тој период (1932-33), осликувањето ѕидови во куќа во Скопје било 
крајно необичен чин, па оттаму појавата на написот во весникот „Вардар“, како 
и одушевувањето на авторот на текстот од одлуката на Михајло Шкаперда да 
го повика Мартиноски да ги украси ѕидовите на куќата. Говорејќи за фреските, 
авторот на текстот ќе напише дека тие претставуваат „... навистина најголема 
’инвестиција’ што еден богат човек во денешно време може да си ја допушти...“, 
за потоа да му честита на Шкаперда и да истакне дека куќата „... ја имала среќата 
Мартиноски да ги украси нејзините ѕидови“.83  
 Нивото на општата ликовна култура во Скопје во тој период, како и 
’ситуацијата’ со нарачката на уметнички дела може да се согледа од едно 
интервју на Мартиноски објавено само неколку месеци пред изведбата на 
фреските, во истиот весник „Вардар“. „ Јас работам. Можам да кажам дека многу 
работам. Навистина, во Скопје е многу тешко за еден уметник. Не само што тука 
нема мецени, туку индиферентноста на скопската публика спрема уметностите 
не може да се замисли и таа оди до грев. Тоа е толку редок случај, некој љубител 
на уметноста да ми дојде во ателјето... А некој да ми порача уметничко дело 
за да го украси својот дом, тоа би била сензација за сите нас! Ве молам, има 
толку нови згради, палати, а никој да не се најде поттикнат во нив да внесе некој 
уметнички израз. Па дури ни да нарача уметнички портрет на некој од своите! 
Јас во такво милје работам“.84

 Фреските на Мартиноски во вилата Шкаперда се неговиот прв обид во 
фрескосликарството. Две години подоцна тој ќе ги ослика ѕидовите во кафеаната 
„Океан“, а подоцна, во периодот 1936-37 година, ќе изведе уште неколку 
композиции во други приватни куќи во Скопје.  
 Денеска, од фреските на Мартиноски изведени во бившата куќа/стан 
на Д-р. Слободан Паламариевиќ е зачуван само еден фрагмент. Фрагментот 
претставува една пасторална сцена. Петковски наведува дека постои можност 
Мартиноски да ја нарекол композицијата „Кладенец на животот“, но за тоа нема 
сигурни докази.85 
 Фрагментот е една долга хоризонтална композиција (86 х 192 см.). 
Почнувајќи од левиот крај, Мартиноски насликал: насмеана мајка со мало дете 
кое ги обвило рацете околу нејзиниот врат; дете што спие во скутот на една 
жена; две жени со стомни, таа во првиот план ја држи стомната во десната рака, 
а другата, во заднината, ја носи стомната на глава; девојка со долга коса која стои 
свртена со грб кон гледачот; голема фигура на момче што седи и свири на кавал; 
жена која носи темна стомна потпрена на нејзиното лево рамо; и две фигури на 
седнати девојки, додека во десниот долен агол од фреската има две овци. Во 
заднината се гледа едноставно решен пејзаж, едно дрво и назначената форма 
на една куќа со црвен кров. 
 Фреската е работена во духот на тогашната уметност на Мартиноски. 
Фигурите на ѕидот се пренесени со линеарен цртеж чија трага е видлива во 
контурите на фигурите, на дрвото во заднината и на листовите од билките во 
предниот план, блиску до долниот раб на композицијата. Во согласност со 
техниката на сликање на ѕид, Мартиноски ги предава фигурите малку шематски. 

83. АА., „Две савремене фреске у Скопљу“, 
Вардар, 13.04.1933, стр. 12.

84. ПУРИЋ 1933.

85. ПЕТКОВСКИ 1975 (2), стр. 26.
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Наспроти нагласувањето на ткаенините и на нивните превиткувања (видливи 
кај женските кошули и марами), фигурите се решени по малку апстрактно, без 
влегување во детали, со издолжени форми и сведени црти. За разлика од фреската 
во куќата на Шкаперда, тонот кој преовладува во оваа композиција е топол. 
Сликано е „...во тенки слоеви, порозно, без груби повреди во усогласувањето на 
одделни партии“.86

 Втората „Пасторала“ била работена кон крајот на 1937 година. Денес 
оваа фреска е извадена од ѕидот и се наоѓа во приватна колекција во Скопје. 
„Сцената во ’Пасторала’ претставува мала површина сина вода со бел лебед, 
дрво со змиулести гранки, рамнина со брановидно земјиште, низ кое се 
расфрлени површини на жолта, портокалова, розова, црвена, кафеава, окерна и 
потемни бои, што алтернираат со зелени, сини, темнолилави итн. Во средината, 
со разголени гради, со провидни наметки врз себе, со темни распуштени коси, 
е предадена група од четири девојки. Нивните масивни, доста несмасни тела 
се предадени во танцови, динамични, не особено елегантни движења. Тонот 
на лицата и на телата е темнокафеав. Физиономиите се изразити, широки, 
сензуални, со ’егзотични’ белези (големи очи, сочни усти, масивен нос). Низ 
пејзажот се расфрлени неколку стебла, а во дното се гледа градба на црква 
со црвенокафеава боја на покривот. Сосем напред, со разголената биста, е 
предаден младич со свирка, решаван исто како и женските фигури.
 Целата композиција дејствува слободно, со некакви романтично-
питорескни и симболични аспекти. Начинот на обликувањето во човечката фигура 
и лик не се изделува од другите мотиви на Мартиноски. Боите се нанесувани 
’акварелно’, во разблажени нијанси и мошне изедначено, без особен шарм и 
резултати во усогласувањата на колористичката организација. Одделни партии 
излгедаат доста сурово и небрежно работени. Можно е Мартиноски за оваа 
своја композиција да се инспирирал од творби на други уметници, пред сè од 
извесни поретки идилични сцени во експресионистичкото и симболистичкото 
сликарство. Ова дело има извесна подалечна сродност и со некои масла на 
Мартиноски во 1937 година...“.87

 Во 1937 година Мартиноски извел уште една фреско композиција во 
куќата на д-р А. Пуљизевиќ. Изгледа дека уште при проектирањето на куќата, 
било предвидено специјално место за фреско-декорација што требало да ја 
изведе Мартиноски. Ѕидот на кој била изведена фреската паднал во скопскиот 

225. Кладенец на животот, 1936/37, фреска, 86 х 192 см.

86. ПЕТКОВСКИ 1975 (2), стр. 27 и ПЕТКОВСКИ 
1982 (1), стр. 117.

87.  ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 118.
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земјотрес 1963 година. Димензиите ѝ биле 4,5 х 1,5 метри, а се наоѓала на околу 
1,5 метар од подот, во средната зона на ѕидот.88 За жал не постојат фотографии 
од ова дело, но Петковски, на основа на изјави на очевидци ја опишува: „На ова 
дело бил прикажан ’Морнарски живот’ или ’Охридски рибари’. Централната 
претстава била масивна фигура на морнар – рибар, околу кој се наоѓале други 
женски и машки фигури што влечеле мрежи и носеле кошници со риби. Имало и 
претстава на мајка што дои дете. Во немирна композиција се наоѓале расфрлени 
делови од ’морски пејзаж’ како разновидни риби слободно поставени околу 
фигурите. Последниве биле во природна големина, предадени со масивни, 
корпулентни тела. Во нив биле спроведени некои стилски решенија видени во 
’Океан’, но со уште понагласена слобода на изразот. Се гледала понагласена 
’геометричност’ на облиците, можеби како некакво ’сеќавање’ на Мартиноски 
за одделни творби од почетокот на неговата кариера [претпоставувам дека 
Петковски алудира на една од сликите на Мартиноски во Смедеревскиот музеј]. 
Ликовите и нивните движења искажувале еден вид ’екстаза’, страст, баханални 
ритми. Боите на ’кубистички’ третираните глави и на телата биле земјеноцрвени 
и бронзени, спротивставени на темносините површини на водата и небото“.89

 За жал, денеска постојат само фрагменти од предвоеното 
фрескосликарство на Мартиноски. Меѓутоа, јасно е дека по првите фрески што 
Мартиноски ги извел во куќата на Шкаперда, се јавил интерес кај повисоките 
слоеви на скопското општество за такви внатрешни декорации.  
 Михајло Шкаперда, по порачката на ѕидните слики, во биографијата на 
Мартиноски се појавува како мецена и во уште една пригода. Тој во 1934 година 
го ’задолжил’ сликарот за внатрешното уредување на големата трпезарија во 
куќата. Покрај тоа што откупил слики од Мартиноски за таа просторија, Шкаперда, 
преку Мартиноски купил и неколку други слики од романскиот сликар Николае 
Енеа.  
 Николае Енеа (Nicolae Enea, понекогаш Nicu Enea) е роден во 1897 година. 
Тој, исто како и Мартиноски, студирал на Школата и на Слободната ликовна 
академија во Букурешт. Првата самостојна изложба ја имал во 1925 година, по 
која следеле низа самостојни изложби во Романија и во Југоисточна Европа.90 
Денеска, неговата куќа во родното место Бакау, каде што живеел и работел сè до 
својата смрт во 1960 година, е меморијален центар.91 
 Во 1933 година, Енеа дошол во Југославија на покана на југословенската 
кралица Марија Караѓорѓевиќ (Марија Карађорђевиħ).92 Како нејзин гостин 
останал во земјата речиси година дена, задржувајќи се првин во Далмација и во 
Црна Гора, а потоа и неколку месеци во Македонија. Во Скопје, Енеа се сретнал 
со Никола Мартиноски.93 На Академијата во Букурешт, на двајцата уметници 
сликарство им предавал истиот професор – Георге Деметреску Миреа (George 
Demetrescu Mirea),94 но не е јасно дали тие се познавале од студентските денови.95

 Делата на Енеа што биле во колекцијата на Шкаперда се потпишани 
и датирани во 1934 година (сите во долниот лев агол како N. Enea/1934), што 
го отвора прашањето колку долго по текстот на Пуриќ (види фуснота погоре) 
тој останал во Скопје. Втора можност е тој повторно да дошол во Македонија 
следното лето (1934 година). Двете големи мртви природи со овошје, како и 
мртвата природа на Енеа со цвеќе, јасно ги датираат овие слики во летото 1934 
година. На нив се прикажани овошја и цвеќиња кои зреат т.е. цветаат во периодот 
јуни-август.
 Трпезаријата во куќата на Шкаперда е голема правоаголна просторија. На 

88. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 220 фуснота 56 и 57.

89. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 118.

90. Повеќе извори наведуваат една самостојна 
изложба на Енеа во Скопје во 1933 година, 
на пример види ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 34 
и фуснота 50 на стр. 206, како и ЦВЕТКОВИЋ 
2010, стр. 85-86. Двата текста се повикуваат 
на Аноним., „Ним Енеја у Скопљу“, Вардар, 
21.5.1933, стр. 4 како извор, но, тој текст, 
како и другиот голем текст објавен за Енеа во 
„Вардар“ (ПУРИЋ 1933 (2), стр. 4), не спомнува 
таква изложба. Уште повеќе, текстот на Пуриќ, 
објавен на 16 ноември, директно повикува 
на потребата за таква изложба: „Скопље би 
заиста изгубило, ако му се не укаже прилика, да 
види радове г. Николе Енеа, овој најјачег међу 
млађим румунским сликарима“. 
91. Види Catalogul Casei memoriale Nicu Enea, 
Muzeul de Arta Bacau, Bacau, 2005.
92. ПУРИЋ 1933 (2), стр. 4. Кралицата Марија 
Караѓорѓевиќ е родена како Marie von 
Hohenzollern-Sigmaringen и е ќерка на 
романскиот крал Фердинанд Хоензолерн и 
на романската кралица Марија. Нејзиното 
романско потекло ја објаснува поканата на Енеа 
да ја посети Југославија.
93. ПУРИЋ 1933 (2), стр. 4. 
94. Морам да напоменам дека Миреа им 
предавал на двајцата сликари во различни 
години. На Мартиноски, Миреа му предавал 
сликарство само во периодот од 1924-26 
година. 
95. Текстот на Пуриќ е нејасен (ПУРИЋ 1933 
(2), стр. 4) и не дава доволно информации 
за да заклучиме дека двајцата сликари се 
познавале отпорано – од нивните студентски 
денови во Букурешт. Објективно разгледување 
на податоците со кои располагаме (и покрај 
разликата во години, Енеа дипломирал на 
ликовната академија во Букурешт година дена 
по Мартиноски, што води до заклучок дека тие 
биле во различни групи) укажува на тоа дека 
постои можност тие за првпат да се запознале 
во Скопје, и тоа токму преку весникот „Вардар“ 
и неговиот основач и уредник Стоимировиќ.
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226. Николаe Енеа, Мртва природа со лубеница,
 1934, масло на платно, 49,5 x 67 см. 

Мртва природа со јагоди. Мртва природа со зеленчук.

227. Николаe Енеа, Мртва природа со круши, 
калинка, грозје и чаша бело вино,

 1934, масло на платно, 49,5 x 67 см. 

Мртва природа - Риби. Мртва природа - Пиле.



179

двата долги ѕида биле закачени по три слики; две на Мартиноски и една на Енеа. 
Сликите, како и нивното поставување во трпезаријата, ги одбрал Мартиноски. За 
жал, не постојат фотографии од внатрешното уредување на трпезаријата за да го 
видиме точниот редослед на сликите на ѕидот, но, од сеќавањата на наследниците 
на Шкаперда, може да се изведе приближниот ликовен/декоративен програм. 
 Централно, на обата ѕида, била поставена по една слика на Енеа. 
Мартиноски за Шкаперда одбрал четири дела од романскиот уметник, три мртви 
природи и еден женски портрет. Во трпезаријата биле поставени две мртви 
природи; мртвата природа со лубеница, винско шише и други овошја, и мртвата 
природа со круши, грозје, калинка и чаша бело вино. Двете дела се сликани во 
техниката масло на платно и се со исти димензии – 49,5 на 67 см. Десно и лево од 
сликите на Енеа била закачена по една мртва природа на Мартиноски. Сликите 
на Мартиноски се со вертикален формат, наспроти хоризонталниот на сликите 
на Енеа. На едниот ѕид виселе „Мртва природа – риби“ и „Мртва природа – 
пиле“, а на другиот „Мртва природа со зеленчук“ и „Мртва природа со јагоди“. 
Сите слики на Мартиноски се работени масло на платно и се со приближно исти 
димензии.96 Претпоставка е дека мртвите природи на Мартиноски со риби и со 
пиле биле во пар со мртвата природа на Енеа со круши, грозје, калинка и чаша 
бело вино, додека мртвата природа со зеленчук на Мартиноски, како и таа со 
јагоди, биле на истиот ѕид со мртвата природа со лубеница на Енеа. Другите три 
слики на Енеа („Мртва природа – цвеќе“,  „Женски поррет“ и „Легнат женски 
акт“) биле изложени во еден од салоните на куќата на Шкаперда.
 Во трпезаријата на Шкаперда, Мартиноски прави еден интересен 
ликовен програм. Форматот и распоредот на закачените слики е идентичен на 
двата паралелни ѕида: вертикална, хоризонтална, па одново вертикална слика. 
На едниот ѕид виселе слики чиј основен мотив бил зеленчук или овошје, додека 
на другиот месо – живина и риба. 
 Ова е единствен случај во творештвото на Мартиноски, појавата на 
ваков тип мецена. Михајло Шкаперда не само што порачал кај Мартиноски две 
ѕидни декорации/фрески, туку на уметникот му го препуштил и внатрешното 
декорирање на трпезаријата (со сопствени и со слики од друг уметник), како и на 
еден од салоните во куќата (во кој биле изложени другите дела на Енеа). Освен 
тоа, треба да се истакне дека и другата гранка на фамилијата Шкаперда порачала 
неколку слики од Мартиноски („Портрет на Никола Шкаперда“, „Портрет на 
Олива Шкаперда“ и „Крап и лимон“) кои денес се наоѓаат во приватни колекции 
во Белград. Меѓутоа, изведбата на фреските во куќата оставила длабока трага во 
културната свест на Скопје. Тоа е прв таков пример во Македонија што во текот 
на деценијата ќе го следат и други видни богати луѓе од Скопје.

96. „Мртва природа со зеленчук“, масло на 
платно, 44 х 35,3 см., сигнатура горе десно N.S. 
Martinoski; „Мртва природа со јагоди“, масло 
на платно, 45 х 39 см., сигнатура долу лево N.S. 
Martinoski; „Мртва природа – риби“, масло на 
платно, 40,5 х 31,5 см., сигнатура горе лево N.S. 
Martinoski; „Мртва природа – пиле“, масло на 
платно, 45 х 29 см., сигнатура горе десно N.S. 
Martinoski. 
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НИКОЛА МАРТИНОСКИ И УМЕТНИЧКАТА ГРУПА ОБЛИК

 Во текот на триесеттите години Никола Мартиноски бил член на 
уметничката група „Облик“. Групата „Облик“ се разликува од другите уметнички 
групи кои делувале во Југославија во периодот меѓу двете светски војни по 
својата долговечност, активност и по бројот на членовите.97 Групата е формирана 
во втората половина на 1926 година и прв пат ѝ се претставила на југословенската 
публика во 1927 година, во рамките на Шестата југословенска изложба во Нови 
Сад. Последната изложба на „Облик“ била во Белград во 1938-39 година. За 
време на своето постоење, „Облик“ имал вкупно 16 изложби во разни градови 
во Југославија (Белград, Скопје, Загреб, Љубљана, Сараево и Бања Лука) и 
странство (Прага, Софија, Пловдив и Солун).98

 Членството на групата се менувало, но листата на членовите на „Облик“ 
ја сочинуваат некои од најголемите имиња на југословенската уметност. 
Основачи биле: Бранко Поповиќ (кој воедно бил и претседател на групата во 
текот на целата нејзина активност), Јован Биелиќ  (кој во документите на „Облик“ 
се споменува како секретар на групата),99 Петар Добровиќ, Мило Милуновиќ, 
Вељко Станојевиќ, Сава Шумановиќ,100 Марино Тартаља, Петар Палавчини, Тома 
Росандиќ и Сретен Стојановиќ.101 Во текот на изложбената активност на „Облик“, 
и следниве видни уметници биле нејзини членови: Ѓорѓе Андреевиќ Кун, Стојан 
Аралица, Марко Челебоновиќ, Коста Хакман, Антон Хутер, Игњат Јоб, Милан 
Коњовиќ, Пјер Крижаниќ, Лазар Личеноски, Зора Петровиќ, Станка Радоњиќ 
Лучев, Вељко Станоевиќ, Светислав Страла, Миленко Шербан и Иво Шеремет.102 
Мора да се истакне дека неколку пати групата поканила или излагала заедно 
со уметници кои не биле нејзини членови. Еден таков пример е изложбата на 
„Облик“ во Прага, во 1934 година, кога заедно со делата на членовите на групата 
биле изложени и слики на веќе покојната сликарка Надежда Петровиќ.
 Листата на членови на групата покажува дека „Облик“ не ја сочинувале 
само сликари, туку дека таа вклучувала и вајари/скулптори, графичари и 
архитекти. Oд листата може веднаш да се заклучи и дека уметничкиот израз на 
„Облик“ никогаш не бил хомоген. Меѓутоа, јасно е дека групата била модерно 
насочена и свртена кон тогашните современи европски уметнички текови. 
 Ликовниот израз на „Облик“ се базирал на слободно сфатениот колоризам 
карактеристичен за француското сликарство, пред сè на оној од париската 
ликовна школа.103 За разлика од „Облик“, другите две големи уметнички групи од 
тоа време, „Лада“ и „Зограф“, биле свртени кон минатото – „Лада“ кон уметноста 
од втората половина на деветнаесеттиот век,104 додека членовите на „Зограф“ за 
своја појдовна точка ја зеле средновековната византиска уметност.105

 Еден од основачите на „Облик“, сликарот и ликовен критичар Бранко 
Поповиќ, во поздравниот говор при отворањето на првата изложба на „Облик“ 
изјавил: „Причините, чувствени и идејни, кои ги раководеа основачите на 
групата ’Облик’, да створат една нова уметничка заедница, околу која ќе се 
соберат сродните уметнички елементи, како и да негуваат блиски односи со 
напредните уметници од Загреб, Љубљана и другите наши градови, беа многу 
реални, напросто неодоливи... Сега треба да се создаде уметничко движење. Тоа 
е нашата амбиција. Креирање на уметничко движење кое ќе биде во прв ред 
наше и кое, според тоа, ќе нè изразува самите нас, и духовно и материјално. 
Да се најде свој пат и правец, да се створи сопствено разбирање на светот и 
да се обиде да се отелотвори тоа. ... [В]исок квалитет на порачки, автохтоност 

228. Насловната страница од каталогот од 
изложбата на уметничката група  Облик во 
Белград 1932 година.

97. Најголемата и најдетална студија за групата 
„Облик“ е книгата на Владимир Розиќ (РОЗИЋ 
2005). Дополнително морам да ги споменам и 
двата текста на Јасна Јованов посветени на оваа 
група (ЈОVANOV 2011 И ЈOVANOV 2015).
98. Во текот на триесеттите години биле 
планирани изложби и во други важни 
уметнички центри на Европа (Будимпешта, 
Атина и Амстердам) кои, за жал, не се оствариле. 
Повеќе за тоа види во: РОЗИЋ 2005.
99. Биелиќ бил секретар на групата најмалку до 
1933 година. Податокот потекнува од писмото 
на Лазар Личеноски упатено до Јулка Матиќ, 
датирано 27. 9. 1953, Скопје. Писмото сега се 
наоѓа во архивата на Спомен-збирката на Павле 
Белјански во Нови Сад. За повеќе видиJOVANOV 
2011, стр. 161, фуснота 31.
100. И покрај тоа што Шумановиќ се смета за еден 
од основачите на групата „Облик“, тој никогаш 
не учествувал на нејзините изложби.
101. Повеќе за основањето на групата и за 
основачите види кај РОЗИЋ 2005 стр. 11-12.
102. Во текот на постоењето, групата имала дури 
46 различни членови. За прегледна табела на 
сите учесници на изложбите на „Облик“ види: 
JOVANOV 2011, стр. 169.
103. РОЗИЋ 2005, стр. 105-6.
104. Повеќе за „Лада“ види во МИЉКОВИЋ 1995.
105. Види Pan. S. [Синиша Пауновиќ], ‘Udruženja 
umjetnička. Srbija’, Enciklopedija likovnih 
umjetnosti, Zagreb, Jugoslavenski leksikografski 
zavod, 1996.
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на мотивите и разбирање на животот и светот, европски критериуми и постојан 
контакт со современиот извор на уметничкото творење. Во тој знак е основана 
групата ’Облик’“.106

 Во една друга пригода, при отворањето на изложбата на „Облик“ во 
Љубљана 1933 година, Поповиќ на прашањето: „Што сака Облик?“ ќе одговори: 
„Облик првенствено си постави задачата да биде современа, чисто уметничка 
група, која од една страна остварува тесен контакт со сите главни уметнички 
стремежи во Париз, а од друга страна сака во нашата земја да ја афирмира 
потполната слобода на уметничкото изразување која е неопходна основа 
на секое вистинско уметничко творештво. Таа задача навистина успешно ја 
извршивме. За да не паднеме во некоја провинциска стеснетост, во некаков 
академизам, кој би преминал во нешто безмалку механизирано, во традиција, 
наспроти можните архаични занимливости, која би го повлекла уметничкото 
движење во маниризам, моравме да го насочиме уметничкото дејствување 
и уметничкото натпреварување во насока на слободното, лично, интегрално 
изразување...“.107 Од говорот на Поповиќ може да се заклучи дека од самиот 
почеток, една од целите на групата била и да го помогне развојот на уметноста 
во сета земја, а воедно тој развој да биде во хармонија со модерните европски 
уметнички правци и со уметничките традиции на „цветните епохи од народното 
минато“.108

 Постојат два документа кои го ’одредуваат’ „Облик“ и претставуваат 
одредени прописи за неговата работа. Првиот го носи насловот „Правила на 
Здружението уметничка група ’Облик’“,109 а вториот „Правилник на Здружението 
уметничка група ’Облик’“.110 Двата документа се вид на нормативни акти што ја 
регулираат работата на здружението. Од правилникот се дознава дека членовите 
основачи ги бирале редовните членови со гласање, а за избор биле потребни 
две третини од гласовите. По гласањето, примените членови биле известени со 
писмо за одлуката на групата. Постојат неколку такви зачувани примери,111 но, се 
чини дека документот што го известува Мартиноски оти станал полноправен член 
на групата е загубен. Затоа не може точно да се утврди кога Никола Мартиноски 
ѝ пристапил на групата „Облик“. Во својот текст „Никола Мартиноски“, објавен 
во „Споменица, посветена на покојниот Никола Мартиноски, редовен член на 
Македонската академија на науките и уметностите“, Елена Мацан Чукиќ тврди 
дека Мартиноски станал редовен член на „Облик“ во 1932 година и покрај тоа 
што претходната година тој веќе настапувал на изложби на групата.112

 Првите контакти на Мартиноски со „Облик“ не се јасни. Уште од своите 
париски денови тој ги познавал идните членови како Хутер, Челебоновиќ, 
Лучев, Стиовиќ. Добровиќ и Шеребан. Некои од овие сликари излагале и на 
југословенската изложба во Институтот за словенски студии во Париз, во 1928 
година, каде што Мартиноски се претставил со три дела. На таа изложба учествувал 
и Личеноски со кого Мартиноски се познавал од порано; прв пат Мартиноски и 
Личеноски заедно излагале на заедничката изложбата во Скопје, организирана 
од страна на весникот „Јужни Преглед“, во 1927 година. Но, можноста Личеноски 
(кој во 1931 веќе бил член на „Облик“) да го препорачал Мартиноски за член на 
групата изгледа сомнителна поради нивните односи во тоа време.113 Треба да 
се истакне дека при првото појавување на „Облик“, во Нови Сад во 1927 година, 
дела излагал и Јарослав Кратина кој во текот на триесеттите ќе живее и работи во 
Скопје.114

 Меѓутоа сигурно е дека пресудна улога во контактите на Мартиноски со 

229. Насловната страница од каталогот од 
изложбата на уметничката група Облик во 
Љубљана 1933 година.

106. АА., „Изложба уметничке групе ’Облик’“, 
Политика, Београд, 16.12.1929, стр. 7. Целиот 
говор на Поповиќ е објавен во АА., „Изложба 
уметничке група ’Облик’“, Београдске 
општинске новине, Београд, 1932, стр. 750-52.
107. АА., „Oblik razstavlja“, Jutro, Ljubljana, 11 junija 
1933, цитирано во РОЗИЋ, 2005, стр. 91.
108. РОЗИЋ, 2005, стр. 15.
109.  „Правила Удружења уметничке групе 
’Облик’“, во приватниот фонд на фамилијата 
Шербан.
110. „Правилник Удружења уметничке групе 
’Облик’“, во граѓата „Српска уметност ХХ века“ 
во Институтот за историја на уметноста при 
Филозофскиот факултет во Белград.
111. На пример, види го писмото со кое Бранко 
Поповиќ, во својство на претседател на 
здружението, го известува Светислав Страла 
дека е примен за редовен член. Репродукција 
на страница 22 во РОЗИЋ, 2005. Друго такво 
писмо се наоѓа во приватниот фонд на 
фамилијата Шербан. Во книгата „Сеќавања“ 
(JAKASOVIĆ i MIJUŠKOVIĆ 1985, стр. 40-41), се 
споменуваат и други писма кои биле упатени 
кон новопримените членови на „Облик“ како 
Ѓорѓе Андреевиќ Кун, Антон Хутер, Иван Лучев 
и Лазар Личеноски.
112. Мацан Чукиќ наведува дека оваа информација 
ја добила директно од Мартиноски. МАЦАН 
ЧУКИЌ 1974, стр. 22. Меѓутоа јас морам да 
напоменам дека во текстот на Мацан Чукиќ се 
поткраднуваат бројни фактографски грешки, 
па веродостојноста на оваа информација е под 
знак на прашање.
113. Види го писмото на Мартиноски до Синиша 
Пауновиќ, во Архив на МАНУ, Фонд „Никола 
Мартиноски“, 5, стр. 2, каде што Мартиноски ја 
искажува својата огорченост со Личеноски.
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групата ја имала изложбата на „Облик“ во Скопје, во 1930 година (од 4 до 14 
декември), што била организирана со посредство на „Друштвото на пријатели 
на уметноста – Јефимија“ во Скопје.115 Тоа е истото здружение кое во текот на 
триесеттите години организирало повеќе изложби на Мартиноски во Скопје.
 Бидејќи Мартиноски не се појавува во листата на учесници на двете 
пролетни изложби на „Облик“ во 1931 година, во Сараево (отворена на 12 
април) и во Бања Лука (која траела од 24 мај до 7 јуни), а е присутен на зимската 
изложба во Белград (отворена во ноември), може да се заклучи дека тој станал 
член на групата некаде на почетокот од втората половина од 1931 година. Од тој 
момент, Мартиноски излагал на сите други изложби на „Облик“, до моментот 
кога групата престанала да постои.
 Првата изложба на „Облик“ на која учествувал Мартиноски е одржана во 
„Уметничкиот павилјон“ во Белград, од 8 до 23 ноември 1931 година.116 Тоа била 
шеста заедничка изложба на групата, на која се претставиле 24 уметници, со 170 
изложени дела. На изложбата биле претставени слики, графики и скулптури.117 
Учествувале Арпад Балаж, Јован Биелиќ, Петар Добровиќ, Игњат Јоб, Пјер 
Крижаниќ, Лазар Личеноски, Иван Лучев, Петар Палавчини, Зора Петровиќ, 
Бранко Поповиќ, Вељко Станоевиќ, Марино Тартаља, Миленко Шербан и Иво 
Шеремет. Дополнително, Ѓорѓе Андреевиќ Кун, Никола Бешевиќ, Роксанда 
Зурулиќ, Светислав Страла и Иван Табаковиќ (кој на оваа изложба учествувал 
како член на уметничката група „Земја“ од Загреб) излагале и слики и графики. 
 Од каталотог на изложбата, се гледа дека Мартиноски учествувал со 
само две дела – две масла. Тоа се сликите „Автопортрет“ и „Офицерскиот дом 
во Скопје“, објавени во каталогот под број 44 и 45. „Офицерскиот дом во Скопје“ 
Мартиноски ја изложил и на својата самостојна изложба во Белград одржана во 
1932 година. Во каталогот на таа изложба сликата се појавува под реден број 2,118 
додека за  сликата „Автопортрет“ постојат две можности.119

 Меѓутоа, Тодор Манојловиќ спомнува и неколку цртежи – женски актови 
– на Мартиноски.120 „Никола Мартиноски... најповолно се прикажува со својот 
мошне сликарски работен ’Автопортрет’ и со неколку извонредни цртежи 
(женски актови)“.121 Постојат две можности кои ја објаснуваат појавата на овие 
цртежи на Мартиноски. Првата можност е Мартиноски, во последен момент, по 
печатењето на каталогот, да донел на изложбата и неколку цртежи. Но, ова е 
малку веројатно, затоа што сите учесници, пред изложбата, делата што сакале да 
ги изложат морале да ги покажат на комисија која требало да ги оцени и да им 
даде дозвола за нивно излагање.122 Втората можност е Манојловиќ да направил 
грешка и изложените цртежи – актови на Ѓорѓе Андреевиќ Кун (во каталогот под 
редните броеви 100 и 101),123 да му ги припишал на Мартиноски. 
 Ликовните критичари кои се осврнуваат на оваа изложба на „Облик“ 
му посветуваат многу малку внимание на Мартиноски. За нив тој сè уште бил 
загатка. Не само што по стаж бил најмладиот член на групата, туку и на изложбата 
се претставил со најмалку дела од сите сликари. Така, на пример, во текст во 
„Политика“ од 8. 11. 1931, тој е спомнат само како многу талентиран сликар 
(заедно со Личеноски и Лучев-Радониќ) кој заслужува внимание.124 Додека 
текстот во „Време“ од 11. 11. 1931 го споменува како: „... вториот човек од Југот, 
[кој] сè уште го бара својот вистински потег. Неговиот автопортрет е механичко 
покажување на едно влијание. Оттаму се сите негови мани и неколкуте 
доблести. Жив, колористички и буен во замислата, но пребрз и деконцентриран. 
Среденоста, која мора што побрзо да ја покаже ќе го открие неговото вистинско 

230. Насловната страница од каталогот од 
изложбата на уметничката група  Облик во 
Прага 1934 година.

114. Јарослав Кратина, по националност Чех, 
роден во Костајница во 1893 година. Завршил 
виша уметничка школа во Загреб, во текот 
на триесеттите живеел во Скопје каде што 
предавал цртање во машката гимназија. Првата 
самостојна изложба ја имал 1920 година во 
Белград каде што подоцна бил и професор на 
Академијата за ликовни уметности. По војната 
работел како реставратор на фрески. Повеќе 
за Кратина види во Мала енциклопедија 
Просвета, треће издање, Београд, 1978.
115. За повеќе детали за таа изложба види 
РОЗИЋ 2005, стр. 130 и посебно двата текста 
посветени на изложбата на „Облик“ објавени 
на страниците на скопскиот дневен весник 
„Јужни Преглед“ на 6. 12. 1931 и 11. 12. 1931 (со 
посебен осврт на успехот на Лазар Личеноски 
на таа изложба). Дополнително види АНИЧИН 
1931, стр. 27-28 и ПЕТКОВСКИ 1982 (2), стр. 175-
85.
116. Поради големиот интерес на белградската 
публика, изложбата била продолжена до 27 
ноември.
117. Види Каталог шесте изложбе уметничке 
групе „Облик“, Уметнички павиљон, Београд, 
1931.
118. Види Каталог изложбе Николе Мартиноског 
и Зоре Поповић, Београд, 1932.
119. Види го поглавјето „Портретот во 
сликарството на Никола Мартиноски“.
120. МАНОЈЛОВИЋ 1931, стр. 233-37.
121. МАНОЈЛОВИЋ 1931, стр. 236.
122. JOVANOV 2011, стр. 150. Исто така бил 
одреден и бројот на дела што уметниците 
можеле да ги изложат.
123. Види Каталог шесте изложбе уметничке 
групе „Облик“, Уметнички павиљон, Београд, 
1931, секција „Графика“.
124. Н. Ј., „Шеста изложба ’Облика’“, Политика, 
Београд, 08.11.1931, стр. 8.
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лице“.125

 Седмата изложба на „Облик“ била повторно одржана во Белград, во 
Уметничкиот павилјон „Цвијета Зузориќ“, од 6 до 20 ноември 1932 година. 
На оваа изложба Мартиноски изложил пет дела, „Пејзаж“, „Циганка“, „На 
диванот“,126 „Ученичка“ и „Портрет“.127 Овој пат белградската ликовната критика 
му посветила повеќе внимание на Мартиноски. Меѓутоа и покрај репродукцијата 
на едно негово дело во весникот „Време“ (од 8. 11. 1932 на стр. 6; станува збор 
за сликата „Ученичка“, оценето како „...модилјаниевска глава на девојка“),128 
речиси сите критики за Мартиноски биле негативни. „Мартиноски е сè уште 
под влијание на Модилјани, за жал во она најповршното, во деформациите на 
фигурите. Всушност неговото сликање е тврдо, гротескно, карикатурално. По 
тоа овој сликар, како и Страла, би можел да стане сликар близок на масите, да 
не се откаже од вистинските сликарски квалитети. Колористички тој е сè уште 
недоволно преработен“.129

 „Никола Мартиноски, наместо потполно да му се предаде на сликарското 
чувство, без никаква потреба го воскреснува експресионизмот. Понатаму, тој 
премногу ги следи примерите     ѝ се оттргнува на својата самостојност. Д-р 
Кашанин со право укажува на копирањето на Модилјани во портретот ’Ученичка’ 
кој, и покрај тоа, не е решен во добар манир. Наследството на експресионизмот 
сепак е најважно кај Мартиноски, и тоа во една поза која сака да ја наслони и 
на позицијата на моделите на старите фрески. Меѓутоа, ова не би смеело да се 
категоризира како некоја оригиналност. Мартиноски, за жал, пошол по лош пат, 
прекинувајќи со своите лични акценти“.130

 Но, и покрај негативните критики, на изложбата Мартиноски продал 
една слика.131 Станува збор за делото „Циганка“, кое на почетокот на годината 
веќе било изложено во Белград (на неговата самостојна изложба).132

 Следните две години (1933 и 1934) се врвот на активностите на 
групата. Тоа е периодот во кој групата, по забележаните изложби во Белград 
и позитивните критики добиени од домашните критичари, ќе се ’испроба’ и 
на интернационалната сцена. Во тие две години групата имала 6 изложби. Три 
од овие изложби, сите во 1933 година, биле остварени во Југославија, во трите 
најголеми и најважни културни центри: во Загреб, во „Уметничкиот павилјон“, 
од 7 до 31 мај; во Љубљана, во „Јакопичевиот павилјон“, од 12 јуни до 12 јули; и 
во Белград, во Уметничкиот павилјон „Цвијета Зузориќ“, од 10 до 23 декември. 
Другите три изложби биле вон границите на Југославија. Првите две во Бугарија 
(во Софија и Пловдив, обете на почетокот на годината, во јануари и во февруари), 
додека третата изложба, во 1934 година, била одржана во Чехословачка (во 
Прага, септември). 
 Од листата на изложени дела на овие изложби, се добива впечаток 
дека некои членови на „Облик“ гледале во нив можност да ѝ го претстават 
севкупното свое творештво на публиката. „За разлика од Осмата изложба на 
’Облик’ во 1932 година, кога го прикажал своето современо творештво, Марино 
Тартаља на изложбите во Загреб и Љубљана ќе се труди да го заокружи својот 
профил со излагање на две слики од 1923 година... [Исто така] Бранко Поповиќ 
[на изложбите] во Загреб и Љубљана, помеѓу останатите, ќе ги претстави и 
сликите „Витко тело“ и „Автопортрет“ од 1912 година, кои денеска се вбројуваат 
меѓу неговите најважни дела“.133 Мартиноски, пак, овие изложби ги разбирал 
како можност да се претстави пред една нова и за него претходно недостапна 
публика. Оттаму и излагањето на поголем број дела на кои тој им придавал 

231. Покана за отварање на изложбата на 
уметничката група Облик во Прага 1934 година.

232. Страница од каталогот од изложбата 
на уметничката група Облик во Загреб 1933 
година, листа на слики на Никола Мратиноски  
со печатна грешка во името на сликата Порок. 

125. АЛЕКСИЋ 1931, стр. 4.
126. Јас претпоставувам дека оваа слика денеска 
е во колекцијата на Народниот музеј во Белград 
каде што е заведена под наслов „На црвениот 
миндерлак“. 
127. Види Каталог седме изложбе уметничке 
групе „Облик“, Београд, 1932; делата на 
Мартиноски се наоѓаат под редните броеви 52-
57.
128. БЛАГОЈЕВИЋ 1932, стр.6.
129. Н. Ј., „Седма изложба Уметничке групе 
’Облик’“, Политика, Београд, 10.11.1932, стр. 7.
130. АЛЕКСИЋ 1932, стр. 6.
131. Се работи за групен откуп на повеќе дела. 
Во писмо со дата 19 ноември 1932 година, 
Бранко Поповиќ се обратил до југословенското 
Министерство за просвета барајќи помош (откуп 
на дела), со која ќе ѝ се помогне на групата да 
организира изложба во Прага. Листата на дела 
кои биле откупени е репродуцирана во РОЗИЋ 
2005, стр. 55. Мартиноски е под реден број 15, 
„Циганка“, со цена од 1.500 динари. 
132. Види Каталог изложбе Николе Мартиноског 
и Зоре Поповић, Београд, 1932, каде што 
сликата се јавува под реден број 12.
133. JOVANOV 2011, стр. 154.
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посебна важност или високо ги ценел. Се работи за дела („Ајша“, „Џанум“ и 
„Порок“) што во изминатиот период веќе биле репродуцирани неколку пати во 
дневни весници, а биле и посочени од ликовната критиката како негови врвни 
остварувања.
 Во Загреб, Мартиноски се претставил со следниве дела: „М. Тривановиќ“,134 
„Ајша“,135 „Композиција“, „Џанум“,136 „Мртва природа“, „Скопје“137 и „Порок“,138 
додека во Љубљана ги излагал: „Ајша“, „Џанум“, „Мртва природа“, „Скопје“ и 
„Порок“.139

 Во критиката на изложбата во Загреб, Павлеков вели дека Мартиноски 
ја покрива својата сировост со современи колористички манири, додека 
недостатокот на чувство за рамнотежа и валериското гледање на боите не може 
да ги сокрие.140 Тој понатаму продолжува: „[н]а Мартиноски веќе спомнавме што 
му фали. Тој е тип на човек, кој во Париз собрал многу примери и сега сè му се 
помешало во главата и не знае што би правел со сето тоа. Од Модилјани (’Ајша’, 
бр. 45 и ’Џанум’, бр. 47) ги запомнил единствено големите бадемасти очи, но 
Модилјани никогаш во своите портрети не е банален и прост, а позадината му 
е подеднакво важна за рамнотежата на боените површини како и на фигурата 
во првиот план. Додека Мартиноски воопшто не знае каде ќе ја смести и што 
сака со неа“.141 Црногорчевиќ, пак, го прикажува Мартиноски како „...примерен 
носител на редица суштествени стремежи на модерното, ангажирано ликовно 
творештво“.142 Тој посебно ги истакнува делата „Композиција“ и „Џанум“.143

 Од критиките на љубљанската изложба на „Облик“ кои го споменуваат 
Мартиноски треба да се издвои текстот „Изложба на ’Облик’“ објавен во 
весникот „Ново доба“; „Немирниот и крвaв Никола Мартиноски со својата ’Ајша’, 
полна со ориентална сензибилност, и со ’Џанум’ потсетува на врелата крв на 
Бора Станковиќ“.144

 И покрај тоа што „... љубљанскиот печат само патемно, конвенционално 
и очигледно без интерес го одбележува присуството на Мартиноски во... 
изложба[та] на ’Облик’, која од Загреб била пренесена во Љубљана,“145 
Мартиноски на таа изложба доживеал успех и посебна афирмација со 
продажбата на едно свое дело. Се работи за делото „Скопје“ што било откупено 
на изложбата и влегло во колекцијата на Народната галерија во Љубљана. 

233. Фотографија од отворањето на изложбата на уметничката група Облик во Прага 
1934 година. Никола Мартиноски е првиот од лева страна.

134. Изгледа дека ова е вториот портрет на 
Тривановиќ што го направил Мартиноски 
(првиот потекнува од 1928 година). Денеска 
делото е загубено. Повеќе за историјатот на 
ова дело види во: ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 214, 
фуснота 135.
135. Денеска во приватна колекција во Белград 
(на позадината на платното е запишана цената 
на сликата – 3000 динари).
136. Репродукција од сликата „Џанум“ е објавена 
во дневниот весник „Новости“ (број од 7. 6. 
1933).
137. Повеќе за оваа слика види во текстот горе.
138. Во каталогот на изложбата (Katalog VIII izložbe 
Umjetničkog udruženja Oblik, Zagreb, maja 1933, 
Zagreb, 1933) во насловот на последното дело 
на Мартиноски има печатна грешка. Стои 
„Potok“ а треба да стои „Porok“. 
139. Umetničko udruženje Oblik, Ljubljana, Jakopičev 
Paviljon, Junija 1933, Ljubljana, 1933, делата на 
Мартиноски се под редните броеви 38-42.
140. PAVLEKOV 1933, стр. 7.
141. PAVLEKOV 1933, стр. 7.
142. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 88.
143. CRNOGORČEVIĆ 1933, стр. 187-206.

144.  АА., „Izložba ‘Oblik’“, Novo Doba, 20.06.1934, 
стр.2.

145. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 88.
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Денеска сликата е во сопственост на Малата галерија во Љубљана. Откуп на 
дело од страна на една голема институција, каква што е Народната галерија во 
Љубљана, несомнено носел со себе извесна доза на престиж, па Мартиноски 
во својата кратка биографија објавена во каталогот на „Обликовата“ изложба во 
Софија следната година (1934) ’гордо’ истакнува дека има негови дела и во таа 
галерија.146

 По успехот на изложбите во Загреб и во Љубљана, последната изложба на 
„Облик“ во 1933 година била одржана во Белград. Од каталогот на таа изложба 
забележливо е насочувањето на излагачите кон квалитетот, а не кон бројката на 
изложени дела. Ова, условно речено, инсистирање на квалитетот, резултирало 
со изложба која била „...необично силна и страсна во изразот, специјално 
во колористичките темпераменти“.147 Мартиноски во Белград ги претставил 
сликите: „Циганска слава“,148 „Ајша“,149 „Циганка“ и „Риби“.150

 За Мартиноски посебно важна е критиката на Тодор Манојловиќ кој во 
својот текст посветен на белградската изложба на „Облик“ ќе изјави: „... Никола 
Мартиноски значително напредувал во текот на оваа последна година, неговиот 
колорит станал почист, попроѕирен и добил некои светли седефести преливи, 
неговата концепција станала поширока, помирна и посодржајна“.151

 Следната, 1934 година, е важна за групата „Облик“. Во текот на оваа 
година групата три пати излагала вон границите на Југославија. Првите две 

234.  Групна фотографија на членовите на Облик во Прага 1934 година. Во вториот ред: Лазар Личеноски, 
Светислав Страла, Пјер Крижаниќ, Никола Мартиноски, Милан Коњовиќ. Во првиот ред, помеѓу останатите: 

Петар Палавчини и Вилко Гецан.

235. Покана за отворање на изложбата на уметничката група Облик во Прага 1934 година.
236. Биографијата на Никола Мартионски во каталогот од изложбата на Облик во Софија 1934 година.

146. „Никола Мартиноски“, ХI Изложба Облика у 
Софији, 8-29 Јануара 1934, Салон Преслав, стр. 
22.
147. МАНОЈЛОВИЋ 1933, стр. 614.
148. Денеска во колекцијата на Народниот музеј 
во Белград.
149. Петковски ја идентификува оваа слика како 
„Ајша 2“. Види ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 89 и 
стр. 214, фуснота 148.
150. Денеска во приватна колекција во Белград.
151. МАНОЈЛОВИЋ 1933, стр. 614.
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изложби биле одржани во Бугарија (Софија и Пловдив), додека во текот на 
септември групата имала изложба и во Прага. 
 Единаесеттата и дванаесеттата изложба на „Облик“ се ’врзани’ изложби. 
Групата првин се претставила во Софија (од 8 до 29 јануари 1934, во салонот 
Преслав), за потоа истата изложба да биде поставена во вториот град по големина 
во Бугарија, Пловдив (во февруари истата година).152 На овие две изложби 
излагале 23 автори и меѓу експонатите имало дела од сите видови творештво 
на нејзините членови: сликарство, графика, карикатура, сценографија, скулптура 
и архитектонски нацрти. Каталогот за изложбата во Софија е користен за двете 
изложби и во него е печатен еден подолг текст (на француски) од Бранко Поповиќ, 
кој ги објаснува основните принципи на делување на групата.  
 Во Бугарија, Мартиноски се претставил со следниве слики: „Циганчица“, 
„Порок 1“, „Композиција“, „Порок 2“, „Ајша“ и „Риби“ и со акварелот „Акт“.153 Една 
критика ги истакнува сликите на Мартиноски. „Љубопитни и чудни се сликите на 
Никола Мартиноски. Една чувствителна природа со наклоност кон ирационална 
ликовна ограниченост, што потсетува на конструктивизмот на Пикасо. Формите 
се геометризирани, главите големи, телата тромави, лицата како да имаат 
маски, белези на една уметност што свесно го бара примитивизмот, а запира кај 
сензационалното“.154

 Во септември (од 6 септември до 7 октомври 1934 година), „Облик“ 
изложувал во „Салонот Манес“ во Прага. Изложбата била плод на соработката 
на „Облик“ со чешкото уметничко друштво „Манес“ во чии простории 
била и одржана. Преседан на изложбата е вклучувањето на осум слики на 
Надежда Петровиќ. Вообичаената излагачка пракса на „Облик“ подразбирала 
прикажување на современо творештво, но делата на Петровиќ биле изложени 
поради нејзиното место и улога во развојот на модерното српско сликарство.
 Ниту една друга изложба на „Облик“ не добила толкаво внимание од 
дневниот печат. По тој повод биле објавени критики во различни прашки весници 
на чешки, на германски и на англиски јазик, а текст посветен на изложбата бил 
објавен и во париското списание Beaux Arts. Изложбата била спомната и во 
домашни југословенски весници од Загреб, Белград, Суботица и Скопје.155

 Идентитетот на изложеното сликарство во голема мера придонесол 
за одушевената реакцијата на прашката публика и критика. „Сликарството на 
Коњовиќ, Јоб, Аралица, Шербан или Надежда Петровиќ, кое дише со колоризам 
и експресија, па со тоа и со своевиден слободен израз, спонтаност, убавина на 
живеењето, било прифатено како дух на јужњачкиот темперамент, наспроти 
симболистичко-езотеричното и кубо-конструктивистичкото сликарство блиско 
до чешките автори“.156

 Мартиноски во Прага излагал шест слики и една темпера. Изложени биле 
сликите „Портрет на пријателка“,157 „Грев“, „Мајка“,158 „Мало турчинче“,159 „Две 
малечки циганки“, „Циганка“160 и температа „Мајка“. Интересно е да се забележи 
дека неколку месеци пред изложбата во Прага, во дневниот весник „Скопски 
гласник“ (од 28. 7. 1934) веќе била објавена листата на слики со кои Мартиноски 
се претставил на изложбата во Прага.161 Текстот вели дека: „Сите овие дела, освен 
две, потполно се завршени и г. Мартиноски, до 1 август, ќе ги прати за Белград од 
каде што сите дела заедно ќе бидат испратени за Прага“.162Петковски потенцира 
дека оваа изложба „уште еднаш ја покажала специфичната, изделена положба 
на Мартиноски во рамките на оваа група. Најпозитивна оцена на творбите на 
Мартиноски на оваа изложба секако е онаа на Ј. Пеќирка. Тој ги подвлекува 

237. Барање од Никола Мартиноски до 
Јефимија за услови за изложба на групата 
Облик во Скопје.

152. За време на Софиската изложба биле 
откупени петнаесет дела; додека од влезници 
(изложбата ја посетиле 4.000 луге) групата 
добила 30.000 лева. „Zrnje, Nakon izložbe u 
Sofiji“, Novo Doba, 02.02.1934, стр. 4.
153. Делата на Мартиноски во тој каталог (ХI 
изложба „Облика“ у Софији, 8-29 Јануара 
1934, Салон Преслав, 1934) се наведени под 
редните броеви 32-37, додека акварелот е со 
реден број 30 во делот од каталогот посветен на 
графиката. Сликите „Порок 1“, „Композиција“, 
„Ајша“ и „Риби“ Мартиноски ги излагал и на 
претходните изложби на „Облик“ (види текст 
горе), додека сликата „Циганчица“ можеби е 
делото „Џанам А1“ кое Мартиноски го излагал 
на својата самостојна изложба во 1932 година. 
Актот на Мартиноски не е идентификуван. 
Единствен акт – во техника акварел – што мене 
ми е познат, е температа во Галеријата Никола 
Мартиноски во Крушево – „Госпоѓица Арети“. 
Сликата е потпишана и датирана во 1931 година 
(значи полни 3 години пред отворањето на 
Софиската изложба на „Облик“), но темата на 
тој акварел мислам дека одговара на другите 
слики кои Мартиноски ги изложил; посебно 
со делата „Порок 1“ и „Порок 2“. Јас не успеав 
да пронајдам фотографии од поставката на 
софиската, ниту од изложбата во Пловдив, од 
кои би можел да утврдам за кој акварел – акт на 
Мартиноски се работи.
154. ПЕТЕВА 1934, стр. 42-45.
155. За библиографијата поврзана со оваа 
изложба види РОЗИЋ, 2005, стр. 139-140 и 
JOVANOV 2011, стр. 159.
156. JOVANOV 2011, стр. 160.
157. Сликата во каталогот на изложбата (Vystava 
Spolku Jihoslovanskych Umelcu “Oblik”, Budova 
Manesa, Praha, Riegrovo nabřeži, 6 zari – 7 
rijen 1934), е заведена под реден број 39 
како „Přitelova podobzina“. Наставката ’а’ во 
„Přitelova“ како и во „podobzina“ го означува 
женскиот род. 
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само најсуштествените белези, нивната општа карактеристика: поврзаноста 
на влијанија од Модилјани со ориенталски белези“.163 Други критичари ги 
потенцираат пластичните квалитети на делата на Мартиноски,164 додека Ј. Р. 
Марек вели дека Мартиноски слика луѓе со наивни очи кои се под товарот на 
животот и чија судбина не е јасна. Тој уште потенцира дека сликата „Мајка“, е 
слика на жена од народот, која има сличности со некои дела на рускиот сликар 
Борис Григорјев.165

 Успехот на изложбата во Прага претставува кулминација на работата на 
„Облик“. Следната изложба на групата ќе биде одржана дури во 1937 година.
 Четиринаесеттата изложба на „Облик“ е одржана во Скопје (од 10 до 
26 јануари 1937 година), во Офицерскиот Дом. Постои зачувана преписка меѓу 
Лазар Личеноски и Мартиноски кај што двајцата сликари се договараат за некои 
детали околу изложбата организирана од  Друштвото на пријателите на уметноста 
„Јефимија“.166 За жал, каталог од оваа изложба на „Облик“ не е пронајден, а мошне 
е веројатно никогаш и да не бил отпечатен. Не е познато кои биле изложените 
дела, но од „Дневник на благајната од изложбата на белградската група ’Облик’“, 
каде што се забележани дневните износи од продадените влезници, може да се 
заклучи дека изложбата била добро посетена.167

 Постојат многу малку податоци за оваа изложба, а и ликовната критика 
изостанала. Знаеме дека изложбата ја отворил д-р Петар Слиепчевиќ, чиј 
поздравен говор е отпечатен во весникот „Јужни преглед“.168 Во говорот, 
Слиепчевиќ посебно внимание им обраќа на двајцата македонски уметници, 
Личеноски и Мартиноски. „Ги споменав двајцата скопски уметници, чии напори 
неодамна со симпатии ги пофаливме на нивни засебни изложби. Пријатно ми е да 
кажам дека нивната уметност ни малку не губи во ова опасно друштво на искусни 
мајстори. Напротив. Низ нивната фина преданост, нивното тивко проучување на 
бојата и на композицијата, мене ми се чини дека согледувам во што ќе биде 
главниот придонес на овие јужни краеви за југословенската уметност: во говорот 
без гест и без патетика, во согласност со овдешниот темперамент“.169

 Следната, петнаесетта изложба на „Облик“ била одржана во Солун, во 
Југословенскиот павилјон на Меѓународниот саем, од втората половина на април 
до првата половина на мај 1937 година. На оваа изложба на „Облик“ учествувале 
најмал број уметници, само дванаесет. Од една изјава на Мартиноски, дадена 
за весникот „Глас Полога“, дознаваме дека изложбата на „Облик“ во Солун ја 
организирал тој, заедно со Пјер Крижаниќ.170

 „[Изложбата на „Облик“] предизвика посебно внимание кај странците 
кои живеат во Солун и кои беа пријатно изненадени со високото европско 
ниво на изложените дела. Така изложбата на ’Облик’, покрај пропагирањето 
на југословенската култура, добила и карактер на пропаганда на современата 
уметност во овој голем балкански град“.171 Каталог за изложбата не бил печатен, 
но се знае дека Мартиноски излагал неколку дела. Во текстот „Југословенска 
уметност у иностранству, Изложба групе ’Облик’ у Солуну“ се споменува дека 
Мартиноски го привлекол вниманието со неколку „... слики на типови од Скопје, 
и посебно со еден одличен цртеж“.172 
 Последната изложба на „Облик“ се одржала во Белград, во Уметничкиот 
павилјон „Цвијета Зузориќ“, од 18 декември 1938 до 5 јануари 1939 година. 
Учествувале дваесет и четири уметници, меѓу кои и тројца млади автори што ѝ се 
приклучиле на изложбата како „гости“; Душан Влајиќ, Никола Граовац и Милош 
Вушковиќ.173 Од каталогот на изложбата се гледа дека Мартиноски испратил голем 

238. Покана за отворање на изложба на групата 
Облик во Скопје 1938 година.

158. Од ликовната критика и поврзувањето 
на сликата на Мартиноски со некои дела на 
руски сликари со духовна тематика, може 
да се заклучи дека оваа слика е сликата на 
Мартиноски „Мајка“ која денеска се наоѓа во 
колекцијата на Музејот на град Скопје. 
159. Денес во приватна колекција во Белград.
160. Изгледа дека се работи за сликата која денес 
е во колекцијата на Народната галерија на 
Босна и Херцеговина. 
161. АА., „На изложби ’Облика’ у Прагу узеће 
учешће и г. Мартиноски“, Скопски гласник, 
Скопје, 28.7.1934.
162. АА., „На изложби ’Облика’ “, Скопски гласник, 
28.07.1934.
163. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 95.
164. AA., „Vystava jihoslovanskych umelcu“, во A-Zet, 
Praha, 11.09.1934.
165. MAREK 1934.
166. Види Архив на МАНУ, Фонд „Јефимија“.
167. Архив на МАНУ, Фонд „Јефимија“, „Дневник 
благајне са изложбе београдске уметничке 
групе ’Облик’ у Скопљу“.
168. СЛИЈЕПЧЕВИЋ 1934, стр. 34-37.
169. СЛИЈЕПЧЕВИЋ 1934, стр. 36.
170. АА., „Скопски сликар Никола Мартиноски 
говори о себи и о свом раду“, Глас Полога, 
Скопје, 15.05.1937, стр. 4.
171. АА., „Југословенска уметност у иностранству. 
Изложба групе ’Облик’ у Солуну“, Политика, 
Београд, 11.05.1937, стр. 11.
172. АА., „Југословенска уметност у иностранству, 
Изложба групе ’Облик’ у Солуну“, Политика, 
11.05.1937, стр. 11. Во текстот е објавена и 
фотографија од поставката на изложбата, 
но нејзиниот квалитет не е доволен за да се 
направи идентификација на изложените дела. 
Од текстот може да се заклучи дека Мартиноски 
излагал слики портрети. Претпоставка е дека 
под „типови од Скопје“ се кријат портрети на 
питачи/сиромашни или на Роми.
173. Види ХV изложба „Облика“, 18.02.1938 – 
15.01.1939, Београд, 1938.
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број дела. Претставени биле четири масла: „Фатима во пембе блуза“, „Џунџуле 
во ибрик“, „Синот на амалот Куртиш“,174 „Малата Назлија“; две темпери: „Ѕвезда 
на куќата бр. 22“ и „Просјакот Ибрахим“ и уште десет цртежи.175 Критиката за 
делата на Мартиноски е оскудна. Крижаниќ во „Политика“ ќе изјави: „Никола 
Мартиноски во своите одлични слики сè повеќе преминува од модилјаниевската 
стилизација кон реализмот“,176 додека Кашанин во „Уметнички преглед“ ќе биде 
многу краток, споменувајќи го Мартиноски како „морбиден и рафиниран“.177

 По белградската изложба од 1938/39 година, „Облик“ едноставно 
ќе престане со работа. По војната, во изданието на „Нова Македонија“ од 15 
октомври 1957 година, објавено е интервју со скулпторот Ристо Стијовиќ кој 
најавува обновување на групата и повторна изложбена активност.178 Недела 
дена подоцна, во загрепскиот лист „Борба“, Стијовиќ изјавил дека иницијативата 
за обнова на групата потекнува од него и од Мартиноски.179 Била планирана 
изложба за почетокот на следната година (1958), во која требало да се вклучат 
и уметници од помладите генерации. За жал, обидите за повторно собирање на 
групата „Облик“ не донеле резултат.
 Во текот на триесеттите години, во самиот „Облик“, се гледа ’формирање’ 
на една група уметници кои го сочинуваат срцето на оваа уметничка група. Тоа 
се уметниците кои постојано се присутни на нејзините изложби. Во таа група, 
сочинета од Балаж, Биелиќ, Гецан, Јоб, Хутер, Крижаниќ, Личеноски, Палавчини, 
Станоевиќ, Стијовиќ, Страла, Тартаља, Шербан и Шеремет, припаѓа и Мартиноски. 
Јасна Јованов со право заклучува дека овие уметници, својата афирмација, како 
и можноста да излагаат и делуваат на широк географски простор, ја гледаат во 
рамките на „Облик“.180

 „Облик“ била јасно дефинирана уметничка група која сепак била 
ослободена од цврсти правила, така што членовите не биле спречени и самостојно 
да излагаат, и на тој начин да се претставуват пред јавноста, формирајќи слика за 
сопствената индивидуалност.  
 Мартиноски во „Облик“ ќе види можност за афирмација и пристап до 
уметнички средини и до публика што во тогашна Југославија, за уметник кој 
доаѓал некаде од пределите на Вардарска бановина, била недостапна. Меѓутоа, 
јас мислам дека постои уште една причина поради која Мартиноски сакал да 
биде, а потоа и станал член на групата. Од самиот почеток, групата била во близок 
контакт со модерните европски уметнички правци. Важноста и големината 
на „Облик“ се јасни уште од нејзиниот почеток. Пишувајќи во 1931 година, 
Манојловиќ ќе рече: „’Облик’... е неспорно, најважната и најнапредната од сите 
уметнички групи... Во неа се застапени речиси сите наши сликари и вајари кои 
се докажале од војната наваму и низ кои истовремено се афирмирало и едно 
високо, стручно и современо разбирање... на ликовните уметности. Основачите 
на ’Облик’ се главните претставници на нашето, до овој момент остварено 
модерно сликарство и вајарство, но покрај тоа, тие се и носители на една 
постојана желба за нови уметнички остварувања и за понатамошна еволуција на 
нашата уметност“.181 Па така, за Мартиноски, членството во „Облик“ е своевидна 
потврда за вредноста на неговото сликарство. Тој чувствува и знае дека местото 
му е таму, рамо до рамо, со великаните на тогашната југословенска уметност.

239. Страница од каталог од изложба на групата 
Облик во Белград 1938 година со листа на дела 
на Никола Мартионски.

174. Многу е веројатно дека денес оваа слика се 
наоѓа во колекцијата на Народниот музеј на 
Црна Гора во Цетиње, каде што се води под 
името „Албанец“.
175. Делата на Мартиноски се под редните 
броеви 64-80.
176. КРИЖАНИЋ 1938 (3), стр. 12.
177. М. К. [Милан Кашанин], „ХV изложба 
’Облика’“, Уметнички преглед, бр. 1, Београд, 
1939, стр. 28.
178. Куз. Р. [Ристо Кузмановски], „’Облик’ ќе 
ги продолжи своите светли традиции“, Нова 
Македонија, Скопје, 15.10.1957.
179. M., „Ponovno osnivanje grupe likovnih 
umjetnika ‘Oblik’“, Borba, Zagreb, 22.10.1957.
180. JOVANOV 2011, стр. 155.

181. МАНОЈЛОВИЋ 1931, стр. 233-37.
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5. ТЕХНИЧКИ ОСВРТИ 

ПОТПИСИТЕ НА НИКОЛА МАРТИНОСКИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1920 ДО 1945 ГОДИНА

 Потписот на авторот е важен дел од едно уметничко дело. Тој е еден вид 
„гаранција“ за квалитетот и е едно од примарните средства при докажувањето 
на автентичноста. Притоа, потписот на уметникот може да помогне и при 
толкувањето на делото, давајќи информации за темата или за процесот на 
креација.1

 Следејќи ги промените на сигнатурата на Мартиноски, овде ќе ја 
презентираме хронолошката слика (timeline) на неговите потписи што може да 
се користи при датирањето на оние дела на Мартиноски кои се потпишани, но не 
и датирани. Дополнително ќе разгледаме и примери на друг текст што се јавува 
во делата на Мартиноски.
  Потписот на Мартиноски не зависи ни од сликарската техниката (испитани 
беа дела работени во масло, темпера, пастел, туш и молив), ни од материјалот 
користен при изработката на делата (студијата опфати дела работени на платно, 
картон, дрво и хартија, како и графики – дрворези и линорези), ни од локацијата 
на потписот (на пример во горниот десен, или во долниот лев агол), ниту, пак, од 
неговата ориентација во делото (хоризонтално, вертикално и сл.). 
 Во текот на периодот од 1920 до 1945 година, потписот на Мартиноски 
повеќе пати се променил, но Мартиноски секогаш се потпишувал на латиница. Во 
тој период, кириличниот потпис на Мартиноски се сретнува само на документи и 
на писма, но никогаш на дела.
 Идентификувани се 23 различни потписи на Мартиноски што може 
да се поделат во три основни групи. Потписите во рамките на една група се 
појавуваат со мали варијации. На пример, потписот може да се појави со или без 
интерпункциски знаци (точка, запирка или раздел – ако потписот се состои од 
повеќе букви или од повеќе зборови), да биде напишан во еден или во повеќе 
редови, и тоа со ракописни или со печатни букви.
 Трите основни групи на потписите на Мартиноски се: 
 1. Martin,  
 2. Martinoski,
 3. Иницијали и останати.

Група 1 – Martin

 Првата група потписи ја сочинуваат варијантите на потписот Martin. 
Мартин е старата форма на презимето на фамилијата Мартиноски, која се 
доселила во Крушево (од градот Самарина во Грција) во втората половина на 
деветнаесеттиот век. Инаку, фамилијата потекнува од јужна Италија каде што 
била позната како Мартини.2

 Во стручната литература посветена на Мартиноски се сретнува тврдењето 
дека, сè до почетокот на триесеттите години од дваесеттиот век, сите членови на 
фамилијата како свое презиме ја употребувале само формата Мартин. Меѓутоа, 
едно писмо во Архивот на Македонската академија на науките и уметностите 
покажува дека тоа тврдење не е точно. Писмото е датирано “16. XII. 917/ гр 
Скопиа“, и е потпишано “Коста Мартинов“ (таткото на Никола).3 Во текстот 
на писмото Коста спомнува една од сестрите на Никола, која ја именува како 

240.Потпис на Коста Мартинов.

1. Овој текст многу ѝ должи на студијата на 
потписи на Мартиноски што ја објавив во 
„Зборникот на трудови“ на Заводот за заштита 
на спомениците на културата и музеј – Битола 
(ПЕНУШЛИСКИ 2013). Тогаш напоменав дека 
резултатите на моето истражување на потписите 
на Мартиноски се базираат на една скромна 
(во споредба со целокупното творештво на 
Мартиноски) бројка од 602 дела и дека тие 
резултати не се конечни т.е. дека се подложни 
на промени. Во изминативе неколку години, 
јас не само што дојдов до нови сознанија 
поврзани со потписите на Мартиноски кои сега 
ги презентирам, туку формирав и покохерентна 
класификација на неговите потписи. 
2. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 17 и стр. 204, точка 
4.
3. Архив на МАНУ, Фонд Никола Мартиноски, 
бр. 83 – 1.
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Емилија Мартинов. За жал, друга преписка од овој период не е пронајдена, па 
останува можноста семејството Мартиноски да го променило своето презиме 
само поради политичката состојба на Македонија во тоа време (под Бугарска 
окупација за време на Првата светска војна), што би ја објаснило наставката “- 
ов“.
 Според Борис Петковски, д-р Душан Недељковиќ имал голема улога во 
промената на презимето на Никола Мартиноски, од Мартин во Мартиноски. 
„Мартиноски [...] го промени своето презиме од Мартини (односно Мартин) во 
Мартиноски во есента од 1930 година. Причината била во тоа што Недељковиќ 
сметал дека формата на ’ски’ била соодветна за едно презиме од Македонија 
и дека Мартиноски (како што тврди Недељковиќ во своите написи) мошне 
впечатливо ја изразува оваа земја како ’локален акцент’ и специфичната ликовна 
традиција“.4

 Една изјава од 1974 година на д-р Антун Бауер, основачот на загрепската 
Глипотека и првиот претседател на Музејскиот документарен центар во Загреб, 
му дава тежина на тврдењето дека Мартиноски го променил своето презиме 
од национални причини. Д-р Бауер пренесува дека некаде околу 1937 година 
се запознал со Мартиноски во Загреб. „Мартиноски со многу горчина ја даде 
забелешката дека Македонија не е Јужна Србија, туку дека е Македонија, и дека 
тој е Македонец, а не Србин. Таквите изјави тогаш ретко можеа да се слушнат!! 
Особено не во круг на луѓе во кои не може да се има доверба, оти нас конкретно 
не нè познаваше“.5

 Потписите на Мартиноски од оваа група може да се поделат во седум 
подгрупи: 
 1. а. Martin, 
 1. б. Martini,
 1. в. N. Martin,
 1. г. Martin N, 
 1. д. N. S. Martin,
 1. ѓ. Martin P,
 1. е. Salvator K. Martin.
 Потписот 1. а. Martin е основниот потпис на оваа група и, од седумте 
варијанти на потписи кои ѝ припаѓаат, тој најчесто се сретнува. Овој тип на потпис 
за прв пат се воочува на делата на Мартиноски кои потекнуваат од 1925/26 
година. По Втората светска војна, во шеесеттите години, уметникот повторно ќе 
почне да го употребува овој тип на потпис.6

 За ’горна граница’ на употребата на овој тип потпис во раниот период 
од творештвото на Мартиноски, Петковски ја зема сликата „Младинец со фес“, 
од колекцијата на Галеријата Никола Мартиноски во Крушево, насликана во 
почетокот на 1930 година.7 Петковски вели дека „...сите предвоени дела на 
Мартиноски со форма на презимето Мартин, несомнено, настанале до некој 
момент во втората половина на оваа година, зашто во ваква форма презимето 
на уметникот воопшто не се јавува повеќе во целиот предвоен период“.8

 Меѓутоа, моето истражување утврди дека не само што Никола Мартиноски 
се потпишувал како Martinoski и пред 1930 година, кога го променил презимето 
(повеќе за овој тип на потпис – Martinoski– види подолу во текстот), туку дека 
постојат дела од предвоениот период на неговото творештво настанати по 
1930 година на кои тој се потпишува користејќи ја старата форма на презимето 
Мартин. Пример е „Потретот на Домника“, слика потпишана и датирана како 

241. Потпис на Мартиноски од групата 1. а.

242. Потпис на Мартининоски со географска 
одредница - Париз.

7. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 60-61.

4. ПЕТКОВСКИ 1982 (1),  стр. 28.
5. Архив на МАНУ, Фонд Никола Мартиноски, 
бр. 2 – 1.

6. Види, ПЕНУШЛИСКИ 2013, стр. 174.

8. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 61.
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’Martin 931’.9 Оттаму, горната граница за употребата на оваа форма на потпис во 
раниот период од творештвото на Мартиноски, треба да се помести најмалку до 
1931 година. 
 Подгрупата 1. 6. Маrtini се среќава само во најраниот период од 
творештвото на Мартиноски, од 1920/22 до 1925 година. За првпат потписот 
Martini се појавува на сликата „Утрински пејзаж“ која можеби е најстарото 
сочувано и потпишано дело на Мартиноски. 
 Останатите варијанти на потписи на Мартиноски од оваа група се 
потписи кои се јавуваат поретко од основната форма. Во предвоениот период, 
варијантата 1. в. N. Martin се појавува само во 1929 година, за да се појави 
повторно кон крајот на шеесеттите (во периодот од 1968 до 1969 година), додека 
варијантата 1. г. Martin N ја сретнав само на дела од периодот 1927-1929 година. 
Потписот 1. д. N. S. Martin се сретнува во период од две години во 1928 и 1929 
година, додека одшестата варијанта (1. ѓ. Martin P) и од седмата (1. е. Salvator K. 
Martin) забележан е само по еден пример: 1. ѓ. Martin P на дело од 1925 година 
– повеќе за овој потпис види во текстот долу, а 1. е. Salvator K. Martin на слика од 
1928/29 година. 

Група 2  - Martinoski

 Втората група потписи на Мартиноски ја сочинуваат потписите чијашто 
основна форма е Martinoski. Ова е најголемата и најразновидната група на 
предвоени потписи на Мартиноски. Главната одлика на потписите од оваа група 
е потпишување со полното презиме во долга форма, со или без други иницијали. 
Оваа група на потписи има десет подгрупи кои се делат на следниов начин:
 2. а. Martinoski, 
 2. б. Martinoski D,
 2. в. N. Martinoski, 
 2. г. N. Martinoski D, 
 2. д. K. N. Martinoski,  
 2. ѓ. N. K. Martinoski,
 2. е. N. K. Martinoski D,
 2. ж. N. Martinoski S, 
 2. з. N. S. Martinoski, 
 2. ѕ. N. S. Martinoski D.
 Потписот 2. а. Martinoski Мартиноски го користи во периодот од 1930 до 
1938 година, додека формата, 2. б. Martinoski D јас ја имам забележано само на 
неколку слики од 1940 година. 
 Варијантата 2. в. N. Martinoski е еден од најчестите потписи на Мартиноски. 
За првпат овој потпис се појавува на сликата „На пазар“ од 1928/29 година.10 Таа 
слика, заедно со делото „Акт со шапка“ (од Музејот во Смедерево, потпишана 
и датирана: NS Martin/oski/928), докажува дека Мартиноски ја користел и 
’модерната’ форма на своетo презиме (Мартиноски наспрема Мартин) и пред 
1930 година (види текст горе). Овој потпис се сретнува на делата на Мартиноски 
од 1928 до 1934. Потписот 2. г. N. Martinoski D Мартиноски почнува да го 
употребува во 1942 година.
 Потписите од групите 2. д., 2. ѓ. и 2. е. се потписи кои се одликуваат со 
присуството на буквата “К“, иницијалот на личното името на таткото на Никола 
Мартиноски, Коста. Потписите од овие групи се ретки во творештвото на 

243. Потпис на Мартиноски од групата 2.а.

244. Потпис на Мартиноски од групата 2. г. 

245. Потпис на Мартиноски од групата 2. ѓ.

246. Потпис на Мартиноски од групата 2. з.

247. Потпис на Мартиноски од групата 2. ѕ.

9. Се работи за сликата ’Портрет на Домника’, 
масло на платно 40 х 31 см., репродуцирана во 
Никола Мартиноски 1903-1973, Скопје, 1975, 
стр. 67, реден број 21. 
10. ’На Пазар’, масло на платно, 73 х 58,5 см, 
објавена во: Никола Мартиноски 1903-1973, 
Ретроспектива, Скопје, 1975, стр. 66, реден 
број 9.
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Мартиноски. Во моето истражување, варијантата 2. д. K. N. Martinoski ја сретнав 
само неколку пати и тоа на дела кои датираат од 1945 година. За разлика од 
претходната варијанта, потписите 2. ѓ. N. K. Martinoski и 2. е. N. K. Martinoski D 
почесто се појавуваат. Прв пат се среќаваат на слики од 1934/35, а последен пат 
Мартиноски ќе ги употреби во 1953 година.
 Варијантата 2. ж. N. Martinoski S е еден од најретките потписи на 
Мартиноски и се среќава само на дела од 1928 година, додека потписот 2. з. N. 
S. Martinoski, Мартиноски го користи од 1928 до 1938 година. Варијантата 2. ѕ. N. 
S. Martinoski D за прв пат се појавува во 1938 година. Мартиноски го употребува 
овој потпис сè до 1940/41 година.11

Група 3 – Иницијали и останати

 Оваа група потписи ја сочинуваат сите останати потписи на Мартиноски 
кои не се опфатени во претходните групи. Претежно, тоа се потписи составени 
само од букви/иницијали. Овие потписи поретко се сретнуваат на делата на 
Мартиноски.
 Групата бр. 3 содржи шест подгрупи: 
 3. а. NM,
 3. б. NSM,
 3. в. ND,
 3. г. NSMD, 
 3. д. SM, 
 3. ѓ. Laki.
 Во текот на моето истражување, од потписот 3. а., NM, јас забележав само 
неколку примери. Варијантата 3. б. NSM, Мартиноски ја користи во периодот од 
1931 до 1937 година, додека потписите 3. в. ND, 3.г. NSMD и 3. д. SM се ретки. 
Од потписот ND јас знам само еден пример – слика од 1940 година, NSMD се 
среќава на слики од 1937/1938, а SM на дела од 1936/37 година. Подгрупата 3. ѓ. 
Laki е необичен потпис, присутен само на дела од раниот период од творечкиот 
опус на Мартиноски. Според кажувањето на фамилијата на Мартиноски, Laki 
бил прекар на Никола од детството и постојат и забележани примери каде што 
Мартиноски, во писма, се потпишувал како Laki.12

 Морам да укажам на можноста од постоење на уште еден, овде 
необработен, тип на потпис, дваесет и четврти. Сликата „Автопортрет“ од 
колекцијата на Музејот на современата уметност во Скопје е во техниката масло 
на шперплоча. Блиску до горниот лев агол, на вертикалната страна од делото, 
се гледаат оштетувања настанати од нож или скалпел, во обид шперплочата 
да се израмни или скрати. Делото е потпишано долу десно, но денес на 
сликаната површина се гледа само едно ’М’. Го посочувам ова дело, затоа што 
композициското решение на претставениот портрет не остава простор за некој 
од „долгите“ потписи на Мартиноски.
 Додека значењето на буквата ’Н’ (секогаш на латиница ’N’) е очигледно 
(се работи за иницијал од личното име на Мартиноски, Никола), значењето на 
другите две букви што се појавуваат во потписите на Мартиноски е нејасно. 
Постои мислење дека буквата ’Д’ (на латиница ’D’) го означува женското име 
Даница. „...[О]д крајот на 1938 година, оттогаш [Мартиноски] речиси редовно, 
под својот потпис ја става, исто така напишана на латиница, големата буква ’Д’. 
Ова е поврзано со неговите симпатии за Даница Стаменковиќ, ќерка на скопскиот 

248. Потпис на Мартиноски од групата 3. б.

249. Потпис на Мартиноски од групата 3. г.

250. Потпис на Мартиноски од групата 3. ѓ.

11. Овдека морам да напоменам дека постојат 
два цртежа (едниот од 1944, вториот од 1952 
година) кои се потпишани на овој начин. 
Меѓутоа, нивното датирање е проблематично.
12. Писмото денеска се наоѓа во Архивот на 
МАНУ, Фонд „Никола Мартиноски“, 23-8.

251. Потписот на Мартинoски од сликата 
Автопортрет.
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адвокат Стаменковиќ (соопштение од Мартиноски, Јован Костовски и Даница 
Поповац-Стаменковиќ).“13

 Но, ова тврдење, дека буквата ’Д’ во потписот на Мартиноски стои за 
Даница, изгледа сомнително затоа што Мартиноски ќе продолжи да ја користи 
буквата ’Д’ во својот потпис и по јануари 1945 година кога ќе се ожени за сопругата 
Злата. Дополнително, сликата „Ники“,14 портрет на првиот син на Никола од 1947 
година, во потписот ја содржи буквата ’Д’; потписот на таа слика е од варијантата 
2. г. N. Martinoski D. Во потписите на Мартиноски буквата ’Д’ ќе се појавува сè до 
1954 година.15

 Постои уште еден пример кој треба да се разгледа и кој, можеби, фрла 
светлина врз употребата на оваа буква во потписот на Мартиноски. Сликата 
„Мрзеливиот Стоика“ во литературата е заведена како потпишана и датирана 
– Martin/1925/P. Меѓутоа, при реставрацијата на делото во белградскиот 
конзерваторски завод, по повод ретроспективната изложба на дела на 
Мартиноски во 1975/76 година, сликата е прешпанувана на нов блинд рам. 
Поради оштетувања, дел од сликаната површина сега е недостапна, зашто се 
наоѓа под украсниот рам кој не може да се отстрани и е покриена со заштитна 
хартиена трака. Хартиената трака покрива дел од потписот што се наоѓа блиску 
до долниот раб на платното и е во три реда; поточно, таа го покрива долниот 
дел од буквата/иницијал во третиот ред. Со тоа се оневозможува увид во 
точниот потпис на делото. Постои можност потписот да не ја содржи буквата ’П’, 
(на латиница ’Р’), туку и овдека Мартиноски да ја користел буквата ’Д’ и да се 
потпишал и на ова дело како Martin/1925/D.
 Буквата ’С’ (на латиница ’S’) во потписот на Мартиноски за првпат 
се појавува во 1928 година; пример за тоа е сликата „Акт“ во колекцијата на 
Музејот во Смедерево, потпишана и датирана NS Martin/oski 928. Значењето 
на оваа буква во потписот на Мартиноски е нејасно, но постои фамилијарно 
предание кое тврди дека ’Ѕ’ значи ’Спасител’. Веродостојност на ова тврдење му 
дава сликата „Девојка со грне и младич“, од истиот музеј, која е потпишана како 
Salvator K. Martin. 
 Вообичаено е Мартиноски да ги потпишува своите дела само еднаш, но 
постојат неколку примери каде што тој се потпишал повеќе пати на едно дело. 
На пример, на сликата „Ученичка“ од колекцијата на Националната галерија на 
Македонија, тој е потпишан двапати, горе десно и долу десно, со истиот тип 
на потпис N. Marti/noski/ D. Интересен пример на дело што има два различни 
потписа е малата слика „Портрет на дете“ од Музејот на град Скопје, која е 
потпишана горе десно N Marti/noski D, а долу десно NM. 
 Уште поретки примери на двоен потпис се делата каде што Мартиноски 
се потпишал на обете страни на двостраната слика. Двостраните слики во опусот 
на Мартиноски неретко се сретнуваат, посебно во првиот период од неговото 
творештво, меѓутоа најчесто се работи за дела што Мартиноски ги започнал и не 
ги завршил, пред да почне да ја слика другата страна. Еден исклучок на двострана 
слика која е завршена и потпишана од обете страни е делото „Циганка/Пејзаж“ 
што ги носи потписите Martinoski на предната, и Laki на задната страна.16

 Покрај потписот на Мартиноски, ако не ги сметаме бројките, поточно 
датирањето на делата, коешто најчесто се појавува по потписот (обично со 
четири бројки, но неретко и само со три – на пример „Martin 931“, како на сликата 
„Портрет на Домника“ од 1931 година), ретко сретнуваме друг текст на неговите 
дела. 

252. Потписот на Мартиноски на сликата 
Мрзеливиот Стоика.

253. Stoica Leneşol - текст на задната страна од 
сликата Мрзеливиот Стоика.

13. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 220-21, фуснота 
број 77.

14. Масло на платно, 54 х 45 см., приватна 
сопственост Скопје. Види Никола Мартиноски, 
МСУ, Скопје, 1975, стр. 70, реден број 84.

15. Види ПЕНУШЛИСКИ 2013, стр. 178.
16. Повеќе за оваа слика види во поглавјето 
„Портретот во сликарството на Никола 
Мартиноски“.
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 Сликата „Женски акт“, која е во приватна колекција во Нови Сад, покрај 
потписот во горниот десен агол (Martin), во горниот лев агол го има текстот „I 
premiu 1927“ – на романски „1 награда 1927“. Текстот алудира на фактот дека 
ова дело на Мартиноски ја добило првата награда на дипломската изложба на 
ликовната академија во Будимпешта на која тој студирал.  
 На делата настанати за време на престојот на Мартиноски во Париз (во 
1928 година) понекогаш се среќава географската одредница Париз, секојпат 
напишана на латиница, „Paris“. Пример се делата: „Глава“ од Галеријата Никола 
Мартиноски во Крушево, потпишана како „Paris/Martin 928“ и „Женски портрет“, 
во приватна сопственост во Скопје, потпишана „Martin/-928./Paris“. 
 На сликата „Госпоѓица Арети“, од Галеријата Никола Мартиноски во 
Крушево, во долниот десен агол, покрај потписот N S Martinoski, авторот додал 
“Mlle Areti“  и “Sаlonique/1931“, додека на сликата „Портрет на Циганчица“, од 
истиот музеј, во горниот десен агол потписот на Мартиноски е: “N M/no/D“. 
 Интересен пример за ’текст’ во дело на Мартиноски е „Девојче“, темпера 
на хартија од колекцијата на Музејот во Смедеревска Паланка. Делото, кое може 
да се датира во доцните триесетти години, во периодот од 1937 до 1939 година, 
е “потпишано“ со молив во горниот десен агол „Раку Мартиноски“.17 Се работи 
за посвета на делото. Сличен пример може да се забележи и на цртежот „Две 
седнати дечиња“ каде што Мартиноски, под потписот (NS Marti/noski/D) додал 
„Борис Благоев – пријателски N. Мартиноски/1941“. 
 Во опусот на Мартиноски почести се примерите во кои може да се 
најде текст на задната страна на едно дело. Кај „Мрзеливиот Стоика“ од 1925 
година, забележано е дека на задната страна на платното пишувало „Stoica 
Leneşol“, меѓутоа поради конзервацијата на делото (види погоре) тој текст сега 
е недостапен. Во овој случај очигледно е дека се работи за името на сликата (на 
романски Leneşol значи мрзелив). Вакви примери на текст на задната, несликана 
страна на делото се чести, особено на слики кои потекнуваат од триесеттите 
години, кога Мартиноски учествувал на повеќе групни изложби вон Скопје и 
кога морал своите дела да ги праќа на изложба. Во тој период (што започнува во 
1931 година), на заднината на платната често може да се забележат имињата на 
делата и/или тогашната адреса на Мартиноски.
 Ако понекогаш може да се објасни промената на потписот на Мартиноски 
(на пример, во раните триесетти години кога ќе престане да се потпишува како 
Martin, а тоа се совпаѓа со промената на презимето од Мартин во Мартиноски), 
причините поради кои тој постојано го видоизменува потписот на своите дела 
остануваат нејасни. Понатамошното истражување на неговиот живот и дело, 
можеби би дало одговор на што се должат овие варијации и зошто некои форми 
на неговиот потпис се краткотрајни или долговечни, а некои спорадични.

ЛИСТА НА САМОСТОЈНИ И ГРУПНИ ИЗЛОЖБИ НА НИКОЛА МАРТИНОСКИ, 1920-
1945

 Оваа листа на самостојни и групни изложби на Никола Мартиноски ги 
дава основните податоци за изложбите на кои Мартиноски учествувал и со кои 
дела. За жал, за голем број од самостојните и од групните изложби на Мартиноски 
не постојат каталози. Тие или не биле печатени или не се зачувани примероци од 
нив. Во таков случај, насловите на изложените дела спомнатиовде се добиени од 
критичките осврти посветени на изложбите. Морам да напоменам дека ова не е 

17. Раку е прекар на Раде Драинац. Види 
ТРИФУНОВИЋ 2014, стр. 205.
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конечна и сеопфатна листа на изложби и на дела.
 Дополнително, во оваа листа се вклучени и неколку изложби на 
Мартиноски за кои јас не можев да пронајдам податоци, а кои се наоѓаат во 
листата на изложби на Мартиноски под заглавјето „Самостојни изложби“ во 
„Споменица посветена на покојниот Никола Мартиноски, редовен член на 
Македонската академија на науките и уметностите“,18 под заглавието „Изложби“ 
во докторската теза на Борис Петковски,19 или, пак, тоа се изложби за кои постојат 
навестувања од „втора рака“. Се работи за изложбите во Букурешт 1926 година, 
во Париз 1928 година,20 во Скопје 1931, во Нови Сад 193521 или 1936 година,22 и 
во Белград 1936 година. Во листата што следува, овие изложби се наведени со 
мали букви.

Букурешт. Групна или самостојна изложба на Никола Мартиноски. 
Изложба на дела во книжарница во Букурешт.23 Изложени дела: 
непознато.

БУКУРЕШТ. Групна изложба на дела на дипломирани студенти од 
Школата за убави уметности во Букурешт; јуни (?). Изложени дела: 
„Женски акт“.
СКОПЈЕ. „Групна изложба на јужносрбијански уметници“. Организација: 
списание „Јужни преглед“. Отворена од 26 октомври до 6 ноември. 
Изложени дела: „ Женски акт“ и „...четири одлично студирани и фино 
осенчени студии на глави“.24

ПАРИЗ. „Групна изложба на југословенски уметници“, во Институтот  
за словенски студии, од 23 до 28 февруари. Изложени дела: „Мост на 
Сена“, „Ентериер“ и „Фигура“.25

Париз. Групна изложба на повеќе автори.26 Изложени дела: непознато.

СКОПЈЕ. Самостојна изложба на Никола Мартиноски, во Просветниот дом 
во Скопје27 или во изложбената сала на Офицерскиот дом во Скопје,28 од 
17 до 25 или до 28 февруари. Изложени дела: портрети, мртви природи 
и пејзажи.29 Изложбата ги вклучувала следните дела: „Мртва природа 
со шише, чаша и овошје 1“, „Глава“,30 „Женски акт со шапка“, „Романски 
селанки во пејзаж 1 и 2“ и портретот на Милан Тривановиќ.

СКОПЈЕ. Групна изложба. „Прва изложба на Друштвото на ликовните 
уметници на  Вардарска бановина“, отворена на 9 февруари. Изложени 
дела: непознато.
СКОПЈЕ. Самостојна изложба на Никола Мартиноски, организирана од 
„Јефимија“,  отворена на Велигден 1930 година во Офицерскиот дом 
во Скопје. Изложени дела: „...пејзажи, мртви природи, портрети, акт, 
композиции...“.31

СКОПЈЕ. Групна изложба. „Изложба на скопски уметници во чест на 
10-годишнината на Филозофскиот факултет во Скопје“. Изложени дела: 
„Шахисти“32 и „Вечниот распнат син“.
СКОПЈЕ. Групна изложба. „Втора изложба на Друштвото на ликовните 

1926

1927

1929

1928 

1930   

1931 

18. АА., „Самостојни изложби“,Споменица, 1974, 
стр. 41.
19. ПЕТКОВСКИ 1975 (1), стр. 95-96.

20. За оваа изложба види го поглавјето „ Кратка 
биографија, 1903-1945“.
21. Според АА., „Самостојни изложби“, 
Споменица, 1974, стр. 41.
22. Според Петковски, во ПЕТКОВСКИ 1975 (1), 
стр. 95.

23. Единствен извор за оваа изложба е Петковски 
кој информацијата за изложба на Мартиноски 
во Букурешт ја добил од Ена Корнеа (приватна 
кореспонденција). ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 22.

24. ОРХАНОВИЋ 1927.

25. МАЦАН ЧУКИЌ 1974, стр. 21.

26. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 24 и Д. Н., 
„Сликарска изложба Н. Мартина“, Политика, 
Белград, 17.02.1929, стр. 9.

27. Д. Н., „Сликарска изложба Н. Мартина“, 
Политика, Белград, 17.02.1929, стр. 9.
28. АА., „Slikarska izložba u Skoplju“, Novo Doba, 
23.2.1929. str. 6.
29. АА., „Slikarska izložba u Skoplju“, Novo Doba, 
23.02.1929. str. 6.
30. Се работи за сликата „Глава на жена“ од 
Галеријата Никола Мартиноски во Крушево.

31. П. Сл., „Изложба слика г. Николе Мартина“, 
Јужни Преглед, бр. 5, Скопје, 1930, стр. 238-39.

32. Се работи за сликата „Шах“.
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уметници на  Вардарска бановина“. Изложени дела: „По вода“,33 „Тип“, 
„Шах“, „Вечниот распнат син“ и „Под распетието“.34

БЕЛГРАД. Самостојна изложба на Никола Мартиноски, Уметнички 
павилјон на Калемегдан, во организација на Друштвото на прија телите 
на уметноста „Цвијета Зузориќ“, од 4 до 13 март. Изложени дела: „...
четири акварели и триесет и шест масла...“ меѓу кои и „пејзажи од 
Скопје и Соко-Бања... ’Автопортрет’, ’Студија’, ’Шах’, ’Толкување’,  
’Морнарска песна’35 и ’Вечниот распнат син’“.36

Скопје. Самостојна изложба на Никола Мартиноски, организирана од 
„Јефимија“. Изложени дела: непознато.
БЕЛГРАД. Групна изложба. „Трета пролетна изложба“. Изложени дела: 
„...неколку слики...“,37 меѓу кои и „Глава“.38

БЕЛГРАД. Групна изложба. „Шеста изложба на уметничката група 
’Облик’“, во Уметничкиот павилјон, од 8 до 23 ноември. Изложени дела: 
„Автопортрет“ и „Офицерскиот дом во Скопје“.

СКОПЈЕ. Групна изложба. „Трета изложба на Друштвото на ликовните 
уметници на Вардарска бановина“.39 Изложени дела: „Риба“ и „Циган ка“.
БЕЛГРАД. Заедничка изложба на Никола Мартиноски со Зора 
Поповиќ, Уметнички павилјон, од 14 до 24 февруари. Изложени дела: 
„Автопортрет“, „Офицерски дом во Скопје“, „Џанум“, „Еврејското 
маало во Скопје“, „Емша“, „Мртва природа“, „Риба“,  „Мојата мајка“, 
„Цвеќе“, „Две од оние“, „Ајша“, „Циганка“, „Драинац“, „Фатима“, „Д-р  
Д. Недељковиќ“, „На сонце“, „Спортистка“, „Порок“. Останатите четири 
дела се заведени во каталогот како „Скици“. 
БЕЛГРАД. Групна изложба. „Четврта пролетна изложба“, во Уметничкиот 
павилјон во  Белград. Изложени дела: две слики, акт и автопортрет.40

СКОПЈЕ. Групна изложба. „Пролетна изложба на јужносрбијански 
сликари“. Изложени  дела: „Циганка“, „Две од оние“, „Риба“, „Пејзаж“, 
„Мојата мајка“, три скици (заведени  само како „Скица“, претпоставка 
е дека се работи за истите дела од неговата  самостојна изложба во 
Белград) и една скулптура – „Фигура“.
БЕЛГРАД. Групна изложба. „Седма изложба на уметничката група 
’Облик’“, од 6 до 20  ноември во Уметничкиот павилјон. Изложени дела: 
„Пејзаж“, „Циганка“, „На диванот“,41 „Ученичка“ и „Портрет“.

ЗАГРЕБ. Групна изложба. „Осма изложба на уметничката група ’Облик’“, 
во „Уметничкиот павилјон“, од 7 до 31 мај. Изложени дела: „М. 
Тривановиќ“,42 „Ајша“,  „Композиција“, „Џанум“, „Мртва природа“, 
„Скопје“ и „Порок“.43

ЉУБЉАНА. Групна изложба. „Деветта изложба на уметничката група 
’Облик’“, во „Јакопичевиот павилјон“, од 12 јуни до 12 јули. Изложени 
дела „Ајша“, „Џанум“,  „Мртва природа“, „Скопје“ и „Порок“.
БЕЛГРАД. Групна изложба. „Петта пролетна изложба’. Изложени дела: 
„Композиција“.
Нови Сад. Самостојна или групна изложба на Никола Мартиноски. 
Изложени дела: непознато. 
БЕЛГРАД. Групна изложба. „Десетта изложба на уметничката група 
’Облик’“, во  Уметничкиот павилјон „Цвијета Зузориќ“, од 10 до 23 

1932  

1933 

33. Најверојатно се работи за една од сликите 
„Романски селанки во пејзаж“.
34. ZOGOVIĆ 1931, str. 205.

35. Најверојатно под ова име се крие сликата 
„Охридски рибари“ која денес е дел од 
колекцијата на Музејот во Смедерево.
36. Н.Д., „Изложба слика Николе С. Мартиноског“, 
Политика, 13.03.1931, стр 6.

37. Н.Ј., „Пролећна изложба југословенских умет-
ника“, Политика, Белград, 11.05.1931, стр.6.
38. Се работи за сликата „Глава на жена“ од 
Галеријата Никола Мартиноски во Крушево.

39. ЛИЧЕНОСКИ 1932, стр. 5.

40. ПОПОВИЋ 1932 (2), стр. 4-5.

41. Претпоставувам дека оваа слика денес е во 
колекцијата на Народниот музеј во Белград 
каде што е заведена под насловот „На црвениот 
миндерлак“. 

42. Изгледа дека ова е вториот портрет на 
Тривановиќ што го направилМартиноски 
(првиот потекнува од 1928 година). Денес 
делото е загубено. Повеќе за историјатот на 
ова дело види во ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 214, 
фуснота 135.
43. Во каталогот на изложбата (Katalog VIII izložbe 
Umjetničkog udruženja Oblik, Zagreb, maja 1933, 
Zagreb, 1933),во насловот на последното дело 
на Мартиноски има печатна грешка. Стои 
„Potok“ а треба да стои „Porok“. 
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декември. Изложени дела: „Циганска слава“, „Ајша“,„Циганка“ и „Риби“. 

СОФИЈА. Групна изложба. „Единаесетта изложба на уметничката група 
’Облик’“, во „Салонот Преслав“, од 8 до 29 јануари. Изложени дела: 
„Циганчица“, „Порок 1“, „Композиција“, „Порок 2“, „Ајша“, „Риби“ и 
акварел „Акт“.
ПЛОВДИВ. Групна изложба. „Дванаесетта изложба на уметничката група 
’Облик’“, во текот на февруари. Изложени дела: „Циганчица“, „Порок 1“, 
„Композиција“, „Порок 2“, „Ајша“ и „Риби“ и акварелот „Акт“.
ПРАГА. Групна изложба. „Тринаесетта изложба на уметничката група 
’Облик’“, од 6  септември до 7 октомври во „Салонот Манес“. Изложени 
дела: „Портрет на пријателка“, „Грев“, „Мајка“, „Мало турчинче“, „Две 
малечки Циганки“, „Циганка“ и температа „Мајка“. 

БЕЛГРАД. Групна изложба. „Седма пролетна изложба“. Изложени дела: 
масло на платно „Риба“ и две темпери, „Свадба“ и „Селски касапин“.44

СКОПЈЕ. Самостојна изложба на Никола Мартиноски, организирана од 
страна на Друштвото на пријателите на уметноста „Јефимија“ во салата 
на основното училиште „Цар Душан“, во октомври. Изложени дела: преку 
шеесетина слики, цртежи и акварели,45 вклучувајќи ги и делата „Игбал“, 
„Циганчица“, „Казанова од Топхана“, „Без дилбер“, „Мајчинска љубов“, 
„Мадона на Топхана“, „Пијанка“, „Три невработени“, „Си бил еднаш еден 
трендафил“ и „На крајот на сокакот зачадена кафеана“.46

БЕЛГРАД. Групна изложба. „Осма пролетна изложба“. Изложени дела: 
најмалку пет цртежи.47

Белград. Групна изложба. „Изложба на независните уметници“. 
Изложени дела: непознато.
ЗАГРЕБ. Заедничка изложба на Никола Мартиноски и Томислав Кризман 
во „Салонот Улрих“, од март до април. Изложени дела: шест слики, 
„Девојка“, „Мангуп“, „Оџа“, „Мајка“, „Во кафеана“, „Девојче“; два гваша 
и дваесет и три цртежи меѓу кои „Мајка со дете“, „Селани“ и „Свирачи“. 
Според текст објавен во весникот „Вардар“ пред изложбата, Мартиноски 
подготвил 50 дела за изложбата – 16 масла и 34 цртежи.48

СКОПЈЕ. Самостојна изложба на Никола Мартиноски организирана 
од страна на „Јефимија“, од 6 до 22 декември. Изложени дела: „Мис 
на Топхана“, „Шеф на беспризорните“, „Бегалката Зиза“, „Другарка“, 
„Кармен“, „Малечката Коштана“, „Осамена убавица“, „Џамбасот без 
коњ“, „По доење“, „Тетовски јаболка“, „Овоштие од Преспа“, „Циганската 
Ширли Темпл“, „Беше тоа одамна...“, „Вардарска риба“, „Скопската 
Џозефина Бекер“, „Рамазанли Суљо“, „Пауза (акт)“, „Млада вдовица“, 
„Прва љубомора“, „Уморно измеќарче“, „Излет во рајот“, „Собирач на 
догорчиња“, „Гатачка“, „Галички чобан“, „Последниот посед“, „Малите од 
Чаир“, „Кандидат за венчавка“, „Шкипетари во хан“, „Пир во чајџилница“, 
„Еден парталко“, „Карамфили“, „Другарот Рамадан“, „Мајка“, „Другари“, 
„Покрај Треска“, „Ајша викана ’Шева’“, „Училиште за  б е с п р и з о р н и “, 
„Без хранител“, „Нем разговор“, „Квартет“, „Човек со тамбура“, 
„Малата Зулфа“, „Мемет влече нефес“, „Циганска монденка“, „Шеф 
на беспризорните во свечено“, „Мали помодарки“, „Грне и овоштие“, 

1934  

1935  

1936  

44. ПОПОВИЋ 1935, стр. 315

45. МЕСЕСНЕЛ 1935, стр. 417-18.

46. НЕДЕЉКОВИЋ 1935, стр. 4.

47. ПОПОВИЋ 1936.

48. АА., „Г. Никола Мартиноски излаже од 15 
августа своје сликарске радове у салону Улрих у 
Загребу“, Вардар, Скопје, 02.03.1936, стр. 2.
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„Мамини мази“, „Приспивна (песна)“,  „Незадоволството на собирачот 
на догорчиња“, „Цвеќе и овоштие“ и „Дињи и јаболка“. 

СКОПЈЕ. Групна изложба. „Четиринаесетта изложба на уметничката 
група ’Облик’“ од 10 до 26 јануари во Офицерскиот Дом, организирана 
од страна на „Јефимија“. Изложени дела: непознато.
БЕЛГРАД. Групна изложба. „Втора графичка изложба“, февруари. 
Изложени дела: цртежите „Другари“, „Беспризорни“ и „Рамадан и 
неговата сестра“.
СОЛУН. Групна изложба. „Петнаесетта изложба на ’Облик’“, во 
Југословенскиот павилјон на Меѓународниот саем, од втората половина 
на април до првата половина  на мај.  Изложени дела: „...слики на 
типови од Скопје, и еден цртеж“.49 
ЗАГРЕБ. Заедничка изложба на Никола Мартиноски и Томислав 
Кризман, во „Салонот Улрих“. Од 1 до 22 мај. Изложени дела: „Баба“, 
„Девојченце“, „Мајка“.
РИМ. Групна изложба. „Современа југословенска уметност“, 10-–20 
јуни во Galeria di Roma. Изложени дела: сликата „Турчинка“ и цртежите 
„Цртеж“, „Ајша“, „По обед“ и „Одмор“.
СКОПЈЕ. Групна изложба. „Јубиларна изложба на Јужносрбијански 
уметници, 25-годишнина од ослободувањето на Јужна Србија“. 
Изложени дела: слики „Мајка“, „Портрет на Циганка“, „Ќамир“, „Ајша“, 
„Измеќарче“, „Џанум“ и уште три други слики  со исто име „Глава“. 
Потоа две темпери со ист наслов „Улица“, додека цртежите на излож бата 
не се именувани (многу е веројатно еден од цртежите да бил „Мајка со 
дете“).50

СКОПЈЕ. Самостојна изложба на Никола Мартиноски, организирана од 
„Јефимија“, од 20 февруари до 2 март, во свечената сала на училиштето 
„Цар Душан“. Изложени дела: „Коцкар“, „Umar đarubaž“, портрет на 
трговецот Рамадан Рамадановиќ, „Мајка“, „Старица“, „Вонбрачно дете“, 
„Без татко“, „Стројничка“, „Девојка во шамија“, „Желба“, „Пролет“, и 
други пејзажи, портрети и мртва природа.51

БЕЛГРАД Групна изложба. „Трета графичка изложба“. Изложени дела: 
пет цртежи, „Деца“, „Од предградието“,52 „Момче“, „Мајка со дете“ и 
„Одмор“.
БЕЛГРАД. Групна изложба. „Десетта пролетна изложба“. Изложени дела: 
цртеж  „Мајка“.
БЕЛГРАД. Групна изложба. „Шеснаесетта изложба на уметничката група 
’Облик’“, во Уметничкиот павилјон „Цвијета Зузориќ“, од 18 декември 
1938 до 5 јануари 1939 година. Изложени дела: четири масла: „Фатима во 
пембе блуза“, „Џунџуле во ибрик“, „Синот на амалот Куртиш“,53 „Малата 
Назлија“; две темпери: „Ѕвезда на куќата бр. 22“ и „Просјакот Ибрахим“, 
и уште десет цртежи.

СКОПЈЕ. Самостојна изложба на Никола Мартиноски, огранизирана од 
„Јефимија“, февруари. Изложени дела: 40 платна (меѓу кои и Малечката 
наивка“, „Мајка со дете“, „Малечкиот Мустафа“, „Јаболка и круши 
караманки“, „Без никој свој“)54 и 6 цртежи.55 

1937  

1938  

1939  

49. АА., „Југословенска уметност у иностранству, 
Изложба групе ’Облик’ у Солуну“, Политика, 
11.05.1937, стр. 11. Претпоставка е дека под 
„типови од Скопје“ се кријат портрети на 
питачи/сиромашни или на Цигани/ Роми.

50. МАЦАН ЧУКИЌ 1974, стр. 29.

51. М., „Изложба г. Николе Мартиноског“, 
Скопски гласник, Скопје, 28.02.1938, стр. 4
52. Репродукција на цртежот е објавена во бројот 
на „Политика“ од 18.03.1938, стр. 11, таму под 
насловот „Од периферијата на Скопје“.

53. Многу е веројатно дека оваа слика денеска 
е во колекцијата на Народниот музеј на Црна 
Гора во Цетиње, каде што се води под името 
„Албанец“.

54. СЛИЈЕПЧЕВИЋ 1939, стр. 13.
55. М.Ш., „Јубиларна изложба Николе 
Мартиноског“, Наша реч, Скопје, бр.1. стр. 4.
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БЕЛГРАД. Групна изложба. „Единаесетта пролетна изложба“. Изложени 
дела: „Младич“ (масло на платно) и „Циганчици“ или „Циганки“ 
(темпера). 
СКОПЈЕ. Групна изложба. „Јубиларна изложба по повод 10-годишнината 
на ’Јефимија’“,  одржана во новата зграда на Првата женска гимназија 
„Кралица Марија“, од 24 декември 1939 до 5 јануари 1940 година. 
Изложени дела: масла на платно „Жицарот Исмет“,„Вардарски шаран“, 
„Насмеан трендафил“, „Мртва природа“, „Студија (глава)“, температа 
„Мајка“ и два цртежа, „Цртеж 1“ и „Цртеж 2“.

СКОПЈЕ. Групна изложба. „Пролетна изложба на јужносрбијански 
уметници“, од 12 до 26 мај,  организирана од „Јефимија“. Изложени 
дела: „Зел дедото“, „Убавата Ѓулизар“,  „ О с в о ј у в а ч “, „ Р а з у б а в е н о 
чехмеџе“, „Рамадан“, „Наследникот на дервишот Абдула“, „Одбиена 
измеќарка“, „Крап и кромид“, „Дојрански перкии“, „Портрет за 
Ѓурѓовден“, „Отмената Ајша“, температа „Мајка и посмртче“ и четири 
неименувани цртежи.
БЕЛГРАД. Групна изложба. „Дванаесетта пролетна изложба на 
југословенските уметници“. Изложени дела: сликата „Другари“ и не-
колку цртежи на Циганчиња.56

СКОПЈЕ. Групна изложба. „Есенска изложба на јужносрбијански 
уметници“, од 26 октомври до 10 ноември, организирана од „Јефимија“. 
Изложени дела: „Циганчица“, „Круши“, „Момче со фес“, „Насмеан 
трендафил“, „Џанам“, „На одмор“, „Замислената“, „Синот на Идриз“, 
„Цвеќе“, „Тага“, „Младиот џамбаз“, „Рамадан“, „Измеќарче“, „Младич“, 
„Девојка со  пембе шамија“ и два цртежа, „Цртеж 1“ и „Цртеж 2“.

СКОПЈЕ, Групна изложба. „Прва изложба на уметници од Македонија“, 
февруари.57 Изложени дела: непознато.
СОФИЈА. Групна изложба. „Шеснаесетта општа изложба“. Изложени 
дела: „Жолтата блуза“.58

СКОПЈЕ. Самостојна изложба на Никола Мартиноски. Одржана во 
август, во свечената  сала на основното училиште „Цар Симеон“. 
Изложени дела: 53 масла, темпери и  цртежи. Изложена била сликата 
„Коледари“.

СКОПЈЕ. Групна изложба. „Втора општа изложба на уметници од 
Македонија“,  отворена на 7 април во салонот на Воениот дом во 
Скопје. Изложени дела: „Другари“, „Жолтата блуза“, „Насмеано девојче“, 
„Риби“, „Мртва природа“59 и „Првата цигара“.60

СОФИЈА. Групна изложба. „Седумнаесетта општа изложба“. Изложени 
дела: „Момче“.

1940  

1942  

1943  

56. МАНОЈЛОВИЋ 1940.

57. СТЕФАНОВЪ 1942, стр. 4.

58. МИТОВЪ 1942.

59. СТАНЧЕВЪ 1943, стр. 3.
60. ПЕТКОВСКИ 1982 (1), стр. 136.
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ДВЕ ПОЕМИ НА НИКОЛА МАРТИНОСКИ

Кафеаната „Океан“

Ги исликав ѕидовите на „Океан“
засолн на безимени и знајни гости во вирот

на животот на циганските ритми, среде градот.
Доста ми е, сите да ме остават на мира

и да појдам со штафелајот еднаш
по патот на другар ми Драинац Раде.

И тој ја сонува земјата Океанија
со мене, крај истата маса.

И надежите ни светнаа во мракот на есенското Скопје.
Ама птичари сме, остави ја:

скршени од бол, вјасаат,
одлетнуваат од нас Чапји, Чучулиги, Сеници и Дропли.

Раде тврди – Зорницата в кокошарник спие
и дека му се очите лирска комика цели,

и дека е сентименталноста словенска баласт.
А во мугри, по сето, зората по калдрма се вие,

надвесена над невино момиче, бело,
сликајќи разводнето крило небеско мало.61

Циганска мајка

Во кавракот е хризантема, 
а ситно цвеќе в гради стои.

За Витлеем пак сказна нема,
но патем таа љуби, дои.

А не е дете тоа, цвета
на ѓурѓина и тоа налик.
По ликата е таа света,

а макар што со поглед пали.

И тогаш не знаеш ти што ли
би рекол, умно би го сплеткал.

Се мрачи сонцето и боли,
и светот минува во пепел.

61. Оваа поема на Мартиноски е објавена на стр. 89 од гореспоменатата книга, со датирање – 1927 година (исто како и претходната поема на Мартиноски со наслов 
„Циганска мајка“) коe е погрешно. Во првиот стих на поемата Мартиноски говори за своите фрески во кафеаната за кои знаеме дека потекнуваат од 1936 година. 
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ОД РАЗГОВОРИТЕ СО НИКОЛА МАРТИНОСКИ

„Кога почнав во Скопје да работам, не беа условите за надреализам. Сепак, тие услови, колку и да беа штетни, беа 
корисни. Јас ученик на Париз, со успеси во модерното сликарство се вратив назад, на академски работи за да дојдам 
до примитивната публика тука. Многу време потрошив на тоа. А морав да го направам тоа враќање: зошто Скопје не 
беше Париз, како што ни сега не е“. 
 Нова Македонија, 31.10.1965.

„Во Скопје... требаше да се почне од „А“, бев свесен дека го правам тоа што средината го диктираше: да ѝ го објаснам 
практично, со изложби, значајот на целата култура.“
 Вечер, 05.06.1971

„Кога се вратив во земјава... дојдов до драгоцено сознание: треба да се биде свој! Го отфрлив модернизмот и почнав 
да го сликам светот кој ме опкружуваше и тоа на начин на кој мислев дека е близок и разбирлив на лугето“.
 Нин, 22.03.1953

„Бев под влијание на неколку француски сликари и еден италијанин, Модилијани, кој по мое мислење беше најбизок 
до нашата фреска. Тоа влијание кај мене беше задржано до тогаш додека не дојдов до заклучок дека треба да се 
избегне и тоа“. 
 Млад борец, 14.11.1957

„Средновековното е големо сликарство“. 
 Нова Македонија, 28.11.1967

„Културните траги на нашата иконографија... а посебно нашите величествени монументални фрески, ги носам во себе 
уште од првите денови, од мали нозе, од почетокот на свеста, без обзир на сето она што покасно го стекнав и научив, 
и без обзир на сета сликарска култура добиена по европските школи и музеи“.
 Политка 27.21.1964

„Модерни правци - не ли е тоа драстично речено? А толку сме силни во нашата фреска. Од тоа сликарско наследство 
младите можат многу да научат“. 
 Вечер, 21.04.1968

„Треба да се свртуваме почесто кон нашето сликарство, црковното, од дванаесеттиот до петнаесеттиот век. Тоа е 
пример на конструктивно, здраво, вечно, безсмртно сликарство во историјата на човештвото. Нашиов век, разбирливо, 
мора да даде нешто свое. По понекогаш се чека и петстотини години за да се роди гениј, да се создаде нешто што ќе 
ја одрази душата на еден народ и што ќе остане вечно. Затоа треба да бараме, испитуваме, да бидеме неспокојни, 
никогаш задоволни. Патиштата се многубројни и зависат од концепциите, сфаќањата и најмногу од културата. Гениј 
полесно ќе се создаде во една културна средина, одошто во средина со ниска култура“. 
 Нова Македонија, 04.12.1960

„Јас сум фигуративен сликар. Модерното сликарство е барање на нешто поусовршено. Зошто ни е нам, да речеме, 
модерното сликарство, работено во Париз или Лондон, туѓо на нас Македонците? Ние сликарите треба да создаваме 
национално модерно сликарство без обзир на правецот во кој делуваме“. 
 Народна просвета, 08.03.1966.
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„Мојот личен мотив отсекогаш е фигурата... Денес тој дел од моето творештво станува доминантен затоа што на него 
работам 40 години“.
 Нова Македонија, 06.07.1969

„Овој мотив [мајка со дете] може да се даде илјада пати. Во нашето средновековно сликарство го среќаваме на бројни 
икони. Меѓутоа, тој мотив кај мене не се повторува. Во секое платно, во секој цртеж има нешто друго, нешто ново што 
го прави тоа платно, тој цртеж самостојно да живее. Мотивот не е ни важен: важно е како е третиран. Тука е и тежината 
на сликарството... Прво почнав инстиктивно во рамките на сликањето на циганскиот живот. Оттогаш мајката и детето 
ги имам како личен мотив. Го обработив во стотици и стотици дела, различни и по техника и по сфаќање. На секаде 
остана тој мал човек, измачен од животот“. 
 Нова Македонија, 06.07.1969

„За првпат насликав мајка некаде околу 1930 година, и тоа под влијание на Модлијани... И оттогаш, од мојот прв допир 
со оваа неисцрпна тема, продолжив да ја сликам, а и понатаму се повеќе таа ме окупира. Ми се чини, имам насликано 
преку 150 платна – мајки во масло, а не можам одредено да речам колку мајки сум остварил преку црежи. Секако, 
причината да не се одвојам од темата „Мајка и дете“ е во длабоката содржинска потполност на овој мотив, што ја носи 
во себе љубовта на мајката спрема детето и воопшто – топлината што грее во мајчинството... Мајката, кога и каде и 
да е таа, дава неисцрпна содржина и животност за пренесување на платно. Било да се работи за мајка од наши или 
дамнешни дни. Било да е тоа мајка од нашиот или црниот континент. Мене ме интересира мајката како општо човечка 
мајка. Сите мајки. Посебно, во многу свои платна, сум ја сликал мајката – циганка. Таа мајката – Циганка, и понатаму 
ќе остане во мојата преокупација“.
 Нова Македонија, 08.03.1957

„Секој уметник има свој фах. Јас со најголемо задоволство ги работам портретите. Почнав со Циганите и сега 
продолжувам да ги сликам. ... тоа е најубавата нација“.
 Нова Македонија, 31.10.1965.

„Циганките? Во почетокот тие беа најинтересните модели до кои можев да дојдам. Се сродив со тој мотив и тој стана 
дел од мене. А мајки? Има нешто чисто, возвишено во мајчинството. Нешто свето. Блиско до душата на секој човек. 
Сум среќавал и сликал циганки за кои би можел да кажам дека спаѓаат меѓу најубавите жени на светот, без оглед на 
расата... Ме привлекува кај нив и боите. Циганите се полни со бои“. 
 Нова Македонија, 04.12.1960

„Темата сепак не е најважното во сликарската креација. Познати ни се големи креативни дела со тема на пејзаж, 
портрет, на фигуративната и нефигуративната композиција, минијатурни или монументални и по димензии и по 
вредност“. 
 Нова Македонија, 06.07.1969

„Колку дела до сега имам насликано, тоа не можам точно да ви кажам, а бројот на крај не е ни важен“.
 Вечерње новости, 19.09.1955

„Не е најзначајно колку дела се насликани, туку што е прикажано на нив. Сметам дека неактивноста е умртвување, а 
дека активноста значи и напредок и доказ за тоа колку го сакаме своето работење“. 
 Нова Македонија, 06.07.1969



203

„Што се однесува до материјалот и техниката, може и на камен да се плукне па да испадне слика. Во секој случај, и 
поред тоа уметникот да е надарен, тој мора и да е култивиран. Можеби е непријатно, но вистина е, има и школувани 
сликари кои се без дар“.
 Борба, 21.11.1970

„Не е стилот она што решава и посочува на нешто здраво и убаво, туку квалитетот. Никој не се прашува прво во кој стил 
е сликата насликана, дали е апстрактна, експресионистичка, кубистичка. Туку таква каква што е, дали е добра. Стилот 
не е битен. Здрав е само квалитетот“. 
 Нова Македонија, 04.12.1960

„Несреќен е оној сликар што во себе нема повеќе личности. Во цртежот тежам кон чиста линија. Кон нешто продуховено. 
Тој спаѓа во она што се сонува, што не постои во животот, а сепак е стварно во човекот. Би го споредил со поезијата 
– со малку зборови, со малку средства, многу да се каже. Цртежот го негувам веќе четириесет години. Исто толку 
години колку што и сликам. Барајќи се себеси, својот стил, проаѓајќи низ влијанијата на Букурешт и Париз, особено на 
Модилјани, јас постојано се враќав кон цртежот кој ми остана секогаш најблизок, најсигурен“. 
 Нова Македонија, 04.12.1960

„Сметам дека направив солидни и здрави дела што ќе можат да останат и да побудуваат интересирање. На вашето 
прашање за моите цртежи .... тие сами нека зборуваат за себе“. 
 Вечер, 24.09.1964

„Колку време работите и кога работите?
Секој ден по осум часа. Рано наутро до пладне. Или попладне. Времето воошто не е важно. Важно е да се работи по 
логичен пат и по тој пат да се дојде до констуктивна креација“.
 Нова Македонија, 17.08.1970

„Не верувам во инспирација на која треба да се чека. Инспирација е самата работа. Без работа, култура и студии 
нема сликарство. Сликарскиот занает е лесен да се научи. Потребно е година, две, учење. Но изградбата на култура и 
целата филозофија за светот и за творештвото значи студии кои траат цел живот. На сликарската култура и нема крај. 
И погледите на работите непрестано се менуваат. Повторување не може да има. На пример моите Циганчиња кои 
ги сликав цел живот, денеска различно ги сликам отколку порано. Сликарот не може да се повторува. Тој секогаш се 
развива, секогаш различно гледа.“. 
 Борба, 23.05.1966

„Со сликање не може да се престане, но, не треба да се изуми дека најдобрите работи доаѓаат после големо искуство“. 
 Борба, 21.11.1970

„За четири децении уметничко творење... настојував да створам еден личен правец кој би се ослонувал на нашата 
традиција, нашето поднебје и нашата атмосфера“. 
 Борба, 05.12.1967



204

ЗА МЕСТОТО НА НИКОЛА МАРТИНОСКИ ВО МОДЕРНАТА МАКЕДОНСКА УМЕТНОСТ

 Оваа студија го обработува само првиот период од животот и уметноста 
на Никола Мартиноски, односно времето што ги опфаќа годините на неговото 
детство, на школувањето во Букурешт и на првите самостојни изложби. Овој 
период е од огромно значење за развојот на Мартиноски како уметник, а воедно 
и за развојот на македонската модерна уметност –тоа се годините во кои се 
појавува првата генерација академски школувани македонски уметници. 
 Меѓутоа, за разлика од другите македонски сликари што ѝ припаѓаат на 
таа генерација, како Лазар Личеноски, Љубомир Белогаски, Вангел Коџоман, 
Димче Тодоровски (кои живееле во Србија) или Димитар Пандилов (кој живеел 
во Бугарија), Мартиноски, по школувањето во Букурешт и краткиот престој во 
Париз, го минал сиот свој работен век во Македонија.
 Започнувајќи од првата самостојна изложба, одржана на почетокот на 
1929 година, до ослободувањето на Македонија во 1945 година, Мартиноски 
речиси секоја година учествувал на некоја групна изложба, или имал своја 
самостојна изложба во Скопје. 
 Мартиноски имал самостојни изложби во Скопје во 1929, 1930, 1935, 
1936, 1938, 1939 и 1942 година, а учествувал на групни изложби во Скопје во 1930, 
1931, 1932, 1937, 1938, 1939, 1940, 1942 и 1943 година. Единствено „отсуствувал“ 
од Скопје во еден краток период од две години (1933 и 1934), кога неговите 
напори биле насочени кон учеството на групните изложби на уметничката група 
„Облик“. Во тој период со „Облик“ – бездруго најважната модерна уметничка 
група во Југославија во текот на триесеттите –, како еден од нејзините најактивни 
членови, Мартиноски излагал во големите ликовни центри во Југославија 
(Загреб, Љубљана и Белград) и во странство (Софија, Пловдив и Прага). Но, не 
треба да се заборави дека во исто време Мартиноски прво ги извел ѕидните 
слики во вилата Шкаперда (1933), а потоа (1934) го осмислил и декоративниот 
програм во трпезаријата на куќата. Тоа се првите такви примери на територијата 
на Македонија.
 Кога говориме за изложбите на Мартиноски, треба да напоменеме 
дека неговите самостојни изложби во Скопје, посебно тие по 1935 година, биле 
исклучително добро посетени. Судејќи по написите во дневните весници, на 
бројката на посетители на изложбите на Мартиноски во 1935 и 1936 година, 
може да ѝ позавидат и денешните современи уметници во Скопје. Интересот за 
неговите изложби (како и откупот на голем број слики на тие изложби) сведочи 
не само за извонредниот прием на неговата уметност кај скопската публика, туку 
и за тоа што претставувале тие изложби за културниот животот на Скопје во тој 
период. 
 Освен првата самостојна изложба на Мартиноски, во 1929 година, и 
изложбите во Скопје, одржани во 1942 и 1943 година, за време на бугарската 
фашистичка окупација на Македонија, сите други изложби на кои Мартиноски 
учествувал во Скопје се изложби што биле организирани од страна на 
Друштвото на пријателите на уметноста „Јефимија“. Очигледно е дека работата 
на „Јефимија“ е мошне значајна за уметничкиот развој на Мартиноски и вреди 
уште еднаш да се потенцира врската на Мартиноски со некои од членовите 
на Друштвото. Тие во повеќе наврати откупиле дела од Мартиноски за своите 
приватни колекции; тој, пак, направил неколку портрети на видни членови на 
Друштвото, а Пуриќ, Месеснел и Недељковиќ, не само што објавувале текстови 
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посветени на уметноста на Мартиноски, туку и отвориле некои од неговите 
самостојни изложби во Скопје. Мартиноски бил повеќе пати ангажиран од 
страна на Друштвото, заради декорации, а бил член и во жири комисии по повод 
различни настани што Друштвото ги организирало. 
 На почетокот на деценијата, Мартиноски бил и еден од организаторите, а 
воедно и највидниот член на Здружението на ликовните уметници на Вардарска 
бановина. Здружението што го носело ова име било првото професионално 
здружение на уметници во Македонија. И покрај тоа што Мартиноски бил кратко 
време член на ова здружение, тој неколку пати излагал на групните изложби на 
Здружението и ликовната критиката секогаш ги истакнувала неговите дела и 
неговото посебно место на тие изложби.
 Треба да се потенцира дека Мартиноски бил и еден од организаторите на 
изложбата на „Облик“ во Скопје, во 1937 година. Тоа било второ претставување 
на оваа група во Скопје, по изложбата одржана во 1930 година. И покрај тоа што 
ликовната критика ѝ обрнала малку влијание на втората Обликова изложба во 
Скопје, примарните документи сведочат за нејзиниот голем успех.
 Мартиноски, со неколку свои текстови објавени во скопскиот дневен 
весник „Вардар“, е и еден од зачетниците на ликовната критика во Македонија. 
Во тие текстови Мартиноски се појавува како зналец, со остро око и остар суд, кој 
не се двоуми да укаже на недостатоците или на доблестите во уметноста на некои 
свои колеги. Во еден од текстовите на Мартиноски, децении пред основањето на 
Средното уметничко училиште и на Ликовната академија во Скопје, тој јавно ќе 
повика на потребата за основање ликовна школа во Македонија.
 Кон крајот на триесеттите, Мартиноски работел и како сценограф во 
Скопскиот театар. Можеби неговиот ангажман во театарот не траел долго, но во 
изјавите во весниците се забележува воодушевувањето на одговорните луѓе во 
театарот зашто нашле уметник од таков калибар.
 Гледајќи ја сеприсутноста на Мартиноски, јасно е дека во текот на 
триесеттите тој бил централната личност на културниот живот на Скопје, а со 
тоа и на Македонија. Во 1938 година, во еден текст посветен на уметноста на 
Мартиноски, Нихат Аџем го нарекува својот постар колега „нашиот најголем 
македонски сликар“.
 Меѓутоа, ако се земе предвид уметноста на Мартиноски, како и неговата 
улога во ликовниот и во културниот живот на Македонија во овој период, се доаѓа 
до заклучок дека тој не е само еден од основачите на модерната македонска 
уметност, туку попрецизно, Никола Мартиноски е основачот на модерната 
македонска уметност.
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254. Циганче, околу 1933/34, 
масло на платно, 48 х 39 см., 
позадина на сликата Седнато девојче, 
околу 1935, масло на платно 54 х 45 см.

255. Позадината на сликата Глава на жена, 
1928, со текст: „N Martionski/‘Glava’/8 
Prištinska, Skoplje“

256. Мртва природа со круши, околу 1936, 
масло на картон, позадина на сликата 
Пастрмки, околу 1936,
масло на картон, 50,5 х 64,5 см.
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257. Мртва природа со шише и овојше, 
масло на картон, 50 х 39 см., позадина на 

сликата Акт на Цвета 1, со инвентарен 
број на Уметничката галерија во 

Дубровник „UGD 135“.

258. Позадина на сликата Мајка со дете/
Композиција, околу 1930, масло на платно, 

64,5 х 50,5 см.

259. Мртва природа (незавршена), 
масло на картон, 65 х 46 см, 

позадина на сликата Циганчица, 1939, 
масло на картон, 65 х 46 см.
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