


Оваа монографија ги проучува 
животот и делото на Никола Марти- 
носки co една основна цел: да ги 
определи историската улога и ме- 
стото на уметникот во создавањето и 
развитокот на современата маке- 
донска ликовна уметност, како не- 
делив дел од целата денешна маке- 
донска култура. Поради тоа беше 
неопходно да се определат логиката 
и особеностите на неговата ликовна 
естетика, дострелите на нејзината 
материјализација во делата на умет- 
никот. Сето тоа во книгата е согле- 
дано како основен критериум за да 
се определи значењето на појавата и 
дејствувањето на Мартиноски во ма- 
кедонската култура и уметност. 
Применет е принципот дека истори- 
ското значење не ја определува 
уметничката вредност на едно дело, 
туку, обратно, дека уметничките до- 
стигања на даден творец ја опреде- 
луваат неговата вистинска истори- 
ска улога, која се јавува како нивна 
функција.:

Co ваквиот пристап оваа книга 
го открива Мартиноски во недво- 
смислената улога на пионер на со- 
времената македонска ликовна 
уметност, длабоко поврзан co сво- 
јата средина и co ликовната тради- 
ција на Македонија. Но неговите 
дела значат и вклучување на маке- 
донската ликовна уметност во некои 
од најзабележителните стремежи на 
европското ликовно творештво на 
нашиов век. Така творештвото на 
Мартиноски е напор да се изгради 
национално ликовно творештво, за- 
сновано врз синтезата на совреме- 
ните и традиционалните ликовни си- 
стеми, поставувајки се спрема нив 
еднакво ангажирано. Од моногра- 
фијата произлегува заклучокот дека 
придонесот на Мартиноски е нео- 
бично значаен. Тој е најистакната 
личност во досегашната историја на 
современата македонска ликовна 
уметност.
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вод

ОВАА МОНОГРАФИЈА се однесува на. животот и на твореч- 
ката дејност на Никола Мартиноски (1903—1973). Тие, co сите свои 
суштински белези и осцилации, се органски сраснати co историјата 
на современата македонска ликовна уметност.

Појавата и развојот на сложеното и обемно творештво на Map- 
тиноски се одвиваше во текот на пет децении од овој век, односно, 
од времето веднаш no Првата светска војна до смртта на уметникот 
во 1973 година.

Co овие години е опфатена немирна, тешка и драматична епо- 
ха, што има вонредно значење за судбината на Македонија. Исто- 
риските настани што се одвиваа во ова време, всушност, се етапи 
на конечното политичко и национално ослободување на македонскиот 
народ. Паралелно co тоа, се одвиваше процесот на раѓањето, развојот 
и конституирањето на македонската национална култура и уметност.

Една од основните цели на оваа студија, е да се потврди ми- 
слењето дека Мартиноски претставува една од најистакнатите пио- 
нерски личности во овој дел на најновата културна историја на 
Македонија. А требаше да се осмисли и теоретската претпоставка 
дека уметникот co своето творештво изгради мост меѓу епохите, 
меѓу претходната ликовна традиција на Македонија и новите ере- 
миња во Првата светска војна: не во смисла на стилска континуира- 
ност (иако во одделни реализации на Мартгтоски е содржан во из- 
весен вид и таков напор), туку повеќе како изградување на еден 
модерен еквивалент на впечатливото пластично наследство од сред- 
ниот век. Од друга страна, Мартиноски, заедно co уште неколцина 
најстари македонски ликовни уметници, е и жива творечка врска 
помеѓу два пресвртни периода во културниот живот на македонскиот 
народ: времето помеѓу двете светски војни и периодот no ослободу- 
вањето на Македонија од политичко и национално ропство. Заедно 
co своите колеги (како што е тоа случај co големото и карактерис- 
тично творештво на Лазар Личеноски, пред се, а потоа, во различен 
обем и вид, co Вангел Коиоман, Томо Владимирски, Василие Попо- 
виќ-Цицо, Љубомир Белогаски и Димо Тодоровски), Мартиноски уште 
пред Втората светска војна изврши силен и значаен пресврт во 
областа на ликовната уметност: во една непогодна, национално, со~ 
цијално и културно подјармена средина ги внесе тековите на мо- 
дерното ликовно творештво. За да се објасни таквата мисија на 
Мартиноски, треба да се каже дека тој co особеностите на своето 
уметничко формирање, co одделни свои трајни естетски и ликовни 
определувања, е вклучен во некои од големите текови на уметноста 
на нашиот век. Мартиноски и порано е означуван како една од 
посебните творечки личности во предвоеното југословенско ликовно 
творештво воопшто, а тоа треба да биде проверено co оваа студија.



Кај Мартиноски творечки најнеплодни се годините на војната 
и првиот период no неа, во времето на социјалистичкиот реализам. 
Причините за тоа се посебно проучувани, за да се определи сушти- 
ната на овој дел од животот и творечкото дејствување на Марти- 
носки. Многу пообемно и разновидно е творештвото на уметникот од 
шестата деценија натаму, кога се јавија некои видови обиди на 
Мартиноски за обновување на неговите творечки можности, преку 
интеизивно сродување co новонастанатата историска ситуација во 
Југославија, што на нов начин го поставуваше и поттикнуваше умет- 
ничкото творештво. Како за ова време, така и за cure етапи во 
творештвото на уметникот, настојувавме да ги определиме внатреш- 
ните мотиви и социјално-културните околности што ги условуваа 
одделните промени, изгдигнувања и падови во остварувањата на 
Мартиноски.

Уметничката мисија на Мартиноски, без оглед на неизедначе- 
носта на творечките достигања во сите нејзини фази, е показател за 
силата на талентот што се наоѓа во нејзината основа. Една ваква 
сложена материја налагаше и специфичен пристап кон неа. Притоа, 
како појдовни определби и патокази се земени неколку основни 
моменти.

Пред се, тоа е фактот дека не постојат претходни пообемни 
научни студии за општиот развој на современата македонска ли- 
ковна уметност, во кои би биле определени вистинската улога и 
историското значење на Никола Мартиноски. Според тоа, ова пра- 
шање остана да биде разрешено во самиот тек на проучувањето на 
животната и на творечката патека на овој уметник.

Co оглед на тоа дека делото на Мартиноски досега беше не- 
доволно проучено, при работата над оваа тема приоритет му е даден 
на самото творештво на уметникот. Другите .моменти, без да бидат 
сметани за не толку важни прашања, во ова проучување се поста- 
вени во функционален однос co уметничкото дејствување на Map- 
тиноски. Поставен е принципот дека проучувањето на творбите на 
уметникот ќе ги открие суштинските одлики на неговата личност, 
како и најсуштествените димензии на творечката природа на умет- 
никот. Оттука животот на Мартиноски е разгледуван како интегра- 
лен дел на творечката дејност на овој уметник и како инстру- 
мент што ја осветлува и дополнува. И животната патека на Марти- 
носки, од друга страна, не претставува хомоген материјал, во смисла 
на нејзината проученост. Иако е таа co глобално јасни и расчистени 
моменти, некои делови, на пример школувањето во Букурешт, оста- 
наа недоволно осветлени, co оглед на редица околности: пред се, 
поради непостоењето на поопширна, основа во документите и изјавите 
на современиците, кои од разни мотиви се ограничуваат на конвен- 
ционални информагуии и податоци. Слична е ситуацијата и co па- 
рискиот период на Мартиноски, како и co некои моменти од неговиот 
живот меѓу двете војни.

*

Основниот објект на оваа студија —- уметничките дела. на Map- 
тшноски, претставуваат мошне обемна и хетерогена материја.

За бројот на своите творби самиот Мартиноски има дадено по- 
зеќе изјави во повоениот период. Од некои од нив, особено од послед- 
ните години, произлегува дека создал над 1000 слики и неколку 
илјади цртежи (околу 4000). Овие укажувања треба да бидат подло- 
жени на проверка и евентуална потврда. Од досегашното проучува- 
ње произлегува дека тие, веројатно, доста одговараат на реалноста, 
без оглед на тоа што фактичкиот број на досега откриените и обра- 
ботени дела е значително помал. Тоа се должи на многу причини.



Пред се, голем број дела на Мартиноски се уништени или се 
оштетени во различен степен и под разни околности. Делумно тоа 
го сторил самиот уметник. Но за најголемиот број од уништените 
или оштетени дела на Мартиноски се виновни природните непогоди 
и катастрофи (поплавата од 1962 и земјотресот од 1963 година во 
Скопје). Од друга страна, за време на минатата војна пропаднаа 
творби што беа кај уметникот или кај голем број колекционери и 
пријатели на Мартиноски, особено кај опие што морале да го на- 
пуштат Скопје. Исто така, од ателјето на уметникот се украдени, 
некаде во втората половина на 1944 година, повеќе дела што тој ги 
оставил во Скопје, повлекувајќи се во Крушево. Нешто слично се 
случи co творбите на Мартиноски во некои установи што уште пред 
војната имале негови дела.

Низа творби на Мартиноски се наоѓаат во странство. Според 
недоволно сигурни укажувања, меѓу нив треба да има од оние што 
настанале во неговите ликовчи почетоци, во Букурешт и Париз. 
Наводно, „париски“ цртежи на Мартиноски останале кај покојната 
романска сликарка Лукреција Михаил. Сега тие се недостапни, до 
колку воопшто се зачувани. Пронајдени се и обработени помал број 
дела од периодот 1926—1928 година, што се наоѓаат во приватна 
сопственост во Букурешт, Париз и Солун. Многу поголем е бројот 
на делата надвор од Југославија што се од подоцнежпиот период. 
Hue ги има во повеќе европски и воневропски земји: Швајцарија, 
Франција, Грција, САД, СССР, Канада, Австралија, Холандија, За- 
падна Германија, Англија, Израел итн. Некои се наоѓаат кај досега 
неоткриени сопственици.

Најголем број дела од Мартиноски се наоѓаат во приватни 
колекции во земјата. Од предвоениот период најмногу творби се кон- 
центрирани во Белград, Ниш и во некои други градови на СР Србија 
и во Скопје. Значителен дел од нив никогаш не биле изложени ниту 
на некој друг начии станале достапни за јавноста (преку репроду- 
цирање, објавување на податоци и сл.). Meiy нив не ретко се наоѓаат 
клучни дела за проучувањето на развојот na Mapтиноски и негови 
врвни остварувања. Некои се во одлична состојба, но има и творби 
што се оштетени во различен степен и нееднакво погодни за проу- 
чување и научна определба.

Најголема приватна колекција, co различна вредност на твор- 
бите, co нерамномерна концентрација no периоди, е несомнено ко- 
лекцијата на Злата Мартиноска, сопругата на покојниот Мартиноски. 
Во оваа колекција предвоените творби се количествено секако во по- 
голем број, во споредба co многу други колекции.1

Некои колекцгш, веројатно, се уште не се откриени, а и соп- 
ствениците на творбите дознаени до моментот кога студијава е завр- 
шувана понекогаш се веќе сменети.

Најголемата јавна колекција на Мартиноски е сместена во Га- 
леријата на Никола Мартиноски во Крушево. Таа содржи неколку 
десетици творби (масла, темпери, цртежи, графики) од неколку пери- 
оди од творештвото на уметникот, почнувајќи од 1928 година наваму. 
Колекцијата е отворена во 1968 година и претставува доста неизед- 
начен состав, особено co оглед на квалитетот и на степенот на за- 
пазеноста на експонатите. Меѓутоа, Галеријата е, сепак, една од 
појдовните erami за проучувањето на творештвото на Мартиноски, 
зашто содржи и некои негови значајни остварувања од предвоениот 
период. Покрај дела во Охрид, Битола, Прилеп, Струмица, Штип, 
настанати исклучиво во повоениот период, во Музејот на град Скопје, 
во Уметничката галерија и во Музејот на современата уметност во 
Скопје постојат колекции co нешто поголем број творби на Марти- 
носки. Музејот на град Скопје и Галеријата поседуваат неколку 
експонати од крајот на третата и од првата и втората половина на 
четвртата деценија; потоа примероци од периодот на социјалистич- 



киот реализам и од другите развојни етапи на уметникот, нееднакво 
no бројот и вредноста на материјалот. Музејот на современата умет- 
ност го колекционира Мартиноски почнувајќи од 1965 година и не- 
говата колекција се уште е скромна no бројот на експонатите. Тука 
се вбројуваат некои дела настанати од 1925 година натаму (слики и 
цртежи).

По неколку дела на Мартиноски од предвоениот период, зна- 
чајни за проучување на творештвото на уметникот од крајот на 
третата и од првата половина на четвртата деценија од неговиот 
живот, се Haoiaar во Народниот музеј во Смедерево и во Народниот 
музеј во Белград. ^узејот на современата уметност во Белград има 
неколку предвоени и некои повоени дела на Мартиноски. Други 
галерии и музеи во земјата, во Загреб, Риека, Дубровник, Љубљапа, 
Сплит итн., поседуваат no една, две или три творби на Мартиноски 
од разни етапи на неговото творештво (Графички кабинет ЈАЗУ, 
Галерија сувремене уметности, во Загреб; Модерна галерија, во 
Лзубљана; Модерна галергца, во Риека; Умјетничка галерија, во 
Дубровник итн.).

Изработен е, но не е издаден ниту еден инвентар, туку само 
критички каталог, и тоа за дел од творештвото на Мартиноски.2 
Редица творби во јавните колекции често се без основни податоци 
за поблиска временска и друга определба на даденото дело. Поради 
тоа и тие колекции најчесто мораа да бидат третирани како приват- 
ните, co целосно испитување и на основните и на стилските моменти. 
Еден од најтешките проблеми претставува фактот дека Мартиноски 
датирал се на се нешто повеќе од десетина слики од предвоениот 
период. За одделни дела што се сега загубени, или чии оригинали се 
уништени или засега неоткриени, постојат извесен број фотогра- 
фии. Тоа е особено важно за проучувањето на пекои ѕидни декорации, 
што Мартиноски ги изработил во предвоениот период, а кои сега се 
уништени и без овој визуелен материјал не би биле можни никакви 
непосредни заклучоци за нив (во вилата на М. Шкаперда, 1933 година, 
во локалот „Океан“, 1935—1936 година, и во куќата на д-р А. Пуљи- 
зевиќ, 1937 година).

*

За да се постави творештвото на Мартиноски како дел ос раз 
војот на уметноста во Југославија во овој век, за да се откријат 
моментите во кои, евентуално, се изразува поврзаноста на неговите 
творби co одредени естетски и стилски појави во современата европ- 
ска и светска уметност, беа користени некои научни трудови за оваа 
проблематика.3 Елементи од оваа литература, што се сметани за 
релевантни за монографијава, се вклучени во неа заради осветлување 
на творештвото на Мартиноски, од суштествено естетско-стилски и 
социолошки карактер: во проверката на тоа колку овој уметник се 
вклопил 80 тековите на современиот експресионизам, на Париската 
школа, на социјалната и. на еротската уметност итн.

Животот и творештвото на Мартиноски, инаку, ги обработив 
во својата докторска дисертација и, тргнувајќи од неа, во каталогот 
на ретроспективната изложба (МСУ, Скопје 1975) објавив една по- 
кратка студија за Никола Мартиноски. Пред тоа, покрај еден мал 
портрет за уметникот,ѕ напишани се и две пократки студии за тво- 
рештвото на Мартиноски, од неговите почетоци до крајот на про- 
фесионалната кариера. Во едната од нив, објавена no смртта на 
Мартиноски, чиј автор е Елена Мацан-Чукиќ, е направен обид за 
прикажување на елементи од биографијата на Мартиноски, наспо- 
редно co развојот на неговото творештво5. Овој текст има неизедна- 
чена структура и вредност. Одделни заклучоци од општ карактер, 
се точни и прифатливи: најчесто тие ги потврдуваат или на изменет 



начин ги искажуваат веќе отпорано формулираните ставови на ав- 
торот за Мартиноски. Во тој труд нема доследности и при тоа некои 
етапи се обработени co помало внимание од другите. При соопшту- 
вањата на податоците за делата, допуштени се грешки во датира- 
њето, особено за предвоените дела, така што тој дел од оваа студија 
е речиси неупотреблив за користење при проучувањето на Марти- 
носки.

Авторот на овие редови, уште во предговорот на каталогот за 
самостојната изложба на слики и цртежи на Никола Мартиноски 
од 1969 година (Музеј на современата уметност во Скопје) се обиде 
да ја скицира развојната логика на творештвото на уметникот, во 
сообразност co времето во кое живеел и творел.1 Во тој текст најоп- 
ширно е разгледано творештвото на Мартиноски од 1968 и 1969 го- 
дина, прикажано на споменатата изложба.

Напишани се неколку помали студии и една книга за целокуп- 
ниот развој на современата македонска уметност; во нив, на различен 
начин и обем, е укажано на местото и улогата на Мартиноски во 
неа.ѕ Сите текстови се објавени, главно, во текот на седмата и осмата 
деценија. Некои се предговори на каталози за извесни изложби9, a 
има и неколку текстови во разни списанија co истиот npucTan.1"

При обработката на поспецифичните проблеми поврзани co со- 
времената македонска уметност, опфатено е и творештвото на Мар- 
тиноски. Во овие текстови се определени видовите на поврзува- 
њето на Мартиноски co традицијата и се разгледува прашањето 
дали во неговите дела постои таков елемент што може да се определи 
како „национален". Одделно се разгледувани видовите на неговата 
социјална и хуманистичка ангажираност во непосредната уметничка 
креација, а во врска co реакциите на уметникот спрема настаните од 
животот и судбината на луѓето во средината каде што живееше и 
твореше."

Во предвоениот период се изделува есејот на д-р Душан Неде- 
љковиќ, што ја разгледува „Типичноста на младинското јужносрби- 
јанско сликарство" (1931).12 Како што ќе видиме понатаму, во овој 
напис Недељковиќ прв го поставува на разгледување сосем раното 
творештво на Мартиноски и Личеноски, како укажување за повр- 
заноста на уметничката творба co националниот, односно локалниот 
амбиент од кој произлегува. Некои определби на авторот за Марти- 
носки, бездруго, се моменти што останаа трајна карактеристика во 
творештвото на овој уметник.

Критиката почна да го следи Мартиноски од втората половина 
на 1927 година. Пристапот на авторите е мошне различен уште во 
тој период, а ја изразува, пред се, современата општа социјална и 
културна клима во тогашно Скопје и во Југославија. Текстовите на 
скопската и на белградската критика ни откриваат низа податоци 
за творбите на Мартиноски, без кои би било речиси невозможно раз- 
војно да се следи неговиот творечки пат. Најинтересни се искажу- 
вањата на М. Кашанин, Р. Петровиќ, П. Слиепчевиќ. П. Караматиевиќ 
итн. Неколку години ќе продолжи еден резервиран однос спрема 
специфичностите на изразувањето на Мартиноски, при што дури и 
странската критика (во Бугарија и Чехословачка) ќе им се придружи 
на своите југословенски колеги.

Одделни пројави на уметниковиот интерес и талент, на при- 
мер ѕидните декорации во вилата Шкаперда, а особено во локалот 
„Океан“, ќе предизвикаат посебен интерес — во вториот случај, ре- 
чиси, кај целата југословенска јавност — за Мартиноски и за него- 
вото творештво. Во предвоениот период се објавени некои прикази, 
на пример предговорот на Р. Пуриќ во каталогот на самостојната 
изложба на Мартиноски во 1936 година, во кои е веќе направен 
обид за посинтетична слика на неговите дотогашни настојувања. 
Такви се и некои написи на д-р Ф. Месеснел, д-р Д. Недељковиќ, 



д-р П. Слиепчевиќ итн. Тие ја подвлекуваат социјалната и хума- 
нистичка обележеност на творештвото на Мартиноски, неговото по- 
врзување co националниот амбиент и co ликовната традиција. Преку 
нив, паралелно co откриените и проучените дела, може да се следи 
раѓањето на овие посебни одлики кај една значајна творечка инди- 
видуалност. Карактеристично е дека во некои написи од крајот на 
четвртата деценија е зацврстено определувањето на Мартиноски како 
напреден уметник, поврзан co реалистичкото сликарство и творец 
на македонската уметност (текстови на Живановиќ Hoe, Ј. Ѓорѓевиќ 
и Нихад Аџем, пред се).

Во повоениот период времето на социјалистичкиот реализам за 
Мартиноски значи години на постојано преиспитување и напор за 
сообразување co новонастанатата историска ситуација. Тогаш се на- 
пишани некои текстови, често co паралелни потврди за неговото мај- 
сторство, и критика за тоа што творечки не се сообразил co бара- 
њето на една специфична естетика, заинтересирана за социјалната 
и политичката функција на уметноста. Подоцна неговото творештво 
ќе биде следено во духот на новоизменетата ситуација во Југосла- 
вија. Оттука, критиките во еден период на шестата деценија се 
различни во пристапот. Се открива новината, силата на неговата 
творечка порака, особено во врска co неговите изложби на цртежи. 
Во други се укажува на неговиот напор во својата обработка да 
вклучи мотиви од својот национален амбиент. Некои написи се 
нагласено критички настроени спрема одделни аспекти на, како што 
сметаат авторите, сообразувањето на Мартиноски co вкусот на про- 
сечниот купувач. Во текот на седмата и на почетокот на осмата 
деценија за Мартиноски е пишувано no повод неговите самостојни 
изложби во Скопје, Белград и Дижон (Франција). Следено е се што 
излагал и на бројни тематски и други колективни изложби. Во нај- 
голем број случаи тоа се мислења што го означуваат неговото место 
во македонската уметност, наспоредно co констатацијата дека се 
држи за усвоените стилски хоризонти. Другпат се нагласува сета не- 
гова специфичност, особено во врска co честите мотиви на мајка co 
дете, свадби, за дела co елементи на еротиката итн.

Според тоа, без оглед на различниот филозофско-естетски при~ 
стап на одделни автори, акумулирана е обемна материја на кри- 
тички искажувања за творештвото на Мартиноски. Таа е, во секој 
случај, неопходен инструмент за проучувањето на овој уметник, за- 
што, не само што ги открива најсуштествените моменти, туку помала 
да се решат прашањата за датирањето на делата на Мартиноски, за 
кои често не постојат други податоци.

Hr

За многу самостојни изложби на Мартиноски пред војната, ос- 
вен за скопската од 1936 година, не постојат или не се запазени ка- 
талози. Речиси за сите колективни настапи на Мартиноски, co ретки 
исклучоци, се зачувани или каталози или донекаде комплетни списо- 
ци. Меѓутоа, сите овие каталози имаат големи недостатоци што се 
однесува до податоците што ги наведуваат, поради исто е често 
тешко да се заклучи кое точно дело е наведено во дадениот каталог. 
Долго време no војната, односно се до неговите последни самостојни 
изложби од 1969 и од 1975 година натаму, ситуацијата беше иста и 
за колективните и за самостојните настапи на Мартиноски.

*

Во текот на својот живот Мартиноски се допишуваше co голем 
број луѓе. За жал, ни тој нгс поголемиот број од оние на кои им ја 
упатувал, не ја зачувале таа кореспонденција (во најголем дел пропад- 



нала во војната, поради небрежност и сл.). Нешто малку е зачуеа- 
но и во оставнината на Мартиноски.13

Во Историскиот архив на Белград, во обемната архивска граѓа 
на „Цвиета Зузориќ“, се наоѓаат неколку интересни документи (пис- 
ма и неколку записницгС) во кои се споменува и Мартиноски, итн.

83. БЕСПРИЗОРНИ, 1928
URCHINS, pencil 
молив во боја на хартија 
Сиг. г. л. N. Martinoski Ѕ/1928 
Соп. Гал. Н. Мартиноски



Во Архивот на Југославија има некои несуштествени податоци, a 
исто така и во архивата на бившата Градска управа на Скопје, сега 
во Исторг^скиот архив на Скопје. Повеќе документи и писма посе- 
дува и Уметничката галерија во Скопје. Извесни документи се на- 
оѓаат и во архивот на СЛУЈ во Белград. Сета архива на Друштвото 
на пријателите на уметноста од Скопје (1930—1941) се наоѓа во 
Музејот на современата уметност во Белград. Оваа граѓа, несомнено, 
претставува мошне корисна материја за проучувањето на животот и 
творештвото на Мартиноски.

Меѓутоа, особено се важни (и често посуштествени за истата 
цел) редица усни и писмени соопштенија, што се собрани во текот 
на истражувањето на оваа тема од самиот Мартиноски, од негови 
роднини и пријатели. Овие соопштенија често значеа пополнување 
на значителни празнини, расветлување на важни елементи во тво- 
речкото формирање на Мартиноски итн. Голем дел од анкетираните 
се лица co несомнена ерудиција и увид, не само во проблематиката 
на Мартиноски како творец, туку воопшто во прашањата на ликов- 
ната уметност.13

Посебно значење имаат повеќе изјави и соопштенија на сами- 
от Мартиноски за неговиот живот и творештво. Дел од нив тој им 
ги има усно соопштено на Е. Мссцан-Чукиќ и на авторот на оваа 
монографија. Другите се објавени во разни весници и списанија, 
пред и no војната, во вид на интервјуа или одговори на разни пра- 
шања. Мартиноски уште во четвртата деценија од својот живот 
напишал неколку текстови за прашања од областа на уметноста. Тие 
се најчесто поврзани co неговиот интерсс за старата уметност на 
Македонија и за физиономијата на современото ликовно творештво 
во оваа земја, каква што Мартиноски сметал дека треба да биде. 
Поради тоа тие написи се мошне важни за запознавање на неговите 
естетски разбирања и ориентации. Такво значење имаат и редица 
полемички искажувања и критики на Мартиноски, напишани во 
текот на неколку децении: so hub уметникот често се искажуваше за 
творештвото на повеќе наши и странски уметници, јавувајќи се, всуш- 
ност} заедно co Личеноски, и како основач на македонската ликовна 
критика.

Конечно, сиот овој проучуван материјал го открива богатството 
на едно животно и творечко траење, што во овој труд настојував да 
го прикажам и да го осмислам како дел од најновата историја на 
македонската култура.
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живот

НИКОЛА МАРТИНОСКИ го започнал својот животен пат во 
еден од најсложените периоди во историјата на Македонија. Тоа е 
времето на Илинденското востание од 2 август 1903 година, што 
пламна како херојска и нерамноправна противставеност на макс- 
донскиот народ спрема петвековното ропство под Отоманската импе- 
рија.

Познато е дека најдобра организација за успешно изведување 
на востанието била спроведена во крушевскиот реон. Така востанич- 
ките чети, почнувајќи co нападот над турските сили во Крушево 
на 2 август 1903 годииа, веќе следниот ден целосно го ослободиле 
градот. Во Крушево била формирана Република, во што најголема 
улога одиграл идеологот и организаторот, социјалистот Никола Карев 
(1877—1905). Крушевската Република има големо значење за нацио- 
налноослободителното дв1ижење на Македонија, особено co своитс 
„.длабоко демократски републикаиски принципи".1

МЈеѓутоа, Крушевската Република постоела мошне кратко вре- 
ме. По доаѓањето на неспоредливо посилните иепријателски сили, и 
покрај херојсниот одпор на востаниците, била совладана на 13 август 
1903 година. Познато е дека тогаш и следниот ден турската војскз 
навлегла во градот, вршејќи страшни репресалии, масакрирање и 
пљачкања над слободољубивио.т народ на Крушево. Градот бил из- 
ложен и на големи пожари, што уништиле голем дел од него. Во 
опожареното Крушево изгорела и куќата на Коста Мартин, таткото 
на Никола Мартиноски.

Бруталноста co која е задушено востанието во Крушево, му 
нанесла на ова место тежок удар. Неговиот развој во 'неколку на- 
редни децении бил речиси целосно запрен или значително забавен. 
Инаку, според поновите сознанија, произлегува дека Крушево е 
доста стара наоелба. Така тоа се споменува во еден засега најстар 
познат извор од 1467/68 година, кој укажува дека Крушево во тој 
момент било село во почетокот на формирањето. Во втората поло- 
вина на XVIII век населението било доста зголемено од оние што 
бегале пред албанските и турските насилства и прогонства, односно 
главно од христијани од влашките, аромански населби во Епир, 
Тесалија и Јужна Албанија, а особено од некои села околу градот 
Корча2. Меѓу дојдените имало и луѓе од местото Самарина: од тоа 
место, на почетокот на XIX век, меѓу иекои други дошло ;и семејство- 
то Мартин од кое потекнува Никола Мартиноски3. Според запазената 
традиција произлегува дека Мартииовци биле дојденци и во Сама- 
рина, наводно некаде од Италија4. Подоцна, во првата половина на 
XIX век, во Крушево поради турските зулуми се населиле и многу 
бегалци од мијачките села во Западна Македонија (Гари, Лазарополе, 
Галичник и др.). Пред Востанието во 1903 година Крушево имало, 
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најверојатно, околу 10 илјади жители. Градот доживувал извесен 
просперитет. Крушевчани биле главно сточари, но имало и многу 
занаетчии, меѓу кои и резбари и зографи, а исто така и трговци, 
банкари, комисионери итн. Некои од трговците работеле co околни- 
те држави, а често и co земјите од Левантот (особено co Египет), 
како и co Австрија. Co тоа во Крушево навлегле позитивни странски 
влијанија во поглед на уредувањето на животот и на навиките на 
населението. Во градот имало и неколку училишта, а меѓу нив 
во 1860 година била и нижата грчка (класна) гимназија, што било 
реткост за тогашните услови во Македонија. Тука доаѓале да се 
школуваат и деца од другите градови. на пример од Битола и При- 
леп. Имало и други училишта.

Родителите на Мартиноски, татко му Коста Мартин и мајка му 
Анушка (или Нушка) од семејството Геро, биле родум од Крушево. 
Разликата ео староста меѓу нив била цели 20 години. За тогашните 
услоЕ-и Коста Мартин бил доста информиран и писмен човек, додека 
жена му Анушка, позната co својата убавина, била неписмена. Коста 
Мартин се заиимавал co разни работи. Едно време бил трговец co 
жито. Потоа некаде во времето пред Илинденското востание, како 
ортак co мажот на својата сестра, подолг период работел во една 
фабрика за штофови ео Каиро. Во Каиро Коста Мартин го придру- 
жувала ги неговата жена. Пред да замине за Египет, Мартин бил 
угледен граѓагаин во Крушево, некаков вид кмет, што било почесна 
функција.5

Кога еден од двајцата негови браќа, Рафачл, умрел во Рома- 
нија, кадв што имал голем имот во местото Алмажел, близу до гра- 
дот Турну Северин, вториот брат, Николае, го поканил Коста Мартин 
да дојде заеднички да го водат имотот. Тој останал таму, co мали 
прекини, 21 година. Семејството, жената и децата на Коста Мартин 
останале во Крушево.

Таму ги затекнало Илипденското востание. Семејството Мартин 
успеало да избега од својата куќа иред да биде запалена и да се 
засолне кај роднините, семејството Борјаровци. Тука (на сегашната 
улица Таќа Берберот, бр. 2), неколку дена по задушувањето на 
востанието, на 18 август 1903 година, е роден еден од четирите синови 
на Коста, Никола Мартин.6 Неколку" дена по раѓањето на Никола 
во Крушево успеал да пристигне и татко му. Тој се обидел на некој 
начин да го прослави раѓањето на сииот и да го охрабри и да го 
обезбеди своето семејство co неопходните работи за живот.

По две години семејството Мартин се вратило во својата обно- 
вена куќа, подигната на местото на старата во центарот на Крушево, 
близу до црквата Свети Никола. Тука останале до 1906 (или 1908 
година, што е поверојатно), кога се преселиле во Скопје. Во меѓувре- 
ме; Коста Марти-н и натаму работел co својот брат на имотот во 
Алмажел. Од нето браќата добивале големи приходи co продажба на 
жито и пченка: само од наемот на земјиштето добивале по 2000 на- 
полеони годишно.7

Се додека бил жив Коста Мартин, односно до крајот на Првата 
светска војна, во која значителен дел од имотот во Скопје му про~ 
паднал, неговото семејство живеело богато и удобно. Покрај онаа во 
Крушево, стариот Мартин купил три куќи во Битола и неколку во 
Скопје, определувајќи по една за секо-е од своите деца и за себе; 
имал и 2 хотела и неколку дуќани. Една од куќите купени во Скопје 
се наоѓала кај бившиот Театар, на левата страна на Вардар. Во неа 
Никола Мартиноски Ж1ивееше непрекинато, од вселувањето пред 
Првата светска војна се до 1955 година.8

Во 1914 година Скојпе имало околу 40.000 жители. Покрај 
најбројното македонско население, имало 450 влашки семејства од 
Крушево, што биле дел од бегалците по Илинденското востание. 
Турското и албанското население, исто така. било бројно, а уште 



тогаш имало доста Роми и многу помалку Евреи.9 Во тоа време 
Скопје веке станувало центар на стопанскиот и на културниот живот 
во Македонија, особено co тоа што изградената железница го повр- 
зувала co Белград и Солун. Така во последниот период на турското 
владеење овој град, иако се утпте бил типично турска, балканска 
касаба, заживувал еден поинтензивен живот во кој се преплетувале 
интересите на околните земји, изразени во нивното политичко, сто- 
па.нско <и културно влијание.10 Во Скопје во тоа време имало не- 
колку школи, меѓу кои и романско основно училиште. Во него бил 
запишан во 1910 година и Никола Мартиноски (тогаш се уште co 
презиме Мартин). Во романското училиште се предавало на романски 
јазик, од учитсли и co учсбници дојдени од Романија. Наставата, 
финаноирана од оваа земја и, се чини, од трговци — Власи од Скопје, 
била доста скромиа во смисла на знаењата што ги давала. Покрај 
романскиот јазик, се учел и турскиот, како задолжителен. Во наста- 
вата било вклучено и ликовно образование. Тоа се години (1910— 
1915) во кои се појавиле и првите знаци на љубовта на Мартиноски 
кон цртањето.

Откако завршил 5 одделенија во романското основно училиште, 
според сеќавањето на Мартиноски, во 1915 година се запишал во 
српско училиште, каде повторно учел четврто одделение.11

Двете балкански војни од 1912 и 1913 година му донесле нови 
искушенија на македонскиот народ. Почнувајќи од октомври 1912, 
па се до октомври 1915 година, Скопје било запоседнато од српската 
војска. Во тие несигурни времиња, во кои дошле до полн израз 
настојувањагга на околните земји за поделба на Македонија откако 
бил поразен главниот непријател, Отоманската империја, се што се 
случувало во Македонија и во Скопје го носело печатот на тие на- 
стани и целиот живот се одвивал во крајно непогодни услови, Во 
октомври 1915 година Скопје паднало под бугарска окупација, што 
траела се до доцната есен на 1918 година. Во тој период Никола 
Мартиноски повторно бил принуден да го промени училиштето; овој 
пат бил запишан во бугарско основно училиште, што го завршил 
заедно co два класа нижа гимназија (таканаречената „прогимназијаф.

Во 1918 и 1919 година Мартиноски пак учи —- сега српска 
гимназија, и завршува само три класа. Тука цртање му предавал 
Христифор Црниловиќ, познат наставник во тогашната српска гим- 
назија. Се чини дека Црниловиќ немал особено разбирање за тален- 
тот на Мартиноски и доста слабо ги оценувал неговите работи. 
Мартиноски повеќе време поминувал во цртање, во правење на ка- 
рикатури и мали скици, а на другиот дел на н-аставата му посвету- 
вал помало внимание.

Многу неодреден во своите сеќавања, Мартиноски во своите 
изјави, сепак, најмногу инсистираше на тоа дека почнал да ја посе- 
тува малечката работилница на последниот зограф Димитрие Андо- 
нов Папрадишки кога имал 15 години, односно некаде bio 1918 година, 
кон крајот на Првата светска војна.’2 Нешто подоцна нему му се 
придружил и Томо Владимирски, еден од првите колеги на Марти- 
носки од најстарата генерација македонски сликари. Обајцата го 
совладувале занаетот кој повеќе „го краделе", а помалку го учеле. 
Но учениците, особено Мартиноски, бргу ги совладале знаењата што 
ги поседувал нивниот „педагог“. Мартиноски се сеќаваше оо љубов 
за својот прв учител: „Чичко Димитрие. . . како зограф внесуваше 
во иконите на светците нешто од својата силна 'индивидуалност. Како 
ученик на една руска иконографска школа, ги мешаше руските и 
византиските влијанија, но светците ги сликаше послободно и co 
помалку темно и испосничко во изразот. Тој прв се осмели на платно- 
то да пренесе неколку пејзажи и ликови, свои, на својата ќерка, на 
внуците и на другите членови од семејството, што во тој миг 
беше повеќе отколку смело и невообичаено.“13



Д. Андонов точно според средновековниот традиционален рецепт 
ги учел своите чираци како се подготвува основата за икона «а шти- 
ца, како се препарира платното што се лепи понекогаш на неа за 
поскапоцени икони, како се мешаат боите во прав co ленено масло и 
терпентин итн. Во ретки случаи, Димитрие им дозволувал на Мар- 
тиноски и Владимирски да присуствуваат „кога тој, свечено располо- 
жен, ставал злато на штиците за икони. Долго време не смееле ни 
да re допрат златото, зашто било скапо и уште поскапо откако ќе се 
залепело за штицата“.14

Димитрие не им давал на своите ученици да сликаат икони. 
Она што посебно го импресионирало Мартиноски бил односот на 
Димитрие кон ликовите на Богородица, Христос, Света Ана 'и на 
другите светци „што тој не ги сликал според шаблони, туку ги 
измислувал, не третирајќи ги како некоја реликвија, а уште помалку 
како ликови што претставуваат некоја религија. „Кога не му одеше 
од рака, чичко Димитрие ги пцуеше, се однесуваше кон нив како 
спрема сите — модели“.15

Покрај тоа, Мартиноски и Владимирски можеле да научат од 
Д. Андонов како се копираат разгледници: наводно, самиот тој, кога 
престојувал во Киев, во иконографското училиште, чест-о копирал 
слики на прочуените италијански мајстори од XVIII век.16 Мартино- 
ски многу го привлекло ова пресликување од разгледници, за што 
се доказ некои неттави копии, сега во сопственост на 3. Мартиноска 
од Скопје. Се чини дека една од неговите успешни копии го убедила 
Коста Мартин дека Никола располага co талент, поради што, пред 
својата смрт во 1919 година, оставил порака син му да биде пратен 
на школување во Романија1'.

Суштествено е тоа дека Мартиноски, уште пред школувањето 
во Букурешт, дошол во допир co една личност која уште тогаш 
имала зад себе мошне богат и разновидеи опус, опфаќајќи религи- 
озна и световна тематика. Во сликарството на Д. Андонов, всушност, 
се следи преминот од една естетика и стил што му припаѓаат на 
минатото, кон сликарството чиј стилски јазик е само форма на 
скромен, провинцијално-популарен романтизиран реализам. Притоа, 
во световниот дел на својата уметност Андонов разработил редица 
жанрови: портрети, историски композиции, сцени од животот на 
народот итн.'8

Втора страст на Мартиноски уште од детството е фудбалот. 
Според неговите сведоштва и според сеќавањата на неговите „спорт- 
ски иолеги“, произлегува дека Мартиноски е и еден од гжонерите на 
овој спорт во Маиедонија19.

Наспгоменав дека семејството на Коста Мартин уште во текот 
на Првата светска војна дошло во тешка финансиска состојба. 
Co смртта на Коста во 1919 година, ситуацијата уште повеќе се 
влошила, така што според соопштението на сестрите на Н. Мартиио- 
ски, дури и погребот на татко им тешко можеле да го платат. Сепак, 
co продажба на дел од имотот, семејството успеало да ја реализира 
желбата на Н. Мартиноски да се школува во Букурешт. Според одре- 
дени кажувања (од Христифор Борјару, роднина на уметникот), мла- 
диот Мартиноски, наводно, веќе во 1919 година дошол во Букурешт 
за да полага приватно во гимназијата, што би му овозможило запи- 
шување на букурешката Школа за убави уметиоСти. Според други 
информации, Мартиноски бил примен во Школата и без тој услов, 
co оглед на тоа дека Романија настојувала да ги прифаќа Власите 
од Македонија, поради своите политички и пропагандни цели. На~ 
водно, Март-иноски бил таму кога во есента 1919 година дошло до 
студентски штрајкови во Букурешт против состојбата во Школата. 
И веќе во тоа време ги посетувал курсевите во такаиаречената Сло- 
бодна академија.20 Се чини дека тој навистина ја посетувал (ако 
не пред тоа, тогаш можеби во времето кога веќе одел на Школата) 



и Слободната академија. Оваа установа имала специфичен карактер; 
значела еден вид реакција на наставата во Школата за убави умет- 
ности, чиј педагошки систем тогаш веќе се сметал за заостанат и 
непогоден. На Слободната академија имало добри професори и „доб- 
ри“ машки и женски модели. Академијата претставувала послободна 
визија на уметничко школување, co послободен и нов дух. Настава- 
та на Академијата, co оглед на тоа дека била „приватна иниција- 
тива“, се плаќала.

Во Школата за убави уметности во Букурепгт Мартиноски по- 
чнал да ја следи наставата во 1920 година.21 Оваа установа, што во 
1964 година ја славеше својата стогодишнина, во периодот веднаш 
по Првата светска војна работела во мошне лоши простории и мате- 
ријални услови. Тоа често предизвикувало реакции и кај студен- 
тите и кај самите професори. Од друга страна, Школата главно за- 
држала една програма на работа изградена уште пред повеќе де- 
цении. Во неа, покрај извесни повремени подобрувања и усовршу- 
вања, главниот стремеж ма наставата бил поврзан co типично ака- 
демско образование, co голем акцент на „националната“ и декора- 
тивната“ проблематика: всушност, стремеж за создавање кај студен- 
тите афинитет кон сентиментално-битовите теми од „народниот жи- 
вот“, како и способност за нивно „декоративно“ применување во 
јавниот живот.

Наставата траела седум години. Првиот дел, таканаречениот 
основен курс, траел четири години, а специјалниот курс — 3 години. 
Студентите се запишувале на Школата како „полноправни“ или како 
„примени“, во зависност од тоа дали претходно завршиле гимназија 
или не.22 Така и Мартиноски, како и Александру Чукуреику, позна- 
тиот романски сликар, бил вклучен меѓу „нематрикулираните“ сту- 
денти.

Како што произлегува од каталозитс во Школата за убави 
уметности за наставата од 1920 до 1927 година, кога Мартиноски 
учел во оваа установа, се чини дека тој уште од почетокот не бил 
редовен на наставагга. Така во првата година на своето школување 
(1920—1921) Мартиноски ја ттосетувал само наставата по скулптура 
кај Д. Пачуреа и по цртеж кај Ф. Шторк (меѓутоа, на крајот на 
годината не е оценегг по ниеден предмет). Во наредната год,ина (1921 
—1922) Мартиноски ја следел наставата по декоративни уметности, 
веројатно кај Чечилија Цутеску-Шторк, по историја на умедноста и 
по естетика кај А. Цигара-Самуркаш, по анатомија кај професорот 
на Медицинскиот факултет д-р Ф. Рајнер, по перспектива кај Д. 
Атанасиу, по скулптура кај Д. Пачуреа и по цртеж кај Ф. Шторк. 
Во 1922—1923 Мартиноски пак гаередовно ги следел курсевите, a 
едно време и сосем отсуствувал од наставата, кога веројатно бил во 
Скопје.23

Во наставната 1923—1924 година Мартиноски целиот општ курс 
го завршил co оценка добар. Специјалниот курс што го следел од 
1924 до 1927 година го довел Мартиноски во допир co некои од 
тогашните најпознати професори на Школата за убави уметности. 
кои се вбројувале и меѓу најистакнатите романски сликари. Така 
од 1924 до 1926 година заклучно, сликарство му предавал директорот 
на Школата Георге Д. Миреа, а во последната наставна 1926—1927 
година Камил Ресу. Малку подоцна тој го заменил својот претходник 
и на директорското место. Како што ќе се види во понатамошното 
разгледување, овие двајца професори, покрај споменатиот вајар 
Пачуреа, извршиле најсилно влијание врз професионалното фор- 
мирање на Мартиноски.

Инаку, се до крајот на дваеоеттите години, односио до редица 
нагѓори за промена на оваа состојба што ја спроведувале повеќе 
наставници, а особено Камил Ресу, духот на наставата на Шко- 
лата за убави уметности бил обележан co тенденциите на еден ри- 



горазен академски реализам. Кои крајот на третата деценија за- 
почнала нова епоха во работата ча оваа институција, што делумно 
се почувствувала во последната година од престојот на Мартиноски 
во Школата. Ресу возел редица новини, меѓу кои било и стимули- 
рањето на студентите co повремено доделување на награди за нај- 
добри резултати во работата. Очигледно е дека промената на ситу- 
ацијата се одразила позитивно и врз Мартиноски, кој во последниот 
период на своето учење во Школата се здобил co репутација на оден 
од најдобрите студенти. На крајот на студиите, во јуни 1927 го- 
дина, тој ја добил и првата награда за сликарство.24 Како награда 
39. успехот, Мартиноски добил можност да летува еден месец на 
море, во местото Баја Маре, но се откажал во полза на својо-т колега 
А Чукуренку. Исто така, Матриноски не ја прифатил понудата од 
Министерството за култура и умотност да добие двегодишна сти- 
пендија во Париз, co обврска да се врати во Романија и да го при- 
фати романското државјанство, зашто младиот уметник бил длабоко 
поврзан co својата земја.

Мартиноски во Букурешт меиувал неколку стана, понекогаш 
делејќи ја собата co некои свои колеги (Баженару, Чукуренку). Сите 
тие ја истакнуваат неговата благородност и широкоградост сггрема 
посиромашните другари, зашто Мартиноски, покрај стипендиј ата од 
романската влада, добивал доста средства и од своето семејство. 
За време на престојот во Букурешт Мартиноски мошне активно го 
следел културниот живот на градот. Студентите имале право на 
бесплатен влез во сите театри, а во тоа време и ликовниот живот во 
Букурешт бил доета интензивен. Мартиноски се движел и во повеќе 
семејства. Така го посетувал уметничкото семејство на Цецилија и 
Фредерик Шторк, познати сликари и вајари, а нивниот син Ромео 
Шторк му бил школски колега. Несомнено е дека рафинираната и 
култивирана средина на овие богати, влијателнм романски кругови 
м.у одговарала на Мартиноски, co оглед на неговите навики и на 
околностите во кои и самиот живеел во Скопје.

Ео Букурешт започнал и сентименталниот живо.т на Марти- 
носки. Така од 1925 па се до заминувањето од Букурешт во 1927 
година, Мартиноски бил заинтересиран за една млада девојка од 
Букурешт Е. Корнеа. Едно време Мартиноски живеел во куќата на 
нејзиниот чичко (на ул. Страда Филарет, бр. 209). Врската се одржу- 
вала извесно време и co преписка, особено во текот на првата поло- 
вина на 1927 година. Преку Е. Корнеа Мартиноски се запознал co 
поширок круг луѓе, меѓу кои и еден нејзин роднина, сликарот Георге 
Барбиери. Наводно, Мартиноски, иако се уште студеит, му помагал 
на Барбиери во корекцијата на некои работи, co оглед на тоа дека 
овој немал особен талент. Според Е. Корнеа, во 1926 година Марти- 
носки излагал во Букурешт во некоја книжарница, близу до сегаш- 
ниот Универзитет. Пријателство-то co Е. Корнеа дало плод и на 
уметнички план. Мартиноски направил најмалку три иејзини пор- 
трети. Од нив два (едно масло и еден цртеж) се зачувани во неј зина 
сопственост, а третиот е загубен во текот на последната војна.

Во Букурешт Мартиноски се дружел (и извесно време жи- 
веел во иста соба) co А. Чукуренку, кој уште тогаш бил поврзан co 
напредното движење во Романија. Оваа земја во тоа време била 
исполнета co жестоки противречности на социјален и економски 
план. В-о уметноста на Романија, покрај помпјеристичката академска 
и официјално поддржувана уметност, се развивала и друга струја, 
заинтересирана за социјален ангажман во уметничкото творештво. 
Чукуренку, кој бил особено импресиониран од својот професор Ресу, 
во своето творештво ќе ги изрази овие настојувања на мнОгу дефи- 
ниран начин. Така и Мартиноски уште тогаш се здобил co одредени 
претстави за поларизацијата на идеите за смислата и улогата на 
современата ликовна уметност. По Букурешт Мартиноски кратко 



време престојувал во Скопје. Тоа му било доволно веднаш да се 
вклучи во уметничкиот живот на градот, што до 1927 година бил 
мошпе неразвиен. Пред тоа биле одржани некои групни и само- 
стојни изложби, а во Скопје дејствувале и неколку уметници, главно 
иаставници во основните училишта и во гимназиите. На една из- 
ложба, организирана од штотуку основаното списание „Јужни пре- 
глед“, отворена на 26 октомври 1927 година, учествувале и Никола 
Мартиноски, Лазар Личемоски и Димитар Пандилов. Личеноски, исто 
така, неодамна го завршил своето школуваље на Уметничката шко- 
ла во Белград, а Пандилов порано, во 1924 година, во Софија. Во 
1927 година обајцата имале и свои први самостојни изложби во 
Скопје, едниот во сопствена организација (Пандилов), а вториот (Ли- 
ченоски) co помош на друштвото „Коло на српските сестри“.

Престојот во Париз од крајот на 1927 до крајот на 192”) година 
значи најголема пресвртница во творечкото формирање и дејству- 
вање на Мартиноски. Бо моментот кога Мартиноски дошол во овој 
град. ликовниот и уметничкиот живот в>о него бил исполнет co огро- 
мен дијапазон на разновидни манифестации. Мартиноски во Париз 
одбрал еден скромен хотел во Латинскиот кварт (хотелот Констан- 
тин). Тоа му овозможувало да биде блиску до бурииот разновиден, 
неочекувано богат живот на француската уметничка боемија, чиј 
центар бил прочуениот кварт Монпарнас. Фрлајќи се страсно во 
овој возбудлив и екситантен вриеж на настани, Маргиноски умесл 
добро да го искористи својот престој и за професионално усовршу- 
вање. Веднаш почнал да ги посетува ателјеата на Академи Гранд 
Шомиер, од крајот на 1927 до првите месеци на 1928 година. Гранд 
Шомиер и Академи Рансон, каде што преминал Мартиноски потоа, 
биле значајни центри посетувани од уметници од сите земји во 
светот. Ти?е тука наоѓале доста широки и осввтлени локали, модели 
i-i совети на ррофесори co репутација. На Гранд Шомиер предавал и 
Антоан Бурдел, чии часови ги посетувал и Мартиноски. Наставата 
на академиите се плаќала месечно или на час. Преминот на Академи 
Рансс'н им.ал големо значење за уметничкото творештво на Марти- 
носки, што се покажало уште во некои негови творби настанати во 
Париз, а особено по враќањето во Скопје. Таму Мартиноски дошол 
во допир co неколку исклучителни личности на тогашната француска 
ликовна уметност. Посебна важност за него имал контактот co Жорж 
Бисиер. Овој сликар спроведувал свој специфичен метод на Ака- 
демијата. Бисиер дури им советувал на своите ученици да не ја 
посетуваат Академијата, зашто на неа не можат да научат ништо 
друго освен да се здобијат co ужасни навчки. Меѓутоа, многу совесен 
и суптилен во својот пристап, тој постапувал многу внимателно co 
секој од нив, стремејќи се да ја открие нивната интимна личност и 
творечките предиспозиции и да ги насочи без да ја наруши нивната 
индивидуалност. Советите на Бисиер биле мошне комплексни. Од 
нив произлетува дека за него творечкиот акт е нешто премногу се- 
риозно и одговорно, за да се препушти на импровизации. Како ти- 
пичен претставник на француската школа, Бисиер настојувал да ја 
наметне потребата од рационален метод во секој креативен акт.25 
Познато е дека Мартиноски низ целиот живот остана мошне импре- 
сиониран од еоветите на Биси-ер, особено од оние што го упатуваат 
да не и се препушта на маѓијата >на француската уметност, туку да 
настојува да изгради свој индивидуален стил, врз осиова на поврзу- 
вањето co сопствениот национален амбиент. Мартииоски работел 
извесен период и во ателјето на Кислинг, што се наоѓало блиску до 
Академи Раноон. Co него успевал подобро да се разбере, зашто вс 
тоа време се уште не го владеел добро францускиот јазик, а и не- 
говиот слух тогаш веќе бил значително ослабнат. Знаејќи еден 
словенски јазик, полскиот, Кислинг наоѓал можност полесно да 
му толкува некои проблеми на Мартиноски. Третиот наставник на



Академи Рансон, Амеде де Ла Пателјер, му предавал на Марти- 
носки графика. Ла Пателјер бил повлечен и тивок, но мошне со- 
весен и педантен човек. Мартиноски добил од него особено ко- 
рисни совети за цртежот и за конструкцијата на човечката фи- 
гура. __

Посетата на овие академии за Мартиноски значела и гтостојан 
контакт co неговите колеги од Југославија 'и Романија.

Во тоа време тој веќе се дружел co А. Хутер, М. Челебоно- 
виќ, П. Лубарда, М. Шербан, П. Добровиќ итн., а особе.но co Дра- 
бек. Во истото време во Париз престојувал и Личеноски, кој по- 
сетувал и други академии. Извесно време Мартиноски работел во 
ателјето на Ромео Шторк. Во тоа време (првите месеци од прес- 
тојот на Мар-тиноски во Париз) младиот уметник многу работел, 
иако не пропуштал ништо од животот во Париз. Така Мартиноски 
ги посетувал познатите кафеани во овој град, собиралишта на 
уметничкиот свет: Ла Ротонд, Ла Купол, Ле Дом итн. Во едно ма- 
ло кафеанче во Латинскиот кварт, Мартиноски често играл карти 
во вечерните часови; најчесто, според соопштението на Р, Шторк. 
co некои Кинези, кои очигледно биле „поголеми мајстори“ од него. 
Мартиноски често губел ггри овие картаџиски сеанси, така што 
парите добиени од Скопје не ретко стасувале само за првите де- 
нови во месецот, а потоа морал да се снаоѓа како што можел и 
знаел.

Во Париз Мартиноски ја сретнал и својата познајница уште 
од букурешките денови, романската сликарка Лукреција Михаил 
—Силион. Неколку години постара од него (1895—1972), Л. Ми- 
хаил се наоѓала во Париз исто така од крајот на 1927 година и 
таму имала приредешо и една самостојна изложба. Мартиноски ре- 
чиси сосем преминал да работи во нејзиното ателје некаде во про- 
летта 1928 година. Пријателството co оваа убава и културна жена 
требало, според намерите на Мартиноски, да заврши co нивната 
женидба. Меѓутоа, семејството на Мартиноски, кое дознало за оваа 
врска, се противставило и успеало да го повлече од Париз под из- 
говор дека мајка му е тешко болна. Меѓутоа, контактите co Л. 
Михаил имале несомнено значење за Мартиноски. Таа во Париз 
се подготвувала да изведе голема ѕидна декорација во Палатата на 
трудот во Женева. Мартиноски и помагал во подготовките за оваа 
работа; дури било предвидено и да и асистира при самата изведба 
во Женева. Оваа идеја не е реализирана и Михаил сама ја извела 
декорацијата. Заедно co неа Мартиноски ги посетувал уметнич- 
ките галерии во Париз. Иако многу тешко (некои галеристи ги 
сметале неговите дела за „премногу модерни“), Мартиноски, на- 
водно, успеал да продаде неколку свои творби во Париз.

Мартиноски многу често го посетувал Лувр (каде често ос- 
танувал гпо цел ден, јадејќи понекоја банана). Имал можност да 
види и неколку значајни изложби, посветени на Париската шко- 
ла и на ексцресионизмот, а особено оние на кои биле изложени дела 
од Модилјани, Сутин, Кислинг, Шагал итн., кои во тоа време биле 
особено ценети и од критиката и од галериите. Кон крајот на фев- 
руари 1928 година во француската престолнина излагал и Марти- 
носки co група југословенски колеги во Институтот за словенски 
проучувања. He е потврдена изјавата на Д. Баженару дека Марти- 
носки излагал и на два француски салона. Како и да е, Мартиноски 
во Париз комплетно ја оформил својата личност, без оглед на тоа 
што во натамошниот развој виденото и наученото во овој град ќе 
доживува разновидни промени. Откако се соживеал co оваа сре- 
дина, му било многу тешко да се врати во Скопје, кое од „париската 
перспектива“ бездруго му дејствувало особено непривлечно и те- 
гобно.



Во времето кога Мартиноски co вратил во Скопје (кон крајот 
на 1928 година), во 1929 годииа избувнала големата светска економ- 
ска криза, што ја зафатила цела Југославија и многу лошо се одра- 
зила врз стопанството на Македонија. Познато е дека во Скопје 
значително се зголемил бројот на безработните, а целото стопан- 
ство и општествениот живот во овој град биле под ударот на таа 
голема стопанска рецесија. Скопје во тоа време станало седиште на 
Вардарската бановина, во која, покрај Вардарска Македонија, биле 
опфатени делови на Јужиа Србија и Косово. Положбата на Македо- 
нија посебно се влошила co воведувањето на шестојануарската дик- 
татура во 1929 година. „Апсолутистичко-диктаторскиот режим про- 
должил да го засилува националното обесправување и потиснување 
на македонскиот народ и на другите народности во Македонија“/6 Си- 
те настојувања за менување на ваквата ситуација наидувале на 
жестоки репросалии и прогони на напредните сили во Македонија. 
Крајната заостанатост на сите подрачја на општествениот живот 
особено тсшко се одразувала и врз културниот живот во оваа земја, 
што се чувствувало и во Скопје. Сепак, поради целите на својата 
политика, режимските сили кои ја диктирале денационализацијата 
на македонскиот народ допуштиле да се развиваат одредени области 
на научниот, културниот и уметничкиот живот. Така, веќе во текот 
на третата дсценија се основани Филозофскиот факултет во Скопјо 
(1921), а малку подоцна Скопското научно друштво и Историскиот 
музеј (подоцна: Музеј на Јужна Србија). Овие институции, без оглед 
на основните стремежи при нивногго основање, co работата на некои 
прогресивни интелектуалци, професори на Филозофскиот факултет, 
имале одредена позитивна улога во истражувањето на маиедонската 
култура, етнологија, уметност, итн. Скопското научно друштво и 
Филозофскиот факултет објавувале свои публикации, во кои се 
наоѓале и сериозни научни придонеси за разни прашања. Кон крајот 
на третата деценија се појавиле и неколку списанија, меѓу кои и „Јуж- 
ни преглед“. Наменето за спроведувањ-е на политиката на владеја- 
чката класа и на великосрпската пропаганда во Македонија, тоа 
имало и заслуги во следеввето и прикажувањето на културниот, 
уметничкиот и општествениот живот во Скопје и во Македонија. 
Покрај тоа, во Скопје работел и Театарот, чии прстстави биле при- 
редувани и во некои други градови на Македонија. Што се однесува 
до ликовниот живот, нред враќањето на Мартиноски и Личеноски 
од Париз кон крајот на 1928, односно на почетокот на 1929 година. 
тој бил крајно ограничен, неорганизиран и стихиен. Веќе беше спо- 
менато дека повремено се одржувале одделни изложби. Меѓу нив 
треба да се споменат и две изложби на уметници од други краишта 
на Југославија во 1922 и во 1924 година.27 Видовме дека во 1927 ѓо- 
дина била одржана и изложба на „јужносрбијански уметници“.

Во вакви услови Мартиновки се вратил во Скопје и ја започнал 
својата вистинска ггрофесионална кариера, приредувајќи ја веќе во 
февруари 1929 годизна својата прва самостојна изложба. Таа имала 
големо зиачење за младиот уметник, без оглед на непосредниот ма- 
теријален и морален ефект (од изложбата му е откупена само една 
слика, и тоа ја купила неговата сестра Шундика Шкодреану). Из- 
ложбата го најавила присуството на една силна творечка личност, 
која веднаш ја предизвикала скопската средина. За неа се објавени 
неколку пократки информации во скопскиот, белградскиот и сплит- 
скиот печат, а на отворањето зборувал д-р Д. Недељковиќ, професор 
на Филозофскиот факултет во Скопје. Тој ќе го следи и натаму 
развојот на младиот уметник, co кого долги години го поврзувало 
блиско и длабоко пријателство.28

Наредната, 1930 година донесла неколку интересни настани во 
животот ча Мартиноски. Тој бил еден од иницијаторите за основа- 
ње на „Друштвото на југословенските ликовни уметници од Вардарска 



бановима“ заедно co Михајло Шојлев и co првиот претседател Никола 
Михајловиќ. Ова друштво било конституирано кон крајот на 1929 
година. Кусо време гто своето основање Друштвото ја приредило сво- 
јата прва изложба на која учествувал и Мартиноски. Во истата го- 
дина се паѓа и основањето на Друштвото на пријателите на умет- 
носта „Јефимија", што било создадено по иницијатива на повеќе 
скопски интелектуалци, а особено на професорите на Филозофскиот 
факултет д-р П. Слиепчевиќ и д-р Д. Недељковиќ, како и на тогаш- 
ниот претседател на град Скопје Ј. Михајловиќ. Правилата биле из- 
работени по углед на Друштвото „Цвиета Зузориќ“ од БелградД’ 
„Јефимија“ одиграла вонредно значајна улога во предвоеното тво- 
рештво на Мартиноски. Така Друштвото ја започнало својата актив- 
ност co организирањето на втората самостојна изложба на Марти- 
носми, во пролетта 1930 година. Мартиноски .на оваа изложба за прв 
пат му продал едно свое дело и на Градското поглаварство на Скоп- 
је. На затворањето на неговата изложба била приредена чајанка, co 
пригоден говор за изложбата.30

Во декември 1930 година „Јефимија11 успеа да ја организира и 
првата изложба на групата „Облик“ од Белград. Карактеристично е 
дека оваа изложба била мошне добро примена, што се гледа и од 
големиот број на продадени дела.31 Изложбата имала посебно значе- 
ље за Мартиноски, зашто веќе идната, 1931 година, како нејзин 
член, тој ќе учествува во изложбата >на „Облик“ што се одржала 
во Белград. Во јануари е одржана прослава на десетгодишнината 
на Филозофскиот факултет в-о Скопје, која вклучила и една ликовна 
изложба: учествувале и Мартиноски, Личеноски и Коџоман.32

Таа година Мартиноски приредил во Белград и своја самостојна 
изложба. Како што ќе се вчди понатаму, таа, и покрај скудниот ма- 
теријален и морален ефект, сепак и го наметнала Мартиноски на 
белградската сродина, како што се гледа и од редица напиои во бел- 
градскиот печат. Мартиноски во 1931 година бил и во Солун, каде 
што живееле некои негови роднини и каде што ја насликал својата 
позната творба „Госпоѓица Арети“. Овој град, инаку, го привлекувал 
co своите питорескни и специфични локали, во кои неколку пати 
нашол инспирација за своето творештво (повторно го посетил во 
1937).

Во едно писмо на Мартиноски, упатено до С. Пауновиќ по 
самостојната изложба во Б.елград, уметникот -нагласува дека во Скоп- 
је владее „истата стара монотонија“ и жали поради тоа што нема 
да биде во Белград за „германската изложба“ (на модерна германска 
уметност), „која навистина ќе биде мошне интересна“. Малку по- 
доцна, на 3 април 1931 година, Мартиноски го моли својот ihob бел- 
градски пријател Пауновиќ да му помогне да се објави „нешто“ пред 
нетовата изложба во Скопје на 7 април истата годииа. Од ова се 
гледа дека Мартиноски бил живо заинтересиран за своето присуство 
во уметничкиот живот на Југославија, како и дека ситуацијата во 
Скопје инаку не му влевала оптимизам.

Заедно co сликарката Зора Поповиќ, која во тој период се 
уште живеела во Скопје, Мартиноски во 1932 година излагал по- 
вторно во Белград. Очигледно е, и покрај некои остри критики, де- 
ка неговата репутација кај значителен дел од уметничката јавност 
пораснала, што се покажува co повеќе изложби на кои Мартиноски 
потоа бил поканет да учествува. Карактеристично е тоа дека на 
пролетните изложби во „Цвиета Зузориќ“ Мартиноски често ќе биде 
вклучен co мошне мал број дела, зашто комисијата за избор доста 
строго се однесувала кон ,него, веројатно од причини од кои и дел од 
белградската публика не го црифаќала. Пред да ги раскине врските 
co Друштвото на ликовните уметници од Вардарска бановина, Мар- 
тиноски учествувал на неговите изложби од 1931 и 1932 година, 
организирани од „Јефимија“.



Од еден негов напис во „Вардар“ се согледува горчливата оцена 
на Мартиноски за можноста за развој на ликовната уметност во 
СкопјеА Тој жестоко укажува на неприемливоста на скопската сре- 
дина .и на нејзината рефракторност спрема модерната уметлост, 
сметајки дека во такви услови нема никакви можности за творечка 
работа. Во октомври 1932 година е објавен и разговор co Мартино- 
ски, во кој уметникот ги повторува истите мислења и ставови за 
перспективата на ликовното творештво во Скопје.34 Мартиноски смета 
дека с невозможно да се пробијат оиие што сакаат да ја застапуваат 
новата уметност што с „слободна и независна". Но решителноста на 
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Мартиноски да истрае во своите ставови јасно се гледа и од него- 
вото истапување од Друштвото на јужноербијанските ликовии умет- 
ници на Вардарска бановина, во кое тој се до декември 1932 година 
бил и секретар, а Никола Михајловиќ претседател.

Како и да е, очигледно е дека неговата психичка состојба била 
таква што тешко ќе издржел во своите настојувања, без поддршка- 
та на своите пријатели од Скопје. Во таа смисла треба посебно да 
се нагласи улогата на д-р Д. Недељковиќ, Р. Пуриќ, Ф. Месеснел, 
д-р П. Слиепчевиќ, Ј. Костовски, Р. Драинац итн., кои на различни 
начини го поттикнувале во неговите напори да изгради свој специ- 
фичен стил и да му се противстави на лритисокот и на скопската 
и на сета југослове-нска средина, која понекогаш тешко ги прифа- 
ќала неговите творби. Недељк-овиќ, меѓу другото, бил причина Мар- 
тиноски да го промени своето презиме од Мартини (односно Мартин) 
во Мартиноски уште во есента 1930 година. Причината била во 
тоа што Недељковиќ ја сметал формата на „ски“ соодветна за 
едно презиме од Македонија и дека Мартиноски (како што тврди 
Недељковиќ .и во своите написи) мошне впечатливо ја изразува 
оваа земја како „локален акцент“ и специфична ликовна традици- 
ја. Наспоредно co Друштвото „Јефимија“, чија активност се изра- 
зила и во организирање на редица изложби на уметници од Маке- 
дсинија (Личеноски, Караџа, Владимирски, Белогаски, Коџоман) и од 
други места, пријателите на Мартиноски настојувале неговите твор- 
би да бидат прифаќани, продавани и излагани. Особена помош при 
организирањето на своите самостојни изложби во Скопје, Мартиноски 
имал од својот помлад брат Стерија (во печатењето на каталози, во 
уредувањето на салите, во продажбата на билети и дела и сл.). Исто 
така, во целиот предвоен период уметникот ја уживал широката под- 
дршка и соработка на својот пријател Милан Тривановиќ. Тој извесно 
време живеел во Скопје, а потоа во с. Запрешиќ (крај Загреб) и во 
Белград, но секаде бил готов да му пјомогне на Мартиноски (во органи- 
зирањето на изложби, во транспортот, во чувањето и продажбата на 
делата итн.). Мартиноски имал многу тесни пријателски врски и co 
ггоетот Раде Драинац. Ги зближувала искрената почит на Драинац 
спрема творештвото на Мартиноски (упорноста во Скопје да изградува 
уметност што тешко се прифаќа, хуманистичко-социјалниот аспект на 
неговите творби), како и извесни елементи во животот на македонски- 
от уметник (страста кон картите, спектакуларниот сентиментален жи- 
вот, шармот во обноските и облекувањело итн.), што го привлекувале 
„поетот бандит“. Мартиноски насликал сигурно два портрета на Дра- 
ИЈнац, а овој пишувал за својот пријател, отворил две негови излож- 
би, го следел и го помагал неговиот пробив во белградската средина 
итн.

Овие напори полека дале плод, co оглед иа тоа дека Мартино- 
ски, и покрај тешкотиите на кои иаидувал и натаму во своето 
творештво, се повеќе станувал позната личност во Скопје. Така во 
1933 година, покрај неколку изложби co „Обл1ик“ во Загреб, ЈБуб- 
љана, и Белград, Мартиноеки за прв пат успеал да реализира и 
една ѕидна декорација во вилата, на богатиот скопјанец Михајло 
Шхаперда. Ова сега речиси уништено дело, како што ќе биде по- 
натаму укажано, претставува значаен момент во творештвото на 
Мартиноски, но ја сигнализира и неговата изменета положба, изме- 
нетиот однос на публиката спрема него и спрема ликовната умет- 
ност воопшто. Во 1933 водина продолжила и критичарската дејност 
на Мартиноски. По повод една пролетна изложба на Друштвото на 
ликовните уметници од Вардарска бановина, за која била напишана 
една критика во весникот „Вардар" од друг автор, Мартиноски 
одговорил co свој напис, жестоко укажувајќи на нестручноста, не- 
компетентноста на изнесените мислења за излагачите и, воопшто, 
за ликовната уметност. Мартиноски особено реагира на резервата 



спрема модерната уметност што е подвлечена во критиката за излож- 
бата на Друштвото, сметајки дека такви искажувања co мошне 
штетни за една средииа како што е македонската. во која треба да 
се прават огромни напори за нејзината еманципација.35 Нагласувајќи 
дека Друштвото неправилно ги нарекува своите манифестации „из- 
ложби на јужносрбијанската уметност“. Мартиноски бескомпромисно 
се зазема за „револуционерните скокови" во уметноста на нашето 
време. Тој напишал и приказ за фреските на Ж. Настасиевиќ изра- 
ботени во Народната банка во Скопје, а малку подоцна објавил и 
напис за изложбата на Кирил Караџа и на Стојовиќ во СкопјеД’

Значаен е текстот на Мартиноски за потребата од основање 
сликарска школа во Скопјс.37 Суштествено е тоа дека во овој напис 
Мартиноски го нагласува богатото ликовно наследство на Македо- 
нија, како основа врз која треба да се потпира развојот на уметноста 
во оваа земја, а исто така и за тоа каква треба да биде целта и 
физиономијата на една идна уметничка сликарска школа во Скопје: 
тој ја гледа како модерна настава што ќе настојува за творечко 
соединување на ликовната традиција, co самочувството и гордоста 
„што современоста ја чувствува за своето минато‘‘. Тоа би била 
„школа на европско воспитување во духот на нашата фреска“.

Првите настапи на Мартиноски во странство co групата „Облик“ 
спаѓаат во 1934 година, кога бил вклучеш во изложбите одржани во 
Софија, Пловдив и Прага. Co оглед на тоа дека во тоа време бил 
болен, (јануари 1934), Мартиноски не присуствувал на отворањето во 
Софија. Но отпатувал, иако и тогаш доста болен (уште од детството, 
покрај проблемите co слухот, поради кои бил ослободен од служење 
на војска, Мартиноски страда од чир во стомакот), за Прага, во 
септември 1934 година.

Во оваа година се појавиле и неговите илустрации во книгата 
на Растко Пуриќ „Опачини“: тие го најавиле специфичниот сензи- 
билитет на Мартиноски за визуелно предавање на еден социјално- 
публицистични текст, полн co податоци за тешката положба во Ма- 
кедонија. За неа, впрочем, Мартиноски станува се посвесен, пред се 
во контактигте и разговорите co своите пријатели. Неколку години 
потоа, во 1937, Пуриќ за книгата „Работничкиот југ“, д-р Недељковиќ 
за својот труд „Книжевното ќивтинство и Виктор Иго“ и Ј. Ѓорѓевиќ 
за еден свој ангажиран текст, повторно го поканиле Мартиноски 
да им изработи илустрации. Во нив уметникот уште повеќе се до- 
ближил до материјата што требало визуелно да ја предаде, кори- 
стејќи еден здржан, одмерен реалистички јазик.

Мартиноски понекогаш ја предизвикувал средината во која 
живееше и твореше. Тоа се случило и co неговите ѕидни декорации 
во локалот „ОкеанД во Скопје. Како сопственост на семејството 
Мартиноски уште од времето на турското владеење, локалот бил из- 
даван под наем. Наемателот го претворил „Океан" во место каде 
„убавиците1 на ноќта“ ги забавувале своите „клиенти“. Фреските во 
„Океан“, создадени на почетокот на есента 1935 година, предизвика- 
ле реакција кај полицијата уште во текот на 1936 година. Една „ко- 
мисија“ за оцена на тоа дали фреските во локалот се „предизвик на 
јавниот морал“, побарала од Мартиноски или да ги „премачка" свои- 
те дела или да ги направи „пристојни“. Ова предизвикало реакции во 
печатот, кој нашироко ја третирал „аферата", и благодарејќи на 
тоа се запазени и многу детали за овие сега веќе одамна уништени 
дела на Мартиноски.38 Во комисијата за ‘испитување на делата од 
„Океан“, за голема жал на Мартиноски, учествувал и сликарот Дра- 
гутин Инкиостри-Медањак, чие мислење полицијата, очигледно, по- 
себно го ценела како на познат уметник; самиот Инкиостри во тоа 
време живеел во Скопје и бил ангажиран, меѓу другото, да изведува 
некои свои декорации во „национален стил“ за новата зграда на 
Банската управа во Скопје (сега Собрание на СРМ). Повторната „ре- 



визија“ на „случајот" co фреските во „Океан“ не ја задоволила 
комисијата, поради што на почетокот на 1937 година Мартиноски бил 
осуден од полицијата на еден ден затвор или на казна од „50 динари 
во готово“.39 Мартиноски, како што известува Б. Антиќ, „навредено 
и решително реагираше на пресудата, заземајќи се за слободата на 
творештвото и против лажниот пуританизам.40 Се чини, меѓутоа, дека 
уметникот немал потреба да ја издржи оваа казна. Како и да е, на- 
интимни пријатели (д-р Паламаревиќ и д-р А. Пуљизевиќ). Мар- 
тиноски, но значеле и посебна „репутација“ за него.41

Односот на публиката спрема Мартиноски доживувал постојан 
развој. Првите резерви спрема уметникот полека се движеле кон 
се пошироко прифаќање на неговото творештво. Интересот за дела- 
та на Мартиноски растел особено од 1935 година натаму. Биле от- 
купени и постари дела, откако неговото реноме се јавило како сден 
вид „гаранција11 за сигурно „пласирани капитали“. Најголемиот број 
од купувачите, ако го исклучиме кругот на неговите пријатели од 
редот на универзитетските професори во Скопје и Белград, култур- 
ните работници и роднините (на кои тој често им ги подарувал 
своите дела), Мартиноски го нашол меѓу екоиомската и чиновничка- 
та „елита“ во Македонија и надвор од неа и кај одредени „слободни 
ирофссори" (лекари, адвокати -итн.). За уметникот, кој не бил врабо- 
тен никаде — сметајки дека секаков друг ангажман ќе му пречи 
целосно да и се продаде на својата уметност, продажбата на дела 
чли порачката да се ангажира во специјална изведба на некои од 
нив, значеле и прашање на егзистенцијата: така за Мартиноски 
биле значајни ѕидните декорации што ги извел и во 1936 и 1937 
година во куќите на неколку скопјани, од кои двајца биле негови 
интимни пријатели (д-р С. Паламаревиќ и д-р А. Пулизевиќ). Мар- 
тиноски, навистина, располагал co извесни средства преку имотот 
на својата мајка, но, очигледно, како што потврдуваат многу мо- 
менти, уметникот повремено се наоѓал во несредени финансиски 
ситуации, без оглед на надворешниот „стил“ на живеење и однесу- 
вање. Бездруго, некои негови „бонвивансни“ навики ,и „мали гре- 
вови“ (играњето на карти), придонесувале да се влошува материјал- 
ната состојба на Мартиноски. Во иеколку писма до својот пријател 
и поддржувач, белградскиот новинар и писател С. Пауновиќ, Мар- 
тиноски повеќе пати ја подвлекува својата материјална ситуација, 
укажувајќи колку му пречи таа во творештвото и молејќи за инте- 
рвенција во редакцијата на „Политика” (каде што работел Пауно- 
виќ) за да му бидат објавени некои цртежи: очекувајќи го co големо 
нетрпение ;и инсистирање скромниот хоиорар што се добивал од тоа. 
Мјартинос-ки настојувал да се објавуваат и статии за него во „Поли- 
тика“, сметајќи го тоа како корисно за својата поврзаност co пуб- 
ликата и co купувачите. Во своите писма Мартиноски е често гор- 
чливо расположен, наоѓајќи дека неговите остварувања не се при- 
фатени од белградската јавност. Несомнено е дека уметникот имал 
причини да не биде задоволен: но, исто така, во неговите искажу- 
вања има и извесна нагласена емотивност, а и преголемо очекува- 
ње во една си|туација кога прилииите не биле поволни за уметнич- 
кото творештво.42

Од друга страна, според некои укажувања во печатот, се гледа 
дека Мартиноски при одделни свои самостојни изложби често про- 
давал голем дел од своите дела. Се почесто му биле откупувани 
творби или биле специјално порачувани од некоја административна 
инстанција: Банската управа и Градското поглаварство на Скопје, 
како и Музејот на Јужна Србија, кој започнал co систематско изгра- 
дување на своето уметничко одделетаие, особено кон крајот на чет- 
вртата деценија (усно соопштение од покојниот д-р С. Радојчиќ).

Мартиноски беше дискретен во своите манири, што произлегу- 
ваше од неговата интимна природа, лишен од агресивност, исполнет 



co претпазливост и благородност во односите спрема другите. 
Неговата карактеристична, ноншалантна елеганција, внимателните 
и куртоазни обноски, беа исполнети co ненаметлива господственост. 
Така Мартиноски се здобил co репутација на шармантна, исклу- 
чителна личност во тогашната скопска средина. Co мошне слаб 
слух, Мартиноски тешко би учествувал во дискусиите, без в.нима- 
телното настојување на соговорниците да бидат разбрани од него. 
Оттука, се изградил малку повлечениот, здржан и навидум резер- 
виран став на Мартиноски во поголеми друштва и афчнитетот за 
подискретни средби. На младост тој бил физички привлечна и прет- 
ставителна личност, co висока, танка фигура и маркантни, „роман- 
тични“ црти на лицето. Познато е дека тоа било забележано од не- 
колку личности на „повгежниот" пол, спрема кои и Мартиноски не 
бил рамнодушен. Некои од нсговите пријателства од интимен ка- 
рактер понекогаш траеле доста долго и имале разновидно влијание 
и врз неговото творештво.

Мартиноски примал многу пријатели и колеги во своето ателје. 
Тука тие го уживале неговото гостопримство и срдечноста на него- 
вата мајка Анушка и на сестра му Емилија, co кои живеел во ста- 
рата куќа крај Вардар на тогашната улица „Приштинска3 бр. 8. Во 
неговото ателје, една од просториите на оваа пространа, но неудобна 
и студена куќа, опремена co старински мебели и co малку наметлив 
начин за искажување на некогашното богатство, Мартиноски поне- 
когаш ги примал и студентите на д-р Недељковиќ. Професорот тука 
илустрирал некои од своите предавања по естетика, co извесни твор- 
би на уметникот. Меѓу овие студенти понекогаш се наоѓал и Радо- 
ван Зоговиќ, кој се зближил малку повеќе co Мартиноски. Нивното 
познанство доживеало една еволуција, од речиси целосното прифа- 
ќање на творбите на Мартиноски, до противставување од страна на 
Зоговиќ спрема резервата на уметникот да се определи за една праг- 
матична, тенденциозна естетска ориентација во своето творештво. 
Тоа особено се изразило во нападот на Зоговоиќ на делала на Мар- 
тиноски во „Оксан“, многу подоцна, во 1937 година.

Посетите на ателјето на Мартиноски се сметале како една од 
посебните културни атракции на Скопје, што збогатувале co откри- 
тија што биле исклучителни за тогашната скопска средина. Меѓу 
посстителите бил и режисерот и артист Раша Плаовиќ, кој едно 
време кон крајот на четвртата деценија доаѓал и на „часови“ по 
сликарство кај Мартиноски. Многумина од посетителите му служеле 
и како модели (Р. Пуриќ, М. Томовиќ, Р. Плаовиќ, Р. Драинац, П. 
Слиепчевиќ итн.). Преку таа постојана размена на мислења, спо- 
делени доживувања, Мартиноски се збогатувал co сознанија, чув- 
ствувал атмосфера на искрена духовна и морална поддршка, што 
долго го поттикнувала во напорите да не ја «амалува амбициозноста 
на своите истражувања. Неговите пријатели и ги „крштавале“ твор- 
бите на Мартиноски, co тенденција да пи поврзат co некој актуелен 
настан од животот на Скопје.

Мартиноски доста читал, особено литература пгпо иа разнови- 
ден начин ја третира судбината и социјалната положба на човекот 
(делата на Достоевски, А. Синклер, Џ. Лондон итн.). Според д-р А. 
Колендиќ, пријател на Мартиноски, предвоен комунист, уште на по- 
четокот на триесеттите години уметникот бил определен „на која 
страна и припаѓа", без оглед на некои свои изјави. Мартиноски сле- 
дел и литература за уметноста, што ја добивал од Романија и Фран- 
ција; меѓу другото, ја читал Хегеловата „Естетика11. Се чини дека 
Мартиноски читал и извесна марксистичка литература, на пример 
„Комунистичкиот манифест“ ,и некои други дела што можеле да се 
добијат тогаш." Co д-р Недељковиќ Мартиноски често разговарал 
за суштината и за смислата на уметничкото творештво, посебно на 
експресионистичкото (Недељковиќ во тие години го напишал пред- 



говорот за книгата на Хаузенштајн за експресионизмот). Според 
искажувањето на Недељковиќ, Колендиќ итн., како човек и уметник 
Мартиноски бил определен за хуманистичка и социјална ангажи- 
раност во уметноста, но без грубо наметнување на одредена тенден- 
циозност. Тоа се гледа и од некои поетски обиди на Мартиноски. 
На свој начин тој сакал и co стих да ја искаже суштината на поет- 
ската „антологија на болот“ на Коста Рацин, зашто и Мартиноски 
ги гледал истите неправди од кои страда човештвото и во сопстве- 
ната македонска средина, а најизразито во своите модели од „ци- 
ганската“ средина за кои напиша и некои стихов-и.43 За многу од 
прашањата што ги разгледувале неговите пријатели во ателјето на 
Мартиноски, ео семинарот на Филозофскиот факултет, во Музејот 
иа Јужна Србија, кадс уметникот често доаѓал, 'тој и без теоретска 
подготовка откривал одредена човечка суштина, преку својата фина 
интуиција, лични доживувања и исхуство. Станува јасно зошто во 
неговото творештво социјалната „порака“ ќе се открива >не како 
надворешна, туку како структура органски срасната co интимноста 
на неговото битие. Co Недељковиќ во 1938 година Мартииоски разго- 
варал и за неговата штотуку излезена книга за „новиот реализам“ 
што била, всушност, образложона естетика на социјалистичкиот реа- 
лизам. Според соопштението на Нора Шкодреану-Димитриевиќ, д-р 
Недељковиќ дури настојувал Мартиноски да замине во СССР за да 
се запознае co уметноста во првата земја на социјализмот.

Покрај настапите co многу грчпи, во предвоениот период М.ар- 
тиноски приредил и неколку самостојни изложби. Co нив дефинитивно 
се зацврстила репутацијата на уметникот во Скопје и во Југосла- 
вија, што му обезбедила и одредена материјална добивкаЛ Изложбите 
од 1938 и 1939 година (втората била јубилејна) го 'определиле и 
мислењето кај левата 1интелигенција во Скопје за иовата ориентација 
на Мартиноски кон реалистичко сликарство, исполнето на многу 
подиректен начин отколку порано co социјален ангажман. Во таа 
оцена особено се истакнувале весникот „Наша реч“, легален орган 
на КПЈ од Скопје, и „Скопски гласник", чиј уредник В. Ивановиќ 
водел прогресивна и напредна уредувачка политика, колку што било 
можно тоа во ова официјално гласило на СкопјеЛ Двете заеднички 
изложби на Мартиноски co познатиот хрватски уметник Томислав 
Кризман во Загреб (1936 и 1937) го вовеле Мартиноски на еден по- 
нагласен начин и во загрепската културна средина.46 He е потврдена 
самостојната изложба во 1936 година во Нови Сад, која Мартиноски 
ја споменува во своите изјави; се чини дека е одржана во некој локал 
во овој град, и тоа само неколку дена (соопштение од С. Пауновиќ). 
Мартиноски претставувал објект на специфичен интерес на Друштвото 
на пријателите на уметноста „Јефимија“. Како што сведочи Зорица 
Мишковиќ, „Јефимија“ го третирала уметникот како најистакната 
творечка личдост во Скопје, преку која нејзината сопствена актив- 
ност добивала значење и привлечност.4/ Друштвото се ангажирало 
во обезбедувањето простор-ии, во печатењето на каталози, во чува- 
њето на изложбите во негова организација и во продажбата на 
делата. На изложбите на Мартиноски биле организирани посети, 
особено за школската младина, при што самиот уметник го толкувал 
своето творештво. На отворањата зборувале најистактати фигури од 
тогашниот интелектуален свет на Скопје (Ф. Месеснел, Д. Недељ- 
ковиќ, П. Слиепчевиќ, Р. Драинац). Отворањата се претворале во 
вистински свечености. Меѓу посетителите често се наоѓале и поли- 
цисии агенти, особено кога на изложбите доаѓале студенти на кои 
Недељковиќ им држел предавања за творбите на Мартиноски. Во 
1939 и 1940 година „Јефимија" приредила три изложби, пред се co 
уметници од Македонија: Мартиноски, Д. Андонов, Личеноски, Ко- 
џоман, В. Поповиќ-Цицо, Љ. Белогаски. Суштествено е да се одбе- 



лежи дека co тоа Друштвото, без оглед на тоа дали постоела таква 
намера, се јавило во улога на организатор и зближувач на македон- 
ските уметници, кои веднаш по војната ги поставија основите на 
ликовниот живот во ослободената Македонија.

Односот на скопската културна и научна јавност спрема „Је- 
фимија“ изразувал главно поддршка и поттикнување, најчесто co 
непосредно учество во нејзината дејност. Претседателите на Дру- 
штвото, почнувајќи од основањето, кога тоа место го заземал архи- 
тектот Ј. Михајловиќ, тогашен претседател на Градското поглавар- 
ство во Скопје, биле личности од скопската „елита“, пред се жени на 
познати личности (Д. Јовановиќ, Никитовиќ итн.). Зад оваа плат- 
форма, особено во втората половина на четвртата деценија, во деј- 
ствувањето на „Јефимија" понагласено се чувотвувало влијанието 
на напредните сили во Скопје, пред се на комунистите. Преку разни 
манифестации: читање на напредна поезија, музички концерти co 
уводни предавања, а особено co организирање >на изложби и „усии 
новини“ (од 1937 натаму), искажувани се ставови и информации за 
актуелната политичка ситуација во земјата >и во светот; се укажу- 
вало на пробивот на фашизмот, на подготовките за Втората светска 
војна итн. Мартиноски неколку пати учествувал во „усните новиниД 
што се одржувале во Народниот театар. Притоа, уметникот цртал 
карикатури, најчесто co тенденциозна политичка сатира на актуелни 
теми. Овие приредби не биле добро гледани од режимот, co оглед 
на нивната физиономија и ориентација.48 Во „усните новини“ учест- 
вувале и 'некои напредни студенти, меѓу кои и Душан Поповиќ, при- 
]ател на Мартииоски од крајот на четвртата деценија. Се чини дека 
овој млад човек, комунист, бил и задолжен од Партијата да одржу- 
ва контакти co Мартиноски (според усното соопштение на д-р А. 
Колендиќ). Поповиќ, образован и идеолошки изграден човек, и по- 
крај својата младост извршил несомнено влијание врз Мартиноски. 
Уметникот задржал особен респект спрема својот пријател, кој тра- 
гично загинал во Тирана во 1943 година. Нивнит'е разговори се воде- 
ле за разни прашања од тогашната ситуација во Македонија, почну- 
вајќи од националното прашање, па се до проблемот на ангажманот 
на уметникот во едно тешко и драматично време. Притоа, Д. По- 
повиќ му го образложувал на Мартииоски ставот на Партијата за 
националното прашање во Македонија, што тогаш бил ослободен од 
оите поранешни пропусти и нејасности. Мартиноски, кој произлегува 
од влашко семејство, еволуирал кон сознанието дека тој е, всушност, 
дел од македонскиот народ и дека и припаѓа на неговата култура и 
уметност.

Впрочем, на почетокот на 1938 година еден од нетовите млади 
колеги, сликарот Нихад Аџем, ќе го нарече Мартиноски творец на 
вистинското реалистичко македонско сликарство. Очигледио е дека 
разбирањата на Мартиноски, изградувани co помош на ваква комуни- 
кација co нагцредни интелектуалци, оделе паралелно co општиот раз- 
вој на ситуацијата во Македонија во годините непосредно ггред вој- 
ната. Тоа е време кога во македонската култура, во областа на кни- 
жевноста се појавиле1 неколку поети што пишувале на македонски 
јазик, меѓу кои централна и водечка личност бил К. Рацин. Почну- 
вајќи од 1927 година, а потоа во разни моменти на четвртата деце- 
нија, во Македонија се појавиле неколку автори на театарски пиеси, 
пишувани на македонски јазик, пред се Васил Ил>оски, Антон Панов 
и Ристо Крле. Значењето на македонската ггоетска и драмска лите- 
ратура од овој период се гледа во нејзиното социјално, национално 
и политичко дејство. Сите пиеси итто се играле на сцената на тогаш- 
ниот театар во Скопје доживеале голем успех кај публиката. Таа 
во нив гледала пројава на својата националност co самиот факт што 
ја имала ретката можност јавно да го чуе мајчиниот јазик.
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Мартиноск'и многу често им давал поддршка и соработувал co 
повеќе свои колеги, без оглед на тоа дека и неговата сопствена 
ситуација не била секогаш поволна. Така тој, замолен од таткото на 
младиот Василие Поповиќ-Цицо (1914-1962), еден од првите македон- 
ски уметници, по потекло Црногорец, го прифатил како свој ученик 
во 1933 година. Мартиноски посебно се заложил Цицо да ја оствари 
и својата желба за загсишување на Уметничката школа во Белград.49 
Во 1933 година Ним Енеа, романски сликар, колега на Мартиноски 
од времето кога се школувал во Букурешт, приредил своја изложба 
во Скопје. Co голема помош на Мартиноски тој продал и повеке свои 
дела.50 Таква соработка уживал -и Ж. Влајниќ, белградски сликар, кога 
ја приредил својата изложба во 1936 година во Скопје. Влајниќ, 
исто така, бил едно време гостин на Мартиноски, кој му помогнал 
да продаде и голем дел од своите творби. Мартиноски посебно сз 
интересирал за кариерата на своите македонски колеги, кои посте- 
пено се вклучувале во уметничкиот живот на Скопје co свои са- 
мостојни изложби (Т. Владимирски и Белогаски, во 1937, a В. Ко- 
џоман во 1938 година). Младиот штипјанец Н. Аџем, по народност 
Турчин, Мартиноски неколку месеци го држел во своето ателје да 
работи и како гостин. Мартиноски го присилил младиот сиромашен 
колега, близок на групата ,.Живот“ од Белград во текот на своето 
школување на Уметничката школа, да учествува и иа една изложба 
во 1937 година, од која му биле откупени некои слики.

Во сезоиата 1938—1939 година во Народниот театар работел 
како сценограф Ѓ. Теодоровиќ, белградски сликар, член на напред- 
ната група „Живот“. Тој и Мартиноски често се среќавале за да 
ги разменат своите мислења за уметноста кои, и покрај заемното 
разбирање, се разликувале во поглед на улогата на уметничкото 
творештво.51 По неговото заминување, Мартиноски во 1938 година 
бил поканет да се вработи како сценограф во Народниот театар. 
Уметникот ја прифатил молбата на управникот В. Живоиновиќ- 
Масука, под услов co него да бидат ангажирани и Т. Владимирски и 
В. Поповиќ-Цицо. Екипата на тројцата колети работела мошне хо- 
могено и успешно, како што може да се заклучи од еден нагвис во 
гласилото на Народниот театар од тоа време.52 Нивната заедничка 
работа траела до 30 септември 1940 година, кога Мартиноски го на- 
пуштил Театарот. Крајот на четвртата деценија не бил погодно време 
за творечка работа. Меѓутоа, Мартиноски не ја намалувал својата 
активност и интерес за разновиден општествен и професионален 
ангажман. Се до почетокот на војната тој бил член на управата на 
спортското друштво „Граѓански“, учествувајќи постојано во него- 
виот живот, а посебно во годишните „балови“ што ги приредувало 
Друштвото.

Од едно сведочење произлегува дека Мартиноски мошне интен- 
зивно се подготвувал за една своја неостварена изложба во Белград, 
во Уметничкиот павилјон на Калемегдан.53 He се остварила -ни 
идејата за заедничка работа на Мартиноски, Владимирски и Личе- 
носки во новата железничка станица во Скопје. Уметниците требало 
да изработат фреска во нејзиниот хол, но Министерството за гра- 
дежите не обезбедило средства за нејзината изведба.54 Од написот 
на Т. Маневиќ, каде што се соопштува за овој нереализиран потфат, 
дознаваме дека Мартиноски и натаму пледира за отворање на една 
уметничка школа и за изградба иа изложбен павилјон во Скопје, 
што ќе се оствари дури по 1944 година. Очигледно е дека во самото 
предвечерие на војната, што за неколку години ќе ги наруши сите 
овие планови, македонските уметници стануваат свесни за својата 
пионерска задача.

По пропаста на бивша Југославија во војната co Германија и 
co нејзините сојузници, започната на 6 април 1941 година, Вардар- 
ска Македонија наскоро била окупирана и од страна на фашисти- 



чка Бугарија. Скопје и натаму останало административен стопански 
и културен центар. Бугарскиот окупатор вовел своја администра- 
тивна и полициска власт, донесувајќи посебни закони за „среду- 
вање“ на положбата на Македонија. Веднаш започнала денационали- 
заторска и дискриминаторска политика на окупаторот, што имала 
за цел 'негирање на македонската националност, за да се прикаже 
македонскиот народ како бугарски?'1 Во спроведувањето на оваа своја 
политика, бугарската влада се потпирала и врз многу таканаречени 
културно-пропагандни и други установи, што ги создала на под- 
рачјето на окупираната територија во Македонија. Меѓу бројиите 
делегации и групи, што биле праќани во Македонија co цел да 
влијаат врз македонскиот народ, имало и доста голем број бугарски 
ликовни уметници и музејски стручњаци. Тие биле дојдени во Ма- 
кедонија co цел да обработуваат мотиви од окупираните територии 
или да ги проучуваат од свој аспект културата и ммнатото на ма- 
кедонскиот народ и да овозможат заграбување на неговите културни 
богатства.

Во животот на Мартиноски настапил период во кој уметникот 
бил поставен во една сложена ситуација. Во тие години Мартиноски 
остварил релативно мал број дела, што се должи на низа причини 
од општ и интимен карактер. Тој не бил вработен и не се обидел ни 
за време на војната да се ангажира на начин што ќе му обезбеди 
некоја редовна материјална издршка. Неговото семејство било при- 
нудено да продава делови од својот имот. Мартиноски не само што 
многу помалку творел, туку и не можел да очекува онаков откуп 
како пред 1941 година. Притисокот на бугарските окупатори за 
вклопување на сите интелектуалци во Македонија во неговата по- 
литика за целосно поробување на македонската нација и во духовна 
смисла го чувствувал co сета тежина и Мартиноски. Дилемата била 
голема: дали и во таква ситуација да продолжи co оној вид творечка 
активност што има јавен карактер.

Мартиноски, кој бил третиоран како Влав, веднаш од самиот 
почеток, иако му биле укажувани одредено внимание и респект, 
бил гледан co недоверба од страна на окупаторската власт: нејзе, 
без оглед на неговото пријателство co одредени Бугари, меѓу кои 
имало и комунисти, главно луѓе од театарот и уметноста, бездруго 
и биле познати поранешните врски на Мартиноски co редица на- 
предни личности. Од друга страна, без оглед на учеството на Марти- 
носки 'на некои групни изложби Во Скопје и во Софија, на нена- 
метлив, но сепак јасен начин, тој ја искажувал својата социјална 
определба и хуманистичка природа, што можела да му создава не- 
пријатности co окупаторската власт. Во неговата куќа долго време. 
откако се вратил од заробеништво во Германија кон крајот на 1941 
година, па се до интернирањето во Бугарија во 1944 година, живеел 
В. Поповиќ-Цицо, а потоа и Здравко Блажиќ, по народност Србин.5” 
Мартилоски ги помагал овие свои колеги и материјално, а на Бла- 
жиќ му помогнал да приреди >и самостојна изложба.

Во текот на 1942 и 1943 година Мартиноски посдепено се по- 
врзувал co некои лица што работеле за народноослободителното дви- 
жење во самото Скопје. Од соопштението на Атанас Икономов про- 
излегува дека овој негов активен член и комунист се поврзал co Мар- 
тинооки во тие години, предавајќи му на уметникот редица поли- 
тички материјали и брошури. Според Икономов, Мартиноски и ма- 
теријално го помагал народноослободителното движење.

Во 1942 година Мартиноски приредил самостојна изложба во 
Скопје. Таа предизвикала морални дилеми кај уметнико1т, co оглед 
на тоа дека ја приредувал во услови на жестока и безмилосна оку- 
пација. Од неговите изјави по војната, се гледа дека за изложбата 
се консултирал co некои свои пријатели, за кои знаел дека се кому- 
нисти за да се одлучи дали да ја реализира оваа своја намера.



1. Куќата на Мартиноски по 1903,
Крушево

2. Мартиноски (трет од лево), co мо- 
лив јуни. 1927

3. Hotel Cujas (зградата во средина- 
та) Париз

4. Мартиноски кон 1932 година

5. Мартиноски co ученици и колети 
од Уметничката школа во Скопје 
1946/47

6. Co семејството

7. Co Бета Вукановиќ, Белград 1966

8. Мартиноски ■— корица за списани- 
ето АЛМАНАХ НА ЈУГУ 1930

9. Во ателјето, 1972 (фото Мато Хаџи
Димов)

10. ДОИЛКА, 1967 WET NURSE креда 
во боја 70x 33 Соп. 3. Мартиноска, 
Скопје
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Наводно, му било советувано да ја отвори изложбата, зашто co неа 
можел да ја покаже својата творечка изделеност и национална по- 
себност, во споредба co карактерот и целите на бугарската власт и. 
на нејзината уметност. Се сметало дека мотивите на Мартиноски ја 
искажуваат вистината за темната стварност на едно подрачје на на- 
чин што ја демаскира секоја демагопија и пропаганда. Сепак, очч- 
гледно е дека изложбата надворешно била на одреден начин „амор- 
тизирана“, зашто окупаторскиот печат се обидел да ја прикаже како 
една од обичните манифестации на културниот живот во тоа време. 
Меѓутоа, на изложбата присуствувале и редица македонски прија- 
тели на Мартиноски за кои била „заинтересирана" и бугарската поли- 
ција. Мартиноски бил повикан да одговори зошто третира мотиви 
што не се соодветни co целите на „културната мисија“ на бугар- 
ската власт, зошто обработува мотиви од етничка група (Ромите) 
која фашистичкиот окупатор ја третирал co посебна бруталност и 
нагласен расизам; бил обвинет дека co тоа шири „комунистичка 
пропаганда". Мартиноски одговорил дека тоа се мотиви што посто- 
јано ги обработува, без оглед на разните политички моменти што 
можат да изгледаат поврзани co неговите творби. Од изложбата 
не била откупена ниту една слика од страна на некоја официјална 
инстанција. Полека се создавала јасна слика за реалната ситуација 
на Мартиноски, меѓу другото и оиасноста да биде провонуван од 
окупаторската власт, како што му било укажано и од неко1и пријате- 
ли. Поради тоа, некаде по зачестените бомбардирања на Скопје во 
1943 година и кога опаеноста да биде прогонет станала поопиплива, 
пријателите го посоветувале Мартиноски да се повлече во својот 
роден град Крушево.

Во својата куќа во Скопје Мартиноски ги оставил колегите В. 
Поповиќ-Цицо и 3. Блажиќ, а потоа во неа се настаниле некои гер- 
мански офицери. Тие при повлекувањето однеле голем дел од мебелот 
и од творбите на Мартиноски, што се засекогаш загубени за маке- 
донската уметност и култура.

Мартиноски, неговата мајка и сестрата во Крушево се сместиле 
во куќата на едни свои родниии, близу до влезот на градот. Тој стра- 
дал од чир во стомакот, што го довел во опасност и неговиот живот. 
Во тие тешки мигови тој нашол сесрдна поддршка и медицинска 
помош од својот пријател д-р Боздов, исто така родум од Крушево, 
кој во тоа време се иаоѓал во овој град.

За вр-еме на својот престој во Крушево Мартиноски многу често 
се среќавал co д-р Боздов кој бил поврзан co народноослободител- 
ното движење. Во нивните разговори Мартиноски се повеќе се во- 
одушевувал од борбата <на народноослободителната војска против оку- 
паторот, очекувајќи ги co нетрггение поразот на фашизмот и нова- 
та иднина на Македонија, што веќе јасно се наѕирала. Тука тој и 
натаму материјално го помагал народноослободителното движење, a 
особено преку својот зет, аптекарот Шкодреану, кој им праќал 
лекови на партизаните. Во Крушево Мартиноски често се среќавал 
и co својот пријател Томо Кутурец, при што, исто така, добивал 
информации за развојот на борбата против окупаторот во Маке- 
донија и во Југославија. Во Крушево Мартиноски ја запознал и 
својата идна сопруга, младата Злата Хаџилега, крушевчанка како 
него. Во втората половна на 1944 година уметникот се свршил за 
неа, очекувајќи го крајот на војната за да <се земат.

Ослободувањето на Крушево на 8. IX 1944 година, Мартино- 
скји го дочекал co големо воодушевување и веднаш се ставил на 
располагање на народните власти. Уште во Крушево тој израбо- 
тил неколку дела co тематика од народноослободителната борба, 
како плакати, слики и цртежи. Меѓу останатит<е, Мартиноски го 
насликал и портретот на Маршал Тито, што потоа бил загубен. На 
неиои негови цртежи co претстави на партизани и датирани од 



1944 година, е означено дека се работени во Крушево. Потоа, во 
ослободениот Прилеп Мартиноски бил повикан од Агитпропот на 
Главниот штаб на народноослободителната војска на Македонија 
да им се придружи на своите колеги (В. Поповиќ-Цицо, Влади- 
мирски, Тодоровски), кои малку порано веќе се вклучиле во неговата 
работа. Таму останал во октомври и дел од ноември 1944 година, 
работејќи на разни задачи за потребите на пропагандата и агита- 
цијата, а покрај тоа создал и редица цртежи. Во Прилеп Мартино- 
ски бил избран и за член на Главниот одбор на Народниот фронт. 
Тука е одржан и основачкиот состанок на идното Друштво на ли- 
ковните уметници на Македонија. Покрај Мартиноски, биле при- 
сутни В. Поповиќ-Цицо, Т. Владимирски, Д. Тодорвски и 3. Бла- 
жиќ. Оваа средба на македонските уметници уште за време на вој- 
ната имала големо значење за развојот на современата македонска 
уметност. Тогаш е одлучено во Скопје да биде отворена уметничка 
школа, а одредени се и најважните задачи на македонските умет- 
ници во новите историски услови.

Непосредно по ослободувањето на Скопје на 13 ноември 1944 
година, Мартиноски дојде во него и се зафати co задачите што му 
беа поставени. Заедно co своите колеги, кои речиси сите се вклу- 
чија во нејзината работа, уште кон крајот на 1944 година беше ос- 
нована Художествеиата школа. Таа започна да работи како ше- 
стмесечен курс, а од1 945 година продолжи и нејзината редовна 
настава co првата годима. В. Коџоман и Л. Личоноски, кои за вре- 
ме >на војната живееја во Белград, на почетокот на 1945 година, исто 
така, се вклучија во работата на Школата.

Мартиноски co голем ентузијазам и страст се предаде на но- 
вите задачи. Тој пристапи кон собирање на средства за нова зграда 
на Школата, преку печатеше специјални мар-ии. Таа акција беше 
и реализирана, така што Школата се всели во својата нова зграда 
во 1947 годииа. Работата во неа, општествените обврски и приватни- 
те проблеми co неговото семејство го ангажираа најголемиот дел од 
времето на Мартиноски. Во јануари 1945 година тој се ожени за 
својата свршеница Злата Хаџилега. Живееја во старата куќа што 
беше оштетена од германските офицери кои едно време беа настане- 
ти во неа. Во 1945 година Мартиноски е избран за народен пратеник 
во Сојузната скупштина, што ќе се повтори и во нејзиното второ 
свикување. На крајот од 1945 година беше одржана Првата изложба 
на македонските уметници. Co неа започна ликовниот живот во 
Скопје, кое динамично се развиваше во центар на целиот стопански, 
политички и општествсн живот на Македонија. Се создаваа нови 
услови за развој на културното и на уметничкото творештво во 
него.

Скопје се оформи во универзитетски центар, co редица кул- 
турни и уметнички установи: театр-и, музеи, домови на културата, 
радио итн. Скопје започна да се формира и во центар на ликовниот 
живот во Македонија, во кој една од најголемите улоги играше и 
Мартиноски. Така, на почетокот на 1946 година, при официјалното 
основање на Друштвото на ликовните уметници на Македонија 
(ДЛУМ), тој беше избран за негов прв претседател и остана долги 
години на таа функција.

Мартиноски длабоко ја доживуваше изменетата историска 
ситуација на својата земја и својата нова положба, што му даваше 
ситуација на својата земја и својата нова положба, што му даваше 
редица значајни професионални и општествени прерогативи. Често 
доаѓаше во допир co најистакнати научни, уметнички и политички 
како член на управата на Сојузот на ликовните уметници >на Југо- 
славија, како и во својство на член на разни комисии, Мартиноски 
често патуваше во Белград и во други градови, обновувајќи ги свои- 



те стари познаиства co предвоените колеги и создавајќи нови. Мар- 
тиноски беше мошне често вклучуван и во големи југословенски 
ликовии манифестации, одржувани во првите години по војната во 
земјата и во странство. Ангажманите од ваков карактер, а особено 
работата во Школата (подоцна Училиште за применета уметност), 
што му налагаше низа административни и професионални обврски 
како директор и наставник, беа причина да се намали неговото тво- 
рештво. Како што ќе се види понатаму, Мартиноски тешко се сооб- 
разуваше и co тогаш владејачката естетика на социјалистичкиот 
реализам. Дилемите што произлетоа од оваа проблематика ја огра- 
ничија по бројот, а го намалија и квалитетот на уметничката про- 
дукција на Мартиноски во тие години (1945—1950). Мартиноски на- 
идуваше на извесни недоразбирања во самата Школа и во Друштво- 
то, каде еднаш беше критикуван од некои свои колеги за самостој- 
ната изложба во 1942 година. Овие изнасилени и тенденциозни напа- 
ди некаде во 1947 година го доведоа уметникот во особено лоша 
психолошка состојба, како што потврдуваат и некои негови роднини 
и пријатели. Кај Мартиноски тогаш се јави дилемата дали не е 
изложен на смислено прогонување, што co интервенцијата иа некои 
негови пријатели и истакнати политички личности беше расветлено 
и отстрането.

Во 1947 година Мартиноски беше вклучен во една делегација 
на културни работници од Југославија, што беа гости на бугарската 
влада е|ден месец. Притоа Мартиноски посети некои градилишта во 
оваа земја, а во текот на престојот изработи некои портрети и цр- 
тежи.

По 1944 година Мартиноски имаше можност, поради својата 
функција и истакнато место, да се запознае co повеќе значајни 
личности од земјата и од странство што го посетуваа Скопје. Меѓу 
нив беа советскиот писател Иља Еренбург, кој ја посети Македонија 
уште во 1945 година, потоа француските писатели Луј Арагон и Елза 
Триоле. На овие свои пријатели, кои открија во него исклучителен 
уметнички талент, Мартиноски им подари свои цртежи што сега се 
наоѓаат во СССР и Франција. Уметникот постапуваше така и co 
редица свои колеги и пријатели од Југославија (Шотра, Малеш, Суреп 
итн), покажувајќи ја својата .љубезпост и искреното пријателство 
кон нив.

Во 1946 година се роди првиот син на Мартиноски, кој го доби 
името на својот татко. Вториот син на уметникот, Коста, е роден 
неколку години подоцна, во 1951 година. Во тие години Мартиноски 
неколку пати ги земаше за модел своите најблиски, својата сопруга 
и децата.

Во 1948 година, прво хонорарно, а потоа како постојано вра- 
ботен, Мартиноски стана директор на новооснованата Уметничка 
галерија, сместсна во културно-историскиот споменик Даут-пашини- 
от амам во Скопје. Co тоа започна нова епизода во професионалното 
дејствување на Мартиноски, како раководител на една од најзна- 
чајните културни инотитуции во Македонија. Галеријата прифати 
колекции од одделението за ликовиа уметност при некогашниот На- 
роден музеј во Скопје, а беа собрани и неколку стотици творби од 
југословенсккхго ликовно творештво од XIX век наваму. Задачите 
на организацијата на новата установа и натамошниот ангажман како 
претседател на ДЛУМ и пратеник ја ограничуваа творечката работа 
на Мартиносии. Се до 1955 година Мартиноски живееше co семејство- 
то во стариот дом на својата мајка, која почина во 1948 година. По- 
тоа се прееели во новоизградената куќа, co пространо ателје во кое 
имаше значително подобри услови за работа.

Почнувајќи од 1953 година, ДЛУМ приреди неколку свои из- 
ложби во Белград, Загреб, Сараево, Титоград итн., за кои Марти- 
носки има посебна заслуга. Во Уметничката галерија, покрај тради- 



ционалните колективни изложби на ДЛУМ, беа приредени неколку 
ретроспективни изложби на македонски уметници од најстарата ге- 
нерација, меѓу кои и на Мартиноски во 1955 година. Тука се оства- 
рени и неколку прикази на југословенското и на странското ликовно 
творештво. Меѓу нив, за ликовниот живот во Македонија и за самиот 
развој на Мартиноски како уметник (особено по периодот на соци- 
јалистичкиот реализам) беа важни изложбите на современото фран- 
цуско сликарство (1952), на скулптурите «а Хенри Мур, на југосло- 
венското сликарство (од 1900 до 1950 година), на американската гра- 
фика, холандското сликарство итн. Почнувајќи од 1952 година, Мар- 
тиноски почна да го посетува ликовното Биенале во Венеција. Овие 
посети значително ја збогатуваа информираноста на уметникот за 
најновите текови во ликовната уметност.

Почнувајќи од 1944 година co написот „Художеството кај нас“, 
а една година подоцна co „Македонското художество денес“, Мар- 
тиноски ја продолжи својата функција на повремен ликовен рецен- 
зент. Во текот на шестата деценија настанаа гиовеќе негови прикази 
на ликовни изложби во Скоггје или кои уметникот имаше можност 
да ги види во Венеција. Низ сите нив се следи еден развој на него- 
вите разбирања. Веќе во своето искажување за изложбата на фран- 
цуското сликарство во 1952 година, Мартиноски без стеснување го 
искажа својот критички став спрема начинот на кој ,е составена 
изложбата. Потоа, во нех^овите прикази за Биеналето во Венеција, 
на пример од 1952 година, Мартиноски се искажува мошне остро з>а 
апстрактните правци во современата скулптура и сликарство, за- 
стапув-ајќи се за уметноста на големите основоположници 'на модер- 
ното ликовно творештво.57 Критички беше односот на Мартиноски и 
спрема изложбата --50 години југословенско сликарство (1900 — 
1950)“, особено за иачинот на кој се прикажани македонските умет- 
ници (Мартиноски, Личеносии, Коџоман).58 Неговите написи, покрај 
редица крилички искажувања во „Нова Македон(ија“, понекогаш се 
впуштаа во образложување на одредени прашања од ликовната 
култура или претставуваа полемички искажувања за некоја проб- 
лематика (на пример, за работата на Училиштето за применета умет- 
ност, чиј некогашен директор беше Мартиноски).39

Во шестата деценија во ликовниот живот на Македонија поле- 
ка се вклучуваше новата генерација ликовни уметмици, во најголем 
дел бивши ученици на Мартиноски. Неговиот однос спрема нив беше 
условен од многу моменти. Галеријата се до средината таа седмата 
деценија не организираше самостојни изложби на македонски умет- 
ници од помладата генерациј a, а само пеколку ретроспективни и 
тематски изложби. Од друга страна, Мартиноски во своите многу- 
бројни изјави во печатот и на други места ја искажуваше својата 
оцена за талентот ;и перспективите на таа нова плејада ликовни 
творци.60 Понекогаш тие односи беа поинтимни, co понагласена со- 
работка; во други случаи Мартиноски заземаше резервиран однос 
спрема некои настојувања на своите колеги, што му изгледаа несо- 
одветни co карактерот на уметноста во Македонија, co она што тре- 
ба да биде нејзин белег и ориентација. Поради тоа постоеше по- 
времена за!тегнатост и недоразбирање co некои од помладите умет- 
ници, што го сметаа неговиот став за застарен и иедоволно заинте- 
ресиран за помаганве на нивниот развој.

Работата во Галеријата Мартиноски и натаму ја вршеше како 
единствено стручно лице, се до почетокот иа 1958 година. Сепак, 
тој и натаму успеваше да настапува на многу изложби. Меѓу друго- 
то, приреди самостојни изложби во 1953 (Белград, Љубљана), 1954 
(Загреб, Париз), 1958 (Скопје), 1959 (Дижон, Франција) и 1960 (Скоп- 
је). На почетокот на седмата деценија оваа негова активност продол- 
жи: тој отвори самостојни изложби в!о 1961 и 1962 година во Скопје, 



а заедно co ДЛУМ настапи на неколку и.зложби во земјата и во 
странство (Дижои, 1962), од кои некои беа и во организација на Га- 
леријата.

Во текот на педесеттите години и натаму, Мартиноски често 
летуваше co своето семејство во Крушево и на море, a no многу 
години повторно го посети Париз во 1954 и 1959 година. Остана уште 
еднаш пленет од овој град, исполнет co воодушевување за неговиот 
уметнички живот и привлечност.

Земјотресот од 1963 година предизвика значителни промени во 
животот на Мартиноски. Скопје, кое пред овој трагичен настан се 
имаше оформено во развиен културен центар co богат ликовен жи- 
вот,6’ беше жестоко погодено од огромните разурнувања што особено 
ги оштетија културните установи и споменици во градот. Во Уметни- 
чката галерѕија, која беше помалку засегната, активноста продолжи 
по извесен период. Во 1963 година Мартиноски стана член и на 
Иницијативниот одбор за оеновање на Музејот на современата умет- 
ност во Скопје. Покрај тоа, Мартиноски дејствуваше и во други 
тела, што работеа над обновата и изградбата на овој град. Работата 
на Уметничката галерија по земјотресот доби нова физиономија. 
Продолжи организираљето на ретроспективни, самостојни и темат- 
ски изложби. Во 1967 година настанаа извесни дилеми околу ста- 
тусот на оваа установа во поглед на нејзината идна функција и задача. 
Овие моменти Мартиноски ги доживуваше мошне емотивно, сфаќајќи 
ги како обиди да се разурне нешто што тој ги другите го граделе 
веќе подолго време.62 Потоа настапи еден период во неговиот живот 
исполнет co редица признаниј а од општествен и професионален ка- 
рактер. Мартиноски уште порано имаше добиено повеќе значајчи 
одликувања, а во последните години кон нив беа додадени уште 
неколку.63 Во 1967 година уметникот беше избран и за редовен член 
на новооснованата Македонска академија на науките и уметностите. 
Наредната година во неговиот роден град Крушево беше отворена 
Галеријата на Никола Мартиноски, co неколку десетици дела од си- 
те периоди на неговото творештво. Мартиноски ги ценеше сите овие 
признанија и ти-е му значеа многу на психолошки и емотивеи план. 
Во овој период, по 1963 година, како што ќе се види понатаму, тво- 
рештвото на Мартиноски стануваше се пообемно, а во нето се забе- 
лежуваат редица моменти што се поврзани co животната ситуација 
на уметникот. Така, на пример, Мартиноски создаде голем број цр- 
тежи и извесен број слики поврзани co скопскиот земјотрес. Во по- 
следните години од својот живот Мартиноски имаше неколку само- 
стојни изложбѕи во Скопје (1965, 1969 1и 1970) и во Белград (1966).

Во овие години Мартиноски доста патуваше во странство, кај 
своите роднини во Солун, а особено беа значајни повторните средби 
co колегите и пријателите во Романија, каде беше неколку пати, 
почнувајќи од 1967 година. Од тие повторни средби беше родена 
идејата за заедничко излагање, што досета не е реализирана. Во 
1971 година Мартиноскм ја посети во Париз изложбата „Уметноста 
на почвата на Југославија од праисторијата до денес“, во која учест- 
вуваше и тој. Повторната средба co Париз Мартиносни ја изрази и 
во неколку творби, како впечатоци од овој град што остана постојана 
присутност во неговото интимно и творечко битие.

За сето ова време Мартиноски живееше интензивен општествен 
и приватен живот. Посетуваше театарски претстави, концерти итн., 
без оглед на својот слаб слух. Неговото ателје и канцеларијата во 
Галеријата беа посетувани од низа придатели, професори на Универ- 
зитетот, академици, познати уметници. Повеќе значајни личности 
што ја посетуваа Македонија <и Скопје често беа примани од него, 
како една од најистакнатите личности на македонската култура и 
уметност. Тоа беше случај co Ањес Амбер, ко]а во педесеттите го- 
дини неколку пати се сретна co Мартиноски и пишуваше еднаш за 



него. Мартиноски одржуваше врски и co своите стари пријатели 
Вељко Петровиќ, К. Хегедушиќ, М. Крлежа, Кун, Шотра, Милуно- 
виќ, Лубарда, Г. Тартаља итн. Во странство се допишуваше co некои 
колеги и пријатели, на пример co италијанскиот сликар Сантомазо, 
co С. Прибиќев-иќ, Вудс итн. Мартиноски беше близок co писатели, 
уметници, научници, општественици (С. Јаневски, Б. Конески, Д. 
Коцо, Цицо, д-р Поленаковиќ, Сејфула итн.), кои често беа и колек- 
ционери на неговото творештво. Во целиот повоен период, особено од 
гточетокот на педесеттите години, интересот за купуваше на дела од 
Мартиноски постојано растеше. Уметникот беше мошне плоден и 
настојуваше да продаде што поголем број свои дела. Нив сега ги 
купуваа луѓе од сите професии и имготни состојби: високи функцио- 
нери, лекари, инженери, професори на универзитет, писатели, висо- 
ки воени личности итн., но и лица чија определба за едно дело на 
Мартиноски често значеше одделување на средства од скромни 
приходи. Интересно е дека некои од неговите најголеми колекцио- 
нери се и лица што не ее интелектуалци. На тој начин се создадоа 
колекции на Мартиноски речиси на сите континенти, што значително 
го отежнува проучувањето на неговото творештво. Уметникот ги 
продаваше своите дела по цени што ретко кога го минуваа просекот 
што беше вообичаен за тоа време во Македонија.

Мартиноски цврсто се држеше за некои свои навики во при- 
ватниот живот. Речиси секој де-н во Скопје го посетуваше Клубот 
на прат.ениците. Тука често седнуваше на масата за да еи ја „ис- 
проба среќата“ во игра на карти co своите пријатели и познати. 
Овие сеанси понекогаш с<е одржуваа и во интимниот амбиент на ку- 
ќите на нетовите многубројни партнери. Мартиноски беше личност 
co богат емотивен живот и сензибилност, што ги запази свежи и 
незасетнати се до крајот на својот живот. Тој наоѓаше 'инспирации 
во многу моменти од својот приватен живот, согледувани во редица 
м?отиви и ликови на неговите творби. Co тоа Мартиноски откриваше 
колку длабоко неговата уметност ја изразува неговата личност и 
колку е неразделно едното од другото во неговото човечко и твореч- 
ко постоење.

Во 1972 година здравјето на Мартиноски особено се влоши. 
Подолго време тој боледуваше од чир на стомакот и од дијабетес. 
Поради својата состојба, Мартиноски беше подложен <на една опера- 
ција (во 1972 година) од која подолго време закрепнуваше. За 
негов!ата витална природа, за неуморната и страсна желба за тво- 
рење е карактеристично тоа што и во последниот период на својот 
живот, до 7 февруари 1973 година, кога ненадејно почина од срцев 
удар, и натагму работеше интензивно и непрекинато, се до неколку 
часа пред својата смрт.
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ТВОРЕШТВО

ЗОШТО потребата да црта и слика се јавила кај Мартино- 
ски уште во неговите најрани години; од што била условена таа, 
односно, дали можела да има поттик во нетовата семејна или по- 
широка средина, е прашање на кое може да се одговори потврдно, 
но co неопходната претиазливост и резерва.

Од друга страна, целиот развој на творештвото на Марти- 
носки, почнувајќи од неговите први обиди уште пред уметничко- 
то школување во Букурешт, изгледа како верига од настојувања 
и реализации во која секој дел логично и органски се поврзува 
co целоста. Така, без оглед на тоа што во текот на својот умет- 
нички век Мартиноски ќе доживува разновидни мотивски и стил- 
ски промени во своето изразување, сите негови творби претставу- 
ваат едно едимствено и значајно откривање иа меговата личност.

I. ПОЧЕТОЦИ
ОЧИГЛЕДНО е дека одредени поволни околности придонес- 

ле за тоа Мартиноски уште во текот на своето детство и во на]- 
раната младост да ја почувствува страста за искажување co ли- 
нија и боја.

Тие негови ликовни почетоци се следат во три етапи, поврза- 
ни co животот на Мартиноски во Скопје пред заминувањето во 
Букурешт (до 1920 година), школувањето во романската престол- 
нина (1920-—1927) и Париз (1927—1928). Низ сите нив, всушност, 
се вршеше преобразбата на Мартиноски од момченце, жестоко па- 
сионирано визуелно да се изрази, но бездруго неупатено во вис- 
тинскиот карактер на таа своја предиспозиција, до млад творец 
свееен за она што го постигнал и за творечките патишта што 
треба да ги следи.

1. СКОПЈЕ (ДО 1920) Првите почетоци на интересот на Мартиноски за лииовно ис- 
кажуваше треба да се бараат, според самото негово сеќавање и 
според спомените на некои негови пријатели, во годините на ос- 
новното школување во Скопје. Мартиноски изјавуваше дека се 
сеќава на редицата ученици, негови врсници, што стоеле пред него- 
вата клупа за да им нацрта „разни животниД а правел и бројни ка- 
рикатури <и други цртежи.1

Несомнено е дека биле корисни првите професионални зна- 
ења, што Мартииоски ги открил во скромната работилница на ста- 
риот зограф, „чичко“ Димитар Андонов-Папрадишки. Тој претста- 



вувал еде1н вид врска меѓу две епохи: меѓу последните одблесоци на 
зографското творештво и првите обиди за световно сликарство во 
Македонија, уште кон крајот на минатиот век, во духот на еден 
провинциски, сентиментално-битов реализам, без особен рафинман 
и дотераност. Но поголемо значење за Мартиноски имало открива- 
њето на уметничката привлечност на средновековното сликарство во 
Македонија. Зашто, религиозното творештво на зографот Андонов, 
без оглед на тоа колку било оддалечено од врвните резултати на 
византиската ликовна естетика, содржело во себе, во провинција- 
лизиран вид, некои од основните белези што се карактеристични за 
неа.

Уште во времето кога Мартиноски влегол во работилчицата на 
Андонов, овој имал насликано и повеќе дела од световен карактер.2 
Така е познато дека стариот зограф многу често работел и копии 
според репродукции на истакнати уметници од минатото или сггоред 
анзиц-карти. Мартиноски, кој очигледно имал пречистени поими и 
став спрема судбината на занаетот на зографите, мошне рано се оби- 
дувал да го прошири своето искуство. Наједноставен начин и за 
него било, исто така, да пресликува анзиц-карти уште пред замину- 
вакето во Романија. За овие обиди на Мартиноски се заклучува 
според некои запазени примероци од тој период. Меѓу тие негови 
младешки обиди (тогаш имал околу 16-—17 години) спаѓаат неколку 
пејзажни мотиви, работени според разгледници, што се гледа од оп- 
штата поставеност на обработката. Овие квечерински, ноктурии пре- 
дели, слеани во карактеристичен, унифициран тоналитет на распон 
од темнокафеавото и темножолтото до темноцрвеното, се исполнети 
co сладникава, еентиментално-идилична атмосфера и означени co 
неопитноста на младиот творец (се наоѓаат во сопственост на семејст- 
вото на 3. Мартиноска, Скопје, и Ефтерпи Марковиќ, Белград). Меѓу 
бројните први обиди на Мартиноски се наоѓа и една „Мртва природа 
co череп“. Тоа е едно технички малку подотерано остварување, ра- 
ботено co маслени бои, сега мошне избледени. Цртежот открива из- 
весна опитиост да се предаде мотивот co сува, тврда линија, а во 
боите се гледа обид за тонско сликање.

Познато е дека Мартиноски и во првите години на гимназиско- 
то школување имал можност да научи нешто од својот професор 
Христифор Црниловиќ. Меѓутоа, овој немал особени разбирања за 
талентот на Мартиноски, а и во подоцнежниот период, кога веке 
станале „колеги“, Црниловиќ нема да ја прифаќа уметноста на Мар- 
тиноски што ќе му изгледа „екстравага'нтна“ и „модернистичка“. 
Меѓу другото, Мартиноски сликал и повеќе фирми во Скопје, од 
кои не е запазена ниту една.3

Во оекој случај, пред своето вистинско професионално школу- 
вање во Букурешт Мартиноски веќе имал освоено одредени мини- 
мални знаења од некои ликовни 1техн1ики.

Времето во кое Мартиноски престојувал во Романија (1920— 2. БУКУРЕШТ (1920—1927) 
1927) за нејзината ликовна уметност било период на големи и раз- 
лични превирања. Тоа се години на интензивен уметнички живот, 
co настани значајни за целиот натамошен развој на ликовното тво- 
рештво во оваа земја. Тенденциите на идиличниот реализам, co на- 
ционално-патриотски и сентиментални белези биле се уште карак- 
теристични за делата на многу уметници кои ја следеле линијата 
на големиот авторитет, сликарот Николае Григореску (кој во многу 
творби достигнал несомнена ликовна перфекција и чистота на изра- 
зот). Тие настојувале и натаму да ги задржат своите естетски и оп- 
штествени позиции, најчесто co помош на разновидна официјална
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поддршка. Меѓу нив бил и директорот на Школата за убави уметно- 
сти, сликарот и професор на Мартиноски Георге Миреа. Престојот 
во Париз го задоил Миреа co формулите на гранделоквентната, ака- 
демска и помпјеристичка уметност во Франција од Втората империја, 
co што неговата креација била длабоко означена и осудена да им 
служи на „вкусовите и целите на реакционерните класи на Рома- 
нија“.4 Неговиот опус е исполнет co многубројни творби посветени 
на пејзажот, портретот, историските и алегориските композиции итн. 
Притоа, класичните, митолошките алегории и ликовите на луѓе од 
народот или на официјални и истакнати личности се третирани co 
едеп ликовно вешт, мошне дотеран, но сладникав и идеализиран 
академски реализам.

Од друга страна, се одвивал и процесот на продолжување на 
тековите на една друга реалистичка струја, пак поврзаиа co некои 
странски искуства, но означена и co белези на заинлересираност за 
социјалната и национална проблематика, преку поинаков однос спре- 
ма стварноста на времето во Романија од 20-тите години. Хуманиз- 
мот на романската школа се изрази јасно и во повоениот период. 
Под разни инспирации во графиката се разви борбена тенденција, 
а некои од уметниците co острина ги изразуваа социјалните неправ- 
ди, појавата на една агресивна и брутална класа на лесно збогатени 
буржуи, неправдите во животот на селаните 'итн. Тие настојувања 
ги изразуваа Ресу, Изер, Сирато, Ворел итн., co една трагична и 
драматична нота. Така романската уметност (и покрај академските 
или епигонски настојувања, поддржувани од официјалните инстан- 
ции) во овој период доби повеќе белези на социјална насоченост од 
реалистички и експресионистички карактер? Тука спаѓа сликарот 
Камил Ресу, втората важна личност во формирањето на Мартиноски 
на букурешката Школа за убави уметности. Тој го наследил, прво 
како професор (од 1925 година), а потоа и на местото директор, 
„ба.стионот“ на академската тенденција Г. М.иреа. Сосем ттротивста- 
вен на идеите на Миреа и во областа на естетиката на ликовното 
творештво (иако, во основата, и Ресу останува .на линијата на реалис- 
тичкото творештво) ,и во педагошка смисла, тој, како што е речено, 
извршил значително влијание во формирањето на своите студенти, 
па така и на Мартиноски.6

И Пачуреа, еден од, најеминентните вајари на Романија во XX 
век, чија уметност, сродна на Бурделовата, била особено ценета, му 
предавал на Мартиноски. Драматичниот патетичен, монументален и 
субјективен реализам на Пачуреа ќе остави 'извесен белег врз Мар- 
тиноски, согледлив во некои скулптури што македо!нскиот уметник 
ќе ги изработи околу 1930 година.7

Познато е дека Мартиноски во Букурешт едно време ја посе- 
тувал и Слободната академија (професори: Верона, Стеријади итн.), 
која настојувала да спроведе послободна настава и изразни тенден- 
ции лишени од патосот и сентим!енталноста иа официјалната ро~ 
манска академска ликовна студија. Мартиноски го користел уметни- 
чкиот живот на Романија и преку изложби co разновиден карактер, 
самостојни или организирани од таканаречениот Официјален салон, 
како и од повеќе други друштва co различна платформа, од најкон- 
зервативната до послободните. Во Букурешт можел да се запознае 
и co одделни манифестации на странско творештво или да ги дожи- 
вее неговите влијанија, на пример на експреоионистичкиот правец, 
во делата на романските уметници. Мартиноски, впрочем, тврдеше 
дека co некои творби на експресионистите, на пример на еГорг Грос, 
се запознал уште во своите букурешки денови.
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Творбите на Мартиноски што настанале за време на студиите 
покажуваат еден карактеристичен развој.

Некои негови дела пред и во првото врем.е на школувањето 
во Букурешт (1920—1922) се работени во дух ш.то можеше да го 
предиспонира Мартиноски за влијанијата на Миреа: сладникаво-сен- 
тиментални, идилично-романтични пејзажи како мотив. Малку по- 
доцна се појавиле творби co нови ознаки, веројатно меѓу 1922 и 1925 
година. Една од нив: „Девојка што свири на пијано“ се чини дека е 
работена co копирање на некој уметник од XIX век, можеби на 
италијанскиот сликар Артуро Кремона (согтственост на семејството 
Пети, Крушево). Карактеристично е дека на грбот на оваа слика, 
чија предна страна не претставува никаков ликовен интерес, е пре- 
даден автопортрет на Мартиноски, доста вешт и послободен портре- 
тен третман: има пон!екој понебрежно и поспонтано предаден детаљ, 
а и обид за внесување на психолошка обработка. Ова дело може да 
се датира од времето околу 1924—1925 година. Едно од датираните 
дела на Мартиноски, Мрзливиот Стоика“ од 1925 година (Музеј 
на современата уметност, Скопје), како и нскои други портрети, е 
под силно влијание на современото романско сликарство. Изгледа 
недовршен и претставува еден вид школска студија во духот на пор- 
третниот реализам. Сепак, и тука се насетуваат обиди за физичко 
и психичко диференцирање на овој старечки лик.

Од 1925 или 1926 година, веројатно, потекнува маслото „В по- 
ле“ (3. Мартиноска, Скопје), како и претходното, потпишано co 
Мартин. Фигурите на мажот и жената дејствуваат како брза, ски- 
циозна студија, работена co немирни, извртени потези, разровена 
фактура и благо деформирани контури.

Во 1926 година настаиале портрстите. Првиот од нив е „Пор- 
трет на романски Циганин" (сопственост на Горѓи Настев, Скопје). 
Колоритот е стемент, доминираат кафеавоцрвеникави и темноокер- 
ни бои, распределени во „растроени" површини впиени во заднината 
во „размекнатите“ контури на т-елото, -и доста вешто разработената 
физиономија. Останатите два портрета: „Глава на дете“ (3. Марти- 
носка, Скопје) и „Портрет на Ена Корнеа“ (Е. Корнеа, Букурешт), се 
обликувани co грижлива моделација на ликовите и вешто предава- 
ње на физичките и психолошките каракт-еристики на ликовите. Се 
чини дека овие портрети му припаѓаат на многупати подвлекува- 
ното од Мартиноски влијание на Мјиреа. Да наспоменам дека од 1925 
до 1927 година сликарство на Мартиноски му предавал Камил Ресу, 
кој имал многу послободен и постимулативен пристап кон своите 
студе-нти: изградување на афинитет за студиозна академска реалис- 
тичка обработка на мотивите, но co респектирање на индивидуал- 
носта на студентот. Тоа се гледа во две дела на Мартиноски од 1927 
година што се работени како женски актови, но co различна појдов- 
на интенциј а и резултати. Делото наречено „Стамболски трендафил“ 
претставува акт на младо и нежчо женско тело, работено во мон- 
денско-рутински дух и co карактеристични детали („турбан“ на гла- 
вата, долга цигара на чибук, ноншалаитна поза, небрежно фрлена 
ткаенина преку бедрата и сл.). Многу позначаен за оцена на тогаш- 
ното творештво на Мартиноски од крајот на неговиот романски пе- 
риод е „Женски акт во цел раст“ (д-р Берислав Бериќ, Нови Сад). 
Ова дело тој го работел како дипломски труд, а наградено е во јуни 
1927 година co прва награда за сликарство на Школата за убави 
уметности во Букурешт. Корпулентното тело на млада девојка е 
предадено co грижлив цртеж, што сигурно и убедливо ги предава 
физичхргте карактеристики и ставот на фигурата. Творбата е рабо- 
тена co благо степенување на здржан бледокафеав 1инкарнат, a 
волумените се подвлекуваат co дискретни потемни нијанси на истата



боја или co темна умбра. Ова е единствениот жонски акт на Марти- 
носки работен co толку доследна академска студиозност. Во него 
е несомнено влијанието на Камил Ресу во сета дисциплина и логи- 
ка на постапката.

Веројатно е дека овој „Женски акт во цел раст“ и „Стамбол- 
ски трендафил“ биле меѓу творбите на Мартиноски, co кои тој на- 
стацил на една групна изложба во Скопје, во октомври 1927 година. 
За изложбата е објавен мал приказ во списанието „Јужни преглед“, 
во кое за прв пат се споменува учеството на Мартиноски (тука се 
уште под презимето Мартин) на некоја ликовна манифестација/ 

Може да се заклучи дека пред своето одење во Париз Марти- 
носки веќе имал освоено професионална опитност и покажувал дека 
нсма да се задоволи co стеенети хоризонти на својот творечки инте- 
рес. Карактеристично е за него, како и за неговите колеги Димитар 
Пандилов Аврамовски и Лазар Личеноски, дека необично ограниче- 
ните можности за уметничко усовршување и изразување во Скопје 
биле поттик за неодложно вложување на нови напори, како и кај 
многу други уметници од Југославија, за откривање на смислата и 
на духот на стремежите во модерната уметност. Како што му било 
советувано и преп.орачувано уште во Букурешт, Мартиноски, како 
и останатите двајца македонски уметници, тоа го побарал во Фран- 
ција.

3. ПАРИЗ (1927—1928) Престојот на Никола Мартиноски во Париз, од крајот на 1927 
до крајот на 1928 година, претставува вонредно значаен период во 
животот и творештвото на овој уметник.9

Во Мартиноски уште за време на школувањето во Романија 
се родила онаа општа вокација на голем број уметници од цела 
Европа да ги доживеат и откријат духот, логиката и особеностите 
на модерната ликовна уметност во центрите на нивмото појавување 
и развивање. РЈајатрактивеи меѓу нив, поради редица околности и 
поради реалните претпоставки за тоа, бил Париз. Жан Касу смета 
дека „овој век беше . . . век на Франција и никогаш не јзината тво- 
речка ЖЈСпирација се немаше изразено co толкава сила. Особено 
во областа на уметностите се создаде една чудесна врска меѓу оваа 
творечка инспирација на Франција и традиционалните вредности на 
нејзиниот народ, на неговата занаетска и техничка опитност, на де- 
ликатноста и сигурноста на неговиот вкус, на средувачката јасност 
на неговата интелигенција. Сите околностји ја подготвуваа Франција 
за улогата на учителка на светот во областа на уметноста“.10 До вре- 
мето во кое Мартиноски отишол во оваа голема светска метропола 
на културата и уметноста, во неа ее појавиле, се развивале, гас- 
неле или се уште се развивале повеќе правци и наСтојувања во со- 
времената ликовна уметност. Веќе биле изминати најзначајните етапи 
на фовизмот и кубизмот, а апстрактната уметност била сосем огра- 
ничено присупна во ликовната клима на парискиот ликовен амбиент. 
Т?оа било деценија во која се појавил манифестот на надреализмот 
(1924), кој добил значење на интернаци1онално движење. Започна- 
тиот процес на доаѓање на голем број уметници од сите краишта 
на светот уште пред Првата светска војна продолжил co силен ин- 
тензитет. Меѓу овие дојденци од многу националности особено зна- 
чаен бил процентот на уметниците од разни делови на Источна 
Европа (Шагал, Сутин, Кислинг, Кремењ итн.), потоа од Италија (Мо- 
дилјани), од Шпанија (Пикасо), од скандинавските земји итн. Co 
нивното дејствување, испреплетено co влијанието што го вршела врз 
нив француската традиција и современата ликовна клима (врз која 
тие, од своја страна, исто така силно влијаеле, определувајќи ги 
често нејзините најсуштествени одлики) се создавала онаа иктер- 
национална заедница што го добила името Париска школа.
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Нејзините особености се мошне сложени конгломерати на по- 
јави, стремежи и реализации; што не можат да бидат еднозначно и 
шематски толкувани и осмислени. Секој од погоре споменатите умет- 
ници „ги носеше co себе спомените, начините на живеење и чув- 
ствување, еден цел вроден и специфичен начин на соопштување 
кој, во француската клима, ги боеше нивните производи“.11 Како 
и Касу, и Бернар Доривал се обидел да гч определи суштината, ду- 
ховниот и естетскиот профил на појавите и творечките профили 
што се карактеристични за Париската школа. Според него, Па- 
риската школа ја има дадено „оригиналната верзија на експресио- 
низмот, што владееше во Европа околу 1914 година“.12 Доривал пре- 
цизира дека сликарството на Париската школа изразува еден екс- 
нресионизам што е различен од националните модалитети на тоа 
движење и дека во него се наоѓа личен акцент, „но сиогг проткаен 
co француски одгласи“.13 Касу, кој начелно се согласува co ваквата 
глобална определба ,на Париската школа, смета дека е подобро да 
се рече дека е подобро сликарите, за кои Доривал смета дека се екс- 
пресионисти, да се означат како да е нмвмиот темперамент експре- 
сионистички. Касу особено инсистира на фактот дека голем број о'д 
најзначајните претставници на Париската школа се Евреи дојдени 
од Источна Европа, во кои, според овој автор, се длабоко вкоренети 
трагите на нивната национална традиција. Притоа Касу ги нав,е- 
дува имињата на Кислинг. Паскен, Сутин, Мане Кац, а посебно го 
изделува Модилјани co неговиот специфичен, сложен пласттгчен 
јазик.

Доривал особено инсистира да нагласм дека сликарството на 
најзначајните претставиици на Париската школа, иако е експресио- 
нистичко според своите најосновни белези, се разликува и од гер- 
манскиот и од францускиот експресионизам. Експресионизмот на 
Париската нгкола, според Доривал, е обележан co почувствителна 
емотивност, сензуалност и co тоа се разликува од карактерот на 
француската ликовна традиција. Доривал смета дека не е едноставно 
да се определи до кој степен во делата -на Паскен, Кислинг, Сутин 
итн. се изразува специфичната традиција на нивните земји. Меѓу- 
тоа, тој момент на поврзаност co својата татковина. co нејзината 
средина и специфичната ликовна клима е појасен кај Шагал и Мо- 
дилјани.

Кај Касу и Доривал е нагласено и настојувањето да се определи 
специфичноста на францускиот експресионизам. Иако во Франција 
ек1сгиресионизмот не ја добил својата теоретска осмисленост ниту фор- 
мата на жестока сурова запрашаност пред смислата на човечкото 
постоење, како што тоа било карактеристично за германскиот екс- 
пресионизам, некои француски уметници оствариле во своите дела 
една поента на социјална и морална критика на појавите во со- 
временото граѓанско општество. Тоа е карактеристично за редица 
творби на Громер, Гоерг, а посебно на Жорж Руо, чии дела често 
се проткаени и co неговата специфична религиозност. Овие моменти 
бездруго се јавуваат како одговор на општата историска ситуација 
во третата деценија.

За периодот на дваесеттите години мошне доследна и консе- 
квентна анализа врши и Ханс Хофштетер, авторот на книгата „Со- 
времено сликарство, графики и цртежи“.14 Тргнувајќи од еден при- 
стап кој во појавите на модерната уметност го истражува она што е 
нивен внатрешен суштински историски двигател, она што ги создава 
реалните социјални, филозофско-етнички и естетски претпоставки 
за сите појави во неа, овој автор ги смета годините од третата деце- 
нија во цела Европа, вклучувајќи ја и Франција, како време на 
длабони социјални потреси и дилеми, co големи последици за це- 
лиот натамошен развој на европската уметност и култура, Според



Хофштетер, во дваесеттите години модерната уметност беше испра- 
вена (тој особено г*о нагласува дејствувањето на ангажираните гер- 
мански експресионисти, од Кете Колвиц и Барлах, до Грос, Ото 
Дикс и уметниците од „новата објективност11 воопшто) пред постојан 
испит: за својата одговорност спрема човештвото и уметноста на на- 
шето време, за својата сообразеност co потребата да ги означи co 
критичка поента во ликовна форма најдлабоките трауми и драми на 
современиот човек. Во таа трета деценија Хофштетер го гледа на- 
вестувањето на фашизмот и реакцијата на него, навестувањето на 
идната Втора светска војна. Тогаш, според него, се поставуваа 
прашања за смислата на човековото постоење, за големите етнички 
и социјални идеи.

Што се однесува до Арган, тој смета дека Париската школа нс 
следи некоја политичка линија, што е основен услов за слободата 
на уметноста, за нејзината независност од секоја политичка и ре- 
лигиозна директива. Сепак, презема еден политички акцент, кога 
во некои европски земји (Италија, Шпанија, Германија) беше укм- 
пата не само слободата на уметноста, туку и секој вид слобода. То- 
гаш уметникот на Париската школа станува автоматски бранител 
на слободата, а не само на уметноста.1'

Во оваа сложена клима Мартиноски ги одбирал своите ликовни 
афииитети во делата на некои најзначајни уметмици од Париската 
школа. Меѓу нив ќе по споменам Сутин, co оглед на тоа дека во ре- 
дица творби на Мартиноски од првите гојдини на неговото творештво 
по враќањето од Париз влијанието на овој уметник ќе биде особено 
присутно. Вознемирена, драматична и дури брутална во своите ма- 
нифестации, уметноста на Сутин се комбинирала во свеста на Map- 
тиноски co несомнениот афинитет што тој го открива кон делата на 
Амедео Модилјани. Неговата префинета, болезнена уметност, гра- 
дена како деликатна прерабоггка на слоевитата пластична 'традиција 
на Италија, здружена co импулси од црнечката пластика и co не- 
кои елементи на кубизмот и експресионизмот, co голема сила ќе се 
втисне во творечката имагинација на Мартиноски.

Несомнено е дека големо влијание врз македонскиот уметник 
изврптило посетувањето на академиите Гранд Шомиер и Рансон. На 
Академи Рансон Мартиноски дошол во Допир co неколку извонредни 
уметнички личности кои во тоа време биле наставници во неа. Осо- 
бено е значајна фината, мошне обмислена и далекосежна по пјо- 
следициче интервенција на професорот Жорж Бисиер врз ликов- 
ното усовршување на Мартиноски. Бисиер имал специфичен од- 
нос кон посетителите на Академијата, што се состоел во неусетно 
поттикнување на индивидуалните наклоности на личноста, упату- 
вајќи ја кјон некои моменти што му се чинеле особено важни за 
иеа. Во своите сеќавања Мартиноски повеќе пати укажуваше на 
таа улога на Бисиер, а посебно на инсистирањето македонскиот 
уметник да Hie го загуби својот идентитет во хаосот на естетските и 
неттосредни творечки предизв!ици што му се нуделе во Париз.16 Во 
наставата на Академи Рансон, која се состоела од неколку подрачја: 
вечерен акт, цртеж и графика, Мартиноски дошол во дошир и co 
Моиз Кислинг. Контактот ео овој уметник за Мартиноски значел 
создавање предиспозиции за проникнување во префинетата дели- 
катна цртачка и сликарска морфологија, карактеристична за Ки- 
слинг и за многу уметници, чие влијание се чувствуваше во него- 
вото подоцнежно творештво: сметам дека Мартиноски афинитетите 
кон Модилјаии ги изградил токму преку потесниот допир co Ки- 
слинг, засновани врз општата блискост на обликовните постапки 
меѓу овие двајца уметници. Тоа е онаа смисла за суптилно гра- 
ден>е на цртежот и формите, кај Кислинг изразена co премногу до- 
терана, речиси сладникава постапка на корекција на природната 
структура на некој лик и гвредмет. Потешко се олкрива можното 



влијание на Амеде де Ла Пателјер, исто така наставник (графика) 
на Академи Рансон. Сепак е веројатно дека неговата интровертна, 
на свој начин облагородена м деликатна уметност, исполнета co 
чудна носталгија, ја засегнала сензибилната природа на Мартиноски.

Тој успевал да се открие и за уметноста на некои други умет- 
ници, какви што беа Андре Дерен и Пабло Пикасо. Тоа повеќе 
се состои во преземање на една општа логика во градењето на 
облиците, што ќе ја открие Мартиноски уште во својот париски 
период, во извесна синтетична упростеност, co кубистичко-конструк- 
тивистички белези, што можат да бидат и предизвик од еден по- 
општ карактер на „преработени“ првобитни кубистички искуства и 
настојувања во француската уметност.

1 олемиот број странски уметници од еите краишта на Европа 
ја изразувале атмосферата на тоа време во сложени ликовни струк- 
тури, составени од редица ооновни стилски претпоставки: експре- 
сионизмот, кубизмот, примитивните уметности итн. Ов>а се чувствува, 
како што е споменато, особеио кај уметниците дојдени од Источна 
Европа, и тоа ие само кај „најголемите“, какви што беа Шагал, 
Сутин, Кислинг, туку и кај помалку „славните“, Кремењ, Кикоин, 
Мане Кац итн., како специфична морбидност, болезната и често дра- 
матична експресивност. Покрај нив, Мартиноски морал да ги открие 
и делата на Ван Донген, Паокен и др., што се чувствуваат како 
инсинуации во некои негови творби. Мартиноски веројатно уште 
во Париз дошол во допир и co германскиот експресионизам, што 
како последица мошне бргу ќе се изрази во неговите дела наста- 
нати по враќањето од Париз. Можностите за откривање на 
експресионизмот во германско-нордиската варијанта можеле да се 
остварат преку непосреден догтир co дела на германск'иот и на бел- 
гискијот експресионизам, што во 1927 и 1928 година биле на разни 
начини присутни во Париз.

Меѓутоа, најбитно е тоа што сето тоа за Мартиноски претста- 
вувало материја што тој ја напластувал во своето сознание и во 
своето пластично искуство главно на импулсивно-спонтан начин, a 
најмногу по пат на асимилација преку свој ата визуелна сензи- 
билност.

Уште делата настанати за време на престојот во Париз ја 
откриваат оваа стварност во формирањето на Мартиноски како умет- 
ник. отворен за разни аспекти на современата уметност, како твор-ец 
подготвен да се определи според своето време и да ги изрази во 
своите творби, co јазик приспособен за модерно концилиршве и 
реализирање на ликовната форма.

Во Париз Мартиноски не само што почувствувал дел од таа 
интернационална заедница на уметноста, туку ги остварил и своите 
први контакти co некои истакнати фигури на југословенското ли- 
ковио творештво кои во истото време престојувале во Париз. Без- 
друго, контактите остварени co нив, како и co некои колеги од 
„романските“ денови на Мартиноски, значеле елемент на постојана 
врска co својата средина и co нејзината. специфичност.

Во секој случај, престојот во Париз претставувал пресвртен 
момент за личноста на Мартиноски, но исто така и за македонската 
ликовна уметност: во неа тој ќе ги внес-е, како што тоа ќе го стори 
и Лазар Личеноски, оите свои откривања на модерниот ликовен 
јазик

Во досегашните истражувања не беше можно да се откријат 
или co сигурност да се идентификуваат сите дела што настанале 
за време на престојот на Мартиноски во Париз. Така од каталогот 
на изложбата на југословенските уметници, одржана од 23 до 28 
февруари 1928 година во Институтот за словенски проучувања, се 



гледа дека Мартиноски (таму е назначен како Мартин) излагал 
две дела, обете пе-јзажи. Според сеќавањето на уметникот, тоа биле 
некои исечоци од градската панорама на Париз.

За разлика од загубените нејзажи, зачувани се две слики од 
парискиот период на Мартиноски, обете од 1928 година: „Глава 
на жена“ (Галерија Никола Мартиноски, Крушево) и „Акт на жена 
co шапка“ (Народен музеј, Смедерево).17 Она што порано беше истак- 
нато како карактеристично за Париската школа во времето на пре- 
стојот на Мартиноски во Франција, доаѓа до јасен израз во овие 
две дела. Така, на пример, „Глава на жена“ според своите стилски 
белези се доближува до некои дела на Андре Дерен: враќањето кон 
реалноста, здружено co обновен вкус за класичното, што не е ли- 
шен од претходното фовистичко и кубистичко-конструктивистичко 
искуство на францускиот мајстор. Дерен и во портретните сижеа 
ја запазил логиката на модерното сликарство, изразено во нагла- 
сувањето на „пластичнотоА Големата репутација на Дерен се од- 
разила како широко прифаќање и угледување на нетовата ликовна 
постапка од голем број уметници во цела Европа. Се чини дека ова 
е случај и co „Глава на жена“ на Мартиноски. Меѓутоа, можеби 
треба да се земе предвид и влијаиието на Ла Пателјер во случајот 
на стилското оформување на Мартиноски.18 Женскиот лик во де- 
лото на Мартиноски е изграден co цврста пластичност на обли- 
ците. Стегнатоста на контурите и на површините е постигната co 
моделирање низ широки, противставени слоеви на бои, поставени 
co широка четка и нож. Преовладува здржан колорит. Основата 
е непроѕирна површина, co тонски „умртвена“ зелена и сиво- 
земјена боја. Косата е тврда, темна маса, а лицето е предадено co 
неодредена избледена боја, нарушена co плотни затворена кафеаво- 
сива. Изразните усни се подвлечени co темноцрвена боја. Обработ- 
ката, воопшто, открива очигледна сигурност, но и доста небреж- 
ност во изведбата, а особено при усогласувањето на одделни обо- 
ени површиии. „Седнатиот женски акт“ е разрешен co јадри, стеж- 
нати облици на телото. Главата е масивна и поставена врз силен 
врат. Деталите на физиономијата: стеснетите, малку искосени очи, 
изразитиот нос и набабрените усни изразуваат некаква здржаност. 
Фигурата е одделена од основата co разлеани контури, чија линија 
е наместа испрекината. Нејзиниот став е убедлив, без сензуалност 
и некое психолошко-смотивно доживување на лицето. Покрај по~ 
врзувањето co некои француски уметници, ова дело сугерира спо- 
редба co одделни творби на некои југословенски уметници. Се на- 
метнуваат, пред се, речиси истовремоните по датум слики „Капачка“ 
на Ј. Биелиќ од 1929 година и „Гола жена“ на С. Шумановик од 
1929 година, обете од збирката на Павле Белјански во Нови Сад.19

Поинакви резултати открива сликата на Мартиноски наречена 
„Шах“ или „Шахисти“. Делото е веројатно од 1928 година20, а прв- 
пат се споменува во еден текст на д-р Душан Недељковиќ од по- 
четокот на 1931 година.21 Споредбата на „Шах“ co делата на Мар- 
тиноски од 1929 и 1930 година, што се датирани или co сигурност 
се настанати тогаш, покажува дека ова дело, сепак, се одделува co 
многу свои карактеристики. Општата стилска физиономија на сли- 
ката припаѓа на еден посткубистички и конструктивистички по- 
ставен експреси1онизам. Најголема сродност има co делата на некои 
белгиски експресионисти: одделни заеднички основ-ни пластични бе- 
лези на извесни француски уметници co белгиските експресионисти 
можат да се сметаат како посредна патека по која таквите влија- 



нија можеле да навлезат во делото на Мартиноски.22 Во „Шах“ се 
претставени три машки фигури околу една маса, шаховска табла 
без фигури, co чудно искривени контури. Сцената би била невпе- 
чатлива без особената обработка на Мартиноски. Фигурите се ма- 
сивни. коцкесто-валчести, co робусно експресивни облици. Физио- 
номиите (искажуваат мешаница на наивно кроток и истовремено су- 
ров и брутален израз. Деталите се сгтроведени co извесна нагласена 
„монголоидност“. Колоритот е придушен, стемнет: земјено темно- 
кафеавата боја доминира, особено на облеката и основата, попро- 
ѕирно, понежно и во танок слој е манесувана врз лицата, кај кои 
е најизразено настојувашето да се моделира co валери. Напнатоста, 
деформацијата на облиците придонесува целата композиција да 
дејствува вознемирено и предизвикувачки. Извесен гротескно-на- 
ивистички аспект ја поврзува оваа слика, заедно co општата иконо- 
графска шема, co многу дела co ваква тематика познати во ми- 
натото, а особено во поиовото време во експресионизмот.23 Познато 
е, од некои пријатели на Мартиноски, а и од самиот уметник, дека 
тој често ги посетувал париските кафеани, како страстен играч на 
карти, а изгледа и на шах.24 Кон оваа тема co играчи на карти и 
шах Мартиноски се врати повторно во последната деценија на 
своето творештво.

Во 1928 година во Париз настанала и сликата „Дама co мачка“ 
(Г. Герусис, Солун). Иретставува женска фигура во цел раст, co 
мачка на скутот. Физичкиот тип на „ДаматаД посебно главата, спо- 
којната, иенаметливо „модернистичка“ обработка на цртежо-т >и боите 
(кадифести нијанси на темноцрвени, темноокерни и темнокафеави) 
стилски се сосем блиску на веќе разгледаните „Глава на жена“ и 
„Женски акт co шапка“.

Уште неколку творби на Мартиноски веројатно настанале во 
1928 година. Во „Портрет на Милан Тривановиќ“, масло на платно 
(М. Тривановиќ, Белград), цртежот на издолжената глава и за- 
облените делови на лицето ненаметливо ги предава сите детали. 
Боите се третирани co извесна академска точност, co разретченост 
што добива некЈои акварелски аспекти. Другото масло на платно, 
„Портрет на Димитрие Фртуниќ“, може co многу свои особености 
да се доближи до претходното дело.2ѕ И оваа глава на средовечтен 
маж е сликана „реалистички“, co извеена занаетска грижливост, 
но не особено педантно и co здржана екепресивност. Колоритот е 
нанесуван широко, понекаде co силно подвлечени потези, така што 
целоста добива цврстина и стабилност. Моделацијата на боите (рози- 
кав-и, жолтеникави, црвени) е извршена co доста сурово поставени 
плотни. Несомнена е поврзаноста на оваа слика co порано обработе- 
ните дела на Мартиноски во Париз.

Во сликата „Жена (Циганка) што пуши“ од 1928 година (Музеј 
на град Скопје), најверојатно настаната по враќањето на Мартино- 
ски од Париз, вешто се предадени ставата на седнатата жена, неј- 
зините физички и социјални белези.

Некои цртежи од 1928 година, понекогаш доста оштетени, от- 
криваат иста постапка :на студен, објективистички манир во преда- 
вањето на ликовите и фигурите. Тоа се веќе претстави на цигански 
дечиња, co нагласена социјална поента: карактеристичен е цртежот 
co моливи во боја „Беспримерни“ од 1928 (оштетено; Галерија Ни- 
кола Мартиноски, Крушево).



II. ПРВ СКОНСКИ ПЕРИОД
BO ВРЕМЕТО од 1929 до 1944 година Мартиноски доживеал 

мошне сложен и хетероген творечки развој. Тој се движи од спе- 
цифични форми на експресионистичкото изразување, испреплетени 
co искуствата стекнати во Париз, до изградување на творештво чии 
реалистички стилски белези се означени и co многу елементи на 
социјалната уметност.

Сето тоа се одвивало ииз неколку фази, што мошне логично 
и континуирано се вградуваат една во друга, следејќи ја живот- 
ната врвица на уметникот, претставувајќи истовремено најсуште- 
ствен, најцелосен инструмент за спознавање на вистинското би- 
тие на Мартиноски како уметник и како човек.

Тоа е време исполнето co многу активности на уметникот во 
областа на штафелајното, ѕидното сликарство, илустрацијата и сце- 
нографијата. Дејствувањето на Мартиноски во овие различни ликов- 
ни области често наидувало на особено внимание и на разновидни 
реакции кај јавноста, што понекогаш биле силно „анимирани" co 
остварувањата на умелникот.

Почнувајќи од 1929 година, Мартиноски приредил неколку са- 
мостојни изложби, а учествувал на многу групни ликовни манифес- 
тации во земјата и во странство, најчесто како член на групата 
„Облик“.

Критиката во тој период мошне често ги следела неговите 
настапи. Реакциите се исклучително хетерогени, зависно од разните 
пристапи на авторите на критиките, во кои многупати ги изразувале 
реакциите кон нешто што им изгледало предизвикувачко, ново, 
апартно.

Укажано е дека за сето ова време Мартиноски е, всушност, 
единствениот македонски уметник, co југословенско значење и ре- 
номе, кој непрекинато живеел и творел во Скопје. Видовме дека 
Лазар Личеноски, почнувајќи од 1921 година, co мали прекини, е 
речиеи постојано настанет во Белград; но често доаѓал во Македо- 
нија и настојувал и таму да биде ликовно активен, особено co ор- 
ганизирање на самостојни изложби во Сиопје. Другите македонски 
уметници: В. Коџоман, кој живеел во Охрид и во Белград, Т. Вла- 
димирски, В. Поповиќ-Цицо, Љ. Белогаски, Д. Тодоровски и М. Шојлев, 
се вклучувале во ликовниот живот на Скопје или подоцна од Мар- 
тиноски или co значително гпоограничен дијапазон на дејностите и 
значењето. Во Скопје живееле повремено и уметници од други кра- 
ишта на Југославија: С. Хоџиќ, Ж. Влајниќ, Ѓ. Теодоровиќ, 3. По- 
повиќ, П. Бибиќ, Јарослав Кратина итн., какО' и неколку наставници 
по цртање во разни школи. Сите тпие повремено настапувале на 
некои изложби. Во Скопје биле приредени извесни ликовни мани- 
фестации, од групен и самостоен карактер, меѓу кои и две изложби 
на групата „Облик“. Иако сето тоа, несомнено, значело одреден 
цридонес за културниот живот во Окопје, сепак Мартиноски прет- 
ставувал оска околу која се одвивал оној дел од уметничката деј- 
ност во овој град во кој се изразувал интересот за ликовната умет- 
ност на еден посгтецифичен начин, co поголеми барања кон неа. 
Многу пријаггели на Мартиноски од интелектуалниот свет на Скопје, 
а потоа Друштвото на нријателите на уметноста „Јефимија", прет- 
ставуваат постојан придружник и ттоттикнувач на неговото деј- 
ствување, стимулирајќи го за посериозни творечки аспирации. Оето 
тоа било мошне важно за уметникот, кој дејствувал во средина 
во која ликовната уметност, во модерната смисла на зборот, немала 
никакви традиции, а нејзините можности за развој за време на 
предвоен1иот период биле крајно ограиичени.



Времето од 1929 до 1933 година за Мартиноски претставува зна- 
чајна пресвртница за целата негова идна уметничка ориентација. 
Уште тогаш се формира неговата посебна улога во македонската ли- 
ковна уметност и co тоа започнува неговото недвосмислено зачекору- 
вање во современата ликовна изразност co решителниот обид да ги 
прерасне ограничувањата што му ги наметнувало спсцифичното „ис- 
ториско време“ на средината во која живеел.

За да ја изрази на творечки нлан оваа сложеност на својата 
ситуација, Мартиноски барал најсоодветни ликовни средства. Ги про- 
нашол во стилско-духовниот амбиент на европскиот експресиони- 
зам; изградбата на својот индивидуален вид, co корис'гењс на оп- 
штлот содржинско-формален репертоар на оваа комплексна плас-
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тична појава во ликовната уметност на XX вск, Мартиноски ја из- 
вршил преку широка скала на варијанти. Во нив инспирациите од 
Париската школа се појдовна основа и основен ликовен материјал.

Во тие први години no враќањето од Париз Мартиноски страсно 
ги проверувал своите можности во мошне широко тематско под- 
рачје, што предизвикало и соодветна промена на неговиот битно 
творечки ликовен пристап.

Тоа е време на интензивна општа професионална активност на 
Мартиноски' неколкуте самостојни изложби и редицата настапи на 
групни изложби се, меѓу другото, важен, речиси единствен извор 
за колкугоде поорганизирано и систематско следење, проучување, 
датирање и вреднување на неговото творештво од тие години. Како 
што ќе се види понатаму, постојат малку други извори и податоци 
надвор од споредбата на конкретно откриените дела, на она што 
покажуваат тие како ликовна структура, и од она што е ггишувано 
за тие бројни настапи -на Мартиноски на изложбите од овој период. 
Поради тоа, разгледувањето на делата на Мартиноски од 1929 го- 
дина натаму се одвива во непосредна поврзатгост и врз основа на 
пзложбената и на другата активност на уметникот. Меѓу нив осо- 
бено значење имаат самостојните изложби на Мартиноски.

За првата самостојна изложба на Никола Мартиноски во Скопје, 
одржана од 17 до 28 февруари 1929 година, постојат скудни податоци 
и документи.1 Основен повод за нејзиното организирање, роден како 
желба уште во текот на престојот на Мартиноски во Париз, било 
настојувањето младиот уметник да ги прикаже своите остварувања, 
поттикнати и засновани врз искуствата добиени во големата свет- 
ска метропола на уметноста. Оние малку искажувања за изложбата 
очигледно се предизвикани токму од забележувањето на необич- 
носта, новината, ветувачкото во делата на Мартиноски како после- 
дица на неговиот престој во Париз. Така авторот на краткиот, но 
мошне карактеристичен напис во „Политика11, co очигледна благо- 
наклоност спрема младиот уметник, забележува: „Она што е осо- 
бено иитересно кај овој млад сликар е тоа што тој, ослободен од тради- 
ционалните академски манири, целосно ја согледал техниката и на 
имлресионизмот и на кубизмот и на експресионизмот; и своите сли- 
карски идеи ги остварува индиферентно, импресионистички, куби- 
стички, експресионистички или академски, докажувајќи co тоа дека 
видот на техниката е спореден, а главна е сликарската визија и 
идеја“.2

Од оваа единствена реченица произлегуваат и се наметнуваат 
неколку заклучоци. Се чини дека Мартиноски изложил дела, поч- 
нувајќи од оние што настанале уште за време на или веднаш по 
завршуваввето на неговото школување во Букурешт, па се до оние 
што настанале во меѓувреме, до оѕтворашето на изложбата во февру- 
ари 1929 година во Скопје. На тој начин поубедливо звучат и поло- 
гично се прифаќаат искажувањата за стилската разновидност на из- 
ложбата, како што подвлекува авторот co иницијалите Д. Н. (Душан 
Недељковиќ) во приведениот цитат. Од досега изложеното се гледа 
и тоа дека кај Мартиноски уште во самиот почеток на неговпот умет- 
нички развој се појавиле неколку стилски тенденции. Меѓутоа, не- 
сомнено е премногу категорично искажувањето дека Мартиноски ги 
остварувал своите сликарски идеи „индиферентно импресионистички, 
кубистички или академски". Тоа би значело дека постигнувал реали- 
зација на своите „сликарски идеи“ co кој и да е пристап во рам- 
ките на овие стилски насоки.



Еден друг, непотпишан иапис за изложбата на Мартиноски е 
исто така краток и полн co симпатии кон младиот уметник: „Ниедна 
досегашна сликарска изложба во Скопје не прикажа толку богата 
уметничка личност како оваа, богата како co сликарски идеи така 
и co прецизно академско и модернистичко техничко знаење“.3 Сепак, 
овој напис одбележува дека мана на изложбата е тоа што Мдртиноски 
„не оди докрај во остварувањето на своите замисли“, па веднаш до- 
дава: „оваа срамежливост, секако, ќе биде заменета, co натамошниот 
развој на уметникот, co посилна решителност. Но она што останува 
и ќе остане секогаш силно и привлечно, е уметничката ексцресивност, 
динамиката на цртежот на одделни Мартинови трудови.“4 Авторот 
на овој напис ги споменува и „топлите тонови на платмата на оваа 
изложба“. Потоа дознаваме дека цените на делата биле ниски, па 
затоа е веројатно дека скопјани ќе сакаат да ги украсат своите до- 
мови co уметнички творби за евтини пари.5 Од сплитскиот весник 
„Ново доба“ дознаваме дека изложбата ја отворил универзитетскиот 
професор Душан Недељковиќ, кој укажал дека кај Мартиноски 
„многу се забележува . . . влијанието на Сезан и Пикасо“6 дека „се 
уште се бара“, дека прибегнува кон кубистички формули. Според бе- 
лешката во „Ново доба“, Мартиноски е главно портретист, „помеѓу 
импресионизмот и академизмот“, а на изложбата изложил околу 30 
дела, најмногу портрети. потоа мртви природи и пејзажи. Co пого- 
лема сигурност можат да се идентификуваат само неколку од нив.'

Едно од сигурно изложените дела во 1929 година е „Мртва при- 
рода“, масло на платно веројатно од 1928 година.'1 Постапката на Мар- 
тиноски. применета во „Мртва природа“ можеме да ја доближиме до 
дела како што е „Глава на жена“, за која веќе стана збор порано, 
сликана во Париз, во 1928 година. Аранжманот на елементите што 
ја сочинуваат композицијата на „Мртва природа" е доста рутински: 
тркалеота маса co покривка, а на неа послужавник, шише, јаболка, 
нож. Заднината е работена co четка и нож, co широки, силни, благо 
закосени потези. Фактурата дејствува „зрнесто“, „неизмазнето". Пре- 
дадена е тешка, надиплена ткаенина, co нечиста оива, зеленикава, 
темна и кафеава боја. Другите елементи, освен покривката, се сли- 
кани поистанчено, co извесен „академски" пристап: се забележува 
степенување, „тонирање“ на површините, стремеж кон нијаноирање 
на е)дна дадена боја, за постигнување впечаток на веродостојна прет- 
става на мотивот. И тука фактурата е „неизмазнета“, „неиспеглана!\

Други две дела, за кои co сигурност се знае дека биле изложени 
во 1929 година, се две масла на платно co иста основна тематика: 
„Романски селанки во пејзаж“. Обете се потпишаии co „Мартин“ 
(латиница) и датирани во 1929 година. Co оглед на тоа дека изложбата 
е отворена на 17 февруари 1929 година, овие „пасторали“, селски мо- 
тиви, можеле да бидат насликани во времето од крајот на 1928 до 
тој датум; но, во секој случај, биле работени по враќањето на Мар- 
тмноски од Париз?'

Композицијата во овие две слики е мошне сродна. Се состои 
од речиси идентични детали: скржаво предадени дрвја, грмушки, 
рекичка, различно распоредени фигури на девојки во „романски“ 
носии, деца, овошје во садови и сл. Разработката на елементите на 
просторот, на облеката, на физиономиите ивн., сепак не е сосем ед- 
накво спроведена.10 Обете слики се разрешени и co ист ликовен ма- 
нир. Фигурите имаат заоблени, геометриски стилизирани и упрос- 
тени облици на телата, рацете и нозете. Цврсто градените, „четвр- 
тести“ глави се поставени врз цилиндрични вратови. Лицата се co 
упростена стереотипна стилизација: нешто што потсетува на следи 
од извесни „конструктивистички" постапки. Тој момент се насетува 
и во дефиницијата на одделни површини: во пејзажот, куќите итн. 
Боите се поставени во танок слој, некаде тонски изнијансирани, a 



некаде како еднообразно обоени плотни и петна, доведувајќи до из- 
весна декоративна опстановка на овие слики: тие се доста „звучни“, 
јасно противставени, но без нагласени контрасти на светло-темни 
партии, а се инсистира на блага, здржана модулација на една иста 
боја.

Овие слики се работени без допир co даден мотив и модели. 
Оттука доаѓа нагласениот декоративно-конструиран изглед на овие 
дела. Во тоа може да се претпостави, пред се, влијанието на некое 
искуство на Мартиноски од романската уметност: разни фолклорни, 
селски жанр-сцени во романското сликарство во првата половина 
на XX век што се мошне чести. Најблиска до видот на изра- 
зување во овие „фолклорни“ сцени на Мартиноски е постапката на 
романскиот сликар Јон Теодореску-Сион (1882—1939).11 Една серија 
нсгови декоративни „композиции", co нагласена геометриско-кон- 
структивистичка стилизација на „селски“ мотиви, co звучни, деко- 
ративно разбрани бои, можеби се еден од инспиративните извори 
за создавање на овие дела на Мартиноски. Во овие слики може да 
сс претпостави и влијанието на Лукреција Михаил-Силион. Co по- 
мошта што Мартиноски и ја укажал на Лукреција при подготовката 
на нацртите за декорација co симболично-романски мотиви за Па- 
латата на трудот во Женева, оваа претпоставка е мошне веројатна. 
Впрочем, за такво влијание ми зборуваше на неколкупати и самиот 
Мартиноски. Од творештвото на Лукреција Михаил-Силион, во пе- 
риодот кога ја знаел Мартиноски и кога можел да ги види нејзи- 
ните дела, е забележливо дека таа исто така се стремела кон из- 
весно упростување и „стегнување“ на облиците во своите слики.

И сликата „На пазар“ (од 1928 или од почетокот на 1929 го- 
дина) била изложена во 1929 година. Неамбициозно, сурнопарно, без 
рафинман предадената опстановка го изделува ова дело од прет- 
ходните (семејство Патроногиќ, Скопје).

Погоре претпоставив за некои слики, што co сигурност наста- 
нале во 1928 година, дека веројатно биле прикажани на првата са- 
мостојна изложба на Мартиноски во 1929 година. Тоа се веќе раз- 
гледаните творби на Мартиноски: „Глава на жена“, „Портрет на 
Милан Тривановиќ", „Портрет на Димитрие Фртуниќ11 итн. Така 
физиономијата на оваа изложба се дополнува во смисла дека co нив 
се потврдуваат некои од белезите на делата што биле прикажани 
-тогаш, а за кои дознаваме од укажувањата во досега прибавените 
прикази.12 Меѓутоа, датирањето воопшто е отежнато co тоа што не 
беше можно, и покрај сите досегашни истражувања, да се најдат 
каталози од многу изложби на кои се прикажувани дела на Мар- 
тиноски.13 Самиот автор има датирано мошне мал број дела и од 
овој период, односно од 1929 до почетокот на триесеттите години.

Сметам дека основната ликовна насоченост на Мартиноски на 
почетокот на неговата „постпариска" кариера се чини дека е доста 
добро сугерирана co забелешките направени по повод неговата из- 
ложба од 1929 година. Укажувањата дека тој се искажува суверено, 
сообразно co карактеристиките на некои стилски правци: кубизмот, 
експресионизмот, реализмот, се покажуваат доста соодветни co об- 
јективните ликовни белези, односно co стилските карактеристики 
на самите дела.

Така и Перо Слиепчевиќ, пишувајќи на почетокот на 1930 го- 
дина за изложбата на Здружението на ликовните уметници од Вар- 
дарската бановина во Скопје, забележува: „Вториот дел (од изло- 
жените, м.з.) оди по најновите сликарски струења што тргнуваат 
од Сезан, како и од кубистите и експресионистите (г-ца 3. Поповиќ, 
г. Н. Мартин, Вернер, Хоџиќ).14 Очигледно е дека овој исказ, вака 
лоставен, се однесува и на Мартиноски, а се поврзува и co она што 
беше веќе кажано за него и порано.



Малку подоцна, во написот за втората самостојна изложба на 
Мартиноски во 1930 година, Слиепчевиќ наспоменува дека уметни- 
кот е „модернист, париски ученик“ и дека на ниедно од своите по- 
следни платна не дава предмети", туку доживувања на предмети: „но- 
говата уметничка цел е да се даде експресија на светот, т.е. да се 
транспонира низ својата личност; не да се даде каков што е објек- 
тивно, на пример за фотографскиот апарат, туку да се изразат оние 
расположенија и мисли што кај набљудувачот ги развивал дадениот 
објект“.1ѕ Слиепчевиќ co фина аналитичност ја образложува оваа 
битна определба на творбите на Мартиноски, настанати веројатно 
кон крајот на 1929 и на почетокот на 1930 година: „Ако контурите 
на некои композиции на г. Мартин се, така да се рече, нарушени . . . 
тоа е затоа што ги понесол co себе бранот на чувството на набљу- 
дувачот: тие се стремат некаде и тој стремеж е еден од начините 
на кои се искажува дека материјалниот објективен предмет е прет- 
ворен во еден симбол на емоцијата. Во динамизмот, што е доста општ 
белег на современите сликари, г. Мартин е повеќе нежен отколку 
силен, тој е лиричар. Низ неговите . . . стилизирани линии се чув- 
ствува лирскиот копнеж на уметникот од овој обичен свет кон не- 
кој друг, трансцендентален . . . Од нарушените, разбиените, упросте- 
иите облици се навестува оној друг свет, примитивно девствен, од- 
вај разбуден, за кој сонувале Гоген и толкумина други, барајќи го 
во далечните егзотични острови, далеку од културата и конвенци- 
јата“.

Се гледа дека стилската насоченост на Мартиноски во тој пе- 
риод може веќе да се означи како експресионизам, co нагласена 
наклоност кон симболистичко искажување на емоциите. За тоа Сли- 
енчевиќ одбележува достатно елементи за поткрепа на ваквата оп- 
ределба. На пластичен план е нагласен динамизмот, „нарушеноста“ 
на контурите, нагласувањето на „мечтателно стилизираната“ лини- 
;ја, разбиените, упростени облици, лирската експресивност итн. И во 
примената на боите Мартиноски покажува напредок. Од она што 
го приведува Слиепчевиќ за овој проблем може да се заклучи дека 
колористичката постапка на уметникот не е унифицирана и дека 
тој, наспоредно, применува тонски и колористички третмаи на 
боите.16

Сликата „Портрет на млад филозоф“ од 1929 година. всушност 
портрет на д-р Душан Недељковиќ,17 е на почетокот на развојот на 
овој нов вид изразување на Мартиноски, на една негова нова ли- 
ковна концепција. Во портретот на Недељковиќ е помалку нагла- 
сена цврстата, квадратна, геометризирана и заоблена форма. Црте- 
жот на контурите е предаден co нагласени, аглести и издолжени ли- 
нии, подвлечена е здржаната експресивност, рафинманот во третира- 
њето. Боите се наиесени co пробивни, видливи потези >на четката, по~ 
тоа зарамнети co сликарски иож. Нема фини нијансирања на тонови, 
ниту деликатни премини на обоени површини една 80 друга. Фак- 
турата дејствува доста неизгладено, наместа сурово (особено темно- 
синомаслинестата површина на облеката).

Делата кои, споредени co портретот на д-р Недељковиќ, би 
требало да бидат помлади од него, се карактеристични како етапи 
преку кои се изградил типичниот стил на Мартиноски од првата 
половина на триесеттите години; многу нивни одлики, исто така, ќе 
станат трајни белези на уметноста на овој уметник речиси до кра- 
јот на неговото творење.18

Едно од делата што веројатно можат да се поврзат или што 
се малку подоцна настанати од портретот на Д. Недељковик, е 
„Младинецот co фес“, масло на платно (Галерија Н. Мартиноски, 
Крушево). Делото е датирано и потпишано co Мартин (латиница). 
Овој детаљ го одбележувам како една општа „гранична линија“: 



според кажувањето на самиот Мартиноски, тој своето презиме го 
преправил од Мартин во Мартиноски некаде кон крајот на 1930 го- 
дина. Меѓутоа, книжевниот алманах за 1930 година, излезен на по- 
четокот на есента таа година, а на чија корица се наоѓа цртежот 
на Мартиноски, донесува податок дека „насловниот лист“ го илус- 
трирал „г. Никола Мартин, акад. сликар“.19 Од друга страна, две 
дела: „Глава на циганско девојче co плетенки" и „Глава на Олга“, 
масла на платно, се потпишани co Мартиноски и датирани во 1930 
гсдина/0 Според тоа, сите предвоени дела на Мартиноски co форма 
на ггрезимето Мартин, несомнено, настанале до некој момент во вто- 
рата полоЕина на оваа година, зашто, во таква форма презимето на 
уметникот воопшто не се јавува повеќе во целиот предвоен период.

„Младинец co фес“ претставува полна биста на младо момче, 
Ром или Турчин, co фес на главата, прсдадена на сличен начин како 
В'О портретот на д-р Недељковиќ, само што е понагласен јајцевид- 
ниот“, елипсовиден облик.21 Вратот е валчест, карактеристично на- 
кривен. Облеката е сиромашна: некакво изветвено распетлано палто 
под кое се наѕира кошулата. Танки линии се движат по контурите 
на телото, обликувајќи вретенесто-валчести облици: нивното сведу- 
вање на така упростени структури потсетува колку на Модилјани, 
голку и на нешто врзано за инспирации од иконите и од Кислинг. 
Боите се „згаснати“: доминантна е некаква здржана, земјеноокерна 
интонација. Материјата не е особено деликатно обработена. Тоа е 
една упростена постапка на нанесувањето на боите. Како што забе- 
лежува и Слиепчевиќ, според кој Мартиноски покажува значителен 
напредок во споредба co постарите дела, во некои портрети уметни- 
кот како да сака co тоновите само да ја исполни ограничената повр- 
шина.22 Мартиноски врши извесно „балканизирање", „национализи- 
рање“ во финалната обработка на своите дела, co кои туѓата стил- 
ска пластична матрица се пресоздава така што основната структура 
се запазува, a co свој изразен медиум го постигнува степенот на ин- 
дивидуална творечка изразност.

Почнувајќи од 1929 година, во творештвото на Мартиноски се 
појавуваат и дела што во критиките и во ретките зачувани каталози 
на изложбите на кои настапувал и тој најчесто се назначувани како 
,,композиции“.23

Во духот на својата уметничка природа и на соодветната стил- 
ска насоченост, Мартиноски во овие свои творби е органски вклучен 
во духовниот амбиент, во стремежите колку на дел од уметниците 
од Париската школа, кои посебно го инспирирале (може да се смета 
на веројатното влијание на Амеде де Ла Пателјер, како и на не- 
сомнената отвореност кон некои постапки на Руо, Сутин, Кислчнг), 
толку повеќе и на германските експрееионисти. Нивното влијание е 
поизразено во општа смисла. Патетиката, пренагласеноста на сите еле- 
менти на нивниот израз, драмата на егзистенциј ата што тие сакаат 
да ја изразат, социјалното, етичкото сочувство co патилата на чо- 
вепттвото, религиозната мистика и симболичност, „соживувањето“ co 
она што треба да се соопшти во уметничкото дело итн., итн.: тоа 
се моменти во германскиот експресионизам, што му одговараат на 
творештвото на Мартиноски. Преземајќи го од нив она што можело 
да ја поттикне неговата уметност во првите години по враќањето 
од Париз, Мартиноски успеал таа да се здобие co посебна карак- 
теристичност. Тоа се дела што стојат доста изделено во југословен- 
ската уметност од тоа време. На ликовен план, таа тогаш навлегувала 
во период на насоченост кон такви облици на творечкото искажу- 
вање што се означени co општа содржинска и цластична среденост, 
одмереност, co определба. за искажување на „трајни“ вредности, не- 
зависни од осцилациите што ги предизвикува историскиот развој 
на дадената средина, од осцилациите на вкусот и модата. Всушност, 



тоа значело сообразување co настојувањата на граѓанското опште- 
ство во сите области на општествениот живот да се изградат спокој- 
ни активности на духовниот живот „амортизирани" од социјални 
потреси, од кој и да е карактер. Потиснувањето на политичко-соци- 
јалната револуционерност во Југославија се одразило — ако ее ис- 
клучи надреалистичката епизода во нашата предвоена литература 
и ликовно творештво —- co потиснување, co отфрлање на се што е 
ава.нгардно, провокативно во општествената и во уметничката практика.

Во истиот тој период Никола Мартиноски се најде во Скопје 
во една мошне амбивалентна ситуација.

Од една страна, Скопје по својот општ „статус“, по неразвиено- 
ста на сите свои материјални и духовни области, значително заоста- 
нувало во споредба co некои други културни центри во Југославија, 
а особено во споредба co Белград, Загреб и Љубљана. Од друга стра- 
на, co констелација на некои поволни моменти: на пример, прису- 
ството на иеколку истакнати научници, пред се професори на Фи- 
лозофскиот факултет во Скопје, повремениот подолг или пократок 
престој на редица интелектуалци од сите профили, (писатели, ли- 
ковни уметници итн.) и, конечно, фактот дека Никола Мартиноски 
имал мошне блиски гтријателски и духовни врски co најголемиот 
број од нив и бил единствен постојано настанет уметник во Скопје 
(ако не се земат предвид повремените престои на Лазар Личеноски) 
co одредено „југословенско реноме“ (поради што главниот интерес на 
целата публика бил свртен кон нето), дејствувал како поттикнувачки 
елемент и во најтешките животни и творечки кризи на овој уметник.

Таа духовна поддршка условила Мартиноски да може во редица 
свои творби да формулира зафати што изгледале неприфатливи и 
пресилени речиси за целата југословенска критика што го следела не- 
говото творештво во првата половина на четвртата деценија. Поточно: 
најголем1иот број критичари ја согледувале неговата уметничка на- 
дареност и способиост, очекувајќи од меа да се усогласи со нивниот 
концепт за уметноста, co еден збор, творештвото 'на Мартиноски да 
стане „прифатливо", „разумно“.

Токму творбите што Мартиноски ги означувал како „компо- 
зици1и“ најмалку можеле да се сообразат co овие барања на крити- 
ката. Забележливо е дека останатите негови дела што имале „непро- 
вокативни“ мотиви: портрети, мртви природи, иако не добивале не- 
поделена позитивна оценка од скопската и од другата критика, се- 
пак биле сугерирани како област во која уметникот најмногу ве- 
тува и во која му се советува да истрае во своите натамошни насто- 
јуваша. Тоа е уште еден момент во согласност co општата клима 
во југословенското ликовно творештво од четвртата деценија, ако се 
исклучат посебните епизоди, какви што се дејствувањето на гру- 
пата „Земја“ во Хрватска и одделни творечки потфати, како оние на 
Игњат Јоб и на некои словенечки експресионисти, на пример бра- 
ќата Франце >и Тоне Краљ итн.

Во рамките на разгледуваната проблематика за одделни дела 
на Мартиноски co специфична тематска насоченост: симболично- 
метафорична, религиозна, етничко-социјална, спаѓаат и творбите на 
уметникот co тематика од „полусветот“.

Имено, повеќе- дела на Мартиноски од почетокот на триесеттите 
години обработуваат тематика што е особено типична за експресио- 
низмот. Тоа се сцени од кас^еанскиот живот, помалку или повеке 
експлицитно поврзани co проблемот на проституцијата. Тие кај ма- 
кедонскиот уметник добиваат една посебна, индивидуална димензија.

Така кај Мартиноски порокот и проституцијата се издигнати 
на ниво на егзистенцијален и социјален проблем (едно негово дело 



и се вика „Порок") само 80 посредната, условна смисла на зборот 
и без одвишна или каква и да е наметлива морализаторска тен- 
денција.

Она што, пред се, го сака Мартиноски од овие теми се чини дека 
е откривањето на бизарноста на амбиентите и на положбата на лич- 
ностите „од дното“; тоа е изнесуваше, co доста неутрална емотивна 
лоставеност, на она што се изразува во физичкиот изглед и во психо- 
логијата на личностигге потоиати „во калта“ на животот и на опште- 
ството. Несомнено, во оите дела е очигледно уметниковото сочувство 
co нивната социјална положба.

Во ликовна смисла, пристапот на Мартиноски кон ваквиот вид 
дела открива сложена стилска постапка. He може да се определи 
некоја директна или исклучителна поврзаност co некоја друга тво- 
речка постапка. Меѓутоа: Тулуз-Лотрековата студена, лабораториска 
анализа — на згаснатите надежи, на резигнацијата на жените од за- 
творените париски „салони“, Гросовата и, делумно, Ото Диксовата, 
цинична, зајадлива и бесчувствена проникливост во хипокризијата 
на современата општествена стварност, Сутиновата трагична, до па- 
роксизам доведувана чувствителност, раскинувана од страсната желба 
бесконечно и без жалење да се греши и моралната оптовареност co 
гревот, рафинираната, провокативна, полна co сензуалност еротика 
на Паскен — тоа се претпоставките да се оформи ликовната проце- 
дура на овие дела на Мартиноски. Преплетувањето на толку разно- 
видни ликовни поводи, нивната стилска расчленетост и индивидуал- 
ност, сепак носи во себе одделни елементи што се општи за сите 
нив. За да се хипертрофира, за да се доведе до брутална очиглед- 
ност сопствената творечка драма, за да се изврши еден вид „катарза“ 
на своите опсесии, сите овие уметници својата ликовна постапка ја 
изградиле така што ќе има максимална изразеност и ефектност. Ли- 
ковните елементпи ги манипулираат како инструменти на таа насо- 
ченост да се разоткриваат бездните на сопствената личност. Поради 
грдоста, ужасот што го открива таа интроспекција во човечката лич- 
ност, 'нејзините форми и ликот во ликовното дело се претвораат само 
во остатоци на човечкото. Несомнено, В1натрешната логика и филозо- 
фијата што ја открива ваквиот ггристап како да сака да соопшти дека 
моралната грдост е следена од физичко раслојување 'и дегенерација. 
Co еден збор, тоа е сликање на еден пекол што, од една страна, се 
отфрла, а од друга се присакува како некое болно и перверзно за- 
доволство.

Експресионистите од типот на Георг Грос, Отр Дикс, во Гер- 
манија, или Жорж Руо, во Франција, се изјаснуваат co жесток ан- 
гажман, што услови и посебна ликовна стратетија. Таа сака да ја 
„преведе“ во визуелна форма сета опачина на современиот свет. He 
е расположена да ја скрие реалноста на едно постоење во кое нема 
место за залажување co старите идеали на вистината, доброто, уба- 
вото, како некои метафизички суштини, изделени и независни >од 
стварноста на историската положба «а човекот во првите децении 
на овој век. Ликовната форма треба да се претвори во носител на 
таа жестока и неподнослива вистина, а да претставува, ако не веќе 
ггротест или критика, тогаш целосно, цинично, немаскирано разго- 
лување. Одбивната стварност се преведува co „одбивна“ форма, сета 
растроена, деформираиа до карикатуралност, изедначена во својата 
бруталност co бруталноста на социјалните појави што сака да ги обе- 
лежи или жигоса.

Прифаќајќи ја во одредени свои творби оваа основна ликовна 
насоченост, Мартиноски се нашол доста изделен во нашата уметност 
од предвоениот период. Приближувањето, на пример, до Јобовата 
особена изразност во делата co „анакреонска!< и „бахичка“ тема- 
тика, е најлогично, но не се открива како некоја подлабока творечка 



поврзаност. Зашто, како што истакнува и Грга Гамулин, во сликар- 
ството на Јоб нема такви суштински содржински и формални врски 
co експресионизмот — co неговиот тематски, содржински и пласти- 
чен свет, — каков што е случајот co творештвото на Мартиноски 
зд првата полов1ина на триесеттите години.

Кога сме кај поспецифичното согледување на делата на ма- 
кедонскиот уметник co тематика од „дното“, треба да се истакнс 
дека тој во Скопје имал мошне обемен материјал. Како што за своите 
мстиви од светот на скопската сиромаштија нашол документи и 
инспирација во ликовите и средината на трошните ромски маала на 
овој град, така и за своите творби co теми од ноќниот и кафеан- 
скиот живот co сомнителна репутација имал поттик во многуте -нокни 
лскали на Скопје. Еден од нив, всушност, бил и негова сопственост: 
„кафешантанот“ „Океан“ бил локал што му останал во иаследство 
на Мартиноски и бил изнајмен за „јавно користење“.

*

При следењето на натамошниот стилски развој на Мартиноски, 
во однос на забележаните пласгични белези во сликата „Младинец co 
фес“, се јавуваат неколку проблеми. Така Слиепчевиќ ја искажува 
падежта дека патамошниот развој ќе го води Мартиноски „од поези- 
јата кон сликарството.1124 За „комнозициите" се искажува дека не- 
кои од нив не дејствувале убедливо „можеби поради тоа што се 
многу изразни“. Слиепчевиќ повеќе ги цени пејзажите и мртвите при- 
роди прикажани, насггоредио co „композициите“, на втората изложба 
на Мартиноски, сглетајќи дека тие имаат „поголема привлечност 
за публиката“.25

Очигледно е дска Мартиноски во 1929 и на почетокот на 1930 
годииа го насочил своето творештво во неколку стилски правци. 
Погоре видовме дека една од нив е поврзана co посмирен екс- 
пресионизам од типот на Модилјани и Кислинг. Потоа, дека експре- 
сионисвичко-симболистичкиот пристап, за кој Слиепчевиќ изјавува 
дека го смета повеќе соодветен за поезијата, Мартиноски го приме- 
нува во своите „композиции“, а дека не е присутен во неговите пеј- 
зажи и мртви природи, „каде тто помалку се зачекорило во ап- 
стракцијата“.26

Од овој најран период во кариерата на Мартиноски е маслото 
„Девојка co грне и младич“ (Народен музеј, Смедерево), што мо- 
жело да настане од крајот на 1928 до почетокот на 1930 година. Од 
изтата колекција е и маслото „Рибари на Охридско Езеро“ (ее чини 
дека е тоа всушност сликата „Морнарска пеона“). Тоа е сродно, 
според редица белези, на дела за кои се знае дека се од 1930 го- 
дина, но се поврзува и co „Девојка co грне и младич“. Се среќава 
истиот оној тип на модилјаниевско-монголоидни ликови, веќе за- 
бележан кај „Шахисти“, но видлив и кај други подоцнежни дела, 
како, на пример, во двете масла „Композиција — Мајка co дете“ 
(Галерија Н. Мартиноски, Крушево) и „Доилка“ (3. Мартиноска, 
Скопје), обете од 1929 или, уште поверојатно, од 1930 година. Тоа 
се едни од засега првите пронајдени претстави co мотивот иа мајка 
co дете. „Композиција — Мајка co дете“ е co порастресеии, ,,поразни- 
шани“ контури на формите на фигурите1 и дрвјача, што се доста 
нечисто врзани co заднината, додека композицијата дејствува амор- 
фно и открива неодредлива вознемиреност 'и напнатост (во движе- 
њата, во ставите на телата и главите, во изразол на мајката и де- 
тето и сл.). Другата, „ДоилкаД е сликана повнимателно и co свеж, 
звучен колорит. Насмеаната седната млада жена која од открие- 
ната дојка дои дете го претставува истиот женски тип како и во 
претходното масло, само повнимателно обработен и co „постегнати“ 
облици.



Сликата „Композиција“ („Во кафеана 1“) е веројатно од 1930 
година.27 На задната страна се наоѓа еден „Автопортрет". Ова дело 
претставува кафеанска опстановка. Композицијата е несмасно ор- 
ганизирана. Низ просторот се распоредени, во разни позиции, три 
женски и две машки фигури, предадени co насилна, брутална ггре- 
образба. Ликовната постапка на уметникот се служи co кратки, 
широко расчленети, браздесто извлечени потези, испреплетени во 
сите насоки. Оттука една размачкана, не многу пастуозна, но „не- 
изгладена" и колористички разбиена фактура. Целата постапка, a 
особено некои детали, се изведени co деформации што инспирираат 
одредени споредби. Така, сите лица имаат издолжени, масивни, „кар- 
тонски“ крути носови, co далечна кубистичко-експресионистичка мн- 
спирација. Другите детали на лицето се предадени co нагласена, ре- 
чиси гротескно-карикатурална шематичност. Општо земено, ова дело 
има стилски сродници најнепосредно во делата на некои германски 
експресионисти (Кирхнер, Хекел итн.).

На задната страна е претставен „Автопортретот" на Марти- 
носки кој co своите стилски особини се совпаѓа co композицијата од 
предната страна. Тоа значи подвлекување на поихолошко-каракте- 
ролошката изразност на лицето, поради што пластичното оформување 
го пренагласува антинатуралистичкото, поточно „нереалистичкото" 
преобразување на деталите. За тоа служи нагласената, не многу широка 
линија co која се извлечени аглести, речиси „квадратести“ контури. 
Тоа е јасно и во два женски портрета од 1930 година. Првата слика 
е „Цигамско девојче co плетенки", а втората — „Портрет на Олга11.28 
„Циганско девојче co плетенки" претставува портрет co „монголоидна" 
форма на главата, што се поврзува co порано разгледаната творба 
„Композиција-Автопортрет“. Меѓутоа, во „Портретот на Олга“ по- 
стапката на уметникот покажува подоследна сообразеност co некои 
битни белези на сликарство произлезено од кубистичко-конструкти- 
вистичката стилистика. Обликот на главата е пак разрешен како 
елипсовидно-јајчеста структура, извлечена co непрекинлив цртеж на 
контурите.29

Еден друг „Автопортрет" (веројатно од 1930 година) е co не- 
што помалку гтреземени и применети кубистичко-конструктивисти- 
чки елементи.30 Само облиците, нивната општа структура, ја нагла- 
суваат цврстината, забележливото дефинирање на облиците низ пре- 
гледни, во мали парцели моделирани плотни, co многу скржава, здр- 
жана колористичка организација.

Од студиите кај вајарот Димитрие Пачуреа (1873—1932) во Бу- 
курешт, Мартиноски понесол афинитет за изразита пластична фор- 
ма, co симболистички белези или стремежи. При престојот во Париз 
се чини дека дошол во допир и co Бурделовата скулптура, така што 
во еден мал број вајарски дела (сега се зачувани 2) сето тоа е за- 
бележливо на еден специфичен и индивидуализиран начин.

Меѓу делата од 1930 година е и гипсената „Фигура на жена“. 
Вешто предадената поза на клекната жена, co милно зафрлена глава 
назад, здржана експресивиост и патетичност на телото и лицето, 
открива блискост co едновремените слики на Мартиноски.

*

И во текот на 1931 година Мартиноски имал мошне активен про- 
фесионален живот. Познато е дека, на покана од „Јефимија11, кон 
крајот на 1930 година во Скопје е отворена изложбата на групата 
„Облик“ од Белград. Благодарејќи на тоа, Мартиноски ќе биде вклу- 
чен во наредната белградска изложба на „Облик“, во есента 1931 
година.
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Пред тоа, во Скопје и Белград, Мартиноски се претставил на 
други групни и самостојни изложби. Така, во јануари Филозофскиот 
факултет во Скопје ја прославил 10-годишнината од своето осно- 
вање. По тој повод биле приредени неколку културни манифестации, 
меѓу кои и изложба на ликовните уметници што живееле во Скопје.1' 
Оваа изложба, се чини, била важен повод да се појави есеистичката 
студијана д-р Душан Недељковиќ: „Типичноста на јужносрбијанското 
младинско сликарство".32

Овој текст на д-р Душан Недељковиќ е важен од повеќе гледни 
точки. Засега тој останува како единствен пристап кон пробле- 
матиката на почетоците на македонската ликовна уметност од аспек- 
тот на етнопсихологијата, применета за да се определи „коефици- 
ентот“ на влијанието на средината врз творештвото на „младинското 
јужносрбијанско сликарство": co овој поим во ессјот се опфатснл 
македонските уметници Мартиноски, Личеноски и Коџоман, во по- 
четоците на нивната професионална кариера, co што стануваат по- 
интер.есни некои негови заклучоци.

Така, според д-р Недељковиќ, „историското искуство“ на човеч- 
кото творештво покажува дека, „ако духовниот јазик co кој збо- 
рувавме завиои од времето, акцентот co кој ќе ги акцентираме своито 
изрази, своите дела, и припаѓа на нашата потесна психолошка сре- 
дина в-о која сме никнале и сме сс развиле. На која било уметничка, 
научна и. филозофска школа, на кое било верско, културно или со- 
цијално движење да му припаѓаме, сите наши дела, сите наши по- 
стапки ќе го носат акцентот на нашиот крај“.33 Истакнувајќи дека 
овој акцент кај „јужносрбијанските11 уметници е мошне нагласен, 
дека останува „квалитетно ист, co натамошното искуство само се 
заострува и се засилува“, тој открива дека кај нив се наоѓаат прст- 
ставени два основни творсчки типа што, наводно, ги разликувала 
психологијата на уметноста: динаммчен и статичен.34

За „динамичниот тип“ е карактеристично сликарство каде што 
доминира цртежот, линија што е во движење и полет, и компози- 
цијата. Според Недељковиќ, на овој тип му припаѓа Мартиноски, a
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на статичниот — Личеноски и КоџоманЛ За сите смета дека на своите 
дела им даваат особен, локален акцент на својот крај. Задржувајќи 
се на Мартиноски, Недељковиќ нагласува дека во динамичното 
„вивнување“ на сликите на Мартиноски го нема јасниот херојски 
полет, ниту „мистичната ведрина“ на Његош и на скулптурите на 
Мештровиќ. За него Мартиноски се надоврзува на „фрескистите“ од 
Нагоричани, Сопоќани и Грачаница. Тој го крши динамизмот на 
своите платна, така што општиот акцент на секој негов израз е 
„трагичниот безизлезен полет“.36

Анализата што ја прави потоа д-р Неделжовиќ за делата на 
Мартиноски, изложени на изложбата од јануари-февруари 1931 го- 
дина на Филозофскиот факултет во Скопје, е многустрано и:нте- 
ресна. Всушност, во неа се споменуваат две дела: „Шахисти“ и „Веч- 
ниот распнат син“.37 Наспоменувам дека оваа слика е градена co 
несомнени елементи на кубизам и еден вид конструктивистички 
експресионизам.

Карактеристично е тоа што co „Шахисти“ била изложена токму 
сликата „Вечниот распнат син“. Описот на Недељковиќ за оваа слика 
е мошне пертинентеи и пластичен.38 Тргнувајќи од неговите ука- 
жувања за содржинско-формалните белези на делото „Вечниот 
распнат син“, се открива уште повеќе сродноста co сликата „Под 
распетието“ЗУ, која, за среќа, е зачувана. Така во „Под распетието“ 
(според соопштението на самиот Мартиноски, двете дела настанале 
непосредно едноподруго) формите на телата на претставените лич- 
ности се разрешени co тврд, широк, нееластичен, елипсовидно за- 
облен, „синусоидно“ извиткан цртеж на контурите. Co него се затво- 
рени издолжени, вретенесто-валчести облици, co згрчени, искршени, 
доста грубо и драматично предадени движења на рацете, нозете, 
т-елата. Стилизацијата на главите е доведена до доста вулгарна упро- 
стеност, co шематизација на деталите во некаков наивистички ма- 
нир. Боите се нанесувани „плитко“, во танки, еднообразни и звучни 
наноси, co одредени речиси плакатско-синтетички аспекти. (3. Мар- 
тиноска, Скопје).

Од анализата што ја спроведе на делата че само на Мартино- 
ски, туку и на уметниците од „статичкиот тип“, се гледа дека Недел>- 
ковиќ инсистира да ја докаже нивната посебност, нивниот нацио- 
нален „акцент“, што го нарекува „локален“, настојува во нивните 
творби да ги гледа преобразени под притисокот на личноста на овие 
наши уметници, сите влијанија што тие можеле да ги прифатат 
од надвор: кај Мартиноски, на пример, влијанијата на Кислинг. 
Фриез и Пикасо.40 Од 1930 година е и маслото „Распетие“ на П. Пи- 
касо, co монструозно експресионистичко-надреалистичко преобразу- 
вање.

Ова излагање на д-р Недељковиќ, колку и да е оптоварено 
co извесна опасност од пренагласување на некои особини во делата 
на сосем младите уметници, открива една нивна карактеристика, 
особено важна за проучување на целото натамоптно творештво на 
Мартиноски. Тоа е стремежот во оформувањето на сопствената 
уметничка изразност, во согласност co нејзиниот естетски, односно 
стилски карактер, да се „импрегнира“ таа изразност co онаа што за 
уметникот значи средината од која потекнал и во која живее. Мар- 
тиноски ќе се сеќава, речиси до крајот на животот, на советите на 
својот професор во Академи Рансон, Жорж Бисиер: да „остане свој, 
балкански“. Оваа привидно езотерична, несогледлива определба зна- 
чела, всушност, мошне луцидна интуиција на големиот француски 
уметник. Бисиер, веројатно, имал пред својот духовен поглед некаква 
доста опиплива општа претстава за „балканското": особено за не~ 
говата можност да стане содржина, инспиративен поттик, смисла на 
едно творештво, што допрва требало да се раѓа. Несомнено, Бисиер, 



co деликатноста на својот интелект, толку нетрпеливо и зајадливо 
поставен спрема Академијата на која и самиот предавал41 — го 
разбрал во својот дух резултатот на сите уметници странци дојдени 
од Источна Европа во Париз. .Веројатно ја имал предвид нивната 
необична форма на прифаќање на француската ликовна традиција, 
co истовремено противставување кон неа co многу внатрешни и над- 
ворешни белези на своето творештво. Како што видовме порано, 
co него на истата Академија предавал и Кислинг. Тој извршил, во 
стилско ликовна смисла, силно влијание врз одредени содржинско- 
формални аспекти н анекои творби на Мартиноски. Кислинг запазил 
една постапка на искажување во која францускиот дух и рафинман 
е вткаен како оној пресуден момент за да се постигне континуирана 
и издржана ликовна дефиниција на секој обработен мотив. Словен- 
ско-израелитската природа ја заситила уметноста на Кислинг co аро- 
ма на често одвај здржани импулси на сензуална агресивност: нај- 
често надворешно маскирани co артифицијална воздржаност, милоз- 
ливост, допадливост. Мартиноски не бил затворен ни за примерот на 
Сутин и Шагал, а во своето подоцнежно творештво — и на Мане 
Кац: во сите нивни дела, дури и co децении откинати од родната 
средина, остана вовлечен во сите „пори“ на нивниот ликовен из- 
раз необично индивидуализиран, како што би рекол д-р Недељковиќ, 
„акцент" на она што го всадила во нив таа средина, неизбежно и 
засекогаш. И Сутин и Шагал, иовторувам, на различен начин — 
често се само во општа и преносна смисла еден од инспиративните 
извори на Мартиноски: нивната ликовна постапка, во разни етапи 
на творештвото на македонскиот уметник, ќе го следиг како не- 
каков вид духовна сродност, која бара за своето искажување сродни 
изразни средства, сроден ликовен јазик. Оттука мислењето на д-р 
Недељиовиќ може да се прифати како една од специфичните опре- 
делби за уметноста на Мартиноски. согледана во самите почетоци на 
неговата професионална кариера.

Непосредно по изложбата од февруари 1931 година во чест на 
прославата на 10-годишнината на Филозофскиот факултет во Скопје, 
Мартиноски ја отворил својата самостојна изложба во Белград.42 
Првото претставување пред белградската уметничка јавност за скоп- 
скиот уметник било потфат полн co неизвесност. Дотогаш неговото 
творештво воопшто не било пошироко познато во тој град.;;

Според „Политика", настапот на Мартиноски во Павилјонот на 
„Цвиета Зузориќ“, без оглед на тоа што изложбата ја отворил Милан 
Кашанин, како и други изложби на млади уметници минал незабе- 
лежан од публиката, поради што авторот на приказот заклучува: „И 
безразложно: зашто она што ни го покажа г. Мартиноски секако за- 
служува барем да се види".44

На оваа изложба Мартшноски изложил „четири акварели, до- 
бро и чисто разработени, и триесет и шест масла, што покажуваат 
доста разновидности и многу расположение да се даде нешто и при- 
јатно за окото и привлечно за духот“. Од споменатиот приказ се 
гледа дека биле изложени пејзажи од Скопје и Сокобања, дадеии во 
„широки потези и co свежи тонови“. Два од нив, според многу по- 
казатели, можеле да бидат вклучени во оваа изложба.

Првиот е „Пејзаж од Скопје“, масло на картон, од 1931 го- 
дина.45 Ова е една од навистина ретките датирани слики на Марти- 
носки од предвоениот период. Втората слика што можела да биде е 
„Пејзаж од СокобањаД масло на картон.46 Ликовниот третман на мо- 
тивот во овие пејзажи '6 несомнено мошне сроден co начинот на 
сликањето на вакви слики кај Сутин.47 Открива воопшто сродност co 
духот на Париската школа, на оној нејзин дел што изразува еден 
особен вид експресионизам. Така критичарот во „ЖивОт и рад“ смета 



дека Мартиноски co уште е во потрага по својот израз, укажува на 
неговите сериозни квалитети што ветуваат, нагласувајќи ја и него- 
вата поврзаност co експресионизмот.48

Како кај Сутин, во двата наведени пејзажи на Мартиноски пре- 
овладува жестока, драматична импулсивност во обработката на сите 
ликовни елементи.49 Co ваква постапка мотивот се обликува преку 
наметнување на цртежот, поточно на нездржаната, моторично-дина- 
мична изразност на уметникот. „Трагите“ на неговата четка, нож, 
прсти се разрешени како „мешаница11 на пошироки или потанки 
пастуозни потези, полни co обоена материја; тие се извртени, сину- 
соидни, искршени, пресечени од агломерации на пастата во форма 
на петна или плотни од обоена површина. Ова е особено забележливо 
во „Пејзаж од Сокобања“. Во обете слики поради тоа композицијата 
дејствува „разнебитено“, co планови што изгледаат како напластени 
еден врз друг; сето тоа co стремеж >да се нагласи движењето, неми- 
рот 31 а облиците, чии контури се извиткани, искривени, co чудна ис- 
преплетеност на нешто девствено, наспоредно co дијаболичча, пате- 
тична изразност полна co грч. И боите co наметливи, интензивно цр- 
вени, зелени, сини, жолти, противставени како наноси, агломерации 
на обоени пигменти — но co несомнена рутина во извлекувањето на 
силни акценти.

Една слика што co наоѓа во Народниот музеј во Смодерево50, 
„Мртва природа“, е мошне блиска co „Пејзажот од Скопје“ од 1931 
година, кој тукушто го разгледуваме. Нервозни, расфрлени обоени 
потези, смели акценти на бои во вознемирената фактура, сето тоа 
навистина дејствува како непосредно, дури малку небрежно коло- 
ристичко сликање. Се мешаат делови co пластична волуминозна по- 
ставеност, co други решени линеарно декоративно и дводимензио- 
нално (цвеќето, покривката, масата). Композицијата е развлечена, оп- 
товарена.51

Написите за оваа изложба ја нагласуваат се уште недоволната 
изграденост и незавршената уметничка физиономија на Мартиноски 
и различниот пристап на уметникот кон одредена тематика. Така 
Н. Д. одбележува дска Мартиноски сакал во мртвите природи и 
пејзажи да се доближи до публиката, но дека има „уште доста 
студии на композиции во кои првенствено сакал да ги истакне своите 
уметнички 'настојувања1', во кои покажува „модерни разбирања и 
смелост во конструкцијата".52 Предраг Каралиќ, забележувајќи „из~ 
весна спиритуалност“ во некои дела, ја истакнува способноста на 
Мартиноски за „уметничко продлабочување“, но се искажува за нив 
доста остро и критички.5’ Меѓу овие „слободни кЈомпозиции“, од пе- 
чатот ги дознаваме насловите на неколку: „Студија“, „Шах“, „Тол- 
кување“, за кои се вели дека се „интереани“, „Морнарска песна“ 
и „Распнатиот вечен син“, кои биле најдобро „компонирани“. За 
нив Н. Д. вели дека сликарот „повеќе дејствува co силата на црте- 
жот отколку co колоритот и открива убава иивонтивност за дви- 
жења и реализација на своите замисли1*.34 Според овој текст, во 
некои трудови на Мартиноски се чувствува влијанието на Париската 
школа, а „Толкувањето“ оддава еден „изразито шагаловски став на 
главата во задниот план на инаку духовната композиција".53

За жал, другите споменати дела („Студија", „Толкување", „Мор- 
нарска песна“) се слики што досега не се идентификувани.56 Во на- 
писот во „Политика“ се одбележува дека изложениот „Автопортрет“ 
открива добар цртач: тука е објавена репродукција на тој „Автопор- 
трет“ на Мартиноски, а оригиналот досега не е пронајден. Според 
репродукцијата, може да се заклучи дека овој „Автопортрет“ спаѓа 
во серијата слики co претстави на ликот на уметникот, во кој се 
развиваат естетско-стилските стремежи во веќе разгледаните слики: 
„Портретот на Олга“ и „АвтопортретотД датирани, како што ви- 



довме, во 1930 година/' Во репродуцираниот „Автопортрет" во „По- 
литика“ облеката е ноншалантно боемска, а уметникот се претставил 
и co „кариран“ шал. Косата е небрежно предадена, co една кадрица 
што паѓа врз челото.58

Во написот на „Политика" се споменува и „Женскиот тип од 
Монмартр“, што бил „лесно и силно конструиран“.59

Во секој случај, co оваа изложба почнува „Југословенската“ ка- 
риера на Мартиноски. Поради тоа, без оглед на непосредниот ре- 
зултат на материјалеи план, што е очигледно ништожен, без оглед 
на несомнено коректниот, но доста тесен интерес на критиката, оваа 
изложба е еден од најважните настани во предвоената професио- 
нална кариера на Мартиноски. Веќе co иеа, од друга страна, се со- 
гледува извесната изделеност на неговото творештво од некои главни 
текови, пред се на тогашниот белградски ликовен амбиент. Тоа многу 
повеќе ќе се почувствува во неговите наредни групни и самостојни 
настапи во овој град.

Продолжувајќи ја својата грижа околу неговото претставување 
и поддржување, „Јефимија“ во април 1931 година ја отворила четвр- 
тата самостојна изложба на Никола Мартиноски. За неговата излож- 
ба напишал еден краток приказ само Петар Слиепчевиќ.60 Од овој 
текст дознаваме дека Мартиноски изложил низа нови работи: компо- 
зиции, портрети, мртви природи, пејзажи. Во нив покажувал напре- 
док во барањето на личниот израз. Исто така, експериментирал, бил 
разновиден и немирен, а најмногу барал во областа на композицијата. 
Тука Слиепчевиќ е категоричен: композициите се младешки кон- 
струкции, „најевтиниот, стилски најлесниот вид на неговите (на Мар- 
тиноски, м. з.) експерименти, зашто се состојат од извесни изразу- 
вања на чисто линеарен немир.“61

Слиепчевиќ смета дека Мартиноски треба да се концентрира 
на „тонални студии", на скромни теми, но „уметнички поскапоцени", 
какви што му се мртвите природи и гцортретите. И заклучува: „Така, 
co аквизиции здобиени на тоа поле, и неговите симболични компози- 
ции можат да излезат од онаа форма што одамна ја преживеавме1 
во самите почетоци на европскиот, а особено на германскиот експре- 
сионизам, и да станат посодржајни“.62

Ова укажување на стилските и ликовните карактеристики на 
„симболичните композиции" на Мартиноски овозможува да прет- 
поставиме за кои творби евентуално се однесува тоа. Така, co сигур- 
ност се знае дека една слика на Мартиноски, co „симболична" те- 
матика, била изложена на оваа изложба, а и зачувана е: „Сечугејство“ 
(или „Адам и Ева“).63

Сликата „Семефтво1' (или „Адам и Ева“) содржи како цен- 
трален мотив група од три човечки личности, разрешени во пира- 
мидална композиција. Фигуралната група co својата маса се намет- 
нува како предимензиониран дел на слмката. Пејзажот дејствува 
како вторичен момент, нешто што е карактеристично за обработ- 
ката на ваков мотив кај некои глредренесансни мајстори. Ликовното 
решение на фигуралната група покажува користење на разни стил- 
ски процедури.64 Во основата се разни видови посткубистичка стили- 
зација, co геометриско-пластично упростување иа формите, здружени 
co некои експресионистички и симболистички моменти. Целиот ко- 
лорит е распрострен во танки, „испеглани“ наноси. Спроведена е 
блага, недоследна моделација, co наместа затемнети партии за гаод- 
влекување на пластичноста. Всушност, еден вид упростено синте- 
тично, тонско сликање, типично за експресионистичко-кубистичкиот 
пристап во обликувањето на формите, применети во многу дела што 
настанале кај нас во дваесеттите години.65

Иконографската шема на ова дело произлегува од некои, ве- 
ројатно, симболични интенции на Мартиноски, поврзани co неговиот 



интерес во тие младешки години на неговата кариера за проблема- 
тика co, така да речеме, филозофско-егзистенцијална или социјална 
обележеност. Идиличната спокојна структура на ова дело соопштува 
една жовијална, здрава психологија, заинтересирана за животот и 
за она што може да го даде тој.

Од друга страна, „симболистичките1* „композиции“ на Марти- 
носки полека ќе исчезнат од неговите слики. Нив ќе ги сретнеме, но 
co изменет формален и тематски состав, во неколку подоцнежни 
ѕидни декорации, остварени во Скопје кон средината на четвртата 
деценија.

Мартиноски излагал и на Третата пролетна чзложба на југо- 
словенските уметници во Белград во мај 1931 годинаР Во приказите 
за изложбата, настапот на Мартиноски е различно и мошне скр- 
жаво одбележан. Милан Кашанин го сместува меѓу најмладите, кои 
секој на свој начин го барале и делумно го постигнувале својот ли- 
чен израз?7 Предраг Каралиќ смета дека Мартиноски е меѓу оние 
кои изложиле „низа пријатни слики“ и покрај неговото име ја става 
во заграда сликата „ГлавабР Најјасен во својата оцена е Растко 
Петровиќ кој ги согледува корените на делата на Мартиноски од из- 
ложбата. Го нагласува во нив значителното влијание на „париските 
ателјеа“ во форма на „еден Модилјани приспособен кон нашата сре- 
дина“. Па му предвидува на Мартиноски („кој има остра боја и 
’рбетност“) дека co извесна храброст ќе дојде до завидна висина?9

Во пролетта 1931 година Мартиноски настапил и на изложбата 
на Друштвото на ликовните уметници за Вардарска Бановина (од 
29 мај до 14 јуни).

Благодарејќи на критичкиот осврт за изложбата, напишан од 
Радован Зоговиќ, дознаваме дека биле изложени барем овие дела 
на Мартиноски: „По вода“, „Тип“, „Шах", „Вечниот распнат син“ 
и „Под распетисто‘271’ Започнувајќи ја својата анализа co презрив тон 
за изложбата поради нејзината оддалеченост од „кошулата на жи- 
вотот“ѕ Зоговиќ додава: „Младост во движење за животот („По вода“) 
и разголена, некако гнило расцутена (,,Тип“) се среќава само во две- 
три платна на г. Никола Мартиноски.71 Зоговиќ истакнува дека един- 
ствена „оаза“ на ова Здружение е Мартиноски: „Тој е единствечата 
полнокрвна младост на сликарската Јужна Србија. Сила вечно расп- 
ната во барањето на нешто ново. Речиси секогаш е пред човекот. 
над човекот, да не1 речам с<о човекот, на пристаништето, во селото, во 
кафеаната. Само, токму тука се чувствува едно негово недопирање. 
Неговите луѓе се негови објекти, објекти заради него самиот, кои на- 
стануваат пред него („Шах“), кои се извиваат како црв („Вечниот 
распнат син“), кои се растопуваат во молитва („Под распетието“) . . .“72.

Затоа, според Зоговиќ, се бара еден друг однос спрема чове- 
кот, во кој ќе дојде до нов однос меѓу уметникот и луѓето,73 Од ова 
искажување на Зоговиќ најмалку е бПтно тоа што тој го изделува 
Мартиноски во сликарскиот живот ча предвоена Македонија. Поин- 
тересни се неговите вреднувања на творбите на овој уметник од 
позициите на интелектуалец свесно определен за еден тип тенден- 
циозна уметност, насочена во служба на човекот. Тоа е став од онаа 
фаза во идејииот развој на Зоговиќ кога се уште не е докрај раз- 
виена неговата естетска исклучителност. Тој ги нагласува позитивно 
делата на Мартиноски за кои видовме дека се разрешени co стилски 
јазик сосем страничен од некаква ограничена, академска рутина, 
663 да се заборави дека во тие младешки пробиви на Мартиноски 
има и доста недоречени, пресилени настојувања за искажуватве co 
синтаксата на експресионизмот, посткубистичките тенденции итн. Зо- 
говиќ им забележува на ов.ие остварувања на Мартиноски дека не 
изразуваат јасно тенденција кон издигање на човечката личност од 
пасивно, маченичко или сентименталнолирско однесување до акти- 
вен, бунтовен став. Како што ќе видиме, Зоговиќ по неколку го- 



дини докрај ке ја развие оваа своја критика на Мартиноски. кори- 
стејќи ги ѕидните декорации во погоре споменатиот локал „Океан“, 
што Мартиноски ќе ги наслика во 1935 година. Всушност, во овие 
свои дела од изложбата во 1931 година (за кои многумина веќе се 
искажаа како за симболистичко-експресионистички инспирирани) 
Мартиноски е сосем сообразен co атмосферата на голем дел од екс- 
пресионизмот, co оној негов утопистичко-хуманистички патос, во кој 
често се испреплетуваат религиозно-мистичките co социјално анга- 
жираните теми.74

Ако ја погледнеме тогашната југословенска ситуација, очигледно 
е дека на ваквите настојувања на Мартиноски најблиски по духот, 
но, секако, без каква и да е непосредна поврзаност и, веројатно, 
само преку произлегување од сродни духовни и пластични настоју- 
вања, се, во условна смисла, некои дела на словенечките експресио- 
нисти, меѓу кои несомнено браќата Тоне и Франце Краљ. Очигледно 
е дека и во извесни настојувања на Игњат Јоб можат да се сретнат 
елементи на поврзување co творбите на Мартиноски, co штотуку 
разгледаните особени релации co климата на европскиот експресио- 
низам. Но, се чини дека македонскиот уметник сепак останува до- 
ста изделен од овие наспоредни појави кај нас, иако никако не треба 
да се прнебрегне фактот токму за таа паралелна појава макар на 
такви условни блискости во различни делови на југословенскиот 
ликовен простор пред војната.

Покрај текстот на Зоговиќ, поместен е еден приказ за изложбата 
на Здружението и во „Скопски гласн?ик“. Авторот, Растко Пуриќ, 
уште го споменува Мартиноски како Мартини. Укажува, меѓу дру- 
гото, на нов.и современи зафати што биле видливи на изложбата, на 
која биле изложени околу 50 дела.75

За тогашната клима на ликовен план во Скопје интересно е 
да се одбележи дека изложбата на Здружението имала добар успех, 
што се однесува до посетата и откупот. Меѓутоа, не знаеме како 
поминал во тој поглед Мартиноски.76

Таа годима Мартиноски за првпат настапил co „Облик“ на Ше- 
стата изложба на оваа група, одржана во Белград во ноември 1931 
година. Од каталогот се гледа дека бил застапен co сликите: „Авто- 
портрет“ и „Офицерскиот дом во Скопје“.77 За овие две дела на умет- 
никот, критичарите на ,.Правда“ и на „Политика" се искажуваат ре- 
чиси патемно и мошне лаконски, но во основата позитивно.78

Попрецизен и построг е односот на Драган Алексиќ во „Време“. 
Тој укажува дека, според него, Марти-носки е уште во барање, па 
механички изразува некое влијание (Алексиќ не објаснува чие) 
што е извор на неговите мани и на одделните добродетели. Крити- 
чарот смета дека „среденоста“ што мора, според него, што побргу да 
се појави, ќе го открие „вистинското" лице на Мартиноски.'

Меѓу разгледаните изложби од 1931 година и извесен број дела 
за кои се знае дека настанале таа година (или за кои, врз основа 
на нивното проучување, се претполага дека настанале тогаш), не може 
да се докаже непосредната врска, односно дека овие дела биле из- 
ложени на некоја од нив. Но, текстовите што ги следеле настапите 
на Мартиноски во 1931 годииа овозможуваат да се споредат ука- 
жувањата содржани во нив co особините на извесни дела, од кои 
некои не се датирани.

Можно е еден „Автопортрет“ на Мартиноски (Галерија Н. М., 
Крушево) да бил изложен на Шестата изложба на „Облик“ под бр. 44 
во каталогот.

Овој впечаток се потпира врз заклучоците во критиката што 
се доста усогласени во нагласувањето на ова дело и на нетовите од- 
лики. Крушевскиот „Автопортрет“ на Мартиноски се чини логичен 
член во процесот што го следиме ка] Мартиноски преку претход- 



ните дела: „Портрет на Олга“ од 1930, „Автопортретот“ од двојната 
слика co „Пејзажот од Сокобања", што е веројатно од 1931 и, осо- 
бено „Автопортретот“ изложен во 1931 година на самостојната из- 
ложба на уметникот во Белград, што го знаеме само од репродук- 
ција. „Автопортретот“ од Крушево има сродни иконографски де- 
тали co наведените дела: цигара во десниот дел на устата, зафрлена 
глава co профил предаден од 3/4, небрежно боемски поставен шал 
околу вратот, ноншалантна фризура итн. На еден начин ја здру- 
жува сектименталната чувствителност на Модилјаниевата ликовна 
форма co едно поимпулсивно, би рекол пожовијално однесување кон 
животот и кон неговото чувствување. Стилизацијата на деталите на 
лицето: стеснетите, во форма на бадем изведени очи co празни зе- 
ници, прецизно извитканите веѓи, фино моделираните образи, ја има 
и во упростувањето на масите, при што синтетичноста на облиците 
се постигнува co одмерено, но цврсто и контрастирано градените обо- 
ени површини. Користени се како бои окерноцрвената и окерножол- 
теникавата гама, освежена наместа co пробиви на црвена и зелена 
боја. Заднината е стемнета, служи како еден „негативен екран“ на 
позвучната обоеност на портретот. Сметам дека ова дело на М.ар- 
тиноски спаѓа меѓу најкохерентните остварувања од тој период во 
југословенското сликарство, во рамките на посткубистичките и кон- 
структивистичките настојувања кај нас од крајот на третата деценија. 
Меѓутоа, најлогично е доближувањето на овој ,,Автопортрет“ до ис- 
тоимената слика на Модилјани од 1919 година, која беше спомената 
веќе и порано (при порано обработениот „Автопортрет“ на Марти- 
носки): всушност, во ниедна творба на Мартиноски нема да дојде до 
толку суштинско доближување до творештвото на овој голем мај- 
стор на XX век.

Мошне блиска на „Автопортретот“ е сликата на Мартиноски 
„Портретот на Цвета“.б0 Во него е малку ттовеќе нагласена волуми- 
нозноста, наспоредната „квадратност“ и заобленост на формите на 
главата и на телото. Веројатно и ова е еден од портретите што Слиеп- 
чевиќ топло му ги препорачува на Мартиноски, како мотиви во чија 
обработка уметникот најмногу ветувал.81

Сликата „Граф Крафченко", co оглед на тоа дека сигурно на- 
станала во 1931 година, е мошне важна и за датирање на повеќе 
други дела (сега кај Мирослав Скаловски, Скопје). Сета ликовна по- 
стапка, видена во претходните портрети на Мартиноски, тука е це~ 
лосно применета. Co тоа „Граф Крафченко“ овозможува и да се 
потврди времето на некои појави во творештвото на сликарот. Нај- 
многу блискости, сепак, ова дело има co „крушевскиот“ „Автопор- 
трет“ на Мартиноски.

Близок на овие слики е еден „Пејзаж од Скопје“, во кој дел 
од старата чаршија на Скопје е виден од некоја повисока точка. 
Боите се стемнети; доста сурово, во тенки слоев'и, се нанесени меѓу 
плотни co контури ограничени co истата тврда широка линија како 
ео претходната слика. Според овие ликовни особености, како и ео 
споредба на видот на користениот материјал (платно, бои итн.) и 
„Пејзажот од Скопје“ е од 1931 година.82

Изделена од другите дела, но придржувајќи се кон основната 
творечка ориемтација на Мартиноски од оваа година, е сликата „Гос- 
поѓица Арети“. Co оглед на тоа дека е датирана во 1931 година и го 
носи местото на својата изработка (Солун), оваа творба овозможува 
да се постават претпоставки за некои особености на творештвото на 
Мартиноски од тој период.83 Првата е дека делото „Тип“, што Зоговиќ 
го споменува во својот' каапис за Втората >из’ложба на Здружението 
на ликовните уметници од Вардарска бановина, било сродно сли- 
кано и дека спаѓа во истиот жанр како и „Госпоѓица Арети“.К4



„Госпоѓица Арети“ претставува женски акт во цел раст; телото 
е корпулентно, женствено и провокативно. Косата е кадрава и раз- 
бушавена. „Арети“ носи како единствена „облека“ само кокетни 
чевлички и гердан околу вратот. Целата става, се до зафрлената 
глава, има нешто предизвикувачко, дури вулгарно. Сликана е co раз- 
блажени темпери на хартија. Боите се топли: на основниот жолтени- 
кавоцортокалов и окерен инкарнат се нанесени звучни црвени, пор- 
токалови, светлоцрвени, зелени, сини петна, црти, траги. Co нив 
се подвлекува оекој дел на лицето, градите, бедрата итн. Целиот ма- 
нир на сликање е спонтан, игрив, co нервозни, кратки, вешто по- 
ставени потези како подебели и потанки лииии, петна, мали плотни. 
Површините се разретчено обоени, понекаде пробива површината 
на подлогата. Контурите наместа се како „разлеани11 и „растворени".

Мартиноски својот модел го пронашол во некој локал за забава 
во Солун. Можеби и поради моливот, ова дело открива сродност 
co начинот на шжажувањето на низа париски мајстори: co монден- 
ските егзибиции на Ван Донген. co предизвикувачката сензуалност 
и еротичност на некои актови на Паскен, Кислинг и, во извесна 
мера, на Валадон, Ф. Валотон итн. Co тоа би се потврдиле, уште 
еднаш, париските влијанија забележани во врска co делата на Мар- 
тиноски што биле изложени на неговата прва самостојна изложба 
во Белград и на други места.

Мошне блиска до „Госпоѓица Арети“ е сликата „Две од ониеХ^ 
Стилски „Две од оние“ исто така се врзува со веќе разгледаната твор- 
ба „Композиција-АвтопортретД за која определив дека е од 1930 го- 
дина, и co иеколку други дела разгледувани во натамошниот текст 
во 1932 година („На днотоД „На црвениот миндер“ — или „На ди- 
ванот“, „Во кафеана“ итн.), зашто ги содржат поразвиени ликовните 
особености на оваа слика. Формите се подложени на истата антииа- 
туралистичка „извртеност“, преобразба како и во „Композиција — 
Автопортрет“. Телата се масивни, co „размачкани“ контури. По ли- 
цата се извршени насилни промени, што дејствуваат карикатурално 
и како да задржуваат нешто од елементите во Пикасовите „Госпо- 
ѓици од Авињон“ (во обликувањето на носот, очите, усните). Пла- 
стичната структура сугерира и поврзаност co дела на германските 
експресионисти, во еден широк спектар: од Кирхнер, Хекел и Ото 
Милер до Грос, Ото Дикс, па во извесна смисла и Бекман. Пред се, 
поради бруталноста во третирањето на ликовните елементи, намер- 
ната или ненамерна небрежност и недовршеност во обработката на 
одделни детали. Боите во „Две од оние“ се распоредени низ силни, 
искршени потези на раката на Мартиноски. Употребената гама е ка- 
рактеристична: се наметнуваат контрастите co ефектни судирања 
на топли и студени колористички моменти, (дречливо жолтата, цр- 
вената, окериата и сл.). Наместа тоа е разбиено co пробиви на зелени, 
сиви, маслинести, лилави итн. обоени петна и плотни.

Неколку мртви природи стилски се поврзуваат co „Пејзажот 
од Скопје“, датиран во 1931 (д-р Светозар Радојчиќ, Белград) и 
„Мртва природа" („Цвеќе во зелен бокал“, Народен музеј, Смеде- 
рево), за која определив дека е од таа или од почетокот на 1931 
година. Мртвите природи за кои станува збор понатаму можат при- 
ближно да се датираат во истиот период.

Една, од 1931 година, е маслото „Мртва природа на постамент“ 
(Ж. Горѓевиќ, Белград). Композицијата ie решена co карактеристич- 
ната дијагоналност и ,,иадигнатост“ на задните планови. Сликарски 
се е предадРно во неизмазнети површини, „песоклива“, „гребена“ 
фактура, co темна и топла гама на бои (придушени темнокафеави, 
кафеавоцрвеиикави, затвореноцрвени и сл.), освежени co одделни 
понагласени светли партии. Се е изведувано co нагласување на дви- 
жењето на потегот на уметникот и co инсистирање на дводимензио- 



налното претставување на обл-иците, без сугерирање на волумените. 
Блиска на оваа слика е маслото „Мртва природа co пилиња“ (Наро- 
ден музеј, Белград).

Кон крајот на 1931 година Раде Драинац иапишал иеколку до- 
писи — фељтони од Скопје на разни теми. Во еден од нив, меѓу 
другото, одбележува: „Цели груци невработени работници во толпи 
стојат крај кејот. Шетајќи се по чаршијата, наидувам на море пи- 
тачи, кои буквално ги опседнуваат минувачите. Работници седнати 
пред ќепенците на калдрмата, чекаат . . ,“8(1

Кон овој текст на Драинац е објавена мала репродукција на 
еден цртеж на Мартиноски: „Работници на улица“. Цртежот е -изве- 
ден како визуелна белешка — кроки, co гола и крајно упростена ли- 
нија. Група луѓе, седнати и исправени, носат облека што укажува 
на нивната социјална положба и дека веројатно се муслимани. На- 
едно, тоа е уште еден доказ за тоа дека Мартиноски мошне рано 
бил готов да го забележи своето доживување пред мотиви co соци- 
јална проблематика.

*

Во текот на 1932 година творештвото на Мартиноски се разви- 
вало во основните стилски простори што се забележани кај многу 
творби од претходниот период.

Меѓутоа, треба да се истакне дека нема такви елементи за да 
може co целоона хронолошка сигурност да биде утврдено дали од- 
редени дела излагани во 1932 година настанале тогаш или во вто- 
рата половина на 1931 година, односно во периодот на најинтензив- 
ните подготовки на Мартиноски за заедничката изложба co Зора 
Поповиќ од Белград87, одржана од 14 до 28 февруари 1932 година.

Оваа изложба овозможува да се согледаат многу елементи што 
се важни за проучувањето на делата на Мартиноски од тој период, 
како и за забележување на тенденциите на натамошниот развој на 
неговото творештво. Настапот на двата млади уметника бил про- 
следен co доста написи во печатот и во списанијата. Некои од нив, 
без оглед на одделни неточности и непрецизности, донесуваат инфор- 
мации за животот и за дотогашниот уметнички развој на Мартино- 
сии и на Зора Поповиќ, за подготовките за изложбата во Белград 
итн.88

Од друга страна, и односот на критиката кон Мартиноски во 
врска co оваа изложба покажува сериозност на пристапот и, co мали 
исклучоци, изедначеност на критериумите co кои е оценувано не- 
говото творештво. Така, се истакнуваат неговата младост и тален- 
тот, напредокот од претходната изложба, но и сите недоста- 
тоци што, според авторите, се гледаат во изложените дела на Мар- 
тиноски. Инаку, сите ги оценуваат како еден вид експресионизам. 
Овојпат оваа определба е искажана мошне понагласено, co прецизно 
оформени показатели за нејзина потврда.

Од нив, навистина, произлегува содржинска и формална сообра- 
зеност: недвосмислена психолошка, стилска, занаетско-техничка усо- 
гласеност и поврзаност на Мартиноски co експресионизмот, од еден 
посебен, пеконвенционално устроен тип, поинаков од сето она што 
се случува во тоа време co сликарството на Југославија. Така Сава 
Поповиќ, истакнувајќи го тоа co извесно негативио значење, смета 
дека Мартиноски е непоправлив експресионист и како таков един- 
ствен доследен претставник на таа школа кај нас.89 Поповиќ смета 
дека сите недостатоци (во композицијата, колоритот, претераното ггси- 
хологизирање) произлегуваат кај Мартиноски оттаму што тој, како 
и сите експресионисти, страдал ,;од претеран и неоправдан фовизам“ 



(sic!). Поповиќ жали што Мартиноски пристапил кон школа „што 
е резултат на сето она што беше нездраво во уметноста на За- 
падот“.

Критичарот на „Време“ Драган Алексиќ вели за уметникот 
дека е сликар кој, покрај линијата што е карактеристична за експрс- 
сиомизмот, се одликува и co оригиналси колорит; затоа ова сли- 
карство е „вистински особено, а неговите платна се мошне инте- 
ресни“.88 * 90 * Растко Петровиќ одбележува дека Мартиноски покажал 
оти „меѓу сите наши слинари има најсмел, најмлад темперамент“, 
истакнувајќи редитца особености на неговите дела игто се суштествени 
за експресионизмот: „ . . . тој . . . распоредувајќи ги по еден дина- 
мичен план односите на масите и боите, ги деформирал ликовите 
па оние што ги портретирал, претставувајќи ги co едно око или бсз 
очи воопшто . . .“9|

Петровиќ ја истакнува новрзаноста на Мартиноски co Моди- 
лјани, но и дека е „и тука, по својата природа, многу потврд, по- 
остар и побрутален"; тоа се гледало и од несентименталниот, исчи- 
стен од чувствителноет колорит и „од опасноста сликата на Марти- 
носки да премине во графика или барем да означи некој вид мани- 
ризам“.92

Според Пиво Караматиевиќ. co Мартиноски како да „владее не- 
која таинствена сила што . . . го фрла ... на работ на иервно Han- 
Haro творење“. И, нагласувајќи дека неговите дела имаат необично 
многу живост, Караматиевиќ смета дека Мартиноски повеќе се при- 
ближува „кон германското сликарско психологизирање, иако по- 
минал низ Париската школа“.93 Милан Кашанин ја истакнува но- 
вината на ликовното изразување на Мартиноски, неговиот „суров 
и несентиментален темперамент“, co специфичности карактеристични 
за експресионизмот: „ . . . додека мнозинството наши млади сли-

88. ДРУГАРИ, 1937
FRIENDS, pencil
молив на хартија, 41 X 34
Сиг. д. д. N. Ѕ. Martinoski 1937
Con. Гал. Н. Мартиноски,
Крушево



кари одат зад примерот што го дадоа Матис, Утрило, Вламенк, Дсреч 
и, бо подалечна линија, Сезан и Ва.н Гог, дотогаш на Мартиноски му 
се поблиски Модилјани, Кислинг, Сутин и извесни германски сли- 
кари“.94 Како и кај нив, и кај Мартиноски цртежот доминира над 
колоритот, конструкцијата над реалистичкото бележење, слободата 
на експресијата над совладувањето на впечатокот.

Во критиките има објаснуваља за подлабоките мотиви опрѕ- 
делувањс-то на Мартиноски за експресионизмот. Така, се укажува 
дека ставог на уметникот мора да се објасни само co навлегување 
во „психолошките околности на самото творење14: гротескноста и 
трагизмо! на лииијата на експресионистите е израз .на човековата 
духовна состојба, како што вел;и Драган Алексиќ.93 Тука е искажана 
и една сцеиа, што е во соодветство co другите мислења за Марти- 
нсски: „И кога еден уметник од средина каква што е нашата Јужна 
Србија пројавува еден нималку задоцнет став спрема животот низ 
уметноста, тогаш ни изгледа дека работата о мошне совесна и мошне 
искрена“. Овој автор ја одбележува и поврзаноста на Мартиноски 
co оредноввковното сликарство, согледана во посебниот третман на 
линијата и колоритот, особено во некои портрети: нешто co што сс 
согласуваат Растко Петровиќ и П. Караматиевиќ. Овој, за разлика 
од Сава Поповиќ, кој ги критикува композициите на Мартиноски, 
смета дека уметникот располага co „една од најважните сликар- 
ски способности: смислата за композиција“.

За колоритот на Мартиноски оцените се, исто така, различни: 
некои нетативни моменти истакнува Кашанин, но тој го нагласува 
и нешосредниот пат и цел на Мартиноски, новото што го внесува тој 
во тташата уметност. Кашанин одбележува дека смелата композипија 
и изразната линија го доведуваат Мартиноски до работ на карика- 
туралноста и „до тешки какофонии во колоритот". Освен Р. Пе- 
тровиќ, позитивно мислење за неговиот колорит имаат и другите 
критичари.

Сите критички написи наспоменуваат дека Мартиноски им дава 
предност на портретот, фигурата и актот, а дека помалку се за- 
нимава co мртвата природа и пејзажот. Мартиноски се претставил 
co 22 творби, главно слики и неколку цртежи. Меѓу фигуралните 
мотиви се наоѓале и делата: „ПорокД „Џанам“, „Раде Драинац", 
„Емша11, „СпортисткаД „ЦиганкаД „Мојата мајка“, „Ајша“, „На 
дното“. „Портретот на Раде Драинац“ го знаеме само врз основа 
на репродукцијата објавена во текстот на Сава Поповиќ, зашто ори- 
гиналот е непознат. Делото како да завршува една понагласена кон- 
структивистичко-пластична епизода во творештвото на Мартиноски, 
како во маслата „Автопортрет" и „Граф Крафченко“ од 1931, и исто- 
времено се „отвора“ кон некои други творби прикажани на из- 
ложбата.

Од сите дела на изложбата во критиките најмногу е споме- 
нувана сликата „Порок“ (1931/32). Овој полуакт на седната млада 
жена, која во левата рака држи цигара, е обликуван co вретенесто- 
цилиндрична заоблеиост и издолженост, видена особено кај многу 
женски актови на Модилјани. Телото е изведено co танки, но вид- 
ливи контури. Површините меѓу нив се дискретно модулирани во 
еден жолтеникаворозикав инкарнат, co „плитко“, изедначено нане- 
сени бои. Деталите на лицето се шематизирани, co стилизација што 
се граничи co карикатуралност: некаква чудна „мешаница“ од про- 
цедури видени во делата на Модилјани, Грос, О. Дикс и др. Да пот- 
сетам дека „Порок“ ја открива онаа посебна тематска област во 
сликарството на Мартиноски од првата половина на триесеттите го- 
дини што е поврзана co проституцијата и еротската уметност. По- 
гледната од тие аспекти, сликата „Порок“ има програмско-симбо- 
лично значење во уметноста на Мартиноски.. Сите елементи на твор- 
бата укажуваат на стилски особености што се синтеза не само на
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модилјаниевски композициони, цртачки и колористички елементи, 
co наметливата бруталноот, провокативност и деформација на из- 
весни мотиви карактеристични за експресиоиизмот, туку и на нив- 
ната поврзаност co истанченоста на византиската иконографска шема, 
co што се доаѓа до еден предизвикувачки промискуитет: м?еѓу не- 
што приземно и одбивно — co нешто што е возвишено и благородно. 
Конечно, тука треба да се спомене *и Ото Милер. Овој германски 
експресионист, co своите чести претстави на разголени женски тела 
на Ромки или вљубени двојки, несомнено и е најблизок на ликов- 
ната формула на Мартиноски. Мјеѓутоа, сметам дека во тој период 
немало какви и да е можности за непосредно влијание.96 „Порок“ 
може да се смета како еден детаљ од естетската амбивалентност иа 
формите на експресионизмот воопшто. Да се потсетиме, на пример, 
на „Мадона“ на Едвард Мунк, во која сензуалноста, опсесијата co 
страсната желба за жената речиси „богохулно“ сраснала co асоци- 
јацијата на еден сакрален поим — лик. Co „Порок“ Мартиноски 
уште еднаш ја потврди својата осаменост во тогашногго југословен- 
ско сликарство. Тоа може да се смета за една од последните етапи 
во развојот на Мартиноски од неговиот „Автопортрет“ во 1930 до 
1932 година.

Тематско-содржинска сродност, структурално-пластична бли- 
скост co сликата ,,Порок“ има делото „На дното“.97 Од друга страна, 
„На дното“ е поврзано co сликата „На црвениот миндер“.98 Co овие 
две дела: „На дното“ и „На црвениот миндер“, уште еднаш се до- 
кажува творечкиот немир на Мартиноски, врз основната стилска 
насоченоот: експресионизмот. Додека „Порок“ е дело сето стегнато 
во цврстиг облици, сликите „На дното“ и „На црвениот миндер“ и 
порано разгледаната „Две од оние“, произлегувајќи од ист основен 
пластичен концепт, ее наметнуваат како доста „разнебитеии" струк- 
тури. Нивните маси, облиците на телата, главите ја задржале „цилин- 
дричноета“, заоблените делови како појдовен систем во „граден>ето“ 
на сликата.'19 Контурите се изведени co нагласен цртеж, чија искри- 
вена поаглеста и тврда линија е нееднакво „влечена“, co поголема 
или помала небрежност. Плотните, омеѓени co вакви контури, имаат 
„рас-тресеии“ и неизедначени колористички површини. Боите се на- 
несувани како во сликата „Две од оние“ („Две девојки“). Упросту- 
вањето на ликовите е спроведено co наметлива деформација, дове- 
дена до карикатуралност, како во некои дела на Пабло Пииасо, Кирх- 
нер и Хекел, а особено во нивните графички дела. Се нагласува не- 
каков марионетско-кукленски впечаток во искривените тела, во на- 
метливата дречлива боја на облеката и на косите (лимонжолтата, кр- 
вавоцрвената, кобалт1нозелената, темносината, нападно жолтата, ка- 
феавата итн.); во дезорганизираната композиција co скржави, но ка- 
рактеристични детали се инсинуира амбиент (кафеанска маса, сто- 
лови, тезге, „Црвен миндер“ и сл.), што им одговара на оние што 
се „на дното“. Некаква анимална сензуалност пробива од апатичните 
ликови на оние жени „за задоволство“ и од нивните деформирани 
тела, поради вулгарниот „занает“ што го практикуваат.

Сликата „Ајша“10и е една од многуте претстави на Ромки и му- 
слиманки, кои Мартиноски ги создаде веќе во првата половина на 
четвртата деценија. Во нив е применета една основиа обликовна 
шема; таа открива стилизација на творбите, инспирирана од Моди- 
лјани и Сутин. Од 1930 до 1932 година се гледа (постепено намалено) 
нивното подведување под здржана, недоследна кубистичко-конструк- 
тивистичка обработка. Истовремено, сета, изразност на Мартиноски 
покажува еден пристап што содржи понепосредно, посурово, така 
да се рече, „балканизирано" третирање на ликовните средства Тоа 
е нешто што произлегува од комплексни психолошки причини, мо- 
жеби интуитивни или потсвесни реакции на уметниковата личност, 



понепосредно доближена до животната фактура на иеговите личности 
— мотиви, отколку што би значело некои пропусти предизвикани 
од недостиг на професионална совесност или ликовна култура. При- 
чина за тоа, според мене, е една негова страсна сродност co горчли- 
вата животна стварност, co општествените состојби незасегнати од 
надворешен рафинман, co социјално и духовно декласираната група 
луѓе што е извор на неговите творби. Овој момент е третиран до- 
ста шематски и неточно во критиките за делата на Мартиноски во 
периодот помеѓу 1930 и 1932 година, а во поширока смисла, за сето 
негово творештво, се до средината на четвртата деценија.

„Ајша“ претставува седната фигура на девојче во муслиман- 
ска облека. Површините на фигурата се насликани така што на 
еден потанок долен слој се нанесени петна, црти, појаси размач- 
кана боја. Почисто и попедантно бојата е третирана на лицето, co 
благи нијанси што ја подвлекуваат стилизацијата и шематичноста 
на деталите.'01

Една од сликите што сигурно биле изложеии е и маслото »Џа- 
нам“102, што претставува, пред се, варијанта на постапката во сли- 
ката „Ајша“. Меѓутоа, обликувањето на главата, психолошката ка- 
рактеризација на ликот, веќе внесува новини што ќе се развијат 
целосно во еден подоцнежен период. Стилизацијата е .изведена co 
поголема грижа, без нагрубување ,на физиономските белези: тие 
веќе инсинуираат значително поголема блискост co Кислинг отколку 
co Модилјани. Милозливоста, неагресивноста на ова дело, иајверо- 
јатно, беа причината за тоа што тоа беше толку често излагано, дури 
и тогаш кога Мартиноски веќе имаше други творечки преокупации. 
Оваа слика има своја варијанта што се наоѓа во Југославија, наста- 
ната во истиот или во мошне близок период, можеби co желба за 
поинаква обработка, според варијантата што е сега во Америка.103

Покрај „Ајша“ и „Џанам“, во написите од 1932 година се спо- 
менуваат уште неколку слики: „Циганка11, „Емша“, „Спортистка“, 
„Мојата мајка“. Постојат неколку творби >на Мартиноски што мо- 
жат, co различна веројатност, да се поврзат co овие наслови, осо- 
бено преку споредба на она што е речено во написите, co познати 
дела што имаат сродни ликовни особини. Така за „Емша“ и за „Спор- 
тистка“ се наспоменува дека се веројатно инспирирани од среднове- 
ковното фреско-сликарство, што е забележливо преку стилизацијата 
на линијата што графички ги подвлекува сликарските планови на 
уметникот.104 Што се однесува до сликата „Спортистка“, таа, е, всуш- 
ност, репродуцирана во „Политика“ од 15. 2. 1932 година, како „Пор- 
трет“; немаме податоци за тоа каде е оригиналот.1Љ

Можната слика „Емша“ стилски произлегува од сродни моди- 
лјаниевски и конструктивистички моменти: ликот на млада девојка 
во муслиманска облека е уште повеќе сроден co „Портрет на Олга“ 
(1930), отколку co „Ајша“. Според тоа, „Емша“ можела да биде 
настаната кон крајот на 1931 година.106 Сликата од МСУ, Белград, 
претпоставениот оригинал на „Емша“, е фигура на седнагга девојка, 
co кокетно извиена става на заоблено, кревко тело.107 „Цилиндрич- 
носта“ на облиците е карактеристична и за неа. Главата е co речиси 
јајчесто-елипсовиден цртеж. „Монголоидната“ физиономија, мани- 
рично извитканиот иос, косите „бадемести очи“ и сл., се мошне бли- 
ски и co решението на „Ајша“.

Потпирајќи се, пак, врз искажувањата на Караматиевиќ, некои 
наслови од изложбата можат да се поврзат co познати дела: „Во 
поглед иа обработката и чувството на тонот и бојата, значително се 
одделуваат од другите творби и платната: „Циганка“, „Мојата мајка“, 
„Офицерскиот дом во Скопје<(. Co овие дела Марлиноски е повеќе 
прикажан како јужњак".108

„Мојата мајка“ е веројатно сликата што се наоѓа во Крушево, 
во Галеријата на Н. М.109 Делото „Офицерскиот дом во Скопје“ е на- 



станато во втората половина на 1931 година. Сликата „Мојата мајка“ 
поверојатно потекнува од самиот почеток на 1932 година. Протста- 
вува старица во темна облека, седната на старински стол, co ра- 
цете на скутот. Крупната глава е co заоблен, благо издолжен лик. 
Деталите се грижливо предадени, co здржан експресионистички трет- 
ман, кој како да допира до некои влијанија од Оскар Кокошка. 
Боите се положспи во „зрнеста“, пастуозна фактура. Одбегната е 
стилизацијата, „психологизирањето" и антинатуралистичката пре- 
образба, што се забележуваат кај други дела на Мартиноски од оваа 
изложба во 1932 година.

„Циганката44 што се споменува во написите е веројатно маслото 
кај д-р М. Пејовиќ во Ниш.110 Нејзината глава е предадена co посу- 
рова ликовна морфологија, co масивни форми.

За пејзаж.ите што се споменуваат во приказите е речено дека 
некои се понови, а други постари. Така и сликата „Еврејското маало 
во Скопје“ е спомената во еден од текстовите.1” Таа е многу сродна co 
други дела прикажани на истата изложба: ,,Ајша“, „ЏанамД и др., 
а се разликува од другите пејзажи, особено од „Пејзажот од Скопје" 
од 1931 година.

Сликата „Еврејското маало во Скопјс“ е решена co геометриско- 
коиструкт1ивистичка ‘.насоченост. Композицијата (за разлика од „Пеј- 
зажот од Скопје“, 1931 годииа, кај д-р С. Радојчиќ) е доста цврста, 
збиена. Плановите се карактеристично „планиметриски" иззедени, 
конструктивистички расчленети. На одредени гдеста се вкрстуваат 
или се пробиваат меѓусебно под остри агли геометриски облику- 
ваии површини. Илузионистичката описност е нарушена. Боите се 
звучни, чуЕствувани co некаква медитеранска топлина, но co по- 
смирени" (иако јасно дефинирани) то.нски односи.

Во еден напис сс споменува и „Риба“ (каггалошки бр. 7), како 
едно од најуспешните остварувања на Мартиноск-и.112 Начинот на 
кој е сликана оваа „Риба“ во основата е истиот 1111'0 се среќава и 
кај другијте дела на оваа изложба. Можеби најмногу во сликите „На 
дното“, „Две од оние“ итн. Така, формите во „Риба“ се градени co 
„внатрешен цртеж“, прсдаден co потези на четката во сите насоки, 
co различен интензитет и широчина. Трагите на потегот се нервозни 
и развлечени, контурите се наместа подвлечени, а наместа раски- 
нати. Се е засилено co впечатокот дека задниот план е надигнат, 
како и Ео н1екои дела на Сутин, co кои оваа „Риба“ на Мартиноски 
има најмногу сродности. Боите на покривката се стемнети, послу- 
жавникот е нечисто жолтозеленикава површина, а рибата е главно 
неодредено зеленосива, co поединечни акценти ита жолта и порто- 
калова. Како акцент е поставона жолтозелената боја на лимонот.

Од она што може да се заклучи за оваа изложба произлегува 
дека таа претставувала важна етапа во творечкиот развој на Марти- 
носки. Делата изложени на неа за Кашанин се „успешен резултат 
на една иитересна сликарска замисла" и „претставуваат и нов пат 
во нашата современа уметност, на која и се потребни вакви освежу- 
вања“."3 Се разбира дека co право се одбележувани и редица кри- 
тички забелешки, при што авторите не забораваат да ја укажат 
посебната улога на Мартиноски, неговиот талент и младоста. Мо- 
жеби исклучок прави, во извесна смисла, нешто пристрасната и 
априористичка оцена на Сава Поповиќ.114

Мартиноски во мај 1932 година учествувал и на Четвртата про- 
летна изложба во Белград, co слигката „Акт“ (бр. 74). Во врска co 
идентификацијата на овој експонат се јавуваат повеќе тешкотии. Пред 
се, познати се неколку дела на уметникот co ваков мотив, што, спо- 
ред сите укажуван>а, бездруго настанале во овој период. Раководејќи 
се од тоа како е работена претставата на „Седната жена“ ,на грбот 
од втората, „смедеревска“, варијанта -на „Џанам“, што е од крајот



на 1931 или од почетокот на 1932 година, се глсда дека неколку 
актови, на кои е претставена извесна Цвета, се идентично сликани.11" 
Тоа се нагласени, широко расчленети, „браздести“ и доста густи 
потези. Облиците се извлечени, долги, co „растворени“ контури. Де- 
талите, поради начинот на сликањето, се скициозно-импулсивно на- 
фрлени. Во боите доминираат темноокерната, окерножолтата, жол- 
тата, црвената и розикавата. Бидејќи засега не се позната други 
актови на Мартиноски од овој период, веројатно е дека некоја од 
овие претстави на Цвета била изложена на Пролетната изложба 
од 1932 година.

Според написот: „Како се гледаат тие себеси“, објавен во вре- 
мето на одржувањето на изложбата, произлегува дека Мартиноски 
учествувал и co еден свој автопортрет!116 Така, прч споменувањето 
на изложените автопортрети на повеќе уметници (Т. Кризман, Т. 
Швраќиќ, Т. Краљ, И. Мештровиќ, Б. Стевановиќ, Т. Росандик, П. 
Поморишац, М. Тартаља итн.), за Мартшноски се одбележува: „Мар- 
тиноски просто изненади. Неговите вистински очи имаат нави- 
стина некаков коггнеж што пробива во бесконечност, но ни- 
когаш човек не би можел да заклучи дека неговото лице може да 
оддава толкава расна суровост и ширина на духот. Тој во животот, 
еепак, е поинаков човек, но неговите платна го претставуваат ваков 
каков што е на овој автопортрет“.!|7 „Каков е“, дали може да се 
прифати заклучокот на С. М. П., донекаде може да се заклучи од 
малагга репродукција на „Автопортретот" на Мартиноски, кој инаку 
досега не е пронајден. Co овој „Автопортрет“ Мартиноски е многу 
ггоблизу до извесни драматично нагрубени ликови во делата на Су- 
тин, а во извесна смисла и на Кремењ и Кикоин.

Од каталогот на „Пролетната изложба на јужносрбијанските сли- 
кари“ во Скопје се гледа дека Мартиноски работел во жирито за 
оваа изложба, заедно co неговите пријатели д-р Д. Неделжовиќ и д-р 
Ф. Месеснел. Бил изработен плакат од Петар Бибиќ, сликар и ва- 
јар. На изложбата Мартиноски изложил неколку дела: „Циганка“, 
„Двс од о«ие“, „Риба“, „Пејзажф „Мојата мајкаф „Скица“, „Скица“, 
„Скица“, „Фигура“ (скулптура).

Експонатот „Фигура“ (скулптура) е веројатно малата гипсена 
пластика настаната 2 години порано (1930), што оега е во Скопје 
(Злата Мартиноска). Погоре видовме дека и co оваа скулптура, што 
многу и должи на општата мнспирација од Бурдел, Пачуреа и Бар- 
лах (при што „аглестите форми на Барлах се смекнати co поголема 
заобленост и издолженост на формите), Мартиноски се потврдува 
како „непоправлив“ експресионист; тука е изделен од она пгпо 
можело да се сретне во тогашната југословенска скулптура. Се ја- 
вува и како прв школуван вајар во Македонија.

Експонатите изложени како „скица“ можеби биле цртежи, меѓу- 
тоа, изгледа дека од таа година е зачуван само датираниот „Пор- 
трет на Даница Антиќ“. Овој цртеж, меѓутоа, не бил изложен на 
скопската пролетна изложба. Ако го земеме како можност за ука- 
жување за тоа какви биле цртежите на Мартиноски, се гледа дека 
тие биле изведени co остра, вешто манипулирана линија, која низ 
блага геометричност во извлекува она што е битно во дадениот лик 
или фигура.

За учеството на Мартиноски на оваа изложба се произнесе 
неговиот колега Лазар Личеноски. Укажувајќи ,на отсуството на Ко- 
џоман, Караџа и др., Личеноски одбележува: „Она што на оваа из- 
ложба и дава свежина и сериозен тон, тоа се трудовите на г. Ни- 
кола Мартиноски. Ео концепција на Модилјани, па дури и на Зак, 
тој дава понекогаш мошне духовити стилизации во цртежот. Нај- 
добри творби на оваа изложба се нетовиде риба (бр. 41) и Циганка 
(бр. 39)“.118
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Во оваа година се зацврстува соработката на Мартиноски co 
„Облик“. На седмата изложба на „Облик" во Белград (ноември 1932) 
Мартиноски учествувал co пет дела („Пејзаж", „Циганка“, „На ди- 
ванот", „Ученичка" и „Портрет").

Сликата „Портрет" е репродуцирана во „Време" од 11 ноем- 
ври 1932 година. Оригиналот не е пронајден. Во таа смисла Марти- 
носки го продолжил дотогашното стилско движење, како на пример 
во сликите „На дното", „Порок“, „Портрет на Раде Драинац" итн. 
Извесна „иконичност" на овој лик, неговиот експресионизам е од- 
бележан и од критиката?19 Таа, инаку, скржаво се произнесува за 
делата на Мартиноски од оваа изложба, повторувајќи ги искажу- 
вањата што истите автори ги дале уште порано за творештвото на 
Мартиноски: врската co Модилјани, нагласената деформација што 
оди до гротескност, колористичката недоследност, особената привр- 
заност кон експресионизмот итн. на сликите „Ученичка“, „Циганка", 
„На диванот" за кои, од друга страна, се вели дека се оние што 
заслужуваат најмногу внимание.120

Од 1932 година веројатно е сликата „Три грации", што сега сс 
наоѓа во Белград121, а е необично блиска co маслата „Две од оние“, 
„На дното", „На црвениот миндер“, „Порок". Се чини дека се ко- 
ристеми и исти модели, сега помалку искривени и нагрубени. Имаат 
малку поблаги контури на облиците, понежна сензуалност, а деј- 
ствуваат отпуштено, co здржана женственост. Некои детали ее цр- 
тачки и колористички шематски и речиси згорнично довршени (осо- 
бено рацете, лицата, нозете). Физиономиите се предадени co карак- 
теристичните карикатурални издолжувања, преку линеарно-колори- 
стичката стилизација: се гледа малку посилното „експресионистичко" 
наследство, извлечено од многу фигури, актови и ликови на Кирх- 
нер, Хекел, Бекман, Дикс итн.

Еден основен слој, co нечиста бледожолта боја на телата, е по- 
ставен co „размачкување“ на потезите. Врз него се нанесени кратки, 
наметливо неправилни, обоени траги, главно гцотемни жолти ни- 
јанси, темноокерна, кафеавоцрвеникава. По лицата „шрафирањето" 
е заменето co нафрлување на петна co агресивна колористичка звуч- 
ност, што контрастираат co темниот или светложолтиот или „црве- 
никавиот" овал на распуштените коси. Интензивното црвенило на 
диваногг и столот, одделни партии на синото и зеленото, се поставени 
како чисти плотни, без градирање на нијансите, односно само колку 
да се инсинуира амбиентот.

Особено е интересна сликата што условно ја одбележувам како 
„Во кафеана II"?22 Претставува внатрешност на некој локал (се 
чини скопскиот „Океан"), разрешена co сите карактериспики веќе 
забележани кај делата „На дното", „Две од оние", а особено, во 
ликовна и психолошка смисла, кај „Порок". Од друга страна, „ико- 
нографски" најцелосна споредба може да се направи co сликата „Ком- 
позиција" (или „Во кафеана I") од Крушево за која заклучив дека 
е од 1930 го/дина. Сцената е „ангажирана" во некаква грчевита, на- 
местена веселост, поточно распуштеност. Ова е нагласено co карак- 
теристичните стави и движња на телата на одделни фигури (пејач- 
ката, жената co цигара, хармоиикашот). Жовијалната, речиси ани- 
мална психологија и емотивност се согледува во лицата на жените, 
мажите (особено на машката глава во левиот горен агол). Облиците 
се стетнати co заоблување и речиси геометриска дотераност на од- 
делни делови. Физиономиите се крајно шематични, како и во ,.По- 
рок": зјапнатите усти, хипертрофираните очи и носови го нагла- 
суваат карикатуралниот, статичен и марионетски аспект на озие ли- 
кови. Ова е, несомнено, една од сликите во кои Март>иноски нагла- 
сено се доближува до аспектите на сликарскиот израз на герман- 
ските сликари Грос, Дикс, а можеби и Бекман. Но, несомнено (без 



да се има друго толкување .за тоа, освен заедничкиот содржинско- 
формален стремеж) и co некои творби (од кои извесен број настанале 
подоцна и од сликата на Мартиноски) на американските уметници 
Левин и Бен Шан: оние во кои се предадени речиси идентични оп- 
становки, речиси идентична социјална проблематика. Споредена co 
некои дела на Игњат Јоб и Маријан Трепше, оваа слика на Мар- 
тиноски покажува колку македонскиот уметник во овој период е об- 
земен од мошне актуелна (интернационална. и ,,домашна“) по своите 
аспекти ликовна проблематика. Заедно co другите порано обработени 
дела („Порок“, „Две од оние“, „На дното“ итн.), co силата на сво- 
јата содржинска и формална поставеност творештвото на Мартино- 
ски — без оглед на тоа дали постои свесна теиденција на авггорот 
— се доближува до аспектите на некои видови социјална или анга- 
жирана уметност.

Што се однесува до датирањето на сите овие дела, треба да 
се прифати дека настанале од крајот на 1931 до крајот иа 1932 го- 
дина. Засега е тешко да се изврши некаква прецизна хронолошка 
класификација.

2. ОД ЕКСПРЕСИОНИЗАМ
ДО РЕАЛИЗАМ
(1 933—1 935)

Co изложбите на делата на Мартиноски од 1932 година во глав- 
ни линии завршува периодот на неговото уметничко „раѓање“ и 
стилски развој што е поинтонзив1но поврзан co особеностите на 
францускиот и на германскиот експресионизам.

Натамошниот развој на овој уметник нема да ги исклучи од 
изворите на неговата инспирација импулаите што ги доби од таа 
своја неколкугодишна определеност: во структурата на некои модер- 
ни правци и настојувања да ги бара најсоодветните изразни сред- 
ства за својата чувствителна уметничка личност. Како што веќе 
укажав, Мартиноски беше предодреден за тој специфичен метод 
на поливалентно пластично изразување, што му е својствен на 
европскиот експресионизам од дваесеттите и од почетокот на трие- 
сеттите години, пред се. Тоа е оној стремеж да се соопшти својата 
личност низ нешто што може да се озиачи како начин на „ослобо- 
дување“ од сит-е кошмари, трауми, страсти, што ги раѓа современото 
општество, неговите етички пропасти. Но и како изградување на ре- 
зерва спрема големите идеи и идеали, зашто и тие често се до- 
живеани како лага или како вид на отуѓување на уметниковата лич- 
ност од нејзината човечка суштина. Наспоредно co тоа, тука е при- 
сутно и чувството на уметниковата вина: зашто многу од тие по- 
роци, рак-рани на современото општество, многу од тие визии на не- 
говото „дио“, често како да ја „скокоткаат" неговата личност, откри- 
вајќи некои темни простории на сопственото битие. Иако кај Мар- 
тиноски постоеше обид, како што реков и понапред, грдото во жи- 
вотот да се преведува co „грда“ пласпична форма, тој не ја до- 
веде својата изразност до оној тип цинична деформација што се 
среќава, на пример, кај Грос. Мартиноски воспоставува одредена ди- 
станца во третманот на темите co личности од скопското дно, co 
што не ги засега докрај длабинските причини, крајните мотиви на 
нивната општествена и животна оитуација; но сепак е многу „погор- 
члив“ отколку, да речеме, Игњат Јоб во некои дела co „баханални“ 
визии, зашто, настанол кај Јоб е само повод за она што се решава 
на суштински ликовен план, додека кај Мартиноски постои одредено 
„жртвување” на привлечноста на изразот, во инт1ерес на иеговата 
намера предметот да го соопшти на ангажиран, патстичен и афектиран 
начин.

Видовме дека >и досега Мартиноски не го сведува својот интерес 
само на една ограничена тематска зона, ниту на еден тесен, едноличен 
стилско-ликовен концеггт. Во обработката на дадената тематика или 



мотивски проблем, сообразувајќи се co задачите што му ги претста- 
вува тоа, Мартиноски сепак го следи, се повеќе зависи и од влија- 
нието на публиката. на оние што ги прифаќаат неговите дела. Разно- 
видноста на ликовните пристапи на Мартиноски се повеке е усло- 
вена и од тоа сообразување co желбите на потенцијалната клиентела. 
Оттука веќе до овој момент (до 1933 година) неговата ,,продукција“ 
во областа на мртвите природи и одделни пејзажи, иако во главни 
линии не е надвор од општото стилско движење на уметникот, го по- 
кажува „двоењето“ на негевата личност. Извесна „корозија“, бав- 
ното смирување на агресивното и на предизвикувачкото во твореш- 
твото на Мартиноски за еден малограѓански менталитет никогаш 
нема да се изведе докрај. Зашто, по линијата на формално-стилските 
карактеристиии творештвото на уметникот ќе еволуира, но тоа нема 
да уништи една особина |на неговата уметност: свртеноста кон чове- 
кот, кон неговата фигура и лик, како посебна животна определба за 
хуманистичка, човекољубива филозофија и како ликовно естетски 
интерес.

Мартиноски нема да ја крие во своите дела социјалната си- 
туација, што ќе ја гледа во Македонија од пред војната. Меѓутоа, 
оние што ќе ја консумираат неговата уметност, нешто што се случи 
и co нафеволуционерните, во содржчнско-формален поглед, умет- 
нички дела на нашата епоха, ќе ја извршат истата онаа „операција“ 
на „умртвување“ — на преобразување на се што е провокативно и 
„конспиративно“ во бизарност, во несекојдневиост, во монденска ку- 
риозност и надворешна „пикантност“. Несомнено е дека Мартиноски, 
нако што fee1 се види понатаму, fee умее и за таков интерес да даде 
доказ за својата творечка „сообразл(ивост“. Одделни поставувања 
спрема неговото творештво fee ја истакнуваат (понекогаш co прецизна 
тенденција и co одредена црагматичност) таа врзаност на Мартиноски 
за специјалниот пејзаж на едно време, не одречувајќи ја нејзината 
ликовна вредност. За тоа ќе стане збор во натамошното излагање.

Меѓутоа, овој процес во уметничкиот развој на Мартиноски е 
мошне рамномерен, без нагли промени. Порано усвоените пластични 
методи и формули постепено fee се развиваат, така што секоја про- 
мена изгледа неумоливо произлезена и условена од претходната 
етапа, но и од влијанијата што уметниковата личност fee ги претрпи 
во својот натамошен уметнички и животен пат.

*

Каде се движеле разбирањата на Мартиноски во тоа време, 
колку тие содржеле, ако не едно разбирање што може стриктно 
да се означи како докрај пречистена естетска концепција, тогаш 
барем како доста јасно разбирање за уметноста, можеме да согле- 
даме од еден текст објавен на почетокот на 1933 година во скоп- 
скиот весник „Вардар“. Во него е поместен написот на пријателот 
на Мартиноски, Растко Пуриќ. Покрај кажување на редица гор- 
чливи моменти од животната стварност на уметникот123, Пуриќ збо- 
рува за неговата солидна култура, за прекрасниот и незадржлив 
темперамент и ги одбележува најинтересните карактеристики на де- 
лата во ателјето на Мартиноски: . Ова ва^чч^ересволо mio може
да се сретне во скопската чаршија, цигански девојчиња и момчиња, 
изразито скопски, ориенталски. Пренесени се на платио во полн 
стил на егзотика, идеалистички, како што е и г. Мартиноски идеа- 
лист во својата љубов спрема се. Тој е наедно крајно идеалистички 
социјален и тоа го пројавува на своите платна. Но, што е нај- 
важно, тој се создава самиот себе се понов и понов, посилен, по- 
добар, пооригинален“.



Од текстот е очигледно соживувањето и искрениот респект на 
Пуриќ спрема Мартиноски и спрема неговото творештво. Меѓутоа, 
без оглед на извесната пренагласеност на неговите оцени за делата 
на уметникот, Пуриќ одбележува една нивна особина, што сметам 
дека е точно формулирана: се подвлекува „идеалистичката социјал- 
ност“ на Мартиноски, што е погодна формулација за неговиот однос 
кон социјалната проблематика. Тоа би значело дека во него не е 
вклучен некој определен, политички тенденциозен 'или идеолошки 
обоен став, туку општ хуманистички став: идеалистичкото би тре- 
бало да се разбере како прагматички „незаинтересиран хуманизам“, 
односно — интерес за социјалното, непоттикнат од некоја цел надвор 
од релацијата на уметниковата личност спрема личноста на дру- 
гите, како сочувство, како учество во нивната социјална положба.

За 1933 година се врзани и првите остварувања на Мартиноски 
во ѕидното сликарство.

Од анонимниот автор на написот: „Две современи фрески во 
Скопје“124 дознаваме дека една ,,убава куќа во Скопје, ѕидана во стар 
бојарски романско-византиски стил“, сопственост на Михајло Шка- 
перда, „ја имала таа среќа“ во нејзиниот хол да бидат сместени 
фреските на Мартиноски, „најголема инвестиција“ што еден богат 
човек можел да си ја допушти „во денешново врсме“. За жал, не- 
маме податоци за тоа колку изнесувала таа „инвестиција“. Co оглед 
на тоа дека овие дела се први реализации на Мартиноски во една 
серија остварувања од ваков вид ѕидно сликарство, мошне е важно 
согледувањето на нивните карактеристиии — онолку колку што 
тоа го допупттаат скудните податоци.12"

Во текстот е предаден описот на двете фрески. За онаа што е 
означена како „Шумадиска идила“ се вели дека „е полна co бои 
и линии, дадена co раскошна елеганција и силна ведрина“, постап- 
ка што се означува како „проста, но пластична замисла“.126 Co оглед 
на тоа дека оваа фреска сега (1979) е повторно откриена, иако co 
значителни оштетувања, можеме полесно да ги следиме овие твр- 
дења.

Другата (уништена) фреска, наречена „Јужносрбијанска идила“, 
повеќе го привлекла вниманието на авторот на текстот. За неа се 
вели дека е многу покомплицирана во композицијата, во цртежите, 
во боите 'и во „нивните преливи, растурени во еден простор толку 
полн co живот, ритам ,и страст“.127 Во ова второ дело на Марти- 
носки имаме наполно симболична слика, „полна co воздух ... co 
некоја винска опиеност, co наши(нска музика и нашински оган. Так- 
вите слики старите ги викале Абоданс (на латиница; всушност тре- 
ба: Абоиданс, м. з.), Сиесте, Кончерто итн. Ние би ги нарекле „тефе- 
рич“, зашто обработуваат наш живот и наша психологија.128 Боите 
биле мошне интензивни (сината, зелената, кафеавоокерната, црве- 
ната итн.), co карактеристични тонски вредности, што веројатно ја 
подгревале таа анакреонска, пасторална и дионизиска атмосфера. Во 
обете фрески ликовната постапка покажува изв-есно смирување, здр- 
жување на изразиите средства, а позабележливо во „Шумадиската 
идила“: тука формите понагласено добиле една блага заобленост, 
грациозност, дури кокетност, задржувајќи го оној аспект на нешто 
куклено, марионетско во претставите на Мартиноски. Ликовите 
особено го подвлекуваат овој аспект, подведувајќи ја стилизацијата 
до навистина прециозно-иконска дефинираност: издолжени, „ди- 
1весто“ тркалести глави и облик на лицата, накривени таастрана co 
чудна милозливост и нежен манир; деталите се стилизирани, co на- 
гласување на извесна шематичност и декоративност (големи, „баде- 
мести“ очи, издолжени носови, малечки усти итн.). Во „Јужноср- 
бијанската идила“ ракурсите, извртеноста, необичноста и каракте- 
ристичноста на ставите, понагласената „аглестостД издолженост на 
контурите' и деталите на облиците, ја нагласуваат експресивноста 



на сцената, поголемата сетилност, вознемиреност на изразот. Во оваа 
творба Мартиноски е поблиску до некои аспекти во одделни дела 
на некои наши и странски уметници. Меѓутоа, несомнено е одредено 
и се понагласено инспирирање од срдновековната византиска ли- 
ковна естетика, особено во одделни решенија: композициони, цртач- 
ки, колористички, и во психолошката обработка на ликовите, во која 
е спроведена една ненаметлива, лирски доживеана спиритуалност.

Овие тенденции кон една не само теоретски формулирана по- 
врзаност co нашата средновековна уметност, освен во делата во ку- 
ќата на Шкаперда, Мартиноски ги изрази и во некои друпи творби 
од 1933 година.

Една од сликите за кои е мошне веројатно дека се од 1933 го- 
дина, особено co оглед на развојот на одредени настојувања веќе 
забележани кај делата од 1932 година и потпирајќи се врз разгле- 
дуваните фрески во куќата на Шкаперда, е „Младо Турчинче", ма- 
сло на платно:129 деталите на лицето — издолжениот нос, танките 
високи веѓи, „бадеместите“ очи, малечките, co сочна црвена боја 
обликувани усни, „козји уши“ итн., го потсилуваат овој впечаток.

Овие аспекти се забележливи и во некои дела на Мартиноски 
објавувани во 1933 година во „Вардар“.|М Во нив се насетува по- 
степеното приклонување на стилот на Мартиноски кон една поздр- 
жана експресивност. Ликовите добиваат превез на милозливост, от- 
пуштеност, статичност, неагресивност. Цртежот, останувајќи се уште 
аглест, изразит, сепак ја смалува својата експресивна вознемире- 
ност. Формите се истанчуваат, добиваат некаква истоштена, речиси 
болна кревкост. Главите се манирично зафрлени или наклонети, 
co издолжени „крушести" или „дињести11 облици итн.

Некои карикатури на Мартиноски, објавени во скопскиот ху- 
мористичен весник „Каравилје", се сосем во духот на неговите кроки 
— цртежи од „Вардар“ само што е понагласена шематичноста, гро- 
тескноста на деталите итн. Меѓу нив се ■изделува цртежот-карика- 
тура објавен во бр. 5 на „Каравилје", co мошне карактеристичен 
текст, ттоттикнат од одредени шегобијни цели, но можеби и поради 
некаков друг вид алузија.13'

На пролетната петта изложба во Белград, во мај 1933 година. 
Мартиноски ја излагал сликата назначена во каталогот како „Ком- 
позиција". За тоа што се „крие“ под овој наслов може донекаде да 
ни помогне описот на Десимир Благоевиќ, кој главно позитивно ја 
оценува оваа творба на Мартиноски.132 За иетото дело Растко Пе- 
тровиќ има само патемна забелешка.133 Драган Алексиќ е поопреде- 
лен во својата добронамерна, но остра забелешка, иако нагласува 
дека Мартиноски е „реномиран сликар“, мислејќи дека е слабо прет- 
ставен.134

Меѓутоа, посебно внимание привлекува учеството на Марти- 
носки на осмата изложба на „Облик“ во Загреб и Љубљана, на која 
бил претставен co неколку дела („М. Тривановиќ", „Ајша“, „Ком- 
позиција", „Џанам“,, „Мртва природа", „Скопје“, ,,Порок“).135

Настапот на Мартиноски на оваа изложба бил несомнено добро 
забележан од критиката. Оцените се мошне разновидни, остри и 
неконвенционални. Тоа е оссбено карактеристично за написите обја- 
вени во Загреб.

Суштината на оцените за делата на Мартиноски произлегува 
од една општа поставеност на загреггската критика спрема „Облик“. 
Во неа се гледа скеггтичност спрема естетската платформа на гру- 
пата, особено во споредба co она што на критиката и се чини дека 
го открила самата изложба. Особено се анализираагг настојувањата 
на „Облик“ во изјав!ите на неговите претставници и во нивната 
творечка практика да ја нагласува својата поврзаност co совре- 
мените движења и активности во Париз. Тој аспект се оценува двој- 



но. Ce прифаќа таа поврзаност и можноста во одделни дела да е 
постигнато „европско ниво“, но се одбележува дека co тоа се губи 
индивидуалноста на изразот.136 „Облик“, наводно, не успеал да ја 
убеди загрепската критика во опстоењето на некое самостојно ли- 
ковно движење, како што е тоа, на пример, во Загреб успешно реа- 
лизирано кај младите групирани околу „Земја“. За ова пак се об- 
винува влијанието на Париз.137

Посебно карактеристичен е долгиот текст на Душан В. Црно- 
горчевиќ.138 Тоа е повеќе аналитичко-проблемски пристап, co пре- 
тензии за теоретско проучување на некои прашања, за кои му се 
чини дека ги открива изложбата на „Облик“, отколку ликовна кри- 
тика. Стремежот да биде објективен, Црногорчевиќ го спроведува 
доста неуспешно. Тој смета дека на изложбата се разоткриваат два 
противставени пристапа кон уметноста, кон толкувањето на нејзи- 
ната функција, улога и значење, во рамките на едно социјално по- 
стоење и дејствување. Тука Црногорчевиќ навестува дека тој е за 
она разбирање кое уметничкото творештво го прифаќа како само- 
целна суштина, заради самото него, незаинтересирано за програма, 
за цел надвор од неговото постоење како „убавина“. Другиот пол, 
видлив, според Црногорчевиќ, на оваа изложба, е творештвото што 
сака „да служи“, да се ангажира во социјалната стварност во која 
се остварува. На чело на такв.ите дела Црногорчевиќ ги става твор- 
бите на Мартиноски.139 За овие дела авторот забележува дека би 
можела да им се стави етикета антиуметност или неуметност, „не- 
што заради мотивот, уште повеќе заради начинот на обработката 
и заради техниката на обработката“. За да се претстави како објек- 
тивен судија, Црногорчевиќ ги дели творбите од оваа изложба само 
како „уметност бр. I" и „уметност бр. 2“. За втората вели дека им 
одговара на луѓето кои како идеал можат да имаат дела какви што 
се „Композиција“ и „Џанам“ од Мартиноски. И тоа го поврзува co 
класниот карактер на убавото: секој човек и секоја класа си има 
свои идеи за убавото' што можат, но не мораат да одговараагг едни 
на други. Понатаму следуваат долги објаснувања на Црногорчевиќ 
за тоа дека „уметноста бр. 2“ има за цел „социјализација“ !и „про- 
паганда“ за „вистината“ и „напредокот“ на општеството; таа сака 
да му ги покаже на општеството неговите ман)и, да увиди дека тие 
треба да се поправат и изменат. Сликањето на „понижуваните и на- 
вредените, робовите на страстите и лошите господари, кои се заду- 
шуваат од беда, кои ги упропастуваат порокот и злосторството, кои 
го сочинуваат таканаречениот општествен талог“|4°, е задачата на оваа 
уметност.

Црногорчевиќ изведува уште една разлика меѓу двата типа 
односи кон уметноста и кон нејзиното разбирање. Ја нагласува пре- 
судната улога на начинот на обработката, на формата co која во 
даденото дело е соопштена една идеја, односно содржина, за да заклу- 
чи дека таму каде што не е спроведено тоа, делото воопшто и не 
достига до она ниво што може да го има атрибутот „уметничко“. 
Co тоа Црногорчевиќ навестува дека социјално-ангажираната умет- 
ност го пренебрегнува токму тој момент, па поради тоа и самата 
треба да биде игнорирана.

Во овие размислувања на Црногорчевиќ се укажува на начинот 
на кој се вреднувани делата на Мартиноски во една средина каде 
што, сепак, модерните правци и настојувања навлегле многу по- 
ранс> и во неспоредливо позначаен обем отколку во Македонија. На 
загрепската средина не и бил туѓ експресионизмот и, особено, оној 
вид што може да се означи како социјална уметност. Да се потсе- 
тиме, меѓу другото, на дејствувањето на групата ,,3емја“ (1929—1935). 
Очигледно е дека делата на Мартиноски дејствуваат провокативно, 
за што се доказ и другите прикази, во кои ја нема оваа широка 
„оценувачка стратегија“ на Црногорчевиќ, co која, практично, му 



укажува особено внимание и важност на македонскиот уметник, 
прикажувајќи го како примерен носител на редица суштествени 
стремежи на модерното, ангажирано ликовно творештво. Од друга 
страна, Павлеков за Мартиноски и Личеноски се изразува како за 
сликари кои заборавиле дека суштината на која и да е функција 
што сака да ја преземе уметноста се разрешава само co ликовна 
дарба и co настојување на ликовииот квалитет. За обајцата македонски 
уметници вели дека сакаат да ја „покриваат својата суровост co 
современи колористички манири“, но недостигот на чувство за екви- 
либар и валерско гледање на боите не може да се скрие.141 Павлеков 
истакнува дека на Мартиноски многу му влијаел Париз, особено 
Модилјани, но таа споредба ја заклучува co негативна оцена за не- 
говите дела.|4?

Додека во неговото мислење има елементи што забележуваат 
некои особености на Мартиноски (иако како последица иа критичар- 
ско обопштување, што е засновано само врз врската Мартиноски- 
Модилјани, а не ја гледа и оригиналната димензија на македонскиот 
уметник), критиката на Иво Франиќ е зачудувачка и co своите из- 
ненадувачки определби, по линија на чисто ликовно-стилската 
анализа.143

Од своја страна, љубљанскиот печат само патемно, конвенцио- 
нално и очигледно без интерес го одбележува присуството на Мар- 
тиноски во истата оваа изложба на „Облик“, која од Загреб била 
пренесена во ЈБубљана. Така се одбележуваат истите оние дела 
што, како и во Загреб и Белград, повеќе ја „провоцирале“ крити- 
ката.144 Воопшто не се споменати другите негови дела, на пример 
,.Пејзажот од Скопје“, кој. всушност, ги со1држи сите суштински 
елементи на стилот на Мартиноски од тоа време.145

Нема податоци за тоа дали Мартиноски бил на која и да е од 
овие две изложби на „Облик“. He е познато колку и како го засег-
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нале наведените текстови на критиката. Главно е дека неговата 
„осаменичка судбина" во барањето на нова, лична естетска визија, 
соодветна co неговото време, не е определена само од „заостанато- 
ста“ на скопската средина. Во неа, сепак, ако не во „официјална 
форма" (што создаде привидна претстава дека прво бил признаен 
„надвор од Скопје", за да биде после прифатен и тука), тогаш 
сигурно co респектот, вниманието и довербата што му ги ука- 
жувале неговите пр!ијатели, Мартиноски наоѓал сили да истрае 
во некои свои истражувања. Неколку личности во Скопје ќе ја 
означат неговата уметност и во своите текстови како нешто по- 
себно и ново во целата југословенска уметност, поврзувајќи се, така, 
co ретките сродни мислења на некои белградски критичари (на 
пример Кашанин), што биле искажани за неговите први белград- 
ски настапи, а што ќе станат многу почести во натамошниот раз- 
вој на творештвото на Мартиноски.

Co „Облик" во 1933 година Мартиноски настапил и во Бел- 
град, на десеттата изложба на Групата. На оваа изложба Марти- 
носки учествувал co некои свои дела: „Циганска слава“, „Ајша“ „Ци- 
ганка" и „Риби

„Циганска слава“ е истоимената творба од Народниот музеј во 
Белград. Еден приказ од Тодор Манојловиќ ги подвлекува стилските 
и ликовните промени во изложените дела на Мартиноски.146 „Циган- 
ска слава“ за Мартиноски, во ликовен поглед, е програмска творба: 
навестува негов нов стилски јазик — можеби, поточно, нова стил- 
ска морфологија. Како жанр, co општата композициона и содржин- 
ско-формална поставеност е мошне блиска co бројни сродни тво- 
речки остварувања низ историјата на уметноста. Мартиноски пре- 
дава опстановка чија композициона шема, преку ексцентрични ка- 
рактеристики: нагласени етнографски детали, минуциозно разрешу- 
вање на психолошката ситуација на темата, co изразите на лицата, 
докрај ја извлекува смислата на една социјална група, нејзината 
посебна животна филозофија и посебниот социјален ритуал. Фор- 
мите на телата се повеќе издолжени, а во себе имаат нешто од цвр- 
стината на металот; нивните површини „блескаа", co моделација од 
реалистичка дотераност, но без академска ригорозност, a co многу 
вешти ефекти <на темно-светли градирања и противставувања на 
обоените плотни. Обработката е доведена до степен на впечатлива 
смисла за ритам и експресивност на секој елемент во композицијата. 
Ова дело е доста изделено во општата физиономија на малиот број 
познати дела на Мартинпски од 1933 година, повеќе навестува еден 
развој што ќе дојде по 1935—1936 година, но кој, се чини, латентно 
бил присутен уште порано.

Сликата „Риби<<|47 е изведена во некои делови co грижливо 
предадена матермјалност на рибите, co фини пластични лиии(и и 
колористички ефекти. Фактурата има одредени „тактилни“ вред- 
ности: целата е „раздвижена", предадена co сочни бои (доминираат 
портокаловата, жолтоцрвената, зелената и сл.). На други места боите 
се поставени во танки наноси и нагласени потези, што и ја одзе- 
маат блескавоста и „мазноста“ на фактурата; co тоа ice укажува на 
еден развој во творештвото на Мартиноски, главно во делата од 
првата половина на 1934 година.

Делото „Ајша“ од оваа Пролетна изложба во 1933 година се сов- 
паѓа co ликовната физиономија на пред малку разгледаната творба 
„Циганска слава“.148 Оваа, да ја означиме како „Ајша II", е рабо- 
тена co грижливо градење на сите детали. Цртежот е сигурен, спо- 
коен, ненаметлив. Масите се обликувани co одредена скулптурална 
пластичност. Стилски може да се определи како еден вид лирски 
експресионизам. Сликата е co звучни, ио не агресивни бои, распо- 
редени пред се во поголеми мирни парцели, разбиени понекаде co 



обоени петна. He се барани валерски ефекти, туку се дејствува како 
динамично хармонизирање на одделни акценти. Доминираат жолте- 
никави, кафеави, темнокафеави, синосиникави, синозеленикави, цр- 
вени итн. бои.

Две слики co претстави на млади цигански девојчиња: „Седнато 
девојче 1“ и „Седнато девојче II",149 споредени co „Ајша II" и co 
ѕидните слики на Мартиноски во куќата на Шкаперда од 1933 го- 
дина, можат да се датираат во нејзината втора половина или, нај- 
доцна, во првата половина на 1934 година. Сродноста на овие слики 
е наметлива, разликите се само во некои второстепени детали. На- 
чинот на обработката се уште е отворен за влијанија од Модилјани 
и од некои аснекти на средновековното сликарство на икони и 
фрески. Само што тоа е онаа стивната, смирена концепција во кори- 
стењето на вакви елементи, забележана, како што видовме, и кај 
други дела, почнувајќи од 1932 (на пример „Џанам") и 1933 година 
(на пример во „Ајша II" и на ѕидните слики во куќата на Шкапер- 
да). На задната страна на сликата „Седнато девојче I" е претста- 
вена полубиста на циганско девојче, co глава нежно потпрена на 
десната рака. Обработката тука повеќе се поврзува, во општата ин- 
т-енција, co сликите „Циганска слава" и „Ајша II".

Во 1933 година несомнено настанале два портрета на прија- 
телите на Мартиноски: писателот Раде Драинац и Милета Томо- 
виќ, активен член на „Јефимија".150 Иако логично се вклопуваат во 
настојувањата на Мартиноски од оваа, 1933 година, сепак, според 
некои особини се изделуваат, дополнувајќи пи белезите на другите 
творби на уметникот од истиот период. Тоа покажува дека развојот 
на Мартиноски не бил рамномерен и едноличен. Во архитектурата 
на неговата естетска насоченост се вклучени сложени поттици од 
експресионизмот, во кои се гледа постојаната желба на Мартиноски 
за проширување на својот израз, co различни варијанти на таа негова 
појдовна определеност. Обата лика, на Драинац и Томовиќ, се прет- 
ставени co една истанчена обработка на главигге и фигурите, пре- 
дадени како полни бисти. Формите се co благо геометриски стили- 
зирана силуета, чии контури дејствуваат извиткано, аглесто, кревко. 
Се создава впечаток на нешто префинето, речиси „светечко", аскет- 
_ко (особено јгикот на Драинац). Сето тоа се постигнува co нервоз- 
ниот цртеж на Мартиноски. Нагласено се стилизирани, издолжени 
и зашилени деловите на лицата. Сите површини на сликите се раз- 
биени co коси, надолжни и вертикални потези, во сите насоки. Боите 
се нанесени низ потезмте на цртежот, главно мошне плитко co не- 
каков необичен „пастелен", „досен" манир. Преовладуваат здржани 
нијамси на портокалова, жолта, зеленикава, бледосина и сл.

He само штотуку разгледаните портрети, туку и сите творби 
од 1933 година се понагласено го наметнуваат впечатокот дека екс- 
преоионистичката „напнатост" на делата на Мартиноски од прет- 
ходниот период полека се смирува. Неговите творби се повеќе ја 
нагласуваат желбата на уметникот за изградување спокојни, по- 
смирени структури на своите дела. Co тоа се јавува еден траен 
момент во целото творештво на Мартиноски: постојана алтернација 
на периоди co различен интензитет на неговата основна експресиони- 
стичка изразност.

*

Творештвото на Мартиноски во 1934 година продолжило некои 
од тенденциите забележани кај неговите творби во претходната го- 
дина. Од друга страна, за првпат неговото творештво ќе биде вклу- 
чено на некои изложби во странство, во рамките на групата „Облик".



Така на почетокот на јануари 1934 година „Облик" отворил 
своја изложба во Софија. Мартиноски учествувал на неа co шест 
слики и еден акварел („Циганкичка", „Порок I", „Композиција", 
„Порок II", „Ајша", „Риби", слики и ,,Акт“-акварел).151

Бугарската критика различно ја прифатила изложбата на 
„Облик". „Литературен глас" ја дочекал co тврд, остар став,. на- 
гласувајќи дека куртоазијата не треба да обврзува за да се кажат 
некои забелешкиЛ''2 Така за цела група уметници, меѓу кои и Мар- 
тиноски, се укажува: . Јован Бјелиќ, Вилко Гецан, Игњат Јоб,
повеќе творби на Вељко Станоевиќ и на Тартал>а, прозрачните вли- 
јанија кај Миленко Шербан, средновековните наказности на Марти- 
носки итн. итн., не ни носат ништо ново; една затапувачка здодев- 
ност избива од сета таа туѓа непреживеана уметност, речиои 'избле- 
дена страница на Л’ар виван . . .“,153

Поинаков е тонот во списанието „Златорог", каде што „Облик" 
е претставен co одбрани зборови полни co респект. Така се укажува 
дека националниот момент кај излагачите е поврзан co модерната 
западноевропска уметност, стремејќи се да се издигне до ниво на 
општото, космичкото.14 Co таков тон, co очиглсден стремеж за објек- 
тивност, co одредена упатеност на критичарот во некои појави на 
модсриата уметност, се третирани одредени учесници на „Облико- 
вата" изложба. Така Е. Петева одбележува: „Љубопитни и чудни 
се сликите на Никола Мартиноски. Една чувствителна природа co 
наклоност кон ирационална ликовна ограничеиост, што потсетува 
на конструктивизмот на Пикасо. Формито се геометриз-ирани, гла- 
виге големи, телата тромави, лицата како да имаат маски, — бе- 
лези на една уметност што свесно го бара гтримитивното, а се за- 
пира кај сензационалното".|?5 По подолго време, ова е прва доследно 
искажана критика за творештвото на Мартиноски. Таа изложува 
жклучоци што насочуваат кон споредбен материјал, за да бидат 
поддржани и осмислени. Друго е ирашањето за тоа колку е пра- 
в<илно доближувањето на делата на Мартиноски до „конструктивиз 
мот“ на Пикасо. Оваа споредба, што сс чини пренагласена, веројат- 
н:о произлегува од забележаните „прокубистички" моменти во из* 
ложените творби на Мартиноски во Софија.

Како што веќе споменав, и 1934 година, како и претходната, 
треба да се смета за „преоден период" во творештвото на Марти- 
носки. Меѓутоа, во одредени дела од 1933 година веќе се присутни 
некои особено карактеристични или стилски поинаку реализирани 
моменти. Co тоа уште повеќе <се отежнува прецизната хронолошка 
диф!еренцијација на творбите на Мартиноски.

Меѓу делата настанати во 1934 година (или кон крајот на 1933 
година) треба да се вброи и „Џанам II".156 Оваа слика е мошне важна 
зашто укажува на тоа дека промените во делата на Мартиноски, 
што ќе бидат попрецизно согледани од критиката дури во 1935 го- 
дина, веќе во ова дело биле доведени до значителна оформеност. Нив, 
меѓутоа, можеме да ги видиме за прв пат формулирани уште во 
маслото „Џанам I" од 1932 и во фреските од 1933 година во куќата 
на М. Шкаперда. Тоа е она „разлагање" на експресиоиистичкиот по- 
рив, нетова „девијација" кон стивнато, „еететизирано" изразување, 
што преовладува во делата на Мартиноски од 1934 до 1936 година. 
„Џанам II" претставува биота на седнато девојче, co бела шамија 
на главата. Главата е „топчеста", а лицето благо заоблено. Големите 
очи се бадемести, носот мал и широк, пластично обликуван. Сочната, 
сензуална, светлоцрвена уста, разголениот врат и дел од градите (co 
жолтеникавоцрвена боја и акценти на темноцрвено по рабовите на 
образите, на челото итн.) се грижливо обработени co „тонирање", 
при што моделацијата постигнува деликатна пластичност. Боите 
на облеката се поставени co извесна лазурност, co речиси акварел- 



ска нежност (во облеката доминираат зелената, жолтеникавозеле- 
ната, розикавата. а во основата темносивата, жолтозелената, темно- 
кафеавата и темноцрвената).

Познато е дека Михајло Шкаперда, покрај фреските во својата 
куќа, во 1934 година купил неколку слики од Мартиноски, како 
и од неговиот романски колега, сликарот Ним Енеа.|?' Од нив 
„Мртва природа co јагоди“ најмногу се совпаѓа co делата на Марти- 
носки од 1933 година, но сметам дека била создадена во 1934 го- 
дина. Сликата е мошне грижливо обработена, особено одделни пар- 
тии на мотивот. Тоа е сликање co ,.шарм“, без академска вкочане- 
тост, a co желба за постигнување на фини колористички ефекти, 
Сликата „Риби“ од истата колекција е една нова стапка во развојот 
на Мартиноски. Дисциплината во потезите на цртежот и поздржано 
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 гео- 
метриски обликувани, контури.

Неопходно е да се претстават и цртежите на Мартиноски во 
книгата „Опачини“ на Растко Пуриќ.158 Оваа книга е збирка статии 
објавувани во текот на 1934 година во скопскиот весник „Вардар“. 
Основна тематика се социјалните проблеми на „Јужна Србија“ 
(всушност, колку и да имал овој поим извесно проширено географ- 
ско-административно значење, сепак под него најчесто се подраз- 
бирала само Македонија) пред војната, согледани на почетокот на 
четвртата деценија.

Во „Опачини“ Растко Пуриќ, на еден новинарско-публицистич- 
ки и фелзтонистички нач/ин, обработува широка економско-социјал- 
на материја. Преку неа, како што тоа ќе го стори co една своја 
подоцнежна книга од 1937 годииа („Работничкиот Југ“), авторот ја 
ггрикажува стравотната положба на населението во Македонија во 
сите области на општествениот живот: хигиената, вработеноста, со- 
цијалната обезбеденост и сигурност итн. Co аргументи на статисти- 
ката, преку непосреден сопствен увид во проблематиката што ја 
прикажува, Пуриќ создава еДна содржинска платформа, што ja 
принудува дури и големата хипокризија на авторот на предговорот, 
Милан Стоимировиќ-Јовановиќ, инаку директор и уредник на „Вар- 
дар“, да признае дека овие статии, и покрај „големиот напредок" 
остварен во „Јужна Србија“ по Првата светска војна, откриваат 
една состојба што тера на размислување и ангажирање таа „да се 
поправи“. Се разбира, текстот на Пуриќ и немал никакви поинакви 
амбиции освен едно, несомнено доста искрено, претставување на 
дадената социјална фактографија, co нудење на палијативни „по- 
правки“, без засегање во структурата на системогг што ја создал.

Така постапил Мартиноски. Овие текстови на Пуриќ уметни- 
кот ги проследил co цела н!иза цртежи. Три поголеми меѓу нив се 
решени како слободни, целоено обликувани композициони целости на 
одредена тематика. Други се вметнати како мали, маргинални бе- 
лепжи во подножјата на текстовите.

Поголемите илустрации на Мартиноски во „Опачини“ овозмо- 
жуваат да се следи новиот развој на неговиот цртеж и воопшто 
неговата нова пластична мисла, новиот начин на конципирање на 
даден визуелен проблем и неговата ликовна реализација. Цртежите 
овозможуваат да се датираат и извесни слики, споредувајќи ја нив- 
ната обработка co овие илустрации на Мартиноски.

Првиот од овие цртежи претставува група фигури: двајца мажи 
co алати во рацете, забрадена жена co дете в рака, друго до неа 
и едно девојче, несмасни, набиени, како стежнати од тешииот товар 
на животот. Линијата на цртежот е танка и континуирана. Вториот 



цртеж претставува татко, мајка и девојченце, пак облечени во бед- 
на, искрпена облека. Зад нив се сушат остатоци од здолништа. 
Тројката изгледа како „фатена“, заледена пред некој објектив. При- 
сутна е истата обработка: уметникот вешто ракува co линијата за 
да ги извлече исиите несмасни, мар^ионетско-кукленски разбрани 
фигури, co безизразни лица, сведени на маски-скици, полни co резиг- 
нација и тага. Третиот цртеж е најдраматичен. Централно место 
зазема мртовечки вкочанета фигура на работник, носен од двајца 
другари. Над него се наведнала, co болно преплетени раце, жена 
co шамија на главата. Просторот на настанот е скржаво, но ефектно 
и јадровито навестен co понекој детаљ. Овие човечки облици се 
дел од реалноста на една измачена социјална група, што страда, бед- 
ствува, умира за задоволството на другите. Драмата, ужасот на смрт- 
та, сето тоа е подвлечено co грубата, брутална упроетеност и стег- 
натост на композицијата. Деталите се ефектно доловени, особено 
психолошката реакција на физиономиите на одделни ликови во овој 
цртеж.

Другите цртачки белешки во „Опачини“ илустрираат понекој 
интересен или „навестувачки“ детаљ (претстава на ковач, прости- 
тутки и работник пред кафеана, чистач на чевли итн.), што дејству-- 
ваат духовито ведро, игриво.

Ако се потсетиме дека во 1934 година излезе маттата графики 
на Мирко Кујачиќ159, полна co патетична, искрена ангажираност на 
уметникот за уметност што ќе биде социјална по својата содржина 
и ефект, a co тематика што без текстовите тешко може да ја открие 
својата социјална тенденциозност, ако се потсетиме дека овие илу- 
страции на Кујачиќ се co скромни лииовни вредности и конзерва- 
тивни во поглед напластичнио тјазик: провинциски, академски ре- 
ализам, се чини дека цртежите на Мартиноски од „Опачини“ нај- 
многу можеме да ги доближиме до „земјашите“. Членовите на гру- 
пата „Земја“ co својата тенденциозност, co обмислено суровата, „по- 
пулистичко-наивистичка" изразност — сведена на ригорозни цр~ 
тачки и колористички упростувања, co стремеж за недвосмислена 
насочена информација кон класата на која и е наменето нивното 
творештво, се мошне поблиски за споредба co овие цртежи на Мар- 
тиноски. Овие имаат одредено „ликовно сродство" и co некои дела 
во германскиот и во нордискиот експресионизам воопшто. Притоа, 
мислам на цртежите на Грос и Ото Дикс во Германија, на Пермеке, 
Де Смет и др. во Белгија итн. Можно е и извесно доближување до 
едновремениОт и малку подоцнежниот цртачки опус на Америка- 
нецот Бен Шан, не по линија на блискост на нивните идеолошки 
определби, туку по општата насоченост на цртачкиот речник кај 
Мартиноски и Бен Шан.

Користејќи ги овие цртежи, можеме co поголема веројатност 
да поврземе некои дела на Мартиноски co 1934 година. За една 
слика, „Портретот на Растко Пуриќ“, масло на платно, co сигурност 
се знае дека е тогаш направена.160 Лицето на портретот има „хру- 
шонидна“ форма, co пренагласена, карикирана издолженост. Ра- 
бовите на главата и телото се „брановидно“ изведени, подвлекувајќи 
ја експресивноста на претставата. Физиономските белези се преоб- 
ликувани во соодветство co ликовната логика спроведена во делото: 
ситни, стеснети очи, фино профилиран нос, лаковидно извиткани усни 
итн. Фактурата е „ровкава“, гребена површина, видена и кај други 
дела на Мартиноски, што е особено забележливо по лицето на пор- 
третот: овој дел е колористички најсветол, во бледоокерни наноси, 
а заднината е постемнета, во кафеави тонови. Овој портрет се свр- 
зува по духот и по стилот co портретите на Раде Драинац и Ми- 
лета Томовиќ.



Bo 1934 година можат да се постават и други дела. Едното од нив 
е ,,Циганкичка“, работено co мешана техника.161 Фигурата е издолжена, 
co деформации на облиците што изгледаат како разнебитени од 
тоа. Колоритот е распрснат co експресивно-фовистички манир, низ 
аморфни, несредсни потези и петна, co малку мирни плотни. Сродна 
постапка co оваа слика гледаме и во делото „Мајка co дете“, темпера 
на хартија (Зоран Штаклев, Скопје). Во начинот на кој е решавана 
оваа творба има некаква далечна сличност co одредени претстави 
на „Богородица co дете“ во византиското сликарство. Експресив- 
носта, анатомски неприродните, но ликовно убедливи скратувања, 
деформации во ова дело, што потсетуваат на некои цртачко-сли- 
карски формули во византиската уметност, особено го потсилуваат 
овој впечаток. Аглестите, изразити и наместени движења и згорнич- 
ната обработка на лицата се доближуваат и до цртежите на Марти- 
носки од „Опачини“.

Во септември 1934 година Мартиноски учествувал и на излож- 
бата на „Облик“ во Прага, co шест слики и една темпера: маслата 
„Портрет на пријателот“, „Грев“, „Мајка“, „Мало Турчинче11, „Две 
малечки Циганки“, ,,Циганка“ и температа „Мајка“.

Под „Портретот на пријателот“ може да се претпостави еден 
од веќе разгледаните портрети на Тривановиќ, Драинац, Томовиќ.

Според скржавото укажување во една од критиките за сли- 
ката на Мартиноски „Мајка“162, можеби неа треба да ја бараме 
во „Мајка co дете“ (Музеј на град Скопје). Фигурата на жената 
е решена co аглести линии, што изгледаат како скулпторски за- 
фати. Co ваква експресивност и драматичност на цртежот се обли- 
кувани сите делови на лицето, а особено полуотворената уста, свит- 
кана во болен грч. Од ликот се ослободува патетична, пресилена 
резигнација. Некои партии (рацете, главата, детето итн.) се преда- 
дени co сурова постапка, co небрежно оформени детали. Колоритот е 
нанесен co нагласени, речиси браздести потези, како вдлабени во 
материјата на фактурагга. Боите се топли: темнокафеава, „печена 
Сиена“ (облеката, шамијата), темножолта и кафеава (лицето), co 
расфрлени акценти на темноцрвена и светложолта за потсилување 
на некои детали. Поранешните влијанија на Модилјани се „разур- 
нати“ co внесување на елементи од стилот на Сутин, Кремењ, Кикоин 
и Кислинг. Сето тоа е усложнето и co влијанија од иконите.

За сликата „Циганка“ верувам дека е истоимоната творба што 
сега се наоѓа во Сараево.163 На оваа претпоставка наведува скржа- 
вото укажување во написот на Ј. Марек, што веќе го цитирав, како 
и попрецизната определба на Божо Ловриќ.164 Претставува средо- 
вечна Циганка co аскетски издолжен лик, co детали како 'издлабени 
co острата пробивна линија на Мартиноски. Долгиот танок врат из- 
гледа како „заседнат“ врз рамената.

Изгледа дека сликата „Младо Турчинче“ се наоѓа во приватна 
сопственост во Белград.165 Полната биста на девојчето е предадена 
co фино усогласени, волуминозни делови. Лицето е благо елипсо- 
видно, а деталите се грижливо предадени во пропорционални од- 
носи: едно приклонување на стилистиката на Мартиноски кон Ки- 
слинговиот манир, подвлечено и co внимателната колористичка 
обработка на оваа творба, што ги користи познатите бои на умет- 
никот видени во други портрети. Најгрижливо е моделирано ли- 
цето, во нијанси на црвеникавокафеав инкарнат.

За сликата „Две мали Циганки“ се знае од зачуваната фотогра- 
фија на ова дело и од усните кажувања од Милан Тривановиќ. Вал- 
честите глави, „четвртестите" тела, физиономиите дејствуваат круто, 
како некоја грубо спроведена, карикатурална стилизација.166

Бо секој случај, изложбата на „Облик“ во Прага уште еднаш 
ја докажала специфичната, изделена положба на Мартиноски во 



рамките на оваа група. Најпозитивна оцена за творбите на Марти- 
носки на оваа изложба секако е онаа на Ј. Пеќирка. Тој ги подвле- 
кува само најсуштествените белези, нивната општа карактеристика: 
поврзаност на влијанија од Модилјани co ориенталски елементи.10' 
Тоа е, навистина, еден мошне важен белег на дотогашното творе- 
штво на Мартиноски. Тоа е причината за осаменоста на овој умет- 
ник во целата југословенска уметност од тоа време. Неговите истра- 
жувања на Модилјани претставуваат стремеж за изградување на ав- 
тентично изразување, сообразено co карактерот на сопствената тво- 
речка визија. Мартиноски се потврдува како органски припадник 
на оние уметници од Источна Европа за кои зборуваат Ж. Касу и 
Б. Доривал: тие на различен начин и co различен обем ги впиваат 
во себе, ги преобликуваат во сопствен, оригииален израз инспира- 
циите од француското ликовно подрачје, атмосферата на францу- 
ската култура. Шагал, Модилјани, Сутин, Кислинг, Кремењ, Мане 
Кац итн. сснекои свои дела мошне потсетуваат на овие творби на 
Мартиноски во кои е особено наглаоен психо-физичкиот изглед на 
луѓето како последица на нивната животна драма.

Тука треба да го споменеме и Ото Милер. Co овој германски 
уметник-вкспресионист Мартиноски е близок, пред се, поради из- 
борот на основната тематика на своето сликарство и на предметите, 
мотивите co кои се изразува таа. И кај Милер и кај Мартиноски 
жиеотот и ликовите на Циганките се фокус на нивниот творечки 
интерес, чиј корен е во нивната заедничка заинтересираност за чо- 
гекот. Меѓутоа, додека Ото Милер повеќе ја нагласува нивната жи- 
вописновт, егзотичноста на нивната состојба, а ггомалку соопшту- 
ва за нивната социјална положба, кај Мартиноски овие два мо- 
мента се поусогласени. Од друга страна, во овој предвоен пе- 
риод на неговото творештво Мартиноски и стилски најмногу се до- 
ближил до кревките, сензуални, манирично стилизирани ликови на 
Милер. Тоа с-е гледа во творбите на Мартиноски како што се, на 
пример, „Циганката" од Сараево и „Мајка co дете" од Скопје, обете, 
веројатно, како што видовме, од 1934 година.168

Според ликовите и белезите и според соопштенијата на сопстве- 
ниците и на друпи лица, во 1934 година, евентуално на почетокот на 
1935 настанале уште некои дела на Мартиноски.

Сликата „Џанам 111“169 стилски се поврзува co маслото „Џа- 
нам II", што е веќе разгледувано. Но, според развојната логика 
во творештвото на Мартиноски, сепак е очигледно доближувањето 
на „Џанам III" до „Мало Турчинче" од 1934 година. „Џанам III" е 
портрет предаден co валчесто, речиси цилиндрично заоблување на 
деловите на фигурата, а се гледа натамошно настојување, без оглед 
на се уште присутната „идеализација", за портретна „објективност". 
Доближувањето на Мартиноски кон Кислинг се чувствува и во гриж- 
ливо изведената моделација и во нијансирањето на одредени тонски 
вредности на боите, особено впечатливо изведено на лицето. Бојата 
на блед инкарнат е „дозирана" co танки розикави наноси. Облеката 
е изградена во здржани односи на танки, еднолично разрешени по- 
вршини на бои (проѕирни, пастелии нијанси на портокалово-розика- 
вата, нежножолтата итн.).

И „Портретот на Раша Плаовиќ", веројатно од 1934 година, се 
поврзува многу повеќе co претходните дела на Мартиноски од пор- 
третииот жанр, но најмногу co „Мајка co дете" (Музеј на град 
Скопје) и „Циганката" („Емша" од Уметничката галерија во Са- 
раево). Плаовиќ е предаден co аскетска, речиси светечка издолже- 
нсхст на ликот, здржаност, интровертност. Деталите ги издолжуваат 
облиците на ликот. Колористичката обработка не е многу грижлива, 
навестува постапка што ќе ја сретнеме развиена во делата на Мар- 
тиноски од крајот на четвртата деценија.



Мошне важна временска етапа во целиот творечки развој на 
Мартиноски во предвоениот период претставува 1935 година.

Уште во претходната година Мартиноски навестил значителни 
промени во своето творештво, наспоредно co еволуцијата на него- 
вите разбирања за смислата и карактерот на сопственото уметничко 
изразување. Тоа се согледува како онаа постепена линија на сне- 
цифично „усогласување“ на сопствената личност co средината во 
која дејствувал уметникот. Таа средина, меѓутоа, не ја разбирам 
во ограничената смисла на Скопје и на оиа што претставувало тоа 
тогаш. Движејќи се, непосредно учествувајќи во настани од ли- 
ковниот живот што засега поширок круг културии и уметнички 
средини, изложувајќи се co тоа на реакции од мошне разновиден 
карактер, Мартиноски морал да се постави пред прашањето за па- 
тот што ќе го следи понатаму.

Да се потсетиме дека критиката — и во земјата и во стран- 
ство (Бугарија, Чсхословачка) — често се однесувала спрема де- 
лата на Мартиноски како спрема објект што предизвикува на по- 
себен критичарски пристап. Ова бездруго се должи на фактот дека 
македонскиот уметник дејствувал изделено, невклопливо, во една 
општа смисла, во главните карактеристики на тогашното југосло- 
венско ликовно творештво, посебно во однос на предоминантниот 
профил на ликовните остварувања што биле излагани на излож- 
бите на „Облик“ во кои учествувал и тој. Меѓутоа, истата „суд- 
бина“ го следела Мартиноски и во врска co неговите самостојни из- 
ложби во Скопје и во Белград, одржани до 1935 година.

Во секој случај, Мартиноски бил доведен пред потребата од 
избор, но co настојување да не изврши предавство на својата ви- 
стинска творечка природа. Судирмте, сомневањата што произлегле 
од тоа, во смисла на тоа кој стилски инстру ментариум да се при- 
мени за да се усогласат овие противставени стремежи, Мартиноски 
го 'изразува во сите свои активиости во 1935 година.

Уметникот учествувал на седмата пролстна изложба во Бел- 
град co маслото „Риби“ и co две темпери: „Свадба“ и „Селски ка- 
сап“. Највпечатлива реакција за неговиот настап таму покажал пи- 
сателот Раде Драинац. Од неговото пламено искажување се профи- 
лира горчливата стварност за односот спрема македонскиот уметник: 
,.Никола Мартиноски, одделен од бога и од луѓето, заточен во про- 
винцијата како средновековен роб, поседува еден талент што многу- 
пати е неумесно искористен. Од нашите помлади сликари тој има 
најоригинални визии и вистински видувања. Неговото сликарство е 
најзагрижен документ на перманентно истражување, често во обла- 
ста ,на сликарското најтипично револуционерство. Тој е иедоволно 
сфатен во нашата средина, па според тоа и неправедно проценет“.1/0 
Откако ја определува вака ситуацијата на Мартиноски, Драинац 
довршува: „А пропо на Мартиноски, жирито и овој пат беше при- 
сграсно. Нашите уметнички жирија станаа класични во необјектив- 
носта и гафовите . .

Останатата критика, ако веќе ;не изоставила сосем и да го спо- 
мене Мартиноски (,,Политика“), се поставува поинаку спрема него- 
вите дела на оваа изложба. На пример, Драган Алексиќ вели: .
Мартиноски е се уште под ударот на експресионистичката хисте- 
рија, која им се заканува co шаблон на неговите платна, а уште 
повеќе на патолошкиот цртеж на ликовите,“172

Сроден е јазикот во критиката на Мара Харисијадес, која се 
задржува само на двете темпери на Мартиноски.17'

Меѓутоа, Бранко Поповик како да ја насетува проблематиката 
што ја изразуваат творбите на Мартиноски во овој пресвртен пе-



риод на неговото творештво. За сликата „Риби“ Поповиќ потсетува 
на „неговото нервно возбудливо сликање во кое една искрена, силна 
индивидуалност се бори за повисок, синтетичен, можеби дури стил- 
ски сликовен израз.“174

Посебно значење за уметничмиот развој на Мартиноски пред 
војната имала неговата самостојна изложба, приредена во органи- 
зација на „Јефимија“ од 27 октомври до 10 ноември 1935 година 
во основното училиштс „Цар Душан“ во Скопје.

Изложбата опфатила 65 дела во разни техники: масла, темпе- 
ри, акварели и цртежи, настанати во последните три години пред 
нејзиното отворање.175 Од нив се пронајдени и проучени само из- 
весен број дела, оние што можат co извесна сигурност да се поврзат 
co изложбата.176 Од мошне нецелосниот список на творбите што може 
да се оформи преку написите за изложбата (често се наведени 
обопштени термини: пејзажи, мртви природи, композиции и сл.), се 
заклучува дека најголемиот број биле портрети и, без оглед на 
тоа што нек-сж носат метафорични, поетски наслови, сите вакви сли- 
ки биле работени според модели.177

Под насловот „Мајка на јужносрбијански аргатин“ може да се 
претпостави делото „Мајка co детеб од Музејот на град Скоп- 
пје.1'8 Претпоставката се потпира врз она што е речено за ексггонатот 
co споменатиот наслов, а што се совпаѓа co самата ликовна и тех- 
ничка оформеност на делото „Мајка co д-ете“.179

„Мајчинска љубов“ најверојатно е сликата „Мајка“, масло на 
платно.180 Прикажува мајка co дете на скутот, во специфична врска 
co иконографски елементи, особено во ставата на мајката и во на- 
чинот на кој пред неа е предадено детето. Телата им се co цврста, 
валчеста структура, co линеарно обликување на контурите и на 
сите детали, посебно на лицата. Модилјаниевата „типологија" и не- 
говиот колорит се преобликувани co една поригорозна обработка, „бал- 
канска“ по духот, доближена до некои хиератични, светечки прет- 
стави. Облеката на жената има топла црвена. и портокалова боја, 
а блузата сина, каква што е и облеката на детето.

„Мадона од Топаана"181, што претставува седната девојка, сли- 
кана е co префинет, нежеп манир. Во целата оваа фигура има не- 
што „конструктивистичко“: валчест врат, заоблени рамена, глава co 
благо издолжен лик, фина модилјаниевско-монголоидна стилизација 
иа лицето, спроведена посебно минуциозно и истанчено. Основната 
боја на лицето е светложолта, измешана co кафеавоцрвеникава, 
сето тоа деликатно градено низ 'ефекти светло-темно, co одделни 
позвучни акценти. Во облеката е нешто понагласен портокаловиот 
и светлорозикавиот момент, судрен co доста смирена боја на пре- 
стилката. Сметам дека, како !и „Мајчинска љубов“ (од Крушево), 
ова дело се уште е врзано и за влијанијата од Модилјани, co ка- 
рактеристичната обработка преку која Мартиноски изразува некаква 
ориеитална истанченост и архаичност во своите ликови.

»Без дилбер“182 го покажува развојот што ќе го следи Марти- 
носки во нареднЈкѓот период, a co укажаните влијанија на Кислинг 
како некоја појдовна ориентациј а. Моминската фигура дејствува неж- 
но, без нагласување на контурите на телото и на деталите на ли- 
цето. Начинот на кој е поставен колоритот (смирена жолторозикава, 
бледолилава и светлокафеава, по лицето, подвлечени co портока- 
ловоокерна; розикава, синикава, зеленикава, кафеаворозикава, на 
блузата и престилката) претставува натамошно приклонување на 
Мартиноски кон тонско сликање, се уште co звучни противставувања 
на обоените површини.

Сликата „Дервиш бекташ“183 е полубиста на маж на неодре- 
дена возраст, co карактеристичната „зашилена“ капа на главата. 
Деликатните, „перверзни“, како што вели Маневиќ, „сетилни" детали
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на лицето и згаснатиот бледожолтеиикав и розикав колорит, се из- 
ведени co блага стилизациона конструкција на елементите. Во овој 
лик речиси наполно се згаснати поттиците од Модилјани и уште 
еднаш се открива понагласеното присуство на Кислинговиот манир.

„Седнато девојче I" од 1933 година била изложена и на оваа 
изложба на Мартиноски во 1935 година.184 Претпоставките за некои 
други познати дела на Мартиноски (иако нема прецизен податок 
за тоа), дека биле изложени во 1935 година во Скопје, се веројатни. 
Меѓутоа, сепак е невозможно прецизно идентификување на овие 
творби co одделни наслови на експонатите.185

Го знаеме насловот и на два од изложените цртежи: „Пијанка“ 
и „Три невработени“. „Пијанка" (во приватна сопственост во Скопје) 
се чини дека е од крајот на 1934 или дека настанала во 1935 го- 
дина186, (за ов-ие дела д-р Недељковиќ одбележува дека се „виртуоз- 
ни“ и „длабоко изразни" цртежи). Овој цртеж е вешто изведен, co 
играта на енергична, карикатурално инспирирана линија, сродна co 
жестоките деформации во илустрациите од „Опачини".

Што се однесува до мртвите природи претставени на оваа из- 
ложба, нивното определување е уште потешко?87

Ист е случајот и co пејзажите. Конечно, за овие мртви при- 
роди и пејзажи воопшто имгг малку искажувања во текстовите.188

За сликата „Човекот и животното“ Недељковиќ смета дека 
се поврзува co Шагал. Co оглед на тоа дека не можеме да ука- 
жеме на определено дело, ни останува да претпоставиме дека Не- 
дељковиќ ова влијание навистина го открил co самата творба.’89

Во некои од текстовите за самостојната изложба на Марти- 
носки во 1935 година, co мошне одбрани искажувања, се изразува 
пријателската симпатија на авторите спрема Мартиноски. Но тие 
опстојно ги анализираат и филозофско-естетските и ликовните ка- 
тегории, што се изразуваат во неговото тогашно творештво. Кај сите 
е присутен заклучокот дека тогашниот уметнички развој на Мар- 
тиноски во Скопје се одвивал мошне тешко, поради средината што 
не покажувала разбирање, суштинско прифаќање и стимулирање 
за уметникот. He е чудно шДо Франце Месеснел поради тоа го оце- 
нува дејствувањето на Мартиноски како „пионерско" и принудено 
на жртви.190 Посебноста, исклучителноста на творечкиот став на Мар- 
тиноски, неговата дистанца и одбегнувањето своите дела да ги прет- 
вори во некаква егзотично-фолклорна разгледница посебно ги истак- 
нува Тодор Маневиќ. За него тој ја „раскинува масата на малогра- 
ѓанската конвенционалност и фалсификуваниот романтичен шти- 
мунг“.191 Сроден е пристапот на Растко Пуриќ, кој творештвото на 
Мартиноски го нарекува „дисертација за скопските Цигани“; Пуриќ 
одбележува дека во „егзотиката на јужносрбијанскиот елемент“, 
го пронашол циганското маало и типичните мотиви и модели, не 
затворајќи ги очите пред нив, ја согледува нивната сензибилност, 
сладострасност, дегенерираност, го предава „шаренилото на ориен- 
талските ситни работници, економски бедни, непросветени и старин- 
ски сентиментални“.192 Искажувањата за „социјалниот штимунг“ на 
делата ,на Мартиноски покажуваат дека неговото поврзување co овој 
вид мотиви е условено од мошне сложени пориви. Во својот пој- 
довен импулс, пристапот на уметникот веќе е лишен од декларатив- 
но-утилитарна тенденциозност; неговите мотиви се предизвикани од 
сфери што им припаѓаат, пред се, на творечките, индивидуално- 
психолошките и хуманистички разбирања на уметникот. Неговиот 
избор, поради тоа, дејствува убедливо и неартифицијално, не паѓа 
во фолклористичка шпекулација, тчо треба да ја засенчи, да ја 
декорира стварноста на една средина.192 Дека во делата на Мар- 
тиноски бруталниот, разголениот животен податок се пресоздава 
во благородна пластична структура потврдува една мисла на Пу- 



рлк, според која „циганскиот сликар" во своето творештво „се из- 
дигнува до облагородување, возвишоно, аристократско во својата 
социјалност1'.194

Bo овој заклучок се содржи еден проблем што ја засега сета 
социјална уметност, секоја творба што се ангажира за соопшту- 
вање на одреден став спрема реалноста на социјалната положба на 
човекот, на неговата социјална судбина. Тоа дека во „убавата“ пла- 
стична форма како да се врши своевидна „стерилизација“. Д-р Не- 
дељковиќ наведува објаснение што е интересно и од социолошки ас- 
пект: го открива моментот на сообразувањето на Мартиноски co не- 
говата потенцијална „клиентела“. Дека оваа „ко'нцссија“ на уметни- 
кот била „ефикасна“, се гледа од забелешката што следува: токму 
таа им се допаднала на скопјаните, кои „сите слики од оваа умет- 
ничка ориеитација ги откупиле“.|9? За овој аспект на изложбата 
малку поинаку се искажува Маневиќ. Тој смета дека „концесиите“ 
кон публиката од страна на Мартиноски не пречат во неговиче дела 
да се забележи одреден став спрема животот, „едно неминовно раз- 
вивање на настаните“. Во оваа реченччца како да се навестува некоја 
поинаква иднина, што ќс ја збрише сегашната стварност, во што 
учествува и Мартиноски co свосто творештво.196

Сосем поинаков е пристапот на Данило ЛокјиЌ кон творештвото 
на Мартиноски, видено на изложбата од 1935 година. Во острото 
искажување Лекиќ, според своето „субјективно мислење“, дури им 
ја негира секоја уметиичка вредност на „намачканите платна“ на 
Мартиноски, па одбележува: „зашго, да се доведе до усогласување 
на формата co содржината, како основен принцип за да биде делото 
уметничко, се уште не значи дека co тоа самото дело станало умет- 
ничко“.197 Лекиќ има свое објаснување за тоа. Тој истакнува дека 
Мартиноски е претставник на западното „декадентно сликарство“. 
Поради тоа ништо не може да му помогне да се доближи до ствар- 
носта, до реалноста на мотивите од периферијата што ги обработува, 
а кои „се уште ие се изразити претставници на споменатата сре- 
дина“,19Ѕ Лекиќ заклучува дека co неговото творештво не може да 
биде задоволна „онаа средина од која ги дал споменатите мотивиф 
зашто таа бара уметник кој ќе знае да го изнесе тешкиот документ 
на „општествената историја, што ја условила сегашноста и да ја 
поведе по патот на ослободувањето“. Навистина, точно е дека Мар- 
тиноски не ја открива социјално-политичката и националната драма 
на својата средина на еден тенденциозен и „ударен“ начин. Но не 
треба да се заборави сето она што е досега речено за неговиот дла- 
бок човечки ангажман, за неговигге дела што ја прикажуваат ствар- 
носта на подрачјето на кое тој живееше и твореше: илустрациите во 
„Опачини“, нетовите дела од „полусветот“ итн. Конечно, co најци- 
нична очигледност, во најсурова форма се изразуваат тешките ус- 
лови во македонската средина, во социјалната положба на Ромите 
во Скопје. Тоа што Мартиноски успева, како вистински умедник, 
да се однесува спрема мотивот без да ја заборави и формалната, 
естетската страна на уметничкото дело е вреднст што била надвор 
од рамките на естетските концепции што ги манифестира Лекиќ.

Ако се обидеме да ја определиме суштинската димензија на 
„новата ориентација“ на Мартиноски, што се обликува во искажу- 
вањата на авторите на написите за неговата изложба од 1935 го- 
дина, таа се сведува на некои основни ставови.

Се открива дека Мартиноски го „напушта својот експресио- 
низам“ заради желбата да оформи сликарство кое, наместо стре- 
мење кон вознемирувачка изразност и провокативна новина (што го 
„збркува малограѓанинот“), е заинтересирано да биде „прифатено“, 
но co „мирна свест“ на авторот дека не врши предавство на своите 
длабоки творечки побуди. Пред се, затоа што во фокусот на него- 



виот интерес и натаму е човекот, затоа што обработката на секое 
негово дело -— ако губи во интензитетот на драмските моменти, во 
жестокоста на соопштувањето на сопствената м’исла и чувство —- 
ја запазува и натаму индивидуалноста на уметниковото изразување. 
Тоа е онаа (можеби несвесна) загриженост на Мартиноски во тој 
период уметничкото дело да биде не „додворување“ на стварноста, 
нејзино „дублерство“, туку, тргнувајќи од сложениот однос co неа, 
самостојна, од уметникот конструирана нова реалност. Оттука мо- 
тивите на Мартиноски се и натаму индивидуална „преработка на 
реалноста“.

Од ова ниво на разгледувањето е јасно зошто Мартиноски мо- 
жел да се определи за едно доближување кон Кислинг. Недељковиќ, 
кој укажува на ова, ги согледува и разликите меѓу двајцата умет- 
ници на начин што наведува на мислење дека делата на Мартино- 
ски co „кислинговско" влијание не се најкарактеристични за него. 
Дури укажува на моменти кои, наводно, повеќе го врзуваат за други 
уметници (Домие, Шагал, Матис, Брак и средновековното ликовно 
творештво).199

Впрочем, присуство на елементи од творештвото на други умет- 
ници (без да го спомене Кислинг) во новите дела на Мартиноски 
открива и Месеснел. Притоа се чувствува нијансата што го одде- 
лува од ставот на д-р Недељковиќ. Месеснел, во духот на своето 
разбирање за соЈдијалната функција на уметноста, укажува дека 
Мартиноски морал да се откаже од некогашните „исклучително ар- 
тистички проблеми, кои можеа да го одведат неговиот развиггок во 
неуметнички правец".200 Иако1 некои негови укажувања за влијанија 
од Матис, Кокошка и други заиадни уметници во делата на Мар- 
тиноски не се докажани, Месеснел потврдува дека уметникот е 
далеку од секаква формула, го нагласува неговиот жив однос спре- 
ма предметот, вели дека н.е се плаши. од „декоративна деформација“, 
дека се концентрирал на создавање на едсн нов израз. Притоа, тој 
„нов израз“ Месеснел го гледа поврзан co „човечкиот развиток на 
уметникот“. Тој „нов израз“, како формулација, можеби во духот 
на Месеснел е сроден co она што во тие години ќе се оформи во 
поим „нов реализам". Всушност, преодна, првобитна ознака за по- 
имот социјалистички реализам. Повторувам дека многу фини ни- 
јанси и подвлекувања во текстот на Месеснел, неговите мисли иска- 
жувани во други написи, даваат можност за толкување дека co нив 
авторот најавува ориевлација на Мартиноски кон уметност што е 
социјално подиректно ангажирана —- во полн расчекор co ставот 
на Д. Лекиќ, што беше изложен погоре.

Покрај веќе разгледаните дела на Мартиноски во рамките на 
неговата самостојна изложба, уште неколку спаѓаат во 1935 година, 
Тоа се, пред се, два женски портрета, веројатно работени според 
ист модел: „Глава на Циганка“ и „Циганкичка co црвена блуза“201, 
во кои уметникот ја „надминал“ фазагга на поочигледно врзување 
co Кислинг. Затворениот, грижливо заменет co нова ликовна об- 
работка, изглед на моделот е разрешен co техника што ги „разне- 
битува“, „раствораД ги доведува до судири цртежот, боите итн. Без 
оглед на овие моменти, двете дела се вклопени во навесте'ната нова 
насоченост на Мартиноски.

Ист е случајот co двата пејзажа што уметникот ги изработил 
во декември 1935 година, во Запрешиќ кај Загреб.202 Решавани се 
на начин што не му е туѓ на Мартиноски, но што е поретко при- 
сутен во неговите творби и го нема никаде толку изразито. Особено 
во еднизот од нив, работен co масло, се гледа некакво влијание од 
одредени фовистичко-експресионистички пејзажи, што не се ли- 
шени и од одделни моменти од творештвото на Сезан, во некоја 
општа смисла на зборот. Целата композиција дејствува избаланси-



рано, во колористичка и цртачка смисла. Боите се полагани co ве- 
шти, непресилени потези, што оформуваат мали и неизмазнети 
парцели, петна, плотни; не се тонски усогласени, туку претставу- 
ваат една динамична колористичка рамнотежа.

И два портрета на цигански девојчиња, можеби, се некои од 
творбите изложени на изложбата во 1935 година. Едниот од нив, 
„Васвија"203, се поврзува co веќе разгледаната творба „Мадона од 
Топаана", која била изложена во 1935 година. Разликите се гле- 
даат во одделни детали во обработката на површините. Помалку 
грижливо се поставени боите на основата и на другите делови на 
сликата „Васвија". Другата творба, „Циганче co црвена шамија" 
(сопственост на Вера Ристиќ, Белград), според некои свои ликовни 
особености се поврзува co развојната линија на творештвото на 
Мартиноски, што се движи преку творбите како што се веќе раз- 
гледаните „Џанам II", „Џанам III", „Млада Турчинка" и др. Меѓутоа, 
во нејзината ликовна постапка се присутии елементи што сепак 
ја изделуваат од овие претходно проучени слики. Обработката на 
фигурата покажува „извлекување" од „Модилјаниевата" етапа во 
гворештвото на Мартиноски кон „Кислинговата". Нежните, милоз- 
ливи црти, фината моделација на светлите инкарнати бои, општата 
заобленост, елипсовидност на формите, проѕирниот колорит и сл., 
се уште ја држат во рамките на претходното стилско движење на 
Мартиноски, но веќе ја покажуваат насоченоста на уметникот кон 
поголема портретна објективност.

Од цртежите што можеле да настанат во 1935 година познати 
ни се „Турче и Албанче" (или: „По обед")204, „Во крчма" (можеби 
е делото што го споменува д-р Недељковиќ на самостојната изложба 
па Мартиноски од истата година)20" и „Другарчиња co петел" (во Умет- 
ничката галерија во Скопје). За сите нив е карактеристично дека 
при предавањето на фигурата во овие едноставни композиции реа- 
листичкиот третман се уште се „бори" co извесни „сеќавања" за 
стилизации во духот на К-ислинг.

Температа од 1935 година „Мајка co дете"206 претставува жена 
околу чиј врат ее обвиткало детенце. Кај обата лика уште е при- 
сутна нагласена стилизациона шематичност, во ко]а доминира цр~ 
тачкиот момент (сроден како кај штотуку npeTCT'aBeHHTie цртежи) 
што ое испреплетува co одделни ориентални елементи. Контурите на 
двете фигури се несмасни, аглести, искривени како во некој грч.

Постојат неколку мртви природи што се доста сообразеии, спо- 
ред својот пластичен јазик, co она што се дознава од скржавите бе- 
лешки во написите за изложбата на Мартиноски од 1935 година. 
Овие масла: „Мртва природа co зелен бокал" (Музеј на современата 
уметност, Белград), „Мртва природа co овошје" (Милош Мињевиќ, 
Кралево), „Мртва природа co темен сад" (Атанас Трпковски, Скопје), 
имаат мошне сродни ликовни одлики, а барем за една од нив зна- 
еме дека настанала во 1935 годјирна. Сите покажуваат еден вид сли- 
карство, што се забележува и кај поранешните дела на Мартииоски 
од овој карактер. Се меша реалистичкиот, поточно академскиот тред- 
ман, co извесен стремеж кон посинтетична обработка, тао без особен 
рафинман.

Една „Мртва природа co цвеќе и плодови" (Мира Алечковиќ, 
Белград) повеќе се врзува за некои творби од 1934 година („Портре- 
тот на Растко Пуриќ", „Мртва природа co јагоди"), но и co „Пејзаж 
од Запрешиќ", поради што веројатно и оваа мртва природа е од 
1935 година.

И ѕидните декорации на Мартиноски во локалот „Океан" на- 
станале во доцното лето на 1935 година. Овој локал -е одамна урнат, 
веројатно некаде во 1947 или 1948 година. Само неколку мали ама- 
терски фотографии, направени во лоши услови, co изгледи од вна- 



трешноста на „Океан“, потоа неколку репродукции во весниците, 
што повторуваат некои од деталите на овие фотографии — тоа е 
сиот скуден визуелен материјал за оваа епизода во творештвото на 
уметникот. Оттука, нејзиното разгледување мораше да се потпира 
врз уштс два извора на податоци: изјавите на самиот Мартиноски, 
(што ми се соопштени во периодот од 1970 до февруари 1973 го- 
дина), потоа искажувањата или напишаните соопштенија од не- 
колку пријатели и роднини на уметникот и, конечно, сеќавањата на 
лица кои во различно време и co различен приод ги виделе оства- 
рувањата на Мартиноски во „Океан".

Во написите во печатот се соопштени, доста опширно, редица 
податоци за димензиите, за бројот, за видот и стилот на делата на 
Мартиноски во „Океан".2"' Најтешко е да се дојде до попрецизни 
сознанија за техниката на сликањето што ја применил Мартиноски 
во „Океан".

Од искажувањата иа покојниот Јарослав Кратина (сликар и 
реставратор), кој одлично се сеќаваше на некои детали од целата 
проблематика околу овие дела на Мартиноски, произлетува дека 
ѕидните декорации во „Океан“ биле изведени co техника „ал секо“, 
co темпери за сликање на ѕид.ж Од боите биле главно користени 
разни нијанси на жолт и кафеав окер, интензивни зелени, разни 
нијанеи на црвена, сина итн. Најсветлитс партии биле работени во 
жолт окер. Црвените биле темни, а зелеиите користени за „сенки". 
Фонот бил, обично, интензивно син. И самиот Мартиноски тврдеше 
дека сликал co темперни бои „за на ѕид". Во работагга, што траела 
малку подолга отколку во сеќавањата на Кратина, на Мартиноски 
му помагал и неговиот ученик и подоцнежен колега Василие По- 
повиќ-Цицо. He биле подготвени некои особени студии за овој пот- 
ф-ат. Мартиноски укажуваше дека сето тоа е зародетто и однапред 
создавано во неговата имагинација.

Co творбите во „Океан" Мартиноски повторно покажал дека 
имал развиен усет за сообразување co разнов!идни професионални 
задачи. Тој по ѕидовите на „Океан" разработил тематика чии оп- 
шти белези се една визуелна симболична ода за љубовта и радо- 
ста од живеењето-, предадена co еден посебен пристап.209 Покрај Бора 
Антиќ, нешто малку за истиот проблем зборува и анонимниот автор 
иа еден напис во „Време“. Тој одбележува дека биле насликани 
„Леда co лебед", „Пирови", „Оргии", „Герли" и други послободни 
нешта, допуштени само во поинтимно друштво и бујна фантазија".2111

Пред тоа Маргпиноски во своето творештво опфатил тематско- 
мотивски епизоди што можат да бидат сметани како извеена под- 
готовка за обликување на проблемагиката разрешавана во овој ком- 
плекс.

Така во серијата слики од „скопското дно", често co модели 
пронајдени во истиот овој „Океан" („Две од оние", „На дното“, „Ho
pox" и др.), во- извесни „композиции" co симболична тематика и, ко- 
нечно, во фреските во куќата на Михајло Шкаперда од Скопје. 
Мартиноски ја изградил сета своја ликовна постапка, што ја при- 
менил многу поцелосно, поразвиена во делата по ѕидовите на овој 
локал. Мартиноски имал декорирано и неколку „кинески паравани", 
работени во темпера и масло: нивната декоративно-стилизирана ли- 
ковна структура co заоблени форми, синтетично, дводимензионално 
и „посно" нанесуваниот колорит, шематизираната, фантастична — 
симболична композиција итн., се, секако, една од процедурите низ 
кои исто така се создавале претпоставките за специфичната ликовна 
оформеност 'на творбите во „Океан".

Страсната насоченост на Мартиноски да се оствари и во „Океан" 
како уметник, а во една посебна, нему толку значајна и блиска 
област на ѕидното сликарство, иеговата решеност да се 'издигне 
над приземната ласцивност на амбиентот, но, истовремено, да му 



се „присиособи“ на еден спеи/ифичен начин, се пресоздадени во сло- 
жена ликовна форма. Поради олтовареноста co ваква слоевита тво- 
речка насоченост, тоа визуелно се претвора во вознемирени, бра- 
новидно извиени, корпулентни облици што се тенденциозно изра- 
зени, предадени во карактеристично одбрани позиции и движења, 
распоредени низ ритмите на композициите, што се чудно напнати: 
провоцирајќи широка скала асоцијации. Нивмата ликовна физио- 
номија ги определува овие сцени во широко дефинираната стилска 
област на експресионизмот и симболизмот. На експресионистичкото 
влијание се должи, пред сс, општата ликовна архитектура на де- 
лата во „Океан“, развиена во соодветство колку co некои претходни 
искуства на самиот Мартиноски, толку — а можеби и уште повеќе 
—- и co несомнеиите угледувања на некои. модерни мајстори: на 
творбите на Германците Кирхнер, Хекел, Ото Милер итн.2" За овие 
сцени се карактеристиани извесна декоративна шематичност и дво- 
димензионално упростување; се менуваат меко извиени линии по 
работ на некоја површина, co лоаглесто, поостро изведени линии 
на некои контури. Одделни решенија, особено во некои женски 
тела, се доближуваат до постапката на Анри Матис. Чудните де- 
формации на овие фигури се изведени и по лицата, но co поблага, 
милозлива идеализација на некаков физиономски тии што произ- 
легува, можеби, од едно заобиколно влијание на Матис. Во извед- 
бата на овие женски и машки фигури Мартиноски пристапил без 
хипокризија. Сексот, сите елементи што го откриваат, е прикажан 
без маскирање. Сензуалноста, еротичноста се гледа и во овие ли- 
кови, распределени низ чудни егзотично-интимни пејзажи, co услов- 
ни, упростени детали. Во амбиентот што го обликува Мартиноски 
често се јавува претставата на чудно животно co издолжено тело и 
муцка. В-ештите, смислени скратувања и целата структура на не- 
кои претстави. ловторувам, потсетуваат на одредени решенија на 
Матис. На пример, во неговото дело „Игра“ (1909), само без нагла- 
сување на ригорозната дводимензионалност како кај него. Околу 
главите на жените во делата од „Океан“, се предадени долги, бујни, 
кадрави коси што го врамуваат нежниот облик на лицата.

Делата во „Океан“ предизвикувале голем интерес од момен- 
тот иа своето појавување. Оставајќи го настрана нивниот „јавен 
третман“, треба да се подвлече дека кај сите што ги виделе е не- 
поделено мислењето дека тоа биле реализацли co високо уметничко 
достигање, мошне необично, несомнено предизвикувачки, но без 
каква и да е вулгарност, чудесно привлечни co својата несекојднев- 
на темаиика и обработка.

Co овие дела Мартиноски го достигнал оној степен на својот 
уметнички развој што може да се смета како негово дефинитивно 
уметничко узревање. Од друга страна, овие дела, несомнено, биле 
една од причините за интересот кај некои приватни лица од Скопје 
да му направат порачка на уметникот за ѕидни декорации во' нив- 
ните куќи во наредниот период. Епизодата на „Океан“ во сликар- 
ството на Мартиноски е несомнено особено важна и за неговата лич*- 
ност, зашто и дозволил дохрај да изрази некои свои најсуштествени 
димензии. Во миогу дела што ќе настанат неколку децении подоцна, 
во повоениот период, Мартиноски повторно ќе се обиде да ја обнови 
оваа своја. творечка визија. Co тоа се воспоставува еден перманентен 
контакт меѓу разни периоди во творештвото на овој уметник; се на- 
метнува, уште еднаш, впечатокот за неговата страсна приврзаност 
кон некои видови ликовно изразување, што најинтимно и најцелосно 
ја изразуваат и неговата личност.

Во својот напис „Интуитивното сликарство на Никола Мар- 
тиноски“212, Јован Костовски, всушност, (иако неговиот напис из- 
легол пред некои од нив) ја завршува серијата определби за естет- 
ските достигања на Мартиноски, искажани во истата таа, 1935 го- 



дина. За да го обопшти своето доживувањо на творечкиот развиток 
што се изделува и е тешко прифаќан од својата средина, Костов- 
ски за тоа дава прецизни аргументи, произлезени од тогашното из- 
весно доближување на авторот до филозофијата на Шопенхауер.

Се што е речено за уметноста на Мартиноски ја открива сми- 
слата и „интуицијата“ за нејзините белсзи. Таква е мислата дека 
Мартиноски ги користел „сликарските правци“ само за да ја co- 
влада техниката, цртежот и ,,хармонизирањето“ на боите. Костов- 
ски го нагласува тоа барање на својата индивидуалност, нејзиното 
откривање „во нејасните предели на примитивизмот и на праискон- 
ските настан во психата на човекот11, една определба тпто на свој 
начин го искажува ирационалното во сето експресионистичко тво- 
рејње. Костовски нагласува дека во развитокот на Мартиноски го 
открива неговото навлегување во „општочовечкото набљудуваже на 
објектот“; ;,такво интуитивно доживување се запрело на примитив- 
ната дисхармонија“, која кај Мартиноски не значи нишго друго 
туку напор за пронаоѓање на „космополитска хармонија“.

Костовски посебно одбележува дека творештвото на Марти- 
носки не му донесува „материјална сатисфакција": „Решителен дух... 
мораше ... да оди далеку на лево, поради што кај масите прво дој- 
де до чудење пред она што е извлечено од темните длабочини иа 
потсвеста, а потоа восхитот пред пронаоѓањето на уметничката ви- 
сткгна го смени секое друго чувство“.

Во овој текст може да се заклучи колку комплексна им из- 
гледала на современиците на Мартиноски неговата тогашна умет- 
ност, поради што ја сместуваа на широките простори од социјалниот 
ангажман во една средина до изразување, на „интуитивеп" начии, 
на една „космополитска" визија. Co тоа функцијата на Мартиноски 
мора да се согледува и како некаков, широко разбран, стимулатор 
за интелектуалната „елита“ на Скопје, особено на онаа што произ- 
легува од Македонија, покажувајќи и достигања што магистрално 
ја прераснувале конкретната историска положба на нашата сре- 
дина.

Ill ВТОР СКОПСКИ ПЕРИОД
МОЖЕ да co смета дека до 1936 година се извршило конечното 

оформување на уметничката личност на Мартиноски. Тоа треба да 
се разбере во смисла дека нетовото творештво веќе тогаш се здобило 
co белези итто, во разни варијации, ќе бидат карактеристи^чни за 
неговите дела во еден подолг период. Всушност, некои од овие 
белези ќе се покажат како трајна особеност на целиот натамошен 
стилски развој на Мартиноски.

Од друга страна, во општата духовна и визуелна клима на 
творечката постапка на Мартиноски, експресио|низмот и натаму ќе 
остане трајна присутност, основна внатрешна и формална насоченост 
на неговата ликовна изразност. Меѓутоа, таа никогаш повеќе, а осо- 
бено од 1936 до почетокот на шестата деценија, нема да ја достигне 
смелоста, неконвенционалноста и експресионистичката обликовна 
стратегија применета во делата на Мартиноски во периодот што 
трае главно до 1935 година. Co постепено исчезнување на суштин- 
ските внатрешни претпоставки за ваков вид уметничко творење, 
Мартиноски се ориентирал кон нови изразни модалитети, што по- 
лека се конституирале како нов вид визуелна логика: реалистичко 
ликовно изразување, чиј развиток е условен од движењето на естет- 
ските сфаќања на уметникот во натамошниот период.

Нехои елементи во оваа промена на ликовното дејствување на 
Мартиноски се еден вид „приспособување“ на уметникот кон сво- 



јата средина; еден вид, зашто, како што веќе истакнав, Мартино- 
ски спрема неа и натаму останува во еден амбивалентен однос на 
едновремено прифаќање и одбивање. Всушност, само малкумина 
можеле суштински да се постават спрема неговата уметност, да ги 
разберат сите нејзини релевантни естетски и хуманистички димен- 
зии. Поголемиот дел од купувачите на Мартиноски изградувале, 
свесно или несвесно, однос што не е лишен од своевидна хипокри- 
зија: неговите дела не ја тревожеле совеста на добро ситуираните 
претставници на граѓанската класа, зашто таа не сакала — а и не 
можела, од своите класни позиции — да проникне зад привидот 
на мотивот, да ја открие преку него (дури и тогаш кога самиот 
уметник не бил свесно насочен кон тоа) пораката што ја крие 
тој мотив.

Навистина, творештвото на Мартиноски предизвикува на раз- 
мислување и само co ослободувањето од привлечноста на неговиот 
ликовен медиум, но, пред се, co надминувањето на класната ограни- 
ченост на „естетската свест“ на оној што се поставува спрема него. 
Иако во мотивите и моделите од средината на трошните цигански 
маала во Скопје Мартиноски, како што и самиот повеќепати ќе 
тврди, нашол најдлабоки поттици, .незав-исни од која и да е тен- 
денциозност од идеолошки или политички карактер, едно е суште- 
ствено да се одбележи: тоа е социјална група во која co најголема 
очигледност, без можност за демагошко отклонување на толкува- 
њето, се наметнуваат сите елементи на социјалната стварност на 
тој предвоен период во Македонија. Мартиноски ја чуватвувал на 
свој специфичен начин, како творечко битие отворено за пробле- 
мите на човекот од неговото време. Такви ќе бидат најголемиот 
дел од неговите дела што ќе ги оствари и во втората половина на 
четвртата деценија. Уште во 1936 година, како што ќе се види по- 
натаму, неколку интелектуалци од Скопје (д-р Д. Недељковиќ, д-р 
Ф. Месеснел, Пуриќ и др.) и од Белград (Радоица-Ное Живановиќ) 
ќе умеат да ја осмислат вистинската улога на творбите на Марти- 
носки, ќе умеат дури и да „ја искористат" во својата активност на 
личности заинтересирани за тоа и уметноста во тогашна Југосла- 
вија да се вгради в-о оппттите стремежи за промена на еден изжи- 
веан социјален систем.

1. ЛИРСКИ РЕАЛИЗАМ
(1936-1937)

Сите овие години до почетокот на Втората светска војна и на 
војната на Југославија co Германија ее исполнети и натаму co мош- 
не интензивна активност на Мартиноски.

За тоа како дошло до првата заедничка изложба на Марти- 
носки co Томислав Кризман во Загреб засега не е можно да се 
даде најточен одговор.' Таа е отворена на 26 март 1936 година во 
салонјот „Улрих“ во Загреб. За жал, не е зачуван каталогот на из- 
ложбата, така што за бројот на делата и за нецелосниот список 
за нив знаеме од вторичен извор.2

Самата изложба, пред и по отворањето, е следена во печатот 
најмногу co кратки белешки или информации. Објавени се само 
два написа, во кои е извршен критички преглед на творештвото на 
Мартиноски. Од познатите творби се знае дека биле изложени цр- 
тежите „Мајка co дете“, „Селани“ и „Свирачи“3, мошне карактери- 
стични за процесот преку кој се изградува новата стилска физионо- 
мија на творештвото на Мартиноски. Во нив е отстранета експре- 
сионистичката напнатост и деформација, се уште присутни во не- 
кои дела на Мартиноски -и од претходната, 1935 година. „Селани“ 
и „Свирачи“ се работени co спокојна, здржана во ритмот, компо- 
зициона шема. Co мирна, „отпуштена“ лииија, наместа благо „назап- 
чена“, без „сенчење“, грижливо се .изведеии фигурите, наборите на 



облеката, лицата. Во ликовите е се уште присутна една неиамет- 
лива ст<илизација, изразена во „закосеноста“, „триаголноста“ на од- 
делни детали: се провлекува „нешто“ од цртачката логика на Ки- 
слинг, Паскен, Кокто итн. Во цртежот „Мајка co дете“ (МСУ во 
Скопје), спроведен co истата оголена, тука постегната линија, се 
чувствува многу појасно новата стилска насоченост на Мартиноски, 
се нагласува реалистичкиот пристап, особено во предавањето на од- 
делни физиоиомско-психолошки карактеристики и во тежината, здр- 
жаноста на ставовите.

Весникот „Моргенблат“ дава малку повеќе податоци за оваа 
изложба на Мартиноски.4 Се укажува дека Мартиноски во делата 
исклучиво се интересира за „народски типови“, а неговачте слики 
откриваат особена блискост co византиската иконографија и моде- 
рен колоризам. Во сликата „Девојче" стилизацијата покажува такво 
влијание, а делото „Кафеана“ личи на некоја стара „холандска ка- 
феанска сцена. Во држењето на фигурите има типичен став на м,е- 
дитеранци. Споменувајќи ги уште сликите „Оџа“ и ,,Мангуп“, ав- 
торот на написот укажува на силните бои, што изгледаат сепак за- 
душени и прекриени co еден матен превез. Искажувањето за црте- 
жите е понеповолно, тие се определени како „здодевни скици“. На 
сите типови што ги обработува Мартиноски им е заедничко меди- 
тирањето, преку кое се прави обид да се почувствува Ориентот.

И за цртежите на Мартиноски од Осмата пролетна изложба 
(Белград) се искажани мошне ласкави мислетва од критиката. Така 
Ѓорѓе Поповиќ одбележува: „Три добри цртачи ш'то го спасуваат 
графичкиот дел на изложбата... се Баја Бераковиќ, Мирко Ку- 
јачиќ и Никола Мартиноски“, за кој поспецифично додава: „Пет- 
цртежи на Мартиноски, изведени според набљудување, богати во 
својата едноставност, одмерени во својата постапка, се цело малечко 
откритие, особено co оглед на неговото поранешно сликарство“.3 
Крајниот заклучок е категоричен: тројцата споменати уметници да- 
леку ги надминуваат другите co современоста на начинот на изра- 
зувањето, како и co „убедливоста на својата документација". Овие 
цртежи на Мартиноски ги смета за „извонредни“, „ингениозни“, »из- 
разни“ и Бранко Поповиќ.6

Цртежите на Мартиноски од оваа изложба ги оценил и Ра- 
доица-Ное Живановиќ. Во својот напис за напредната уметност во Ју- 
гославија, како што ја гледа тој во 1936 година, одбележува: „во 
1936 година на Пролетната изложба на белградските уметници ги 
гледаме на линијата на напредната уметност, покрај Кујачиќ, Ан- 
дреевиќ-Кун, Даниел Осмо, Беба Ѓорѓевиќ, Драган Бераковиќ, уште 
и следниве познати имиња: Винко Грдан, Петар Лубарда, Никола 
Мартиноски и Антон Хутер“.7 Co оваа забелешка на Р. Живановиќ- 
Ное се заокружува односот на југословенската критика спрема тво- 
рештвото на Мартиноски. Уште пред тоа, како шт.о е укажано, од- 
делни автри определиле некои негови дела како творештво заин- 
тересирано' за човекот, за социјалната и животната судбина на „ма- 
лиот човек“. Од својата идејно-естчетска позиција и Живановиќ-Ное 
ја формулира таа особеност на уметничкиот израз на Мартиноски 
како „напредна уметност“. Тој го приклучува кон автори чија по- 
литичка и естетска насоченост му припаѓа на она што е вообичаено 
да се означува како социјална уметност (Кун, Кујачиќ и др.). Впро- 
чем, еден од членовите на напреднагга предвоена група „Живот“, 
Мирко Кујачиќ, ми изјави дека групата го сметала Мартиноски за 
мошне близок до нејзините сфаќања за уметиоста и за нејзината 
социјална улога. Мартиноски, според Кујачиќ, имал мошне добри 
и пријателски односи co сите членови на „Живот;<.

Самостојна изложба во Скопје Мартиноски отворил на 6 де- 
кември 1936 година, во Окружниот уред за осигурување на работ- 



НЈ1ЦИТС. На отворањето, како и претходната година, зборувал д-р 
Францо Месеснел. Може да се заклучи дека Мартиноски во ова 
време веќе станал една од најистакнатите личности во Скопје, умет- 
ник што се здобил co високо реноме.8

И оваа изложба на Мартиноски, како и сите негови самостојни 
претставувања во Скопје пред војната, ја организирале внимателно 
и co голем ангажман неговите пријатели во „Јефимија11. За оваа 
негова изложба ова друштво отнечатило и каталоѓ?

Текстовите напишани за изложбата на Мартиноски ги откри- 
ваат димензиите на новата творечка ориентација на уметникот. Неј- 
зината појава не е неочекувана. Уште на изложбите од 1935 го- 
дина, особено на самостојната, Мартиноски прикажал дела што до- 
вршувале една дотогашна и најавувале друга развојна линија во 
неговото творештво. Постепеното „гаснење“ на експресионистичката 
насоченост на Мартпноски во естетска смисла довело до еден „покон- 
зервативен" и пластично ноздржан, но и продлабочен однос кон мо- 
тивот. Настапил период во кој Мартиноски се ангажирал за објек- 
тнте на својата уметност, сознавајќи ги co зголемепа способност за 
сочувство co реално'ста на човековата судбина. Овој момент е но- 
себио одбележан во текстовите напишани за неговата изложба.

Најнедвосмшислсн во овој поглед е пристаиот на Растко Пуриќ. 
Впрочем, видовме дека тој уште пред една година (за самостојната 
изложба на Мартиноски во октомври 1935) нагласено укажал на 
одделни елеменш, на кои повторно инсистира и при разгледувањето 
на изложбата од 1936 година: свртеноста на Мартиноски кон соци- 
јалниот амбиент што го опкружува или допира и неговата способ- 
ност ликовно да ги „протолкува" неговите белези. Се разбира, Пуриќ 
е склон и кон пренагласувањс на извесни уметнички достигања на 
Мартиноски. Во согласност co сопствениот публицистички и соција- 
лен ангажман, Пуриќ настојува да ги подвлече кај уметникот оние 
одлики на неговитс дела во кои се изразува една сродна тенден- 
ција: „ . . . Сликарството ма Мартиноски поставува и решава не само 
чисто уметнички, сликарски проблеми, туку и оппггествени проблеми 
на нашата средииа, на нашиот живот, настани околу нас, што ние 
ие ги забележуваме достатно, покрај кои минуваме речиси ладно- 
крвно . . . стравотно жестока документација, каде што драстичноста 
е одбегната co суптилноста на едно сетилно, чувствително, префи- 
нето, мајсторско изразување . . ,“i0 Слични мисли за таа поврзаност 
меѓу жестокоста на една уметнички изразена вистина за животот 
и нејзината префинета естетска форма, co малку поинакви зборови, 
Пуриќ изразува и во еден друг свој текст.11

Франце Месеснел објавил напис пишуван од позиции на инте- 
лектуалец кој од уметноста ја бара и нејзината социјална функција. 
Истовремено Месеснел го гледа во творештвото на Мартиноски не- 
говиот развој како историчар на уметноста. Тој ги претгцочита новите 
дела на Мартиноски пред поранешните, во согласност co своите до- 
некаде конзервативни естетски определби спрема модерната умет- 
ност. Месеснел одлично ја согледува и улогата на Мартиноски во 
Македонија, сметајќи го за еден од „најзначајните сликари на Ју~ 
гот“, на чие прикажување уметникот му го посветил своето сли- 
карство.12 Тој нагласува дека во новите дела на Мартиноски е от- 
странет интересот за живописна, колористичка -и фолклорна обра- 
ботка, а за намерната деформација во творбите на уметникот смета 
дека е „израз на еден чисто идеалистички стремеж“. Оваа фаза кај 
Мартиноски Месеснел ја нарекува експресионистичка, го одбеле- 
жува нејзиниот рафиниран артизам, што постепено му го отстапува 
местото на мошне сериозното разбирање и на предметот и на фор- 
мата. Месеснел смета дека Мартиноски се вратил кон своето „пр- 
вобитно, чисто сликарско сликање“, дека неговиот нов колористички 



напредок е „основно средство за создавање на нови, реалистлчки и 
декоративни дела“.13

И Месеснел и Пуриќ констатираат дека на изложбата се гледа 
новата ориентација на Мартииоски, што значи ослободување од Па- 
риската школа и посилно поврзување co сопствената идеја на умет- 
никот за создавањс на сликарство засновано врз продлабочен од- 
нос co средновековната уметност. Сиоред Пуриќ, во ваквиот при- 
стап на Мартиноски се наоѓаат зачетоци на еден чисто југословен- 
ски експресионистички сликарски правец.14 Оваа „пламена“ из- 
јава покажува колку Мартиноски дејствувал во Скопје како посебно 
значајна појава. Се поставил во фокусот на стремежот на некои 
интелектуалци од неговата средина за силна еманципација, кои по- 
ради тоа се склони кон емфатични заклучоци. Пуриќ за Мартиноски 
вели дека во своите дела е југословенски — балкански, го опредс- 
лува како „голем југословенски сликар“ кој консеквентно смета 
„дека е потребно да се создава наше, сопствено југословенско сли- 
карство“: за тоа има силна основа во земја каде традицијата (?■ толку 
богата и силна.

За изложбата на Мартиноски пишувал и Љубомир М. Добри- 
чанин. Тој, меѓу другото, одбележува дска Мартиноски не прави 
отстапка на некој изживеан академизам, туку останува „сликар co 
слободен израз и глсдање“; co него ги обработува мотивите на своите 
најнови дела, што, и според Добричанин, се пр-иказ на тешката ствар- 
ност на „најбедтаите скопски жители“, станувајќи документација на 
„јужносрбијанското п|однебје“.1:’ Добричанин го нагласува >и тоа де-ка 
загрепската критика го оценила Мартиноски како уметник на кој 
во цртежот му нема рамен во земјата.

Мал е бројот на делата што можат co сигурност да се поврзат 
co оваа изложба. Така две масла: „Мустафовата симпатија" (д-р 
Мита Костиќ, Белград) и „Девојче co п,етел“ (Богиња Ристиќ, Бел- 
град) му припаѓаат на едон вид реалистичко сликарство, но кое не 
ја дотерува визијата за предметот надвор од една деликатна „лир- 
ска“ интервенција, сврзана co интимната природа на Мартиноски. 
Ликовите на млади девојчиња се изведени co поголема дисциплина, 
,,изгладеност“ на фактурите и co „затвореност“ на оддслнм коло- 
ристички плотни. Во основата е применет еден вид тонско сликање, 
коригирано co послободен третман на одделни партии, каде бојата 
е поставена без степенување.

Една друга група дела, што можеби биле вклучени или се бли- 
ски оо творбите од изложбата од 1936 година, с-е состои од не- 
колку слики. И за нив е карактеристична реалистичката обра- 
ботка. Постои извесна разлика во малку поиагласениот рафин- 
ман во предавањето на физичките белези на ликовите, во извесен 
лиризам подвлечен во физио-номиите на предадените модели. Во 
цртежот, во начинот на колористичката. обработка, се чувствува из- 
весна грацилност, кревкост, истанченост на контурите на фигурите 
и мека, флуидна обработка на обоените плотни. Во овие дела спа- 
ѓаат сликите како што се „Циганска Ширли Темпл“ и „Собирач на 
догорчиња“ (сопствеиост на Лепосава Крњевиќ, Белград). Цртежот 
во обете дела — и во „Циганска Ширли Темпл“ и во „Собирач на 
догорчиња“, не е наметлив, а фигурите, нивните маси и контури 
дејствуваат отпуштено и нежно. Тоа е подвлечено co начинот на 
поставувањето на колоритот, што е погрижливо третиран во прет- 
ставата на момченцето.

Меѓу сликите што веројатно биле изложени на оваа самостојна 
изложба од 1936 година спаѓаат и „Другарот Рамадан“; „Мустафа“ 
и „Циганско дево'јче“.16 Овие дела ја потврдуваат стилската ориен- 
тација на Мартиноски, согледана во сликата „Собирач на догорчиња“: 
милозлив, ненагласен. нежно применуван реализам во третмаиот на 



моделите. Во овие дела доаѓа до израз и немирната природата на 
Мартиноски, што не може да се вклопи во една творечка шема, 
колку и да се придржува кои одредени стилски категории. Ликовите 
се co нагласен рафинман на обработката, ф,ино усогласена co стре- 
межот во моделите за „Рамадан" и „Мустафа“ да се истакне една 
неж.на, лирска психологија. Сите детали на нивните физиономии сс 
предадени грижливо, но без претерана педантност, во извесна сми- 
сла „идеализирано“, така што облиците на лицата дејствуваат „раз- 
убавено“ и привлечно. Особено грижливо е спроведена и колори- 
стичката обработка на ликовите: деликатниот кафеавоокерен тон 
е внимателно нијансиран, за да се постигне ненаметлива модела- 
ција, освежена co лазурни наноси на црвеникава боја, засилена во 
интензитетот на фино профилираните усни. Облеката е предадена 
co вешта, рутинска постапка за да се прикаже материјалноста на 
парталавата ткаенина навлечена на детските фигури. „Циганско де- 
војче“ е сликана co сроден општ сликарски третман, co тоа што 
целата постапка е построга, но.малку рафинирана отколку во двете 
претходни творби: потврд начин на цртање и моделирање, „стив- 
нат“, не толку грижливо третиран колорит. Две други слики: „Ци- 
ганкичка“ и „Седната Циганкичка", содржат елементи за да се да- 
тираат кон крајот на 1936 годииа.17 Во обете творби главите имаат 
благо издолжен облик, впечатливо предадени физиономски детали, 
во сообразност co расните карактеристики на моделот: големи очи, 
надвишени co црни извиени веѓи, сензуален нос и усни, сето тоа вра- 
мено co плетенки од долга црна коса. Психологијата на овие два лика 
искажува некаква. тивка резигнација, ненаметлива тага и апатич- 
ност, што се чувствува и во телата на девојчињата. Колоритот кај 
обете е нешто постемнет. Обете слики укажуваат на еден развој 
што Мартин1оски ќе го следи во творбите за кои е веројатно дека 
се настанати подоцна, во 1937 година.

За изложените цртежи на самостојната изложба на Мартиноски 
од 1936 година можеме да заклучиме според некои репродукции во 
каталогот, од кои неиои се публикувани и во книгата на Растко Пу- 
риќ „Работничкиот Југ“. Впрочем, се знае дека се што е објавено 
во оваа книга било претставено и на изложбата.18 Само три цртежи 
печатени тука се зачувани и во оригиналот, но репродукциите мо- 
жат сосем добро да дадат претстава за загубените оригинали. Од 
зачуваиите е и цртежот „Две девојчиња“ (сопственост на Вука Ми- 
хајловиќ, Белград).’9 Познати се уште цртежите „Мајка co дете“ 
и „Рамадан“. Во сите нив е прикажано впечатливо цртачко мајстор- 
ство. Co пробивна точност на виртуозно користена линија се изведени 
претстави на човечки суштества, необично убедливи во својот ви- 
зуелен изглед и исполнети co аромата на уметниковиот хуманис- 
тичко-социјален пристап кон мотивите.

Книгата на Растко Пуриќ е публицистички текст без амбиции 
за фундаментални научни истражувања и заклучоци, но полн co 
мошне тешки податоци и толкувања за социјалната и економската 
положба на нашето подрачје. Цртежите на Мартииоски како да 
се сраснати co нив во една хомогена, содржински и формално при- 
способена структура. Резигнацијата, милозливоста, префинетите цр- 
ти на ликовите во некои цртежи од книгата на Пуриќ, какви што 
се „Без хранител“ и „Деца“, алтернираат co други во кои живот- 
ната драма на предадените ликови како да го смачкала човечкото 
суштество, на пример во цртежот „Рамадан". Во достоинствената 
биста на жената во „Доење“ визијата на мајчинството е1 предадена 
во ликот на мајката, противставена спрема предизвикот на бедата 
и решеиа да ја зачува рожбата што ја храни од своите гради.

Овие цртежи во киигата на Пуриќ укажуваат на несомнениот 
творечки растеж на Мартиноски. Уметничката димензија, co која 



моделот се претвора во симбол на една порака или определба, е по- 
стигната co одбрани и екоиомични средства, но co полна внатрешна 
—- психолошка, и надворешна — физичка, целосност на ликовите. 
Co 1936 година, како што се потврдува и co овие цртежи, Марти- 
носки навлегол во нова етапа на своето творештво. Co неа тој објек- 
тивно се вклучил во пресудните години за целото човештво од 
крајот на четвртата децевгија, како органски дел на напредната умет- 
ност на Југославија од тој период. Истовремено, и во случајот на 
творештвото на Мартиноски се одвива свртување, како и кај нај- 
големиот дел оД нашата и од европската уметност од тие години, кон 
традицијата и кон класичната реалистичка ликовна естетика.20

Кон крајот на 1936 година (декември) е отворена Првата из- 
ложба на независните уметници. Таа >е плод <на судирот на една 
група (триесетмина) уметници од Белград co Друштвото „Цвиета 
Зузориќ". Незадоволни од работата на Друштвото, а посебно <од не- 
говиот однос спрема уметниците и од условите што ги давало тоа 
при организирањето на самостојни изложби итн., тие ја бојкоти- 
рале Деветтата есенска изложба на „Цвиета Зузориќ“. Наскоро по- 
тоа поголем дел од овие ,,бојкоташи“, поддржувани од Здружението 
на ликовните уметници, приредиле изложба во Техничкиот факултет 
во Белград. Отворена како Прва изложба иа независните белград- 
скч уметници, таа била затворена како Прва изложба Bia независните 
уметници. Познато е дека од неа се дистанцирале некои истакнати 
уметници, а и дел од членовите Bia напредната група „Живот“ кои 
настојувале да се преземат некои пошироки зафати.21

На оваа изложба Мартиноскч излагал една своја темпера, чие 
име не е познато, и два цртежа: „Човек co кавал“ и „Мајка co 
дете“. За овие експонати на Мартиноски во „Време" е искажан до- 
ста строг заклучок: „Температа на Мартивтоски е сосем неразбирлива. 
Ова дело можеби има субјективна вредност за самиот сликар, bio не и 
за сликарстволо. Мартиноски изложил и два цртежа: „Човек co 
кавал“ и „Мајка co дете“.22 Но поважно е тоа што co оваа изложба 
Мартиноски уште еднаш покажал колку настојувал да биде макси- 
мално присутен во ликовниот живот иа предвоена Југославија.

Меѓу творбите што можат вгесигурно да се датираат во 1936 
година спаѓа и сликата „Порчрет на Сиииша Паув1овиќ“.23 Оваа 
слика с малку изделена од другите дела на Мартиноски. Целата 
површина е „парцелизирана“ во помали неправилвш површини, co 
разбиваше на потезите co кои се нанесуваат боите и се акцентираат 
нивните судири. Обоениот потег се провлекува насекаде, за да ги 
исцрта, деформирани и „разлеавтиД деталите на лицето и другите 
делови Bia сликата (облеката, заднината). Боите на лицето се жол- 
та, измешана co петна на окерните, сина и црвена, подвлечени 
Bia одделвпа места co бели дамки или петна. Оваа површина е про- 
тивставена на темните плотни на облеката.

Во оваа година продолжила и една друга творечка активност 
на македонскиот уметник. Co извесни оштетувања се уште е зачу- 
вана ѕидната слика што Мартинсски ја создал во 1936 година.24 Твор- 
бата е наречена „Пасторала“ (или „Селска идила“). Општата по- 
становка на предадената сцена може да се подведе под ваков на- 
слов. Издолжената форма на композчцијата е разрешена co спо- 
којно распоредување на нејзинвтте елементи низ просторот. Тој из- 
гледа како притеснет од бројот и обемот на фигурите (женски, маш- 
ки, детски, две овци) сместени низ пејзажот во разни ставови. Прет- 
ставен е танок појас поле, што во дното е затворен co линија од 
дрвја и ниски куќи. Низ просторот има разновидни растенија, цве- 
ќиња итн. Некои од женските фигури се предадени co стомни, a 
едната од нив е прикажана како мајка co дет.е Bia десното рамо. 
Една фигура на младич е предадена co свирка во рацете.



Стилски ова дело е работено во духот на дотогашното сликар- 
ство на Мартиноски, вклучувајќи ги и неговите претходни ѕидни 
слики во куќата на М. Шкаперда, а во извесна смисла и во „Океан’1. 
Се разбира, присутна е еволуција во стилска смисла, co која многу 
поранешни пластичии решенија се изменети. Така цртежот, чија 
танка линија е видлива особено no контурите на главите и на 
телата и во предавањето на одделни физиономски детали, обликува 
уште повалчести и покорпулентни форми. Тие се сместени во про- 
сторот во отпуштени, ненаметливо брановидно решени ставови. За- 
облените глави, co речиси елипсовидни лица, се предадени co ша- 
блонизирана упростеност на деталите: основната изведбона „матрица" 
е сочинета од модилјаниевско-кислинговско влијание. Меѓутоа, Мар- 
тиноски ја запазува својата индивидуалност. Маниричната, грацил- 
на кревкост на Модилјани е заменета co поиагласена масивност на 
фигурите, порустикална сензуалност, a co тоа се поблиски до од- 
дел-ни фигури на Кислинг. Лирската милозливост е подвлечена и 
co боите. Во пејзажот дом.инираат нијанси на зелената, небесноси- 
ната, црвената итн. Окерножолта боја, co примеси на црвена, е ко- 
ристена за покривање на лицата и телата. Облеката е предадена co 
нечиста бела, оива, сивозеленикава итн. боја. Се е нанесено во тан- 
ки слоеви, порозно1, без груби повреди во усогласувањето на оддел- 
ни партии.

Во оваа „Пасторала“, без оглед на одделни детали, Мартино- 
ски не нагласува некаква етнографска илустративност. Во целата 
структура на делото има несомнени сообразување co сродните 
композиции 'на симболизмот, а и co многу елементи на умет- 
никовото разбирање за видот на кој треба да се користат поуките 
на старите мајстори на средновековното фреско-сликарство.

*
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MOTHER AND CHILD, pencil 
молив на хартија 49,7 X 53,3 
Сиг. д. сред. N. Ѕ. Martinoski/I

Богатата дејност во изминатата година Мартиноски ја продол- 
жил и во 1937 година, која се одликува co мошне разновчдни фор- 
ми на нетовиот уметнички ангажман.

Веќе во јануари Мартиноски прикажал свои дела на „Обли- 
ковата“ изложба во Скопје. Таа претставувала во извесна смисла 
„транзитно“ запирање пред настапот на групата во Солун во април 
— мај 1937 година.25

На отворањето на изложбата зборувал д-р Перо Слиепчевиќ. 
Овој текст е главен извор на сознанија за карактерот на „Облико- 
вата“ изложба во Скопје.26 Слиепчевиќ, меѓу другото, нагласува дека 
сите уметници на изложбата ги интересира, пред се, колористичкиот 
проблем: „Не некаква мисла, не социјалната тенденција, не по- 
етскиот штимунг, не етнографскиот фолклор“.27 Слиепчевиќ подвле- 
кува дека во општата „колористичка симфонија" секој учесник се 
искажува co голема творечка индивидуализација. Мартиноски го 
вбројува меѓу оние што се искажуваат co повеќе придушени, воздр- 
жани „ритми“, приклучувајќи го тука кон Личеноски, Хутер и Тар- 
таља. Малку понатаму, тој посебно се задржува на Мартиноски и 
Личеноски, одбележувајќи: „Преку нивната фина преданост, преку 
нивното тивко проучување на бојата и композицијата, мене ми се 
чини дека согледувам во што ќе се состои главниот придонес на овие 
јужни краишта за нашата југословенска уметност: во кажувањето 
без гест и без патетика, во согласност co овдешниот темперамент“.28

Во натамошното излагање Слиепчевиќ посебно ја нагласува 
мислата дека делата прикажани на изложбата се стремат кон една 
„незаинтересирана“ убавина, како „најдобра утеха во одбивностите 
на сегашното". Поради тоа, не се обликувани и нагласени „стра- 
вувањата и жалостите, напорите и радостите на метежите на де- 



нешното човештво“. И самиот повлијаен од настојувањето на умет- 
ниците да ја откријат убавината во материјата на ликовните дела, 
Слиепчевиќ укажува на опасноста тоа да се претвори во фетишизи- 
рање на материјата и уметноста да се цени само од „техничката, 
артистичката странаД одделена „од колективната духовност на сво- 
јот народ“. Меѓутоа, Слиепчевиќ ја искажува и својата резерва спре- 
ма социјално тенденциозната уметност. иако подвлекува дека „поши- 
роките слоеви секогаш повеќе се интересирале за она што е човечко" 
и кога уметниците би ги обработувале „темите поблиски до вио- 
рите на човештвото, тоа би се грабало за нивните дела!“29

Малку подоцна, на Втората графичка изложба во 1937 година 
во Белград, Мартиноски учествувал co три цртежа: „Другари", „Бес- 
призорни“ и „Рамадан и неговата сестра“. Во „Другари“30 мирна, 
мошне танка линија ги предава контурите «а телата co мека заобле- 
ност и ненаметливи, нежни движења. Оваа лиричност и смиреност 
е вткаена и во милозливите изрази на лицата, замислени co идеа- 
лизирани детали. Овој цртеж укажува на многу дела на Мартииоски 
од 1937 и. 1938 година. Близок му е цртежот „Без хранител" (сопст- 
веност на В. Михајловиќ, Белград) за кој видовме дека бил вклу- 
чен во книгата на Пуриќ „Работничкиот Југ“.

Важен настан во професионалната кариера на Мартиноски во 
предвоениогг период била неговата втора заедничка изложба co То- 
мислав Кризман, одржана од 1 до 22 мај 1937 година во „Улрихо- 
виот салон“ во Загреб.

Овојпат Мартиноски е прифатен co внимателен пристап. како 
веќе познат уметник. Така загрепските „Новости“, одбележувајќи 
дека „Мартиноски обработува типови и социјални мотиви, што го 
интересираат од чисто уметничко гледиште", го претставуваат умет- 
никот преку детали од неговата биографија и преку изјави за од- 
делни прашања?1 Дознаваме дека co Кризман го врзуваат прија- 
телски врски и сродни идеи и дека воопшто не учествува во поли- 
тиката. Кризман, исто така, се искажува за Мартиноски co одбрани 
зборови и почит, нагласувајќи ја посебно неговата заинтересира- 
ност за „социјално потиснатите, заостанатите и од бедата обезли- 
чени организми, што се викаат човечки суштества1'.22 Веројатно е 
дека овие зборови најмногу се одиесуваат на творбите на Мартино- 
ски од нивната втора заедничка .изложба.33

Другите искажувања во загрепскиот печат за Мартиноски, без 
оглед на тоа што не се целосно афирмативни, а некои дури изра- 
зуваат резерва спрема убедливоста на социјалниот момент кај умет- 
никот, не им ја одречуваат уметничката вредност и интересот на 
неговите дела, што е карактеристично за написот во загрепското 
списание „Книжевник“.34 Сроден е пристапот на Верена Манч. Збо- 
рувајќи за некои темпери „со таговно придушен тоналитет, co добро 
усогласени бои“ („Баба“, „Девојченце<!, ,,Мајка“), таа се прашува што 
е посуштествено во овие дела: „Битот на објектот или неговите 
карактеристики, или колористичката игра на сјајните шари“?.35 Таа 
забележува дека бојата по крпениците на облеката го привлекува 
размислувањето на гледачот, поради што нагласува дека вакво 
сликарско третирање ;на објектот ги потиснува нетовите карактерис- 
тики, „за сметка на усогласените живи и шарени колористички хар- 
монизации“. Нагласувајќи дека Мартиноски е, сепак, човек кој со- 
цијално чувствува, Манч му забележува за интелектуалноста на 
неговите цртежи.

Во овие искажувања за делата на Мартиноски од втората за- 
едничка изложба co Кризман се покажува дека во Загреб бил из- 
граден одреден концепт на социјалната уметност, што и дава пред- 
ност на социјалната тематика, разголена до своите крајни консек- 
венции: до очекувањо уметничкото дело да ја соопшти во најди-



ректен вид, како недвосмислена визуелна информација, ликовно „не- 
дотеран“ исказ за дадена реалност, како протсст, пропаганда без 
одвишни додатоци.

Одделно од наведените написи стои еден приказ за изложбата 
Мартиноски — Кризман во „Моргенблат“ („Утрински весник“). Тука 
за Мартиноски се вели дека е уметник преку чие творештво силно 
доаѓа до израз двојната поврзаност co своето подрачје. Мартино- 
ски ја презема уметноста што претходи како традиција и како един- 
ствема релевантна естетска стварност, создавана во Македонија пред 
него. Таа уметност се гледа во бројните манастири, во специфич- 
ната уметност што е изразена во нив. Начинот на сликањето на Мар- 
тиноски е свртен не само кон спомениците, туку и кон Македонија 
како земја .и луѓе (кон нејзините „народски типови“); ги вклучува 
топлите бои на својата татковина, а неа ја открива и преку својот 
цртеж co кој ги обработува мотивите инспирирани од неа.36

Во 1937 година Мартиноски учествувал на две изложби во 
странство. Првата била одржана во Солун. Мартиноски, заедно co 
Пјер Крижаниќ, бил задолжен да се грижи за организацијата и за 
поставувањето на оваа изложба на „Облик“.37 Во еден напис се од- 
бележува дека „Мартиноски предизвикал интерес co сликите од 
Скопје, а особено co еден извонреден цртеж“.38 Во една своја из- 
јава во Загреб кон крајот на април 1937 година, Мартиноеки вели 
дека штотуку се вратил од Солун, каде co Крижаниќ ја организи- 
рал изложбата на групата, што сега ќе биде пренесена во Атина.39

Втората изложба во странство на која учествувал Мартиноски 
во 1937 година била на група југословенски уметници. Изложбата 
се одржала во Рим од 10 до 20 јуни, во Галерија ди Рома. Од ма- 
кедоиските уметиици на неа учествувал уште и Личеноски. Мар- 
тиноски бил застапен co едно масло (,,Турчинка“) и co четири цр- 
тежи („Цртеж“, „Ајша“, „По обед“ и „Одмор“).

Се чини дека на Личеноски и Мартиноски им биле откупени 
по дво >или по едно дело. Малку се знае за реакциите на италијан- 
ската крмтика. Така во земјата е објавен нецелосниот текст, пишуван 
од извесна Наталија Мола. Таа, нагласувајќи дека се интересни де- 
лата на многумина уметници, ги споменува и цртежите на Мар- 
тиноски.40

Во 1937 година била организирана прослава на 25-годишнината 
од „ослободувањето на Јужна Србија“. Обемните подготовки опфатиле 
редица манифестации. Целта била co нив да се докажат божемниот 
напредок и резултатите постигнати од октомври 1912 до 1937 го- 
дина. За оваа прослава, што тогашниот режим посебно ја стиму- 
лирал и политички и финансиски, е издадена и специјална публи- 
кација, во која се ирикажани речиси сите подрачја на животот во 
јужните делови на Југославија, вклучувајќи ја и Македонија.41

Во рамките на прославата е одржана и „Јубилејната изложба 
на јужносрбијанските уметници“. Посебна „секција" се грижела да 
ги повика уметниците кои, „според раѓањето или сегашииот пре- 
стој“ биле од „Јужна Србија“. Тие самите требало да одберат из- 
весен број свои трудови за изложбата. Според еден приказ во Јуж- 
ни преглед“, одговориле 11 уметници, од кои 10 биле родени во 
Ма|Кедонија: Димитар Андонов, Лазар Личеноски, Мартиноски, Ван- 
гел Коџоман, Томо Владимирски, Нихад Аџем, Александар Секу- 
ловиќ, Дејан Богдановиќ, а заедно co нив се преДставиле и Сабаха- 
дин Хоџиќ, Владимир Радовиќ и Јосип Бужан.42 За изложбата е пе- 
чат>ен и каталог. Од него се гледа дека Мартиноски учествувал co 
15 дела, масла, цртежи и темпери.н Од нив сигурно е гвозната само 
сликата „Ќамир“, масло на илатно.44 За некои други слики можеме 
само да претпоставуваме дека биле изложени.
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Три такви творби претставуваат портрети на млади цигански 
девојчиња во разни композициони поставки, облека и психолошки 
израз.45 Според овие творби може да се заклучи дека Мартиноски 
во 1937 година изразува натамошна свртеност кон амбиентот во 
кој твори, пронаоѓајќи ја во него материјата што му е неопходна 
за >да ја осмисли својата хуманистички инспирирана социјалност: 
ттреку се понагласено приклонување на неговата ликов-на постапка 
кон промислена, психолошки попродлабочена и издиференцирана 
реалистичка изразност. Co ваков приод објектот ја запазува, во 
еден „лирски веризам“, без какви и да е вулгарни пресилувања 
на постапката, својата поврзаност co моделот што уметникот го 
обработил.

Така ја гледал оваа етапа во уметничкиот развој на Мартино- 
оки и авторот (можеби Пуриќ) на еден напис во „Јужни претлед". 
Тука се одбележува за Мартиноски дека е префинет, дека го про- 
должува своето уметничко истражување низ теми од домашната си- 
ромаштија, што ги дава co длабоко сочувство, а л-иковно ги обли- 
кува кано „некаква готика иа нашите денови“.46 Во приказот се 
истакнува сликата „Мајка“, во која морничавоста на сиромаштијата 
била толку добро трансформирана што ова дело „меѓу другите нежии 
работи, речиси плашеш-е".

Маслото „Ќамир“ ггретставува питач во парталава облека и co 
шапка што има неодредена четвртеста форма. На заоблената глава,
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co фина старосна и психолошка карактеризација, грижливо се исли- 
кани сите физиономски детали. Боите се полагами вешто, co не- 
каков експресионистичко-фовистички манир: како пократки или по- 
долги линии на потезите, co подвлекување на контурите co темни 
бордури. Таквиот импулсивен начин на нафрлување на боите е за- 
силен co нивната звучност: по лицето доминираат запеченоцрвени- 
кава, окерна, жолтеникавокафеава^ англискоцрвена, темнозелена итн. 
На сличен начин е работена и облеката, каде што се наметнуваат 
кафеави, темнозелени, темносини и темносиви партии. „Ќамир“ е 
творба мошне карактеристична за цела низа дела што ќе наста- 
нат кон крајот на 1937 и на почетокот на 1938 година. Во некои 
од нив е користен истиот овој модел на средовечен маж — питач 
и тоа е онаа серија што критиката ќе ја подвлече како документи 
од социјалната стварност на скопската средина.

„Седната Циганкичка“ е веројатно најрано настанатата меѓу 
нив. Таа покажува многу од особините на една истоимена слика 
од претходната 1936 година. Меѓутоа. во делото од 1937 година ре- 
дица ликовни моменти се развиени и обработени 'на начин што го 
покажува натамошното зреење на творечката личност на Марти- 
носки. „Седнатата Циганкичка“ е предадена co израз на физио- 
номија: сетилни усни, големи црии тажни очи, високо, манирично 
„искршеии“ веѓи итн. Фигурата е благо „впиена" во заднината, a 
сите површини се предадени во темни гам)и на бои: доминираат тем- 
нозелената и маслинестата, а на облеката поинтензивно се 'изде- 
луваат темнопортокаловата и црвеникавата. Лицето е предадено co 
основен стемнет тон на темноокерна, co нафрлени петна и плотни 
од здржани нијанси на жолтата, црвената, темнозелената и масли- 
нестата. Колоритот е нанесуван растресено, co некаков вид против- 
ставување на светли и темни партии, што личи на недоследно спро- 
ведено „сфумато“.

„Циганкичката co трендафил“ сигурно настанала во 1937 го- 
дина. Бистата на девојчето, облечено во сиромашна облека преда- 
дена co светложолтеникава и розикава боја, е кревка и милозливо 
отпуштена. Лицето, насликано co нагласени варијации на топла 
окернокафеава боја, чежно проткаена co розикави д-елчиња, открива 
градирање од светли кон потемни делови. Особено грижливо се пре- 
дадени „бадеместите" очи, подигнатите танки веѓи, финиот нос и 
внимателно1 профилираните усни, итн. Потезите се виДливи, танки, 
благо „назапчени“, а цртежот nlo контурите е одвај забележлив.17

Сликата „Циганкичка“ е дело во кое целосно се довршувани 
претходните истражувања на Мартиноски, видени во штотуку раз- 
гледаните 1 творби: нежно, лирско, co извесни романтично-барокни 
моменти, третирање на ликовните средства — посебно на цртежот 
и боите. Главата на девојчето е предадена co нежна, рафинирана 
сензуалност. Обликот е валчест, а сите делови се грижливо обли- 
кувани, откривајќи co истиот изразен систем и физички тип како 
и во претходните слики. Боите на лицето се полагани во танки, ла- 
зурни наноси, co извесни аспекти на пастелно-акварелски ефекти. 
Основниот тон е нежно светложолт. Облеката е предадена co истиот 
тој лесен манир, полн co свежина. Боите се светлолилава, порто- 
калова, жолта, окерна.

Два портрета на млади девојчиња: мошне различни еден од 
друг, изгледаат сликани во духот на другите дела од 1937 година, 
што се веќе разгледани. Првиот од нив е „Глава на девојче co на- 
веднати очи“ (д-р Антун Колендиќ, Белград). Портретот е сликан 
co деликатно извлечени обоени потези, така што ликот се проецира 
врз светлата непокриена основа на сликата. Грижливо одбраните 
бои ја зголемуваат нежната милозлива психолошка атмосфера из- 



разена во моминскиот лик. Доминираат топли окерни, кафеави, цр- 
веникави итн. партии, освежени co пробиви на зелено обоените траги 
и петна.

Меѓу сликите што веројатно настанале во 1937 година се изде- 
лува маслото „Невеста“4б, co забележливи врски co маслата „Ра- 
мадан“ II „Мустафа1' од 1936 година. Во „Невеста" е доведено до 
највисок степен сликањето на портрети кај Мартиноски, карак- 
теристично за неговите најдобри остварувања. Тоа е едно „кислин- 
говско наследство“, мошне облагородено, лишено од сладникавост 
и наместеност, проткаено co чудесна нежност и милозливост. Марти- 
носки во него ја открива својата приврзаност кон убавината, младо- 
ста, лирското во животот. Ликот на младото девојче е работен во 
светол жолетникавоокерен тон, нанесуван во мошне нежни и из- 
едначено 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 отпуштено, речиси беспомошно. Внимателно е предадена 
материјата на облеката, co бои што дејствуваат лесно и проѕирно 
(светлолилава, светложолта, светлосина и темноокерна), нанесени во 
непресилени валери. He е познато дали ова дело било изложено во 
19з7 година, но се чини дека било вклучено во самостојната излож- 
ба на Никола Мартиноски во идната, 1938 година.

Две други дела, веројатно обете од 1937 година, се многу по- 
невпечатливи како остварувања: тоа се маслата „Циганкичка во 
си!но“ (сопственост на Богиња Ристиќ, Белград) и „Портретот на 
Џорџ Бонар (сопственост на Душан Симоновиќ, Белград).49 Пр- 
вата слика се доближува до друвите портрети на девојчиња сликани 
истата година, а втората е работена според фотографија, сосем ру- 
тински, co речиси академска реалистичка постапка.

Во цртачките творби на Мартиноски од 1937 година се вброју- 
ваат „Другари“ (Уметничка галерија, Скопје) и „Позирање“ (Гале- 
рија Н. Мартиноски, Крушево). Co мали разлики, обата цртежа гтрет- 
ставуваат настојување за грижливо предавање на деталите на фигу- 
рите и ликовите на детските претстави што ја составуваат темата 
на овие творби. Во „Другари“ е малку понагласена суптилната стили- 
зација и дотерување, а во ,,Позирање“ поголемата реалистичка дес- 
криптивност.

Овој стремеж е, исто така, карактеристичен за цртежот co мо- 
тив „Две девојчиња“ и цртежите co молив и туш „Три деца“ и „Од 
скопските улици“ (сите сопственост на Синиша Пауновиќ, Белград). 
Може да се претпостави дека некои од овие цртежи, репродуцирани 
и во „Политика“, биле изложени на изложбите во Загреб и Скопје 
на кои учествувал и Мартиноски.

Како што е познато, co 1937 година е поврзано и дефинитивното 
решение за „судбината“ на делата на Мартиноски во локалот „Океан“. 
Покрај „официјалните“, полициски реакции, следувала уште една 
во врска co „Океан“, сосем дисонантно во споредба co сите други 
написи во печатот, главно благонаклоио определени спрема Марти- 
носки. Тоа бил текстот на Радован Зоговиќ, објавен во списанието 
„Наша стварност".50

Написот на Зоговиќ е во согласност co неговите сфаќања за 
улогата и функцијата на уметноста. Тргнувајќи од својот идеолош- 
ки став, што му наметнува одреден профил на размислување за 
уметноста, Зоговиќ го изразува низ противставување co презуми- 
раните естетски сфаќања на Мартиноски, онака како што авторот 
на споменатиот текст смета дека се изразени во неговото уметничко 
дејствување и, посебно, во творбите во ,,Океан“. Зоговиќ воопшто 
не ги видел овие остварувања на Мартиноски иако, доследно на сво- 
јата концепција за уметноста, ја развива мислата за „неверството“ 



на Мартиноски спрема „вистинската“ уметност.'1 Навистина: во де- 
лата на Мартиноски не постоел обид за наметлива, ликовно необми- 
слена и нереализирана „тенденција“. Во неговото творештво тен- 
денцијата произлегува од тоталитетот на неговата уметничка лич- 
ност, како единство на неговото човечко постоење и творечко оства- 
рување. Во досегашното излагање веќе беше наведено колку Мар- 
тиноски и служел co своето творештво на вистината за своето вре- 
ме, без да настојува „тенденциозно“ да ја наметне. Тој бил гговеќе 
дискретен, меланхоличен набљудувач на животот преку ликовите 
од невеселите предградија на Скопје. Затоа е груба неправда заклу- 
чокот на Зоговиќ, според кој Мартиноски не може да се помири 
co тоа уметноста тенденциозно да им служи на вистината и на луѓето, 
па одбележува во својот текст: -He, уметноста мора да биде цел са- 
мата за себе . . хако 6ожс1чва иозчд^^а ча IVlapinaocirBl. Зосовчк 
смета дека барањето уметноста денес да биде независна, значи дека 
не треба да им служи на вистината и на општеството и дека, на- 
водно, Мартиноски тоа го докажал во практиката.

Откако му припишува на овој потфат на Мартиноски само една 
вулгарна, користољубива ,,тенденциозност“, Зоговиќ заклучува дека 
уметноста не може да биде независна и останува само прашањето: 
„Дали е уметност она што му служи на иапредокот и на досто- 
инството на човекот, или е уметност — уметноста претставувана 
во кафеаната „Океан“ што е украсена co овие слики?’

Но ова „прашање“ на Зоговиќ не е засновано врз вистинска „за- 
гриженост" за уметноста. Зоговиќ се интересира само за можноста 
уметноста да се користи како средство на општествената акција. На- 
вистина, барем според овој негов текст, таков ангажман се очекува 
од уметноста во интерес на „вистината", на „човекот“. Меѓутоа, Зо- 
говиќ не смета дека фреските во „Океан“ биле една од „висти- 
ните“ за човекот, за еден ви!д негово егзистирање како дел од све- 
тот на „еросот“; дека Мартиноски на естетски попрецизно, на суш- 
тествено творечко ликовен план не ја „предал уметноста“, што е 
најголемото „предавство“ што може да се изврши спрема неа, без 
оглед на тоа какви други возвишени цели и од несомнено значење 
за човекот и прогресот содржи во себе дадрната творечка интен- 
ција на уметникот.

И co овој текст на Зоговиќ, како и co редица други момеити 
во неговото дејствување, творештвото на Мартиноски непосредно 
се вклучува во сложените судири на југословенската книжевна и 
уметничка левица во текот на четвртата деценија, околу висти.н- 
ската смисла и улога на целото творепгтво, вклучувајќи го и ликов- 
ното. Спротивно на многу други автори, кои се произнесуваа за 
творбите на Мартиноски како за јасен пример на уметников1иот ан- 
гажман за човекот, само од една епизода од неговото творештво Зо- 
говиќ донесува сосем спротивен заклучок за оваа основна определе- 
ност на авторот на делата од „Океан“. За ставот на Зоговиќ е сим- 
лтоматичн1о тоа што во истото списание „Наша стварност“, каде 
што е објавен неговиот текст, е публикуван и написот на Радоица- 
Ное Живановиќ „Напредната уметност во Југославија“, во кој, како 
што видовме, Мартиноски е вклучен во редот на напредните умет- 
ници.

Од друга страна, очигледно е дека оваа „перипетија“ co „Океан“ 
не влијаела толку негативно ни врз Мартиноски, кој го задржал инте- 
ресот за ѕидното сликарство, ни врз мислењето на скопската средина 
за него. За тоа се доказ други остварувања од овој вид настанати по 
делата во „Океан“.

Така посебно место во активноста на Мартиноски од 1937 го- 
дина претставуваат неговите ѕидни декорации во две скопски куки.



Од нив е зачувана само ед.ната (во зградата на ул. Булевар ЈНА 
бр. 43а), а другата е уништена (порано на ул. Орце Николов бр. 119).

Првото, зачуваното дело на Мартиноски, е „Пасторала“, ра- 
ботено кои крајот на 1937 година.4 Сцената во „Пасторала“ прет- 
ставува мала површина сина вода co бел лебед, дрво co змиулести 
гранки, рамнина co брановидно земјиште, низ кое се расфрлени по- 
вршини на жолта, портокалова, розова, црвена, кафеава, окерна и 
потемни бои, што алтернираат co зелени, сини, темнолилави итн. 
Во средината, co разголени гради, co проѕирни наметки врз себе, co 
темни распуштени коси, е предадена група од четири девојки. Нив- 
ните масивни, доста несмасни тела се предадени во танцови, дина- 
мични, не особено елегантни движења. Тонот на лицата и телата 
е темнокафеав. Физиономиите се изразити, широки, сензуални, co 
„егзотични“ белези (големи очи, сочни усни, масивен нос). Низ пеј- 
сажот се расфрлешч неколку стебла, а во дното се гледа зграда на 
црква co црвенокафеава боја на покривот. Сосем напред, co разго- 
лена биста, е предаден младич co свирка, решаван исто како и 
женските фигури.

Целата композиција дејствува слободно, co некакви романтич- 
но-питорескни и симболични аспекти. Начинот на обликувањето во 
човечката фигура и лик не се изделува од другите мотиви на Мар- 
'гиноски. Боите се нанесувани .,акварелно“, во разблажени нијанси 
и мошне изедначено, без особен шарм и резултати во усогласува- 
њето на колористичката организација. Одделни партии изгледаат до- 
ста сурово и небрежно работени. Можно е Мартиноски за оваа своја 
комггозиција да се инспирирал од творби на други уметници, пред 
се од извесни лоретки идилични сцени во експресионистичкото и сим- 
болистичкото сликарство?5 Ова дело има извесна подалечна срод- 
иост и co некои масла на Мартиноски настанати во 1937 година, a 
што беа разгледани порано.

За големата ѕидна декорација во бившата куќа на д-р А. Пу- 
љиезвиќ се знае само од сеќавањата на лица, кои на разии начини 
биле поврзани co нејзиното настанување, и на оние што живееле 
или доаѓале во оваа куќа, зашто творбата е уништена во скопскиот 
земјотрес од 1963 година. Останува да се утврди co уште поголема 
сигурност годината кога настанало ова дело, засега поставено, co 
сит'е добиени податоци, во 1937 година.56 Ова го тврдеше самиот 
проектант на куќата, покојниот професор арх. Миха Чакеља. И 
за техниката co која е работено делото се лотпираме врз добие- 
ните изјави, според кои Мартиноски ја сликал co мрсми бои на 
ѕид.57

На ова дело бил прикажан „Морнарски живот“ или „Охридскм 
рибари“. Централна пр.етстава била масивна фигура на морнар — 
рибар, околу кој се наоѓале други женски и машки фигури што 
влечеле мрежи и носеле кошиици co риби. Имало и претстава на 
мајка што дои дете. Во немирната композиција се наоѓале расфр- 
лени делови од „морски П!ејсаж<{ како разновидни риби слободно 
претставени околу фигурите. Последниве биле во природна голе- 
мина, предадени co масивни, корпулентни тела. Во нив биле спро- 
ведеии некои стилски решенија видени во „Океан“, но co уште по- 
нагласена слобода на изразот. Се гледала понагласена „геометрич- 
ност“ на облиците, можеби како некакво „сеќавање“ на Мартино- 
ски за одделни творби од почетокот на неговата кариера. Ликовите 
и нивните движења искажувале еден вид „екстаза“, страст, баха- 
нални ритми. Боите на „кубистички“ третираните глави и на т-е- 
лата биле земјеноцрвени и бронзени, противставени на темносините 
површини на водата и небото.

Конечно, постои можност Мартиноски во 1937 година да изра- 
ботил уште една ѕидна декорација. За неа, засега, постои само co- 



општение добиено од Душко Поповски од Скопје, долгогодишен при- 
јател и соработник на Мартиноски. Според Поповски, уметникот, на- 
водно, изработил една ѕидна декорација во зградата на некогаш- 
ниот Сојуз на српските земјоделски задругари11 во Скопје. За тоа 
му биле исплатени седум илјади динари. Творбата била доста го- 
лема, а имала симболична тематика: плодноста на Македонија и неј- 
зиното земјоделство. Co оглед на тоа дека зградата на оваа органи- 
зација е урната, а не постои ни нејзина архива, невозможно е да 
се проверат овие информации. Самиот Мартмноски никогаш не ми 
зборувал за ова дело, а ни кој и да е од неговите блиски или при- 
јатели.

Co 1937 година завршил предвоениот опус на Мартиноски во 
областа на ѕидното сликарство. Во него т*ој, според бројот, разновидно- 
ета на тематиката, техниката и стилските особености, остварил еден 
од несомнено највпечатливите (а можеби, поточно, исклучител-ни) 
резултати во целото предвоено сликарство на Југославија. Co овој 
вид ликовно изразување Мартиноски настојувал да ги реализира 
своите идеи, својата страсна насоченост кон изградување на сден 
вид национална уметност, заснована врз поврзаноста co среднове- 
ковната ликовна традиција на Македонија и здружена co ѓискуствата 
на модерната ликовна уметност. Во ѕидното сликарство вакви стре- 
межи, логично, се реализирале во зависност од многу околности: на 
пример, во зависност од желбите и афинитетот на нарачувачот. И 
специфичностите на секој зафат, во просторната, техничката и ма- 
теријалната смисла на зборот, влијаеле за дефинитивната физио- 
номија на овие нетови творби. Сепак, а тоа е особеио очигледно во 
„Океан“, Мартиноски можел доста слободно, не само во појдовната 
намера, да и даде простор на својата ликовна визија, co разбирливи 
конееквенции за таа своја определба. За жал, судбината сакала 
на ј голем дел од овие ѕидни декорации на Мартиноски да биде уни- 
штен, при што забот на времето се здружил co ударот на природ- 
ната стихија и човечката небрежност и неразбирање. Во своето на- 
тамошно творештво уметникот, освен во еден провизорен и ограни- 
чен обем (1950), ќе нема можност да го продолжи овој дел од сво- 
ето предвоено творештво. 2 * * * * * * * * *

2. СОЦИЈАЛЕН РЕАЛИЗАМ Во досегашните искажувања иа критиката за творештвото на
('ј 938_ 1941) Мартиноски имаше поделени мислења за видот, за вистинската при-
v оода на социјалниот момент во неговото творештво и за сообразе-

носта на неговиот ликовен јазик да ја искажува таа содржина co 
одредена ефикасност, што ги надминува „естетските односи, пра- 
вила и условености.

Од друга страна, видовме дека неговата уметност понекогаш е 
обвинувана дека не се ангажира да ги надрасне своите стриктно 
професионални, естетски и ликовни хоризонти, дека е незаинтере-
сирана за некои прашања што треба да го тревожат и интербсираат
уметничкото творештво, особено ако сака да им служи на човекот,
на вистината, на напредокот. Метутоа, најголемиот дел од авторите
на критиките напишани за делата на Мартиноски, особено од 1934 
година натаму, искажуваат мислење дека творештвото на уметникот
е насочено кон човекот, кон неговата индивидуална и социјална си- 
туација, без да врши пресилување на согаствената творечка личност.58 

Непосредно пред отворањето на самостојната изложба на Мар- 
тијноски во февруари 1938 година во Скопје, во „Скопски гласник“ 
бил објавен еден подолг текст од Јован Ѓорѓевиќ. Написот «а Гор- 
ѓевиќ дејствува како манифест на приврзаност кон творештвото на 
Мартиноски, како одговор и одбрана на неговата уметност од не- 
кои неименувани, ио, се чини, препознајливи критичари. Така Ѓор-



ѓевиќ одбележува дека за Мартиноски пишувале „и они-е од ле- 
виот и оние од десниот брег на огромната рака што се вика „жи- 
вот“, додавајќи: „Она што ќе го речеме тука за Мартиноски, тоа 
е наше мислењс, што не сакаме да го врзуваме за идеологијата 
на онаа класа иа која историјата и обезбедува иднина.‘°9

Укажувајќи на тоа дека во своите почетоци творештвото на 
Мартиноски и припаѓало на „декадентната западноевропска умет- 
ност“, Ѓорѓевиќ потсетува на „злонамерните критичари“, кои сакале 
да го прикажат како „сликар кој рамнодушно го посматра животот, 
како некој капетан на брод кој од мртво пристаниште гледа бура 
на моретоС По тоа може да се „препознае“ барем еден од тие 
критичариУ Нагласувајќал дека Мартиноски не е идеолог „и не 
им проповеда на луѓето барикада како излез од бедата“, Ѓорѓевиќ 
се издигнува co своите сфаќања над оние на Зоговиќ и на останатата 
предвоена догматски инспирирана естетска лева теорија и практика. 
Така тој тврди дека Мартиноски е уметник, а сите големи уметници 
му припаѓаат на народот „и нивните дела секогаш биле хумани и 
полни co човечност“.61 Истакнувајќи дека Мартиноски не е реакци- 
онер62, посебно го одбележува неговиот однос кон „малечкиот чо- 
век, co чија помош денешното општество си обезбедува егзистенција“, 
а низ неговиот трагичен лик уметникот ја открива сета вистина за 
длабоките причини што го направиле таков. Мартиноски се повеќе 
му се добл-ижува на животот, станува свесен дека само co мотиви 
од народот и животот (неговите претпочитани модели) можат да се 
создадат дела co трајна уметничка вредност. Според Ѓорѓевиќ, Мар- 
тиноски сфатил дека времето во кое живее но е лирско и тој го 
илустрира тоа преку еден цртеж на уметникот: преку ликот на ра- 
ботник уметникот ја искажал „вистината за човечката беда во обез- 
главената Европа и на колонизираниот Балкан“. Откако му препо- 
рачува на Мартиноски да се занимава co графика, напоменувајки 
дека пејзажот и мртвата природа треба да се пренебрегнат, бидејќи 
се дел од граѓанското општество, Ѓорѓевиќ заклучува: „Веруваме 
дека Мартиноски co своите дела ќе му помогне на човештвото што 
побргу да излезе од пропаста на заблудите и лагите . . . Ичс од вч- 
жсло^, ние преку кои пилата на стварноста секој ден се влече, го по- 
здравуваме неговиот пристап кон животот co зборовите: добро ни 
дојде, сликару Никола Мартиноски!“. Co овф текст е речиси по- 
ставена програмата на уметничкото творење на Мартиноски кон 
крајот на четвртата деценија. Без пресилување, тоа се повеќе ќе 
се вклучува во општата насоченост на редица напредни уметници 
во Југославија, во стремежот ликовното творештво да се користи 
како една постојана објавеност против тажната вистина за животот 
во оваа земја во тој период.

Таа еволуција, на содржински и на формален план, не се из- 
разува секогаш еднакво во сликите и во цртежите на Мартиноски. 
Цртежите биле поприспособени за ваква мисија. Мјеѓутоа, повеќе 
негови слики (иако тој нема да ги напушти и другите мотиви: мртви 
природи, портрети и сл.), што ги обработуваат неговите претпочи- 
тани модели од градската периферија на Скопје, се повеќе ќе стану- 
ваат оптоварени co една подиректна определеност на Мартиноски: 
грдата стварност што помалку да се „дотерува" во естетската и ли- 
ковната смисла на зборот. Видовме дека во таа смисла постојат 
главно две етапи. Во 1936 година Мартиноски веќе создал некои 
слики од кои се гледа ваков развој, додека во 1937 година неговите 
платна се означени главно co една поголема лиричност и милозли- 
вост. Но веќе кон крајот на 1937 и на самиот почеток на 1938 го- 



дина, како што тоа се гледа од неговата самостојна изложба во фе- 
вруари таа година, се јавуваат дела co значителна нагласеност на 
новиот пристап, што Мартиноски го изградува спрема нерадосното 
живеење на луѓето во тогашната македонска стварност.

Најзначаен настан за Мартиноски во 1938 година е неговата 
самостојна изложба во Скопје во февруари. Изложбата и овојпат ја 
организирало скопското Друштво на пријателите на уметноста „Је- 
фимија“ и co тоа уште еднаш се подвлекува неговото значење во 
предвоената уметничка кариера на Мартиноски. На самото отво- 
ра.ње зборувал писателот Радс Драинац. За жал, не е зачуван ни
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неговиот говор ни каталогот на изложбата. Претстава за бројот, за 
карактерот и за извесни наслови на тогаш изложените дела може 
да се добие главно на посреден начин.63

Два текста за оваа изложба се пишувани во истиот дух како 
и оној на Ѓорѓевиќ. Во едниот од нив се нагласува дека Мартиноски 
се оддалечил >од „ларпурлартизмот“, зашто почувствувал потреба жи- 
вотот да го изнесува грубо, онаков каков што е: „Нашите млади 
сликари ги инспирираат Цигани, работници, бедни дрвари, измачени 
жени“. Меѓу тие уметници спаѓа и Мартиноски, чија сегашна из- 
ложба била „најпристапна за публиката“.64 Во написот во „Скопски 
гласник“ овие дела на Мартиноски се означуваат како дел од жи- 
вотот, како негов „верен отпечаток". Луѓето биле предадени „онакви 
какви што се, груби, истоштени, измачени, стварни“. Од описите на 
одделни дела може да создадеме поцелоона претстава за физио- 
номијата на изложбата. Сликата „Коцкар“ била лик на изживеана 
личност на кој се гледале маката и „ниските уживања“. Се споме- 
нува и сликата „Трговецот Рамадан Рамадановиќ1'65, а изложбата 
имала и дела што ја изразувале гласно „темната страна на животот11: 
„Мајка“, „СтарицаД „Вонбрачно дете“, „Без татко“, „Подведувачка“ 
итн.66 Втора група дела се оние што и даваат поведар тон на излож- 
бата: „Девојка co шамија“, „Коггнеење“, „Пролет“.67 Надвор од делата 
цитирани во текстот во „Скопски гласник" спаѓаат неколку слики 
што знаеме дека веројатно биле изложени тогаш. Постои можност 
во 1938 година да било претставено и маслото „Циганска принцеза1'.68 
Таа сосем се вклопува во линијата што ја открива Мартиноски во 
делата како што се „Невеста" и „Девојче co зелена шамија“, што 
се од крајот на 1937 година. Во „Циганска принцеза“ е спроведена 
истата фина обработка на сите делови на фигурата и <на лик-от, 
повторно исполнет co деликатна, нежна носталгија, co уште посвеж 
и позвучен колорит, во кој, и покрај внимателното „дозирање“ на 
бовѓте 'и нивното' степенување, е запазена синтетичноста во обработ- 
ката на обоените плотни. Фино е усогласен нежниот светложолт окер 
на лицето co звучната зелена, сина, темножолта, кафеава, ултрама- 
ринска, црвенопортокалова боја на облеката и заднината. На излож- 
бата од 1938 година Мартиноски, можеби, го излагал и делото „Младо 
ерменско емигрантче“, настанато во тоа време (д-р Марјан Коломбо, 
Риека). Создавањето на творбата е поврзано co пријателството на 
Мартжноски co Агоп Киркор-Џирџиријан. Овој Ерменец пред вој- 
ната бил настанет во куќата на Марлиноски заедно co своето семеј- 
ство. Како пламенен националист, необично чувствителен за судби- 
ната на својата нација, Киркор-Џирџиријан користел се 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“.69 Репродукцијада на сликата е објавена во 
ерменскиот весник „Оонце“, заедно co еден текст на Киркор-Џир- 
џиријан.70 Во написот Мартиноски е означен како „голем пријател 
на ерменскиот народ“, кој без размислувавве прифатил да наслика 
дело што ќе прикажува дел од неговата стварност. За уметникот 
се искажуваат ласкави мислења во поглед на неговите творечии до- 
стигања, особено за неговата социјална тематика. Потоа, македон- 
скиот уметник е определен како творец од „европски ранг“ кој, на- 
водно, одлично го познавал големиот ерменски уметник, сликарот 
Ајвазовски. Од текстот произлегува дека Киркор-Џирџиријан пи- 
шувал за Мартиноски и во некои германски весници.

Во секој случај, ова е уште еден прилог за осветлување на бо- 
гатата и сложена личност на Мартиноски како човек и како уметник.

Самата слика „Младо ерменско емигрантче" е тесно поврзана 
co разгледаното масло „Р1евеста“, датирано во 1937 година: претста- 



вениот лик е речиси „машки пандан“ на ликот во „Невеста1'. Спро- 
ведена е истата дотерана, проучена обработка, заинтересирана за 
постигнување на суптилна лирска оформеност на предадениот лик. 
Боите се необично нежни (доминираат фини нијанси на окерните 
бои, на портокаловата, црвеникавата, зеленикавата, жолтата итн.), 
поставени во танки, дотерани слоеви.

Значаен за оценување на самостојната изложба од 1938 го- 
дина, и воопшто за творештвото на Мартиноски од овој период, с и 
написот на Нихад Аџем во скопското списание „Луч“.71

Аџем укажува на тоа дека Мартиноски е првиот сликар кој 
на македонската стварност и ггристапил co отворени очи, иако уште 
воздржано и сентиментално. Го опишува неговото потекло, школу- 
вањето, посебно влијанијата што ги добил во Париз (Кислинг). При- 
тоа, нагласува дека Мартиноски во својата душа останал „Јужно- 
србијанец кој има многу сочувство за братот ггечалбар и за напу- 
штените деца скитници од улицата". Co жив, смотивен јазик Аџем 
посебно инсистира да опише како Мартиноски го предал ликот на 
мајката во истоимената слика од изложбата. Аџем смета дека во 
цртежите Мартиноски се наредува меѓу нашите најдобри мајстори: 
ја задржува „француската префинетост“ и „јужносрбијанската гру- 
бост“. Аџем нагласува дека во некои цртежи Мартиноски ее „зане- 
сува co лчнијата, заборавајќи на материјата и реалноста“, што до- 
ведува до деформација на неговите ликови. Цртежот гтомага сли- 
ките на Мартиноски да бидат солидно конструирани, при што се 
е совесно и еднакво добро обработено, понекогаш co скулптурални 
ефекти. Во тој поглед посебно ги истакнува портретите и нивните 
квалитети. За нив Аџем вели дека се co силно истакнати контури, 
релјефно и тврдо моделирани, дека co „својата едноставност и co 
мирните религиозни очи дејствуваат некако особено, потсетувајќи 
на раните ренесансни мајстори (Дучо, Џото и др.)“. Својот текст 
Аџем го заклучува co мислењето: „оваа негова (на Мартиноски, м. з.; 
изложба, приредена во основното училиште „Цар Душан" во Скопје 
од 20. II до 2. III, за нашиот најдобар македонски сликар Никола 
Мартиноски е нов чекор напред, кон нашето вистинско и реали- 
стичко македонско сликарство“.72

Ова е првпат Мартиноски да биде наречен „македонски сликар‘‘ 
и прв пат јасно и недвосмислено да се определи неговата значајна 
улога во македонската уметност, како нејзин најдобар сликар. Аџем 
ја определува и физиономијата на неговата уметност, нарекувајќи 
го Мартиноски реалистички сликар. Оваа мисла на младиот колега 
на Мартиноски од 1938 година е мошне индикативна за една подоц- 
нежна оцена за творештвото на уметникот од овој период, искажана 
во времето на социјалистичкиот реализам кај нас. Во некои од то- 
гаш напишаните критики творбите на Мартиноски од предвоениот 
период, без исклучок, ќе бидат означени како плод на „декадент- 
ната“, „реакционерна западноевропска“ уметност.

Во 1938 година Март(иноски настапил и на неколку групни из- 
ложби. Така на Третата графичка изложба во Белград бил застапен 
co пет цртежи: „Деца“, „Од предградието“, „Момче“, „Мајка co 
дете“, „Одмор“. Меѓу овие можеле да бидат три цртежи од колек- 
цијата на Синиша Пауновиќ од Белград: „Од периферијата на 
СкопјеД „Мајка co дете“ што личи на насловот на цртежот „Од- 
предградието“ од оваа изложба, и „Три момчиња" (Македонец, Ал- 
банец, Турчин). Можеби бил изложен и цртежот „Деца“. Цр- 
тежот „Одмор“ се наоѓа во сопственост на семејството Мартиноски 
во Скопје. Во овие цртежи суштинското во формата и психологи- 
јата на ликовите, е спроведено co танки, мошне прецизно и сигурно 
извлекувани линии. Поради тоа не е чудно воодушевувањето на 
Пјер Крижаниќ за нив: „Никола Мартиноски ја продолжува серијата 



на своите сјајни цртежн на скопските детали и типови. Co несма- 
лена сила на психолошкото забележување во адскватен, нервозен 
и фин цртеж, тој е најоригиналниот цртач на оваа изложба.77

На Десеттата пролетна изложба во Белград Мартиноски изло- 
жил еден цртеж, „Мајка“ (Народен музеј, Белград). Целата прет- 
става, особено лицето на мајката, покажува измаченост, страдал- 
ничка физио.номија. Делото е цртано co танка линија, без одвишни 
детали, предадени co голема убедливост и функционалност. Един- 
ствената критичка мисла искажана за ова дело е пак на Пјер Кри- 
жаниќ: . сјаен цртач, Нижола Мартшноски изложи само еден из-
вонреден цртеж, „Мајка", што е најдобар труд во својот род на оваа 
изложба . . ,“.74

Во Белград, во декември 1938 година, била отворена последната, 
Петнаесетта изложба на „ОбликА На неа Мартиноски учествувал 
co поголем број творби: шест слики и дссет цртежиА На оваа излож- 
ба тој е споменат само еднаш, патемно и мошнс скржаво: се ука- 
жува дека е „морбиден“ и ,.рафиниран“.76

Покрај веќе разгледаните, во 1938 година настанале и други 
творби, од кои иекои се датирани, а за цруги може да се тврди co 
веројатност дека настаналс до крајот на 1938 или на самиот почеток 
на 1939 година.77

Од овој период веројатно потекнуваат маслата „Албанец<£ (мо- 
жеби експонатот „Синот на амалот Куртиш“ од „Обликовата“ из- 
ложба), стилски мошне хомогено co погоре разгледаната творба „Не- 
веста“, „Циганкичка co скрстени раце“ (што се поврзува co ова 
дело, а уште повеќе co „Циганска принцеза“), а можеби и сликата 
„Невиност“ (или „Малата наивка“), што исто така се поврзува co 
„НевестаД и др. Од овие дела, сепак најсигурно е датирањето во 
1938 година на сликата „Албанец“.7К Развојно, оваа творба (Уметнич- 
ка галерија, Цетише) го продолжува манирот на портрстната умет- 
:ност на Мартиноски, co милозлива обработка на цртите на лицето, 
co изработеност на колористичката организација, co убедливо др- 
жењс на телото итн. Во 1938 година спаѓа сликата ,,Питач“ и три 
цртежи настанати во врска co неа. Оваа творба на Мартиноски е 
правена по порачка од тогашното Градско поглаварство иа Скопје, 
кое побарало од него две дсла за својата нова зграда.79 Мартиноски 
сам ги одбрал мотивите за овие две слики. Како што се одбележува 
во еден напис во „ Јужна СрбијаД тој сакал уметиички да го прикаже 
животот на „нашиѓот Југ“, поради што „изработил два впечатливи 
типа од нашиот град, кои co секој ден исчезнуваат од нашите ул*и- 
ци и кои еден ден ќе се загубат заедно co кривите сокаци“.80

Во „Питач“, стар парталав питач седи на земја во карак- 
теристична, отпуштена поза. Цртежот на фигурата убедливо ги пре- 
дава компонентите на главата и телото. Колористички делото е ра- 
ботено co една расветлена, студеникава скала на бои, на начин што 
е туѓ за дотогашното творештво на Мартиноски: мешање на тонско 
и колористичко сликање. Површините имаат некаков акварелско- 
пастелен аспект, колку поради танките слоеви на боите, толку и 
поради „расветленоста“ на нежноста на нивните наноси. Доминираат 
блсди нијанси на кафеави, жолтеникави, бледозелени, стемнети цр- 
вени и розикави бои итн.

Од 1938 година потекнува ликовно сосем рутински обработе- 
вгиот „Портрет на Антун ПуљизевиќД масло на платно, потоа некои 
темпери и цртежи. Темперите „Три девојчиња“ (датирана во 1938), 
„Две другарки" и „Три сиромашки:< (последните две не се датирани) 
се обработени во целосна ликовна усогласеност.81 Сите се co мали 
димензии, co нагласена скржавост во изразните средства, особено 
во колористичката обработка (доминираат темноокерни, кафеави, тем- 



ножолти, црвени, темносини, темнозелени, маслинести итн. бои) Раз- 
мачкани петна се комбинираат co „разнишан" цртеж, што ги дефор- 
мира фигурите и предметите во овие темпери.

Неколку цртежи ги изразуваат способноста на Мартиноски за 
пробивна опсервација на мотивот и неговото впечатливо градење 
co скржави, но ефикасни цртачки средства, сведени и натаму на 
гола, танка линија. Меѓу нив спаѓаат три цртежи настанати во вр- 
ска co споменатата слика „Питач“, потоа цртежот co молив „Бес- 
призорни“, датиран во 1938 година, игн.

Покрај други податоци за тоа кои биле поспецифичните тво- 
речки ангажмани на Мартиноски во втората половина на 1938 го- 
дина, дознаваме од еден напис на Тодор Маневиќ?2 Мартиноски се 
сродил co своите модели од циганските маала, проникнал во нив- 
ниот внатрешен живот, чувствувајќи се загубен надвор од мотивите 
што ги наоѓал во скопската ТопаанаЛ' Според Маневиќ, во овој пе- 
риод Мартиноски се вратил на еден свој стар мотив: жените „од 
дното“. Меѓу овие ликови, како што укажува самиот уметник, се 
наоѓал и еден co претстава на жена од солунскиот локал „Вардар- 
бар“, при што Мартиноски одбележува: . Реквизитот по собите
на овие жени е во целосна согласност co нивиите измачени тела“. 
Co овој мотив Мартиноски, наводно, насликал 10 слики, од кои смо- 
там дека само за една можеме да претпоставиме дека и припаѓа 
на оваа серија: „Фигура на жена“, работена co темпери на картон 
(д-р Иван Булат, Белград). Претставена е млада жена, co грубо и 
непропорционално тело и однос на главата спрема телото. Лицето 
е аглесто, co искривени усни. Вулгарниот израз е подвлечен и co на- 
метливи колористички ефекти (на пример, дречливата ирвена боја 
на усните). Оваа слика го потврдува мислењето на Маневиќ дека 
Мартиноски преку ваквите дела проникнува во внатрешната со- 
стојба на човекот, давајќи и предност пред чисто „сликарскиот мо- 
мент на своите студии“. Оваа особеност посебно ќе биде нагласена 
во натамошниот развој на Мартиноски, во последните години пред 
војната. *

Во досегашното творечко дејствување на Мартиноски полека 
се изградуваше таков вид ликовно изразување кое се повеќе се стре- 
м'еше да се сообрази co неговото зреење како личност, како со- 
цијална единка и уметник. Полека се гаснеа страсните пориви ,на 
младоста за откривање во уметноста една повисока форма на 
постоењето во која сопствената личност ,,се удвојува“, ја истакну- 
ва докрај сета св!оја сложеност, предавајќи му се на она што е 
емотивно, „дионизиско“ во сопствената природа.

Квалификацијата на Нихад Аџем, дека Мартиноски се упа- 
тил кон изградба на „вистинско македонско реалистичко сликарство“, 
ќе важи за еден долг период во развојот на Мартиноски, од 1938 го- 
дина натаму. Оваа етапа на неговото творештво ќе го достигне сво- 
ето основно1 обликување уште во 1939 година.

Новите особини на творештвото на Мартииоски, како и во прет- 
ходната година, мошне недвосмисленР се најавиле и на неговата 
самостојна јубилејна изложба. Друштвото „Јефимија“, кое толку 
внимателно го следело уметничкото движење на Мартиноски во 
Скопје, и овојпат се зафатило co оргаиизирањето на изложбата, што 
била посветена на десетгодишната дејност на Мартиноски (од пр- 
вата самостојна изложба во 1929 година до тогаш).

На оваа изложба (и од неа немаме каталог) уметникот ги из- 
ложил своите најнови дела, околу 30—40 експонати.84 Од статијата 
на д-р Слиепчевиќ се познати имињата или типовите на мотивите 
на некои дела.85 Покрај тоа, посредно може да се доиесе заклучок 
за поврзаноста меѓу жанрот и стилските белези на експонатите од 



изложбата на Мартиноски. Тој на различен начин ги третирал „мла- 
дите“ и „старските“ ликови. Освен портрети, Мартиноски изложил 
и мртви природи итн. Од нив — и тоа не сигурно — знаеме сосем 
мал број дела.

Меѓу нив спаѓа, се чини, „Малечката наивкаф можеби маслото 
„Невиност“ купено од оваа изложба.8е Творбата е типична за со- 
гледување на преодните моменти кај Мартиноски од една се уште 
естетизирана пластична морфологија кон пореалистичко искажу- 
ватве. Предаден е милозлив лик на младо девојче, co нешто „ма- 
донски“ префинето во својот физички изглед и духовен портрет, 
како кај веќе порано разгледаните дела од 1938 година „Невеста" 
и „Албанец". Пластичноста на деталите е подвлечена co нежно „сен- 
чење“ на одделни делови на физиономијата, co бои обработени во 
комбиниран тонски и колористички начин на сликање.

Тргнувајќи од укажувањето на Слиепчевиќ дека Мартиноски 
го прикажува „постариот свет“ од „товарот на животот“ („како кај 
онаа старица мајка co дете, каде неговиот израз добива степен на 
стравотност“, вели Слиепчевчќ), co оваа изложба може да се по- 
врзе маслото „Мајка co дете“ (Мирослав Скаловски, Скопје). Мај- 
ката е предадена co делумно разголени суви, истоштеии гради, об- 
лечена во парталава облека. Долгнавестиот врат држи аскетски слаба 
и издолжена глава, co издадени делови иа лицсто и вдлабнати очи. 
Сликана е co придушсни земјснокафеави и темноцрвени тонови, не- 
чисто усогласени, co преплетување на силно нагласен цртеж и обоени 
плотни. Целата фигура дејствува непривлечно, co нагласена дефор- 
мација на деталите.87 Од друга страна, „Мајка co дете“ укажува на 
други дела настанати во 1939 година, во кои дотераните минуциозно 
разработени елементи ќе бидат се повеќе отстранувани.

Во сликата „Малечкиот Мустафа“ можеби се крие творбата 
„Парталаво циганско момченце“, масло од 1939 година.88 Претста- 
вено е гологлаво циганско момче, во парталава зеленикава кошула, 
co лице предадено во стемнети тонови на кафеавата и темноцрве- 
ната боја. Ова дело покажува дека Мартиноски веќе во првите 
месеци на 1939 година воведува во своето творештво строга, објек- 
тивистичка стилска постапка. За двете претходни слики можеби од- 
говара мислењето на Слиепчевиќ дека некои дела на Мартиноски 
се израз на „нешто балкански наше‘! и дека во нив Мартиноски 
„ја одбира како најмил иредмет скопската сиромаштија“.

Како крајна поента на излагањето на Слиепчевиќ во написот 
за оваа јубилејна изложба на Мартиноски е искажаното верување 
дека тој ќе „излезе надвор од оној маѓепсан круг на пролетерски 
ликови“ и ќе „се задлабочи и во другите области, co еднаква тр- 
пеливост“.89 Овој „маѓепсан круг“ на „пролетерски ликови“ Мар- 
тиноски, всушност, нема никогаш да го напугши, се до своите по- 
следни денови. Зашто, во нив успеваше да го најде она што е нај- 
битно за еден уметник: можноста за релосно изразување на сво- 
јата личност, преку предавање на мотивот.90

Меѓу мртвите природи и на јубилејната изложба била и „Ја- 
болка и круши караманки“ (Белград, инж. Зоран Пантазис). Де- 
лото е сликано co енергични, релјефни потези, co не особено густо 
нанесувана паста на боите. Фактурата дејствува избраздено, спон- 
тано нафрлена.

Други дела, што уште потешко можат да се поврзат co раз- 
гледуваната изложба, носат, помалку или повеќе, сродни белези co 
претходно разгледаните дела. Co малку поинакви моменти, но ор- 
гански врзана co сите нив е „Циганкичка co скрстени раце“, масло 
на платно (К. Ѓордески, Белград). Тука е запазен „мадонскиот" из- 
глед на некота досега наведени момински портрети на Мартиноски, 
a co открива поврзаност и co делото „Албанец“. Фино се дотерани
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физиономските детали како психолошко-карактеролошки моменти 
на овој идеализиран портретен „тип“. Бојата е целата во светло- 
жолти и окерни нијанси, освежени co црвената површина на ус- 
ните. Темнозелениот елек, бледосивата блуза и темносиното здол- 
ниште ја претставуваат облеката. Впечатокот го нарушува несма- 
сната обработка на рацете.

Другата стилска линија во делата на Мартиноски од 1939 го- 
дина, што ќе стане доминантна во наредниот период, се гледа и вс 
„Портретот на Перо Слиепчевиќ.91

Мартиноски тука извршил „дотерување“ во свој манир. Има 
нешто аскетско, строго и необично во изразот и во белезите на из- 
долженото лице на Слиепчевиќ, во духот на портретниот реализам, 
без рафинман во пласирањето на цртежот и боите (овие се здржани, 
доминираат сивозеленикави, темнокафеави итн. површини, тонски 
степенувани без шарм). На овој портрет му е блиска сликата „Циган- 
кичка co црвен трендафил“ (Борислав Јованчевиќ, Белград). Корпу- 
лентното седнато девојче е колористички предадено на ист начин 
како и претходното дело, co тоа што некои партии, сепак, се по- 
грижливо обработени, особено лицето и некои детали, на пример 
материјата на розикавиот „трендафил“.

Меѓу мртвите природи од 1939 година спаѓаат маслата „Риби“у2 
и „Крап и лимон“ (Марушка Шкаперда, Белград). Обете слики по- 
кажуваат дека Мартиноски во овој жанр успевал да достигне из- 
држани уметнички резултати. Очигледен е „апетитот" co кој умет- 
никот ги материј ализирал овие свои мотиви: вешто е предадена маз- 
ната, еластична материја на рибите. co проучени усогласувања на 
колористичките детали. Се е сликано co фина четка, co благо на- 
несувани потези, без да се умртви фактурата. Колоритот, во оваа 
комбинација на тонско и колористичко сликаље, ја запазил тон- 
ската свежина, а особено ефектните звучни партии на црвената. 
жолтата и зелената боја по телата на рибите.

Стилската линија што се нанесувала во цртежите од крајот 
на 1938 година 'и во сликите од 1939 година што беа разгледани no
rope, се изразува и во цртачките остварувања на Мартиноски. Во 
некои од нив, на пример во цртежите co молив „Три деца“ и „Две 
деца“ ( инж. Иван Јоксиќ, Белград), се уште се чувствува селек- 
тивноста на одвишни подробности во реалистичката описност, а рас- 
треперената линија ги смекнува контурите и внесува лирска поента 
во формалната струкггура на овие дела.

Во 1939 година Мартиноски учествувал уште на две групни 
изложби.

Така на Единаесеттата пролетна изложба во Белград Мар- 
тиноски бил застапен co маслото „Младич“ и температа „Циганки- 
чки“. He е познато на кои творби се однесуваат насловите, а иска- 
жувањата во печатот се крајно скржави и обоппттени.93 Така П. Кри- 
жаниќ обата македонски уметника — Личеноски и Мартиноски — 
ги става меѓу југословенските уметници што успеале да се наре- 
дат меѓу најдобрите bio земјата и чии дела на нашето сликарство 
му даваат „европски белег“.94

П. Васиќ е попрецизен. Според него, Мартиноски се ослободил 
од експресионизмот, „но западнал во некој непријатен манир во 
фактурата, што личи на отсуство на сликарска ориентација^.95 Ми- 
слењето е, несомнено, искажано точно што се однесува до „ослобо- 
дувањето од експресионизмотД а и во поглед на новата „фактура“ на 
Мартиноски, што постепено ја губела својата поранешна пластично- 
визуелна привлеч-ност.

Истата година Мартиноски учествувал на „Јубилејната излож- 
ба на јужносрбијанските сликари и скулптори" (од 11 декември 1939 
до 5 јануари 1940 година). Оваа изложба била една од .пеколкуте 



во кои кон крајот на предвоениот период се гговеќе се наоѓаат 
собрани малиот број македонски ликовни уметници. Тие во различни 
мигови на тоа време се вклучувале во уметничкиот живот на Ма- 
кедонија и Југославија. Освен Мартиноски, во Скопје живееле Т. 
Владимирски, В. Поповиќ-Цицо, Михајло Шојлев и стариот зограф 
Димитар Андонов. Надвор од Скопје живееле Л. Личеноски, В. 
Коџоман, Д. Тодоровски, ЈБ. Белогаски, К. Караџа, од кои не уче- 
ствувале сите на оваа изложба што ја организирала „Јефимија11. 
Co неа се означувал десетгодишниот јубилеј на ова Друштво на при- 
јателите на уметноста. Во дејствувањето на Друштвото развојот на 
ликовната уметност во Скопје нашол солидна поткрепа, а без деј- 
ствувањето на „Јефимија" сигурно ќе се одвивал во уште потешки 
услови.

Во „Јужна Србија“96 за Мартиноски и Личеноски се нагласува 
дека се меѓу првите во државата, како „репрезентативни државни 
сликари“. Тоа се двајца творци кои во своето творештво настоју- 
ваат да се поврзат co својот крај и co својата традиција.97 За Мар- 
тиноски се искажува забелешката дека ги загубил „специјалните 
бои“ за „својата специјалност“ млади Циганки. „Беспризорните“ 
на Мартиноски ги води инстинктот за самоодржување, така што тие 
се дури и весели, сакаат да се закитат co каранфил, го сакаат „жи- 
вотот“, макар и да им е горчлив“.

Во 1939 година започнала и една друга активност на Марти- 
носки. Тој работел една сезона, од септември 1939 до почетокот на 
театарската сезона во 1940 година, во Скопскиот театар како хоно- 
рарен сценограф. Станил на работа заедно co своите колеги В. По- 
повиќ-Цицо и Т. Владимирски. Познато е дека Мартиноски го усло- 
вил своето вработување co ангажманот на двајцата нетови колеги.

Немаме многу податоци, а и уметникот сам не се сеќаваше за 
подробностите за тоа кои се сценографии ги изработил во текот 
на 1939 водина. Од неговото сеќавање произлегуваше само тоа дека 
проектирал сосем малку наполно .нови сценографии. Главно бил 
принуден да приспособува стари декори за нови претстав!и. Требало 
да ое работи бргу и многу, Мартиноски, иако за време .на школу- 
вањето следел курс по сценографија, ја чувствувал оваа работа 
како извесен товар. Сепак, се знае дека проектирал неколку сцено- 
графии за претстави од сосем различен жанр.

ф

Во последната година пред војната творечката актив<ност на 
Мартиноски ги продолжила сите тенденции забележани во претход- 
ниот период, а особено во 1939 година. Многу од елементите на сти- 
лот вграден во делата од оваа година ќе се јават како конститутив- 
ни моменти за еден цел нареден период од повеќе години.

Иако времето било оптоварено co застрашувачки навестувања 
од веќе започнатата Втора светска војна и малку можело да пот- 
тикнува на спокојна, незаинтересирана уметничка дејност, Марти- 
носки и во оваа година настапил на неколку изложба во Скопје 
и во Белград. Ја продолжил, исто така, до крајот на сезоната 
1939—1940, и својата сценографска работа.

Невозможно е да се расчлени процесот низ кој ситуацијата 
во предвоена Југославија и во светот, како и интимните прежи- 
вувања на Мартиноски и оние што биле негово определување кон 
сета проблематика што го опкружувала, навлегле во неговите дела. 
Меѓутоа, присуството на онаа се почеста и се понагласена содржин- 
ска сериозност во неговите дела, истакнувањето на една се пона- 
метлива носталгија и беспомошност во редица ликови и одбегну- 
вањето на привлечни, дотерани ликовтаи решенија веројатно се по- 
јави што произлегуваат од изменетиот однос на Мартиноски спрема



животот и уметноста. Во 'неговото поранешно творештво, кога момен- 
тите на грдото и непривлечното во животот на македонската сре- 
дина пробивале низ неговите творби, сепак се чувствува еден здив 
на животот. Во последните години пред Втората светска војна Мар- 
тиноски постепено го намалувал во својот изразен систем тој мо- 
мент на еуфорија, на емотивност која, можеби, била повеќе по- 
врзана co неговата младост и co вербата во иднината. Како и да е, 
натамошното творештво на Мартиноски, што е карактеристично и 
за периодот на војнага, ќе ги задржи вообичаените мотиви, но ќе 
ги исполни co таа нова духовна содржина.

Првата излжба на која учествувал Мартиноски во 1940 го- 
дина била една од бројните во организација на „Јефимија“. Таа 
опфатила само уметници од Македонија (Мартиноски, Личеноски, 
Владимирски, Поповиќ-Цицо).98 За тоа што излагал Мартиноски може 
донекаде да послужи нецелосно зачуваниот текст од говорот на 
Перо Слиепчевиќ" одржан при отворањето на изложбата.100 Така 
тој одбележува: „Г. Мартиноски бара да изрази еден специфичен 
карактер на нашата средина преку оној толку специфичен вид 
на скопската сиромаштија. Во тие најмалечките тој бара да ја 
изрази човечката душа, меланхолична од страдањето, но сепак бо- 
дра. . . Мирни тука, вознемирени таму, во мртвите природи М. е 
посилен, ми се чини, отколку на која и да е своја изложба; а не- 
говите цртежи се нешто до крајност суптилно и оригинално . .

Од овие искажувања на Слиепчевиќ може да се тргне при 
одбирањето на делата што веројатно настанале во 1940 година. Така 
во „Дедо и внука“ (Работнички дом, Скопје), масло на платно, ли- 
ковите се предадени co сигурен цртеж, што убедливо ги гради нив- 
ните фигури, физичкиот изглед, психологијата, карактерот и соци- 
јалната положба. Ликовната постапка е типична за реалистичкото 
обработување на мотивот, без особено инсистирање да се дотераат 
одделни делови. Колоритот е стемнет, придушен, во рамките на 
еднО' здржано, доследно спроведено тонско сликање.

Маслото „Собирач на догорчиња“ (Д. Настев, Скопје) според 
пластичната обработка на детското главче е блиска co штотуку раз- 
гледаната слика „Дедо и внука“. Тоа е внимателна реалистичка 
постапка, co погрижливо градиран и посветол колорит. Уметникот 
тргнува од жолтеникави партии, проткаени co фини наноси на пор- 
токаловорозикава боја до зеленосивикави плотни. „Глава на мом- 
ченце“ (Галерија на Н. Мартиноски во Крушево) е полубиста на мом- 
ченце, co боемски поставено црвено капче на главата, co убаво про- 
филирани сензуални усни, во кои „мангупски“ држи цигара. На- 
чинот на обработката е ослободен, полежерен, поспонтан.

„Циганкичка co зелена шамија“ или „Убавата Ѓулизар" (Нули 
Бојаџиев, Лугано) е предадена во фино дозирани црвеникави ни- 
јанси на жолтоокерни и портокалови бои, што доминираат по ли- 
цето и по облеката на девојката. Постудени се боите на зелената 
шамија и на сината заднина на сликата. Еден „Акт на девојче“ 
(од истата колекција) е разрешен co внимателно степенување на 
основниот тон за да се спроведе неусетна моделација, особено иа де- 
ликатната физиономија. „Седната Циганкичка“ или „Одбиеното из- 
меќарче“ (Михајло Зисиќ, Белград) е слика обработена на сроден 
начин.

Во мртвата пршрода „Крап и кромид“ Мартиноски ја продол- 
жува линијата забележана во 1938 и 1939 година при предавањето 
на материјалноста на предметите во мртвите природи. „Реалистички“ 
убедливите бои се распределени низ сочни плотни, без одвишна ака- 
демска педантност, а сите делови на сликата се вешто избалан- 
сирани.
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Во Белград, на Дванаесеттата пролетна изложба Мартиноски 
го изложил маслото „Другари“ (3. Мартиноска, Скопје). Гологлавото 
момченце и девојченцето co шамија се предадени co некаква тапа, 
непатетична резигнација и мака во физиономиите итто се огрубени 
и сурови од товарот на животот. За делата на Мартиноски патемно 
е забележано дека co „сјајно поставените и одлично цртаните фи- 
гури од југот“ и „ориенталски наконтените и привлечни Циганкички" 
се истакнуваат на оваа изложба.101

Последната изложба на која учествувал Мартиноски пред вој- 
ната се одржала во чест на прославата на „ослободувањето на Скопје’1.

Организатор на оваа изложба на слики на „јужносрбијанските 
уметници“ била „Јефимија“. На изложбата, покрај Мартиноски, уче- 
ствувале Л. Личеноски, Т. Владимирски, Љ. Белогаски, В. Поповик- 
Цицо. На отворањето зборувал лисателот Анѓелко Крстиќ.1112 На оваа 
изложба Мартиноски учествувал co 17 дела")3, а освен сосем кратки 
забелешки, нема ниту еден посериозен напис.104 Co неа продолжува 
линијата на творештвото на Мартиноски видена на претходната 
мајска изложба.

Маслото „Рамадан“ (1940) е една од варијантите на овој мо- 
тив, што Мартиноски, според ист модел, ги изработил од 1936 го- 
дина натаму. Овој од 1940 (Нули Бојаџиев, Лугано) директно се по- 
врзува co сликата „Другари“ и „Циганкичката Ѓула“ („Одбиено из- 
меќарче“), обете исто така од 1940 година. И тука Мартиноски от- 
крива пристап кон мотивот од кој е отстрането студеното објекти- 
вистичко сликање. Облиците на бистата на младото момче „Рама- 
дан“ често се грубо потенцирани.1№ Обоена е co измешани нечисти 
бои по облеката и основата (темнозелена, сива, темноокерна итн.), 
освен лицето, што е предадено во топла, црвеникава нијанса на за- 
твореноцрвената боја.

„Биста на циганско момче“ (Борислав Јованчевиќ, Белград) е 
мошне сродносо претходните слики. Маслото „Тага“ веројатно е твор- 
бата што се наоѓа во Светозарево (Вера Миловановиќ). Врз придушена 
основа (бледокафеава и жолтеникава) е предадена кревка, немоќна 
фигура на девојче, чиј благо издолжен лик е исполнет co здржана 
тага, подвлечена co насолзените очи. Обработката е грижлива, во 
рамките на тигтично реалистичката постапжа.

Два женски лика co цвет на увото, „Насмеан трендафил“ и 
„Циганкичка co цвет“ (К. Органџиев, Скопје), ја следат линијата 
на здржан, строг, непривлечен реалистички пристап, во кој се вне- 
суваат одредени вариЈации од мотивски и изведбен карактер, што 
не ја менуваат суштината: сигурно поставување на предметите и 
фигурите, преплетување на звучноста и плитко поставените бои.

Делото „Циганкичката Ѓула“ (Мирослава Стефановиќ, Ниш) 
покажува сродност co моделот на девојчето во сликата „Дедо и 
внука“ поради што претпоставив дека е од 1940 година. „Девојче 
co пембе-шамија“ е едно од најдобрите остварувања на Мартиноски 
во портретот од последните години на четвртата деценија.'06 Ликот 
на девојчето е префинет, co речиси аристократски изглед, co спо- 
којна положба на телото, co нежна „пембе“ боја на шамијата. Врз 
длабоижгот тон на зелено обоената основа се изделува стемнетата 
сина боја на блузата, крвавоцрвената на здолништето, деликатниот 
жолтоокерен, окерноцрвеникав, благо моделиран тон на лицето, сето 
тоа организирано во избалансирана колор-истичка целост.

Од мртвите природи во 1940 година се изделува „Цвеќе“ (Ата- 
нас Трпковски, Скопје). Co -извесен „вангоговски“ пристап кон ква- 
литетот на фино разработената фактура е постигната чувствителна, 



порозна, благо пастуозна површина. Материјалноста на предметите 
е внимателно спроведена, особено co грижливиот третман на боите 
на цвеќето (топла црвена, портокалова, лилава, зелена итн.).

До колку овие дела биле изложеии на октомвриско-новмври- 
ската изложба од 1940 година, едно мислење во „Глас Југа“, можеби 
се однесува на нив. Авторот смета дека личностите на Мартиноски 
како да се родени во „долината на плачот“, а сите слики се про- 
ткаени co некаков длабок животен песимизам, сличен на ориентал- 
скиот и будистичкиот. Лицата што ги слика тој имаат болно искри- 
вени глави, рацете и прстите се кратки, погледите празни, телата 
вкочанети, а главите маченички се занесуваат кон внатре|шноста“.10 
Ова е уште една потврда за тоа колку возбудливо и трогателно им 
дејствувале на современиците овие творби на Мартиноски, колку 
длабоко ја чувствувале тие атмосферата на тоа немирно и драма- 
тично време, во предвечерието на војната кај нас.

Од 1940 година се и сликите „Мајка co дете“ и „Портрет на 
девојче co шамија“ (инж. Т. Црнчиќ, Самобор). Првата од нив, co 
изнемоштен, речиси аскетски испиен лик на жена, co слабо тело и 
исушена лева града, ја подвлекува тенденцијата на Мартиноски 
кон речиси натуралистичка обработка на моделите, кон небрежна 
обработка на деталите што ги смета за споредни во интерпретацијата 
на мотивот (облеката и основата). Мошне сроден по духот е при- 
стапот на Мартиноски и во маслото „Мајка co дете“ или „Доилка“ 
(Музеј на град Скопје). Оваа „Доилка“ навестува редица подоцнежни 
претстави на Мартиноски co овој мотив. Отпуштеното тело, мелан- 
холичната резигнација вовлечена во слабото, ковчесто лице на мај- 
ката и стемнетите земјени бои помагаат да се создаде една специ- 
фична интровертна изразност, блиска до одделни резултати на гер- 
манските експресионисти од типот на „новата об|ективност“.

Меѓутоа, Мартиноски и во оваа година се уште е заинтересиран 
за поочнаков вид на ликовно обликување. Тоа се гледа во маслата 
„Акт на девојче co трендафил“ и „Двајца мали питачи“ (Нули Боја- 
џиев, Лугано). „Актот на девојче co трендафил14 е репродуциран во 
серија марки co тематика „актот во југословенското сликарство на 
XX век“. Облиците се издолжени, елегантии, благо корпулентни. 
Проучените обликувања на секој детаљ мошне нежно ,и умилно ја 
предаваат физиономијата на девојчето, co колорит внимателно вари- 
ран во основниот тон на топла кафеавоокерна и жолтеникава боја“. 
„Двајцата мали питачи“ се работени co истиот пристап.

Од 1940 година е и „Мртвата природа co трендафил“ (д-р Мар- 
јан Коломбо, Риека). Мошне впечатлив начин, без академска пре- 
силеност, колористички мошне дотеран co заситени топли бои (ин- 
тензивна жолта, црвена, портокалова, темнокафеава) се белезите 
на оваа творба на Мартиноски.

За цртежите на Мартиноски од 1940 година е карактеристична 
истата ликовна логика што се открива и во разгледаните масла. Co 
мали варијации во користењето на линијата, која >е некаде потанка 
и поспокојна, а некаде во извесна смисла „назапчена“ и малку по- 
веќе аглеста, се спроведува впечатливо сигурна во предавањето на 
облиците и психологијата на ликовите, строга, објективистичка цр- 
тачка морфологија.

Меѓу нив се наоѓаат неколку цртежи co молив, како на при- 
мер: „Две деца“, „Седнато момче и девојче“, „Клекната мајка co 
дете!< итн. (сите сопственост на 3. Мартиноска, Скопје).

Од оаа што може да се дознае за краткиот гтериод на сцено- 
графската дејност на MapTHHOCKin се чини дека тој и во 1940 го- 
дина бил интензивно ангажиран со неа. Мошне разновидниот ре- 
пертоар на Скопскиот театар го принудувал уметникот да се сообра- 
зува co не толку едноставни задачи.



Какво значење и се придавало на неговата работа во теата- 
рот, заедно co неговите колеги Томо Владимирски и Василие Попо- 
виќ-Цицо, покажува еден напис во списанието „Позоришни лист“.108 
Тука се изнесува дека Театарот конечно го решил „болното пра- 
шање“ за сценографиите co ангажманот на познатите скопски сли- 
кари. Експериментот co ангажирањето на тројцата уметници за 
една работа се покажал успешен. Во текстот се дадени и кратки 
податоци за секој од тројцата сценографи, од кои се гледа дека 
тие навистина биле ценети co својот придомес.

Малку подоцна во истиот гласник на Скопскиот театар се од- 
бележува дека макетата за тешката и комплицирана декорација 
за комедијата „Лира на услуга“, од рускиот писател Шкваркин, 
,ја изработил Мартиносии.109

Познато е дека Мартиноски останал на работа само до крајот 
на сезоната, додека неговите колеги Владимирски и Поповиќ-Цицо 
и останаа верни на театарската куќа и во нсколкуте наредни де- 
цении, до крајот на својот живот.

.V, ВРЕМЕТО HA ВОЈНАТА
ВО НАРЕДНИОТ период, што ги опфаќа четирите години на 

војната, од 1941 до 1944 година, творештвото на Мартиноски се раз- 
вива во сложени услови и во прецизно остварени стилски рамки. 
Времето било непогодно за откривање на нови творечки хоризонти, a 
уште во претходните години Мартиноски се придржувал кон една 
нова ликовна естедика, сообразена co сложената историска епоха 
во која живееше тој. И во наредните години Мартиноски творел во 
рамките на порано усвоениот реалистички стилски јазик, во кој 
модулациите се само израз на темпераментот на уметникот, а не 
обиди за пробиви во нови творечки настојувања. Времето на дра- 
матичните и трагични настани на војната ги пресекло сите стремежи 
на Мартиноски кон натамошно продлабочување на изразните мож- 
ности на неговата уметничка природа. Во годините на војната умет- 
никот создал неколку десетици дела. Сепак, ова негово творештво 
од тоа време е значително помало отколку што успеал да создаде 
во истиот период во поранешните етапи на својот развиток. Марти- 
носки ја продолжил практиката да не ги датира своите дела, а ако 
тоа се поврзе co мошне едноличната ликовна постапка од тие го- 
дини, воспоставувашето на прецизна хронологија на неговите творби 
од воениот период само врз основа на ретките датирани слики е мошне 
тешко.

Од 1941 до крајот на 1943 година Мартиноски ќе настапи на 1. СКОПЈЕ (1941 —1943) 
неколку изложби во Скопје и Софија. Re приреди и самостојна 
изложба во 1942 година во Скопје. Co оглед на тоа дека за некои 
од овие 'изложби се печатени каталози, постојат некои фотографии 
на тогаш изложениле дела, а можат да се користат и сеќавањата на 
лица што ги виделе изложбите и дури откупувале дела од нив, по- 
оигурно е датирањето на творбите на Мартиноски, почнувајќи од 
1942 година натаму, но и тука co голем процент на веројатност и 
преку низа споредбени моменти.

За време на војната Мартиноски ќе го подели своето живеење 
и творење на Скопје, Крушево и краток перќод во НОВ. Сите тие 
имаат некои свои специфичности во рамките на општата стилска



хомогеност на неговото творештво во периодот на војната. Самото 
време, веројатно, не поттикнувало на истражувачки напори ниту 
на поамбициозни пластични решенија.

Творештвото на Мартиноски во воените години настанато во 
Скопје, всушност, ја продолжува стилската линија забележана осо- 
бено во 1939 и 1940 година.

Што се однесува до 1941 година, за да се определи кои творби 
настанале тогаш, најсигурно е ориентирањето според неколку цр- 
тежи co молив од кои еден е и датиран: „Две сирачиња“ (3. Мар- 
тиноска, Скопје). Co сигурна, благо назапчена, во еден здив извлс- 
чена танка линија, co доста студен и реалистички пристап се обли- 
кувани фигурите и ликовите на претставените детски модели. Бли- 
зок на овој цртеж е и другиот, „Дете што седи“, од мстата ко- 
лекција.

Неколку масла, како на иример „Младинец“ (Галерија Н. Мар- 
тиноски, Крушево), „Глава на Циганкичка" (Галерија Н. Мартиноски, 
Крушево), „Девојче во црвено“ (инж. Александар Гризо, Скопје), 
„Глава на девојче“ (Народна и универзитетска библиотека, Скопје), 
се мошне блиски co цртежите што се наведени погоре и сосем се 
вклопени во дотогашниот развој на Мартиноски: еден вид лирски 
„мизерабилизамД чија внатрешна суштина е чувството на длабока 
резигнација, безнадежност и препуштеност на судбината. Докр>ј е 
укинат сиот шарм и привлечноста на неговите претстави на Ци- 
ганки, за кои повеќе не важи мислата дека, и кога им е тешко, му 
се радуваат на животот. На таков студен и здржан начин се тре- 
тирани и две темпери: „Две девојчиња“ (Галерија Н. Мартиноски, 
Крушево) и „Две парталави момчиња" (Наум Гризо, Скопје). Од 
1941 година се и неколку портрети на деца и возрасни, што Марти- 
носки ги изработил по порачка. Сите се работени рутински, 6S3 каква 
и да е амбиција за постигнување на некои особени ликовни резул- 
тати. Една „Мртва природа co цвеќе (Димитар Гризо, Скопје) за- 
сега е единствен познат примерок co овој мотив од таа година. Де- 
лото е сликано рутински, вешто, реалистички.

91. БОРЕЦ, 1944
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Сиг. д. д. N. Marti/noski 1944/К.
Соп. Историски музеј на Ма- 
кедонија — Скопје

Во втората година на окупацијата, 1942, творечката активност 
на Мартиноски се одвивала во специфичните услови што беа спо- 
менати погоре. Бугарскиот окупатор настојувал да создаде ггретстава 
за божемно поддржување на културната и уметничката активност 
преку приредби во кои би учествувале културни работници и умет- 
ници од Македонија.1’ Од друга страна, веќе постоела широка ак- 
тивност на напредните сил)и во Македоиија за саботирање на овие 
обиди или за користење на манифестациите што ги организирала 
окупаторската власт, за спроведување на една политика сосем слро- 
тивна од онаа што таа сакала да ја наметне.

Во 1942 година е организирана во Скопје „Првата општа из- 
ложба на уметниците од Македанија". На неа учествувале неколку 
уметници од Македонија и неколку новодојдени бугарски сликари, 
кои окупаторот ги пратил заради разни свои цели и потреби во оку- 
пираната Македонија.

За оваа изложба излегле два речиси сосем идентични тек- 
ста, напишани од ист автор, Цеко Стефанов.2 Co оглед на тоа дека 
не е зачуван каталог од оваа изложба, што се одржала во февруари 
1942 година, ие можеме попрецизно да заклучиме кои дела и co 
какви мотиви Мартиноски ги прикажал на неа. Нешто сосем општо 
и посредно може да се заклучи од иаписите на споменатиот Сте- 
фанов.



Bo 1942 година Мартиноски учествувал и .на XVI општа умет- 
ничка изложба во Софија, заедно co уште некои свои колеги од 
Македонија. Мартиноски бил застапен co маслото „Жолта блуза“.' 
За ова дело е одбележано дека е работено co „модернистички ис- 
кривувања“, но дека уметникот има голем темперамент, а особена 
вредност на неговата работа е урамнотежениот колорит „со голема 
колористичка убавина“.4

Самостојната изложба на Мартиноски во Скопје во август 1942 
година е резултат на низа околности. Се чини дека пресуден мо- 
мент било настојувањето на некои негови познајници и пријатели 
Мартиноски да ја приреди оваа изложба co цел да ја прикаже ствар- 
носта на животот во Македонија, творечкиот дострел на еден ма- 
кедонски уметник и својата независност од карактерот, стилот и 
целите на бугарската уметност. Меѓутоа, останува фактот дека Мар- 
тиноски co изложбата се исправил пред сложен етнички момент, 
приредувајќи ја во окупираната Македонија, каде бугарската власт 
настојувала да ја ’искористи секоја културна манифестција за сво- 
ите цели.

На оваа самостојна изложба на Мартиноски биле изложени 
53 творби (масла, темпери и цртежи). Тоа биле фигурални компози-
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ции, портрети, цвеќе и друга мртва природа, а се чини дека немало 
пејзажи. На своите слики Мартиноски пак го имал како најчест 
мотивот на цигански портрети.

Некои од нив биле слики настанати порано и веќе излагани 
и другпат. Биле изложени портрети на млади девојки, ликови на 
цигански момчиња и сл. Веројатно е, co оглед на тоа дека наста- 
нала во 1942 година и дека се споменуваат изложени „композиции“, 
да била претставена и сликата „КоледариД Биле изложени и не- 
кои цртежи, но за нив ништо посигурно не може да се заклучи. 
Според тоа, оваа изложба на Марти1носки била веројатно мошне 
неизедначена според својот состав. Некои од постарите творби не- 
сомнено биле ликовно поиздржани. Поновите дела го продолжуваат 
развојот на Мартиноски од претходниот период, само co забележ- 
ливо опаѓање во квалитетот на изведбата.

Така сликите „Момче co фес 11“, „Девојче co пембе-шамија П“, 
„Насмеано момче“ („Продавач на весници“?), „Портрет на циган- 
ско момченце“ (според фотографиите имало неколку варијанти на 
ист модел) се поврзуваат co сликите од 1940, а особено од 1941 го- 
дина. Тоа е еден вид лирски „мизерабилизамД при што реалистич- 
ката постапка е дополнета co извесни „дотерувања" co внатрешна 
здржаност на изразот на Мартиноски. Се подвлекува цртежот co 
здебелени линии и благо „сенчење“. Физиономските деталм се сми- 
руваат, понекогаш до милозливост што дејствува сладникаво. Се е 
сликано co помалку фина четка, што упорно се наметнува по це- 
лата површина на фактурата. Во овие слики од 1942 година овој 
комбиниран реалистичко-експресионистички третман е погруб, по- 
малку култивирац отколку во сродните творби од претходните го- 
дини. Користени се поз-натите бои на уметникот: темниот окер, „тера 
ди Сиена“, окерноцрвената („тула“ боја), нешто посветла на ли- 
цето, а стемнета гго другата површина. Co ликовниот квалитет се 
изделува сликата „Полуакт на девојче co ;јаболко“. Некои детали: 
цветот над левото уво, герданот, темната шамија, го подвлекуваат 
„пикантниот‘‘ момент во овој портрет, обележан co милозливост и 
префинета сензуалност (Војо Маленица, Белград). Асен Василиев 
ги видел делата на Мартиноски на оваа негова самостојна изложба 
co пристап што содржи професионален респект. Меѓутоа, тој иска- 
жува и една желба да го види Мартиноски заинтересиран не само 
за Циганите, туку и за фолклорот на Македонија, кој е богат, a 
низ предавање на „битови сижеа“.5

Претпоставувам дека една од композициите на оваа изложба мо- 
жела да биде сликата „Коледари“.6 Тоа е група девојчиња во зимска 
вечер, во бедна облека и искривени чевли, co торбички преку ра- 
мената. 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. Василиев забележува 
дека се необични, но оправдани: фигурите се стуткани една до 
друга, предадени co строг, здржан цртеж што внесува деформации 
на одредени места, за да ја подвлече карактеристичноста на држе- 
њето или изразот на невеселите детски лица. Колоритот е приду- 
шен, во бои што се движат од темнозелената до темнокафеавата, 
полагани co посна, површна фактура градена без рафинман, Co 
тоа ова дело спаѓа во некоја, општо земено, „зона“ на социјалната 
уметност. Кај нас има свои далечни паралели во некои дела на 
Винко Грдан и Мирко Кујачиќ, а пред се, надвор од југословенскиот 
ликовен круг, во делата на одделни германски експресионисти од 
крајот на третата и од почетокот на четвртата деценија.



Ваквите слики не само што ја „зграпчуваат" стварноста на да- 
деното време, туку и не сакаат да ја претстават во привлечна ли- 
ковна форма.7 Познато е дека Мартиноски не продал ниту едно дело 
од оваа изложба на некоја официјална институција. Овие „болни 
цигански типови“ изгледа не им се допаднале на бугарските власти.1''

Во 1943 година Мартиноски главно ја продолжил стилската ли- 
нија што е нагласена погоре. Познато е дека неговата дејност во 
ова време е намалена. Од друга страна, во 1943 година Мартиноски 
само неколку месеци ќе престојува во Скопје, а потоа ќе замине 
во својот роден град Крушево.

Во 1943 година Мартиноски учествувал на „Втората општа 
изложба на уметниците од Македонија“, заедно co Здравко Бла- 
жиќ, Томо Владимирски, Димо Тодоровски и Михајло Шојлев од 
македонските уметници. Мартиноски бил застапен co повеќе свои 
творби, но не сме во состојба co сигурност да определиме ниту 
една од нив. Најверојатно е дека под експонатот одбележан во ката- 
логот како „Првата цигара“ треба да се подразбере маслото „Циган- 
кичка co цигара“ (д-р Иван Анастасов, Скопје). Се доближува до 
неколку други портрети сликани во истото време, co здржана, не осо- 
бено амбициозна обработка, но и без наметливи небрежности, а во 
духот на една реалистичка, лирски означена постапка. Боите се ре- 
шавани тонски, co не особено чисти нијанси во своите валерски 
односи.

Во критиката на Стефан Станчев за Мартиноски се истакнува 
дека се изделува co своето уметничко значење од сите други. Се 
вели дека е на пат да го надмине „влијанието на францускиот мо- 
дернизам“, како што се гледало во делата „Жолта блуза“, „Колеги“ 
и „Насмеано момче“. Се укажува на тоа дека Мартиноски имал 
усгтех во упростувањето и во мајсторското врзување на боите и 
плотните, што откриваат богат „колорист“ (особено во делата „Риби“ 
и „Мртва природа“).9

Вториот настап на Мартиноски во 1943 година бил на XVII 
општа уметничка изложба во Софија. Бил застапен само co една 
творба, „Момче“, масло на платно.

Во 1943 година Мартиноски создал неколку портрети. Сликата 
,.Насмеано Циганче co цвет“ (д-р Стојан Боздов,13 Куманово) е ва- 
ријанта од бројните мотиви што биле доста чести .и во претход- 
ните години. Во непосредната обработка не довѓесува ништо ново, 
особено не во поглед на квалитетот. Покарактеристични за тво- 
рештвото на Мартиноскзи од 1943 година се некои портрети работени 
по порачка. Меѓу нив се и маслата „Портрет на Јооиф Христов“ 
(Вера Николиќ, Скопје) и „Зица Боздова" (д-р Стојан Боздов, Ку- 
маново). Второто масло е и датирано. Обата лика покажуваат по- 
грижлива, постудиозна постапка, во која Мартиноски ја изразува 
својата очигледна емотивна поврзаност co овие два лика. Физио- 
номиите се предадени co извесна блага „идеализација“, co „доте- 
рување“, што е карактеристично за некои негови поранешни пор- 
трети: извесна аглестост. „зашиленост“ на деталите. Боите се на- 
несувани плитко, без особена „мазност“, co смирено противставу- 
вање на своите вредности. Поиздржан е ликот на старицата во 
„Зица Боздова“, што е во извесна смисла навестување на серијата 
портрети на стари македонски жени во народна облека, што Мар- 
тиноски ќе ги наслика во текот на петтата и шестата деценија на 
овој век.



2. КРУШЕВО (1 943-1944) По повлекувањето во својот роден град Крушево, во втората 
половина на 1943 година, Мартиноски создал неколку дела. Специ- 
фичната атмосфера на тоа време, несигурноста што ја чувствувал 
уметникот и неговата лоша здравствена и психичка состојба He
ro предиспонирале за творечка работа.

Творбите што настанале во Крушево се, пред се, портрети на 
неговм блиски и пријатели, во кои Мартиноски ја продолжува ли- 
нијата забележана во некои претходии творби од портретниот жанр, 
на пример, -Портрет на Зица Боздова““ и „Портрет на Јосиф Хри- 
стов“. Така малку поблиску до првиот од овие два се детските ли- 
кови во сликите „Портрет на Перо Нича“ и „Портрет на Дика 
Киту“, настанати во 1943 година, односно кон крајот на таа и на 
почстокот на 1944 година (сопственост на портретираните личности, 
Крушево). Обата портрета претставуваат рутински остварувања, без 
каква и да е поамбициозна ликовна цел. Во „Портрет >на д-р Боздов“. 
колоритот и цртежот на Мартшноски се уште поздржани во бара- 
њето на попривлечни ликовни реализации.

Во Крушево настанале и други дела на Мартиноски. Маслата 
на платно „Сиромашка‘£ и „Селанче11 (Ѓорѓи Хаџилега, Крушево), 
настанати во 1944 година, се обработони на едеи сентиментално- 
лирски начин. Делата се сликани co нож и co широка четка, осо- 
бено забележливи во трагите на потезите по лицата на девојчи- 
њата. Тие изгледаат како да се издлабени од коси, кратки, не многу 
пастуозни „бразди“, а деталите се вешто предадени. co не многу 
наметливи линии. Колоритот е најсветол на лицата (нијанси на 
светлоокерна и жолтоцрвеникава боја), а потемен е на облеката и 
основата (темнокафеава и темноцрвеникава боја).

Од 1944 година е маслото „Портрет на Циганче“ (Народен му- 
зеј, Битола), Ја продолжува логиката на сликањето на Мартиноски 
во духот на социјалниот реализам и ја навестува неговата предиспо- 
зиција за прифаќање на тематмка co одредена социјална тенден- 
циозност.

Мартиноски во Крушево наслнкал и два пејзажа. Едниот од 
нив, „Влезот во Крушево“, масло на картон, настанал во 1943 го- 
дина (Димитри Борјару, САД). Предаден е co малку послободен реа- 
листички третман на мотивот, co извесна лежерност во композици- 
јата, co убедлива сликарска перспектива. Лабилниот цртеж , то- 
плите, кадифесто поставувани бои создаваат некаква интимност. До- 
мшнираат нијанси на окерни, задушени жолти и кафеави бои, из- 
мешани co црвените покриви и зелената боја на дрвјата. Помалку 
успешно е решаван вториот пејзаж: „Куќа во Крушево“ (Ѓорѓи Ха- 
џилега, Крушево). Всушност, ја претставува куќата во која ггресто- 
јувал Мартиноски в>о Крушево за време на војната.

Престојот во родното место за Мартиноски претставувал ва- 
жен период и во неговиот живот и во неговото творештво, без оглед 
на малиот број создадени дела. Во овој град уметиикот го дочекал 
неговото ослободување (во септември 1944 година). Малку подоцна, 
одговарајќи на повикот на Агитпропот на Главниот штаб на На- 
родноослободителната војска, прво во Прилеп, а потоа во Скопје, 
Мартиноски навлегол во нов период на своето творештво, поврзан 
co новите задачи и новите теми на тоа возбудливо време.

3. НОВ (1944) Предиспониран co сето свое дотогашно дејствување, co сите 
свои разбирања, co сето свое дотогашно творештво, Мартиноски за 
време на војната ја подготвил својата личност за вклучување во 
новите револуционерни настани, што ќе го постават и него и сета 
уметност кај нас пред нови и сложени задачи.



Уште во Крушево Мартиноски пламено почнал да се сообра- 
зува co тоа ново време и како личност и како творец. Всушност, 
како што се чини, првите негови дела co нова тематика поврзана co 
Народноослободителната борба, настанале уште во Крушево. Мар- 
тиноски се вклучил во напорите на тоа револуционерно време на 
крајот од војната и во изградбата на новиот општествен систем, co 
учество во масовна агитациона активност. Така, според фотографија, 
го изработил портретот на Маршал Тито, кој сега е загубен.12 Се 
чини дека изработил и голема претстава на партизанка, што исто 
така сега не постои.

Во Крушево Мартиноски го насликал и маслото „Партизан“.1Ј 
Портретот може да се смета за прототип на други творби на Марти- 
носки што ќе настанат во првите години по ослободувањето. Пре- 
даден е co цврста градба на деловите на главата и бистата, co спо- 
коен и видлив потег по рабовите на телото и по делови на лицето. 
Колоритот е поставуван во тенки слоеви, co грижливо извлекување 
на потезите, така што фактурата дејствува «еизмазнето, благо „воз- 
немирена“, а моделацијата е постигната co ненаметливо градирање 
на ochobihmot тон.

Почнувајќи од цртежот co молив „Борец“, настанат во 1944 
година во Крушево, Мартиноски создал низа творби во истата тех- 
ника co претстави на борци, партизани, курири и курирки, преда- 
дени во разни ставови и ситуации. Неговите најдобри остварувања 
во овој жанр се работени според модел и наспоредно co другите 
задачи на уметникот, што ги добивал од Агитпропот на Главниот 
штаб, како во Прилеп, така и во други места. Се наметнува заклу- 
чокот дека Мартиноски уште во 1944 година создал цртежи co оваа 
специфична тематика што спаѓаат меѓу најсериозните ликовни ре- 
зултати, постигнати воопшто во Југославија.

Во цртежите „Борец“, „Курирка“, „Одмор“ итн. (Историски 
музеј на Македонија, Скопје) Мартиноски предава поединечни ли- 
кови (двата први цртежа) или групни композиции (како во ,,Одмор“), 
co енергично водена, спокојна, одмерено танка линија. Внатрешното 
чувство на Мартиноски се здружува co овој цртачки речник за да 
создаде ликови полни co здржана монументалност, непатетична до- 
стоинственост и решителност. Кога ги предава партизаните ранети, 
на одмор или во одредена акција, неговата рака ги дозволува сите 
карактеристични пози, движења, ситуациони односи. Co тоа не- 
говите цртежи претставуваат впечатлива документација за тие по- 
следни месеци на 1944 година, период во кој Мартиноски мошне 
непосредно се сродил co оваа нова тематика. Кога повторно ќе тре- 
тира сродна тематика уметникот мошне ретко ќе успее да ја до- 
стигне таа непосредност и убедливост на својот цртачки израз.

Во ноември 1944 година, по основачкиот состанок на Друштвото 
на ликовните уметници на Македоттија во Прилеп и по ослободува- 
њето на Скопје, Мартиноски се вклучил во нови општествени ан- 
гажмани, што ќе бидат следени и од нова епизода во неговиот бо- 
га-т уметнички живот.
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V. СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕАЛИЗАМ
ПОВОЕНОТО ТВОРЕШТВО на Мартиноски се одвивало усло- 

вено од промената на историските >и личните околности на животот 
на уметникот во одредени етапи на тој период.

Првата од нив се совпаѓа кај македонскиот уметник co оп- 
штите особености на социјалистичкиот реализам. Според своето вли- 
јание, co своите последици за уметноста на Мартиноски оваа фаза, 



што кај него трае од 1945 до 1950 година, е мошне важна за целиот 
натамошен развој на овој уметник.

Уште во претходниот период, што се движи од 1938 година 
наваму, поизразито се забелсжуваат некои битни промени во умет- 
ничкото изразување на Мартиноски. Во текот на последните години 
од четвртата и во првата половина на петтата деценија Мартиноски, 
всушност, изгради таква ликовна физиономија на своето творештво 
што претставува лична варијанта на реалистичко сликарство. Ви- 
довмс дека Нихад Аџем уште во 1938 година го означи Мартиноски 
како творец на македонското реалистичко сликарство.

Можело да се очекува дека овој уметник, кој co своето дото- 
гашно творештво многупати бил определен меѓу творците чија умет- 
ност зрачи co порака блиска до борбата на напредните сили во 
предвоена Југославија за социјална правда, чија умстност, иако не 
била директно „бунтовничка“, „субверзивна11 и не повикувала на 
насилна промена на социјалната стварност, дејствувала „корозивнои 
за спокојството и самозадоволството на граѓанската класа, ќе биде 
прифатен од општествената, политичката и културната практика по 
ослободувањето, како дел од нејзината борбена традиција и дека 
самиот Мартиноски ќе најде вистински творечки релации во новата 
историска ситуација кај нас.

Од друга страна, неговите први остварувања поврзани co те- 
матиката и co ликовите од Народноослободителната борба, што на- 
станале во краткиот период од крајот на 1944 година, кога Марти- 
носки е непосредно поврзан co агитпропските и културните задачи 
на главниот штаб на НОВ, откриваат силна содржинска сроденост 
co неа, вештина да се пронајдат мошне приспособени цртачки сред- 
ства и за нејзиното изразување. Тие цртежи можеле co својата 
општа физиономија да претставуваат појдовна основа и за неговото 
сликарство. Според тоа, повторувам, требало да се очекува дека 
овој уметник, внатрешно и „оперативно“ творечки, стилски подготвен 
за неа, без подлабоки тешкотии ќе се сообрази co новата револуцио- 
нерно изменета историска положба на својата земја. Мартиноски 
во таа нова реалност ги гледал реализирани и сопствените стре- 
межи и желби во таа. Македонија, ослободена политички, национал- 
но и социјално, во Македонија, во која можел да се одвива Ие- 
пречен национален културен и уметнички развиток.

Врз тој основен историски фон Мартиноски ја гради и својата 
уметност од 1945 година наваму. М.еѓутоа, во првиот период овој 
пресврт во историската судбина на македонскиот народ и во нето- 
вата ликовна преродба за Мартиноски претставувал не само време 
на значајни сознанија и општествени признанија, туку и период 
на големи творечки искушенија и дилеми.

Тие произлегле, од една страна, од несомнената новина и сло- 
женост на општествените и уметничките задачи пред кои биле по- 
ставени тој и целата негова генерација во првите години по Револу- 
цијата, а од друга страна, од мачното усогласување .на сопствената 
творечка стратетија co нормите и барањата на естетиката (на соци- 
јалистичииот реализам.

Како што истакнува Лазар Трифуновиќ, развитокот на со- 
цијалистичкиот реализам во Југославија (па така и во Македонија) 
во повоениот период беше условен од победата на Револуцијата, од 
создавањето на новата држава, од блиските државни, политички и 
културни врски co СССР. Предвоените дискусии за исправноста на 
социјалистичкиот реализам се укинати, а различните мислења се 
отстранет1и. Трифуновиќ нагласува дека, co силата на државниот 
и на партискиот апарат, уметноста и културата ја прифатиле идео- 
логијата на прагматичниот круг на довоената левица и ја развиле 
понатаму.1



Според сегашното познавање на теоретската мисла кај нас, co- 
цијалистичкиот реализам, онака како што е формулиран во совет- 
ската теорија и практика, бара од уметноста висок степен на вна- 
трешно сродство на критичкиот реализам и револуционерната ро- 
мантика. Несомнено е дека овој момент можел да биде длабоко при- 
влечен и во нашата земја, по драматичните и херојските години на 
војната и Револуцијата. Во основата на овој став стои формулаци- 
јата дека уметничкото дело е „субјективен израз на објективната 
стварност". Таа во СССР се подразбира како стварност видена и оце- 
нета co инструментите на партиската политичка оцена, акција и 
прагматика. Поради тоа се барало таквата уметност да биде високо 
идејна и „партијна“, ангажирана и недвосмислено тенденциозна, да 
им служи на целите што општеството си ги поставило пред себе, 
без да се прашува за сопствените антрополошки основи и димензии, 
без дилеми за тоа дали постои вистинска усогласеност меѓу неа и 
нејзината суштина, како постојано преиспитување на стварноста 
и на секојдневната општествено-политичка практика.

Овие основни прем-иси на естетиката на социјалистичкиот реа- 
лизам биле, како и во цела Југославија, усвоени и во Македонија. 
И тука се подигнати, очигледно најмногу како „инфекција“ од си- 
туацијата во поразвиените средиви, обвиненија против предвоеното 
творештво во македонската ликовпа уметност, посебно на Марти- 
носки и Личеноски, како критика на нивниот „формализам“ и „де- 
кадентност“ итн. Истакнувана е и во Македонија мислата за неоп- 
х,одн:ото единство меѓу содржината и формата, при што и е даван 
примат на првата.2

He само по повод изложбата на четири советски сликари (Деј- 
нека, Пластов, А. Герасимов и С. Герасимов), одржана во Скопје 
во јануари 1948 година, е подигнато и во Македонија прашањето 
за пример и угледување на советската ликовна умотност и тради- 
ција. Наспоредно co критиката на современата западноевропска умет-
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ност, почнувајќи од импресионизмот наваму, и во Македонија е 
укажувано на потребата од поврзување co европската реалистичка 
традиција. Оттука и појавата на истите барања, како и во други 
наши средини, за јасна, пре-цизна, прифатлива и разбирлива умет- 
ност, што може да ја соопшти јасно својата тема, што не внесува 
елементи за размислување надвор од непосредната, директна ин- 
формација, тенденција, co воспитен и мобилизаторски карактер, што 
треба да го има во секое уметничко дело.

Поради тоа, актуелната тематика се бара насекаде каде што 
треба да го изразува континуитетот на револуционерните и борбе- 
ните традиции co новата повоена стварност, во оние појави, акции. 
манифестации итн. во кои таа нова историска реалност најдобро се 
изразува: во теми од НОБ и Револуцијата, од обновата и изградбата 
на земјата, во ликовите на хероите од војната и социјалистичката 
изградба, итн.

Сите овие барања му биле упатувани на Мартиноски, како 
и на оите останати уметници во Македонија. Наспоредно co тоа и 
од него се барало обновување на стариот академски занает, вери- 
стичко мајсторство, напуштање на „искривсните“ илм „идилизирани“ 
ЛИКОВИ итн.

И во Македонија се практикувани затворени состаноци на ДЛУМ 
за критичка оцена на изложбите што ги одржувал тој во тоа време. 
Тоа било најчесто co учество на лица надвор од кругот на ликов- 
ните уметници на Македомија, на пример книжевници или јавни 
политички работници. На некои од овие состаноци присуствувале и 
истакнати личности од тогашниот ликовен живот во Југославија. 
како, на пример, сликарот Бранко Шотра, а потоа и неговите колеги 
М. Милуновиќ и П. Лубарда. Ставовите што се формулирале на 
овие состаноци имале значајна ингеренција во ликовниот живот на 
Македонија, голема важност и влијание врз творештвото на македон- 
ските уметници, врз нивната тематско-стилска ориентација итн.

Што се 'однесува до ликовната уметност и критиката, во текот на 
неколку години за неа речиси исклучиво пишувале книжевници. 
Стручната ликовна критика не можела да се развие од повеќе при- 
чини. Сепак, повремените написи од Д. Коцо во печатот и во пред- 
говори на каталози, се до 1952 година, треба да се сметаат како 
нејзин зачепчж. Тие содржат очигледно настојување за определба 
на естетската вредност на изложените дела, за нивно разгледување 
пред се од тој аспект. Но и во тие текстови е платен данокот на 
времето, и тоа во иноистирањето на Д. Коцо не толку за темат- 
ската насоченост на уметничкото дело, колку во настојувањето кон 
стриктните стилски рамки на ликовниРт реализам.

Несомнено е дека постои една особеност во положбата на ли- 
ковното творештво на Македонија од периодот на социјалистичкиот 
реализам, а посебно на Мартиноски и Личеноски, co нивната репу- 
тација на веќе познати и одамна признаени уметиици. Таа се изра- 
зува во фактот дека во тој период ликовната била единствената 
област на уметноста во Македонија во која, веднаш по војната, и 
покрај малиот број, имало релативно најголема групација оформени 
професионални уметници, co веќе одреден обем на творештвото и 
co донекаде изградени стилсви профили и сфаќања за уметноста.

Оттука официјалната критичка конфронтација co нив од кој 
и да е извор, наспроти својата надворешна сигурност и категорич- 
но-ст, веројатно поседувала во себе елементи на „зла совест“: била 
свеона дека поставува „дидактички упатства“, често пренапнати и 
тесногради забелешки за нешто што веќе претставува одредена ис- 
ториска и естетска вредност во културната историја на Македогаија; 
дека сите други области на творештвото се уште ги немале, во тие 
први години по ослободувањето, достигнато тие нивни позиции. По- 
стоело сознанието дека Македонија во личностите на Мартиноски 



и Личеноски поседува творци co кои може да биде застапена и прет- 
ставена во југословенските ликовни рамки. Впрочем, на редица 
изложби од сојузен карактер, одржани во земјата и надвор од неа во 
периодот на социјалистичкиот реализам, главно биле застапени тис 
(поретко тоа бил случај и co В. Коџоман. Љ. Белогаски, Д. Тодо- 
ровски, В. Поповиќ-Цицо). Во текот на овие години Мартиноски уче- 
ствувал, пред се, на сите годишни и други изложби на ДЛУМ при- 
редени во Скопје (1945, 1946, 1947, 1949 и 1950), потоа на оние што 
биле организирани во внатрешноста на Македонија, а меѓу нив и 
на ретроспективната изложба за петгодишииот развој на Маке- 
донија, одржана во Охрид во јули 1950 година. Во Југославија не- 
кои негови дела, слики и цртежи, биле вклучени на изложбата 
„Сликарството и вајарството на народите во Југославија во XIX и 
XX век“ (во Белград, Загреб и Љубљана, 1946 и 1947 година), по- 
тоа на Првата сојузна изложба од 1949 година, во Белград, Загреб 
и Лзубљана. Изложбата на сликарството и вајарството на народите 
на Југославија од XIX и XX век, приредби во СССР, ЧССР и Пол- 
ска, содржела три цртежи иа Мартиноски.

*

Творбите на Мартиноски од 1945 година и од наредните две- 
три години, всушност, ја продолжуваат лини.јата на стилскиот раз- 
виток, забележана од 1944 година и од порано.

Таа е недвосмислено изградена како реалистички ликовен из- 
раз. Оваа стилска определба на Мартиноски е дијалектички усло- 
вена од севкупноста на нетовата животна и творечка положба и во 
тој период. Општа карактеристика на оваа фаза во уметноста на 
Мартиноски е постепеното вградување во претходногго творештво 
на уметникот на она што било негово ново уметничко сознавање и 
реализација. Непосредниот одраз на ова време во делата на Map- 
тиноски многу поизразито ја резимира оваа проблематика.

Што творел Мартиноски во првата година во ослободена Ма- 
кедонија и каде се движел неговиот тематски 1и стилски интерес, 
бездруго најдобро открива Првата изложба на македонските умет- 
ници, одржана од 13 ноември до 16 декември 1945 година во Скопје/ 
Веќе на оваа изложба се открива идеолошката анатомија на соци- 
јалистичкиот реализам во „македонска варијанта“ и неговата при- 
мена, како естетски кодекс, во ликовното творештво.

Самиот Мартиноски учествувал co дела што претставуваат не- 
сомнено куриозен избор: ја изразуваат нагласената индивидуалност 
на овој уметиик и специфичноста на неговото реагирање1 во едно 
карактеристично време. Се чини дека за Мартиноски полната, ви- 
стинската суштина на тој миг, кондензирана во уметничкото дожи- 
вување, се состои во радоста на живеењето, во смислата на осло- 
бодената лич?ност која знае и сака да му се радува на новиот жи- 
вот, соодветно, пред се, на својата интимна човечка емотивна опре- 
деленост, а потоа како социјална и творечка единка. Оттука ве- 
ројатно, произлегува присуството на лирското чувство, обликувано 
како наивни, идилични исечоци од животот („Селска идила“, масло 
1945); оттука интересот уметнички да се предаде човечката личност, 
онака како што веќе одамна ја доживувал Мартиноски во целото 
свсхе дотогашно творештво: и кога е страдалник, кога суровоста 
на социјалната положба ја обележила фактурата на неговиот фи- 
зички состав, од психологијата на човекот да зрачи ведрина, надеж.

Веднаш по оваа изложба ќе се воспостави однос на критиката 
спрема Мартиноски како двоен пристап. Тој се засновува врз веќе 
споменатата амбивалентност, врз фактот дека критиката е свесна, 
ако не за непосредно реализираните „вредности“ во делата на Map- 



тиноски, тогаш барем за неговата веќе создадена репутација на 
уметник co посебно значење и резултати. Но таа критика имала мож- 
ност, врз основа на догматската теоретска шема што ја поседувала, 
да го означи и критикува она што не било усогласено co неа во 
делата на Мартиноски.

Така за Првата изложба на ДЛУМ се појавиле неколку на- 
писи.

Написот во весникот „Нова Македонија“ дава можност попре- 
цизно да се разбере во што е суштината на односот спрема творбите 
на Мартиноски од овој период. Познато е дека Мартиноски навле- 
гол во овој дел на својата уметност co едно веќе доста долго темат- 
ско и стилски јасно диференцирано, реалистичко ликовно искуство. 
Зошто овој момснт не се совпаѓа co интенциите на естетската тео- 
рија кај нас во периодот на социјалистичкиот реализам, на одреден 
начин се објаснува co овој текст: . Мартиноск-и неоспорно губи co
тоа што социјалните проблеми ги разоткрива, во најдобар случај, 
преку критичкиот реализам, провеан co елементи на романтика и 
потсилена лирика, без да се грижи не само да ги открива, да ги 
поставува, туку ,и да ги анализира, да ги разрешава оние социјални 
проблеми co кои се занимава, преку своите уметнички ликови да 
определува ггерспектива, да покажува излез, да урива пречки, да 
води“.4

Одбележувајќи дека Мартиноски, сепак, се изделува од оста- 
натите учесници иа изложбата, авторот на оваа критика додава дека 
„ако тој во своите вообичаени мотиви на социјална беда, гледа не 
само беда, лми и огромна сила што ја руши таа беда и огромен 
незадржлив борбен полет кон светлото, неговите уметнички ликови 
ќе станат и потипични и поверни и посилни, a co то а и неговата 
уметност повисока. Во сској случај, Мартиноски има своја идеја 
тој се задлабочува во својата уметност, бара во социјалното, во 
психолошкото мотиви за своите производи“. Се гледа дека оваа 
критика е искажана претпазливо и co одреден респект, за да го од- 
бележи она што во содржинската суштина и изразната форма на 
Мартиноски се открива како услов за вклучувањето на овој умет- 
ник во изградбата на онаква уметност каква што се очекува во 
новите историско-општествеии услови. Но во неа е веќе присутна 
и можноста, до колку Мартиноски не се сообрази co овојпат толку 
внимателното укажување, неговата уметноет да биде третирана и 
поинаку. Написот завршува co одбележување на „сигурната мај- 
сторска рака, прекрасната линија и колоритот на Мартиноски“.

Критиката на Д. Коцо за делата на Мартиноски од Првата из- 
ложба на македонските уметници им пристапила на тие дела, пред 
се, од ликовен аспект, co анализа на нивните формално-стилски осо- 
бености. Откако утврдува дека Мартиноски е сликар co несомнена 
вредност, дека неговата култура „со издигнат уметнички усет“ се 
констатира во секоја слика, Д. Коцо посебно одбележува неколку 
од нив. Притоа, тој ги нагласува не само формалните, туку и содр- 
жинските компоненти на ликовната структура кај делата на Мар- 
тииоски.5

Покрај маслата што биле изложени на изложбата („Убавиот 
цвет“, „Селска идила“, „Гамен“, „Оро"), Коцо им посветува посебно 
внимание на цртежите на Мартииоски, сметајќи дека тој како цртач 
е најсилен на оваа изложба. Како заклучок, Коцо истакнува дека 
дури и во критикуваното дело „Оро“ Мартиноски како сликар на 
самиот човек ... на човечката психологија, (е) голем“. Нагласува 
дека кај овој уметник содржината и изведбата се неразделни елемен- 
ти „и хармоничио поврзани“. Според Коцо, Мартиноски е „во зре- 
лата фаза на своето творештво и неговите дела се вистински умет- 
нички творби“.6



Од каталогот и од реакциите на критиката спрема настапот 
на Мартиноски на Првата изложба на македонските уметници е очи- 
гледно дека уметникот во 1945 година се задржал на мотивите што 
го интересирале и порано: ја запоставил дури и својата кратка епи- 
зода од 1944 година, посветена на ликови од Народноослободител- 
ната војна. Така од 1945 година потекнуваат сликите „Селска идила‘‘ 
и „Оро" (или „Македонско оро“; обете се во Музејот на град Скопје). 
Идиличните пасторално-фолклорни, наивно замислени и изведени 
сцени ја изразуваат атмосферата во која творел Мартиноски непо- 
средно по ослободувањето. Меѓу оние дела што биле изложени на 
Првата изложба на македонските уметници, или се познати надвор 
од неа, се наоѓаат некои претстави на мајки co дете. Температа co 
овој мотив, што била изложена во 1945 година, се поврзува co редица 
творби на Мартиноски правени во оваа техника од крајот на три- 
есеттите години наваму7, како и co некои цртежи репродуцирани 
во текот на 1945 година во списанието „Нов ден“ („Незгрижено дете“, 
„Мајка co дете“), чии оригинали не се познати. Од портретите се 
изделува „Портрет на жена ми 1“ што бил, исто така, изложен во 
1945 година. Сликана е во рамките на дотогашната ориентација на 
Мартиноски, забележлива и во други дела од 1944 и 1945 година. 
на пример, во маслото „Ученикот Диме“. Груба, крута фактура, 
тврдо профилирани црти на лицето, умртвен колорит, co домина- 
ција на „запечениот“ црвеникав тон на лицето и темната боја на 
косата. „Ученикот Диме“ е сродно сликано масло. Може настанало и 
малку порано, евентуално во 1944 година. „Ученикот Диме“ содржи 
некаква понагласена милозливост и деликатност во обработката на 
лицето, што е повнимателно разрешено како физички и психолош- 
ки лик.

Вториот „Портрет на жена ми П“ ја претставува сопругата 
на уметникот бремена. Погрижливото тонско сликање, сето во до- 
минација на разни нијанси на зелената и сивометалната боја, тешко 
може co сигурност сега да се анализира заради мошне лошата со- 
стојба во која се наоѓа делото. Сепак, се гледа сигурната конструк- 
ција на масите на телото, убедливото предавање на сите физионом- 
ски карактеристики :на женскиот лик.8

Два цртежа на Мартиноски од 1945 година се врзуваат за ре- 
дица иетови остварувања во оваа дисциплина од крајот на чствртата 
и од првата половина на петтата деценија? Тоа се претстави на де- 
чиња во сиромашна парталава облека, цртани co мошче фина, спо- 
којна и танка линмја, што обликува заоблени, малку месмасни фор- 
ми на телата.

Дејствувањето на Мартиноски во наредната, 1946 година се 
здобило и co некои нови моменти. Поголема е општата изложбена 
активност во Македонија и Југославија. Така и Мартиноски уче- 
ствувал на три изложби. Од изложеиите дела се гледа дека мошне 
малку ја изменил својата тематска насоченост. Ова „затворање“ за 
темите co актуелно ангажирана тематика ,и содржина покажува 
колку бил Мартиноски воздржан спрема една тенденциозно дириги- 
рана уметност.

Тоа е забележливо и од критиките во врска co Втората излож- 
ба на македонските уметници од 1946 година. На неа Мартиноски 
учествувал co 10 творби, масла и цртежи.

Така Д. Митрев, откако точно укажува дека „нашите уметници 
се во мачен процес на пронаоѓање пат по кој ќе се анализира нив- 
ната индивидуална изградба“, посебно се задржува на Мартиноски. 
Според Митрев, неоспорни се уметничките, професионалните, ли- 
ковните вредности на овој уметник, но тој се уште не успева да 
допре „до проблеми што се толку типични за денешнината“.10 При- 
тоа Митрев прави анализа на секое дело, посебно укажувајќи на 
■недостатоците што се гледале во нив.11



За ставот на Митрев најбитен е последниот заклучок искажан 
за Мартиноски и за неговото тогашно творештво. Откако ја конста- 
тира речиси апсолутната отсутност на теми од неодамнешното ис- 
ториско минато, од изградбата на земјата, од големите акции, 'настани, 
ликови поврзани co оваа стварност на Македонија, Митрев ја иска- 
жува потребата да се измени оваа ситуација. Така, меѓу другото, 
забележува: „Инаку — во спротивен случај — Мартиноски ќе про- 
должи co кривите глави и ќе си остане само co сижеата и објектите 
од циганското маало.“12

Вториот приказ — и тој пишуван од писател (Јован Бошков- 
ски) — во „Нова Македонија“ co поголема воздржаност и респект се 
искажува за делата на Мартиноски.13

Наспоменав дека во 1946 година Мартиноски се задржал на 
своите претпочитани теми и мотиви. Доминантни се по бројот не- 
говите дела co селски сцени и пасторални мотиви, жетви, ора и сл. 
што се разрешавани доста шематски, рутински .и без особено на- 
стојување да се постигнат некои поамбициозни уметнички резултати. 
Работени се во масло и темпера. По 1946 годјина, можеби и поради 
реакциите на критиката, извесно време ќе биде прекинат интере- 
сот на Мдртиноски за оваа идилична, фолклорна тематика „од на- 
родниот живот“. Од групата „селски идили“ од 1946 година е мошне 
карактер>истично маслото „Идила‘! (сопственост на Собранието на 
CPM): претставува жетва, co фигури во работна акција, разни по- 
зиции на телата и ракурси, предадени co извесен недоследен реа- 
листички, наивно идеализиран манир. Варијантите на оваа тема се 
видливи во многу сродни дела од колекцијата на семејството Мар- 
тиноски, како, на пример, во едно многу оштетено дело „Селска 
идила co кавалџија“.

98. ВЕНЕЦ НА ЗЛОТО I, 1953 
VREATH OF EVIL I, pencil 
молив на хартија, 33 X 37 
Сиг. д. д. N. Martinoski/1953

10 Никола Мартиноски 145



Натамошната разработка на овие мотиви, co сведување на по- 
мал број фигури, се гледа и во цела низа темпери.14 Во нив овој 
момент на „идилизација11, што го одбележуваат и Митрев и Бош- 
ковски, е особено наметлив. Извршена е понагласена редукција на 
реалистичката опасност, што е заменета co извесни битово-наивис- 
тички и идеализирано-оентиментални стилизации. Формите остану- 
ваат заоблени, co некоја тешка елеганција и наместена деликатност 
на ставите. Баите се наметливо здржани, згаснати во својот интен- 
зитет. Меѓу мотивитс co селски ора, што можат да се поврзат co 
1946 година, спаѓа платното „Оро“, веројатно изложено во таа го- 
дина на една изложба во Скопје.15 Иако има извесна динамичност, 
речиси небрежна разиграност, оваа сцена дејствува доста неинвен- 
тивно, шаблонски.

Во низа портрети што настанале во 1946 година се предадени 
машки и женски ликови на разна возраст. Маслото „Млада мајка“, 
изложено на Втората изложба на ДЛУМ, е познато само според 
репродукциј а од весник. Co сите свои белези се поврзува co темпе- 
рата „Мајка“, изложена претходната, 1945 година. Сличноста дури 
наведува на впечаток дека се работени co ист модел, а можеби и 
како две варијанти во две различни техники.16

Една друга група машки и женски портрети се работени co 
малку изменет манир што е, сепак, виден во некои поранешни 
дела на Мартиноски. Третманот на колоритот во овие дела се раз- 
решава co нервозни „удари“ на четката, низ расчленето полагање 
на потезите, co вметнување на цртачки интервенции во одделни де- 
лови, а особено по контурите. И во овие, често оштетени, слики, се 
забележува дека се ггравени без заинтересираност за студиозно и 
поиздржано сликање. Некои од овие дела („Хризантема“, „Млади- 
нец“, „Насмеано дете“), барем според мотивите и сродноста на од- 
редени детали, се чини дека биле изложени на Втората годишна 
изложба на ДЛУМ од 1946 година.17 Во 1946 година за првпат се ја- 
вува мотивот „Крушевски ентериер“, работен co темпера (сопстве- 
ност на Галеријата Никола Мартиноски, Крушево). Маслото „Две 
другарии“ е творба во која манирот, забележан во портретите од 
1946 годииа: понагласена импулоивност во поставувањето на боите, 
разбивање на фактурата co расфрлени, измешани, различно офор- 
мени потези или парцелизирања, е развиен понатаму.18

Според неколку зачувани и датирани цртежи од 1946 година, 
може да се заклучи дека во оваа дисциплина Мартиноски ја следи 
линијата забележана во ггретходниот период: реалистичко, сигурно 
во структурирањето на предметот, внимателно предавање на лико- 
вите и фигурите, co мирна, танка линија.19

Почнувајќи од 1946 година, во неколку наредни ликовни се- 
зони Мартиноски покажува дека многу повеќе настојувал тематски, 
стилски да се приспособи кон принципите на социјалистичкиот реа- 
лизам. Додека во претходниот период можел да смета дека забе- 
лешките и критиките за неговото творештво се упатени, пред се, 
поради неооодветноста на неговите теми, во сп1оредба co актуелните 
општествени задачи и барања, 1947 година донела расчистување и 
на овој мо-мент.

За тоа придонесол и самиот Мартиноски. Покрај поранешните, 
во 1947 година тој создал и дела co мотиви од работни акции и твор- 
би што на одреден начин се поврзуваат co изградбата на социјализ- 
мот кај нас. Мартиноски посетил некои градилишта во нашата земја 
и во Бугарија. Од друга страна, се чини дека општествениот при- 
тисок, директен или како чувствување на морална обврска да им 



се одговори и да се почитуваат иоставените барања пред уметнич- 
кото творење, во оваа година бил мошне поизразен. Оето творештво 
на Мартиноски укажува на тоа дека тој мошне длабоко ја прежи- 
вувал таквата ситуација. Тоа посебно се одразило во уметничките 
резултати реализирани во неговите творби.

Инаку, бројот на зачуваните дела од 1947 година не е голем.2" 
Дел од нив се сопственост на семејството Мартиноски. Тој момент, 
особено поради тоа што станува збор за дела тематски поврзани 
co изградбата, укажува дека постоел проблем за нивното „опште- 
ствено планирање“. Ист е случајот <и co иеколку цртежи co прет- 
стави на работни акции или на борци — партизани: само некои од 
нив се сопственост на јавни установи низ Југославија.

Во 1947 година, на годишната изложба на ДЛУМ, Мартиноски 
излагал 11 дела. Повеќето од нив сега се непозиати или загубени.

Критика за овој настан напишал Киро X. Василев и таа се за- 
сновува врз неговото прифаќање на социјалистичкиот реализам како 
ооновна естетска и творечка ориентација на нашата тогашна умет- 
ност. X. Василев го подвлекува стремежот за реалистичка обработка 
на современата стварност, што се судира co неизграденоста на ду- 
ховниот и професионалниот апарат на македонските уметници. Спо- 
ред X. Василев, „претрпеното влијание од западните формалистич- 
ки правци има повеќе површно насаден карактер и во основата не 
претставува израз на општествената припадност и идеолошки кон- 
цепции кај нашите уметници, но сепак ослободувањето од него е 
долготраен процес“.21 Преземањето на актуелии теми од современиот 
живот често се врши co до вулгарност упростен механизам. Но са- 
миот факт дека најосновната „денешна наша проблематика добива . . . 
достојно . . . место, претставува значаен чекор напред во развојот 
на нашата ликовна уметност“, см,ета X. Василев. Тој укажува на тоа 
колку формалистички се третирани темите од изградбата и дека тие 
„не се резултат на една императивна инспирација, туку повеќе доаѓаат 
за да одговорат на едно императивно општествено барање“: особено 
за творби од нашата историја („која, впрочем сосем неоправдано, се 
уште не нашла место во нашето сликарство“) е неопходна „продла- 
бочена идеја“.

Посебно внимание X. Василев им посветува на творбите на 
Мартиноски. Според него, наЈСилен уметнички лик „од нашата ствар- 
ност“ постигнал токму овој уметник, иако кај него се уште нај- 
силно е пројавено и формалистичкото наследство. Тие противреч- 
ности во сликите на Мартиноски зборуваат како за мачителноста 
така и за искреноста на неговиот творечки развој, од формалистич- 
ко кон реалистичко сликање и „за силата на неговиот талент и умет- 
ничка интуиција“. Потоа X. Василев врши анализа на позитивните 
резултати на Мартиноски, што треба да послужат како пример „на 
типизирани ликови од современата стварност<!. Тоа се делата „Удар- 
ник“, „Портрет на мајсторот Киро Ивановски“ и донекаде „Сејачка“. 
Од нив досега е зачувано само маслото „Ударник“.22 Од друга страна, 
X. Василев посебно анализира и критикува за формализам, плакатска 
обработка нереалистичност итн. некои други дела на Мартино<ски: 
„Триумф на младостаД „Две бригадирки од Хаинбоаскиот премин“ 
и „Ники“.23

Меѓутоа, очигледна е желбата на авторот на овој напис нега- 
тивната оцена да се разбере како добронамерна, принципиелна кри- 
тика, која е свесна за можностите и за она што е ветувачко во твор- 
бите на Мартиноски: „Тој (Мартиноски, м. з.) сам си го одбележал 
својот пат, тој им го покажува патот и на другите наши уметници, 
а тоа ја зголе>мува неговата одговорност во нашата ликовна умет- 
ност и бара од новиот Мартино>ски се порешително и се посвесно 
расчистување на сметките co стариот Мартиноски. Новиот Марти- 



носки дава сигурни гаранции дека ќе однесе победа, а во тоа се 
вклучуваат, се надеваме, и најтоплите желби на нашата публика 
за него.“24

Од сите овие дела зачувани се само неколку меѓу кои спа- 
ѓаат одделни ггортрети. Преку нив се продолжува развојната лииијa 
забележана во изминатиот период. Во платното „Врандушкиот че- 
тирикратеи ударник Стојановски Санде од село Брвенци —- Тетов- 
ско“ ликовната обработка е оној вид реализам што Мартиноски че- 
сто го применува во овие години: масивен цртеж, спроведен често 
како широка трага по контурите или површините на формите; плос- 
нати или гребеми, наместа попастуозни .нанесувања на бојата co четка 
и нож. Боите се наметливо контрастирани, особено темната заднина 
наспроти нешто посветлиот, но запечен тон на лицето. Некаква бру- 
тална сила и сурова пиктуралност се ослободуваат од ова дело.

Сликата „Ники“ (исто така изложена на Третата изложба на 
ДЛУМ во 1947 година) е решавана постудиозно, особено лицето.2' 
Маслото „Портрет на Милка Жицина“ е, всушност, работено co 
сродна ликовна постапка како „Ударник“, co тоа што се повнима- 
телно решавани некои физиономски детали.26 Карактеристично за 
сите овие портрети од 1947 година е дека се наоѓаат слеани во не- 
која непроѕирна маса на основата, што доста ја намалува пиктурал- 
ната привлечност и деликатност на овие дела.

За цовеќе дела co мотиви од работни акции карактеристична е 
шематичноста и еднообразноста на композицијата. Co масивен, тврд, 
упростен цртеж се извлечени набиени фигури, што сепак дејству- 
ваат плакатно, илустративно, неинвентивно. Нивната привидна „ре- 
алистичност“ е, всушност, очигледна конструкција, неснаоѓање на 
Мартиноски, кој во други мотиви покажал 'несомнена опитност во ре- 
шавањето на фигуралните композиции. Сродно co овие работни мо- 
тиви се третирани неколку „ора“. Колоритот на сите овие дела, 
особено во темперите, е разрешаван во некакви бледи нијанси на 
умртвени зеленикави, сивопепелави, синозеленикави и окернокафе- 
ави бои.

Co 1947 година можат да се поврзат и некои цртежи co прет- 
стави на ранети или паднати борци, понекогаш co знаме, оружје 
или друг предмет в рака. Во некои од нив Мартиноски го открива 
својот прониклив сензибилитет, својата способност да доживее една 
форма, нејзината положба во просторогг, и мајсторски да ја разреши 
co економични, убедливо спроведени движења и ракурси.2' Многу 
послабо се решавани некои цртежи co претстави од работни акции, 
што често изгледаат и како површни скици.28

Драматичните настани од 1948 година, кои донесоа длабоки 
револуционерни промени во целата југословенска стварност, а осо- 
бено промените што ќе ги предизвикаат тие постепено во областа 
на културата и уметноста, по противставувањето на нашата земја и 
Револуцијата кон Информбирото и кон сето она што следуваше 
како притисок врз Југославија, Мартиноски ги доживеал мошне ин- 
тензивно и длабоко, иако ефектите од значајните историски про- 
цеси зачнати таа година подиректно ќе се почувствуваат во областа 
на уметноста по две-три години.

Ова е карактеристично и за творештвото на Мартиноски. Дури 
може да се забележи дека во 1948 година уметникот мошн.е понагла- 
сено се врзува за тематското подрачје, што дневната политичка ин- 
геренција во областа на уметноста го налагаше веќе неколку го- 
дини. Нов момент во тој поглед е обидот -на Мартиноски да обра- 
боти теми од подалечната и од актуелната стварност на македон- 
скио-т народ, како и обидот да одговори на барањата, повеќе пати 
формулиради од „надлежните инстанции“, за потребата од таква 
тематско-содржинска насоченост на ликовните дела.



Првата од овие слики е „Илинден“, еден од не толку честите 
обиди 'на Мартиноски да обработи посложена фигурална компози- 
ција на дадена историска тематика. Прикажан е судирот меѓу во- 
станичките и турските сили. Во просторот се разместени фигури, 
предадени во мигови на борба. Одделни епизоди се вметнати во оп- 
штата сцена што дејствува доста наивно, co површно решени еле- 
менти. ,,Актерите“ на сцената се предадени како несмасни човечки 
фигури, облечени во соодветна облека според „улогата“ во „сце- 
ната“. Грубата обработка и суровоста на колористичкиот третман ја 
ставаат оваа сл-ика меѓу неуспептните остварувања на Мартиноски.

Во 1948 година Мартиноски го насликал и портретот на Гоце 
Делчев (сопственост на Народниот театар, Скопје). Во 1948 година 
или на почетокот на 1949 година настанале и два портрета на Лазар 
Колишевски во масло и еден во цртеж.29 Иако погрижливо рабо- 
тени, овие масла не се творби што значат нешто повеќе од едно 
рутинско применување на објективистичка ликовна шема.30

Цртежите „Портрет на М. Малеш“ и „Три деца“ го продол- 
жуваат поранешниот цртачки манир на Мартиноски: цртачки реа- 
лизам пречистен од одвишна описност. сигурен во предавањето на 
позите, физиономиите итн., co малку потврда, помалку деликатна 
линија.

Во мај 1949 година, на Четвртата изложба на ДЛУМ, Марти- 
носки ја изложил, покрај друпите, и сликата „Конгресот на КПМ“.’' 
Ова платно несомнено не било довршено, а сега е во мошне лоша 
состојба. Сепак, може да се заклучи дека биле оправдани острите 
критички искажувања за сликата „Конгресот на КПМ“, без оглед 
на формулацијата на одделни елементи.32 Делото е сведено на груба, 
површна разработка, во согласност co веќе укажаната преокупација 
на Мартиноски да се вклучи, co извесен реалистичко-плакатски на- 
чин на работа, во тематските шеми што биле поставувани пред ма- 
ксдонските уметиици од тоа време, или за кои тие самите сметале 
дека се соодветни co општествените барања. Сликата „Ристо Ба- 
троски — носител на Орден на трудотД исто така од 1949 година, 
инаку и таа мошне оштетена, претставува всушност детаљ во се- 
ријата портрети на ударници, што Мартиноск-и ги создавал во текот 
на неколку години.

Во 1949 година настанале и серија темпери на Мартиноски по- 
светени на НОБ33, сите разрешени co една шематска композициона 
организација. Без оглед на тоа дали е претставена „Партизанска ко- 
лона“ или „Пренос на ран.ети“ — сите се поставени како сцени co 
повеќе фигури ггредадени во зимски пејзаж, co редуцирани физички 
детали на луѓето и мал број дополнителни елементи (скржаво ин- 
дицирање на пејзажот, понекоја кола, коњ, пушка или друго оружје). 
Се открива одредена ,,сценичност“, театрално разрешени групации, 
особено во деталите co пренос на ранети. Фигурите (и се друго во 
овие дела) дејствуваат скицозно, co површна обработка што ги све- 
дува на еден вид личности — привиденија. Овие дела на Марти- 
носки биле поздравени како знак на поголемата сообразеност на 
уметникот co барањето за актуелна политичка тематика.34

Во цртежите од 1949 година се гле!да дека тука Мартиноск1И 
останал при своите дамнешни модиви: машки и женски деца од 
градската периферија или селанчиња, често претставени во скудна 
парталава облека, боси, co истоштени фигури и ликови од кои се 
чита некаква тапа, тивка резигнација. Скржавото изразување co 
танка линија, некаде малку назапчена или искината, вешто „опе- 
рира“ за да се ггредаде богатството на материјата.

По веќе споменатата Четврта изложба на ДЛУМ во Скопје, 
како што во тоа време било доста раширена практика во цела Југо- 
славија, се одржала дискусија co оцена на делата што биле прет- 



ставени ,на неа. За тоа дознаваме од еден напис во „Нова Македо- 
нија“Л Во текстот се укажува на тоа дека македонските уиетници, 
во различен степен, се поврзале co тематиката на народната рево- 
луција и co онаа што ја одразува денешната стварност. Се забеле- 
жува обид да се најдат и нови, соодветни форми за неа. Меѓутоа, 
искажани се остри критички забелешки за редица уметници.

Посебно место му е дадено на Мартиноски. Се нагласува не- 
говиот успех во напорот да ги надмине своите поранешни „декаден- 
тни“ и „формалистички" решенија, неговото свртување кон теми 
од НОБ, иако и тука покажува неко-и слабости. Во сроден дух се 
третирани и другите негови дела, co посебен акцент на маслото 
„Конгресот на Партијата“: „ . . . Мартиноски се зафатил co реша- 
вање на доста тешка и сложена задача, што не успеал да ја оствари 
докрај. Оваа слика би можела да му послужи како многу добра 
идејна скица, кон чие остварување би требало да пристапи co те- 
мелно разработување на секој портрет на иашите раководители“.

Интересен е и приказот на Четвртата изложба на ДЛУМ во 
вториот број на списанието „Уметност“.3°

Според авторот, на изложбата се забележувале „остатоци од 
таканаречените формалистички средства на изразувањето“. Начи- 
нот на обработката на одделни дела бил „се уште врзан за при- 
мери од француското современо сликарство11. He треба да се од- 
бегнува „секакво влијание од западното сликарство, туку треба да 
се ослободиме од оние научени рецепти што веќе не покажуваат 
тесен однос co природата, co животот, туку се движат во сферата 
па тесното, помодно усогласување на боите и облиците. Елементи 
на такво ооиромашување на вредни тематски дела се наоѓаат и кај 
најдобрите учесници на оваа изложба како што се Мартиноски и 
Лазески“.

Во текот на 1949 година се појавиле на двапати и текстови од 
Коле Чашуле во списанието „Нов ден“, карактеристични за пози- 
циите од кои се оценувала ликовната уметност во тој период. Во 
нив се истакнуваат истите забелешии за натамошната неусогласе- 
ност на овој дел од уметноста co актуелните барања спрема неа

За творештвото на Мартиноски од овој период е мошне ка- 
рактеристично она што го создал во 1950 година. Делата што на- 
станале тогаш делумно претставуваат, ако не естетски врв, тогаш 
несомнено последна концепција што уметникот сакал, односно можел 
да ја направи кон постулатите на социјалистичкиот реализам.

Обработувајќи одделни дела на теми co се уште актуелна те- 
матика, Мартиноски во нив открива постепено насочување кон из- 
весна „естетска ретенерација“ на својот израз. Таа се вршела и 
натаму во рамките на реалистичката ликовна постапка. Овие одвај 
забележливи пробив1и на нови настојувања изгледаат понагласени 
во малиот број зачувани дела на Мартиноски од 1950 година работени 
како портрети.38 Меѓу нив се <изделува маслото „Автопортрет“. Де- 
лото е правено co очигледна амбиција, во рамките на еден портретен 
реализам, да се постигне посолиден уметнички резултат во ликов- 
ната обработкж на физиономско-психолошките карактеристики на 
сопствениот лик.39 Тоа е здржан обид за послободен третман на из- 
разните средства: сигурниот цртеж, на пример, е комбиниран co 
полагање на пастата на боите во послоевити парцели, понекогаш 
наметливо издадени — на пример на челото. Моделацијата е спро- 
ведена co непресиленост, а целоста дејствува организирано и ко- 
херентно.

Неколку цртежи co претстави на групи или двојки деца, ко-и 
веројатно настанале во оваа или на почетокот на 1951 година, ја



покажуваат истата општа насоченост кон портретен реализам, за- 
грижен и за попродлабочена психолошка диференцијација на ли- 
ковите.40 Меѓу цртежите спаѓа и „Портретот на Славко Јаневски“, 
работен co комбинирана техника, мошне блиска co веќе разгледа- 
ниот „Автопортрет“, а истовремено карактеристична за начинот на 
работа во неколку други цртежи: „Петковица“, работен co молив, 
co танка педантна линија, co впечатливо констатирање на деталите 
на облеката. Ова дело истовремено ја започнува низата цртежи и 
слики co теми од „народииот живот“, што ќе ги создаде Мартииоски 
по 1950 година.

Мартиноски учествувал на две изложби во текот на 1950 го- 
дина. Првата била ретроспективна изложба за петгодишниот раз- 
виток на македонската култура во Охрид, на која тој изложил три 
дела, а втората Петтата изложба на ДЛУМ. За обете изложби се 
печатени сосем кратки прикази за време на нивното одржување 
или непосредно по нив.41

Меѓутоа, еден подоцнежен текст во „Нова Македонија“, пи- 
шуван од писателот Коле Чашуле, има поголемо значење не само 
за оце-на на творбите на Мартиноски од тоа време, туку и за кли- 
мата што веќе се насетувала, односно, за потребата од нова поста- 
веност на уметноста кај нас. Според него, од особена важност е про- 
ширувањето на тематиката и новиот пристап кон неа, ослободен од 
директивна принуда и условеност, што. според авторот, било карак- 
теристично за Петтата изложба на ДЛУМ. Притоа Чашуле посебно 
го поздравува „враќањето“ на пејзажот на оваа изложба, а по- 
тоа и на портретот. Тука тој особено ги истакнува трите портрети 
на Мартиноски, за кои вели дека се највисокзи постигања на оваа 
изложба. Малку понатаму, Чашуле го нагласува и новиот пристап 
кон теми co ангажирана тематика, во вид на монументални дела, 
мислејќи тука посебно на скицата за фреската на Б. Лазески „Илин- 
ден 1903 “42

Општо земено, текстот на Чашуле, напишан од писател кој и 
самиот до пред извесно време имал поограничени сфаќања за ликов- 
ната уметност, претставува миг на пресвртница во односот кон умет- 
ничхото творештво во Македонија кон храјот на 1950 и на поче- 
токот на 1951 година.

*

Од изложеното за творечката еволуција на Никола Мартино- 
ски во времето на социјалистичкиот реализам, заклучувам дека е 
потврдено она што беше речено во уводот: дека тоа е фаза од вон- 
редно зиачење за целото натамошно уметничко дејствување на овој 
уметник.

Од друга страна, видовме дека цритисоците на една надвореш- 
на апаратура за насочување на уметничкото творештво кај нас, 
ограничувајќи го во можноста да се изрази според својата лична, 
внатрешна определба, предизвикале длабоки внатрешни тр-ауми; на 
творечки план т(ие се изразиле — и во случајот co Мартиноски — 
co резултати што не можат да се вбројат меѓу она што е релевант- 
на уметничка вредност во неговото творештво (без оглед на оддел- 
ни остварувања, што малку се изделуваат од оваа глобална оцена).4Ј 
Ваквата ситуација, покрај едно изразно сивило и монотонија, довела 
и до специфичен „формализам“, до формално сообразување co те- 
куштите општествени задачи, императивно наметнати, без оглед на 
суптилноста на самата форма co која е вршено тоа. Односно, без 
оглед на тоа дали притисокот е извршен во форма на декрет, од да- 
дена политичка или „надлежна“ културна инстанција, или како 
„пријателско убедување“. Суштината е во тоа дека видот на ба- 
рањата искажани спрема уметноста кај нас во времето на соци- 



јалистичкиот реализам, што значи и спрема творештвото на Мар- 
тиноски, бил длабоко спротивен на природата и логиката на сло- 
бодното уметничко изразување, а не само притисок co иаложена 
тема или содржина.

Март-иноски, меѓутоа, како и најголемиот број негови колеги 
и врсници во цела Југославија, не нашол во себе сили да и се 
противстави, не co нејзино одрекување или формално, пресилено 
обработување, што довело цо сосем прозаични ликовни остварувања, 
туку co градење на една нова творечка димензија, нов тип на ликов- 
но изразување, еднакво револуционерно по својот карактер, како 
и она време и оние настани во него' што му се наметнувале за обра- 
ботка.

Било логично тоа што Марти.носки мошне бргу и на еден спон- 
тан, интровертен начин. ќе ја насети општата клима за промена 
на ситуацијата во нашето целокупно уметничко творештво. Оттука 
уметникот, уште во 1950 година, како што е укажано малку по- 
напред, можел да оформи дела што ќе послужат како насетување 
на една нова поставеност на сглислата, улогата и целите на умет- 
ничкото творештво кај нас.

VI. ОБИДИ ЗА ОБНОВА
ЦЕЛИОТ овој период во животот и во творештвото на Марти- 

носки, што се проггега од 1951 до 1960 година, претставува еден не- 
рамномерен, дисконтинуиран процес на „обиди за обнова“, за повтор- 
но „наоѓање“ на сопственото творечко битие, напор за дезалиена- 
ција на својата личност, за нејзиио враќање кон нејзините суштисч- 
ски духовни, емотивчи и уметнички димензии.

Во претходниот период, особено во сликарството на Мартино- 
ски, дојде до снижување на уметничките вредности на неговите твор- 
б'И на еден малограѓанск-и духовен и изразен потенцијал, на претво- 
рање во првовинцијализиран пластичен јазик, без оглед на значе- 
њето на „ангажираната“ тематика, на нејзината актуелност и „исто- 
риска вредност" итн. Брзото „ставање во заграда“ на оваа пробле- 
матика во делата на Мартиноски по 1950 година како појава и 
припаѓа на изменетата историска ситуација во Југославија. Во текот 
на шестата деценија се создадоа можности принципот на слободата 
на уметничкото творештво кај нас да ги добие своите вистински 
димензии: слободен избор на личното творечко изразување во од- 
редени стилски рамки, што се менуваат во дијалектичка соодветиост 
co своето време, но без административен или каков и да е друг 
вид ограничување.

Погоре беа наведени некои појави што укажуваат на тоа дека 
во Македонија настојувањата за создавање нови услови за уметнич- 
кото творештво во Југославија започнаа да се чувствуваат околу 
1950 година. Карактеристичен момент во тој поглед е Шестата излож- 
ба на македонските ликовни уметници, одржана бо октомври и ноем- 
ври 1951 година. Она што беше веќе забележано на пр.етходната 
изложба од 1950 година, проширување на тематиката co пејзажот и 
порпретот, за сметка на мотивите од војната и обновата на земјата, 
сега е мошне поизразито искажано.

За изложбата од 1951 година се јавија два карактеристични 
текста, co акцент врз тие нови моменти. Едниот од нив е приказ на 
изложбата од писателот Јордан Леов, во кој се преплетуваат иска- 
жувања за условеноста на уметничкото творење од идеолошкиот 
став на уметникот, забелешки за отсуството на тематиката од „со- 
цијалистичката стварност" и НОБ, наспоредно co поздравување на 
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некои нови моменти: искреноста во изборот на тематиката, соод- 
ветно co интимната определба на творците. Така, на пример, како 
аргумент, Леов посебно ги наведува делата на Мартиноски на оваа 
изложба.1

Позначаен е текстот на Кирил Миљовски, прочитан при отво- 
рањето на изложбата од 1951 година. Многу од сознанијата за но- 
виот пат што треба да го следи во иднина уметноста кај нас, а што 
беа соопштени подоцна, на пример во 1952 година, во рефератот на 
Мирослав Крлежа на Конгресот иа југословенските писатели во 
ЈБубљана, веќе се во прегнантна форма најавени во овие искажу- 
вања на Миљовски.2 За него е особено важно, меѓу другото, да ја 
истакне појавата на нова и разновидна тематика на шестата из- 
ложба на ДЛУМ. Миљовски ја подвлекува опасноста за секој умет- 
ник да се сведе на тематика откината од животот, за што, како 
негативен, го наведува примерот на состојбата на уметноста во СССР. 
Нагласувајќи дека сите ограничувања се одмаздуваат co „дегради- 
рање на степен на рутина и занаетД Миљовски одбележува дека „и 
кај нас се направени обиди од страна на некои рецензенти да се 
осиромаши тематиката, а уметноста да се сведе до ниво на прими- 
тивност, дилетантизам и игнорација на последните“. Појавата на 
нова тематика во македонската уметност Миљовски ја поврзува co 
„оној широк простор иа творештво што се создал одамна во на- 
шата земја“. Но тематиката не го решава прашањето на чисто сли- 
карските квалитети и досегашните слабости се, пред се, изразени 
в!о творечките моменти. Мил>овски се изјаснува за учење од целата 
уметничка традиција на човештвото, а пред се од нацио!налната умет- 
ност што нема да биде поврзама co „една кастинска идеологија", co 
што се развиваат огромни творечки сили и се ослободуваат за- 
душените творечки иницијативи на нашата уметност. За неограни- 
чената слобода на творештвото постои опасност од бирократско 
сивило и ограниченост, догматизам, антидијалектичка затапеност 
итн. Мил>овски се изјаснува и за една уметност што не е дешпера- 
торска, чија мисла и творештво не значат бегање од животот.

По повод Шестата изложба -од 1951 година била одржана и 
една дискусија на белградските сликари Петар Лубарда и Мило 
Милуновиќ co нивните македонски колеги, учесници ва изложбата. 
Од еден текст во^ „Уметност" дознаваме за нивните впечатоци. Тие 
го истакнуваат направениот напредок, но и се уште големата воздр- 
жаност на македонските творци, кои треба, „како и уметниците од 
другите републики, посилно и потворечки да дојдат до израз во 
своето творештво“.3 Лубарда и Милуновиќ им препорачуваат на сво- 
ите колеги да не се поврзуваат претерано co Европа и да се добли- 
жат до фреските и иконите и мотивите што ги создал народот. Се 
истакнува (Лубарда) „Портретот на мајка“, дело на Мартиноски, 
како нов напор од кој се гледа „дека уметникот се стреми кон по- 
едноставна и похумана реализација".4

По повод Осмата изложба на македонските уметници од 1953 
година дошло до противставување на ставовите меѓу Димче Коцо 
и Димче Протуѓер, во кои се следи натамошниот процес на изгра- 
дување на пречистени ставови спрема идниот развој на македон- 
ската уметност.5

Во текот на 1954 година во повеќе броеви на скопското списа- 
ние „Разгледи“ е водена полемика меѓу сликарите Борко Лазески и 
Димче Протуѓер, од една, и Киро X. Василев, од друга страна, око- 
лу проблемот за тоа каква треба да биде уметноста што ќе се раз- 
вива во нашето општество, за нејзините цели и задачи, за праша- 
њето дали апстрактната уметност е историски условена и оправдана 
појава, не само за современото граѓанско општество, туку и кај 
нас. Притоа, Лазески и Протуѓер докажуваат дека апстрактната е 



една од постојаните појави во уметноста на човештвото, барајќи ги 
нејзините корени и изрази и во нашето народно творептгво. Од 
своја страна, К. X. Василев во ооновата се зазема за една визија 
на фигуративната уметност, заснована врз богатата традиција на 
светската уметност и врз нејзините хуманистички основи, сметајќи 
ја за приспособена за нашето социјалистичко општество. Од денеш- 
на перспектива, оваа полемика имала големо значење за создавање 
на атмосфера на отворени дискусии за најбитните проблеми на умет- 
ничкото творештво во Македонија.

Во една таква изменета ситуација, Мартиноски ја започна на- 
редната етапа од своето творештво. Тоа се одвиваше како низа често 
паралелни фази, што значат разновидни формулации на оваа нова 
атмосфера која овозможи, барем во одредени мигови, Мартиноски 
повторно да пронајде некои од соништата, илузиите и мечтите на 
својата творечка младост. „Обновата" што се обиде да ја реализира 
во неколку видови во текот на периодот од десет години, претставува 
единствен творечки стремеж само преку тоа чувствување на Мар- 
тиноски дека може да ги испита сите модалитети на пластичното из- 
разување, без да се исправи за тоа пред оспорувања и противста- 
вувања надвор од естетската сфера на односите на неговото творе- 
штво co времето во кое е создадено.

Овој период, инаку, е исполнет и co динамична изложбена ак- 
тивност на Мартиноски на бројни групни изложби во земјата ,и во 
странство.6 Меѓутоа, за согледување на развојот на неговото твореш- 
тво’, особено се значајни неколку самостојни изложби на уметникот. 
М,еѓу нив, на прво место доаѓа самостојната изложба на цртежи, 
одржана во Југославија (Белград, ЈБубљана, 1953; Загреб 1954), а по- 
тоа во Франција (Париз 1954). На изложбите во нашата земја црте- 
жите на Мартиноски предизвикаа несомнен интерес кај професио- 
налната јавност и високи оцени од критиката. Таа изложба треба 
да се смета како една од најважните ликовни манифестации одр- 
жани во Југославија во првиот период на новата идејна и естетска 
насоченост на уметничкото творештво кај нас по 1950 година. Про- 
вокативноста, широкиот дијапазон, невообичаеноста и актуелноста 
на неговите цртежи во тематско-содржинска смисла и нивната 
стилска неконвенционалност претставуваа во тој миг едно од нај- 
смелите објавувања за нова ориентација на југословенското ликов- 
но творештво воопшто. Co тоа оваа творечка епизода на Мартино- 
ски добива пошироко значење отколку што е нејзината функција 
во делото на уметникот и во македонската современа уметност. Уче- 
ството на Мартиноски на една групна изложба во САД (заедно co 
Кошовиќ, Михелич и Хегедушиќ во 1954—1955 година) беше1 co сли- 
ки реализирани во истиот дух како споменатите цртежи, ако не и 
co истите квалитети. Американската критика ја нагласи интерес- 
носта и посебната експресивност на овие дела.

Ретроспективната јубилејна изложба од 1955 година, одржана 
во Скопје, беше можност културната и професионалната јавност на 
Македонија да ја согледа уметноста на Мартиноски од еден подолг 
период и преку поголем број дела. Меѓутоа, оваа изложба не мо- 
жеше да постигне вистинеки ефект, соодветен на стварноста на до- 
тогашната уметничка продукција на Мартиноски. Подготвена од 
самиот уметник, речиси без каква и да е соработка co историчар на 
уметпноета, без научен пристап и музеолошки систем, таа обилуваше 
co редица тешки пропусти. Поради тоа, реакциите на критиката спре- 
ма неа се само делумно и условно прифатливи, а можноста за неј- 
зино користење за натамошни истражувања е значително ограни- 
чена.7 Меѓу критиките пишувани за ретроспективната изложба на 
Мартиноски се изделуваат текстовите на Димче Коцо, Антоние Ни- 
коловски и Ањес Амбер. Коцо, кој е и автор на предговорот во пу- 



бликацијата печатена за изложбата, се обиде во обата текста син- 
тетички да го дефинира развојот на Мартиноски, да ги определи 
неговите основни фази и суштествени творечки одлуки.8 Во подол- 
гиот напис Николовски, покрај другото, се впушти во анализа на 
одделни дела на Мартиноски, настојувајќи да ја прикаже нивиата 
содржинско-формална карактеристика.1’ Интересен е и пристапот на 
А. Амбер. Таа, покрај другото, особено ја цени кај Мартиноски не- 
говата сгтособност сите асимилации од француската и другата умет- 
ност да ги пресоздаде во мешто индивидуално и co национални 
белези.10

Мартиноски потоа приреди самостојна изложба и во своето ате- 
лје есента 1958 година. Желбата беше остварување на нов вид однос 
co публиката, а несомнено и поради можноста ваква изложба co сво- 
јата невообичаеност да предизвика поголем интерес за иеговото тво- 
рештво." Во наредната, 1959 година, Мартиноски прво излагаше 
свои цртежи заедно co скулпторот Петар Хаџи Бошков во Нови 
Сад.12 Втората изложба таа година Мартиноски ја имаше во Дижон. 
Тамошната критика се покажа мошне приемчива за уметноста на 
Мартиноски, co оцени за нејзината посебност, стилска и уметничка 
индивидуалмост, за доа дека се чини мошне карактеристична да го 
претстави подрачјето од кое произлегува уметникот. Посебен акцент 
се става на мотивите и на начинот на нивната обработка, на коло- 
ритот и цртежот, во кои се барани релации co средновековната ли- 
ковна традиција во Македонија.13

Односот на критиката спрема творештвото на Мартиноски во 
овие Г0ДИ1НИ е мошне сложен и диференциран. Негативните оцени 
за ова негово поново творештво се појавија можеби прво и пона- 
гласено во Македонија. Тоа е карактеристично за некои искажу- 
вања на Д. Протуѓер, а во нешто поумерена форма и за 3. Блажиќ 
итн. Основна поента е забелешката за двојноста на дејствувањето 
на Марти1носки преку неговата изложбена активност: ја „потце-нува 
домашната публика“, co тоа што пред неа излегоа дела во кои 
нуди — тематски, стилски и ликовно — квалитет што не е соод- 
ветен на творбите што ги излагал на други места (на изложбите 
на цртежи и на изложбата на слики во Америка)“.’4 Такво мислење 
за уметничката вредност на цртежите на Мартиноски, за „дескрип- 
тивниот реализам“ на неговите слики, искажува и Миќа Поповик.1” 
Во понатамошниот период критиката во Македонија и во Југосла- 
вија обично укажува на предвоениот период на Мартиноски како 
значаен за македонската и за југословенската уметност, а времето 
на социјалистичкиот реализам го смета за помалку успешно. Поно- 
вото творештво на уметникот се третира најчесто воздржано или 
co повремени воодушевувања, но се подвлекува и тоа дека во де- 
лата на Мартиноски се провлекува повторување на мотиви, рутин- 
ска и шаблонска ттостапка итн.16

Интересот за одредени негови мотиви влијаеше врз Марти- 
носки главното свое внимание да го насочи кон нив. Зголемената 
„побарувачка“ придонесуваше уметникот во редица свои дела да 
не оствари ликовни резултати co особена уметмичка вредност. Све- 
ста дека овој момент се јавува во неговото творештво и забелешките на- 
правени за него на различни начини беа уште една од причините 
Мартиноски да настојува за некои промени, во стилска :и уметничка 
смисла, што се забележливи во овој период по 1951 година. Наспо- 
редно co тоа, дејствуваше и фактот дека низ целата шеста деценија 
полека се пробиваше една нова, повоена генерација иа македонски 
ликовни уметници. Новиот дух, новите естетски визии и новата 
стилска насоченост што ги донесоа тие co себе деј|Отвуваа на еден 
посреден начин и врз самото творештво на Марииноски. Останувај- 
ќи категорично поврзан co фигуративната уметност, тој ое обиде да 



внесе повеќе стилски иновации во своите дела од 1951 до 1960 го- 
дина. Некои од нив беа засновани врз внатрешната логика на соп- 
стввното творештво. Другите од овие обиди бргу ќе згаснат, порадл 
својата стварна непогодност од творечки карактер.

Извесна улога во формирањето на некои сфаќања на Марти- 
носки во текот на шестата деценија веројатно одиграа значително 
зголемените можности да следи некои од остварувањата на совре- 
мената уметност, речиси од сите континенти. Во Скопје во тоа време 
беа приредевди редица самостојни и групни изложби на југословен- 
ско и странско ликовно творештво. Така во 1952 година е приредена 
изложба на современа француска уметност. Од една изјава на Мар- 
тиноски се гледа дека тој доста критички се поставил спрема неа.!/ 
Особен впечаток му остави изложбата на Хенри Мур, чиј домаќин 
беше уметничката галерија во Скопје. Некои други изложби, по- 
сетите на биеналето во Венеција (за извесен број од овие манифеста- 
ции Мартиноски пишуваше прикази) придонесоа за обидите на Мар- 
тиноски да биде „во тек co времето“.

Во овој период на општ подем на македонската современа умет- 
ност Мартиноски остана резерв1иран спрема некои појави во неа, 
•особено поради својата дистанцираност од апстрактната уметност. 
Ова Мартиноски го објаснуваше co својата поврзаност за фигура- 
тивното сликарство, во кое наоѓаше полна смисла за изразување 
на својата личност.

Меѓутоа, очигледно е дека целата атмосфера на тоа време: ра- 
ѓањето на една нова ликовна генерација во Македонија, изменетата 
творечка физиономија на голем број колеги од неговата генерација, 
од кои некои (Лубарда, Табаковиќ, Милуновиќ итн.) често навле- 
гуваат во смели истражуваа-а на -нови изразни средства, претставу- 
ваше постојан предизвик <и поттик за Мартиноски во цела низа 
„■обиди за обнова“ на сопствениот изразен оистем.

Една од темите што Мартиноски најшироко ги обработи во по- 
воениот период се личности и амбиенти во кои се изразени некои 
фолклорни и народно-обичајни особини на дел од македонската сре- 
дина. Оваа тематика постепено се подготвуваше и во претходното 
творештво на Мартиноски.

Видовме дека мотиви co личности и сцени од народниот жи- 
вот беа често присутни во творбите на уметникот од 1945, 1946 л 
1947 година. Тогаш и тие беа разрешавани најчесто во форма на 
идилични сцени и пасторали, обично без непосреден контакт оо 
„реални“ учесници во предадениот мотив — сцена. Малку подоцна 
се јавија и претстави веројатно работени според модел.

1. ЛИКОВИ И СЦЕНИ 
ОД „НАРОДНИОТ 
ЖИВОТ“ (1951 —1 961)

На почетокот на петтата деценија Мартиноски ја продолжи по- 
ранешната линија на мопиви од народниот живот, co извесна по- 
голема систематичност и појасни стремежи. Тоа се гледа од неколку 
негов<и изјави од тоа време, но најмногу од значењего што тој им 
го дава на делата co ваков карактер во своето творештво и во своите 
настапи на некои изложби. Во тој гтоглед е карактеристична излож- 
бата од 1951 година. На оваа изложба Мартиноски се појави co 
портрети и фигури, од кои некои се предадени во „градска“ и „сел- 
ска“ народна облека. Пред се, тоа се двете масла „Една грација во 
костим од XIX век I" и „Една грација во костим од XIX век 116. 
Постојат зачуваии две платна co различна големина, што претста- 
вуваат млада девојка co староградски костим од XIX век, co чадор 
во десната рака. Иако овие масла не се датирани, по се изгледа 
дека се тоа делата изложени во 1951 годин.18 Обете слики стилски 

А. ЛИКОВИ ОД НАРОДОТ 
(1951—1955)



припаѓаат на реалистичка постапка, co извесни помали разлики во 
ликовиите средства, достоинствена елеганција се гледа во помалото 
платно.

Заедно co овие две дела било изложено и маслото „Две селан- 
ки од крушевска ок-олија“ (Етнолошки музеј, Скопје), сликано како 
чиста, прегледна визуелна информација: рутински, co занаетско уме- 
ење да се предаде материјата и карактеристиките на облеката, ли- 
цата итн. Фигурите се градени co ненаметлив цртеж, а боите се по- 
ложени без „измазнетост“, co некаква звучна, декоративна интома- 
ција, во плитки плотни, co доста чисти односи меѓу себе.

Неколку цртежи co претстави на селанки во народни носии се 
третирани како маслото „Две селанки од крушевска околија": убед- 
ливо предавање на ставовите, движењата и елементарната психо- 
лошка обработка на ликовите. Тука спаѓаат цртежите „Селанки од 
крушевско“ (3. Мартиноска, Сконје) од 1951 и „Петковица“ (Умет- 
ничка галерија, Дубровник), веројатно од 1951 или 1952 година (бил 
излаган co цртежите на Мартиноски во Загреб во 1954 година.

Во 1952 година Мартиноски започна една од своите најголеми 
слики во повоениот период, маслото „Тепткото“, работено неколку 
години. Меѓутоа, основната стилска физиономија на делото е, не- 
сомнено, реализирана во 1952—1953 година. Карактеристичната сце- 
на, целата атмосфера и одделни детали: облеката, инструментите 
итн., покажуваат дека Мартиноски co извесна амбиција работел над 
ова дело, можеби и според одредени модели. Колоритот е придушен, 
co доминација на земјеносивата и темнозеленикавите бои. Реалистич- 
ката обработка покажува сигурност во предавањето на деталите, но 
и воздржаност во поголемата слобода за постигање на некои гтовпе- 
чатливи ликовни резултати.

Наредната стапа во оваа низа дела е маслото „Стариот убав 
костим" (Галерија Никола Мартиноски, Крушево). Блиско е на твор-
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бите co „крушевски мотиви" на Мартиноски од 1953 или 1954 го- 
дина. Моментот на поголема упростеност, дури шематизација на прет- 
ставата како во делото „Стариот убав костим“ се согледува и во тем- 
перата „Одмор“ од 1954 година (или „Одмор на приемен ден“, Умет- 
ничката галерија во Скопје).

Во текот на наредните години Мартиноски создаде уште не- 
колку дела co фигури во национален костим, но тие се засега за- 
губени.

Покрај штотуку разгледаните дела произлезени од тематика 
поврзана co народниот живот, Мартиноски создаде цела низа твор- 
би co таканаречените „крушевски мотиви“.

Сликите што ги создаде co теми од животот, обичаите и ам- 
биентот на крушевската средина се третирани co шгастичен јазик 
што силно настојува да се приспособи кон нив. Тој се движи на 
линијата на реалистичката постапка, „вознемирена“ co одделни екс- 
пресионистички „пробиви", co потсилување на оние ликовни елементи 
и посебни технички процедури co кои општата архитектура на жан- 
ровската ситуација ја добива својата ликовна еквивалентност и ка- 
рактеристичност.

Кај Мартиноски полека се формираше желбата да го опфати 
своето родно место, co пристап на личност исполнета co одредена 
носталгија и приврзаност за него. Сентименталниот и снисходлив од- 
нос на Мартиноски беше поттикнат и се преплетуваше co впечатли- 
вото проникнување на уметникот во живописните декоративно-ко- 
лористички детали од крушевските ентериери Во една своја изјава 
од 1952 година Мартиноски нагласува дека има намера да оди во 
Крушево co посебиа цел да ги слика неговиот амбиент и неговите 
луѓе.19

За првпат ќе се појави една слика од крушевскиот циклус во 
март 1953 година, на белградската изложба на ДЛУМ. Тоа е тем- 
перата „Приемен ден“, сега сопственост на Галеријата на домот на 
ЈНА, веројатно од 1952 година.20 „Приемен ден“ co својата компо- 
зиција е типична за повеќе сродно поставени слики чија општа „ми- 
зансцена“ се совпаѓа co нејзината внатрешност на крушевската ку- 
ќа, co скржав, но мошне карактеристичен „декор“ за тие амбиенти. 
Сликата е предадена во здржачи тонски вредности на стемнети бои: 
затворена ултрамарин, темнолилава, засилена црвена, придушена зеле- 
на итн., распоредени во широки колористички зафати. Формите на фи- 
гурите и предметите се во извесна смисла несмасни, co здржана ма- 
сивност и тежина на ставите. Површините се развлечени и затворени 
во нагласени тврди линии, што благо „наивистички“ ги деформираат 
контурите на телата.2’

Во маслото „Македонски ентериер" (Дом на ЈНА, Тетово) с 
опфатен истиот простор како во температа „Приемен ден“ (за која 
сметам дека е од 1952 година), пр-едаден co малку поинаква поставе- 
ност на одделни предмети во него.22 Сепак, најблиска на темпе- 
рата „Приемен ден“ од Белград е истоимената слика во масло „Прие- 
мен ден“ од Крушево која всушност треба да се именува „На при- 
емен ден“, како едно така споменувано дело од 1953 година.23

Крушевскиот „На приемен ден“ е работен во масло. Боите се 
помалку грижливо третирани, ја немаат сонорната длабочина од 
истоимената белградска темпера. Згорнична деформација е понагла- 
сено спроведена во контурите. Кај одделни фигури тие се поиздол- 
жени, шематски, што ги доближува до нешто „марионетско“ во фор- 
мите, манирично во ставовите.24

Од 1954 водина е и маслото „Приемен ден“25, едно од погриж- 
ливо изведените остварувања на Мартиноски co крушевски мотиви.

Б. КРУШЕВСКИ МОТИВИ
(1 952—1 961)



Многу од општите елементи веќе забележани кај претходните дела 
се присутни и во ова. Се спроведува натамошно избегнување на 
пообјективистичко предавање на мотивот, во насока на извесна сти- 
лизација и шематизација на изразните средства. Co тоа сликата до- 
бива аспекти на нешто илустративно, декоративно, непретенциозно 
во остварувањето. Заедно co оваа слика Мартиноски изложил уште 
некои дела co личности облечени во староградски костими.26

Мошне блиска co сликата „Приемен ден‘‘ од Етиолошкиот му- 
зеј во Скопје е истоимената творба, веројатно од истата (или од 
1955) година, сопственост на Уметничката галерија во Скопје.

Изгледа дека сите овие досега обработени дела биле присутни 
на ретроспективната изложба на Мартиноски во 1955 година во 
Скопје. Покрај нив, 'на оваа изложба за прв пат се јавува и моти- 
вот „Свадба“, настанат во 1955 годииа.27

Оваа „Свадба“ се разликува од претходните co смирена, едно- 
ставна, статична композициона шема, co повеќе личности седнати 
во две простории. Ова дело ја завршува и стилската линија почната 
co првата темпера „Приемен ден“, која сега се наоѓа во Белград: 
реалистичка интимна постапка, постепено „разјадувана“ од се уште 
ненаметливи интервенции на уметникот за понагласена стилизација 
и линеарно-колор!истичка изразност. Тоа е некаква форма на воздр- 
жан популистичко-наивистички експресионизам co некои елементи 
на фовистички третман на боите.28

Неамбициозноста на ваквата ликовна изведба на овие дела е 
само еден од моментите во општата состојба на творештвото на Мар- 
тиноски во овие години.

Нареднача „Свадба“ веројатно е маслото што сега се наоѓа во 
Струмица. Целата сцена содржи некаква поголема живописност и 
раздвиженост проткаена во одделни послободни, помалку крути и 
„парадни“ стави.

Третата „Свадба“ е истоименото масло од Охрид (Завод за за- 
штита и Народен музеј), веројатно настанато во 1956 година. Се 
гледа ндтамошното нагласување на извесна хумористичко-карикату- 
рална деформација, веќе порано забележана: во издолженоста, крев- 
коста, недореченоста или пренагласеноста на деталите. Ова го зго- 
лемува впечатокот на нешто лесно, игриво, необврзливоо'

Следната етапа се изразува во маслото „По веселбата" (Музеј 
на современата уметност, Белград)30, во кое поранешната стереотип- 
на композициона шема е заменета co малку подинамичен распоред 
на деталите.31

Во двете други „Свадби;‘ (Музеј на современата уметност, 
Скопје и Галерија Н. Мартиноски, Крушево), она што е забележ- 
ливо кај охридската „Свадба" од 1956 година во овие понови (1957) 
истоимени дела е довршено како ликовна формула и стил. Целата 
композиција е предадена co потези во вид на широки ленти, линии, 
парцели обоени co широки наноси на боја. Се дејствува деформирано, 
вознемирено, без конзистентност. Фигурите уште повеќе изгледаат 
искривено, марионетски, сценично, што ги доближува до шегобијно 
карикатуралии претстави, блиски до експресионизмот. Живописно- 
ста е зголемена co крајно инзензивираниот колорит, што се распрс- 
нува во одделни обоени експлозии: доминираат аловоцрвената, тем- 
ноокерната, жолтата, нарушени од судири и co интензивни тонови 
на ул|трамаринската, зелената итн.р

Идната етапа од оваа серија крушевски мотиви е конципирана 
во неколку дела настанати во 1958 и 1959 година. Хронолошки, ве- 
ројатно, доаѓа тгрво едно од трите масла „свадби“, сите предадени 
во посебниот момент на „Родителски благослов".33 Други две слики 
co „Приемген ден“ или „Крушевски ентериер" се веројатно од 1958 
година.3* Во критиките напишани за ноемвриската самостојна излож- 



ба на Мартиноски и за изложбата на ДЛУМ од ноември—-декември 
1958 година се гледа дека оваа тематика била оценувана како не- 
што во што уметникот успева да се изрази на еден поцелосен на- 
чин; наедно се вели дека во нив се одразува една посебна социјал- 
на атмосфера, а не само етнографска бизарност.”

Стилската анализа на трите „родителскп благослови" покажува 
дека е тоа еден творечки миг што се движи по линијата на прет- 
ходните „свадбени гозби“ од 1957 година. Композиционата и израз- 
ната структура е посмирена, помалку се нагласуваат моменти на 
емотивна и формална експресивност. Сите овие „родителски благо- 
слови“ се решени во еден придушен, пастелно-акварелски поставен 
колорит. Низ фактурата се провлекуваат партии co понагласена 
обоеиост: жолтоокерната, окернокафеавата, темноцрвената боја, итн.

Двете масла наречени „крушевски ентериер", од истата, 1958 
година, сосем се вклопуваат во штотуку разгледаната ликовна по- 
стапка. Се наметнува нешто понагласената, размачкана, разлеана 
масивност на фигурите, искинатите недовршени контури на плотните.

Последните слики на Мартиноски во оваа низа крушевски мо- 
тиви претставуваат две масла co наслов „Приемен ден во Крушево" 
(или „Крушевски амбиенти") и една „Свадба“.36

За разлика од претходните дела, во овие три масла доминира 
малку постуден колорит (зеленопетролна, ултрамаринска и сл.), раз- 
биен co акценти на сосем обоени плотни или детали (црвената боја 
на килимот и таваните, жолтата покривка на масата итн.). Коло- 
ритст е главно наслоен низ „ленти“ и плотни co разна големина, низ 
потези во еден вид скицозно, занаетски и ликовно небрежно сли- 
кање. Графизмот ја наметнува издолженоста, кукленската 'искриве- 
ност и кревкост на фигурите, предадени co наместени, неприродно 
здржани стави. Овие последни масла стилски се совпаѓаат co црте- 
жите и сликите на Мартиноски co други мотиви настанати во 1960, 
1961 и 1962 година. Тоа е особено забележливо во оние масла каде 
уметникот се обидел да ја преведе општата графичка структура на 
своите едновремени цртежи: нивната извитканост, ритмичност, игрива 
кревкост.37

По оваа „крушевска епизода", долга речиси една деценија, Мар- 
тиноски никогаш повеќе не се врати на истите мотиви, до крајот 
на својот живот.

Во текот на шестата деценија е забележлива стилската хетеро- 
геност во творештвото на Мартиноски. Покрај творби во кои уметни- 
кот, всушност, развива една поспокојна и порутинска реалистичка 
постапка, што малку или повеќе е „коригирана11 co извесни стреме- 
жи кон стилизација и упростување од различен карактер. Марти- 
носки создаде голем број цртежи и многу помалку слики во кои е 
значително понагласена неговата поврзаност co експресионизмот. Во 
овој дел на своето творештво Мартиноски ги бараше оние изразни 
рредства, што најдоследно ќе му послужат за едно повторно нао- 
ѓање на својата најдлабока интима. Тие творби се обликувани co 
пластичен јазик што и самиот Мартиноски го означи како еден вид 
„симболичен експресионизам“. Co овој систем на пластичното изра- 
зување Мартиноски се служеше во целата оваа фаза (1952—1960), 
при што постоеше еден развоен процес, зависен од мерата во која 
уметникот откриваше нови творечки интереси, условени од неговиот 
општ развиток; или кога прераснуваше некои свои појдовни на- 
стојувања.

2. СИМБОЛИЧЕН 
ЕКСПРЕСИОНИЗАМ 
(1952-1960)



А. ЦРТЕЖИ И ГРАФИКИ Меѓу цртачкиот опус на Мартиноски од споменатиот период 
на шестата деценија особено се изделуваат поголем број дела на- 
станати од 1952 до 1954 година. Оваа цртачка епизода е предизви- 
кана од исклччителни околности. Некои од нив имаат, така да се 
рече, „епохални“ причини. Од неколку изјави на Мартиноски, што 
се дадени во тоа време — значи што се најблиску до тогашната пси- 
холошка состојба на уметникот — произлегува дека неговата оцена 
за штотуку изминатиот, се уште достатно присутен (како спомен, 
како духовна ограниченост) париод на социјалистичкиот реализам, е 
мошне остра. Во неа се чувствува горчината на чувствата на едно 
творечко битие, погодено во најсуптилните механизми на својата 
личност, кое сака да се изјасни против една практика што можеше 
творечки да го уништи.38

Наспоредно, Мартиноски во тој момент се определи и кон 
други видови на социјалната и етничката ситуација на своето време. 
Се чини дека никогаш како во тој миг не б-иле толку изразени кри- 
тичноста, луцидноста и острината на нетовата порака, на неговите 
филозофски, социјални и етички определби. Хипокризијата на некои 
традиционални морални норми, особено на оние што управуваат co 
најинтимните чувства на човекот, како што е љубовта, потоа дема- 
гогијата, политикантството во секојдневната социјална практика на 
луѓето итн., Мартиноски ќе ја предава непосредно или, уште по- 
често, во заобиколната форма на визуелната метафора, алузија или 
симбол. Други појави: војната, човечката болка кога човек ги губи 
блиските, трагедијата на заемното уништување, судирот на жи- 
вотот и смртта, се предадени во „распознавачки“, „скратен“ или 
„преработен“ вид. Некои од цртежите, од друга страна, се решени 
во сосем поинаков дух. Тие се милозлива, лирска и нежна „сентен- 
ција“ или емотивна, страсна определба за важни моменти во чове- 
ковиот живот: љубовта, мајчинството итн. Треба да се каже дека 
вакви дела Мартиноски ќе оствари и по периодот 1952—1954 го~ 
дина. Но во оваа куса временска секвенца, сите моменти што ја усло- 
вија неговата фаза, што тој ја нарече симболичен експресионизам, 
беа најцелосно доведени до својата содржинска усвитеност и плас- 
тична целосност.

Ова е посебно карактеристично за цртачкиот „јазик“ на Мар- 
тиноски од тие две-три години. Како1 малкупати во неговото дото- 
гашно творештво, уметникот се справи co потребата да ја соопшти 
својата личност, наоѓајќи за тоа најсоодветни изразни средства. Тие, 
истовремено, на посебен, индивидуализиран начин ја користат плас- 
тичната апаратура што ја наметнуваше современата естетика и со- 
времената ликовна практика. Всушност, целото цртачко творештво 
на Мартиноски од тоа време е засновано врз неколку основни израз- 
ни „матрици“.

Пред се, тоа е сопственото „пластично наследство“ на самиот 
Мартиноски. Овој момент, впрочем, е забележан од некои крити- 
чари што ги следеа самостојните изложби на неговите цртежи во 
текот на 1953 година (Белград, ЈБубљана) и 1954 година (Загреб, 
Париз). Беше одбележано дека во претходниот, особено во предво- 
ениот развиток на Мартиноски графичкиот, линеарниот момент бил 
особено наметлив, дури и во неговите слики, на пример како „обра- 
бување“ на контурите на фигурите и сл.39 Од друга страна, и ре- 
дица други пластични потфати на Мартиноски во овие понови цр- 
тежи имаат своја претходница во дел од неговото предвоено тво- 
рештво. Тоа е онаа општа експресионистичко-симболистичка поста- 
веност на многу дела на уметникот, пред се од периодот меѓу 1929 
и 1930 година. Овој впечаток често се наметнува во допирот co неко'И 
од цртежите на Мартиноски, не само поради некоја начелна при- 
падност на сродна тематско-мотивска или содржинска материја, туку 11 
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и поради една „регенерација“, обновување на уметниковата пластич- 
на имагинација, што смело ги надминува сите бариери на опште- 
ствената ситуација и на интимната состојба на неговата личност. 
Оние „музикални“, змиести, co крајно нагласена, морбидна елеган- 
ција, линии ,на голем број цртежи на Мартиноски, најчесто врзани 
за идилични, музичко-танцови мотиви („Селска идила“, „Оро“, „Сим- 
фонија“, ,,Тешкото“ и др. од 1953 година) не потсетуваат на срод- 
ните решенија на уметникот од времето кога ја „вознемирувал“ 
предвоената скопока средина co своите ликовни „екстраваганции". 
„Ангажираноста“ на Мартиноски за актуелната проблематика во 
друг тип цртежи (во кои експресионистичката емфаза навлегува во 
пластичен репертоар што навестува блискости co германсииот екс- 
пресионизам) исто така има свои предвесници во повеќе предвоени 
слики на Мартиноски (на пример во маслата „На дното“, „Две од 
оние“, „Порок“ итн.). Оттука, забележаните блискости на цртачката 
стратегија на Мартиноски во делата од 1952—-1954 и малку потоа 
co одредени фази на некои истакнати уметници од XX век: Грос, 
Паскен, Шагал и германските експресионисти воопшто, а јас би го 
додал и името на Пикасо, не се ништо што може да дејствува не- 
очекувано и пресилено. Тоа, впрочем, се гледа најмногу во автентич- 
носта, во пластичната доследмост на овие стилски толку богато рас- 
членети и дефинирани цртежи.40

Некои критичари забележаа во одделни творби на Мартиноски 
одблесоци на неговото, „поднебје“. Притоа треба да се подвлече дека 
тоа е искажано co мошне луцидни и префинети формулации на так- 
вите претпоставки. Така се објаснува дека во начинот иа кој се обли- 
кувани некои од овие цртежи („Селска идила“, „Оро“, „Свадба“, 
„Тешкото“, 1итн.) е вовлечена национално-регионалната припадност 
на Мартиноски, без да значи тоа сведување на неговиот израз на 
фолклористичка обработка. Наспоредно co тоа, во критиките се под- 
влекува и врската на Мартиноски co византиското и co клаоичното 
ликовно наследство. Притоа се укажува дека тоа е еден момент штс 
не ја девалвира неговата уметничка физиономија, зашто умет- 
никот ја користи својата ликовиа традиција на ангажиран и приме- 
рен начин.41

Неколку критичари го истакнаа значењето на симболичното 
и надреалното во начинот на цртачкото искажување на Мартиноски, 
како иманентна структура на целата оваа фаза во неговото цртачко 
творештво. Одбележан е и пробивот на фантастиката, што во не- 
кои цртежи на Мартино1ски се чувствува на еден посебен начин.

Тоа не се искажувања предадени како ведра, милозлива „при- 
казна“, туку личат на ослободување од некои тешки комори. За 
нивна ,,визуелизација“ Мартиноски зафаќа не толку во репертоарот 
на народното толкување на таинствените сили што ја одредуваат суд- 
бината на човекот, колку во она ликовно наследство што се движи од 
Бош наваму, во областа на фантастичната и симболистичката умет- 
ност: Блејк, Гистав Моро, Одилон Редон и др. Сето тоа најчесто 
значи претворање на мотивот во загадочен, тежок оостав, што на- 
влегува до последната јатка на некоја човечка проблематика („Кош- 
мар“, „Страст, човек и зло“, „Венец на злото“, „Река на животот“ 
итн., од 1953 година).42

Во одделни цртежи од оваа фаза уметникот навлегува во еден 
од најсуштинските поттици на сопственото творештво, во свелот на 
еросот. Тоа најмноту се гледа во оние цртежи каде тој понепосредно 
се открива и според мотивскиот повод. Во овие цртежи љубовта меѓу 
двата пола е доживувана или како лирична, тивка кантилена („Љу- 
бов“, „Пролетна песна“, 1953 итн.) или како бурна, жестока драма 
на заемното предавање („Љубов“, 1954, „ЈБубовна екстаза“ 1953 итн.). 
Во извесеи број цртежи сето тоа е предадено во форма на сложени 



комггозициони состави, полни co здивот на нешто исконско, необич- 
но, надреално („Река на животОт“, 1953).43

Оваа афектација во изразот, развиорената фантазија во плас- 
тичното обликување на некои од овие и од подоцнежните цртежи 
на Мартиноски, на пример, оние што преносно-асоцијативно сооп- 
штуваат некој мотив, поим на уметникот, често co суштества слич- 
ни на претстави од митологијата, имаат некои далечни допирни еле- 
менти и co одделни творби на Пабло Пикасо, на пример сликата 
,,Герника“ од 1937 година и двете подоцнежни остварувања — фро- 
ските „Мирот“ и „Војната", од 1952 година, најмногу се доближу- 
ваат до некои цртежи на Мартиноски од 1952, 1953 и 1954 година.

Ова совпаѓање на ваквите цртежи на Мартиноски („Победа“ 
1953, „Венец на злото“ 1953, „Проблемите на цивилизацијата" 1953, 
„Воена игра“ 1953 итн.) co споменатите дела на Пикасо нема ни- 
какви други објаснувања освен веројатноста дека епохата намет- 
нува одредена проблематика, што дејствувала како предизвик за онаа 
уметничка свеет што се чувствува повикана да се искаже за неј- 
зините јазелни проблеми co иманентните средства на уметноста. Тоа 
е времето на корејската воена драма што беше оптоварено и co сите 
планетарни трауми предизвикани од студената војна, која често пре- 
многу „жешко“ ги решаваше светските или локалните судири и 
конфликти. Тогаш се роди дилемата дали човекот стои пред мож- 
носта за уништување на човештвото, co средствата што сам ги про- 
нашол: атомската и хидрогенската бомба. Мартиноски, како Пикасо 
и други уметници, сето тоа го пренесува на еден митско-симболичен 
план, на планот на легендата и традицијата, за да ја ослободи сво- 
јата „порака“ од премногу директна и груба асоцијативност.

Кај ваквите дела на Мартиноски се е нарушено во своите ос- 
нови, како што и појавите што ги обработува поставуваат пред не- 
говата совест тешки прашалници и дилеми (на пример во цртежите 
од 1953 година: „Политика“, „Живот“, „Проблеми на цивилизацијата", 
„Сцена на животот", некои цртежи co сцени од кафеанскиот ам- 
биент итн.).

Елементите сродни на цртачко-графичкиот опус на Грос се 
само еден вид на експресионистичката обележеност на одреден број 
цртежи на Мартиноски од првата половина на шестата деценија. 
Некои критичари co право пронајдоа во тогашните творби на Мар- 
тиноски оилен елемент на наивната и на примитивната уметност. Co 
ова се поврзува и „шагаловското", забележано во редица дела на 
Мартиноски. Тој момент се открива како стремеж кон фантастично- 
симболичното и, речиси, надреалистичко искажување на Мартино- 
ски кога обликува дадена тема, идеја, мотив. Блискоста co Шагал 
ио несомнено и co Мане Кац, се согледува и во извесната „репер- 
тоарска" сродност на мотивите вгиз кои Мартиноски ја искажува 
својата сложена тематско-содржинска материја: лирските претстави 
на мајчинството и љубовта (цртежите „Песна на мајката", „Мајка“, 
„Радост на животот“, „Нежност", „Љубов“ и др. од 1953 и 1954 го- 
дина), еуфоричните и жовијално-каламбурските сцени (цртежите 
„Циркус11, „Свадба“, „Лу(дата игра“, „Весели браќа“ итн. од 1953 
година).

Во патетичната театрално-монументална поставеност и орга- 
низација на композицијата во повеќе цртежи се забележува некакво 
доближување на Мартиноски до средновековната византиска умет- 
ност. Тоа се дела во кои уметникот, преку преобразувачката, пренап- 
ната цртачка структура, предава во естетски актуелизирана ликовна 
форма некои свои инспирации од фреските во Македонија. Би мо- 
жела дури да се определи и нивната поблиска „локација". Се чини 
дека во овие цртежи на Мартиноски („Епилог“, 1953, и „Бол“, 1954 
година итн.) навлегол здивот на ликовниот израз во фреските од 



,,Свети Пантелејмон“ во Нерези и Марков манастир крај Скопје, 
пред се, (на пример, „Оплакувањето на Христос" и „Симнување од 
крстот“ во Нерези; „Плачот на Рахела“ од Марков манастир pith.).

Несомнено е дека овие цртежи на Мартиноски, co ваквата по- 
ставеност предизвикаа на определување спрема нив, ослободено од 
потребата од снисходлив или куртоазен однос.44 Од друга страна, 
неговата изложба се одржа во иериод на значајни превирања во 
нашата уметност, што значеа незапирлива насоченост кон проширу- 
вање на можностите за прифаќање на принципот за слобода на умет- 
ничкото творештво. He е несуштествено да се подвлече дека овие 
дела на Мартиноски се настанати во време кога се посилно се из- 
градуваше новата поставеност и смислата на уметничкиот ангаж- 
ман, co проширување на неговата содржина, co нагласување дека 
уметникот треба да остане доследен на своето внатрешно творечко 
битие, дека секој ангажман е, пред се, ангажман за вистински нови, 
револуционерни во естетска смисла, уметнички вредности.

Веќе во 1955 година се чувствува извесно „разлагање“ на ко- 
херентната градба на цртачкиот израз на Мартиноски. Се знае, по- 
веќе од критиката, зашто се зачувани малку оригинали, а некои при- 
мероци се оштетени, дека Мартиноски кон крајот на 1954 и во 
текот на 1955 година создал пастели во кои е направен обид за пре- 
несување и во нив на содржинско-формалните откритија на уметни- 
кот од пртходните цртежи co молив.

На јубилејната ретроспективна изложба од 1955 година Мар- 
тиноски прикажа и други пастели и цртежи co молив. Се гледа дека 
во пастелите се развиваат мотивите од неговата претходна цртачка 
етапа.45 Во некои од нив се јавуваат и сцени од националната исто- 
рија, на пример од Илинденското востание од 1903 година. За жал, 
најголем број од овие дела сега се непознати или во многу лоша со- 
стојба, што го оневозможува нивното проучувањеФ

Во натамошниот развиток, во времето од 1956 до 1960 година, 
цртачката уметност на Мартиноски, co таа основна стилска обеле- 
жаност на симболичен експресионизам, се одвива co извесна „над- 
ворешна“ поставеност на емотивното учество на уметникот во она 
што го твори.

Голем дел од цртежите што уметникот ги создаде во ова време 
можат да се поврзат co експресионизмот, здружен co извесен сим- 
болично-метафоричен манир во формулирањето на дадениот мотив. 
Овие често остануваат, според своите формални моменти, директно по- 
врзани co претходните цртежи на Мартиноски: слободно конципирани 
и разрешени сцени, поврзани co љубовта, се уште воздржана ерот- 
ска фантазија, идилични или драматично замислени визии за маф 
чинството, детали од секојдневниот живот, одбрани co тенденција 
да го забележат времето во кое живее уметникот (сцени од кафеана, 
свадби, циркус итн.); а присутни се и натаму, иако многу поретко, 
сцени во кои се изразуваат елегично-епски моменти од животот на 
човекот и сл.

Од стилскиот развиток на Маргиноски се забележува дека во 
1956 и 1957 година преовладуваат дела во кои се одбрани мотиви 
што изразуваат некоја животна радост, жовијалност, неагресивност 
и стремеж кон еуфорична емотивност. Од 1956 година е цртежот 
„Веселба во кафеана“ во кој co непресиленост, co фина смисла за 
блага карикатурално-сатирична анализа на мотивот, се предава ат- 
мосфера на „игранка" под звуците на модерен оркестар. Од 1957 
година (сопственост на 3. Мартиноска) се „Пролетна игра“ и „ Мај- 
чинство", кои се поинаку разрешени. Во првиот размавтаноста, игри- 
во-танцовата возбуденост на движењата, до гримаса насмеаните лица, 
напнатите контури на телата решени co немирна, испрекината ли- 
нија, ослободуваат наметлива, неагресивна емотивност. Вториот цр- 



теж се доближува до некаква барокна, илузионистичка организа- 
ција на композицијата, co волуминозни, предизвикувачки заоблени 
фигури вивнати во просторот, ослободени до „земјината тежа“.

Во 1958 година се среќаваме co истата оваа основна насоченост 
на Мартиноски во цртежот. Така „Радосна веселба“ (3. Мартиноска) 
прикажува виечатливо раздвижена сцена, исполнета co голи машки 
и женски фигури, во пренапнати, танцово-емотивни движења, изме- 
шани co грубо скицирани претстави на „птици“ и „крави“. Искри- 
вените глави, предадени co шематизација и натаму сродна co не- 
кои решенија колку на Грос, толку и на Шагал, се поврзуваат co 
х.-ногу претходни творби на Мартиноски, а најавуваат и цела низа 
нетови подоцнежни остварувања во 1959 и 1960 година. Сс забеле- 
жува една ненаметлива аглестост во предавањето на некои детали. 
Истата година настанал и цртежот „Живот“, што е многу повеке 
поврзан co делата на Мартиноски од 1953 и 1954 година co истородна 
тематика. Централни се фигурите на жестоко, грчевито предаде- 
ните фигури на жената и детето, при што „мајката“, co патетична 
и болна гримаса на лицето, ја дои својата рожба. Еуфорична, милоз- 
лива и ведра атмосфера е разрешена во цртежот „Свадба“, од ис- 
тата, 1958 година. Ова дело може да се смета како почеток на го- 
лемиот број подоцнежни цртежи и слики во масло и темпера, би- 
дејќи ги содржи сите основни формално-стилски моменти што се 
карактеристични и за ,нив. Co игрива, немирно испрекината линија 
е предадена змиесто-дијагонално развиена композиција, co вешто 
градење на просторот, без какви и да е дополнителни детали.

101. ИГРАНКА, 1956
DANCE, pencil
молив на хартија, 30 X 30
Сиг. д. д. N. Martinoski/1956
Con. 3. Мартиноска, Скопје



Bo 1959 година настанале цртежи (главно сопственост на 3. 
Мартиноска) во кои продолжува оваа цртачка постапка на Марти- 
нсски и обликува сродна тематско-содржинска материја како во 
штотуку разгледаниот цртеж „Радосна веселба" од 1958 година. Така 
во цртежите co молив „Луда игра 1“ и „Луда игра II" се претставени 
развиорени баханални сцени, co френетична измешаност на разго- 
лсни машки, женски и детски фигури, жестоко расфрлени низ прос- 
торот. Во овие дела повторно се насетува некоја далечна блискост 
co постапката на П. Пикасо, особено во некои графики на овој умет- 
ник од петтата и шестата деценија на овој век, co сродни „баха- 
нални" или „митолошки" претстави. Афинитетот кон патетични, драм- 
ско-театрални сцени останува исто така трајна појава во твореш- 
твото на Мартиноски.

Во цртачкото творештво на овој уметник од 1960 година се из- 
делува колекцијата од 9 цртежи од мапата „Младост" (Музеј 25 мај 
В0' Белград). Во овие творби уметникот развил една визуелна поема 
за младоста, љубовната нежност и страст. Наметливата префинетост, 
елеганција, „музикалната", брановидна линија користена за градење 
на издолжеиите, фино заоблени тела распрснати низ просторот, осло- 
бодува нешто грацилно, кршливо, нестварно. Во некои од овие цр- 
тежи линијата станува експлозивна, се свиткува под емоциите што 
се подигнати до поиаметлива еротска напнатост, навестувафи ја 
понатамошната ориентација на Мартиноски кон овој вид мотиви.

Други дела од 1960 година претставуваат сцени од циркус или 
слободни композиции, извлечени од богатата фантазија на уметни- 
кот. И во нив расте афинитетот кон нагласување на сензуалноста и 
еротското во претставите на Мартиноски. Тие се состојат од мошне 
инвентивно развиени шеми во кои доминира кружниот, елипсовиден 
или брановиден ритам, впечатливите движења на човечките тела. 
Овие фигури се необично истанчено предадени, co мошне издолжени, 
кревки и елегантни форми, во кои се нагласува ритмот и динами- 
ката на извиената, често испрекината или точкеста линија. Во својот 
подоцнежен развиток Мартиноски ќе ја запази токму оваа цртачка 
постапка, варирајќи ја во огромен број дела co слободни мотиви, што 
ќе настанат од 1961 до крајот на неговиот живот во 1973 година. 
Се што може да се согледа во подоцнежните цртежи како нивна 
основна -содржинско-формална особеност е речиси веќе во целост 
развиено во цртачките творби што уметникот ги создаде во 1959 и 
1960 година.

Во текот на истото ова разгледувано десетлетие Мартиноски 
создаде и ’извесен број графики. Во некои од нив, настанати уште 
во 1950 година („Пролет", „Доилка II", линорези во боја, сопственост 
на Галеријата Н. Мартиноски во Крушево), доаѓа до израз цртач- 
киот јазик што Мартиноски ќе го развие во целост во штотуку раз- 
гледуваните цртежи. Тоа се слободни доживувања на уметникот, 
предадени како нежни, умилни сцени на мајчинството и љубовта. 
Фигурите се замислени co упростување и шематизација на формите, 
шго се ненаметливо волуминозни, co повоздржани, елегантни, де- 
коративно разбрани движења. Ваков систем на графичко искажу- 
вање се протега и во иаредните години во други линорези во боја, 
чии мотиви се сродни, како и во дел од истовремените цртежи на 
Ма:ртиноски, на пример: „Љубов", „Младост", „Пролет II" итн., од 
1953 година. Од 1954 година е зачуван еден дрворез во боја (сопстве- 
ност на Галеријата Н. Мартиноски во Крушево) во кој ликот на мај- 
ката и детето што го дои понагласено се врзуваат за некои герман- 
ски експресионисти и за нивните графички творби (Хекел, Нолде. 
Пехштајн). Кон средината на педесеттите години графичкото тво- 
рештво на Мартиноски е сосем ограничено, дури има и години кога 



не создал ниту една творба. Познати се неговите подоцнежни гра- 
фики, како на пример линорезот „Раѓање“ (сопственост на Б. Та- 
левски, Скопје), мошне близок, според својот цртачки јазик, до исто- 
времениот цртеж со молив „Живот“ од 1958 година. Општо земено, 
графичкиот опус на Мартиноски не е многу обемен, а стилски се 
задоволува co една одредена шематичност на изразот, повторувана 
во текот на низа години, што црактично го укинува интересот за хро- 
нолошко проучување на одделните творби.

Во наредниот период, односно по 1960 година, Мартиноски не 
создаде ниту една графичка творба, што покажува дека неговиот 
интерес за оваа дисциплина престанал доста време пред крајот на 
неговата животна и творечка патека.

Всушност, Мартиноски во сите овие графики го разработуваше 
на извесен начин системот на своето идно пластично искажување 
во некои творби што ќе настанат во наредната деценија. Тоа особено 
се однесува на редица слики co тематика што се поврзува co лир- 
ско-еротската фантазија на Мартиноски.

Б. СЛИКИ Делата што ги излагаше Мартиноски во САД во 1954 и 1955 
година и некои други што се поврзуваа co нив се изделуваат според 
своите стилски особини од другите истовремени слики на уметникот.

Оваа „инфилтрирана" сликарска епизода на Мартиноски има, 
всушност, непосредна органска врска co неговото 'истовремено цр- 
тачко творештво и претставува еден од иеколкуте обиди на умет- 
никот во овој дел на повоениот период да ги усогласи, тематско-со- 
држински и стилско-изразно, своите творби од областа на сликар- 
ството и цртежот. Може да се смета дека овие неколку масла од 
1953 и 1954 година се веројатно најуспешното такво настојувањс 
на Мартиноскхд ако се заклучува според тематиката и ликовните 
вредности постивнати во нив.4'

Несомнено е дека сликите за кои станува збор се условени од 
оној општ содржински и естетски духовен простор што- е каракте- 
ристичен и за климата во која се создадени цртежите на Мартино- 
ски од 1952 и 1954 година. Сите дела од истовремената сликарска 
епизода иа уметникот се исполнети co оргијастичка, сензуална и 
идилична атмосфера. Таа се разоткрива како бликање на специфич- 
на напнатост на емоциите, често разрешена и како згорнична емфаза; 
се формулира како жовијалност, пренагласеност и во извесна сми- 
сла деструкција на ликовниот израз.

Поради тоа ова творештво беше означено од еден американски 
критичар како ,,френет1ичен експресионизам, фантастичен на шага- 
ловски начин, co изобличување што се граничи co карикатурата", 
додавајќи дека „на сликата како да и недостасува контрола, а ис- 
кривеноста на облиците е употребена повеќе само заради самата 
искривеиост, отколку од некои композициони причини“.48 Еден друг 
автор нагласува дека Мартиноски „има најсветла палета од сите 
четворица и слики полни co живот, дури и разуздани фигури. Тој 
е незапирлив во своето искривување на формите и позициите, како 
во „ИдилаД која во третманот на фигурите и животните потсетува 
на Шагал".49

Од делата на кои се однесуваат овие искажувања, познати се 
три.50 Во сликата „Идила“ „шагаловското“ се состои, пред се, во еден 
„програмиран“ наивистичко-инфантилен манир во обликувањето на 
сцената и на одделни детали. Телата се предадени co гротескно- 
театрално пренагласени движења, шематизирани се и сведени на 
широки, плоскати и разретчени површини. Овие се грубо, неизедна- 
чено „обработени“ по контурите. Стилизацијата на деталите е срод- 
на како кај многу цртежи од 1953 година. Боите се „наивистички" 



звучни, доминираат жолтата. иортокаловата, зелената, цинобер-пор- 
токаловата, темносината и синовиолетовата.

Сликата „Симфонија“ е веројатно од 1954 година. Разрсшена 
с како слободно развиорено „рондо“ co четири фигури, во необични 
танцово-музички движења, мошне напнати и динамични. Формите се 
како кај претходните дела, заоблени, co воздржана сензуалност, co 
развлечени површисни и неодредени, напати „разјадени“ контури. 
Сцената дејствува идилично, лирски, необичио.

Дело што е сродно на нив, но не било излагано во САД, е „Љу- 
бов“, масло од 1953 година. Сензуална лиричност и воздржана ерот- 
ска фантазија се чувствува во составките на композицијата, во еле- 
гантно извиените, заоблени линии на телата на голата „двојка“ во 
десниот дел — co нешто „мунковско“ во својата страсна прегратка, 
и на „летнатата“ фигура на девојче co издадени гради и повеке 
трендафили во рацете. Боите co пастелни, „плиткоД симболистичко- 
декоративно третирани.

Малку поинаку се решени две други дсла. Во една од изложе- 
ните творби на Мартиноски во САД, „Музичка екстаза“, композици- 
јата с мошне сродна како кај некои цртежи co истиот мотив: оро, 
игра. Само што маслото дејствува „повознемирено", co силно раз- 
движсни, синусоидно извиткани ф|игури, на кои стојат накривенм 
глави co лица претворени во гримаса. Оваа слика с најблиска co 
некои дела на Нолде, пред co co оние во кои овој обработува сродни 
мотиви (Нолдеовите „танчарки").

Мошне блиско на штотуку разгледаното дело е платното 
„Мајка co дете“, сопственост на Собранието на СРМ.51 Таа творба 
најдобро соодветствува co забелешката на критиката во Америка 
за еден вид самоцелна жестокост на скспресијата кај Марти.носки, 
ио можеби е повеќе показ за грчевмтиот обид на Мартиноски да до- 
пре до форма на изразување што понепосредно ќе го доближи до 
некаква „модерност“ на неговиот уметнички јазик. Можеби умет- 
никот сакал co тоа да се изедначи co редица уметници од својата 
генерација кај нас и во светот. To а се оние кои по сдна „херојска" 
младост, од разни причини напуштајќи некои свои творечки до- 
стигања, се обидуваа, co различен успех, по Втората светска војна 
да пронајдат нови изразни можвѕости, често како „обнова“, како ко- 
лебливо „враќање“ кон .некои стилистички форми, сродни на нив- 
ните творби од предвоениот период: така, на пример, во странство 
О. Кокошка, кај нас Коњовиќ итн. Во маслото на Мартиноски „Мај- 
ка co дете“ контурите, иако искривени, напнати, затвораат доста 
цврсто разрешени плотни на телата. Изразот на лицето на мајката 
е претворен во насмевната гримаса, co пренагласени детали на фи- 
зиономијата.

Овие дела ќе имаат своја натамошна разработка во повеќе твор- 
би на Мартиноски во текот на наредната деценија, особено во оние 
што се работени co масло на стакло.

Во текот на шестата деценија Мартиноски создаде голем број 
портрети и фигурални композиции, co две -или повеќе фигури, сли- 
кани во масло и темпера. Во сите нив се открива бавен и ограничеи 
стилски развиток што тргнува од понагласена реалистичка стилска 
концепција кон нешто послободен третман, изразен особено во де- 
лата од крајот на шестата деценија. Притоа, иако постои една так- 
ва општа, хомогена стилска развојна линија во сите дела облику- 
вани како портрети или фигурални композиции, сепак е забележлива 
извеена разлика во начинот на кој Мартиноски обработувал некои 
потесни жанровски групи меѓу нив.

3. ПОРТРЕТИ И ФИГУ-
РАЛНИ ПРЕТСТАВИ
(1 951—1 960)



А. МОТИВ HA MAJ KA
CO ДЕТЕ

Bo творештвото на Мартиноски и во ова време особено е чест 
мотивот на мајка co дете. Како трајна опсесија и интерес на умет- 
никот, тој во текот на разгледуваниот период доживува една по- 
степена стилска еволуција.

До 1955 година претставите на мајка co дете, сликани и натаму 
според модел во масло (од нив речиси ниту една не е зачувана во 
добра состојба) и темпера (најмногу ги има во еопственост на 3. 
Мартиноска, Скопје) не откриваат никакви новини во доживува- 
њето и ликовното предавање на овој мотив. Малку поинаков е слу- 
чајот co некои претстави на мајка co дете од 1953 и 1954 година, 
кога Мартиноски создаде некои дела што се совпаѓаат co другите 
мотиви на уметникот, означени како симболичен експрееионизам. 
Една таква „Мајка co дете" од 1953 или 1954 година е разгледана 
во одделот за симболичн-иот експресионизам, co оглед на тоа дека 
е обликувана co таква општа формално-стилска поставеност.

Од 1955 годииа потекнуваат некои масла на Мартмноски во 
кои мотивот на мајка co дете е третиран co изменет творечки при- 
стап. Карактеристично е за нив маслото „Доење Г‘ (сопственост на 
Д. Пиртовшек, Скопје), изложено на ретроспективната изложба на 
Мартиноски во Скопје во 1955 година. Творбата е една од оние не- 
гови претстави на мајчинството во кои мајката е доживеана co 
еден внатрешен респект .на уметникот кон нејзината личност. Мај- 
ката —- жена е предадена co масивна става, co убаво моделирана 
глава силно зафрлена назад. Во нојзиното држење се изразува не- 
наметлива гордост и достоинство. Ова е една од оние речиеи хе- 
ројски визии на мајката што ќе г.и сретнеме и во некои подоцнежни 
слики на Мартиноски во наредната деценија. Стилски е градена co 
обмислен реалистички јазик, без сурнопарна академска дотераност.

Кон крајот на 1955 и во 1956 година се забележува пробив 
на некои обиди да ее менува основната реалистичка поставеност на 
претходните дела на Мартиноски. Така во некои од неговите нови 
мајки co дете, како на пример „Насмеана мајка", темпера (А, Кли- 
сински, Белград) од 1955 година, „Насмеана доилка I" (Г. Влахов, 
Белград), „Насмеана доилка II", (В. Василев, Скопје), масла од 1956 
година 'итн. Мартиносни, сообразно со нешто што е забележано и 
во неговите истовремени „крушевски мотиви", извесни делови на 
сликите ги „вознемирува" co се уште иенаметлива деформација и 
потенцирање на деталите.

Следната, 1957 година, на пример во мошне оштетените платна 
„Доилка во сино" и „Доилка во црвено" (3. Мартиноска), се чув- 
ствува натамошен развиток кон еден уште послободен ликовен трет- 
ман на мотивот. Силните издолжени фигури на седнати мајки се 
обликува(ни co експресивио „раздвижени" контури, кои co тоа ја 
губат својата затвореност спрема заднината на сликата. Вешто се 
скицирани детали на физиономиите co нервозни, игриви потези што 
внесуваат нешто од карикатуралната свежина на истовремените 
„крушевски мотиви" и на бројните слободни гфтачки импровизации 
на Мартиноски. Боите се мошне интензивни, разрешени во најго- 
лем дел co една посинтет1ична, дводимензионална постапка на нив- 
ното1 наслојување, иако површините не се „измазнети", туку се не- 
мирно ишарани, co разнонасочши слободни потези.

Меѓутоа, Мартиноски очигледно не се придржувал кон некоја 
цврста стилска рамка. Така во 1958 година настанало маслото „Мајка 
co дете" (И. Џувалековски, Скопје). во кое Мартиноски повторно 
настојува да постивне извесна скулгттурална цврстина на масите, 
што е остварена co понагласена моделација на телото и главата на 
жената. Нејзиниот став, начинот на кој го држи телото, се поврзу- 
ва co Ееќе наведените дела од 1955 година и наваму во кои, како 
што нагласив, ликот на мајката е предаван co посебен однос и пие- 



тет. Боите се необично интензивни, но не дречливи, градат сочна, 
колористички заситена површина?2

Во 1959 година некои творби co овој мотив развиваат два на- 
чина на изразување. Во едниот од нив е понагласена желбата за 
редукција на предметот на речиси декоративно упростена и стилизи- 
рана претстава. Кај маслото „Доилка" од 1959 година (Елена Мацан- 
Чукиќ, Белград) се чувствува рутинска, „преработена“ поврзаност 
co Модилјани. Другата група дела од 1959 година, co истите иетан- 
чени фигури на мајките, co нагласеното линеарно обработување на 
контурите, при кое линијата напат-и станува остра, аглеста, малку 
повеќе ја запазуваат физиономската описност на лицата, иако и 
тука е спроведена посинтетична и упростена обработка на деталите. 
Карактеристични дела од оваа насока се маслата „Доилка co црвено 
лице“ (Небојша Томашевиќ, Бслсрад) и „Насмеана доилка" (Бла- 
гоја Талевски, Скопје).

Co оваа „Доилка“ се сродни повеќе истоимени слики од 1959 
година, што се несомнено работени според ист модел, на пример 
„Доилка во сино“ (Ксенте Богоев, Скопје), „Насмеана доилка“ (д-р 
Миленко Бериќ, Нови Сад) <итн. Меѓутоа, како што ќе видиме, кон 
крајот на 1960 и во текот на 1961 година мотивот ;на мајка co дете 
Мартиноски ќе го обработува co поинаков ликовен пристап. Имено, 
се забележува повторно инеистирање на извесна заобленост и мо~ 
делација на формите, што ќе биде позабележливо во делата од по- 
четокот на наредната деценија.

Во времето на шестата деценија Мартиноски го обработуваше 
портретот и во други негови традиционални видови. Несомнено е 
дека обработката кај сите нив е мошне блиска и во одреден пе- 
риод речиси идентична во творби што, начелно, имаат композициони 
белези. Сепак, co оглед на извесната разлика во основниот пристап. 
кон моделот, се забележуваат две основни групи. Тие разлики, во 
ликовио-стилска смисла, се малку понагласени кон крајот на педе- 
сеттите години.

Во помал број дела уметникот предаде претстави на блиски 
луѓе или пријатели, на лица чии ликови ги обработил „по порачка“, 
или поради некој свој интерес за нив. За сит.е е карактеристично 
дека стилски припаѓаат на малку повоздржана, само повремено по- 
слободно конципирана реалистичка постапка. Меѓутоа, варијациите 
co ваков карактер се незначителни и не се толку условени од некаква 
органска поврзаност co општиот стилски развиток на Мартиноски, 
колку од одредени акцидентални и второстепени мотиви.

Така меѓу 1951 и 1954 година настанале неколку портрети на 
стари жени. Тоа се маслата „Портрет на жена“, 1951, „Убавата 
Донка“, 1951, „Донка“, 1953, „Старица co кафе“, 1954, „ЖРна што 
плете“ (или можеби ,,Плетење“), 1953 итн.ѕ3 Тоа се полубисти или 
бисти на старици во карактеристична облека, понекогаш co очила, 
co шамија на главата, co плетало или co филџан кафе во раката. 
Занаетската вештина Мартиноск-и не ја користи самоцелно, но крај- 
иите резултати (поради одделни недоследности и небрежности во 
обработката, особено на колоритот) не се особено впечатливи.

Во друга низа женски и машки портрети co ликови од разна 
возраст, работени пред се по порачка, Мартиноски уште помалку 
е загрижен за некои поамбициозни решенија.54 Низ нив се пробива 
одредена нота на стремеж за допадлива обработка, сладникавост, 
наместеност на општата поставка на делата.

Неколку масла од овие години претставуваат фигури во цел 
раст. Меѓу нив спаѓа и „Лудата старица“, веројатно од 1952 или 1953 
година (сопственост на Љубомир Стефановски, Скопје). Масивната 
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фигура на старата жена е предадена co вештина во исполнувањето 
на она што го крие или само го навестува нејзиниот физички из- 
глед. Од 1958 потекнуваат две варијанти на маслото „Бети“ (сопст- 
веност на Л. Чоланческа, Скопје, и на Народниот музеј во Штип). Тие 
го заклучуваат развојот на овој дел од творештвото на Мартиноски 
од шестата деценија, доближувајќи се до истовремените стилски тен- 
денции во другите видови мотиви, што уметникот ги обработуваше 
тогаш, co упростување и стилизација .на танката фигура на девојка 
во цел раст, a co декоративно-дводимензионално разрешаван ко- 
лорит.

Тука треба да се споменат некои автопортрети на Мартиноски. 
Хронолошки, прв е „Автопортретот co цигара“ од 1951 година (3. 
Мартиноска, Скопје). Уметникот се претставил во се уште доследен 
реалистички манир. Сродно на ова дело е решен и пастелот „Авто- 
портрет“ од 1952 година. Наредниот портрет е разрешен co поинаков 
пристап. Тоа е маслото, сега во лоша состојба, „Автопортрет co четкм“ 
од 1957 година (3. Мартигноска, Скопје). Стилски се совпаѓа co што- 
туку наведениот „Портрет на Бети“, ио co поголема ноншалантност 
во изведбата. Карактеристично се предадени главата, co стилизи- 
рани ,,кадрици“ и вгисоко „извиени“ веѓи, и рацете, co долги и силни 
прсти, забележливи и во некои цртежи на Мартиноски. ЈТицето е 
колористички решено мошне светло, без моделација, во судир co 
стемнетите површини на облеката и на заднината на сликата.

Нешто слично1 открива и „Автопортретот“ (co зафрлена глава) 
од 1960 година (Галерија Никола Мартиноски, Крушево). Само тој 
ја нема толку наметливата стилизација што се допира до извесна 
карикатуралност, а и физиономските детали се малку поразработени 
отколку во претходниот ,,Автопортрет“ од 1957 година.

Познати се и два женски акта од овој период: „Акт во ателјето“, 
од 1955, и „Седнат женски акт“, од 1957 година, кои меѓусебно мош- 
не малку се разликуваат во поглед на ликовната обработка. Тоа е 
особено очигледно во двете голи женски фигури, предадени мошне 
шематски, co речиси сосем декоративно-илустративен начин во тре- 
тирањето на облиците. Контурите се затворени co тенки линии, а по- 
вршините се колористички сурнопарно ;и површно обработени.

Поголем е бројот на творбите на Мартиноски што обработуваат, 
како и во мотивот мајка co дете, ликови од ромската средина во 
Скопје. Уметникот создал многу вакви дела во техниката на тем- 
ператаА Меѓутоа, маслата и темперите од оваа мотивска ориента- 
ција настанати меѓу 1951 и 1955 година откриваат хомогена стилска 
физиономија, идентична co веќе посочените ликовни белези на исто- 
времените творби co претстави на мајка co дете. Тоа е, повторувам, 
реалистичка обработка што варира малку, во зависност од тоа дали 
делото е работено во темпера или во масло.

Недопадливата, напати површна обработка на ликовите на овие 
„девојчиња“, „деца“, „другарки", „свирачиф „џамбасчиња“, „дрвари“ 
итн. и колористичкото сивило, — што е особено наметливо во темпе- 
рите, — го подвлекуваат овој впечаток. Во нив како повторно да 
се вовлекла онаа атмосфера на резигнација, на помиреност co жи- 
вотот, на негово прифаќање co судбински фатализам, што е карак- 
теристичен и за редица предвоени дела на Мартиноски. Впрочем, 
блиски им се и композиционите шеми, начинот на кој телата се 
поставуваат во просторот, а постојат и сличности во стилската ориен- 
тација меѓу поранешните и овие понови творби на Мартиноски. 
Меѓутоа, уметникот умеел да ја открива и „другата страна" во 
психологијата на овие свои специфични модели: животниот опти- 
мизам на овие скромни личности, онаа радост од скромните задовол- 



ства што „судбината“ сепак им ги оставила, а што се гледа во 
насмевките и во карактеристичниот маниричен став на нивните тела 
и глави.

Од овие дела, што настанале меѓу 1952 и 1955 година, се изделу- 
ваат иеколку темпери и масла. Едно од нив е температа „Рамадан“, 
од 1952 или, поверојатио, од 1953 година (Уметничка галерија, Скоп- 
је).36 Масивната фигура е предадена отпуштена, co робусна поза, a 
облеката е нагласено парталава. Лицето ослободува горчлива, одвај 
здржана мака. Сигурниот цртеж на Мартиноски убедливо анатом- 
ски и психолошки ја дефмнира оваа претстава. Меѓутоа, иако вешто 
манипулира, колоритот открива неусогласеност, небрежност, една 
фактура што дејствува доста „раздробено“, „парталаво“, стилски хе- 
терогено. Сродно co „Рамадан“ се работени и темперите „Дрвари 
(„Тестераши"), 1953, „Селски свирачи“, од 1953 или 1954, „Три деца“, 
1955, „Две деца“, 1955 итн?7

Од малиот број масла од овие години ги наведувам „Две Ма- 
кедонки“ (всушност, треба да се име-нува како „Две Циганкички") 
и „СемејствоД обете од 1955 година.58 Овие слики, всушност, ја потвр- 
дуваат штотуку забележаната тенденција во температа „Две деца“ 
од 1955 година. Во обете слики е очигледно влијанието на начинот 
co кој Мартиноски ги работи темперите; тоа е понаметливо во „Се~ 
мејство“, чија колористичка организација е понебрежна: стилски, 
ликовно нефункционални „расфрлувања" како петна, широки траги 
од неорганизирани потези, поставени врз други „поплитки‘‘ слоеви.

И во втората полов<ина на педесеттите години оваа мотивска 
група го следи ваквото стилско движење, што е забележливо и во 
друпите творечки интереси на Мартиноски. Тоа се гледа, на повоз- 
држан начин, во насмеаните портрети на млади Циганки, на при- 
мер во маслата „Циганка co цвет на увото“ (д-р Гаврилски, Скопје) 
и „Циганка co цвет во раката" (Страхил Гигов, Скопје), обете од 
1955—1956 година. Кон 1957 година, на пример во температа „Три 
деца“ (Киро Глигоров, Белград) и во некои други оштетени темпери 
(3. Мартиноска) се забележува понагласена слобода во третманот:

ИГРА. 19’58
GAME, pencil
молив на хартија, 24,3 х 36
Сиг. д. срд. Marti/noski 58
Con. 3. Мартиноска. Скопје



широки, еиергични и масивни потези, раздвиженост на контурите и 
површините, попастуозно, грутчесто или во вид на плотни наслоју- 
вање на колоритот и сл.

Во 1958 година, на својата самостојна изложба во сопственото 
ателје, Мартиноски прикажа и поголем број портрети на млади 
Циганки.59 Во нив, што> е забележано и во мотивот мајка co дете, 
уметникот повторно се стремел кон еден поскулптурален и, истовре- 
мено, пореалистичен начин на ликовното искажување. Тоа е забе- 
лежливо во сликата „Девојче co цвеќе" од 1958 (Вера Ацева, Скопје). 
,.Девојче co цвеќе“ е и една од оние слики во кои Мартиноски 
повторно ја бара милозливоста, речиси наместената насмеаност, што 
ги сменува попечалните тонови од претходниот период.

Во 1959 година и во овие претстави на млади цигански девој- 
чиња ее забележува оној стремеж кон извесна истанченост, милоз- 
ливост и кокетност што е видлива и во истовремените претстави на 
мајки co дете. Издолженоста на фигурите е често подвлечена co 
аглестите, забележливи линии на контурите, што еднакво се наме- 
стени момински ликови. Карактеристични масла за оваа тогашна 
насоченост на Мартиноски се „Невеста“ (вили на ИС во Охрид), две 
истоимени масла „Девојка co скрстени раце" (Стипе Чибариќ и д-р 
Стефан Стефановски, Скоггје) итн.

Ваков развој се следи и во 1960 година, кога се појавуваат и 
првите масла на стакло на Мартиноски, на пример во „Циганка во 
ентериер" и „Циганкичка co цвет" (Е. Паковска, Скопје). Блиски 
според општата поставеност на овие стакла се платната „Седната 
Циганка co цвет на уво 1“ (Галерија Никола Мартиноски, Крушево) 
и „Седната Циганка co цвет на уво II" (Димче Белоски, Белград). 
Маслото „Седнато девојче co скрстеии раце" (3. Мартиноска) се из- 
делува од другите co пастуозниот, енергичен 'И понаметлив начин 
на третирање на колоригот, што се поврзува понаглассно co некои 
експресионистичко-фовистички решенија. Од претставите на фигури 
во цел раст е познато делото „Млада невеста", масло од 1960 година.

Бројот на фигуралните композиции на различни теми и раз- 
лична мотивска обработка во овие години (1951—1960) е многу мал.

Како продолжување на претходната тематска насоченост на 
Мартиноски кон Народноослободителната борба се јавуваат две тем- 
пери: „Партизанска колоиа", 1952 (Ристо Бајалски, Скопје) и „Пре- 
нос на ранети", 1955 (Музеј 25 мај, Белград). Температа од 1952 
година се поврзува co истородните дела на Мартиноски од петтата 
деценија и co темперите од почетокот на педесеттите години што беа 
погоре разгледувани.

Покрај цртежите, пастелите и графиките, во кои видовме дека 
Мартиноски се изразува co послободен пластичен јазик што беше 
означен како симболичен експресионизам, во текот на истиот овој 
разгледуван период од 1951 до 1960 година уметникот создаде и 
други цртежи, кои, како' и штотуку разгледуваните темпери и ма- 
сла, се работени според модел. За нив, исто така, е карактеристично 
сето она што е забележано како стилска еволуција кај творбите ра- 
ботени во масло и темпера.

Меѓутоа, овој дел од цртачкото творештво на Мартиноски мош- 
не понагласено е врзан за реалистичка опсервација на секој детаљ 
и за неговото вешто предавање низ играта на танката еластична 
линија. Обично тоа се претстави на деца во неодредени простории. 
Многу од цртежите опфаќаат две или повеќе фигури, распоредени 
или во едноставни линеарни композиции или во комбинации што 
градат некои посложени состави, co пирамидална или друга поком- 
плексна градба. Во најдобрите остварувања во оваа дисциплина 



Мартиноски мошне минуциозно ги предава деталите, но тоа не е 
самоцелна игра, туку желба за прецизна идентификација на моде- 
лот. Така и неговите детски ликови, co мошне скржави, но впечат- 
ливо дефинирани основни физиономски белези, претставуваат 'инди- 
видуализирани физички и психолошки ликови. Без оглед на тоа што 
општата структура на овие цртежи е речиси сосем идентична co 
неговите творби работени во оваа дисциплина пред војната, во овие 
понови цртежи на Мартиноски моментот на „социјалното“ е помалку 
наметлив. Меѓутоа, неговмте типови се и натаму пронајдени во сре- 
дината на циганските маала во Скоије, a co тоа задржуваат во себе 
нешто од оној основен интерес на уметн.икот за човекот и за него- 
вата животна и социјалиа ситуација.

Бројот на овие цртежи, распределен по години, е мошне не- 
изедначен. Особено е обемна продукцијата на уметникот на вакви 
цртежи co реалистичка стилска означеност во 1957 и 1958 година. 
Во многу од нив практично се разработени „матриците“, прототи- 
пите за едновремените масла или темпери на Мартиноски, работени 
според ист модел. Очигледно е дека Мартиноски во цртежот, без 
оглед на дадената изразна стратегија што ја применува, 'и во ова 
време наоѓа средство за свое поцелосно и поидтимно изразување. 
Цртежите од ови.е години претставуваат и „стилски мост“ кон него- 
в;ите' подоцнежни цртачки творби од наредната деценија.60

Кон мотивот мртва природа Мартиноски и во текот на овие 
години се однесува на еден начин што условува сите творб>и од овој 
карактер да изгледаат како вторичен интерес на уметникот. Во многу 
негови „цвеќиња" ќе се забележи колку е стилската еволуција во 
нив условна, стеснета, како на пример, во маслата „Цвеќе во вазна“, 
1952, „Трендафили во вазна“, 1952—1953, „Мртва природа co ја- 
болка“, околу 1955 (сите сопствоност на д-р Б. Бериќ, Нови Сад). 
Тоа е еден недоследен колористички манир, во кој парцијално се 
измешани тонски и некои послободни акценти, во смисла на коло- 
ристичко сликање.

Пак во една група на „трендафили" што можат да се датираат 
во 1955 година (сопственост на Д. Пиртовшек) се забележува насто- 
јување за понежно и порафинирано предавање на материјалноста 
на цвеќето и на другите предмети. Боите добиваат некаква „кади- 
фена“ означеност, фактурата се „смекнува“, станува „растреперена“. 
Во натамошните творби co мотивот „цвеќиња“, особено ,,'трендафили“, 
се забележува „скицуозна“, позрнеста фактура, здружена co нешто 
аглесто во предавањето на предметот, понагласена декоративност: 
формите стануваат поплоскати и co развлечени контури што на- 
пати ги „задржува“ наметливата трага на линијата. Некои мртви 
природи co риби (на пример две темпери во Уметничката галерија 
во Сараево од 1954 и 1955 година и маслото од Уметничката гале- 
рија во Скопје од 1956 година) Мартиноски ги обликува на еден 
послободен начин. Целата површина понекогаш е „разјадена" од енер- 
гичните вдлабнати потези на нетовата четка, што се чувствуваат како 
„бразди“ по целата површина (на пример во „Мртва природа co риби 
и плодови" од Уметничката галерија во Скопје). Сродно на нив се 
решавани подоцна и некои други творби. Така тоа е карактеристично 
за „Мртвата природа co еребици“, околу 1956—1957 (вили на ИС 
во Охрид), „Мртва природа co плодови“, 1959 (весникот Нова Ма- 
кедонија, Скопје) и „Мртва природа co фазани“, 1958 (3. Билјанов- 
ски, Скопје).

4. МРТВИ ПРИРОДИ 
(1951—1 960)



Покрај ликовните дела што беа разгледани досега, Марлиноски 
работеше (почнувајќи од 1945) и бројни илустрации за разни публи- 
кации, пред се на литературни дела на македонски автори.

За сите нив е карактеристично дека ја следат истовремената 
цртачка продукција на уметникот во овој период. Стилски сс пот- 
пираат врз неа и ги користат истите мотиви и пластични дефиниции. 
Поради тоа не може да се истакне ништо особено во илустрациите 
на Мартиноски. Дури може да се рече дека некои од нив се доста 
површно приспособени за својата намена. Мошне ретко ја допираат 
онаа дотераност и 'издржаност на неговите познати предвоени илу- 
страции. Овој дел од активноста на Мартиноски веројагно поради 
тоа не го свртел вниманието на критиката, која инаку ги следеше 
другите видови на неговото уметничко дејствување.

*

Несомне-но е дека шестата деценија претставува уметнички и 
стилски сложена етапа во творештвото на Мартиноски.

Таа е исполнета co она што го нарекуваме обиди за обнова: co 
разни напори на уметникот што мошне диспаратно ја ангажираа 
неговата личност, нееднакво го поттикнуваа во реализација на него- 
вите замисли и проекти. Оттука тие настојувања беа оплодени co 
често суштински различни естетски и ликовни резултати. Од друга 
страна, видовме дека овие особености на тогашното творештво на 
Мартиноски нееднакво се изразија во текот на разгледуваниот 
период.

Така, се чини дека првата половина на таа деценија е уметнич- 
ки повозбудлива и позначајна. Меѓутоа, очигледно е дека овој не- 
сомнено значаен наггор (не само за личната еволуција на Мартино- 
ски, туку и за целото македонско, а делумно и за југословенското 
ликовно творештво), резимиран особено во цртежжге, не можеше 
да остане потрајна ознака на натамошниот уметиички развиток на 
Мартиноски. Тоа „трошеше11 на творечкиот интензитет и амбиции 
е позабележливо во втората половина на разгледуваниот период.

Причините за тоа се веќе разгледани при ттроучувањето на са- 
мото творечко движење на Мартиноски во овие години. Сепак, не- 
опходно е да се повтори дека „механизмите" што дејствуваа за да 
се „амортизира“, да се преобликува уметничкиот стремеж на Мар- 
тиноски, се присутни постојано во неговата личност и, делумно, во 
средината во која живееше и твореше уметникот.

Но најбитно е тоа дека Мартиноски, без оглед на тоа што и 
подоцна уште неколку пати ќе се обиде да ја надрасне својата из- 
едначена, рутинска, стилско-изразно речиси неподвижна ликовна про- 
дукција, веќе во втората половина на шестата деценија немаше ви- 
стинска потреба или, поточно, вистински поттик и натаму да се 
вцушта во истражувачки авантури, што би значеле преиспитување, 
а не само конформистичка потврда и опстојување на веќе достигна- 
тите творечки хоризонти.

Во творештвото од 1951 до 1960 година Мартиноски воведе из- 
весна двојност во естетско-стилскиот пристап, во зависност од „те- 
матскиот блок“ и од ликовниот карактер на кој му припаѓа секое 
конкретно дело. При обработката на општи теми работени според 
слободната фантазија на уметникот, изразноста иа Мартиноски е 
понаглаоно врзана за најинтимните предели на неговата личност. 
Другиот тип на неговото изразување е врзан за обработка на одре- 
ден модел или предмет, во која се многу поочигледни рутината и 
конформизмот на уметникот. Развиена е речиси сета пластична про- 
цедури што е применувана и во наредната деценија.



VII. БАРАЊЕ НА КОНТИНУИТЕТ
НАРЕДНОТО ТВОРЕШТВО на Мартиноски е многу помалку 

исполнето co желба за суштински иновации, а повеќе co неговото 
барање «а континуитет co сето она што и претходи на таа негова 
последна етапа меѓу 1961 и 1973 година. Тоа е и време на извесен 
стремеж да се достигне еден вид синтеза од сите модалитети на до- 
тогашното ликовно изразување на уметникот, кон воспоставување 
на одредени пластично-изразни конвенции во кои сс „смирија“, се 
,,конвенционализираа“ стремежите на уметникот.

Настојувањето своето поново творештво да го поврзе co сето 
она што е сопствено ликовно наследство, многукратно се изрази во 
непосредната творечка практика на Мартиноски. Притоа, сепак, се 
забележливи неколку основни моменти.

Пред се, во поновите дела на Мартиноски се открива присуство 
на повеќе сродни или идентични тематски подрачја, како и во из- 
минатитс развојни етапи на уметникот. Тие најчесто се идентично 
решавани, co преземање на некои основни композиционо-иконограф- 
ски карактеристики веќе разработени во поранешните творби на Мар- 
тиноски. Покрај тоа, иако иостои една .начелна и непосредно-опера- 
тивна стилска еволуција, поточно „менливост“ во творештвото на 
Мартиноски од ова време, одредено повторување на некои рамков- 
ни пластично-изразени процедури, особено од периодот што непо- 
средно претходи (1951—1960), е нагласено присутно. Овој момент, 
меѓутоа, е нееднакво изразен во одделни творби и во разни делови 
на овој период од 1961 до 1973 година.

Основната творечка насоченост на Мартиноски во ова време е, 
и натаму, најопшто поврзана co експресионистичката ликовна стра- 
тегија. Меѓутоа, не постои некоја целосна еднообразност, во фор- 
мално-стилска смисла, во начинот на кој е обработена разновидната 
тематско-мотивска продукција на уметникот.

Во овие години продолжи засилеиата профееионална актив- 
ност на Мартиноски, преку голем број самостојни и групни изложби. 
Меѓу групните особено се значајни некои настапи на Мартиноски на 
разни тематски изложби, потоа на големи општојугословенски и меѓу- 
народни ликовни манифестации одржувани во нашата земја.1 Марти- 
носки беше застапен >и на повеќе 'изложби во странство од кои некои 
co општојугословенско значење; меѓу другото, учествуваше на излож- 
бата „Уметноста на почвата на Југославија од праисторијата до де- 
нес“ во Париз во 1971 година.2 Мошне позитивно е оцонето од кри- 
тиката присуството на Мартиноски на изложбата на современата 
македонска ликовна и применета уметност, одржана во Дижои (Фран- 
ција) есента 1962 годича.3

Двете самостојни изложби на Мартиноски од 1961 и 1962 го- 
дина во Скопје, од кои првата претставуваше она што е наречено 
„ретроспективни фрагменти“ (беа изложени масла, темпери и цр- 
тежи од 1958 до 1961 година) се карактеристични по неколку мо- 
менти. Во обете, а особено во онаа од 1961 година4, се прикажани 
обидрсте на Мартиноски да пренесе и во сликите некои >од своите сло- 
бодни импровизации, реализирани во цртежите од тоа време.

Наредната самостојна изложба на Мартиноски беше одржана 
во 1965 година во Уметничката галерија во Скопје, co дела што беа 
создадени во последните две години по земјотресот (41 масло на 
платно и стакло). Тоа беа и натаму омилените мотиви на Мартичо- 
ски (мајка 00 дете, портрети, слободни композиции, мртви природи 
и сл.). Во нив се открива зголемена експресионистичка напнатост и 
силна желба за слободно третирање на изразните средства.

Во 1966 година во Белград, во Галеријата на домот на ЈНА, 
беше отворена еден вид „ретроспективна“ изложба на Мартиноски.



Всушност, таа беше составена од 31 експонат, од кои само 3 беа 
предвоени, а другите настанаа меѓу 1959 и 1966 година, од која ги 
имаше најмногу? Се гледа дека во текот на една година спомена- 
тигте настојувања на Мартиноски уште повеќе се развиле.

Критичарот на ,,Борба“ ја иарече оваа изложба на Мартиноски 
во Белград „Експрссионистички екстази“'\ Таа го откри, co понагла- 
сена наметливост, присуството на еротското во тогашното творештво 
на Мартиноски.

Наредната самостојна изложба на Мартиноски бсше одржана 
во Музејот на современата уметност во Скопје, од 8 до 30 јули 1969 
година. Неговите масла на стакло и платно опфатија творби соз- 
дадени главно во 1968 и 1969 година, а цртежите малку повеќе и 
дела од 1967 година.7 Изложбата имаше амбиции да го осветли по- 
опстојно ова творештво на Мартиноски. Овој пат е печатен каталог 
co подолг предговор, co целосни каталошки податоци, co биографски 
и библиграфски податоци и извесен број репродукции.8 Изложбата 
покажа дока Мартиноски и натаму се иридржува кон своите по- 
знати мотиви, откривајќи нешто што се забележуваше од 1967 го- 
дина наваму, односно, еден покомцлексен ликовен манир, co препле- 
тувањс на реалистички, експресионистички и фовистички елементи.''

Во 1970 година Мартиноски приреди своја самостојна изложба 
во Уметничката галерија во Скоије. Уметникот ја означи како „ју- 
билејна“, за периодот 1930—1970 година (што ,не е прифатливо co 
оглед на тоа дека првата самостојна изложба Мартиноски ја при- 
реди во 1929 година). Изложбата од 1970 година, според општиот 
творечко-стилски аспект, не се разликува од претходната, но сепак 
содржеше и некои нови моменти. Така особено се забележа желбата 
— веќе неколку пати пројавувана и порано — Мартиноски да пре- 
несе во своите слики некои од своите цртежи, особено о»ние работени 
како слободно импровизирани остварувања. Творбите означени co 
овој стремеж на Мартиноски, иако ја фиксираат неговата опитност, 
игривата леснина на неговиот потег, беа сепак послабо прифатени co 
оглед на редица недоследности во стилско-изведбена смисла.

Во вообичаените мотиви на Мартиноски се забележа едно на- 
стојување, што ќе биде карактеристично за тие последни години 
од неговиот живот и творештво: пренагласено зголемување на звуч- 
носта на колоритот, одбирање на силни, понекогаш дречливи еф(ек- 
ти, паралелно co сведуваље на претставите на извесна дводимен- 
зионална и декоративна шема, co нагласени графички иитервенции 
по целата површина на сликите. Што се однесува до цртежите, оние 
што се работени според модел го задржуваат истиот стилски белег 
какр и делата од претходните години: реалистичка посдапка co која 
секоја фигура, секој детаљ во цртежот се доведува до макзсимлана 
евидентност и убедливост, co мошне скржави и економични сред- 
ства. Цртежите што спаѓаат во слободно конструирани мотиви ја 
следат линијата што е забележлива и во сликите од истата катего- 
рија. Одиосно, тоа е и натаму послободна цртачка експресивност, 
често доведена до жестоки деформации на изразот.

Надвор од Скопје, самостојна изложба на Мартиноски е при- 
редена во 1969 година во Куманово, co цртежи веќе прикажани во 
Скопје. Последната самостојна изложба одржана за време на жи- 
вотот на Мартиноски беше приредена во 1971 година, co творби од 
различни периоди на нетовото творење, сопственост на колекцио- 
нерот Драган Весов. По смртта на Мартиноски беа приредени уште 
неколку самостојни изложби на негови дела. Првата беше ттриредена 
во 1973 година во Белград (27 април — 8 м5ај), во Културниот цен- 
тар на Белград, co 30 творби, замислени како еден вид „скратена" 
ретроспектива на неговото творештво.10 Исто така, беше поставена 12 
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мемори ј алната изложба, одржана во Уметничката галерија во Скопје, 
од 7 до 17 февруари 1974 година.11

Но творештвото на Мартиноски по неговата смрт е прикажано 
најцелосно на ретроспективната изложба во Музејот на современата 
уметност во Скопје од 30 декември 1975 до 10 февруари 1976 го- 
дина. Таа опфати голем број негови творби (слики, цртежи, гра- 
фики, скулптури, а -беше придружена од каталог co скратена мо.но- 
графска студија од авторот на оваа книга, одбрана библиографија, 
целосна каталошка обработка на експонатите итн.). Co мој 'избор и 
предговор, а во организација на Македонската академија на наукитс 
и уметностите (во нејзините простории) и МСУ од Скопје, во 1976 
година се одржа изложба на одбрани дела на Мартиноски. Потоа, 
во април 1979 година во Земун (Галерија сцене у Земуну), поставена 
од МСУ во Скопје, е одржана средна мала изложба, но co поинаков 
избор на делата. Конечно, во април 1981 година во Скопје (Ликовен 
салон на ДЛУМ) приредена е изложба на цртежи на Мартиноски, 
настанати меѓу 1967 и 1972 година.

Посебен момент во прикажувањето на творештвото на Марти- 
носки претставува отворањето на Галер-ијата на Никола Мартино- 
ски во Крушево. Оваа колекција е составена од творби настанати 
почнувајќи од најраниот перлод на неговото творење (поточно од 
1928 годииа) па co до 1970 година, co оглед ,на тоа дека некои дела 
се дополнително вклучени. Галеријата, и покрај сите слабости во 
конституирањето, претставувањетО' и аранжирањето на оваа колек- 
дија, отвори можност за проучување на творештвото на уметни- 
кот, барем во извесна условна смисла на зборот, како начелна, иако 
мопгне ограничена и грубо скицирана ориентација во неговиот 
развој.1'

Творештвото на Мартиноски .беше многу често следено од ли- 
ковната критика, особено за време на нетовите самостојни изложби. 
Во овој период се направени и неколку обиди развојно да се прет- 
стави неговото творештво.13 Во пристапот на критиката кон оства- 
рувањата од последната етапа на неговото творење постојано ал- 
тернираат два момента. Од една страна, речиси секој автор ги има 
предвид специфичната улога и значење на уметникот во созда- 
вањето и во развојот на современата македонска ликовна умегност. 
Притоа, co оглед на фактот дека неговото творештво ,до тоа време 
не беше поопстојно проучено и претставено, овие искажувања и на- 
таму имаа во себе доста елементи на несигурност и импровизација. 
Истовремено, актуелното творештво на Мартиноски често ја поста- 
вуваше критиката пред дилемата за објективен пристап, што нема 
да биде оптоварен co свеста за значењето на уметникот каио дел 
од историјата на македонската култура и уметност и како реална 
творечка вредност. Меѓутоа, во одделни текстови се формулирани 
и доста прецизни оцени за вистинската естетска, односно уметничка 
вредност на поновото творештво на Мартиноски. Посебен интерес 
предизвикаа >и неговите творби вклучени на изложбата на совреме- 
ната македонска уметност, одржана во 1969 година во Белград, Са- 
раево и Загреб. Тоа и овозможи на југословенската критика да се 
потсети на некои негови ликовни карактерист!ики и да ги спореди 
co сето она што во Македонија му претходи на дејствувањето на 
Мартиноски, како и во паралела co целото ]угословенско ликовно 
творештво.14 Притоа се укажува на неговата поврзаност co експре- 
сионизмот и co Париската школа, како и на оние елементи што се 
откриваат како однос на уметникот co ликовната традиција на не- 
говата земја. Се одбележуваа и основните тематско-содржински ка- 
рактеристики на делата на Мартиноски. неговиот специфичен ху- 
манизам проткаен co моменти на социјалност, интересот за човекот 
како објект на духовната и ликовната ангажираност на уметникот, 



поврзаноста co одреден тематско-мотивски блок, комплексноста на 
неговиот темперамент што се движи од лирски медитации до драс- 
тични искажувања на својата сензибилна природа итн. Се консти- 
туираше и ставот дека цртежите на Мартиноски повеќе успеале да 
ја зачуваат вистинската природа на неговото творечко битие и дека 
тие поцелосно го изразуваат и дефинираат. За сликите е укажано 
дека повеќе се придржуваат, токму поради преокупацијта co некои 
постојани мотиви, кон извесни стилски и технички шаблони, кон 
извесна професионална рутина.

Оттука, проучувањето и обработката на овој последен дел од 
творештвото на Мартиноски посебно ја налага потребата од селек- 
тивност во пристапот кон него.

1. ВИДОВИТЕ НA
ЕРОТИКА ВО
ТВОРЕШТВОТО НА
МАРТИНОСКИ
(1 961—1 973)

Уште при разгледувањето на претходниот развиток на Мартино- 
ски до 1961 годи.на можеше да се заклучи дека, co исклучок на тпе- 
риодот од крајот на четвртата до почетокот на шестата деценија, 
„еротскиот комплекс“ е трајна компонента во целото творештво 
на Мартиноски, што најцелосно му ја определува личноста, ја инди- 
видуализира на начин речиси лишен од двосмислености и кој нај- 
малку поттикнува на прашање дали зад таа компонента на него- 
вата уметност останува нетпто недоречено, стерилизирано co надво- 
решните „социјални норми“ и што е емотивно „закостено11. Во твор- 
бите на MapTiHHOCKM еротската материја се моделира како дијалек- 
тичка условеност од неговиот развиток како личност и творечки 
субјект. Таа претставува таква варијабила што мошне целосно и 
прецизно ја следи социј алната, приватната и професионалната ак- 
тивност на уметникот во текогг на неколку децении.15

Присуството на еротиката е уште една особеност во творешт- 
вото на Мартиноски, што многустрано го поврзува co поимот на 
експресионистичкото изразување воопшто. Во европскиот експре- 
сионизам на XX век еротиката е една од најсуштинските структури, 
онаа што можеби најцелосно го дефинира како филозофска, етичка 
или естетска поставеност спрема проблематиката на човековата егзи- 
стенција во нашата епоха и како нејзино уметничко соопштување.16

Елементите на „еротската реалност“ и на „еротската фанта- 
стика“ во творештвото на Мартиноски се појавија доста рано, во 
една континуираност и повремена алтернација co други теми. Ви- 
довме дека низ целата шеста деценија еротските или идилично-лзу- 
бовните сцени во некои цртежи на Мартиноски се веќе дефиниран 
однос спрема оваа проблематика <и, всуш-ност, веќе беа искажани co 
сосем слободен начин на користење на линијата и композицијата.

A. ЕРОТСКА ФАНТАСТИКА Во 1961 и 1962 година Мартиноски имаше самостојни изложби 
во Скопје. Уште во првата, што беше составена од дела од послед- 
ните три годиии на неговото дотогашно творештво (1958—1961), по- 
крај експонати од кои некои веројатно веќе беа излагани порано 
(портрети, фигури, мајки co дете, крушевски мотиви, мртви при- 
роди и сл.), беа изложени и масла co кои поизразито се обликува 
типот на еротската фантастика кај овој уметник.

Неко1и од овие слики веројатно настанале уште во 1959 и 1960 
година. Карактеристичен е обидот на Мартиноски да го пренесе во 
нив начинот на линеарното искажување од своите истовремени цр- 
тежи. Мотивите на овие масла, означени co метафорично-поетски 
наслови, се разрешени како нереалистички, фантастично-симболични 
фигурални композиции. Околу еден средишен елемент (во вид на 
круг, диск: претстава на сохчце, месечина и сл.) се предадени во вид 



на кружни и спирални групирања, во своевидии фигурални „ронда", 
„гирланди", „вериги", танцово-ритмичките шеми на чудните, мани- 
рични идилично-призрачни фигури.

Нивната општа шема се состои во извлекување на облиците co 
нагласена темна линија на рабовите, што ги доведува до пресилена 
издолженост сите детали претворени во „вретенести", „инсектовид- 
ни“ претстави. Наметлива е некаква брановидно-динамична извит- 
каност, кревкост, морбидна грацилност и „бестелеоност" здружена 
co гротескно-карикатурална деформација. Нагласената стилизација, 
што ги сведува на нешто декоративно-плакатско, е подвлечена co 
сурово, еднообразно, дречливо поставени бои. Тие се .најчесто зелено- 
жолта, портокаловоцрвена, темновишнова, темновиолетова, темно- 
сива, затворенозелена и сл. Блискост co овие фигурални „виденија" 
на Мартинслоки можеби може да се најде во некои цртежи на Паул 
Кле, особено во оние co кои овој уметник ги има илустрирано стра- 
ниците на „Кандид". Овие цртежи, предадени co уште „поизвлечени" 
и „раздробени" контури и грацилни, морбидни инсектовидно-чове- 
колик-и цртачки состави, претставуваат графичка шема, што е со- 
гледлива и во редица цртачки остварувања на Мартииоски од поче- 
токот на шеесеттите години.

Мотивите на овие слики на Мартиноски од 1961, 1962, 1963, 1964 
(прва појава на нивното сликање и co масло на стакло) година и 
понатаму навидум се поврзани co еден идиличен и поетизиран свет. 
Во ликовна смисла се изразува извесен диференциран пристап во 
одделни дела според мотивот, но општата пластична логика на обли- 
кувањето на овие дела е мошне кохерентна. Кај некои од овие слики 
е малку повеќе нагласена лиричноста и извесна сензуална воздр- 
жаност. Од други се ослободува понаметлива сензуалност, а ерот- 
ското се соопштува на попредизвикувачки начин. Така очигледно- 
ста на сексуалните атрибути (женск.и гради, полов орган и сл.) ја 
засилува морбидноста на оваа невесела, болно чувствителна умет- 
ност. Toа е особено наметливо во сликите „Месечина", „Ноќ“, (Умет- 
ничката галерија, Скопје), „Идила", „Игра“ (3. Мартиноска, Скопје), 
„Распеани виолини" (Драган Весов, Скопје) и др. од 1961; „Љубов- 
на игра" (3. Мартиноска, Скопје) од 1962, „Нежност“ (Е. Паковска, 
Скопје) од 1963, „Идила“, масло на стакло (3. Мартиноска, Скопје) 
од 1964, „Љубовен занес“ (Е. Паковска, Скопје) од 1965/67 година итн.

Постојат голем број цртежи настзЈнати од 1961 до 1973 година 
создавани во сродна формално-стилска обработка. Само што во цр- 
тежите творечката фантазија на Мартиноски е уште поневоздржана, 
а доаѓа до најдлабок израз уметничката визија, рафинман, вкус на 
уметникот. Некои од тие цртежи се работени co фина, co оиаа по- 
зната танка, „влакнеста“ линија на уметникот, кај други таа е 
претворена во цртачка трага што е немирно „шрафирана“, „вазал- 
чена“ и испрекината.

Богатството на еротската фантазија на Мартиноски се изрази 
во овој период и во една друга група дела, за кои може условно да 
се прифати, според мотивите и композициската организација, дека 
се извлечени од „митолошки“ репертоар: личат на некои претстави 
од античката грчка митолошка еротска фантазија, особено онаа што 
е вградена во уметничките дела. Само што во нив фантазијата на 
Мартиноски се приспособила кон еден изменет пластичен менталитет 
на уметникот. Тој сега до максимум ја усвитува еротската комгго- 
нента, претворајќи ја во речиси дијаболично и, истовремено, кари- 
катурално-гротескно претставување, co елементи на садизам и на- 
силништво. Во неколку слики на уметникот, почнувајќи од 1963 го- 
дина натаму: „Сатири и жени“ (Е. Паковска, Скопје) 1963—1965, 
„Поезија“ (Д. Геров, Скопје), 1965—1967, „Панови и нимфи“ (3. Мар- 
тиноска, Скопје) 1966, „Сатири и жени II" (3. Мартиноска, Скопје) 



1967, сите масла, и „Игра 11“ (3. Мартиноска, Скопје) 1967, темпера, 
се предадени тие сатирско-демонски личности како жестоко гонат, 
грабнуваат, силуваат голи жени. Овие беспомошно се предаваат, 
залудо се обидуваат да се одбранат, ее препуштаат на заедничкото 
задоволство или играат под звуците на свирката во рацете на „са- 
тирот“. Сите овие сцени се co мали димензии и имаат «емирна ком- 
позициона градба; фигурите се произлезени од истите експресио- 
нистички „калапи“ како и истородните цртежи на Мартиноски. Те- 
лата на жените се co нагласени атрибути на сексот, co делови де- 
формирани до изобличување, а нивните лица, co конвулзивно- 
гримасни изрази, се претворени во гротескни маси. „Сатирите”, „де- 
моните" се предадени co некаква токму сатирично-наивистичка има- 
гинација, што ги претвора нивните претстави во нешто истовремено 
непријатно, наметливо, агресивно и, од друга страна, шеговито и 
„незастрашувачко". Движењата на сите претставени фигури се нап- 
нати, пренагласени во динаммчноста на положбата и формата, и убе- 
дливо го толкуваат „настанот". Во овие дела се дејствува наместено, 
пресилено и театрално. Колоритот е составен од предимно окерни, 
жолти, портокаловоцрвени и црвени бои, небрежно, скицозно ре- 
шавани, што им дава некаков недовршен изглед на овие слики 
на Мартиноски.

Во модерната уметност постојат творби чија стилско-изразна 
конструкција е глобално сродна co она што го откриваат спомематите 
дела на Мартлноски.17 Co овој момент повторно се открива комплекс- 
носта на личноста на Мартиноски, која покажува, на разни начини, 
една отвореност за некои современи текови на европската (фигура- 
тавна) уметиост, обележана co експресионистичка изразност.

103. ЛУГЕ И ЖИВОТНИ, 1959 
PEOPLE AND ANIMALS, pencil 
молив на хартија 29,5x35,5 
'Сиг. д. д. Martinoski 1959 
Con. 3. Мартиноска, Скопје



Комплексноста на видовите во кои се изразува еротиката во 
творештвото на Мартиноски од неговата последна творечка етапа е 
особено очигледна во творбите во кои мотивот не е извлечен од 
некој симболично-фантастичен тематски репертоар.

Така, во некои слики љубовната страст се разоткрива во же- 
сток пароксизам на емоциите, во експресивно-натуралистичко раз- 
откривање на сексуалноста. Во маслото „Пролетен занес“ од 1965 
година (3. Мартиноска, Скопје) две голи фигури, машка и женска, 
се предадени во легната положба, co смели скратувања на телата, co 
искривени раце и нозе, co гротескно искривени глави, co змиесто 
извиткани прсти. Наметливата сексуална поента на ова дело е пот- 
силена co повеќе натуралистички моменти, на пример, во предава- 
њето на атрибутите на женскиот секс. Нешто сродно е решавана 
сликата „ЈБубов“, масло на стакло од 1968 година (3. Мартиноска, 
Скопје). Две страсно припиени фигури се исфрлени во просторот, 
пловат во него. Како и во првата слика, колоритот е „експлозивен“. 
докрај ја згорештува сцената, дејствува разлеано, провокативно.

Една низа творби, темпери и масла, настанати главно кон кра- 
јот на седмата дсценија, обработуваат еден вид танцови мотиви. Тоа 
се претстави на голи женски фигури, необично блиски co сродните 
визии на „танчарки“, толку често присутни во творештвото на Емил 
Нолде. Co баханална развиореност, co чудесно доловени елементи 
на ритмичко-танцови чекори проицирани во просторот, овие фитури 
се крајно деформирани. Необично е нагласена нивната агресивна и 
провокативна женственост. Меѓу нив спаѓаат темперите од 1967 го- 
дина: „Игра I", II, IV, V (3. Мартиноска, Скопје), маслото на стакло 
од 1967 „Танчарки“ (Е. Паковска, Скопје) итн.

Друга група дела на Мартиноски се однесуваат на сцени од 
кафеанскиот амбиент. Во нив смело, во френетична развеаност на 
композицијата, се инсинуира дел од карактеристичната атмосфера 
на .нашето време. Творбата „ГитариД масло на стакло од 1965/66 го- 
дина (семејството Тривановиќ, Белград), како и порано споменатоло 
масло „Пролетен занес“, беше изложена 1966 година во Белград. Co 
сета своја тематско-содржинска и стилско-изразна логика е вградена 
во ексцресионизмот. Тоа е една од оние творби co кои Мартиноски 
се јавува како еден од најдоследните следбеници на овој правец, 
особено во неговата „германска варијанта“. Кај Мартиноски таа се- 
когаш е проткаена co далечни сеќавања на Париската школа и „ко- 
регирана“ co една богата индивидуалност. Co дрски скратувања, co 
вешти профилирања на движењата и карактеризација на гримасно- 
гротескно предадените л-ица е инсинуирана просторија на некој ло- 
кал. Фигурите се прециозно-експресивно -издолжени, co пренагласени 
раце, нозе и гради (на жените). Колоритот, како и кај сите масла 
на стакло на Мартиноски, е една оргија на жестоки бои, во кои пак 
има некаква сродност co колористичката фантазија на Емил Нолде 
и во извесна смисла на Американецот Де Кунинг. Во некои други 
творби Мартиноски овој мотив на „игранки“ го работел на платно, 
но ликовно помалку возбудливо. Иако во нив е присутна истата 
основна сликарска постапка, како на пример во маслото „Игранка^ 
од 1971—1972 година (3. Мартиноска, Скопје), пренаметливиот гра- 
фицизам и колористичката небрежност ја намалуваат општата из- 
разност на делото.

Почнувајќи од 1966 година, по извесен број „свадби“ (сликани 
co масло 'на платно и стакло, во многу темпери и цртежи) еротската 
опсесија на Мартиноски пробива во предавањето на целата сцена, 
а посебно во фигурите на „невестите“. Во тие творби, како на при- 
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мер во маслата на стакло „Свадба П“ од 1966 година, што беше 
изложено на самостојната изложба на Мартиноски во Белград (се- 
гашниот сопственик е непознат), „Свадба“ од 1967 (Д. Геров, Скопје), 
„Свадба“ од 1968—1969 (3. Мартиноска, Скопје), како и во маслото 
на платно „Свадба“ од 1971 година (д-р Божо Видоевски, Скопје), 
во температа на хартија „Свадба“ од 1968 година (инж. Алеко Гризо, 
Скопје) итн., „невестата“ е прикажана co наметливо разголени гради 
и co „провокативност“ на целата нејзина фигура. Ова истакнување 
на женственоста е уште понагласено во неколку „пијани невести", 
што Мартиноски ги создаде во 1971 и 1972 година. Тука „невестата“ 
е предадена co карактеристични движења на личност под дејство 
на алкохол, а притоа уште повеќе е откриена нејзината женска гтред- 
извикателност. И без тоа анимираните сцени на овие дела се испол- 
нуваат co разиграна, наметлива, „дионизиска“ жовијалност.

Своите повторни допири co париските улици (1971) Мартиноски 
ги предаде co една „гросовска“ инспирација, измешана co нему свој- 
ствената шегобијно-карикатурална нота на карактеризација на ли- 
ковите и на истакнување на нивните манири. Во овие претстави де- 
војките се предадени co скудна облека, некако површно е допреи 
оној манир што го изразува еротскиот предизвик и што е забележлив 
и во некоги други творби на Мартиноски (сликата „Мулен руж“ 
од 1971).

Тука треба, според мене, да се приклучат и некои дела што 
според своите мотиви се изделуваат од претходната серија раз- 
гледани творби. Тоа се маслото на платно „Раѓање“ и маслото на 
стакло „Раѓање“, обете од 1965 година (3. Мартиноска, Скопје). Во 
првото дело сцената го прикажува <на еден натуралистички начин, 
полн co жестока експресивност, co некаква садистичка очигледност, 
моментот кога рожбата, наполу извлечена од утробата иа мајката, 
веднаш ја фаќа десната града на мајката. Оваа е предадена co болно 
искривена глава, co патетично подигнати раце co змиести прсти и 
гротескно-одбивно расчекорени нозе. Бруталноста на ликовниот трет- 
ман е потсилена co наметливата издолженост и деформација на фигу- 
рите, co експлозивната блескавост на колоритот (дречливожолтата, ин- 
тензивноцрвената на крвта што тече од телото на мајката итн.). Вто- 
рото дело го предава моментот на „раѓањето“ преку монструозно 
призрачни фигури, некаква морбидна мешаница на човеколики и 
инсектовидни форми. „Мајката“, легната на земја, пак co гротескно 
расчекорени нозе меѓу кои се наѕира рожбата влечена од една гола 
женска фигура, патетично, во голем грч ја искривила главата, а ра- 
цете, драматично свиткани, и ги држи една друга призрачна женска 
личност. Наметливоста на колоритот и неговата звучност во оваа 
слика се уште повеќе подвлечени. Вака третиран мотивот на „ра- 
ѓање“ се среќава и во некои цртежи на Мартиноски, а претходно 
беше разработен и во некои графики од крајот на шестата деценија.

Карактеристичен детаљ во оваа галерија на дела co еротски 
мотиви на Мартиноски е секако еден негов „Автопортрет“ од 1971 
година. Уметникот е предаден co впечатливо истакнати физички бе- 
лези на својата зрела доба. Зад него се претставени две голи жен- 
ски фигури како свират на „чело“ и „зурла". Распоредот и прису- 
ството на овие фигури на некаков метафоричен начин ја резимира 
таа опсесија на Мартиноски co еротското. Ова дело како да ја из- 
разува резигнацијата и меланхолијата на уметникот за нешто од- 
минато, што не и припаѓа повеќе на неговата личност, некаква „бол- 
ка за младоста“, како што би рекол Бора Станковиќ.



Во еден свој труд за одразот на скопскиот земјотрес (26. 7. 1963) 
во ликовната уметност се обидов да ја нагласам смислата и твореч- 
ката физиономија на делата што ја обработија таа тешка и дра- 
матична материја.18

Разгледувајќи го придонесот на Мартиноски во овој специфи- 
чен аигажман на македонските уметници, ја одбележав логиката на 
неговото цртачко творештво, она што е сублимен „екстракт", послед- 
на и најдлабока суштина на овој вид изразување на уметникот.19 Co 
овој обид да ја формулирам особината на цртежите co кои Марти- 
носки го синтетизира своето чувствување на една човечка траге- 
дија, сакав да не се остане само на нивото на поединечната визуел- 
на аналитичка дескрипција. Таа, впрочем, нема особена смисла и 
оправданост co оглед на неколку карактеристични моменти во по- 
јавата, во ликовното „конституирање" и во „јавното" презентирање 
на овој дел од творештвото на Мартиноски. Тој веројатно почнал да 
ги забележува своите доживувања \и визии за земјотресот (иако нема 
речиси ниту едно датирано дело) уште во 1963 година. На тоа ука- 
жуваат некои цртежи врзани за темата на скопскиот земјотрес, a 
што стилски се совпаѓаат co истовремените цртачки творби на Мар- 
тиноски од таа година, во koih се обработени други мотиви.

Целата проблематика на својот однос спрема скопскиот зем- 
јотрсс Мартиноски ја формулира преку сообразување co својот спе- 
цифичен начин да изразува трогателни, трагични теми. Видовме дека 
во неговото претходно творештво е доста честа ггојава кога тој, об- 
земен од некој момент од иепосредната реалност на своето време 
или од некој општ егзистенцијален проблем на човекот, го претвора 
од банален податок и обично емотивчо доживување во симбол, во 
поетизирана или идилизирана визија, во патетичен или драмски вид 
искажување co пластичните градби на своите творби. Токму таква 
е обработката на скопскиот земјотрес во „варијантата" на Мартино- 
ски. Таа е нагласено изделена во споредба co творбите на некои други 
уметници од Македонија и надвор од неа, што го одразија на свој 
начин скопскиот земјотрес.20

Притоа треба да се разликуваат цртежите работени co фло- 
мастер и креди, кои се помалку убсдливо решени. Елеганцијата на 
линијата, нејзината истанченост и дотераност, што е карактеристична 
за цртежите co молив, co фломастерот се проектира како поширока, 
посурова и „назапчена" трага, често создава впечаток на површна 
белешка или патемно „кроки". Co фломастер, на пример, ее работени 
и цртежите во мапата „Мартиноски — Скопје 1963" (Македонска 
книга, август 1964). Во обете групи цртежи, поделени според основ- 
ниот цртачки инструмент, другите карактеристики се идентични. Тоа 
се фигурални состави, мошне слободно изградени композиции во 
кои претставите на детски, женски и машки тела >се наоѓаат распрс- 
нати во просторот, во семожни позиции, односи. Просторот е „ап- 
страхтен", не го сугерира „амбиентот" на „настанот". Овие компо- 
зиции, и покрај својата често нагласена сложеност, дејствуваат ко- 
херентно, доближувајќи се во делата работени co фломастер до 
илустративност и декоративност. Меѓу цртежите co молив голем 
број откриваат посебна врска co композиционите шеми во средно- 
вековните фрески: co логиката на целото свое дотогашно творештво 
Мартиноски барал во ликовната традиција соодветна пластична ин- 
спирација. Во тој поглед особено се изделува еден патетично раз- 
решен цртеж, сведен на две фигури: мајка, која, co необично ис- 
танчена, елегантна и болно-патетична става, ја придржува својата 
рожба, co која заедно плови во неодредениот цростор, инсинуиран 
co ова дело (овој цртеж Мартиноски го изведе во монументални 
размери).

2. СКОПСКИОТ
ЗЕМЈОТРЕС КАКО 
ИНСПИРАЦИЈА 
(1 963—1 967)



Двете масла што се создадени во врска co скопскиот земјотрес 
се многу помалку возбудливи како остварувања. Иако и во нив е 
разрешена истата појдовна ликовна логика, тие се оптоварени co 
некои карактеристики што го смалуваат нивното доживување.

3. СЦЕНИ ОД
СЕКОЈДНЕВНИОТ
ЖИВОТ
(1 963—1 973)

Повеќе дела на Мартиноски од последниот период на неговото 
творештво обработуваат разновидни теми co „сцени од секојднев- 
ниот живот“ во најшироката смисла на зборот. Тоа се излети на 
уметниковата фантазија во некои елементи од секојдневниот живот 
што се слободно толкувави, без „фактогРаФска снимка“ и објективи- 
стичка обработка на реалноста.

Понекогаш тоа се мотиви што се изработени еднаш или се по- 
малку гтовторувани. Но постојат и тематски ,.блоковч“ co разработка 
во поголем број дела на Мартиноски. Така некои од темите се про- 
влекуваат во неговите остварувања од повеќе години, а други се 
присутни само во одредени етапи на оваа задна епизода од творе- 
штвото на Мартиноски.

А. СВАДБИ Еден од споменатите тематски блокови е составен од бројни 
дела co сцената „свадба".

Во 1961 година Мартиноски ги изработи своите последни платна 
од фазата на „крушевските" мотиви. Потоа настапи еден прекин од 
две-три години, во кои мотивот на „свадба“ не се појави во ниеден 
од дотогашните видови на обработка.

„Свадбите“ повторно се појавија во некои масла на стакло 
од 1964 година. Во 1965 година овој мотив веќе е обработеи во не- 
колку дела (едно масло на платно „Свадба“ се наоѓа во Музејот на 
современата уметност во Скопје; другите се во колекцијата на 3. 
Мартиноска или ка;ј други сопственици). Мартиноски тука ја про- 
должува композиционата шема и стилската линија забележана во 
обработката на „свадбите“ од претходниот период: тоа е оној при- 
стап co кој уште повеќе е нагласен шетовитиот, весел карактер на 
сцените co „свадба“ 1и манирично-карикатуралииот третман на ликов- 
ните средства, како основен белег.

Почнувајќи од 1965 па се до смртта на Мартиноски во 1973 го- 
дина, постоеше општа рамковна постапка во ликовното предавање 
на „свадбите“. „Настанот“ се одвива на улица. Во предниот план 
на композицијата се поставени „најважните" личности во сцената: 
младенците, музикантите co народни и други инструмонти (зурла, 
тапан, виолина), а до нив и одзади се натрупани останатите „уче- 
сници“ (роднините, „свадбарите11). Напати се појавува понекоја до- 
дадена фигура 'И елемент (на пример кученце во предниот дел на 
делото). Од двете страни се предадени елементи од староградска ма- 
кедонска архитектура. Меѓу неа понекогаш се извишува танко минаре 
на џамија. Оваа слободна композициона градба секогаш дејствува 
динамично, непресилено. Групата луѓе обично се шири во вид на 
„инка“ кон предниот план на делото, а насоката иа движењето е 
секогаш дијагонално поставеиа, co интересни скратуватва, нагласу- 
вање на карактеристични детали и сл. Облеката на личностите е 
фина измешаност на „модерната“ мода, co понекој детаљ од „град- 
ски“ костум, што може да изгледа „класичен“ или демодиран. Така 
„невестата“ е секогаш предадена во долга, бела невестинска облека, 
а во рацете држи китка цвеќе. „Младоженецот“ е претставен во долго 
палто, а на главата носи мала шапка, ноншалантно поставена. Дру- 
гите фигури се „обл>ечени“ според својата „возраст“, социјална и 
друга карактеристичност. „Движењето14 на „модата" особено е на- 
гласено кај женските фигури, на пример, смената на долгите здол-



ништа co „мини“ модата), наспоредно co игриви, но попредизвикувач- 
ки решенија (небрежно навлечена облека, така што се наѕираат раз- 
голените гради на „убавиците" од „придружбата").

Во општата изразна хомогеност, во стилската вкалапеност на 
делата co мотивот „свадба" се забележуваат одделни ликовни вари- 
јации, во зависност од извесни моменти. Така постојат одделни раз- 
лики меѓу делата сликани на платно од оние што се сликани на 
стакло. Во платната некои недостатоци или, поточно, пресилени мо- 
менти во изразноста на сликите на Мартиноски, условени од жел- 
бата својот израз да го направи што поиепосреден, жовијално-кокетен 
и експресивен во исто време, се позабележливи. Тоа се гледа во 
сликите кај разни сопственици од 1965 (Музеј на современата умет- 
ност, Скопје), 1967 (Фируз Назим, Скопје), 1968 (Драган Вузевски, 
Западна Германија), 1969 (Стојан Ќосевски, Скопје), 1970 (ЦК СКМ, 
Скопје); во темперите од 1967 (Лепа Хаџи Димова, Скопје), 1968 
(Алеко Гризо, Скопје) итн. Во овие „Свадби“ често е присутна ,,раз- 
леаноста" на контурите, површноста во предавањето на одделни де- 
лови на телата, претворањето на изразите во карикатурално-гроте- 
скни маски, co напати преголема драстичност на деталите. Наметлив 
е цртачкиот елемент што ги обработува облиците, ги „крши“, навле- 
гува низ еите површини, вознемирувајќи ја нивната колористична 
прегледност и чистотата на пластичниот ефект. Боите се полагами 
плитко, а фактурата наЈчесто дејствува „зрнесто", „гЈесокливо". Ра- 
ботена е без фини градации и односи на тоновите, дејствува декора- 
тивно-илустративно. Овие моменти се засилени од 1969 година до 
крајот на животот на Мартиноски.21

Во маслата на стакло Мартиноски во извесна смисла подобро 
ја остваруваше својата ликовна концепција на слободно импровизи- 
рани теми. Тоа произлегува од самата техника. Аглестоста на фор- 
мите, нивната декоративна стилизираност се смекнува, добива не- 
каква поразлеана трага. Целиот колорит е подифузно наслоен, co 
фактура во која повеќе се чувствува сочноста, кадифеноста на пиг- 
ментите, освен во случаи кога агресивната интензивност на тонот 
станала пренагласена или кога уметникот ги третира co помала при- 
лежност. Се изделуваат „Свадба II" од 1966 година, co игривата, ве- 
дра атмосфера, co необично танките, манирично поставени фигури, 
и „Свадба" од 1969 година (обете кај Злата Мартиноска, Скопје), 
решена co разлеани, сензуални форми, експресивност на деталите, 
co сочна интензивност на кадифесто користени бои (интензивни ни- 
јанси на црвената, жолтата, сината, лилавата, зелената) и co многу 
потсетувања на визиите на Марк Шагал и Мане Кац, „Свадба II" 
од 1970 година (изложена под бр. 38 во 1970 во Уметничката гале- 
рија, Скопје; кај непознат сопственик), решена co пошематизирани, 
карикатурално третирани фигури и многу поанимирана сцена, „Свад- 
ба“ од 1971 година (Славка Ѓорѓиева-Андреевиќ, Скопје), co издол- 
жени, вретенести, кревки фигури и игриви движења итн.

Маслото на стакло „Посмртен марш" од 1966 година (изложено 
1966 година во Белград на самостојната изложба на Мартиноски; кај 
непознат сопствоник) стилски е сосем идентично co „свадбите" од 
истата таа година. Сцената дејствува сликарски лесно, co шаблони- 
зирани дедали, а облиците на предмет1и1те, животните (коњите од 
погребната кола) и луѓето, се предадени co карактеристичната и на- 
метлива стилизираност и изразно-гротескна дефинираност на дви- 
жењата.

Сметам дека „свадбите" се една од формите што Мартиноски 
ги пронајде за своето подлабоко и. поинтимно изразување. Во нив 
се дефинира неговата поврзаност co нашето подрачје, co неговиот 
сгвецифичен шарм и менталитет. Но и опсесијата на Мартиноски 
co некои суштински моменти во животот на луѓето во социјалната 



и етничката ситуација во која се вклопени тие; се изразува ностал- 
гијата на Мартиноски за социјално-обичајните ритуали што полека 
исчезнуваат.

Во неколку дела настанати од 1966 до 1968 година Мартиноски 
обработи неколку ведри, непретенциозни мотиви: маслата на стакло 
од 1966 година „Партија на карти“ (Драган Весков, Скопје), и „Ша- 
хисти“ (Крсте Црвенковски, Скопје), маслото на платно „Картаџии“ 
1967—1968 година (3. Мартиноска, Скопј-е), маслото на стакло „Шах“, 
од 1966 година „Партија на карти“ (Драган Весов, Скопје), и „Ша- 
Паковска, Скопје) итн. Овие „сеанси“ на картаџии и шахисти имаат 
речиси идент-ични композициски состави и стилска обработка. Таа, 
од своја страна, се поврзува co стилските тенденции во други ис- 
товремени дела на Мартиноски, особено во „свадбите“. Како овие 
сцени е решена и сликата масло на стакло „Фудбалски натпревар“ 
од 1966 година (Драган Весов, Скопје).

Во втората половина на седмата деценија настанаа дела на Мар- 
тиноски co народни ора и воопшто co танцови мотиви. Под разни 
наслови („Оро“, „Тешкото“ и сл.) вакви дела се прикажани на само- 
стојната изложба на Мартиноски во 1970 година.

104. БОРЦИ CO КОЊ, 1960
FIGHTERS ON HORSEBACK 
туш на хартија, 30,2 X 25 
Сиг. д. д. Martinoski



Пред тоа, во две масла од 1965 година (3. Мартиноска, Скопје, 
и Собранието на СРМ, Скопје) ората се претставени во пејзаж, co 
редуцирани елементи на фигуритс и амбиентот во кој се сместени. 
Облиците се издолже-ни, кукленски елегантни, — ја претставуваат, 
всушност, истата обликовна шема како и во многу истовремени цр- 
тежи на Мартиноски. Ова е уште повеќе подвлечено во поголемиот 
број „ора“ и, воопшто, во ритмичко-танцовмте скици од 1970 го- 
дина.

Видовме дека Мартиноски во неколку дела на емотивен и сен- 
зуален начин обработи мотиви од кафеански амбиент, co претстави 
на „игранки“. Ист е случајот и co неколку претстави на концерти: 
на пример, маслото на стакло од 1965 година „Концерт на Бетовен" 
(3. Мартиноска, Скопје) и маслото1 на платно „Концерт“ од 1970 
година (Драган Геров, Скопје) во кој моментот на пикантното, „раз- 
голеноста“, не е присутен. Инаку, стилски, сите овие претстави на 
„концерти“ и „музичари“ се идентични co истовремените дела на 
Мартиноски од други жанровски подрачја. Кон сите овие дела co 
сцени од секојдневниот живот треба да се додадат извесен број ма- 
сла и цртежи што се однесуваат на тематика од војната и национал- 
ната историја. Стилски, во начинот на компоиирањето, сликањето, 
третманот на боите и цртежот, овие творби не донесуваат особени 
новини во веќе усвоениот тип на обработка на истородни поранеш- 
ни мотиви, ниту се изделуваат од истовремените дела во кои се об- 
работени други мотиви, на пример, „свадба". Сепак, во маслата на 
стакло oe забележува дека општата промена во психологијата на 
творештвото на Мартиноски дејствувала неговите „партизански ко- 
лони“ да се претворат во нешто милозливо, кревко, колористички 
привлечно и звучно.

Овие дела се излагани на повеќе тематски изложби и настанале 
во врска co нив (во Скопје: „Нашето минато“, 1968, „25 години 
АСНОМ“, 1969, „Нашето историско минато“, 1971; во Белград: „НОБ 
во делата на ликовните уметници на Југославија“, 1970).

Останатите дела :на Мартиноски од последниот период на не- 
говото творештво се врзани за мотиви што се постојано присутни 
во целото досегашно дејствување на уметникот. За сите е суште- 
ствено да се одбележи дека во нив тој нерамномерно ја следи изра- 
зната постапка применета во другите видови разгледани творби. 
Тоа значи дека во редица портрети и претстави на мајки co дете 
доаѓаше до израз експресионистичката компонента на нјеговото изра- 
зување, согледана и во друг вид дела од 1971 до 1973 година. Меѓу- 
тоа, а особено во последните години од своето творештво, во делата 
работени co модел Мартиноски се сообрази co стремежот за пофакто- 
графско предавање. Од друга страна, и во сите овие дела е при- 
сутна тенденцијата на Мартиноски да продолжи некои од своите 
поранешни стилско-изразни постапки.

Мотивот мајка co дете меѓу 1961 и 1973 година во твореш- 
твото на Мартиноски доживеа специфичен стилски развој. Тој за- 
почна co една група масла на платно, но во кои се испреплетуваат 
двете тенденции од претходната деценија: поаглестото, линеарно из- 
влекување на контурите и деталите е измешано co другата постапка 
што наблега на попластични, позаоблени облици, co извесна пого- 
лема реалистичка обработка. Тоа е видено во делата „Хризантема" 
(всушност мајка што дои дете) од 1961 (Претседателството на СФРЈ, 
Белград), „Девојче co цвет“ од 1960 година (Галерија Н. Мартиноски, 
Крушево) и „Невеста" од 1961 година (вили на ИС на СРМ, Охрид). 

4. ПОРТРЕТИ
И ФИГУРИ 
(1961—1973)

A. МАЈКА CO ДЕТЕ



други масла („Мајка co детс“. сопственост на Киро Георгиевски, 
други масла („Мајка co дете“, сопственост на (Киро Георгиевски, 
Скопје) и темпери (3. Мартиноска, Скопје) што треба да се вклу- 
чат во оваа група. Колоритот кај сите нив е во доминација на по- 
некогаш наметливи зелени, окерни, сини и црвени бои. Распределени 
се во „парцели“, што се испресечени co надолжни или вертикални 
линии на обоени потези.

Од 1961 година е „Доилка“ (Железарница „Скопје“, Скопје) која 
значи премин ком понагласена моделација на одделни делови (лицето, 
нскои партии на телото, главата на детсто) и подвлекување на извесна 
воздржана достоинственост и драматичност (масивното тело на мај- 
ката, зафрлената глава co горчливо-сериозен изглед на лицето итн.). 
Овој пристап кон мотивот е развиен во другата „Доилка“ пак од 
1961 година (Музеј 25 мај, Белград).22 Волуминозноста, заобленоста 
на облиците и нивната пластична цврстина се здружуваат co по- 
нагласен стремеж за пирамидална поставеност на фигурата. Спокој- 
ниот лик, доста грижливо моделиран на масивната ;и обла глава, 
изразува воздржана нежност и одвај забележлива насмевка.

Во 1962 година овие две тенденции и натаму се забележуваат 
во делата на Мартинсски. Таков е случајот co маслото „Мадка co 
дете“ (или „По доење“; сопственост на Душко Поповски, Скопје). 
Во неа е присутно и скулптуралното обликување на линеарното 
упростување. Воздржаната, крута обоеност на сликата создава „су- 
ва“, непривлечна фактура co неизнијансирани површини.

Во 1962 и 1963 година Мартиноски сликал дела co мајка и 
деца пред се co масло на стакло23, но, за жал, 'тие не се зачувани. 
Во маслата на платно работени според модел има стремеж кон из- 
весна реалистичка стилизација, а во стаклата постапката е посло- 
бодна, co разбиени облици и површини. Тоа се гледа во некои дела 
од колекцијата на 3. Мартиноска. Потоа, по 1965 година, Мартиноски 
значително инсистирал на еден погрижлив реалистички начин на 
обработка. Претстав-ите се ослободени од изразната напнатост. Тоа 
е како „пауза" кај Мартиноски во експресионистичкото изразу- 
вање. Така во две масла од 1965 година, „Доилка во сини димии“ 
(Евдокија Нолч, Скопје) :и „Доилка co плетенки“ (Крсте Црвенков- 
ски, Скопј-е) се синтетизирани овие моменти на поделикатно, по- 
грижливо реалистичко сликање. Обете се сликани co ненаметлива 
дотераност на облиците и разработка на младите физиономии на 
мајчинските ликови. Нервозната импулсивност на Мартиноски про~ 
бива во некои недоречени и недовршени делови. Колоритот во обете 
дела е слободно третиран, во комбинација на тонско и воздржано 
колористичко сликање.

Од стаклата сликани co масло во 1966 година се гледа колку 
таа техника „ја разјадува" и без тоа нагласената неконзистентност 
на сликарството на Мартиноски. Силуетите се издолжуваат и се 
истанчуваат во исто време, ја добиваат онаа кршлива, кукленско- 
манирична и артифициј ална форма што е забележана и во другите 
мотиви на Мартиноски работени во истата техника.

За 1967 година се врзуваат неколку претстави на мајки co дете, 
работени co масло на платно и на стакло, во кои е малку поинте- 
реоно предаван ликот на мајката. Монументалната извишеност во спо- 
менуваниде платна од 1961 година повторно е присутна, без волу- 
минозноста на облиците на женските фигури. Во некои од творбите 
тие се поелегантии, co нагласена префинетост на цртите (на пример, 
во „Мајка co дете“, масло^ на платно од 1967 година, Галерија Н. 
Мартиноски, Крушево; како и во двете „Мајки co дете“ во Белград, 
сопственост на Трпе Јаковлевски и на Љубица Новаковиќ).

По 1967 година во овој мотив повторно се јавува физички тип 
на мајка co блага заобленост на облиците на телото. Лицата се тре- 



тирани co дотерување на физиономските елементи, не толку co идеа- 
лизација на физичкиот изглед, колку co изградување на еден помо- 
ден и рутински пристап. Co тоа моментот на унифицираност, неам- 
бициозност на истражувањата посебно се нагласува. Боите се звуч- 
ни, доближувајќи се до опасноста да дејствуваат дречливо и агре- 
сивно, особено во интензивните плотни на зелената, жолтата, црве- 
ната и сината боја, Меѓутоа, во извесни дела од 1968-—1969 година се 
јавуваат некои моменти што можат да бидат означени како фовис- 
тичка или експресионистичка интервенција, колку во обликувањето 
на облиците, толку повеќе во распределбата на боите: низ петна, пар- 
цели или плотни co разни неправилни облици чгтн. „Доилка“, 1968 
(Никола Минчев, Скопје), „Мајка co дете“, 1969 (Мирослав Скаловски, 
Скопје), „Закрила“, 1969 (Музеј на современата уметност, Скопје), 
„Мајка co дете“, 1970 (Уметничката галерија, Скопје), „Мајка co дете“, 
1971 (3. Мартиноска, Скопје), „Доилка" 1973 (3. Мартиноска, Ско- 
пје итн.

Голем број претстави на мајки co дете или доилки Мартино- 
ски изработи и во своите цртежи co молив, креда, итн. Карактерис- 
тично е за сите нив, а особено во некои од 1967 година и понатаму, 
чувството на монументалност, достоинственост <и воздржаност на 
емоциите, што е проткаено во ставовите на ликовите на мајките.24

Се што е определено при разгледувањето на претходниот мо- Б. ПОРТРЕТИ И АКТОВИ 
тив на мајки co дете се открива и при разгледувањето на другите 
видови портретно творештво на Мартиноски, работени според модел. 
Тоа се прикази на ликови од омилениот амбиент на уметникот од 
скопските предградија. Мартиноски во текот на повеќе од една де- 
ценија сликал само женски ликови, ocbch ретките портрети по по- 
рачка, или кога го работел сопствениот лик.

Развојот се движи според истата веќе забележана логика. На 
почетокот на седмата деценија (1961—1962) Мартиноски ги обрабо- 
тува своите ликови co издолжуваше, co блага аглеста стилизација 
на контурите и ликовите: повеќе претстави на „девојки co цвет“ 
и „невести“ (Стопанска комора на СРМ, Скопје, вилите на ИС во 
Охрид, дела во редица приватни колекции итн.). Од 1962 година 
натаму продолжува поголемата експресионистичка означеност на 
фигурите и на заднината врз која се профилирани тие: во многу 
масла на стакло co претерано нагласена разработка на ликовите, 
ишарани co потези, петна, ленти на „жестоки“ бои што ги претво- 
раат физиономиите во нешто изместено, деформирано до гротескност 
и карикатуралност. Повоздржано дејствуваат маслата на платно. Веќе 
од 1963 година, на пример во „Девојче“ (Томе Буклевски, Скопје), 
a во извесна смисла и во маслото на стакло „Модел“ (Музеј на со- 
времената уметност, Скопје) се забележува повремено настојување 
кон повоздржани ставови и посмирена разработка на мотивот. Но 
една постојана осцилација меѓу некои елементи на реалистичката и 
експресионистичката постапка се забележува и во 1963 година, осо- 
бено во маслото на стакло „Црвена блуза“ (Музеј на современата 
уметност, Скопје), „Долговратеста циганкичка“ (Блаже Конески, 
Скопје), „Циганкичка во цел раст“ (Димче Беловски, Белград) итн. 
Повоздржана постапка се забележува во некои стакла од 1961 го- 
дина: „Циганкаб (Славко Јаневски, Скопје), „Седмата Циганкичка“ 
(Рабо1тнички универзитет, Струмица) итн. Таа тенденциј а ќе се из- 
рази и во неколку дела од 1965 година, најмногу во масла на платно: 
извесен вид на нерешителна, недовршена реалистичка постапка, на- 
рушувана co повреметѓи цртачко-стилизаторскм моменти. Во делата 
„Насмеано девојче" (Видое Смилевски, Скопје), „Насмеано девојче" 
(Евдокија Нолч, Скопје), „Две девојчиња“ (Галерија Н. Мартиноски, 
Кфушево, каде1 е погрешно датирана во 1963 година итн.) се прет-



ставени насмеани млади девојчиња, чии ликови и контури се под- 
влекувани или co цртачка обоена трага или co противставечи, че- 
сто доста неусогласени ггетна и плотни на главно жолтеникави и ро- 
зикави бои.

Во наредните две години (1966—1967) во редица масла на ста- 
кло постојано се забележува извесно издолжување и воздржана мо- 
нументалност, што е изразена ги кај многу мајки co дете. Некои по- 
доциежни остварувања, особено масла на платно и темпери од 1968 
и 1969 година, го наметнуваат типот на насмеани ликови, отпуштени 
фигури, силни, интензивни боења на целата површина на делото, co 
смирување на емотивноста и на експресионистичката изразностЛ 
Меѓутоа, стилизацијата на ликовите, „раздробувањето“ на плотните, 
пастуозноста на фактурата, итн., ги задржуваат овие дела меѓу ре- 
алистичката и, повеќе или помалку, фовистичко-експресионистичка 
цртачка и колористичка разработка. Мету ваквите дела спаѓаат: во 
1968 година „Девојче11 (Филип Костовски, Скопје), „Насмеано де- 
војче“ (Милета Томовиќ, Белград), во 1969 година „Циганкичка co 
цвет“ (Борис Петковски, Скопје), „Девојче co јаболко“ (Собрание на 
град Скопје, Скопје), „Две другарки“ (Музеј на современата уметност, 
Скопје) две „Невести“ (Крсте Црвенковски и 3. Мартиноска, Скопје) 
итн. Од 1970 до 1973 година Мартиноски ги обработуваше своите 
претпочитани модели на Циганкички како и истовремените прет- 
стави на мајки co дете, co онаа, повеќе или помалку наметлива, мон- 
денско-битова дотераност на мотивот. Оваа тенденциЈа co забеле- 
жува уште во „Насмеано девојче“ од 1968 година (Галерија Н. Мар- 
тиноски, Крушево), а многу понагласено во маслата „Насмеано пи- 
таче“, 1970 година (Музеј на современата уметност, Скопје) и во 
неколку девојчиња co цвет (на пример Kaj д-р Божо Видоевски) итн.

Во последниот период на своето творење Мартиноски наслика 
и неколку женски актови. Тие не можат да се доближат до најдо- 
брите остварувања на уметникот co овој мотив од претходните етапи.

105. ДВОЈКА И ДЕЦА, 1963
COUPLE AND CHILDREN, 
pencil
Сиг. д. Сред. Martin 63
молив на хартија, 30 х 37,5



Се изделуваат делата „Седнат женски акт“, масло на стакло од 1969 
— 1970 година (3. Мартиноска, Скоије), „Акт што стои“, од 1970 го- 
дина (Драган Геров, Скопје) и ,,Седнат женски акт“, масло на платно 
од 1972 година (3. Мартиноска, Скопје).

Од овој период се и неколку автопортрсти на Мартиноски. Се 
лзделуваат три, настанати во текот на неколку годиии. Првиот од 
нив, работен co пастел на хартија, е од 1968 година: co инсистирање 
на портретната блискост, co цврсти, заоблени форми, тој се разли- 
кува од подоцнежните. Така во „Автопортрет“, масло на платно од 
1969 година (Музеј на современата уметност, Скопје) Мартииоски 
се претставил co специфична психолошка разработка, здружена co 
импулсивен, динамичен, експресионистичко-импресионистички на- 
чин на градење на мотивот, вознемирена разработка на интензивни 
бои.26 Во ова дело се открива чудесна сродност на постапката на Мар- 
тиноски co еден „Автопортрет" на Оскар Кокошка, од истата, 1969 
година.27 Еден друг „Автопортрет“, co претстави на две голи фигури 
на „музичарки“ зад него, веќе беше разгледан во рамките на ■ерот- 
ското творештво на Мартиноски.

Мотивот на мртви природи во последниот период во творештвото В. МРТВИ ПРИРОДИ 
на Мартиноски стилски е мошне сроден co се што беше речено и 
за другите предмети <на уметниковиот интерес. Преовладуваат мрт- 
вите природи co цвеќе, а помалку co претстава на дивеч, како на 
пример во неколку дела од 1964 година: „Мртва природа co зајаци“ 
(Уметничка галерија, Скоггје), „Мртва природа co фазани“ (Видое 
Смилевски, Скопје итн.). Карактеристично е за сите мртви природи 
на Мартиноски до 1968 година, особено за оние што се работени 
на стакло, инсистирањето на слободна, речиси акварслска обработка, 
што ја наметнува кревкоста, речиси недоречената физиономија на 
овие творби.

Од 1968 до 1973 година Мартиноски наслика неколку мртви при- 
роди co плодови или риби co, условно сфатен, сезанистички при- 
стап здружен co повеќе елементи на фовистичка и експресиомистичка 
логика во третирањето на предметите и во колористичката обработ- 
ка. Се шодвлекува материјалноста на предметите (наборите на ткае- 
нините, мазните, блескави тела на рибите и плодовите итн.) слеани 
во звучни, заситени колористички плотни, разбивани co интервен- 
ции на обоени потези. Композицијата обично изгледа co „надигнат“ 
преден план, co доста скратувања. Некои од овие творби спаѓаат 
меѓу најинтересните остварувања на Мартиноски од последните го- 
дини на неговиот творечки богат и разновиден живот.

*

И во последната етапа од своето творештво Мартиноски не се 
задоволи co избор на само една ограничена тематска и стилска рам- 
ка. Меѓутоа, впечаток за унифицираност, за повторување на нетовите 
естетско-стилски настојувања, се наметнуваше и во ова време од 
1961 година натаму, и тоа не без оонова.

Пред се, Мартиноски беше стилски-изразно мошне прецизно 
„идентификуван“ уметник. Сите варијации, понагласени и фили- 
грански промени во неговата творечка постапка, никогаш не ја по- 
тиснуваа уметиичката индивидуалност на Мартиноски. Неговиот „ра- 
копис“, всушност еден цел кодекс на ликовни „знаци“ карактерис- 
тични за овој уметник, се провлекува и во овој период во секое 
дело на Мартиноски, градејќи ја таа општа атмосфера на стилисти- 
чка унифицираност.

Од друга страна, Мартиноски во седмата деценија се стремешо 
да изгради содржинско-формална поврзаност co се што им претхо-



деше на неговите последни творечки обиди. Притоа, значителен дел 
од неговите творби не значат само продолжување на веќе усвоенитс 
пластични формули во изминатите етапи на уметничкото дејствуваље 
на овој творец. Особено во оние што обработуваат разновидни ерот- 
ски визии на Мартиноски, поетиката на неговиот пластичен израз 
асимилираше одделни импулси од социјалната и духовната атмо- 
сфера на времето од втората половина на XX век и од некои мо- 
менти во движењето на современата ликовна уметност, особено од 
оние што се поврзани co новите варијанти на експресионистичката 
изразност во целиот свет.

Тоа се некои моменти што се појавиле како карактеристичен 
производ на времето по Втората светска војна и што ја изразуваат, 
всушност, климата на тегобност и неизвесност во една исклучително 
сложена историска епоха. Така, зборувајќи за видовите на фигура- 
цијата, особено на онаа што е означена co експресионистички беле- 
зи, авторот на книгата „Фигуративната уметност по 1945 година“~5 
одбележува дека голем број од најголемите имиња на современата 
ликовна уметност ја ставиле во заграда илузијата на својата физич- 
ка 1-1 творечка младост и, во нсмирното врсме од втората половина 
на овој век, на различен начин се определија за многу повоздржан 
и поконзерват1ивон, во формалната смисла на зборот, начин на ли- 
ковно изразување Карактеристичен примср за тоа о, меѓу другите, 
Оскар Кокошка, кој и во многу изјави ја посведочи својата резерва 
спрема иднината на современата ликовна уметност. Кокошка го спо- 
менувам co оглед на тоа дека некои стилски белези во извесен број 
негови понови дела, на пример од крајот на шеесеттите години, се 
мошне блиски (во една начелна смисла) co истовремените ликовии 
реализации на Мартиноски.

Мартиноски на разни начини се доближи и до некои модали- 
тети на ликовното иекажување и кај некои други истакнати умет- 
ници на XX век. Тоа доближуваље е најчесто во зависност од те- 
матско-содржинската основа на творбите на овој уметник.

Очигледно е дека врвните дострели на Мартиноски во ова вре- 
ме често се кријат во низа негови цртачки реализар-ии co молив, без 
оглед на мотивот и на неоосредниот стилски манир co кој се обли- 
кувани. Од досегашиите проучувања недвосмислено произлегува дека 
и овој дел од цртачкиот свет на Мартиноски треба да се смета. меѓу 
најзначајните делови на целото негово творештво, како еден од нај- 
рслевантните придонеси на уметникот во современата македонска 
уметност, во која, до денес, не е изграден ниту еден друг ни гцри- 
ближно значаен цртачки опус.
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ЗАКЛУЧОК

ОВА ПРОУЧУВАЊЕ на животот и делото на Никола Марти- 
носки имаше за основна цел да ја определи историската улога на 
уметникот во создавањето и во развитокот на современата македон- 
ска уметност, како неделив дел <од националната култура на Маке- 
донија воопшто. За тоа беше неопходно да се определи, пред се, ви- 
стинскиот уметнички придонес на Мартиноски, логиката и особе- 
ностите на неговата ликовна естетика, дострелите на нејзината ма- 
теријализација во делата на уметникот. Сето тоа е согледано како 
безусловен, основен критериум токму за определувањето на значе- 
њето на појавата и на дејствувањето на Мартиноски во македон- 
ската култура и уметност. Тоа е оној пристап што Миодраг Б. Про- 
тиќ го разјаснува, укажувајќи дека историското значење не ја опре- 
делува естетската, односно уметничката вредност, туку обратно, 
уметничките достигања на даден творец ја опгределуваат неговата 
вистинска историска улога, која се јавува како /нивна функција.

Co прифаќањето на оваа поставка, знаејќи дека таков пристап 
не м!оже да го 'измени значењето на суштествено творечкото постоење 
на Мартиноски во современата културна историја на Македонија, 
всушност се одбира патот за постигнувавве на обј ективна научна 
анализа и вреднување на секое .негово дело.

Co ваков пристап Мартиноски се открива во недвосмислена и 
мошне доследно реализирана улога на пионер на современата ма- 
кедоиска ликовна уметност, трајно, неимпровизирано поврзан co 
својата средина и co ликовната традиција на Македонија. Овој мо- 
мент е особено важен за творештвото на Мартиноски и за неговиот 
развој, бидејќи се провлекува како постојана, co различен начин 
и интензитет присутна структура, што произлегува од најдлабоката 
интима на неговата личност. Оттука, сето она што го впиваше во себе 
Мартиноскм во текот иа своето школување во Букурешт или во Париз 
од културите и уметностите на тие средини, никогаш не успеа да 
ја задуши и обесмисли таа длабока определеност на неговоло тво- 
речко битие. Несомнено е дека и некои моменти во неговото шко- 
лување, како што беше покажано во случајот co советите на Бисиер 
Мартиноски да „остане свој, балкански“, дејствуваа тој да ја запази 
низ целото свое творечко дејствување. Меѓутоа, асимилацијата на 
специфичните духовни и уметнички клими на двата големи европ- 
ски града во кои се изврши дефинитивно професионално оформување 
на македонскиот уметник исто така имаше решавачко влијание и ин- 
геренција врз неговото уметничко дејствување. Мартиноски умееше 
страсно, co длабока соживеаност, да открие и во различен степен да 
асимЈилира многу од елементите на актуелните движења во Париската 
школа сд крајот на третата деценија. Очигледно е, особено во првиот 
постпариски период, колку значеше овој момент во творештвото на 



Мартиноски за создавање една нова клима во Македонија во обла- 
ста на ликовната уметност. Уметникот воведе во таа средина на- 
стојувања на модерната уметност, рушејќи ги сите рамки што исто- 
рискиот развој на оваа земја ги имаше поставеио во ликовното и, 
воопшто, во уметничкото творештво. Мартиноски мораше речиси сам 
да го реализира процесот што обично го извршуваат генерации на 
ликовни уметници и, што е особено важно, во континуиран, логичен 
развој на сменување на одделни историски етапи и стилски струења.

ГледанО' од денешна перснектива, обидите и експериментите на 
Мартиноски мошне смело и решително се поставија наспроти сфа- 
ќањата на скопската и на југословенската социјална и духовна 
стварност. Противставеноста на дел од критиката спрема ликовните 
почетоци на Мартиноски произлегуваше од една општа, социолошка, 
културна и уметничка ситуација во тогашна Југославија. Ограничу- 
вањата на политичките, социјалните и духовните1 аспирации на тво- 
речката интелигенција во нашата земја беа особено драстично из- 
разени во Македонија, подвлечени co исклучително тешката еко- 
номска ситуација и co целосната национална обесправеност на маке- 
донскиот народ. Во услови кога голем број најистакнати југословен- 
ски уметници се насочија кон една смирена, граѓанска уметност, Мар- 
тиноски, co своите смели, често младешки невоздржани и недовр- 
шени стремежи, но полни co предизвик, co арома и нешто неочеку- 
вано и бизарно, претставуваше очигледен исклучок.

Несомнено е дека желбата за слоевито творење, за соопшту- 
вање на напластеното во сопствената личност, co што ја предизви- 
куваше средината во која дејствуваше, беше поттикнувана од извес- 
ни пријатели на Мартиноски. Тие го стимулираа да ја издржи таа не- 
рамноправна конфронтација, создавајќи атмосфера на ентузијазам, 
но и услови за хетерогени вредности во поединечните ликовни ре- 
зултати на Мартиноски. Мегутоа, во оцените на некои критичари 
од почетокот на четвртата деценија е одбележана новината вету- 
вачкото во делата на Мардиноски. Од денешна перспектива, во тој 
однос бездруго имале доста храброст и далекугледост одделни автори 
(М. Кашанин, Р. Петровиќ, II. Слиепчевиќ, Р. Пуриќ, Д. Недељковиќ), 
без оглед на тоа што и тие нееднакво и недоследно ја вреднуваа то- 
гашната уметност на Мартиноски. Стануваше збор за млад творец, 
врзан за амбиент кој, според сите своиг општи белези, ие можеше да 
биде сметан како погоден за појава и за развој на уметност co екс- 
пресионистичко-симболички настојувања, co редица предизвици (во 
содржинска и формална смисла) во споредба co една смирена, кои- 
формистичка граѓанска ликовна естетика.

Уште во првиот скопски период Мартиноски преку сите свои 
ликовни реализации и co неколку свои текстови ја нагласуваше 
желбата да изврши еден вид синтеза меѓу освоените модерни из- 
разни средства и своето доживување на средновековната ликовна 
традиција. Степенот на хомогеноста на овие различни поттици и ни- 
вото на органската синтеза што уметникот ја постигнуваше во од- 
делни творби несомнено се нееднакви. Односот на Мартиноски кон 
иканите и фреските од Македонија еѕ пред се, емотивен и многу 
малку поттикнат од посистематичен пристап кон иив, co знаења 
што се здобиени посредно или патемно. Но главна беше улогата 
на фината визуелна интуиција на Мартиноски, која во пластичната 
структура на едно дело од традицијата умееше да открие елементи 
што можат да се вградат во е!ден актуелен пластичен изразен аи- 
стем. Меѓутоа, несомнено е дека Мартииоски во овој свој напор по~ 
стојано беше свесен за величината на ликовното наследство, на- 
споредно co чувството за потреба од свои „уметнички корени“, како 
еден вид самочувство за достоинствата на сопствената национална 
култура so минатото, противставени на прозаичната стварност на 



времето во кое тој живееше. Мартиноски, поради тоа, повеќе пати 
инсистираше дека вистинскиот современ израз во Македонија и во 
Југославија може да се изгради само како функција на тоа повр- 
зување меѓу традицијата co еден модерен сензибилитет. Се разбира, 
стремежот за нациоиален стил итн., не можеше да има поинакви ре- 
зултати, освен една специфична „балканска“ индивидуализација на 
сопствениот ликовен израз на Мартиноски, врз моментите од таа по- 
стојана поврзаност co националното подрачје. Односно. не можеше да 
им послужи како директна инспирација или повод на идните гене- 
рации на ликовни уметници.

Мошне рано Мартиноски се сроди co еден специф.ичен социјален 
и етнички амбиент. Во Скопје, се до крајот на својот живот, Мар- 
тиноски најде неисцрпен извор на своите инспирации во модели 
од трошните ромски маала. Логиката на неговиот однос спрема овие 
модели се формираше во зависност од дијалектиката на неговиот 
живот и уметнички развој. Уште во првите творечки обиди Марти- 
носки го доживеа овој амбиент co една типично човечка и умет- 
ничка чувствителност. Кога во натамошниот процес на своето 
зреење како личност и уметник, особено co укажувањата на крити- 
ката и на некои пријатели од левицата, Мартиноски стана свесен за 
причинската страна на животната и на социјалната ситуација на 
своите модели, тој можеше, без потреси и дилеми, да ја продолжи 
нивната обработка, виесувајќи во неа извесна понагласена насоче- 
ност и ангажман од хуманистичко-социјален карактер, изразени во 
општата емотивно-психолошка и визуелна градба на неговите дела. 
Тоа беше, впрочем, оној дел од македонската стварност во кој <на 
најдраматичен начин се изразуваше реалноста на нејзината сива, 
тегобна, нерадосна историска стварност во предвоениот период. Ин- 
флацијата на многу дела на Мартиноски co претстави извлечени од 
ромската средина, настој увањето на неговите купувачи од добро 
ситуираната граѓанска класа, пред и по војната, да ги гледаат не- 
говите модели не како реалност на една социјална ситуација, туку 
како нешто бизарно, егзотично, нешто што може да се определи 
како „среќни дивјаци“ или „насмеани бедници“, дејствуваше како 
корозија во понатамошното творештво на Мартиносии (особе-но пра- 
веното по порачка), маскирајќи ја co своевидна хипокризија реал- 
носта на едно постоење, во кое некои состојби не се изменети ни 
до денес.

Односот на купувачите спрема ( - mi- о-и, освен во одделни 
случаи, не беше co стремеж да му се укаже поддршка како на тво- 
речко битие, туку задоволуваше1 извесна потреба за уметничка твор- 
ба од уметник co одредена репутација или желба co нејзино поседу- 
вање да се означи одреден општествен статус. Сепак, факт е дека 
некои свои реализации од суштинско значење за него Мартиноски 
можеше да реализира само преку „приватната иницијатива" на не- 
кои поимашливи лица -од Скопје. Мислам на неколку ѕидни декора- 
ции што уметникот ги изработи пред војната. Во нив Мартиноски 
можеше поопстојно да ја реализира својата желба за монументално 
творење, како еден од обидите на неговата стТомената идеја за из- 
градба 'на -еде|н национален пластичен израз. Но најголемата од нив 
(за Мартаноски секако најзначајната, поради својот вид и обем), де- 
корација во „Океан“ тој ја реализира сепак како своја творечка 
авантура, изложувајќи се на ризиците, што се покажаа реални, да 
не ја добие официјалната поддршка.

Епизодата co „Океан“ ја завршува и целата низа „провокации" 
што Мартиноски ги исфрли во арената на јавниот и уметничкиот 
живот на предвоено Скопје -;и Југославија. Комбинацијала на социјал- 
ни и уметнички моменти ја наоочи л-ичната еволуција на Мартиноски 
кон помирни творечки патеки, остварени co »амортизирана“ провока- 



ција, го водеше кон изразни механизми што беа поприфатливи за 
тоа време и посообразени co општата клима во Југославија и во голем 
дел од европското ликовно творештво. Б. Доривал, Л. Трифуновиќ 
и М. Б. Протиќ ги означија тие појави како враќање кон реалноста, 
кон класичната уметност како инспирација. Во тие појави се вршеа 
полар|изации на разни модалитети на реалистичко фигуративно из- 
разување. Мартиноски се најде во еден чуден меѓупростор на овие 
тенденции. Неговото творештво -— и во своите почетоци и подоцна, 
co многу елементи се доближи co своите варијанти на „ангажира- 
ност“, co својот вид на изразување на социјалните проблеми, кон 
елементи од германскиот експресионизам се до „новата објектив- 
ност“, како и до ликовната постагтка на „земјашите", а подоцма, на- 
пати, и до меланхолично-песимистичкиот израз на француските „ми- 
зерабилисти" од типот на Грубер и др. Но Мартиноски имаше до- 
пирни точки и co естетиката на социјалната уметност кај нас во 
ликовна смисла, особено co своите дела од крајот на четвртата де- 
ценија.

Во сето свое творештво Мартиноски му посвети посебно вни- 
мание на мотивот мајка co дете. Според оите индикации, овие прет- 
стави се јавија кај Мартиноски веднаш по неговото враќање од 
Париз. Co нерамномерна фреквенција по годииите и бројот, во пр- 
вата половина на четвртата децен.ија овој мотив се развива тесно 
сроден co настојувањата на Мартиноски своите ликови често да ги 
предава како хиератични, аскетско-светителски ликови. Така и не- 
колку негови мајки co деца имаат аспекти на „византинизам", „ико- 
ничност“. Во втората половина на таа деценија е многу поголема фи- 
зиономската портретна разработка на мајките, што се движи од лир- 
ски истражувања до речиси натуралистички нагласувања на физичката 
и социјалната беда. И во повоениот период мотивот мајка co дете се

106. ЗЕМЈОТРЕС II, 1964
EARTHQUAKE II, coal 
јаглен иа хартија, 24,3 х 37,5 
Сиг. д. д. N. Martinoski 64 
Con. 3. Мартиноска, Скопје



развива во тесна сроденост co општиот стилски развој на Мартиноски. 
Во него се сменуваа етапи во кои тие творби се доближуваа до по- 
нагласено објективистичко ггрикажување или кон повеќе или по- 
малку изразон експресионистични јазик. Се поретки беа оние оства- 
рувања на Мартиноски во кои мотивот мајка co дете се издигнуваше 
до поамбициозни ликовни резултати. Во иконографска смисла, нај- 
интересни се некои творби од периодот од 1956 до 1958 година, а по- 
тоа неколку од периодот од 1959 до 1961 година. Во нив е изразен 
стремежот мајката да се предаде co извесна монуме/нталност, co 
спокојно и закрилничко држење, додека општата пластична струк- 
тура се содржи во реалистичко тонско сликање, co извесни експре- 
сионистички моменти во обработката на физиономиите и во третма- 
нот на боите. Сета останата продукција на Мартиноски co мотивот 
мајка co дете, co исклучок на повеќе цртежи од периодот од 1967 
до 1970 година, претставува композициска и ликовно еднолична и 
непроменлива шема.

И многу други свои мотиви од предвоениот период Мартиноски 
ги развиваше и во своето понатамошно творештво. Таков е случајот 
co моделите и мотивите од ромската средина. Покрај користењето 
на ликови од тој амбиент за своите „мајки“, Мартиноски, како и во 
својот претходен развој, од 1945 година натаму создаде огромна 
галерија портрети и фигури од оваа етничка група, од силе возрасти. 
Карактеристично е дека во нив се следи една доста ограничена ево- 
луција, без оглед на тоа што во одделни фази на повоениот период 
и тука се случуваат промените што се забележливи и во другото 
творештво на Мартиноски.

По ослободувањето, освен мотивите што ги работеше и порано, 
Мартиноски го прошири својот интерес во повеќе насоки, што беа 
предизвикани од редица причини. Во краткиот период на -своето деј- 
ствување во Народноослободителната борба, Мартиноски веќе соз- 
даде извесен број цртежи co мотиви од таа стварност на едно хе- 
ројско и револуционерно време. Потоа, во периодот на социјалистич- 
киот реализам, Мартиноски беше принуден да се сообрази co но- 
вите барања за еден специфичен општествен и професионален ангаж- 
ман во своето ликовно творештво. Неговото предвоено творештво, 
често означувано како несообразливо — co своите „декадентни" бе- 
лези, co своите „деформации“ итн. — co изградбата на една тенден- 
циозна, реалистичка уметност, не можеше да му служи како појдов- 
на основа, без оглед на реалноста дека неговите дела од последните 
години на четвртата деценија се работени во еден несомнено реа- 
листички стил, тогаш нагласно означен од критиката, токму од ле- 
вицата, како исполнед co социјален ангажман и актуелност. Дла- 
боките искушеиија од духовен и творечки карактер во овој период 
беа една од причините во своето натамошно творештво Мартиноски 
да се стреми кон надраснување на ограничените тематски и творечки 
рамки што му беа поставени и нему и на целото уметничко творештво 
во нашата земја во периодот на социјалистичкиот реализам. Тие на- 
стојувања имаа различни и противречни творечки резултати во твор- 
бите на Мартиноски.

Некои епизоди, на пример ерупцијата на неговиот цртачки та- 
лент во галеријата на цртежи од 1952 до 1955 годииа, обележени 
co моменти тто ги нареков оимболичен експресионизам, се дел од 
стремежот на Мартиноски за обнова на неговите уметнички хори- 
зонти, за вклопувањ-е во нив на искуствата и на климата на едно 
ново време. Тие претставуваат значаен момент не само во творештвото 
на Мартиноски, туку и во општата ликовна клима на Југославија од 
првата половина на шестата деценија. Наспоредно, се појави сери- 
јата дела на Мартиноски co ликови и сцени од иародниот живот. 
Најобемни се неговите настојувања да го доживее и пластично да 



го фиксира амбиентот на своето родно место Крушево. За разлика 
од неговите цртежи меѓу 1952 и 1955 година и натаму, крушевските 
мотиви во ликовна смисла се наоѓаат во просекот на остварува- 
њата на овој уметник и повеќе се означување на менталитетот не 
само на Мартиноски, туку и на едно време.

Во други видови мотивски ангажирања на Мартиноски тој по- 
спонтано реагираше на некои настани и појави на своето време. Так- 
ви се редица цртачки остварувања поврзани co скопскиот земјотрес 
од 1963 година, иако и на оваа тема Мартиноски не се обиде да соз- 
даде поамбициозна реализација. Сензибилноста и лирскиот мента- 
литет на уметникот создадоа од овие цртежи галерија на деликатни, 
манирични и еднообразни излети на линијата низ просторот, осло- 
бодувајќи ја визијата на уметникот од стриктната поврзаност co 
конкретниот настан.

Така се доживувани, всушност, и неговите еротски мотиви. 
Еротското во творештвото на Мартиноски е, исто така, една од не- 
говите постојани структури, дел од неговата најинтимна личност 
што го определува како биолошко-психолошка и творечка индиви- 
дуалност. Поради тоа, во сето негово творештво, од предвоените дела, 
означени наспоредно co елементи на социјална порака (на пример 
творбите до почетокот на триесеттите години co претстави на жени и 
на амбиентот од „полусветот“ на Скопје), па иреку остварувањата 
во „Ок'еан“, се до редица цртачки и сликарски остварувања од сед- 
мата деценија, еротиката е 'еден од посебните придонеси на Марти- 
носки во современата македонска и југословенска уметност. Умет- 
никот ја формулираше оваа материја како суштествен дел на чове- 
ковата егзисте1нција, ја подигаше во многу цртежи уште од петтата 
деценија на ниво на егзистенцијална драма на ч-овекот, за да се до- 
ближи опасно, особено во некои подоцнежни дела, до работ на фри- 
волноста и ласцивното. Како и сите негови слободни визуелни ме- 
дитации, творбите co еротска означеност на Мартиноски се работени 
во духот на често екстремно ,напнат и вознемирен експресиоиистички 
јазик. Во поглед на актуелноста на неговите настојувања, еротското 
во делата на Мартиноски од шестата и седмата деценија е едновре- 
мено блиско според својот дух (па дури 'и според стилскиот јазик) 
co иаметливата присутност на еротиката воопшто в-о светската умет- 
ност —■ и не само ликовната — од истото време. Овие појави се сме- 
тани како вид на ослободувачка акција на уметниците, како отпор 
спрема хипокризијата и етичките норми на нашето време, а против 
реакционерноста на низа современи политички системи. Видовме 
дека овие моменти пробиваа и во други тематски подрачја на Марти- 
носки, на пример во големиот број негови „свадби“ каде еротскиот 
момент се појави вовлечен во одделни претстави на „невестите“.

Кон други сцени од „секојдневниот живот“ Мартиноски при~ 
стапи co својата позната л>убопитност и усет за карактеристичното 
во секојдневното. Оттука произлезе реп-ертоарот на неговите оства- 
рувања co претстави на игранки, концерти, картаџиски сеанси итн., 
во кои Мартиноски патемно ги скицираше своите импресии.

Ако од овие перспективи повторно се вратиме кон означува- 
њето на уметничкиот и историскиот придонес на Мартиноски, треба 
веднаш да заклучиме дека тој е необично зиачаен и исклучителен 
за македонската современа уметност и култура. Мартиноски и Ли- 
ченоски пред војната претставуваа единствени творечки индиви- 
дуалности, кои можеа да бидат означени како израз и на модер- 
ните, актуелни настојувања и на дадениот национален амбиент, на 
нетовата ликовна традиција и сегашност. Тоа беше, истовремено, 
творештво кое co своите врвни достигања се вградува во основите 
на македонската современа уметност и во општата полифонија на 
југословенското ликовно творештво.



Особено е значајно местото на Мартиноски во повоеното маке- 
донско творештво, кога дејствуваше во сложената улога на педа- 
гог, културен и општествен работник и творец. Несомнено е, сепак, 
дека суштествено изменетата ситуација на неговата земја и на не- 
говата личност прдизвика редица дилеми кај Мартиноски и го по- 
стави пред испит неговиот морален и професионален интегритет. 
Меѓутоа, без оглед на нерамномерноста на неговите резултати, без 
оглед на творбите во кои се изразува една творечка „отпуштеност", 
рутина и небрежност, Мартиноски co многу свои врвни остварувања 
ја стимулираше општата ликовна култура во Македонија, влегувајќи 
во голем број јавни и приватни колекции, откривајќи се во илустра- 
циите на редица книги, co оној коефициент на редок сликарски и 
цртачки талент што сепак пробиваше во секое негово дело. Несом- 
нено, и кај Мартиноски се открива онаа толку честа појава, забе- 
лежана кај повеќе негови југословенски и странски колеги, чија 
творечка и животна зрелост не е означена co откритијата и револу- 
ционерноста на нивната творечка младост. Меѓутоа, повторувам, co 
своите највисоки творечки резултати Мартиноски останува неоспор- 
НО' основоположиик на современата македонска уметност. Сметам 
дека инспиративната сила на неговото творештво допрва ќе се от- 
крива во мерата во која ќе растат напорите за целосно откривање 
на неговиот богат и сложен опус. Тоа беше една од најинтимните 
желби и настојуваЈва на авторот на ова проучување на животот и 
на творештвото на Никола Мартиноски.





ЗАБЕЛЕШКИ

У в о д
1 Меѓутоа, тоа се често и многу оштетени ма- 

сла, темпери, акварели и цртежи. Во оваа колек- 
ција се наоѓаат доста творби на Мартиноски од 
периодот на социјалистичкиот реализам, цртежи од 
сите периоди итн.

2 Каталог на творештвото на Мартиноски за- 
клучно co 1967 година е поместен во втората кни- 
га на мојата докторска дисертација: Никола Мар- 
тиноски 1903—1973 (во ракопис), одбранета на Фи- 
лозофскиот факултет во Белград во 1975 година. 
Заради просторот, овој каталот и разновидната 
документација (писма, архивски и други мате- 
ријали) овој пат не можеа да бидат печатени.

Во каталогот на ретроспективната изложба на 
Мартиноски (Музеј на современата уметност, Ско- 
пје, 25. XII 1975 — 10. I 1976) се претотавени во 
мој избор 261 експонат: масла, акварели, темпери, 
цртежи, графики, скулптури, илустрации на кни- 
ги, настанати од 1922 до 1973 година, a co ката- 
лошки податоци за нив.

3 Лазар Трифуновик, Српско сликарство 1900
— 1950, Београд 1973; Миодраг Б. Протиќ, Срп~ 
ско сликарство XX века, I—II, Београд 1970; Ber
nard Ѕ. Myers, Les Expressionnistes Allemands, Pa
ris, 1967; W. Haftmann, Malerei im 20. Jahrhunder, 
Miinchen 1965; John Peter Selz, Gelman expressio
nist painting, University of California Press 1974; Hans 
H Hofstatter, Peinture, gravure et dessin contempo- 
rains, Paris 1972; Jean Cassou, Panorama des Arts 
plastiques contemporains, Paris 1960; Bernar Dorival, 
Savremeno francusko slikarstvo III, Sarajevo 1960; 
Giulio C. Argan, L’Arte moderna 1770/1970, Firenze 
1971; Pierre Cabanne, Psycologie de I’art erotique, 
Paris 1971; Dr. Zoran Konstantinovic, Ekspresioni- 
zam, Cetinje 1967.

4 Борис Петковски, Никола Мартиноски 1903
— 1973, докторска дисертација, Филозофски, фа- 
култет, Белград, 1975 (во ракопис); Борис Петков- 
ски, Никола Мартиноски 1903—1973 (во каталогот 
на ретроспективната изложба), МСУ, Скопје 
1975/76.

5 Борис Петковски, Творештвото на Никола 
Мартиноски, Културен живот, 5—6 (Скопје 1963).

6 Елена Мацан Чукиќ, Никола Мартиноскиѕ 
Споменица, МАНУ, Скопје 1974, 19—38. Во споме- 
ницата е печатен и прилог co преглед на изложби, 
награди и библиографија (нецелосна).

7 Борис Петковски, Никола Мартиноски, Сли- 
ки и цртежи, (предговор), МСУ, Скопје, 1969.

8 Види Елена Мацан Чукиќ, Сликарството во 
Вардарска Македонгсја од создавањето до пропа- 
ста на стара Југославија, 158—166; и Уметноста во 
НОБ, 473—474, во: Историја на македонскиот на- 
род 3, Скопје 1969; Antonie Nikolovski, Makedonija: 
Umetnost XX veka, Enciklopedija likovnih umjet- 
nosti JAZU T-3, Zagreb, 1966, 382—384; Борис Пет- 
ковски, Современо македонско сликарство, Маке- 
донска ревија, Скопје 1981 (co укажување на уло- 
гата на Мартиноски во ова творештво).

1

9 Boris Petkovski, Savremena makedonska. umet
nost (predgovor) MSU, Skopje, Beograd, Zagreb, 1969; 
Борис Петковски, Дспекти на цртежот во Маке- 
донија, (предговор) МСУ, Скопје 1967,

Ј0 Александар Гурчинов, Скица за развито- 
кот на поновото македонско сликарство, Разгледи 
1, (Скопје, септември 1958); Gligor Cemerski, Zna- 
ci obnovljene duse, Danas 14. 2. 1962, Boris Petkov
ski, Danasnja makedonska likovna umetnost, Sin- 
teza 10—11 (Ljubljana 1968), 60—66.

11 Борис Петковски, Одразот на скопскиот зем- 
јотрес во делата на ликовните уметници, Разгле- 
ди 6 (Скопје 1971), 564—584; Борис Петковски, Ви- 
довите на ангажираноста во македонската ликовна 
уметност, Разгледи 9 (Скопје 1972), 931—940; Бо- 
рис Петковски, Националното и традицијата во со- 
времената македонска ликовна уметност, Разгледи 
10 (Скопје 1972), 1044—1071; Boris Petkovski, Soci- 
jalna umetnost u Makedoniji 1930—1950, bo: Nadreali- 
zam socijalna umetnost. MSU, Beograd, 1969, 61—63. 
истиот, Социјални мотивиу y стваралаштву Николе 
Мартиноски, Културно наследство VI, Скопје 1975; 
Истиот, Социјални мотиви у стваралаштву Николе 
Мартиноског до 1941, Зборник за ликовне уметнос- 
ти, 12, Нови Сад 1976; истиот, Парискиот период 60 
творештвото на Никола Мартиноски, Годишен збор- 
ник на Филозофскиот факудтет во Скопје, Скопје 
1976.

12 Душан НеделжовиК, Типичност јужносрби- 
јанског омладинског сликарства, Јужни преглед 3 
(Скопље 1931).

13 Тоа се често документи co нееднаква вред- 
ност, но посебно се интересни за определување 
на овој уметник. Така, на пример, писма поврзани 
co настапи на некои предвоени и ппвоени излож- 
би, оригинали или копии на кореспонд енција по- 
врзана co продажба на дела, искажувања на при- 
јатели и сл. Неколку нетови писма упатени до 
пријатели, на пример некои пишувани до Синиша 



Пауновиќ во Белград, укажуваат на материјал- 
ната, психичката и творечката состојба на Мар- 
тиноски во разни моменти на неговиот живот.

14 Меѓу сите оние, на кои сум им крајно бла- 
годарен за добиените податоци и соопштенија, ќе 
ги споменам особено: д-р С. Радојчиќ, д-р Д. Не- 
дељковиќ, д-р X, Поленаковиќ, Д. Коцо, Р. Пу- 
риќ, 3. Мишковиќ, С. Пауновиќ, М. Тривановиќ, 
д-р М. Кашанин. Потоа сопругата на уметникот
3. Мартиноска, С. Мартиноски, X. Борјару, Марија 
Ѓукниќ, Нора Шкодреану, Шундика Шкодреану, 
Емилија Теофилова, меѓу неговите роднини.

П Р В Д Е Л

ж и в о т

1 Историја на македонскиот народ 2, Скопје 
1971.

2 Д-р Александар Матковски, Крушево низ 
г1сторијата, во: Крушево, НИП Нова Македонија, 
Скопје.

3 Види: Душан ПоповиД, О Цгшцарима, Бео- 
град 1937; Н., Крушево некад и сад, Вардар 
13. 1. 1934, 292.

4 Наведено според усното соопштение од Шун- 
дика Шкодреану. Ова на своите деца им го рас- 
кажувал Коста Мартин, кој тврдел дека некој 
нивен прадедо дошол од некое место во Јужна 
Италија.

5 Во семејството му е запазен споменот дека 
при една епидемија на дифтерија набавил серум 
за вакцина дури од Цариград, а и дека на своја 
сметка плаќал свадби и погреби на своите co - 
седи. Коста Мартин имал и сестра, чиј син Капе- 
тану бил зограф, работел и живеел во Букурешт, 
се до почетокот на XX век. Жена му Анушка има- 
ла роднини во Солун и дел од нив уште живеат 
во овој град.

6 Што се однесува до датумот на раѓањето, 
Никола Мартиноски во своите документи и авто- 
биографски изјави го наведува 15 август 1903 го- 
дина. Меѓутоа, во соопштението што ни го има 
дадено на Е. Мацан Чукиќ и мене, а и од сооп- 
штенијата на неговите сестри, произлегува дека 
точниот датум, сепак, е 18 август 1903 година. 
Никола Мартиноски имал три брата и четири се- 
стри, од кои по Првата светска војна останале 
живи само сестрите Емилија и Шундика и бра- 
тот Стерија, кој исто така е умрен.

7 Имотот го одржувале поголем број селски 
семејства, а големата куќа ја опслужувале десе- 
тина слуги. Членовите на семејството Мартин го 
посетувале еднаш годишно имотот патувајќи co 
воз до Белград, а потоа co брод до Турну Севе- 
рин од каде до Алмажел се префрлувале co кола. 
Никола почнале да го носат тука кога имал 6 
години. Татко му го задржал имотот според не- 

целосните податоци, веројатно, некаде до пред 
Првата светска војна.

8 Куќата на Мартиновци била опремена co 
мебел и предмети купени отстрана, а собите биле 
покриени co персиски килими и други скапоцени 
предмети. Самиот Коста, неговата сопруга и де- 
цата се облекувале богато, натавувајќи ја својата 
тоалета дури и во странство.

9 Jovan Hadi-Vasiljevic, Skoplje i njegova oko- 
lina, Beograd 1930.

10 Види: Скопје (монографија), Белград 1970, 
30—32.

11 Според соопштението на Панче Димитров од 
Скопје, школски другар на Мартиноски, тпе всуш- 
ност од 1912 до 1915 година веќе оделе во српско 
основно училиште, почнувајќи од третото одде- 
ление.

12 X. РадивојевиИ, Пет деценија са палетом, 
Експрес, 25. 2. 1963: „Кога Мартиноски стапил како 
чирак ... во работилницата на зографот Димитрие, 
имал само 15 години.. Во соопштението што ни 
io даде мене и на Е. Мацан Чукиќ, Мартиноски, 
исто така, повеќепати го потврди овој датум, што 
и онака се чини најверојатен.

13 X. РадивојевиД, Пет деценија са палетом . . .
14 Елена Мацан Чукиќ, Никола Мартиноски, 

Споменица, МАНУ, Скопје 1974, 19.

15 Јован Поповски, Никола Мартиноски: Ве- 
лико је уживање радити данас, за нашег савре- 
меника, Политика, 27. 12. 1964.

16 Според Е. Мацан Чукиќ, во куќата на Ди- 
митар Андонов Папрадишки, каде што денес жи- 
вее неговата тетка, се наоѓале и неколку копии од 
Гвидо Рени што зографот ги работел при пре- 
стојот во Киев. Една копија се наоѓа и во сопстве- 
ност на Ѓорѓи Попов, Скопје.

17 Е. Мацан Чукиќ, Никола Мартиноски, 20.

18 За влијанието на Д. Андонов врз Марти- 
носки може да се заклучи според една изјава на 
Мартиноски: „Трагите на културата на нашата 
иконографија, co сите свои високи креаторски вред- 
ности, а особено нашигге величествени монументал- 
ни фрески, ги носам во себе уште од првите де- 
нови, од мали нозе, од почетокот на свеста, без 
оглед на сето она што подоцна го добив, научив, 
без оглед на сета сликарска култура добиена по 
европските школи и музеи“. (Јован Поповски, Ни- 
кола Мартиноски: Велико је уживање радпш да- 
нас, за нашег савременика ...).

19 Спрред изјавата на Мартиноски, во публи- 
кацијата: 50 години фудбал во Македонија, Јуби- 
лејно издание по повод прославата на 50-годиш- 
нината од основањето на ФСЈ и на првите клубо- 
ви во Македонија, Скопје 1969, тој бранел за 
тогашниот ССК и „Вардар“. Тоа било уште во 
1918 година, како што произлегува од усното со- 
општение на Никола Булатовиќ, еден од првите 
скопски фудбалери, Панче Димитров и Ганчо Ха- 
џикостов, кои играле фудбал co Мартиноски уште 
во времето на Првата светска војна. Се чини дека 
полицијата не гледала добро на собирањето на овие 
млади Македонци, а особено и пречело името „Вар- 
дар“ (според Н. Булатовиќ, всушност, првиот клуб 
се викал ,,Македонија“), поради што наскоро му го 
промениле името во ССК (Скопски спортски клуб). 



Мартиноски играл фудбал и во Романија („Трико- 
лор“) и во Париз (Ред-стар) и едно време по вра- 
ќањето во Скопје.

20 Сликарите Д. Баженару и К. Михалчеа ми 
ги поднесоа своите изјави (1974) во писмена форма. 
Меѓутоа, според публикацијата: 100 De Ani de la 
ifiintarea Institutului de arte plastice „Nicolae Grigo- 
rescu“ din Bucuresti 1864—1964, Bucuresti 1964, из- 
гледа дека првиот позначаен штрајк, организиран 
од Друштвото на студентите во Школата за убави 
уметности во Букурешт, во 1920 година, бил исто- 
времено co големиот генерален работнички штрајк. 
Co ова се става во прашање изјавата на Баженару 
и Михалчеа за годината на нивното прво запозна- 
вање co Мартиноски. Точно е, од друга страна, 
дека Слободна1та академија во Букурешт е осно- 
вана во 1918 година од уметниците Стеријади, Ве- 
рона, Петраску итн.

21 Во каталозите на Школата, почнувајќи од 
1920 година, се среќава името на Мартиноски во 
различна форма, најчесто како Николае Марти- 
неану.

22 Запишаните без гимназија немале право да 
бидат професори во средни школи.

23 Според Т. Борјару, роднина на Мартиноски, 
овој во 1923 година едно време бил во Скопје, по- 
ради семејни причини. Co еден акт на Министер- 
ството за култура и уметност во Букурешт бр. 
16922 од 17.4.1924 година, упатен до директорот на 
Школата за убави уметности, му се одобрува на 
ученикот Мартинеану Николае да ги даде, на кра- 
јот на школската година што е во тек, теоретски- 
те испити од претходната година што му останале
неположени.

24 Постои заверен препис од докумептот на 
Дирекцијата на уметничката школа во Букурешт, 
бр. 15 од 13 јуни 1927 година: свидетелство за завр- 
шување, во кое се сведочи дека „Мартинеану Ни- 
колае целосно ја завршил Школата, секција за 
специјализирање, и дека е класиран прв на кон- 
курсот за завршување, секција сликарство.

25 Види: Bissierе, Musee des Arts Decoratifs, 
Paris 1966, каде ce тврди дека Бисиер имал го- 
лемо морално влијание врз своите ученици, сме- 
тајќи ги за пријатели од кои и тој може да учи.

26 Види: Историја на македонскиот народ, Ин- 
ститут за национална историја -— книга III, Скопје 
1969.

27 Изложбата во 1922 година била составена од 
слики на Љубо Бабиќ, Ц. Вареш, Т. Кризман, С. 
Рашкај, Ф. Туркелз, Франгеш и Црниловиќ (види: 
Д. ФртуниЕ, Прва сликарска изложба у Скопљу, 
Јужна Србија, I, (Скопље, 31.3.1922, 74—75). Втора- 
та била изложбата на белградската група „Лада“ 
во 1924 година.

28 Во 1929 година Мартиноски се обидел да 
излага за првпат и на една колективна изложба 
во Белград, но безуспешно. Co едно свое писмо од 
7.9.1929 година Мартиноски се обратил до Друштво- 
то „Цвиегга Зузориќ", молејќи да излага на есен- 
ската изложба од таа година, нагласувајќи дека во 
времето на нејзиното одржување ќе биде отсутен 
од земјата. He учествувал на оваа изложба, зашто 
не живеел во Белград. Засега не се знае дали Мар- 
тиноски навистина бил некаде во странство во 1929 

година и каде. Постои можност да бил на пат во 
Романија (усно соопштение од Борјару, Букурешт).

29 Аноним, Друштво пријатеља уметности, 
Скопски гласник, 22.3.1930; и: Аноним, Друштво 
пријатеља уметности, Скопски гласник, 29.3.1930 
година.

30 Аноним, Уметнгсчко поподне са чајанкоч,
Скопски гласник, 1.5.1930 година.

31 Види: Растко ПуриР, Поводом изложбе г. 
Николе Мартиноског, Вардар, 5.9.1935, каде се на- 
ведува дека од изложбата на „Облик“ од пред 
неколку години биле откупени над 20 дела.

32 Аноним, Прослава на факултету, Скопски 
гласник, 31.1.1931 година. Притоа е оггворен и Му- 
зејот на Јужна Србија.

33 Никола Мартиноски, МогуКности и начин 
развитка ликовне уметности у Вардар. Бановини, 
Вардар, 22.5.1932 година.

34 Аноним (Ј. Костовски), У разговору са сли- 
каром Г. Николом Мартиноским, Вардар, 30.10.1932 
година.

35 Никола Мартиноски, Поводом изложбе Ју- 
госрбијанских уметника, Вардар, 4.5.1933 год.

Види особено: Угљеша Рајчевиќ, Здружение- 
то на југословенските ликовни уметници на Вардар- 
ска бановииа во Скопје, Разгледи, 8.9.1980.

36 Види: Никола Мартиноски, Фреске у Скоп- 
љу, Вардар, 5.1.1933. Овие фрески, всушноет ja 
претставувале трговијата, индустријата и другите 
занимања во „Јужна Србија“. Вториот напис е: 
„Никола Мартиноски, Изложба Караџик-Стојано- 
виН, Вардар, 16.2.1933, За фреските на Настасиевиќ, 
упатувајќи му некои забелешки на својот колега 
во однос на композицијата и едноличноста на ли- 
ковите, смета дека тој успеал да се сообрази co 
народната уме.тност и дека „го разбрал не само 
нашиот човек, туку и пеговата душа“. Во текстот 
за заедничката изложба Караџаќ-Стојовиќ Мар- 
тиноски всушност големо внимание и посветува на 
положбата на младите уметници во Македонија, 
укажувајќи на о-паѓањето на ликовната уметност 
во неа. Тој смета дека во оцената на еден умет- 
ник што дејствува во 'таква средина треба да се 
води сметка co какви тешкотии тој мора да се 
справува за својот опстанок. Оттука, co колегија- 
лен однос и внимание, тој укажува кај Караџа на 
позитивните моменти, што ги смета како „наслед- 
ство од нашите стари сликари фрескисти", а осо- 
бено во температа „Распјатие ,11

37 Никола Мартиноски, Потреба основања једне 
сликарске уметничке школе у Скопљу — Мишље- 
ње г. Николе Мартиноског, акад. сликара, Вардар, 
13.4.1933.

38 Бора АнтиБ, Да ли су уметничке слике на 
зидовима једног ноКног локала уметност или порно- 
графија?, Политика, 15.4.1936. Во написот е образ- 
ложено дека Мартиноски примал наем од 2000 
динари, кој му овозможувал слободно творење. 
Уште во есента 1935 година, уметникот бил прину- 
ден да му ги „објаснува“ своите разголени фигури на 
шефот на скопската полиција: тој, како „школуван“ 
и „напреден" човек, сметал дека делата во „Океан“ 
не го навредуваат „јавниот морал“. Но санитет- 
ската комисија во март 1936 повторно покрена- 



ла „постапка“, што довело до формираше на но- 
ва комисија за „вештачење" (во која бил и сликарот 
Драгутин Инкиоотри), чија одлука требало да биде 
решавачка за судбината (да останат или да бидат 
отстранети) на делата во „Океан“. Комисијата 
„пресудила“ Мартиноски да ги преправи своите 
дела (Аноним, Дванаест фреско-композиција г. Н. 
Мартиноског у скопском шантану „Океан“ морају 
се премазати по паредби полиције, Време, 6.12.1936).

39 Бора Антик, Због уметничких фресака у ка- 
фани „Океан“, сликар г. Никола Мартиноски осу^уен 
је на педесет динара глобе или један дан затвора, 
Политика, 15.4.1937.

40 Во својата одбрана Мартиноски укажувал
дека таквата лажна хипокризија става под удар 
многу дела на уметноста, на јавни места и во 
музеите. Умеггникот, убеден дека има право, дека 
неговите дела не се порнографија, бил решсн да од- 
лежи во затвор колку што бил осуден. Во написот: 
Аноним, Параграфи и сликарство. Скопски гласник, 
7.4.1937, се заклучува: Полицијата. . . He ги оценува 
уметничките работи според ниедна естетичка тео- 
рија. . . Така... г. Мартиноски (ќе) има можност 
да го научи в затвор она што не го научил во 
уметничките академии на Букурешт и Париз, a 
тоа е парадоксот дека уметникот може да соблаз- 
нува повеќе од животот“. в

41 Доаѓале да ги видат и од други места на 
Југославија: наводно (според М. Тривановик), до- 
знале за нив и во Холандија, од каде било пишу- 
вано да не се премачкаат до доаѓањето на „заиите- 
ресираните“. А имало и понуди за печатење на 
репродукции во колор co дела од „Океан“. Потоа 
следувале 3—4 порачки за ѕидни декорации кај 
приватници во Скопје. Самиот Мартиноски co Ma
lta ги прифаќал „мешаниците“ околу овој локал.

42 Карактеристични се писмата на Мартино- 
ски од Пауновиќ, од 3.2.1936, од 1.4.1936 до 16.12. 
1936, 15.12.1937, 20.12.1938, 16.12.1938 итн., во кои 
бара поддршка од својот пријател.

43 Види: Слободан Марковиќ, Југословенската 
меѓувоена боемска поезија, Македонска книга, Скоп- 
је 1976, каде се објавени песните на Мартиноски: 
„Кафеането „Океан“ (87) и Цгианска мајка (88). 
Песните се датирани во 1927 година, а тоа е, барем 
за ,,Океан“, погрешна дата, co оглед на тоа дека 
Мартиноски ги сликал своите ѕидни слики во овој 
скопски локал дури 1935 година. Алузиите во тек- 
стот веројатно се однесуваат на проблемите што 
му ги создала поли-цијата во 1936 и 1937 година, a 
што е и поверојатна дата за песната.

44 Растко Пурик, (Поводом изложбе r. Николе 
Мартиноског, Вардар, 5.11.1935) тврди дека за не- 
колку дена изложбата од 1935 ја посетиле 2000 
лица и дека е откупен рекорден број дела (21). Така 
Љ. М. Добричанин (Сликарска изложба г. Нгсколе 
Мартиноског, Скопље, најбоља сликарска пијаца у 
нашој земљи, Правда, 18.12.1936), одбележува дека 
на својата изложба од 1936 година Мартиноски 
пред нејзиното завршување веќе продал 14 дела.

45 Мирослав Виторовик, Изложба г. Николе 
Мартиноског, Наша реч, бр. 1, 25.2.1939; М. Из- 
ложба г. Н. Мартиноског, Скопски гласник, 2.3.1938.

46 Познанството co Кризман, веројатно, датира 
најдоцна од крајот на 1935 година, кога македон- 
скиот уметник во декември престојувал во Запре- 

шиќ кај Загреб, а потоа во Љубљана, каде што 
исто така имал намера да организира своја 43- 
ложба. Постои можност прија/телството co Кризман 
да е воспоставено и порано, co оглед на тоа дека 
хрватскиот уметник повеќе пати ја посетувал Ма- 
кедонија (почнувајќи уште од 1912—1913 година), 
работејќи редица мотиви од оваа земја. Во Загреб 
Мартиноски се зближил co неколку други уметни- 
ци, меѓу кои Тартаља, Ј. Бужан (познат co бројни 
дела од циганскиот живот) и К. Страјниќ. Според 
писменото соопштение од 17.4.1974 на д-р А. Бауер, 
Мартиноски бил мошпе добро прифатен во загреп- 
ските ликовни кругови.

47 Во своите повоени изјави Мартиноски осо- 
бено ја подвлекуваше улогата на Друштвото во 
културниот живот на предвоено Скопје и во него- 
вото сопствено творештво (К. Чемерска, Никола 
Мартиноски, Скопје на. мојата младост, Починка, 
22.1.1972).

48 Ова е наведено според усното соопштение 
на Зорица Мишковиќ, мошне ангажиран член на 
„Јефимија ; Аноним, Усмене новине у Скопљу, 
Глас Полога, Тетово, 9.1.1937.

11

49 Види: Борис Петковски, Животот и тво- 
рештвото на Василие Поповиќ-Цицо, предговор за 
ретроспективната изложба, МСУ Скопје, 1973.

50 Аноним, Hum Енеја у Скопљу, Вардар, 21.5. 
1933; Р. Пурик, Сликар Никола Енеја, Вардар, 16.11. 
1933. Во овој текст Пуриќ прави споредба меѓу двај- 
ца колеги, покажувајќи дека ја претпочита умет- 
носта на Мартиноски, кој значително се одделил 
од академското сликање.

51 Co писмото од 1.8.1973 Г. Теодоровик ми 
соопшти дека Мартиноски самиот се сметал (а и 
Теодоровиќ -така го ценел) како хуман и напре- 
ден уметниж. Но тој не се согласувал co, како што 
вели Теодоровиќ, едно доста догматско гледање 
кон улогата на уметноста, што го застапувала гру- 
пата „Живот“, на која и припаѓал овој колега на 
Мартиноски. Сметајќи го ;тоа како „заблуди на мла- 
доста“, Теодоровиќ му дава право на Мартиноски. 
Од друга страна, сликарот Мирко Кујачиќ ми 
тврдеше дека во груггата „Живот“ го сметале Мар- 
тиноски како близок до нејзините настојувања, („до- 
писен член“, како што се изразил Кујачик во 
усното соопштение), во поглед на мотивите и сти- 
лот.

52 Аноним, Три наша позоришна сликара, По- 
зоришни лиот VII (Скопље 1939). За Мартиноски 
и колегите во списанието е пишувано и во брое- 
вите II, III, VI од 1939 година (за сценографијата 
на „Тартиф“ и „Отело“ итн.). Нивната заедничка 
работа траела до 30 септември 1940 година, кога 
Мартиноски го напуштил Театарот. Неговите колеги 
останаа во оваа установа co извесни прекини (Цицо 
за време на војната) се до крајот на нивниот живот, 
односно на нивната кариера на сценографи.

53 Тодор Маневик, Г. Мартиноски који искљу- 
чиво слика Цигане излагаКе у Београду, Време, 
21.11.1938. Во написот се изнесува дека Мартино- 
ски интензивно се подготвува за својата изложба 
на почетокот на идната година (1939 во Белград). 
За изложбата е водена преписка меѓу М. Тривано- 
виќ, Н. Мартиноски и „Цвиета Зузориќ“. Од неа 
произлегува дека Тривановиќ ја барал салата во 
Уметничкиот павилјон на Калемегдан за февруари 



1938 година (писмо од 8 октомври 1937 год.), а дека 
изложбата може да биде отворена дури во јуни 
1938 година. Изгледа дека настапиле некои недо- 
разбирања, поради што Мартиноски, co писмото од 
29 октомври 1938 година, го исзвестува Друштвото 
„Цвиета Зузориќ“ дека не е подготвен да излага 
во јануари 1939 година и моли да му се даде салата 
во март таа година. Следувал одговор co кој му е 
доделена сала за изложба во тој месец, но во соп- 
ствена режија. Тривановиќ ми изјави дека Марти- 
носки не можел да ја прифати, co оглед на тоа 
дека не располагал co средства за нејзината реали- 
зација.

54 Види: Тодор Маневик, У Охриду и о Охриду, 
Време, 18.8.1940.

55 Види: Историја на македонскиот народ 3, 
Скопје 1969, 292-293.

56 Види: Борис Петковски, Животот и творешт- 
вото на Василие Поповиќ-Цицо, МСУ, Скопје 1973.

57 Никола Марггиноски, XXVI Биенале во Ве- 
неција, Социјалистичка Зора, 25.9.1952 .

58 Никола Мартиноски, 1900—1950. Педесетго- 
дишнина на југословенското сликарство, Нова Ма- 
кедонија, 1, 2, 3.5.1954.

59 Меѓу бројните критики на Никола Марти- 
носки во Нова Македонија спаѓаат: Јапонска гра- 
фика, 15.6.1958; Југосло венска, графика, 4.7.1958; 
Изложба на ликовни уметници на Босна и Херце- 
говина, 28.9.1958; Творечкиот пат на Вангел Ко- 
цоман, 10.10.1958; Англиска графика во бои, 8.5.1959 
итн. Меѓу инструктивно информативните текстови 
спаѓаат и: Како треба да се гледа една уметничка 
изложба, Културен живот, 23.4.1951 (напис за по- 
требата од подготовка за разбираше на уметнич- 
кото дело); Македонската уметничка галерија, Со- 
цијалистичка Зора, 15.7.1952 итн. Види и Аноним, 
Околу школата за применета уметност во Скопје, 
Разгледи, 2.7.1953, за одговорот на Протуѓер и Ли- 
ченоски и др. на една статија на Мартиноски во 
Политика 'од 15.4.1953, во која тој ја напаѓа про- 
грамата и работата на Школата.

60 Ѓорѓи Механџиски, Моите ученици се гор- 
дост на ликовната уметност, Нова Македонија, 
21.2.1965; Марко Арсовски, Малуброен народ — го- 
леми дела, Млад борец, 25.11.1965 итн.

61 Види: Борис Петковски, Некои основни ка- 
рактеристики на ликовниот живот во Скопје (1944 
—1966), Музеј на град Скопје, Зборник I—II, (Ско- 
пје 1965/1966), 96, каде се укажува дека во 1961 
имало 65, 1962 45, а во 1963 година 47 изложби.

62 Слободан Марковик, Туга једног доајена, 
Борба, 1.3.1967; Славко Јаневски, За она што беше 
најавено, Нова Македонија 4.6.1967.

63 Меѓу нив спаѓаат (покрај неколку високи 
одликувања) Даградите: 1927—Награда за диплом- 
ска работа (Акт) — Букурешт; 1950 — Награда за 
автопортрет; 1953 — Награда на градот Скопје; 1955 
— Награда на градот Скопје; 1959 — Октомвриска 
награда на СРМ за сликарство, Скопје; 1964 — 
Сребрена плакета на Сојузот на ликовните умет- 
ници на Југославија, Белград; 1964 — Награда за 
животно дело, Скопје; 1967 — Награда на АВНОЈ, 
Белград; 1968 — Награда „Нерешки мајстори“ на 
Есенската изложба на ДЛУМ 1968, Скопје.

В Т О Р Д Е Л

ТВОРЕШТВО

I. ПОЧЕТОЦИ

1 Свето Серафимовски, Вткола Мартиноски, 
Млад борец, Скопјс, 25.5.1955; и: Ѓорѓи Механџиски, 
Mozire ученици се гордост на ликовната уметност, 
Нова Македонија, 21.2.1965.

2 Види: Елена Мацан, Зографот Димитрие 
Андонов, Културен живот 3 (Скопје 1960). Во овој 
труд не е користена док. дисертација на Антоние 
Николовски која беше во подготовка.

3 Да слика фирми го поттикнал некој фирмо- 
писец Сребров. Тие нетови фирми, поради непо- 
знавањето на технологијата, долго се сушеле, a 
потоа пропаднале.

4 Vasile Dragut, Dan Grigorescu, Vasile Florea, 
Marin Mihalache, La peinture roumaine en images, 
Bucarest 1971.

5 H. дело.

6 Види: Rada Teodoru, Camil Resu, Bucharest 
1962. Самиот Мартиноски многупати го спомену- 
ваше влијанието на Миреа и Ресу врз неговото 
творештво, во бројни изјави пред и по војната (С. 
М., Пред изложбу г. Мартиноског, Време, 3.2.1932; 
X. Радивојевик, Пет деценија са палетом, Експрес, 
25.2.1968).

7 Види: Jon Frunzetti, Paciurea, Bucuresti 1971. 
За време на престојот на Мартиноски, Пачуреа бил 
особено активен, излагајќи постојано на многу из- 
ложби и работејќи редица свои големи симболични 
скулптури.

8 „Млади Скопљанац Никола Мартини има
четири одлично студиране и фино ocehaiie сту- 
дије глава и један женски акт са необично природ- 
ним ставом. . (С. М. ОрхановиЕ, Изложба слика
у !Скопљу, Јужни преглед 2 (Скопје 1927).

9 Борис Петковски, Парискиот период во тво- 
рештвото на Никола Мартиноски, Годишен зборник 
на Филозофскиот факултет во Скопје, Скопје 1976. 
Тука се разработени подетално некои аспекти на 
овој период на Мартиноски, а се отпечатени и ре- 
продукции на неколку дела настанати во Париз.

10 Jean Cassou, Panorama des arts plastiques con- 
temporains, Paris 1960, 146.

11 H. д., 147.
12 Bernar Dorival, Savremeno francusko slikar- 

stvo III, Sarajevo 1960, 209—210 („Lako je ustanoviti 
da je slikarstvo Pariske skole nadahnuto ekspresiio- 
nizmom kioji smo upravo definisali. Ono je, kao i 
ekspresionizam, ravnodusno prema kubizmu. lako je 
Modiljani posjecivao Bato-Lavoar, to nije uticalo na 
njegovu umjetnost. Nepristupacni teorijama Pasen, 
Kisling, Sagal i Sutin protive se apstrakciji. .. To ne 
znaci da teze povratku u realizam koji je lisen sudje- 
lovanja misli, nego samo da vjeruju u nadmoc maste 
i subjektivne umjetnosti).



Види и: Florent Fels, L’Art vivant de 1900 a 
nos jours, Geneve 1950, 91; 136—440.

13 H. д., 212, 213.

14 Hans H. Hofstatter, Peinture, gravure et dessin 
contemporains, Paris 1972, 76, 77; 84—92.

15 Giulio C. Argan, L’Arte moderna 1770/1970, 
Firenze, 1971, 114, 115.

16 Данас ce познати македонски сликар Map- 
тиноски ceha свог професора Бисиера из Париза 
који му је реако: „Никола, гледај да будеш свој, 
балкански. To нам дај овде, то донеси из твоје 
домовине, остави париске правце, остави француско 
сликарство. . (Јован Поповски, Н. Мартиноски: 
„Буди свој, балкански...“, Полиггика, 31.10.1970).

17 Првата е купена 1967 година од самиот ав- 
тор. Втората е дел од колекцијата на Милан Сто- 
имировиќ-Јовановиќ; родум од Смедерево, тој жи- 
веел пред војната неколку годиии во Скопје, 
му бил пријател па Мартиноски, а директор на 
весникот „Вардар“ и на југословенскиот Прес- 
центар.

18 Рафинираната, ноктурна уметност на овој 
уметник е предадена co необично префинети топли, 
кадифести бои, во кои се втопуваат сензуални, 
благо волуминозни облици на човечките фигури. 
Носталгија што избива од неговите ликови, може- 
би како некаков здив се чувствува и во сликата 
„Глава“ па Мартиноски: таа може да се спореди 
и co „Автопортретот“ на Ла Пателјер, настанат во 
дваесеттите години.

19 Овие слики се мошне значајни во уметнич- 
киот развој на Биелиќ, односно ШумановиѓК. Тие 
произлегуваат од истата општа пластична клима, 
како и творбата на Мартиноски „Женски акт co 
шапка“. За споредба: види ја пертинентната ана- 
лиза иа Лазар Трифуновиќ во нетовата книга: 
Српско сликарство 1900—1950, Белград, 1973, 145 
и 148. Сликата на Мартиноски може да се поврзе 
и co некои дела на Дерен: „Портретот на госпоѓа 
Пол Гијом“, а особено на Кислинг: „Легнат акт“, 
„Кики од Монпарнас“ (1925), како и co некои акто- 
ви на Шарл Дифрен (на пример „Тоалетата"). За 
модел на Мартиноски можела да му послужи не- 
која од неговите пријателки во Париз: Лукреција 
Михаил или сопругата на Ромео Шторк, роман- 
ски сликар. Да повторам, дека Мартиноски работел 
во нивните ателјеа, во различни периоди на својот 
престој во Париз.

20 Сопственост е на семејството на Агоп Киркор- 
Џирџиријан во Париз. Од сопственикот се знае 
дека потписот и датирањето се поставени во по- 
четокот на триесеттите години.

21 Др. Душан НедељковиЕ, Типичност јужно- 
србијанског омладинског сликарства, Јужни Пре- 
глед, 3 (Скопље 1931).

22 Треба да се споменат во овој случај Пер- 
меке, Громер, Ла Пателјер, Гоерг, Ив Аликс, Де- 
рен, Андре Лот итн., како создавачи на оваа кли- 
ма во која можело да настане и ова дело на Мар- 
тиноски. (Види: Raymond Nacenta, Ecole de Paris, 
Neuchatel, 1960).

23 Сцени од кафеанскиот амбиент ce среќаваат, 
на пример, кај Громер во Франција, кај Грос, Дикс 
и др. во Германија итн.

24 Усно соопштение на Ромео Шторк, роман- 
ски сликар, добиено во Париз 1971 и 1972 година 
и од неговата сопруга.

23 Тоа е ликот на Димиггрие Фртуниќ, профе- 
сор, боем, преведувач на класични текстови, по- 
знајник на Мартиноски. Во Смедеревскиот музеј 
иема други податоци, освен дека и припаѓала, како 
и другите творби на Мартиноски, на приватната 
колекција на Милан СтоимировиЕ-Јовановиќ.

II. ПРВ СКОПСКИ ПЕРИОД

1 Во изјави и одговори на прашања во весници 
Мартиноски ја споменува оваа изложба. Притоа, 
освен детаљот дека таа не била особено прифате- 
на и дека продал се на се едно дело, не наведува 
некои други податоци.

2 Н. д., Сликарска изложба Н. Мартина, По- 
литика, 17.2.1929.

3 Аноним, Сликарска Изложба Николе Мар- 
тина, Наша Стара Србија, 17.2.1929, 2.

4 Н. дело

5 Во овој напис се укажува дека изложбата е 
отворена во Просветниот дом, подоцна зграда на 
Музичката школа во Скопје.

6 Anonim, Slikarska izlozha и Skoplju, Novo 
doba, 23.2.1929, 6.

7 Почнувајќи од оваа изложба од 1929 год., 
се појавува еден од основните проблеми во про- 
учувањето и датирањето на делата на Мартиноски: 
како и кај другите, и за оваа изложба не е зачу- 
ван каталогот или каков и да е вид визуелна до- 
кументација.

8 Сопственик е Нора Димитриевиќ-Шкодреаму, 
од Ниш, од која знаеме дека сликата била изложе- 
на и откупена на таа изложба од најстарата сестра 
на Мартиноски, мајка на сегашната сопственичка. 
Тоа бил и единств(ениот откуп!

9 Обете слики се наоѓаат во Ниш: едната е 
кај д-р Мирјана Пејовиќ, а другата кај Нора Ди- 
митриевиќ-Шкодреану.

10 На Мартиноски му било забележано од не- 
говиот пријател Душан Недељковиќ, дека на из- 
ложбата прикажува дела на кои се претставени 
романски селанки, а не „наши“ македонски (усно 
соопштение од Нора Димитриевиќ-Шкодреану).

11 Покрај Ј. Теодореску-Сион, можат да бидат 
споменати и Н. Григореску, Г. Миреа, М. Јанку 
и др.

12 Елена Мацан-Чукиќ тврди дека на излож- 
бата била вклучена и сликата „Месија“, една од 
првите претстави на мајка co дете кај Марти- 
носки, тука предадена co користење на религиозно- 
симболичен мотив. (Елена Мацан-Чукиќ, Никола 
Мартиноски, Споменица МАНУ, Скопје 1974.) Во 
колекцијата на 3. Мартиноска има дела (масла и 
акварели) што би можеле да бидат од тоа време, 
односно од 1928 иши 1929 година. Некои личат на 
двете масла co „Берачки на јаболка“, а има и не- 
колку пејзажи, но сите се во мошне лоша состојба, 
што не дозволува сосем сигурни заклучоци пред 
ливното реставрирање.



13 Тоа е случај co самостојните изложби од 
1930, 1931 и 1932, co изложбата на „Удружење ли- 
ковних уметника Вардарске бановине“ од 1930 и 
1941 година итн. итн.

14 Петар СлијепчевиН, Изложба „Удружења 
ликовних уметника Вардар Бановине“ у Скопљу, 
Јужни преглед II, (Скопље 1930), 108—109.

15 Перо Слијепчевик, Изложба слика г. Ни- 
коле Мартина, Јужни гфеглед V, (Скопље 1930), 238 
— 239.

16 „Но и во боите покажува значителен на- 
предок. . .; во некои портрети, н. пр. тие тонови 
стануваат изразителни и говорат самите co себе, 
без оглед на линиите; додека понекаде како само 
да ја исполнуваат ограничената површина“ (н. д.).

17 Треба да се претпостави дека сеќавањето 
на д-р Душан Недељковиќ, неговите податоци за 
одделни дела и датуми од најраниот период во 
творештвото на Мартиноски се едни од најсигур- 
ните, особено кога станува збор за сопствениот 
портрет.

18 Некои од нив се: издолжените ликови, co 
закосени, монголоидни очи; воопшто, тип на чо- 
вечки лик и тело поврзани co Модилјани, но co 
редица пробиви на други стилски процедури (ка- 
рактеристични за ликовната постапка на Сутин, 
Кислинг, Мане Кац, Кремењ, на германските екс- 
пресионисти од кругот на „новата објективност“, 
на Ото Милер итн.).

19 Види: 1930 на Југу, Алманах, Скопље 1930

20 Сопственост на Мила Гец, Белград; односно 
на МСУ, Скопје.

21 Некои од нив имаат сосема „неликовен“, ,,не- 
ес>тетски“ карактер: на пример еднаквиот ква- 
литет на платното, видот на боите, начинот на кој 
„остареле“ овие материјали во двете дела и сл.

22 Перо СлијепчевиН, Изложба слика г. Ни- 
коле Мартина, Јужни преглед V, (Скопље 1930).

23 Види во порано цитираниот приказ за са- 
мостојната изложба на Никола Мартиноски во 
ма.ј 1930 година, пишуван од д-р Петар Слиепче- 
виќ.

24 Перо СлијепчевиЕ, Изложба слика г. Ни- 
коле Мартина, Јужни преглед V (Скопље 1930).

25 Особено е тешко да се посочи, барем за- 
сега, кои можат да се поврзат co крајот на 1929 
година, а кои co 1930 година. од мртвите природи 
или пејзажи. Еден пејзаж, потпишан co „Лаки“, 
сега сопственост на Тома Дервенџи од Скопје, 
може да биде поставен во 1929 или, потешко, во 
почетокот на 1930 година. Многу елементи во него се 
стилски и ликовно ретардирани, во споредба co 
пејзажите за кои се знае, co поголема сигурност, 
дека настанале во 19'30 и 1931 година. Во колек- 
цијата на 3. Мартиноска постојат некои мошне 
оштетени пејзажи, чија состојба засега го спре- 
чува нивното проучување, а кои се можеби од 
овој период.

26 Перо СлијепчевиЕ Изложба слика г. Ни- 
коле Мартина. . .

27 Сопственост на Галеријата Никола Марти- 
носки од Крушево, под бр. 34 во каталогот. Пот- 
пишано е co Мартин (латиница).

28 Првата е сопствепост на Мила Гец, од Бел- 
град, а втората на МСУ, Скопје. Обете се дати- 
рани во 1930 година, меѓу ретките слики што Мар- 
тиноски воопшто ги датирал во предвоениот пе- 
риод. Потпишани се co Мартиноски и, колку што 
засега е познато, тоа се првите дела така потпи- 
шани од уметникот.

29 Ако оваа и сродни на неа слики биле из- 
ложени во наредната, 1931 год., на самостојната из- 
ложба на Мартиноски, не е можеби чудно што 
Перо Слиепчевиќ, пишувајќи за оваа манифес- 
тација, споменува влијанија иа Пикасо кај Мар- 
тиноски.

30 Сопственост на МСУ во Скопје. Делото не 
е ниту потпишано ниту датирано. Купено е во 
мошне лоша состојба од авторот, а веројатно е од 
1930 година.

31 Анииим, Десетнгодишњица филозофског фа- 
култета у Скопљу, Скопски гласник, Политика 31.
1. 1931.

32 Др. Душан НедељковиН: Типичност јужно- 
србијанског омладинског сликара, Јужни преглед 
III (Скопље 1931), 114—117.

33 Н. дело, 114.

34 Н. дело, 115.

35 Н. дело, 116.

36 Н. дело. 116.

37 За „Шахистите“ видовме дека, според са- 
миот Мартиноски, би требало да настанале во 
1928 година. Нивното појавување на оваа изложба 
на почетокот на 1931 година е или условено од 
некој посебен момент или е укажување за мож- 
носта ова датирање да не е сосем сигурно. Сли- 
ката содржи, условно, одредени сродности co не- 
кои дела, за кои co сигурност можеме да тврдиме 
дека се од 1930 и 1931 година; на пример, некои 
„Автопортрети“ «а Мартиноски. Додека „Шахи- 
стите“ се зачувани во доста лоша состојба (во при- 
ватна сопственост во Париз). сликата „Вечниот 
распнат син“ е уништена. Одредена претстава за 
неа, покрај описот и интерпретацијата во наведе- 
ниот текст на Недељковиќ може да се има и 
според творбата „Под распјатието“, сопственост на 
семејството на Мартиноски во Скопје.

38 „Со вкрстени раце и разлабавени, расчеко- 
рени нозе така што самиот динамизам на црте- 
жот остварува единствен грч на болката, co која, 
човештвото се ослободува од пра.иск1онскиот грев, 
но и грч во кој се страда зашто е фатално бого- 
човекот, ве41ниот син, само син, човек. Акцентот 
и на оваа слика. како и на сите други, е трагич- 
ниот, безизлезен, но сепак творечки полет“ (н. 
дело, 116).

39 За тоа како изгледала сликата „Вечниот 
распнат син“ податоци се добиени и од бившиот 
сопственик на ова уметничко дело, кој од не- 
брежност, дозволил да пропадне некаде по вој- 
ната.
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40 „Така, како и да се изразуваат кај Марти- 
носки co јазикот на Кислинг, Фриез и Пикасо... 
јужносрбијанските слики ги акцентираат своите 
уметиички изрази онака како што воопшто во нив- 
ниот крај се акцентираат изразите, без оглед на 
личната емотивна содржина на уметнички изра- 
зеното или создаденото и без оглед на уметнич- 
ките школи кон кои помалку или повеќе се на- 
клонети. Во акцентирањето на уметничкиот из- 
раз или на уметничката реализација на младин- 
ското јужносрбијанско сликарство се зачувала и 
доаѓа до израз јужносрбијанската типичност co из- 
весни свои карактеристики“. (н. дело 117). Меѓутоа, 
,,Вечниот распнат син“ и ,,Под распјатието“ многу по- 
веќе се поврзуваат co некои сродди претстави на 
Гро-с, Бекман и др. германски експресионисти од 
дваесеттите години на овој век (види: Bernard Ѕ. 
Myers, Les expressionistes Allemands, Paris 1967; 
H. H. Hofstatter, Peinture, gravure et dessin con- 
temporains, Paris 1972).

41 Види: Bissiere, Musse des Arts Decoratifs, 
1966 Paris.

42 He ce знае како дошло до оваа изложба.

43 Аноним, Изложба г. Н Мартиноског, По- 
литика, 3. 3. 1931.

44 Н. Д., Изложба слика Никол-е С. Мартиноског, 
Политика, 13. 3. 1931, 6.

45 Сопственост е на покојниот д-р Светозар 
Радојчиќ, академик, Белград. Според информаци- 
јата од сопственикот, сликата му била подарена 
од проф. Александар Дероко, кој ја купил од из- 
ложба во Белград, во 1931 година.

46 Порано сопственост на Ефтерпи Марковиќ, 
Белград. Делото не е сигнирано ни датирано. Од 
задната страна се наоѓа недовршен „Автопортрет co 
цигара", еден од неколкуте што Мартиноски ги 
има насликано на почетокот на триесеттите го- 
ДИ.НИ.

47 Тоа е, на пример, очигледно ако овие две 
дела на Мартиноски ги споредиме co сликите на 
Сутин: „Црвените скали", 1920, „Пејзаж", 1919 —- 
1922, „Свиткани дрвја“ итн;.

48 Мартиноски, сепак, е најблиску до експре- 
сионизмот. Во тој стил тој даде несомнено мошне 
добри мали работи“. (Предраг Каралик, Изложба 
г. Мартиноског, Живот и рад VII, 40 (Београд 
1931), 316—317.

49 Поврзувањето на овие слики co изложбата 
во Белград е засиовано само врз некои општи ма- 
теријално-ликовни показатели и служби повеќе 
како општа илустрација за тоа какви можеле да 
бидат тогаш изложените пејзажи, зашто и овие 
се сигурно од 1931 година.

50 Се води под инвентарски број 38, како да 
е направена 1928 година. Според мене, ова дати- 
ран>е не е прифатливо: прво, поради диспарат- 
носта, стилска и техничка, на оваа „Мртва при- 
рода“ co делата што ни се познати од 1928 година, 
второ, зашто е многу блиска co пејзажите за кои 
знаеме дека се од 1931 година.

51 Постојат и други познати мрггви природи на 
Мартиноски, што co своите ликовни карактерис- 
тики и според други податоци можат да бидат 
поставени во 1931 година, но еднакво и во 1932 
година. Тоа најмногу се однесува на сликата 

,.Трендафили“, масло на платно, од Галеријата ва 
Никола Мартиноскл во Крушево. Всушност, во 
каталогот таа е датирана во 1928 година. He само 
поради тоа што е потпишана co Мартиноски, туку 
и поради своите стилски белези, таа повеќе спаѓа 
во 1931 година и е најблиску до „Мртвата приро- 
да co земјен сад“ (Смедерево, Народни музеј).

52 Н. дело.

53 „Слободните композиции на г. Мартиноски 
се далеку од вкусот и разбирањето ,на нашата пу- 
блика. Тие можеби кај него, како ни кај другите, 
не претставуваат никаков особен уметнички плус“. 
(Предраг КаралиН, н. дело). Каралиќ беше познат 
како конзервативен критичар.

54 Н. дело.

55 Сепак изгледа дека сликата „Шах“ била 
изработена во 1928 година, без оглед на нејзи- 
ното зачестено излагање ,на неколку изложби во 
1930 и 19’31 година.

56 За ,,Мориарска песна“ можна е претпостав- 
ката тоа да е делото што сега се наоѓа во Народ- 
ниот музеј во Смедерево, каде што се води co 
наслов „Рибари на Охридското Езеро“, а наста- 
нало во 1928 мли 1929 година.

57 Ова дело на Мартиноски е сродно co ,,Пор- 
третот на Кислинг“, слика од Модилјани.

58 Co тоа овој „Автопортрет“ од 1931 година, 
чиј оригинал е загубен, се поврзува co друг ,,Ав- 
топортрет" иа Мартиноски во Галеријата на Н. М. 
во Крушево, дело што е обработено понатаму. Оба- 
та, се чини. го имаат својот прототип во еден ,,Ав- 
топортрет“ на Модилјани од 1919 година (приват- 
на колекција, Сао Паоло).

59 Можеме само да претпоставуваме какви ли- 
ковни белези имала таа слика, врз основа на твор- 
бите од 1930 и 1931 година, што ни се познати, a 
кои за мотив имаат сроден предмет, личности од 
полусветот. Такво дело е, на пример, „Госпоѓи- 
ца Арети“, сега во Галеријата на Н. М. во Кру- 
шево, датирана од самиот уметник во 1931 година 
а работена во Солун.

60 Петар СлијепчевиЕ, Изложба слика г. Мар- 
тиноског, Јужни преглед V, (Скошве 1931), 236.

61 Н. дело.

62 Н. дело, 236.

63 Сопственост иа МСУ. Скопје. Поранешниот 
сопственик тврди дека сликата е купена од само- 
стојна изложба на Мартиноски во 1931 година во 
Скопје. И стилските елементи на ова дело се повр- 
зуваат co некои творби од 1930 и од 1931 година.

Насловот „Светото семејство", не може да се 
прифати поради иконографската поставеност на 
сликата, која не сугерира поврзаност или инспи- 
рација од оваа религиозна тематика.

64 Многу е сроден co малечкиот цртеж — 
,,Автопортрет“ на Мартиноски, репродуциран во 
февруари 1929 година (Наша стара Србија).

65 За овој проблем особено се важни сту- 
диите на Лазар Трифуновиќ во неговата книга 
Српско сликарство 1900—1950, Нолит, Београд 1973. 
Од неговата анализа произлегува дека посткубис- 
тичките појави во делата на многу југословенски 



сликари биле една мошне важна етапа во разво- 
јот на сликарството кај нас во третата деценија 
на овој век. Трифуновиќ во неа ја согледува ком- 
плексната проблематика на иаепоредно настоју- 
вање да се користат резултатите на модерните те- 
кови на современото европско сликарство — на 
пример, на кубизмот и на експресионизмот на фор- 
мата — заедно co едно постепено враќање кон 
„добрата традиција*', кон класичниот ред и смп- 
реност. Кај Мартиноски оваа проблематика се из- 
разува на сроден начин co извесни особености, 
што произлегуваат од неговата значително пого- 
лема сроденост co експресионизмот.

86 Според каталогот, Мартиноски ги изложил 
следниве слики: „Грав Крафченко' (127), „Тип од 
Монмартр® (128) и „Глава“ (129). За жал, сега е 
пронајдена само „Граф Крафченко" (сопственост 
на Мирослав Скаловски, Скопје).

1

67 Милан Кашанин, Tpeha пролеКна изложба, 
Време 15. 5. 1931, 3.

88 Предраг КаралиЕ, Пролекна изложба Цви-је- 
те Зузориќѓ Живот и рад VII, 43 (Београд 1931), 
557.

69 Растко Петровик, Пролекна изложба, По- 
Дитика, 11 5. 1931.

70 Radovan Zogovic, Druga izlozba Udruzenja 
likovnih umetnika Vardarske Banovine, Savremenik 
(14—15), (Zagreb 1931), 205.

71 H. дело.

72 H. дело.

73 . . A ние би сакале импулс, под кој човен 
заради една духовна вивисекција, >нема да биде 
црв или само заради г. Мартиноски, туку обајцата, 
заради сите нас . . . Животот се става во едно го- 
лемо движење".

74 Овие моменти се присутни не само во екс- 
нресионистичкото рликарство, туку и во експре- 
сионистичката литература, поезија, филм итн.

75 Растко Пурик, Друга изложба Удружења 
ликовних уметника Вардарске бановине, Скопски 
гласник. 6. 6. 1931.

76 Анонимниот. автор на белешката: Успех 
сликарске изложбе у Скопљу, Скопски гласник,
4. 6. 1931, одбележува дека за првите пет дена 
била откупена една четвртина од изложените ра- 
боти. Меѓу откупувачите се нашле министрите Ку- 
мануди и Коиќ, кои откупиле пет слики.

77 Тодор Манојловиќ, меѓутоа, ги споменува 
„Автопортрет" и неколку цртежи, женски актови: 
Тодор Манојловик. Изложба „Облика“ у Уметнич- 
ком Павиљону у Београду, Летопис Матице Срп- 
ске III, Нови Сад 1931, 233—237.

78 „. . . Никола Мартиноски даде две интерес- 
но третирани платна, „Автопортрет" и „Офицер- 
скиот дом во Скопје“. (Десимир Благојевик, Шеста 
изложба групе „Облик“, Правда 8. 11. 1931, 4;

. . заслужува внимание развивашето и на . . . 
Мартиноски Никола“, кој се цитира меѓу „мошне 
талентираните сликари“ (Растко Петровик, Шеста 
изложба „Облика“, Политика, 8. 11. 1931, 8. Т. Ма- 
нојловиќ вели, дека „Никола Мартиноски . . . нај- 
поволно се прикажува co својот мошне сликарски 

работен „Автопортрет“ и co неколку извонредни 
цртежи (женски актови)“ (Тодор Маиојловик, н. 
дело, 236).

79 Драган АлексиИ, Сликари и вајари групе 
(>Облик“ у садашњој репрезентацији, Време 11. 11. 
1931, 4.

80 Сопственост на Шундика Шкодреану, се- 
стра на Мартиноски, Ниш. Овој речиси женски 
пандан на „Автопортретот" и co многу странични 
детали (квалитетот на платното, начинот и степе- 
нот на неговата „изветвеност"; карактеристиките 
на буквите од потписот итн.) му е близок.

81 Перо СлијепчевиЕ, Изложба г. Николе Мар- 
тиноског, Јужни преглед V (Скопље 1931).

82 Сликата не е потпишана ниту датирана, a 
само се знае од сопственикот дека е од предвое- 
ниот период. Има уште еден идентично сликан, но 
многу оштетен пејзаж во сопственост на 3. Мар- 
тиноска.

83 Сликата е сопственост на Галеријата Н. М. 
во Крушево.

84 Види кај Радован Зоговиќ, во написот што 
е веке цитиран, опис на сликата „Тип“ (,,... мла- 
дост . . . разголена, некако гнило расцутена).

85 Соп.ственост на Уметничката галерија во 
Ског.је. Тука се води како „Две девојки“; меѓутоа, 
според сето она што се знае за ова дело, сметам 
дека сликава е спомснуваната творба „Две од 
оние“. Во Народниот музеј во Белград под _,Две 
од оние“ се води творбата што, всушност, се вика 
„На дпото“. До овие разлики, односно преимену- 
вања, дошло од разни причини: меѓу другото, по- 
ради сродната ,,иконографија“ и стил.

86 Југокроничар, Хроника на Југу. Правда 1, 
децембар 1931.

87 Сликарката Зора Поповиќ, (1902—1978) во 
тоа време беше професор по цртање во Скопје. 
Покрај тоа, се занимаваше co ликовна уметност. За 
да излага на оваа изложба, заслугата му припаѓа 
на нејзиниот колега Мартиноски кој ја поттик- 
нал на овој заеднички настап.

88 Се укажува на тоа дека Мартиноски мошне 
интензивно се подготвувал за изложбата co сли- 
ки и цртежи од „првите до последните работи“, 
создадени под разни влијанија: првите, под вли- 
јание на неговите професори, романските сликари 
Миреа и Ресу, па дури и ,на Григореску. Марти- 
носки поминал низ многу ликовни искуства, често 
парадоксално различни; враќајќи се „кон себе“, ги 
создал најновите работи (С. М., Пред изложбу г. Мар- 
тиноског, Време, 3. 2. 1932). На друго место се ис- 
такнува дека Мартиноски е најдобриот сликар од 
Скопје, член на „Облик“ и дека од „бурните вли- 
јанија“ на разни школи се развил во еден „соли- 
ден мајстор“: тој . .. наоѓа оригинални мотиви, из- 
разувајќи се co духовити линии и co мошне об- 
мислен, тонски одлично поставен коло1рит“. (Ано- 
ним, Две изложбе младих, Време, 12. 2. 1932, 2). 
Друга белешка укажува дека Мартиноски дава до- 
каз за голем сликарски напредок од својата прва 
изложба (Аноним, Ноее гсзложбе у У метничком 
павг1љону, Политика 15. 2. 1932, 6).

89 Сава Поповик, Нгскола Мартиноски и Зора, 
ПоповиК, Београдске општинске новине, 2, II (Бео- 
град 1932), 167—168.



90 Драган Алексик, Изложба радова Зоре По- 
noeuh u г. Николе Мартиноског и Славка Томер- 
лина, 15. 2. 1932, 2.

91 Растко Петровик, Хероизам и мучеништво 
правих сликара Мартиноски Зора ПоповиН, Хо- 
y/uh, ГвозденовиН, Политика, 28. 2. 1932, 7.

92 Н. дело.

93 Пиво Караматијевик, Изложба Николе Мар- 
тиноског и Зоре ПоповиН, Недељне илустрације, 
8 (Београд 19'32), 8—9.

94 Милап КашанЈгн. Никола Мартиноски и Зо- 
ра Поповик, Српски књижевни гласник XXV (Бео- 
град 1932).

95 Драган Алексиќ, опишувајќи ги физионо- 
миите на Мартиноски, како нешто типично за екс- 
пресионизмот, укажува: „Неоспорно е дека гро- 
тескната линија на експресионистите одговара на 
изразувањето на она постојано болно, очајно и 
загубено во мнозинството на душите, дури и во 
М1НОЗИНСТВОТО на чувствата". Па, зборувајќи за 
трагизмот на линијата употребувана во творбите 
на експресионистиле, ја истакнува тажната ху- 
маната, намерно примитивната линија, ја сфаќа 
како стремеж да се доближи човек до човек co 
сродноста на „болката" што несовладливо се крие 
во дното на секое задоволство“ (Д. АлексиЕ, Из- 
ложба радова. . .).

96 Ото Милер (1869—1930), германски сликар, 
му припаѓал на експресионизмот, член на групата 
„Мост“. По Првата светска војна, се до својата 
смрт, обработил многу дела; слики, цртежи, гра- 
фики од циганскиот живот, инспириран од пату- 
вањата во Унгарија и во пашата земја (Далмација, 
Дубровник, Сплит). Ио мајка му неговото потекло 
е, според некои укажувања, циганско. (Види: Lo
thar-Gunther Bucheim, Otto Mueller, Leden und 
Werk, Feldaaing 1963; Peter Selz, German expres
sionist painting, Berkeley 1974.

97 Cera сопственост на Народниот музеј во 
Белград, се води под инвентарски бр. 863 како 
„Две од оние“. 1И -книгата на Миодраг Б. Протиќ: 
Југословенско сликарство, Белград 1973, оваа сли- 
Ка е публикувана како „Жени иа масата“. Меѓу- 
тоа, најрано објавената репродукција на ова дело 
во „Политика  од 28. 2. 1932 година е именувана 
како „На дното“, што е, нагласувам, според мене, 
точното име на сликата. Порано покажав дека 
делото „Две од оние“ треба да се бара во сли- 
ката што е сопственост на Уметничката галерија 
во Скопје, водена како „Две девојки“.

11

98 Во Народниот музеј во Белград се води под 
наслов: „На црвениот миндер“. Меѓутоа се чини 
дека овој наслов, како и кај претходната творба, 
е даден подоцна. Веројат1но првобитниот наслов бил 
„На диванот“. Една слика co ваков наслов се спо- 
менува истата година во изложбата на „Облик“.

99 Дека Мартиноски се интересирал „за она 
што е градежнииттво во создавањето на една сли- 
ка“, распоредувајќи ги нејзините елементи спо- 
ред некоја „архилектонска логика“, укажува Ра- 
стко Петровиќ, во цитираниот напис во Политика.

100 Сопственост на Народниот музеј во Бел- 
град. Се води како „Муслиманка од Македонија“.

101 На модилјаниевски начин издолжениот нос, 
благо закосените тесни монголоидни очи, ниското 

чело, долгите веѓи — се сместени на главата co 
издолжен профил во впд на диња.

102 Сопственост на Ненад Поповиќ, САД. Сли- 
ката е многупати репродуцирана во весници, ка- 
талози и дури во „Минервиниот лексикон", (1937 
Загреб).

103 Оваа, да ја наречеме „Џанам 2“, се наоѓа 
во Народнпот музеј во Смедерево. На нејзиниот 
грб е претставена седната женска фигура од про- 
фил, што е недовршена.

104 Пиво Караматијевик, Изложба Николе 
Мартиноског и Зоре Поповик, Недељне илустра- 
ције, 21. 2. 1932.

105 Претставува девојка во пуловер, а на гла- 
вата co кокетна „француска" баретка. Тоа е, всуш- 
ност, роднината на Мартиноски Нора Шкодреану. 
Ликот е третиран на начин што е сроден на обра- 
ботката на „Портрет на Раде Драинац". „Порок“ 
итн.

1°б Претпоставувам дека е тоа сликата „Ци- 
ганка“ во МСУ — Белград.

107 На грбот на сликата, за која претпоставу- 
вам дека е оригиналот на „Емша“, ракописно е 
напишано „patzeua 1934—35, Циганка, цена 120.000 
дин“. Податокот за годината сигурно не е точен, 
а насловот е ставен рутински, co оглед на тоа 
дека навистина е претставена Циганка. Сметам 
дека се е напишано по војната, особено co оглед 
на износот на цената.

108 Н. дело.

109 Тука се води co година на изработка 1935, 
што не е прифатливо, пред се стилски_ а ниту ед.на 
друга слика co овој наслов, од предвоениот период, 
не е пронајдена, ниту споменувана во други при- 
кази.

110 Сопственост на поклјната Шундика Шко- 
дреану, сестра на Мартиноски, Ниш. Според неа, 
што е потврдено и од други роднини, сликата на- 
станала околу 1931 година и претставува слугинка 
во куќата на семејството Мартиноски.

1,1 Претпоставената слика „Еврејското маало 
во Скопје“ е сопственост на семејството Гапик во 
Скопје. Потписот што го носи сликата е поставен 
многу подоцна, некаде по војната.

112 Се води како „Мртва природа . Ова ма- 
сло на картон за „главен“ предмет има риба co 
лимон до неа.

11

113 Милан Кашанин, Никола Мартиноски и 
Зора ПоповиН, 209.

114 Покрај другото, тој одбележува, во врска 
co поврзаноста на Мартиноски co „нездравата" 
уметност на експресионизмот: „Стилот ие се до- 
бива, ниту личноста се изразува во уметноста co 
произволен збор или неконтролирани начини, туку 
co долго искуство и постепен и здрав развој на 
уметничкиот талент * (Сава Поповик, Никола Map- 
тиноски и Зора Поповик ..

1

115 Два од овие актови ја претставуваат извес- 
на Цвета (видовме дека Мартиноски го сликал и 
нејзиниот портрет); млада девојка, изгледа дека 
била вработена во> Скопскиот театар; која се со- 
гласила да му ,,позира“ на Мартиноски. Се чини 



дека нејзината репутација не била особено до- 
бра. Неколку години подоцна, Зоговиќ ја квали- 
фикува како „проститутката Цвета“. Актовите се 
наоѓаат во Ниш, сопственост на Марија Ѓукниќ, 
II во Дубровник, сопственост на Уметничката га- 
лерија. За тоа дека актовите настанале околу 1931 
или 19'32 година, добив усно и писмено искажу- 
вање од Марија Гукниќ.

116 Сава М. ПоповиК, Како они себе виде, Илу- 
стровани лист Недеља, 271, 27. 5. 1932, 4—5. Ав- 
торот забележува дека бил на пролетната изложба 
во павилјонот „Цвиета Зузориќ ' и оттаму ги из- 
несува своите впечатоци.

1

117 Н. дело.

118 Во „Правда", ,,Политика“, ,,Време“ итн. во- 
општо не го споменуваат, а „Живот и рад“ само 
патем истакнува дека с интересен co стилот (Пре- 
драг Каралик, ,,Живот и рад“, 67. 1. 6. 1932, 872 
— 873).

119 .. Мартиноски . .. врши една ресурекција 
на експресионизмот без каква и да е потреба". 
Истиот автор се согласува co Кашанин, кој тврдел 
дека во портретот „Ученичка“ Мартиноски го ко- 
пирал Модилјани, но бил „решен во добар ма- 
нир“, а се гледало настојувањето да се соедини 
експресионистичкото наследство co „модели од ста- 
рите фрески“ (Драган АлексиЕ, Сликари на излож- 
би групе „Облик“, Време, 9. 11. 1932).

120 Види: Десимир БлагојевиЕ, „Обликова“ из- 
ложба, Правда, 8. 11. 1932, 6; Растко Петровик, 
Седма изложба уметиичке групе „Облик“. Поли- 
тика 10—16. 11. 1932; Тодор МанојловиЕ, Изложба 
ОС^лика, Српски књижевни гласник, XXXVII (Бео- 
град, 1932).

121 Сопственик е Синиша Пауновиќ. Тој смета 
дека сликата е приближно од тој период или, мо- 
жеби, од почетокот на 1933; иако ја добил по- 
доцна, таа стилски припаѓа на времето што Па- 
уновиќ го укажува.

122 Сопственост на Ќефсер Сејфула, Сжопје. 
Делото било изложено на изложбата: „Македон- 
ската уметност меѓу двете војни“, 1967, во Умет- 
ничката галерија во Скопје. Дел од десниот горен 
агол бил оштетен. Реставрацијата, односно поправ- 
ката ја извршил самиот Никола Мартиноски во 
1966—67 година, од кого тогаш е купена.

123 Дознаваме за незадоволството на Марти- 
носки co својата ситуација, за недостигот на мо- 
дели, интерес за уметноста, дека нема никакви 
порачки и.тн., за неговите планови за ивлагање 
итн. Пуриќ резигнирано одбележува дека умет- 
никот по овие „соништа“ работи co полет и ја за- 
борава средината во која живее. (Растко ПуриЕ, 
Шетња no уметничким атељеима, Вардар, 5. 1. 
1933. 18).

124 Аноним (Јован Костовски?): Две савремене 
фреске у Скопљу, Вардар, 13. 4. 1933, 12). Покрај 
овој текст, добиени се усни соопштенија од покој- 
ниот Мартиноски и од Домница Петковска, ќерка 
на покојниот Михајло Шкаперда, во чија куќа 
биле изработени овие дела. Семејството Шкаперда 
ја напуштило куќата во октомври 19’47 година и 
дотогаш обете фрески биле зачувани. Потоа, во 
1947 или 1948 година, тие биле премачкани, откако 
куќата била користена за некои потреби на репу- 
бличката администрација на Македонија. Делот на 
ѕидот каде што биле изработени потоа на неколку- 

пати е преправан. Таа куќа од 1967 година прн- 
времено беше седиште на Македонската академија 
на науките и уметностите, а од 1979 на Републич- 
ката комисија за културни врски co странство. При 
вселувањето, Републичкиот завод за заштита на 
спо.мениците на културата презеде сондажни ис- 
тражувања, што дадоа плод. Откриена е фреската 
„Шумадиска идила“, речиси целосно, но co доста 
оштетувања. Потоа се изведеии и низа реставра- 
торски зафати. Втората фреска, „Македонска иди- 
ла“, е сосем уништена. За овие и подоцнежните 
фрески на Мартиноски, види: Борис Петковски, 
Предвоеното ѕидно сликарство на Никола Марти- 
носки, културно наследство V, Скопје 1975 (тогаш 
„Шумадиска идила“ се уште не беше повторно от- 
криена).

125 Според „Шумадиска идила“, висината била 
1,62 м., а широчината 1,93 м. Се чини дека биле 
завршеии некаде околу датумот на нивното обја- 
вување во „Вардар“ на 19. 4. 1933 година, во фре- 
ско-техника.

126 Сцената претставува пејзаж, што благо се 
спушта до далечниот хоризонт. Ретки дрвја co 
распоредени низ нсго, рекичка тече во левиот дел. 
Во средината има две фигури во селски „шумади- 
ски“ носии: младич и девојче, седнати на земта. 
во меки, отпуштени, но елегантни ставови. He- 
колку јагниња се сосем напред претставени. До 
иив, десно, стои овчар, co селска носија, потпрен 
па стап. Во вториот план десно е претставено жен- 
ско оро. По небото се гледаат облаци.

127 Се вели, понатаму дека овие селани и се- 
ланки во „југосрбијански костими слават на таа 
фреска една гозба на младоста, co музика, овошје 
сонце, така што оваа фреска дејствува како една 
Риргилиева буколеска, колорирана и дадена co 
голема -смисла за конкретпост. Во цртежот некои 
работи на тој ѕид не потсетуваат на некои наши 
стари фрсски (особено мускулатурата на детето 
што лежи до таткото и мајката кои се прегр- 
нуваат до самозаборав)“. Репродукцијата претста- 
вува мошне порасчленет пејзаж, вознемирен, раз- 
бранет co мали, заоблени ритчиња. Го дополну- 
ваат многу грмушки, дрвја, брда во дното на хо- 
ризонтот, потоа згради што изгледаат како некоја 
црква од Средниот век. Неколку фигури се рас- 
поредени во првиот план во разновидни и некон- 
венционални ставови. Лево. од профил и клекната, 
е претставена девојка во селска носија co глава 
свртена кон лево и зафрлена назад. Во среди- 
ната, пак од профил е претставен маж, исто така 
во селска носија, мошне едноставна (некаква дол- 
га кошула и ,,панталони“), co необична шапка на 
главата. Се чини дека во рацете држи грозје. До 
него е легната женска фигура. Главата, силно за- 
фрлена, и се наоѓа во скутот на еден маж, кој е 
седнат наспроти гледачот, co глава потпрена на 
десната рака. Пред нив, полулегната, во кошула, 
co разголени нозе, е претставена детска фигура. 
Во средината, на земја, на постилка се поставени 
една стомна и неколку плодови.

128 Н. дело.
129 Сопственост на Милош Милиќевиќ, Сме- 

деревска Паланка. Се знае дека оваа слика била 
купена на некоја изложба во Скопје, се чини на 
самостојната изложба на Мартиноски во 1935 го- 
дина, кога, како што ќе се види понатаму, прика- 
жал дела од неколку години.

130 Така, на пример, во репродукцијата на „Ци- 
ганчиња  (на една фотографија на истото дело 11



добиена од М. Тривановиќ, ова дело е наречено 
,,Невиност“), на повеќе цртежи —- кроки, во не- 
колку карикатури во „Вардар“ и хумористичниот 
весник „Каравилје“, што почна да излегува во 
1933 година итн.

131 Во „Каравилје* бр. 5 од 19. 3. 1933 година, 
стр. 4 под наслов: Уметност, е објавен спомена- 
тиот цртеж и следниот текст под него: „Г. Никола 
Мартиноски, академски сликар, го изработи нај- 
новото дело за изложбата во Каиро и го осигури 
кај „Шумадија" на 500 долари. Донесувајќи ја ре- 
продукцијата на ова дело, ние ги молиме читате- 
лите. ако разберат што е ова, да му јават на г. 
Мартиноски. (Г. Васа Стевановиќ мисли дека е 
ова симболизација на велешкото јагне, што цица 
од две мајки)“. Споменатиот Васа Стевановиќ, е 
всушност, Васил Антевски-Дрен, од Велес, во тоа 
време правник, на работа во тогашната Скопска 
општина, познајник на Мартиноски. Антевски- 
Дрен, уште пред вој.ната, се поврза co напредните 
сили. Според д-р Душан Недељковиќ, co овој текст 
се инсинуира ставот на Антевски-Дрен спорема 
држењето на некои велешани.

1

132 „ . .. го имаме Мартиноски кој е, иако мал- 
ку позајадлив, поинаков, барем во умножувањето, 
во повторувањето на тоновите. Свежо зеленото сега 
е помешано co она диво црвено, co она што беше 
боја на свежото месо. Фигурите му се пак де- 
формирани во просторот, наклонувајќи и денес 
ко<н сликарско исповедање дека дисхармонијата е 
прабитноста наша“. (Десимир Благојевик, Сликар- 
ство на Петој пролеНној изложби, 22, Правда, 10.
5. 1933, 6).

133 „Мартиноски, премногу шарен . . .“ (Растко 
Петровик, Сликарство и вајарство на пролеКној 
изложби, Политика, 14. 5. 1933. 10).

134 Драган Алексик, Пета пролетња изложба 
југословенских уметника, Време, 11. 5. 1933.

135 Од овие дела познати се и веќе обработе- 
ни ,,Порок“ (објавепо во „Свијет“, Загреб) и ,,Џа- 
нам“ (објавено во „Новости“, 7. 6. 1933). Под „Ско- 
пје“ можел да биде излаган пејзажот што бил 
прво во Народната галерија, а сега е, во Модер- 
ната галерија во ЈБуљбана (сликата е откупена 
во 1933 година, кога е одржана изложбата на 
,,Облик“). Сликата ,,М. Тривановиќ", е загубениот 
портрет на Тривановиќ: според неговото усно со- 
општение, долго се наоѓал во сопственост на Три- 
вановиќ, а потоа му бил вратен на уметникот во 
замена за „Портрет на Тривановиќ“ од 1928 го- 
дина. За делата „Композиција* и „Мртва природа“ 
нема поопределени елементи за да се поврзат 
co некое конкретно дело. „Ајша“ би можела да 
биде „втората варијанта“, купена во есента 1933 
од изложбата на „Облик“: одзади има натпис „Ај- 
ша“ и е наведена цената 3000 динари. Стилски) е 
идентична co „Циганска слава“ од 1933. Купено 
е од Урош Стаменковиќ, пријател на Мартиноски, 
сега е сопственост на Душан Симоновиќ, Бел- 
град.

1

136 р Pavlekov, О mladima na izlozbi ,,Oblika“ 
u Zagrebu, Kronika, 10. 6. 1943, 7.

,3/ Ivo Franic, Izlozba umjetnickog Udruzenja 
,,Oblik“, Narodne Novine, Zagreb, 11. 5. 1933, 3.

138 Dusan V. Crnogorcevic, Povodom izloobe Ob- 
lika, 15 dana, Zagreb, 12—13, 1933, 187—206.

139 „На чело на таа група ќе ги ставиме „Џа- 
нам“ и „Композициј а“ на г. Мартиноски; „М. Три- 
вановик“ нема зошто да изостане. Потоа, две 
„Дами“ и „Девојка‘‘ на г. Белиќ, „Акт од грб“, „Не- 
дела“, „Островјаните во крчма“ и други на г. И. 
Јоб . . .“ (Н. дело.)

14(1 Н. дело.

141 Р. Pavlekov, О mladima na izbozbi Oblika . .

142 ,,. . . Тој (Мартиноски, м. з.) ... собирал во 
Париз многу примероци и се му се измешало во 
главата . . . Од Модилјани (Ајша, 45) (Џанам, 47) 
ги запаметил единствено бадеместите очи, но Мо- 
дилјани никаде во своите портрети не е банален 
II прост, а заднината му е еднакво важна за екви- 
либрот на обоените површини како и фигурата 
во предниот план. Додека Мартиноски воопшто не 
знае каде да ја смести и што да почне co неа“.

143 „ . . Мартиноски поттрчува зад Андре Де- 
рен... но според разбирањата од пред војната". 
Па се додава дека Мартиноски „го култивира ко- 
лоритот што го изразува неоимпресионистички во 
насока на Сињак“. Се разбира, нема никакви еле- 
менти за вакво доближување на постапката на 
Мартиноски во овие дела до споменатите уметници 
(н. дело).

144 Се истакнува „чувствено експресивната ли- 
нија“ на Мартиноски во делата „Ајша“ и „Порок“. 
(R. Lozar, Oblikovci prvic med nami. Slovenec, 28.
6. 1933).

145 „Пејзажот од Скопје“ открива предел, ве- 
ројатно од најблиската околина на Скопје. Во пр~ 
виот план, лево, е предадена, мошне упростено, 
како скица разбрана фигура на магаре. Во срсди- 
ната има дрвја чија низа, десно, завршува co огра- 
да околу селска куќа. Во задниот план се про- 
стираат нисжи, благи падини на рид. Се е сликано 
co чуден експресионистичко-фовистички манир co 
кратки, расчленети, поставени како „стапчиња“, 
браздести траги-потези, нафрлени, испреплетени ме- 
ѓусебно, по површината на сликата. Можеби во 
техничката физиономија на ова дело се крие ми- 
слењето на И. Франиќ за „неоимпресионивмот“ на 
Мартиноски.

146 . . . Никола Мартиноски значително напреду- 
вал во текот на оваа последна година: неговиот ко- 
лорит станал почист, попроѕирен и добил некои 
светли, седефести преливи, неговата концепција ста- 
нала поширока, помирна и посодржајна... “ (Тодор 
Манојловик, Изложба „Облика“, С. К. Г., XV, 8, Бе- 
оград, 613—615.).

147 Се наоѓа кај Богиња Ристиќ. Нејзиното се- 
ќавање не е прецизно, но укажува на овој период 
или на нешто подоцнежниот, кога сликата била 
купена.

148 Оваа „Ајша П“, повторувам, е купена од една 
изложба во Белград во 1933 година. Поранешната 
,,А.јша I", водена како „Млада муслиманка“, е соп- 
ственост на Народниот музеј во Белград уште од 
1932 година. На „Ајша 11“ стои и етикета дека би- 
ла излагана во Павилјонот на „Цвиета Зузориќ“.

149 Првата сега е сопственост на МСУ, Скопје, 
а порано на Јово Костовски. Втората е сопстве- 
ност на Евтерпи Марковиќ: таа заминала од Скоп- 
је на почетокот на 1934 година. Тогаш ги добила 
сите дела што се нејзина сопственост, a co тоа 



имаме уште едно приближно укажување за тоа 
кога можела да настане сликата „Седнато девојче 
II".

150 „Портретот на Раде Драинац" е сопственост 
на Галеријата на Н. М. во Крушево. „Портретот 
на Милета Томовиќ" е сопственост на самиот мо- 
дел од Белград.

151 Од ОЕие дела Мартиноски порано всќе ги 
излагал „Порок 1“, а веројатно и ,,Ајша“. Тоа е 
доказ дека Мартиноски особено држел до овие де- 
ла, без ог,лед на тоа какви биле реакциите на кри- 
тиката. Видовме, впрочем, дека таа не била секо- 
гаш готова да прифати дела што за тогашните 
општи ликовни услови кај нас и изгледале прово- 
кативни, невклопливи во општите норми на ли- 
ковниот јазик. Делото „Циганкичка" од оваа из- 
ложба би требало да е ,,Џанам“, веќе изложена во 
1932 година на самостојната изложба на Мартино- 
ски. Сликата под наслов „Риби“, можеби е сли- 
ката co таков мотив што се наоѓа во приватна соп- 
ственост во Белград, кај Богиња Ристиќ. Што се 
однесува до акварелот „Акт“, во Белград се наоѓаат 
два акварела co овој мотив, кај Синиша Пауно- 
виќ. Меѓутоа, сопственикот тврди дека ниту еден 
од нив не бил изложен во Софија. Засега не сме во 
состојба да наведеме некои познати творби на 
Мартиноски како евентуалните слики „Порок II" 
и „Композиција" од оваа изложба.

152 Стефанч. Митовв, Изложбата на „Облик" 
Литературен глас 219, 28.1.1934, 7—8.

153 Н. дело.

154 Елена Петева, „Југославлнската художест- 
вена изложба ,,Облик“, „Златорог", год. XV. кн. 1 
јануар 1934, 42—45.

155 Н. Дело.

156 Сопственост на Милан Тривановиќ. Според 
неговото соопштение, се знае дека тој ја поседувал 
сликата пред своето заминување од Скопје, во 
втората половина на 1934 година.

157 Овој детаљ, некои други укажувања co овој 
откуп и стилската анализа на делата, наведуваат 
на тоа овие слики на Мартиноски, односно: „Мрт- 
ва природа co јагоди", „Мртва природа co зелен- 
чук“ и „Риби", да ги датираме на крајот од 19'33 
или, посигурно, во првата половина на 1934 година.

158 Растко ПуриЕ, „Наличја“, Скопље 1934.

159 Мапата на Кујачиќ, покрај репродукции 
на неговите графики, co мотиви од рибарскиот 
живот, содржи програмски предговор за социјал- 
ната функција ,на уметноста.

160 Сопственост на МСУ, Скопје, порано на 
Растко Пуриќ, Белград. Тој прецизно ја наведува 
1934 година како година кога бил насликан од 
неговиот пријател Мартиноски и вели дека тој го 
„раководел" уметникот при сликањето на неговиот 
портрет, барајќи да подвлече и карикира одделни 
детали.

161 Сопственост на Народниот музеј во Сме- 
деревска Паланка, купена е од покојниот В. Љу- 
бинковиќ, Белград. Во горниогг десен агол co молив 
е напишано: Раку, Мартиноски: се мисли на Раде 
Драинац. Фигурата е издолжена, co деформации 
на облиците што изгледаат како разнебитени од 

тоа. Контурите на елипсовидната глава, деталите 
на лицето се подвлечени, обработени co нафрлени, 
скицозно неорганизирани линии од молив. 162.

162 „Мајка", жена од народот co дете на раце, 
има вредност на мадоните од стар-ите фрески. Тука 
има нешто слично на претставите од „руските ра- 
боти" на Борис Григориев". (J. R. Marek, ,,Oblik“, 
Narodni list, 235 (Praha 1934), 5.

163 Сопственост на Уметничката галерија во 
Сараево. Според Мартиноски, оваа слика трсба да 
се вика „Емша“: портрет на слугинка во куќата 
на Мартиноски пред војната.

164 „Никола Мартиноски сенешто научил од 
Модилјани. „Циганка" му е полна co вистинска, 
длабока експресивност". (Божо Ловрик, ^Облик у 
Прагу, Живот и рад, XXI, Београд 1934) 60—61.

165 Сопственост на д-р Мирјана Пантазис. Мај- 
ка и, сопруга на покојниот лекар Ѓорѓе Пантазис, 
тврди дека сликата била изложена во Прага. Тоа 
може да се прифати co оглед на стилските белези.

166 V. V. Ѕ. Vistava Spolky Jihoslavanckih umel- 
cu ,,Oblik‘‘ V Manesu, Cesko slovo, 218 (Praha 1934).

167 „Во интересните слики на луѓе, во нивните 
особени типови на глави е комбинирана извесна 
ориентална форма co одблесоци на најсуптилна и 
најфина форма на еден Модилјани" (J. Pecirka, 
Jugoslavische Ausstellung im Manes, Prager, Presse, 
9.9.1934). Друг критичар одбележува дека Марти- 
носки „се обидува да создаде модерен стил, во 
насилни линии, но и така 'таа уметност е доста 
психологична, зашто може да ги изрази простотата, 
наивноста, и бедата на аревот" (V. Н., Vystava 
„Oblik," Budova Ѕ. V U. Manes, Lidove listy, Prag, 
18.IX.1934).

168 Co овие претстави иа Циганки Мартино- 
ски најмногу се доближи до аскетските испиени ли- 
кови на некои >од делата на Ото Милер (на пример 
„Старата Циганка", „Полско семејство" итн.).

169 Сопственост на 
ственичката се колеба 
година кога настанала

170 Раде Драинац, 
Правда, 25.5.1935.

Марија Ѓукниќ, Ниш. Cori- 
Mery 1934 и 1935 год. како 
сликата „Џанам III".

Седма пролетња изложба.

171 Н. дело.

172 Драган АлексиК, Седма пролеНна изложба 
југословенских уметника, Време, 24.5.1935, 10. За 
темперите на Мартиноски Алексиќ додава дека 
покажуваат склоност кон гротеска, co која умет- 
никот се репрезентирал веќе co години.

173 Мара Харисијадес, VII ПролеНна изложба 
југословенских уметника, Живот и рад, (Београд 
19'35), 250—252.

174 Бранко ПоповиИ, VII ПролеНна изложба у 
Уметничком павиљону и Београду, СКГ, XLV, 4 
(Београд, 16.6.1935).

175 За податоците, види, меѓу другото: Франце 
Месеснел, Изложба слика Николе Мартиноског, 
Јужни Преглед, 11 (Скопје 1935), 417—418; Тодор 
Маневик, Hajeehu јужносрбијански сликар, г. Н. 
Мартиноски приказује у Скопљу наш Југ, Време. 
5.11.1935, 10.



176 He e зачуван каталогот, a имињата на не- 
кои творби се знаат само од написите за изложба- 
та. Само дел од експонатите можеа. да бидат иден- 
тификувани и поврзани co вака добиените насло- 
ви: под in 1в се наоѓаат дела што порано веројатно 
биле поинаку именувани.

177 Споменувани се: „Аргатка“, „Мајка на јуж- 
носрбијанскиот аргат“, „Мадона од Топаана , 
„Мустафа", „Циганка -co сексапил“, „Дервиш бек- 
таш“, „Бела робинка“, „Игбал“, „Циганкичка", 
„Казанова од Топаана“, „Без дилбер“, „Мајчинска 
љубов“, „Си била еднаш една ружа“, „На крај 
сокак чадлива меана“, „Рибари“, „Дрвари“, „Пијан- 
ка“, „Три безработни".

11

178 Делото е разгледано и како веројатен екс- 
понат на изложбата на „Облик“ во Прага во прет- 
ходната, 1934 година.

179 Види: Тодор МаневиК, Hajeehu јужносрби- 
јански сликар. . . го споменува „рахитичниот врат“ 
и „пресушената града“ на мајката што го држи 
чедото.

180 Сопственост на Галеријата на Н. М. во 
Крушево. Одзади на сликата е напишано co молив: 
РаЈјена 1934—1935, што се потврдува co анализата 
на делото.

181 Сопственост на Марија Здравковиќ, Бел- 
град. Одзади на сликата се наоѓа насловот „Ма- 
дона -од Топаана". За неа Маневиќ одбележува:

. зар не е сета во атмосферата на патријархал- 
ниот дом, копнеејќи неодоливо co својот шал и 
шамија „пембе“ боја да ги привлече мераклиски- 
те погледи на маалските дилбери, што минуваат 
низ сокакот" (н. дело).

182 Сопственост -на Марушка Шкаперда, Бел- 
град. Одзади co молив е напишан овој наслов, a 
сопственичката се сеќава деѕа е купена во 1935-36 
година.

183 Сопственик на „приштинскиот“ „Дервиш 
бекташ“ е инженер Пециќ од Приштина. Постои 
и друга слика во Уметничката галерија во Скопје 
co истиот наслов, „Дервиш бекташ“, напишан и на 
задната страна на делото. Обете творби доста се 
разликуваат. Искажувањето на Маневиќ и не- 
сомнено поквалитетната обработка на „приштин- 
ската“ варијанта, ме наведуваат да го гледам екс- 
понатот -од изложбата во 1935 година. Маневиќ 
укажува дека дервишот е претставен co сини очи, 
„полни co фатализам и ориенталска мистика, co 
сетилни усни и блазирана, незападноевропска на- 
смевка. . (Тодор МаневиД, opus. cit.).

184 Соопштение од Јован Костовски, кој ја до- 
бил од Мартиноски на оваа изложба. Видовме по- 
напред за ова дело дека можело да биде изложено 
и на претходни изложби на кои уметникот учест- 
вувал. Co оглед на тоа дека е веќе разгледано, 
тука само- ќе потсетам дека се забележуваат тие 
свртувања на Мартиноски од „модилјаниевски“ 
кон понагласено ,,кислинговски“ начин на сликање, 
прлдружен co влијанија од сликарството на икони. 
He сум во состојба, меѓутоа, да ја поврзам co не- 
кои од цитираните наслови во написите од оваа 
изложба во 1935 година.

185 Така под насловот „Циганка co сексапил“ 
можат да се предложат неколку дела. Ист е слу- 
чајот co обопштениот -наслов „Циганкичка , „Ар- 
гатница“ итн. Остануваат, меѓутоа, сосем надвор од 
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каква м да е можност за приближно поврзување 
некои експонати што д-р Душан Недељковпќ ги 
наведува п'од терминот „Композиции“. Засега не се 
пронајдени творби од 1935 година што би можеле 
да одговараат на таков наслов. Постои можност, 
co оглед на тоа дека Мартиноски излагал и поста- 
ри творби, под „Композиции“ да изложил некои 
творби на кои е веќе укажано понапред. Според 
Недељковиќ, во ,,Композициите“ спаѓале сликите: 
Си била еднашнедна ружа“, „На крај сокак чадлива 
меана“ и „Човекот и ж,ивотното“ (Др. Душан 
НедељковиН, Уметнички успех Мартиноског, кул- 
турни успех Скопља, Скопски гласник, 9.11.1935, 4).

186 Сопственост на Емилија Димитрова, Скоп- 
је. Датирањето во 19-34 година се поврзува co од- 
редена сличност co илустрациите на Мартиноски 
во „Опачи|Ни“ од Р. Пуриќ. Меѓутоа, поголема е 
сродноста на цртежот co друг цртеж-карикатура 
на Јован Костовски, изработен од Мартиноски во 
1935 година, сопственост на „моделот .11

187 „Никола Мартиноски изложил 65 творби. 
Цената е 54100 дин. Риби во тепсија, на суво, мртва 
природа во жива облека, салата од домати, салата 
од зелка, салата од цвекло, салата гемишт, лубе- 
ници, дињи, цвеќе, портрети-приватна сопственост, 
праз и риби, голи жени, бели робинки, црни греш- 
ници, Циганки co сексапил, дервиш, дрвари, Ка- 
занови итн.“ (Данило Лекик, Два „културна" дога- 
fyaja у Скопљу, Зета, 46 (Подгорица 1935), 3.

188 За ваквите мотиви на Мартиноски Растко 
Пуриќ има друго мислење, но тоа е искажано мош- 
не скржаво. Тој вели дека Мартиноски пренесол на 
платното „неколку пејзажи, исто така коректно 
работени, неколку мртви природи во кои не одел 
подалеку од строгиот академизам.. (Растко Пурик, 
Изложба г. Мартиноског у Скопљу, Народна од- 
брана, 45 (Београд 1935).

189 НедеЈвковиќ одбележува дека во „Човек и 
животно" Мартиноски ,,ни дава еден просечен Ilia- 
гал“; тоа, според РТедељковиќ, би значело успех 
за многу сликари, но за овој уметник „значи, без 
сомневање, моментален умет-нички пад и неуспех“. 
(н. дело).

190 Франце Месеснел, Изложба слгска Николе 
Мартиноског, Јужни преглед, (Скопље, новембар 
1935), 417—418.

191 Н. дело.

192 Растк-о ПуриН, Изложба г. Николе Марти- 
носког ...

193 „Како сликар на Југот, тој (Мартиноски, 
м. з.) создаде за себе особен -однос спрема живот- 
ните и формалните феномени на оваа земја ... Тој 
однос никогаш не бил фолклорен, но денес е не- 
што поинаку отколку што се обичните сликарски 
односи спрема сижето. Суштината на животот, суд- 
бината на поединецот, нивната необична животна 
борба, тоа се работи што денес одлучуваат при из- 
борот на мотивите и ш.то и даваат белег на не- 
говата уметност. Далеку од тоа сликите на г. Мар- 
тиноски да бидат социјално тенденци-озни, тие 
имаат толку фино чувство за -се што е необично 
и за сето -она што обичниот свет сака да го пре- 
зре или co една хумана фраза да го избрише од 
својата совест“. (Франце Месеснел, Изложба сли- 
ка . ..).



194 Н. дело.

195 „Г. Мартиноски, за љубов на своите скоп- 
јани, се врати кон малку поакадемско сликање, 
се врати главно кон манирот на својот париски 
учител Кислинг“ (Др. Душан НедељковиН, Умет- 
нички успех . . .).

196 Тодор Маневик, Hajeehu јужносрбијански 
сликар г. Никола Мартиноски ...

197 Данило Лекик, Два „културна“ dozafyaja у 
Скопљу. . .

198 Лекиќ докрај го открива својот став за 
социјално-политичката стратегија и цел на соци- 
јалната уметност. Тој нс гледа дека творбите на 
Мартиноски можат да служат како инструмент на 
една таква функција и неговата визија за среди- 
ната во која живее како да ја смета лишена од 
„откривање на дијалектичките спротивности". Спо- 
ред Лекиќ, Мартиноски ги слика претставниците 
на периферискиот живот како одбивни, сентимен- 
тални „лумпени“, „бивши луѓе“, лишени од про- 
тест, од омразата на вековно ггоробената класа; во 
творештвото на Мартиноски нема ниту еден „да- 
лекуглед поглед“ да се најде кај претставниците 
иа периферијата... на оние на кои им припаѓа 
иднината.

199 Н. дело.

200 ц деЛ0

201 Првата е сопственост на МСУ во Белград, 
а втората на д-р Бора Миленковиќ во Алексинац. 
Тој знае дека сликата ја купил пред да се разболи 
Мартиноски од тифус во раната пролет 1936 го- 
дина.

202 Порано беа сопственост иа Милан Трива- 
новиќ од Белград, во чигја куќа во Запрешик биле 
изработени од Мартиноски, сега едниот е сопстве- 
ност на Мирослов Скаловски, Скопје.

203 Сопсггвеност на Марија Ѓукниќ, Ниш. Прет- 
ставено е девојчето Васвија, кое му послужило 
на Мартиноски како модел за неколку слики, во 
разни изгледи: тука личи на постаро девојче. Де- 
лото било излагано идната година во Загреб, на 
изложбата на Мартиноски co Кризман.

204 Сопственост на Милан Тривановиќ, Бел- 
град. Според сопственикот, цртежот се викал „По 
обед“ и под тој наслов („Допо колационе") ќе 
биде изложен во 1937 година на изложбата во 
Рим. Тука се претставени две момчиња седнати 
на земја. Цртежот содржи уште малку модилја- 
ниевски манир. Но, како и еден цртеж од истата 
година во МСУ во Скопје, веќе се нагласени стре- 
межите за реалистичко прикажување на дета- 
лите.

205 Во друг цртеж, што претставува тројца Ал- 
банци седнати крај маса во крчма, се гледа ис- 
тата цртачка постапка, како во претходните две 
дела од 1935 година. (Сопственост на Синиша Па- 
уновиќ, Белград).

206 Сопственост на Тодор Маневиќ, Белград.

207 Мартиноски сликарски го декорирал при- 
земјето на локалот co 12 или 15 сцени во различ- 

на Јолемина. Една била co димензии од 2 на 3 
метри. Одделни фигури биле во природна голе- 
мина. Секоја сцена била „врамена“ co корнизи 
од сите страни. Поради тоа изгледале како ,,сли- 
ки“ IIа ѕид. Мартиноски ги работел 15 дена. (Види: 
Аноним, Дванаесет фреско-композиција г. Н. Мар- 
тиноског, Време, 16. 12. 1936. Покрај овој напис, 
покојниот Јарослав Кратина, сликар, копист и кон- 
зерватор на фрески, пред војната настанет долго 
време во Скопје и гтријател на Мартиноски, го 
тврдеше истото). Според некои други кажувања, би 
произлегувало дека овие дела се рабоггени не- 
колку недедш (Бора Антик, Да ли су уметничке 
слике на зидовима једног ноКног локала уметност 
или порнографија, Политика, Београд 15. 4. 1936). 
Можеби оваа информација го вклучува и времето 
на подготовката на изведбата, но, co оглед на тоа 
дека не се запазени какви и да е скици или цр- 
тежи на претходни студии, сето ова не може да се 
провери или прифати.

208 Според Кратина, на Мартиноски многу по- 
веќе му одговарала работата „ал секо“: co неа 
можело да се работи речиси како и при „штафе- 
лајното" сликарство, односно да се изведуваат по- 
правки и да се остварува поинтимен однос co ко- 
ристениот материјал. Освен тоа, Кратина претпо- 
лага дека Мартиноски употребил специјално под- 
готвена емулзија за врзување на боите, што попу- 
ларно се нарекува „млад казеин“. Според него, таа 
се состоела од 1 литар млеко, 4 јајца и 1 лажица 
гасена вар. Таа мешаница потоа се подготвувала, 
co ,,рибање“, за сликање. Татомир Вукановиќ, бивш 
кустос на Музеј Јужне Србије, сега на работа во 
Народниот музеј во Врање, исто така се сеќава 
дека била применета некој а „посна“, „ал секо“ 
техника.

209 Интересно е во тој поглед кажувањето на 
Бора Антиќ: „Над подиумот .. . се насликани, пре- 
ку целиот ѕид . .. баханалии во природа. Мажи и 
жени, според изгледот се чини некои антички артис- 
ти, се истегнале на тревата, речиси пијани, во 
најчуден преплет на тела. . . На дното на сли- 
ката се гледаат полупијани луѓе како изведуваат 
некои чудни ритмички движења. Мажите и же- 
ните се насликани сосем голи и во природна го- 
лемина. До оваа композиција е насликана, десно, 
жена што спие . . . Подалеку е прикажано роман- 
ско оро. Лево од влезната врата е најчудната сли- 
ка . . . едно огромно клопче вкустени екстремитети. 
Тоа треба да претставува починка на маж и жена 
кои сонуваат среќа. Понатаму. . . мошне убаво е 
насликана зрелоста на жената. Малку понатаму 
една голема композиција ја претставува лебедо- 
вата љубов“. (Бора АнтиН, Дали су уметничке 
слике . .. Политика . ..).

210 Аноним, Дванаест фреско-композиција г. 
Н. Мартиноског, Време, 16. 12. 1936.

211 Види- Peter Selz German Expressionist pa
inting, Berkeley, 1974, каде ce истакнуваат идилич- 
но-романтичните моменти во делата на германските 
експресионисти. Интересни се размислувањата за 
истото прашање и кај В. Ѕ. Myers, Les Expressioni- 
stes Allemands, Paris, 1968.

212 Јован Д. Костик, Интуитивно сликарство 
Николе Мартиноског, Вардар, 15. 9. 1935, 3.



III. BTOP СКОПСКИ ПЕРИОД

1 Најлогична е претпоставката дека тој се 
запознал co Кризман во декември 1935 година, кога 
престојувал во с. Запрешиќ, токму барајќи место 
и датум за организирање на својата изложба во 
Загреб.

2 Според нецелосниот список во Архивот за 
ликовна уметност при ЈАЗУ во Загреб, произлегува 
дека имало вкупно 31 дело. Меѓутоа, во весникот 
„Вардар" се наведува поголем број дела, но раз- 
личен во разни броеви: на едно место дури се 
вели дека биле изложени 50 трудови, од кои 16 
масла, а другите цртежи.

’ Обата се сопственост на Графичкиот каби- 
нет на ЈАЗУ во Загреб и се купени од оваа из- 
ложба на Мартиноски во 1936 год.ина.

4 Dr. В., Ausstellung N. Martinoski, Morgenblatt,
1. 4. 1936.

5 T>opbe Поповик, VIII пролекна изложба, 
Правда, 5. 6. 1936.

6 Бранко ПоповиН, Осма пролеКна изложба у 
Уметничком павиљону, СКГ, н. с. V (Београд, 1936), 
391.

7 Radojica-Noe Zivanovic, Napredna umet- 
nost, Nasa stvarnost, 1—2 Beograd 1936.

8 Аноним (Јован Костовски), Познати скопски 
сликар г. Никола Мартиноски npupetyyje шестог 
децембра велику изложбу својих сликарских ра- 
дова, Вардар, 26. 1,1. 1936. Неколку дена подоцна, 
истиот весник го цитира мислењето на „некој“ 
белградски сликар, кој изјавил дека на една из- 
ложба во Белград колегите заклучиле дека де- 
лата на Мартиноски се „најдобро цртани работи 
што досега биле изложени во Павилјонот . (Ано- 
ним, Изложба слика академског сликара г. Ни- 
коле Мартиноског, Вардар, 5. 12. 1036), 4. Во 
„Скопски гласник“ малку време пред отворањето 
на изложбата се цитираат внимателно одбрани 
буквално пренесени мислења на критичари (Бран- 
ко Поповиќ, д-р Јосип Драганиќ, д-р Душан Не- 
дељковиќ).
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9 Во него се изнесени некои биографски по- 
датоци за Мартиноски и еден есеј од Р. Пуриќ 
за творештвото на уметникот. Објавени се и не- 
колку репродукции, список на делата и цените. 
Биле 52 експонати, слики и цртежи, чии цени се 
движеле од 500 до 2000 динари. He е означено кое 
дело е слика, а кое цртеж, што го отежмува иден- 
тификувањето на експонатите. За сосем мал број 
познати дела на Мартиноски знаеме co сигурност 
дека биле вклучени на изложбата, главно преку 
сеќавањата на нивните сегашни сопственици.

10 Растко Пурик, О Николи Мартиноском, Ка- 
талог, Скопље 1936, 5.

11 Растко Пурик, Са изложбе Николе Марти- 
носког, Скопска цена, 13. 12. 1936.

12 Франце Месеснел, Изложбе Николе Марти- 
носког, Јужни преглед, (Скопље 1936), 12, 432—433.

13 франце Месеснел, н. д.

14 Растко Пурик, О Николи Мартиноском. . .

15 Љубомир М. Добричанин, Сликарска излож- 
ба г. Николе Мартиноског —■ Скопље, најбоља сли- 
карска пијаца у нашој земљи, Правда, 18. 12. 1936,
10.

16 „Другарот Рамадан“ и „Циганско девојче", 
се сопственост на Марија Ѓукниќ од Ниш. „Му- 
стафа“ (или „Еден парталко ) е сопственост на 
д-р Бора Миловановиќ, од Белград. Моделот на 
„Рамадан  и „Мустафа" е ист, а „Мустафа  е име 
дадено според еден советски филм, „Пат во живо- 
тот“, што се прикажувал во тоа време во Скопје 
(соопштение на Марија Ѓукниќ и Тодор Маневиќ)

11

11 11

17 „Циганкичка" е сопственост на Бора Ан- 
тиќ од Белград, пред војната дописник на Поли- 
тика од Скопје. Ја купил од Мартиноски во 19’36 
година. „Седнато Циганче“ е сопственост на Све- 
тозар Дорошки од Белград, пред војната новинар 
во Скопје.

18 Види: Растко Пуриќ, Работнг1чкиот Југ- 
Скопје 1937. Всушност, оваа книга на Пуриќ е 
излезена во декември 1936 година, што се гледа во 
еден примерок co посвета на авторот подарен на 
Мартиноски. Според тоа, цртежите во неа биле из- 
работени уште во 1936, па дури и во 1935 година: 
на пример, „Мајка co дете“ од МСУ во Скопје. 
Истите цртежи се репродуцирани и во книгата на 
Др Душан Недељковиќ: Књижевно Нивтинство и 
Виктор Иго, Скоплзе 1937.

19 Другите два се „Деца“ од Галеријата на 
Н. М. од Крушево, датиран во 1928 година, и „Мај- 
ка co дете“ (од книгата на Растко Пуриќ) по се 
изгледа од 1935 година (во колекцијата на МСУ 
во Скопје).

20 Види: Миодраг Б. Протик, Српско сликар- 
ство XX века I, Београд 1970.

21 Види: Миодраг Б. Проѕтик, Српско сли- 
карство XX века II, Београд 1970, 341—342; и Ла- 
зар ТрифуновиЕ, Српско сликарство 1900—1950, 
Београд 1973, 245—246.

22 М. Н. М. Изложба независних уметника у 
Београду, Време, 14. 1. 1937. Види и: R. Zivanovic, 
Karakteristicne i znacajne pojave na prvoj izlozbi 
nezavisnih umetnika, Nasa stvarnost 5—6 (Beograd 
1937) 90—94.

23 Сопственост на Синиша Пауновиќ, Белград. 
Според Пауновиќ, сликата настанала по 1935, во 
1936 или 1937 година. Co оглед на некои свои осо- 
бини, може да биде поставена и во 1937 година, 
и тоа преку споредба co некои дела за кои знаеме 
дека настанале тогаш.

24 Делото се наоѓа во станот на семејството 
Паламаревиќ во зградата на ул. Бул. ЈНА бр. 43а 
во Скопје. Димензиите на сликата се 0,86 х 1,94 м., 
на висина од 1,50 м. од подот, а сега во станот 
живее друго семејство. Според некои укажувања 
на д-р Слободан Паламаревиќ, сликата, наводно, 
била работена „ал фреско“ на свеж малтер и co 
пигменти за фреско-сликарство, но co оглед на 
тоа дека во „Океан“, една година порано, Марти- 
носки ја применил техниката „ал секо“, како и 
co оглед на сликарскиот темперамент на уметни- 
кот, треба да постои резерва во овој поглед. Од 
прегледот на делото повеќе се чини дека е рабо- 
тено „ал фреско“, како и фреските од 1933 го- 
дина.



2? Причините за тоа што не е објавен некој 
напис во печатот и во списанијата надвор од 
Скопје, >не се познати. Можеби е во прашање лз- 
весна индолентност на професионалните известу- 
вачи за белградските веоници од Скопје. Зошто 
нпту еден од учесниците на изложбата не ја спо- 
менал по кој п да е повод, исто така не ни е 
познато.

2(1 Перо Слијепчевик, Отварање изложбе „Об- 
лика“ у Скопљу, Јужни Преглед I (Скопље 1937), 
34—37. Дали оваа изложба на „Облик“ навистина 
била одржана и во Атина, засега ,не беше можно 
сигурно да се провери.

27 Н. дело.

28 Н. дело, стр. 36.

29 Според Слиепчевиќ, во Скопје уметниците, 
„колку и да се модерни", не можеле да се ,,по- 
жалат иа публиката": кога „Јефимија" би ги об- 
јавила откупите од изложбите што ги организира 
само таа, би се видело дека тие суми не се ни- 
ски, особено во Скопје нема повеќе од 25-^-30.000 
жители во чии домови постои вистинско „чувству- 
вање на западноевропската цивилизација и на неј- 
зините уметнички потреби“. Слиепчевик го спо- 
редува тука Скопје co градовите Сараево, Мостар, 
Дубровник, давајќи му предност во смисла на од- 
носот спрема уметниците.

30 Сопственост на Уметничката галерија во 
Скопје. Треба да се претпостави дека сите три би- 
ле изработени во духот на цртежите во книгата 
на Растко Пуриќ „Работничкиот југ“, датирана во 
1937, а печатена кон крајот на 1936 година.

31 М. К., Skopski slikar Nikola Martinoski go- 
vori o sebi i o svom radu — slikar kojega gone zbog 
umetnickih fresaka, Novosti, 31. 4. 1937, 8.

32 H. дело.

33 Според списокот во Архивот на ликовните 
уметности во Загреб, нивниот број бил 22, од нив 
4 биле темпери, а останатите цртежи.

34 „Г. Мартиноски co својата графика е ре- 
чиси класичен пример на дисхармонија меѓу мани- 
рот и сижето. Социјалниот мотив на бедата служи 
само како повод за ориенталски рафинирана, иако 
малку шаблонска, игра иа линиите и боите. Тука 
има јапонска суптилност на цртежот, но уметни- 
кот би можел да најде поадекватни објекти за 
својата забава“. (X. Y. Kritika (Martinoski), Knji- 
zevnik 6, (Zagreb 1937).

39 Verena Mane, Izlozba Krizman — Martino
ski u Salonu Ullrich, Obzor. 20. 5. 1937.

36 B., Ausstellung Krizman Martinoski, Morgen- 
blatt, 12. 5. 1937, 5.

37 Види: Аноним, „Изложба г. Мартиноског у 
Загребу и Солуну, Скопски гласник, 17. 4. 1937, 4, 
според кој „г. Мартиноски ќе отпатува во Солун, 
каде на 25 о. м. се отвора „Обликовата“ изложба 
на која учествува тој“.

38 Аноним, Југословенска уметност у иностран- 
ству. Изложба групе Облик у Солуну, Политика,
11. 5. 1937.

39 М. К., Skopski slikar Nikola Martinoski go- 
vori o sebi i o svom radu, Novosti Zagreb, 30. 3. 
1937, 8.

411 Natalia Mola, Rim, Razstava jugoslavenske 
moderne umetnosti v rimski galeriji, Dom in svet, 
IX—X, (Ljubljana 1937), 1—2.

41 Види: Споменица двадесетпетогодишњице 
ослобо1)ен>а Јужне Србије 1912—1937, (Скопје 1937).

42 Види: П. (Р. Пурик), Јубиларна изложба јуж- 
носрбијанских уметника, Јужни Преглед X (Скопље 
1937), 434—436.

43 Според каталогот, тоа се: 71. „Мајка“, 72. 
„Портрет на Циганка ', 73. ,,Ќамир!’, 74. ,,Ајша‘‘, 75. 
„Измеќарче“, 76. „Џанам“, 77. „Глава“, сите масла: 
78 и 79. изгледа биле исто co мотив „Глава” и ма- 
сла: 81 до 84 закпучно биле цртежи co молив 
„Улица‘:; 85 „Улица“, тсмпера.

1

44 Сопствеиост на Петар Прокопиев, Скопје.

41 Тоа се: „Циганкичка**, сопственост иа Тем- 
јана Брезјанин од Скопје, (можеби кат. бр. 76 
,,Ајша;‘); „Циганкичка co шарена шамија“, сопст- 
веност на Филота Фила, Белград (можеби кат. 
бр. 75 „Портрет на Цитанка11); „Циганкичка co скр- 
стени раце“, сопственост на Владимир Петров од 
Скопје (можеби кат. бр. 72); ,,Измеќарче“); „Седната 
Циганкичка“, сопственост на д-р Бора Миловановиќ 
од Алексинац (можеби кат. бр. 76 ,,Џанам“).

46 П., Јубиларна изложба. . .

47 Сопственост на Филота Фила од Белград, 
кој имал уште две слики: „Константин и Елена“ 
и „Мртва природа“, што пропаднале за време на 
Втората светска војна.

48 Сега сопственот на Ќефсер Сејфула, Скопје, 
порано била во Градското поглаварство на Скопје, 
кое ја купило пред војната. Мартиноски тврдеше 
за делото дека е од 1937 година, а се потврдува 
co две дела за кои укажуваме дека се 'настанати во 
1936 година: „Рамадан“ и „Мустафа".

49 Оваа слика била порачана кај Мартиноски 
од Англо-југословенскиот клуб за благодарност на 
Англичанецот Џорџ Бонар, доброчинител на срп- 
ските деца за време на Првата светска војна, 
Бонар починал пред да му биде пратена сликата, 
која била довршена во 1938 година, а веројатно 
по 1937 година.

50 Radovan Zogovic, Variante jedne poante. Na 
prodaji i brod i zastava1, Nasa stvarnost I—II (Beo
grad 1937).

51 Дека не ги видел делата од „Океан“, ми 
соопшти самиот Зоговиќ во 1373 год. Тој сметал 
— смета и сега —- дека немало потреба да ги 
види во оригинал(!); му била достатна инфор- 
мацијата од печатот и фактите каде, зошто и како 
дошло до реализацијата на овие дела на Марти- 
НОСКИ.

52 Н. дело.

53 Н. дело.

54 Проектаттот на куќата во која се наоѓа 
фреската наречена „Пасторала“, инж. Брана Про- 
тиќ од Белград, ја нарачал кај Мартиноски кога 
ја градел оваа куќа во 1937 година. Сега таа е во 
бившиот стан на покојниот Коста Циривири, тат- 
кото на народниот херој Вера Циривири-Трена. 
Во ова дело, што му било нарачано, Мартиноски 
сакал да ггрикаже „слободна игра во природата“. 



Нарачувачот и уметникот се договориле и заед- 
нички одлучувале за конечниот мотив, при што 
нешто било дополнето во концепциј ата на Мар- 
тлноски. Таа творба е работена во техниката ,,ал 
секо“, co темпери за сликање на ѕид. Колку што 
се сеќава инж. Протиќ, за оваа „фреска“ Марти- 
носки изработил неколку скици. Делото е платено 
co 6 или 7 илјади предвоени динари.

55 Во редица дела на Матис, Хексл, Пехштајн, 
итн ... можат да се најдат сродности co оваа ком- 
позиција на Мартиноски.

56 Co оглед на тоа дека бившиот сопственик 
е умрен, основните податоци се добиени од про- 
ектантот на зградата на д-р Пуљизевиќ, проф. 
инж. Миха Чакеља: ја проектирал во 1937 година 
а градена е и определен простор и за делото на 
Мартиноски пак во неа. (Сега и тој е починат).

57 Димензиите биле 4,50 м. должина и околу 
1,50 м. висина, а се наоѓала на околу 1,50 м. од подот. 
Според инж. Чакеља, сликата била работена во 
фреско-техника на свеж малтер. Мартиноски, на- 
водно, секој ден подготвувал еден дел од површи- 
ната за работа. Меѓутоа, сосем друго нешто ми 
соопшти покојниот Јарослав Кратина во 1973 го- 
дина. Според него, Мартиноски тука работел co 
мрсни бои на ѕид, co претходно поставена специ- 
јална препаратура. Притоа, Кратина нагласува 
дека оваа техника многу повеќе му одговарала на 
Мартиноски, co оглед на тоа дека допуштала мно- 
гу послободен и понепосреден начин на работа co 
материјалот. „Ова беше Никола. Делото е рабо- 
тено co масло, тука тој беше мајстор. На суво мо- 
жете да работите co прсти, co четка. He можете 
кај фреската такво нешто да работите, или сосем 
малку. Co маслото можете да работите co раце, 
co крпа, co прстите; тоа тука се допушта, а Ни- 
иола во тоа беше вешт. Тоа повеќе одговараше 
на неговата постапка на експресиоиистички сли- 
кар“.

58 Види: Борис Петковски, Социјални мотиви у 
стваралаштву Николе Мартипоског до 1941, Збор- 
ник за ликовну уметност 12, Матица српска, Нови 
Сад 1976.

59 Јован Т>ор1)евиН, Пред нову изложбу Ни- 
коле Мартиноског, Скоггски гласник, 18. 12. 1937, 
4. Авторот, поет-работник, комунист, бил познај- 
ник и пријател на Мартиноски. Се дружел co 
Коста Рацин. Поезијата на Ѓорѓевиќ од пред вој- 
ната е изразито социјално ангажирана. Мартино- 
ски во 1937 ја илустрирал неговата книга: Ј. Т>ор- 
tzeBiik, Лице и наличје културтрегера Југа, Ско- 
пље 1937. Јасно е дека е тоа поетски дефинирана 
определба на работничката класа: во напорот да 
биде објективен вреднувач, Ѓорѓевиќ се издитнува 
над ограничувањата што неговата класна припад- 
ност и сфаќања можеле да му ги наметнат во од- 
носот спрема уметничкото дело на Мартиноски.

60 Овие мисли на Горѓевиќ, веројатно се одне- 
суваат на Радован Зоговиќ: одговор на веќе раз- 
гледуваниот текст од истата, 1937 година („На про- 
дају и брод и застава“. Наша стварност, 1937).

Тука Горѓевиќ го истакнува „шпанскиот сли- 
кар од XIX век, импресионистот Пикасо“. Оваа не- 
смасна формулација не и одзема ништо на сушти- 
ната -на ставот на Горѓевиќ и «а неговата оправ- 
даност.

62 Спротивно од ова, Горѓевиќ на две места во 
својот текст истакнува негативно мислење за Ли- 
ченоски: го смета за „реакционерен и „бегалец“.

63 Види: М. (Зорица МишковиИ), Изложба г. 
Николе Мартиноског, Скопски гласник, 26. 2. 1938. 
Постојат и извесен број фотографии на тогаш из- 
ложените дела. Автор на написот е Зорица Мишко- 
виќ од Белград.

64 М., Изложба г. Николе Мартиноског, 4.

65 Претставен е, според фотографијата, средо- 
вечен Циганин во скромна облека, и co „кече“ на 
главата. Фигурата е предадена цврсто, co некое су- 
рово достоинство, а лицето покажува и изразува во- 
здржаност и резигнација. Уметникот водел грижа 
за убедлива реалистичка портретна обработка.

66 Од неколку фотоси co означен наслов на 
делата од оваа изложба „Ќерка на коцкарот“, „Без 
татко“, „Безработник" се гледа токму таков при- 
стап ,на уметникот, каков што наведуваме и при фо- 
тосот на сликата „Рамадан Рамадановиќ”: облаго- 
родеиа, воздржана реалистичка обработка, психо- 
лошка диференцијација на ликовите.

67 Едпо од овие дела, за кои се вели дека прет- 
ставуваат „ликови уште недопрени од животот“, го 
знаеме од фотографија; „Девојче co шамија" (реа- 
листичка обработка, проткаена co лирски пристап 
кон мотивот).

68 Сопственост на д-р Тодор Стојановиќ, Скопје. 
На задната страна на делото е напишано co мо- 
лив: Циганска принцеза, Мис Топ-Хане. Сопствени- 
кот тврди дека сликата не била никаде излагана.

69 Спорсд соопштението на Киркор Џирџиријан, 
кој живеел во Париз, Мартиноски бил во Солун за 
да пронајде модел меѓу тамошната ерменска коло- 
нија. Такво нешто може да се разбере и од текстот 
што го објавил во еден ерменски весник.

70 A roil Киркор-Џирџиријан, Никола Мартино- 
ски-пријател на Ерменците, Арев (Сонце), 30. 4. 1938 
(текстот е печатен на ерменски).

71 Нихад Аџем, Изложба Николе Мартиноског, 
Луч 1—2 (Скоплзе, 19’38). Аџем, Турчин родум од 
Штип, на Уметничката школа во Белград учел за- 
едно co македонскиот сликар Борко Лазески, во 1937 
и 1938 година извесно време престојувал во Скопје. 
Тука го уживал гостопримството на Мартиноски, 
работејќи во неговото ателје. Како и Лазески, бил 
близок co сфаќањата на групата „Живот“ од Бел- 
град и посетувал некои нејзини состаноци. Покрај 
слики (пејзажи, мртви природи), работел и графика.

72 Нихад Аџем, Изложба Николе Мартиноског...

73 Пјер КрижаниЕ, ТреНа графичка изложба у 
Уметничком павиљону „Цвг 1јете 3y3opuh“, Политика 
8. 3. 1938, 10.

74 Пјер КрижангЉ, Десета, пролетња изложба, 
Политика, 5. 6. 1938.

75 Според написот биле изложени: 64. Фатима 
во пембе блуза, 65. Џунџулиња во ибрик, 66. Синот 
на амалот Куртиш, 67. Малечкиот Ибраим, 70—80: 
цртежи за кои не е наведен ниту еден наслов.

76 Милан Кашанин, XV изложба Облика, Умет- 
нички преглед 1 (Београд 1939), 27—28.

77 За тоа помагаат написите што се веќе на- 
ведени: од нив се дознава мотивската ориентација 
на Мартиноски и неговата општа стилска ориента- 
ција. Помага и потпишувањето на Мартиноски поч- 
нувајќи од крајот на 1938 година: оттогаш тој ре- 



чиси редовно, под својот потпис ја става, исто така 
напишана co латиница, големата буква „Д“. Ова 
е поврзано co неговите симпатии за Даница Ста- 
менковиќ, ќерка на скопскиот адвокат Стаменковиќ 
(соопштение од Мартиноски, Јован Костовски и Да- 
ница Поповац-Стаменковиќ).

78 Можеби и сликата „Невиност“ (или „Малеч- 
ката наивка“), која пак се поврзува co ,,Невеста“ и 
др., II некои темпери и цртежи, од кои две-три дела 
се датирани, се чинат развојно настанати по веќе 
разгледаните творби на Мартиноски од 1938 го- 
дина. Познати се темперите: „Три девојчиња“, што 
е и датирана во 1938 година, „Две другарки  и 
„Три сиромашки", што не се датирани, а се обра- 
ботени во целосна ликовна усогласеност co првата 
датирана темпера. Меѓу цртежите co молив „Бес- 
призорни" е датиран во 1938 година.

11

79 Аноним (Јован Костовски), Градско погла- 
варство откупило је две велике слике скопског сли- 
кара г. Никале Мартиноског —- Ове he слике бити 
смештене у иовој згради Скопске општине која је 
у изградњи, „Јужна Србија“, 27. 7. 1938, 3.

80 Н. дело.

81 Сопственост на МСУ — Белград, на МСУ -— 
Скопје и на Синиша Пауновиќ од Белград.

82 Тодор МаневиН, Г. Мартиноски који искључи- 
во слика Цигане излагаКе у Београду, Време, 21.
11. 1938.

83 Во „психо-физичките особини" на ликовите 
од своите слики Мартиноски наоѓал и посебен пот- 
тик за решавање на ликовните проблеми. Марти- 
носки, според текстот, леспо доаѓа до своите мо- 
дели, освен кога би побарал да ги слика голи.

84 Според тврдењето на Марија Ѓукниќ и на 
Нора Димитриевиќ-Шкодреану, Мартиноски имал 
малку дела во својата колекција за да може да 
направи ретроспективен преглед. Изгледа дека би- 
ле прикажани 30—40 експонати.

85 „Мустафа  (бр. 24), „Малечката наивка“ (бр. 
10, можеби ,,Невиност“), „Мајка co дете“, „Без ни- 
кој свој“ (бр. 24), „Јаболка и круши караманки" 
(бр. 11); покрај тоа се споменуваат мртви природи 
(„Овошје" и ,,Цвеќе“), старици, девојчиња, темпери. 
(Перо СлијепчевиН, Резултати г. Николе Мартино- 
ског, Политика, 8. 2. 1939 година).
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86 Сопственост на Јованка Чемерикиќ, Бел- 
град. Таа била член на „Јефимија“, а сликата ја 
купила од оваа јубилејна изложба и ја знае како 
,,Невиност“. Блискоста на насловот „Малечката 
наивка“ и описот на Слиепчевиќ за делото co овој 
наслов укажуваат дека станува збор за едно исто 
дело: „Малечката наивка" . .. бр. 10, мислам дека 
е најдобра работа на овој сликар воопшто, не само 
поради префинетоста на душата, туку и поради 
чисто сликарското компо!нирање на боите: вонредно 
блиски прелевања, согорување, одмерено и обе- 
динето. .. (Uspo О'ли,1бичбви11, Резу^лтати г. Нико- 
ле Мартиноског . ..).

87 Порано кај Томислав Црниќ, Самобор (сега 
кај Мирослав Скаѓловски, Скопје). Тој ја добил, 
co уште некои други дела на Мартиноски, од сво- 
јот подалечен роднина (некојси Спидла) кој пред 
војната и извесен период на окупацијата живеел 
во Скопје. Сите творби се купени од Мартиноски 
во летото 1941 година (податок од Т. Црниќ и од 
покојниот сликар Јарослав Кратина).

88 Сопственост е на Петре Прличко, артист, 
кој го добил во 1939 година од Мартиноски, при 
своето прво вработување во Скопскиот театар. 
Слиепчевиќ одбележува дека Мартиноски ја сли- 
ка машката младина „со некој пркосен оптими- 
зам“, дека потсетува „во парталите на оние од 
старите шпански платна (како кај оној малечок 
Мустафа под бр. 24)“.

89 Н. дело.

90 Дека делата на Мартиноски на оваа из- 
ложба се одликуваат co „интуитивпо чувство за 
убавото“ и вонредно чувство „за реално посматра- 
ње на животот и на неговите манифестации” ука- 
жува и Јован Костовски: Уметникот — и во сво- 
јата специјалност —- Циганчињата, ,,не заостанува 
по суштината IIа мотивот. .. зад неговите носачи 
II мајки co дете, во кои тој најдлабоко «авлегува 
во доменот на социолошкото посматрање . (Јован 
Д. Костик, Десет година сликарства Н. Мартино- 
ског, Јужна Србија, 1. 2. 1939). Во весникот „Нова 
реч“ за изложбата на Мартиноски е искажана за- 
белешка за начинот па кој ја отворил Раде Дра- 
инац, зашто за неа „можело да се каже и нешто 
многу повеќе и многу подобро". М. Изложба г. 
Николе Мартиноског, Наша реч, 25. 2. 1939.

11

91 Сопственост на Љубица Слиепчевиќ, Бел- 
град. Таа и Боса Слиепчевиќ тврдат дека портретот 
е сликан некаде за време на самостојната изложба 
на Мартиноски во 1939 година. Во неколку забе- 
лешки во дневмикот на Слиепчсвиќ од почетокот 
на февруари се нагласува дека бил на посета ка.ј 
Мартиноски.

92 Сопственикот Стила Герушевиќ, Врање, ја 
добил како подарок од уметникот во 1939' година 
и знае дека тогаш е довршена.

93 За „Младич“ би можеле да се предложат 
неколку слики, а меѓу нив и загубената „Право 
на живот“, позната од фотографија. На неа се гле- 
да гордо исправен младич, во парталава, разгра- 
дена облека. „Циганкички" можеби е температа од 
колекцијата на МСУ, Скопје, порано сопствоност 
на Растко Пуриќ, за која може да се претпостави 
дека настанала порано, во 1938 година.

94 Пјер КрижаниН, Једанаеста пролеКна из- 
ложба, Политика, 20. 5. 1939, 6.

95 Павле ВасиР, XI пролеКна изложба и салон 
независних уметника, Уметнички преглед II, (Бео- 
град 1939).

96 Една од тие личности бил и Растко ПуриН, 
од чиј текст дознаваме извесни детали за оваа 
јубилејна изложба. За неа ие е зачуван каталог. 
Изложбата била сместена во новата зграда на 
Женската гимназија, ја отвориле Живановиќ, прет- 
седател на „Јеф.имија“, и Пуриќ.

97 Н. дело.

98 Изложбата, наречена пролетна, е одржана 
од 12 до 20 мај 1940 година во Офицерскиот дом 
во Скопје. Мартиноски учествувал co 16 дела, ма- 
сла, цртежи и темпери: „Зел дедо“,... „Убавата 
Гулиза1р“, „Освојувач“, „Убавото чекмеџе“, „Рама- 
дан“, „Наследникот иа дервишот Абдула", „Одби- 
ената измеќарка“, „Крап и кромид“, „Дојрански 
перки“, „Портрет на Гурѓовден“, „Отмената Ајша“, 
Цртежи, „Мајка и посмртче“ (темпера). Цените се 
движеле од 10.000' до 800 динари.



99 Тоа, всушност, и не е особено важен момент, 
co оглед на мошне изедначеното и еднообразно 
сликање на Мартиноски, без менување на мотиви- 
тс. во неколку наредни години. Оттука произлегу- 
ва II тешкотијата да се наредат хронолошки не- 
говите творби од овој период.

100 Зачуван е оригиналот во ракопис, од кој 
поседувам препис на машина, направен од Боса 
Слиепчевиќ, сестра на П. Слиепчевиќ.

101 Синиша ПауновиН, Дван-аеста пролеДна из- 
ложба слгтарских и вајарских радова југословен- 
ских уметника у Београду, Политика, 4.6.1940; То- 
дор Манојловик, Дванаеста пролеКна изложба у 
Београду, Време, 9.6.1940, 11.

102 Види: Аноним, У оквиру прославе ослобо- 
})ења, у суботу се отвара у Скопљу изложба сли- 
ка јужносрбијанских уметника, Глас Југа, 26.10. 
1940, 4.

103 За оваа изложба е печатен каталог co 
список на уметниците и на нивните дела co це- 
ните: „Циганкичка“, ,,Круши“, „Момч^ co фес“, 
„Насмеан трендафил", ,,Џанам“, „На одмор“, „За- 
мислената", „Синот на Идриз“, ,,Цвеќе“, ,,Тага“, 
„Младиот џамбаз“, „Рамадан“, „Измеќарче“, ,,Мла- 
дич“, „Девојка co пембе-шамија“, Цртеж I, Цртеж 
II. Цените се движеле од 1.000 до 3.000 динари,

104 Сопственост на Нули Бојаџиев од Лугано.

105 Според писменото соопштение од Нули Бо- 
јаџиев, Мартиноски му рекол во 1953 година дека 
под младичот била насликана млада жена која 
умет.никот миогу ја сакал во својата младост.

106 Сопственост на Методи Бошков, Скопје. Co 
оглед на изразитата пембе-боја на шамијата, сме- 
там дека е тоа оваа слика. Оценета е на самата 
изложба co највисоката сума од 3.000 динари.

107 С. Ј., У оквиру прославе ослобојуења, у су- 
боту се отвара у Скопљу изложба слгска јужноср- 
бијанских уметника, Глас Југа, 20.10.19'40.

108 Аноним, Три наша 
зоришни лист 7, (Скошве

позоришна сликара, По- 
1939), 12—14.

109 Аноним, (Преглед на репертоарот), Позо- 
ришни лист, 12, 13, (Скопље 1940), 16.

IV. ВРЕМЕТО HA ВОЈНАТА

1 Од втората половина на 1941 година биле 
праќани во Македонија повеќе бугарски уметници: 
некои за наставници во училиштата, а други за да 
ги сликаат „ослободените краишта". Бугарскпот 
окупатор им укажувал големи олеснувагва, одделу- 
вајќи посебни средства за поддржување на овие 
„уметнички екскурзии“.

2 Цеко Стефановтз, Првата обиуа художествена 
изложба на художници отв Македонин вгв Скопие, 
ЦФ-локупна Бтѕлгариа, 10.12.1942.

3 Оригиналот не е познат.

4 Стефантз Митовг., XVI обгца художествена 
изложба. Литературент> гластв, 578 (Софин 1942).

5 Види: Асенлз Василиевг>, Изложбата на худо- 
жника Никола Мартиноски, Ифлокупна Бвлгарин. 
3.8.1942.

6 Сопствениците кои купиле дела од таа из- 
ложба, сс еден извор, а постојат и извесен број 
фотографии co изгледот на изложбата. (Изложба- 
та била во основното училиште „Гоце Делчев“, 
разурнато во зејмотресот од 1963 година).

7 Меѓу нив и: „Зел дедо. . .“ (Дедо и внука?), 
„Девојче co пембе-шамија“ од 1940, „Акт на жена“ 
(„Дама од Океан“), од 1936 итн.; потоа „Насмеано 
момче“ (или „Продавач на весници“), „Момче co 
фес П“, „Девојче co пембе-шамија 11“ „Полуакт 
на девојче co јаболка“, „Портрет на циганско де- 
тенце“ итн. Сопственост се, според редот на ци- 
тирањето: на Александар Тодоров, Скопје, на Ата- 
нас Икономов. Белград, На Војо Маленица, Белград.

8 „Личното предавање на формата уметникот 
секогаш го поврзува co смисла за психолошка со- 
држина, што се стреми да ја предаде не само во 
главите, туку и воопшто во целата фигура. Од тоа 
се добиваат често на прв поглед невообичаени по- 
зи, кои всушност имаат свое оправдување. Кон сво- 
јата композициона дарба, Мартиноски го додава 
својот квалитет на чувствителен колорист. Особе- 
но му успеваат оиие длабоки гами, што не подне- 
суваат силни контрасти, а звучат спокојно и здржа- 
но, без да имаат потреба од ефект на пресилна 
светлина-сенка“ (Асен Василиев, н. дело).

9 Види: Стефантз Станчевтѕ, Втората обгца ху- 
дожествена изложба на художниците отх> Македо- 
нил, Ифлокупна Б^лгарил, 10.4.1943.

10 Тој ја добил од Мартиноски во 1943 година, 
кусо време пред да се ттовлече уметникот во Кру- 
шево.

11 Сопственост е на д-р Стојан Боздов, кој во 
тоа време се наоѓал исто така во Крушево.

12 Тоа го тврди, меѓу другите, неговиот род- 
нина Перо Нича, потоа Ѓорѓи Хаџилега и др.

13 Сопственост на Галеријата Никола Мартино- 
ски во Крушево. Всушност, го претставува ликот 
на роднината на Мартиноски, Горѓи Хаџилега.

V. СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕАЛИЗАМ

1 Лазар ТрифуновиЃ!, Српско сликарство 1900 
—1950, Нолит, Београд, 1973, 250.

2 Види во таа смисла: Dragoslav Dordevic, 
Socijalisticki realizam 1945—1950 во: Nadrealizam, 
i socijalna umetnost, MSU, Beograd, 1969, 68—81 
(за Мартиноски: 77, 78, 79); и: Boris Petkovski, 
Socijalna umetnost u Makedoniji 1930—1950, isto, 
61—63.

3 Под фирмата на „Друштвото ,на уметниците, 
научниците и журналистите“, оваа изложба опфа- 
тила 19 излагачи. Предговорот во каталогот е од 
Димче Коцо. Се гледа дека Мартиноски изложил 
11 творби (масла, темпери и цртежи co молив), co 
разновидни мотиви, но сите веќе отпорано присутни 
во неговото творештво. Тоа се: „Селска идила“, 
„Ученикот Диме“, „Мајка“ — темпера, „Глава на 
девојче“, „Другари“-молив, ,,Оро“, „Гамен“, „Уба- 
виот цвет“, „Портрет на жена ми“, цртеж (молив), 
,,Портрет на д-р Спиро Калински“ (цртеж co молив). 
Од нив две дела, „Селска идила“ и „Убавиот цвет", 
пропаднале во земјотресот од 1963 година; некои 
други наслови не е можно co сигурност да се по- 



врзат co познати дела, на пример: ,,Другарчиња“, 
,,Гамен“, веројатно масла, и двата споменати цр- 
тежа.

4 Димитар Митрев (?), Изложбата на македон- 
скгсге художнгсци, Нова Македонија, 25.XI.1945, 5.

5 Така Д. Коцо истакнува дека во температа 
,,Мајка“ е „предадена длабоката психологија на 
мајка која се бори и страда“; дека „Ученикот Ди- 
ме“ е ученик беден, но бодар и полн co живот,. a 
во „Убавиот цвет“ и ,,Идила“, според авторот, 
„веселиот живот блика од лиризам   . Се одбеле- 
жува колоритот co префинети тонови („Мајка“, 
„Глава на момче“), хармоничната композиција 
(„Убавиот цвет“). На Мартиноски тука му се за- 
бележува дека „графичките елементи** во сликите 
co масло „се за сметка и на штета на чисто сли- 
карските елементи“. Посебно внимание му е по- 
светено на делото „Оро“. Упатени му се редица 
забелешки од содржински и формален карактер; 
Нагласен е расчекорот во обработката на одделни 
компоненти во сликата, особено во третманот на 
пејзажот. Коцо смета дека пејзажот воопшто е по- 
слаба страна во творештвото на Мартиноски и де- 
ка „квалитетот на фигурите“ е над него. (Димче 
Коцо, Првата изложба на македонските художници, 
Нов ден 3, Скоп.је 1945, 47—51.
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6 Н. дело, 48.

7 Сопственост па Никола Кацаволу, Скопје. 
Оваа темпера „Мајка“ била изложена во 1945 го- 
дина.

8 Сега е сопственост на Злата Мартиноска. 
За прв пат оваа слика била изложена дури во 1949 
година, како „Бремена жена“.

9 Едниот од 1нив, цртежот co молив „Партиза- 
ни“, всушност е делото „Две дечиња“. Ова дело 
Мартииоски му го подарил на советскиот писател 
Иља Еренбург, при неговиот престој во Југославија 
во 1945 година. Сега се наоѓа во Пушкиновиот Му- 
зеј во Москва. Вториот цртеж co ист наслов, „Две 
дечиња“, кој не е датиран, се наоѓа кај Фируз На- 
зим, Скопје.

10 Димитар Митрев, Втората општа изложба 
на македонските художници, Нов ден, 9'—10, (Скоп- 
је 1946), 56.

11 Така Митрев укажува на натуралистички 
елементи („Пионер“, ,,Млада мајка“, „Насмеано 
дете“, „Хризантема“); несоодветни, „нечовечки“. 
искривени претстави иа ликови на современата 
младина „како дегенерици“ (,,Младинец“); неакту- 
елнот, пресиленост на тематиката Идила“ „Пас- 
торала“); недостатоци, некохерентност на ликов- 
ната обработка (запоставување на пејзажот во 
„Идила“; претерано нагласување на ,,графичките“ 
моменти во сликата „Млада мајка“, ,,Хризантема“) 
итн.

12 Н. дело, 69.
13 Се изнесува дека портретите се „голем чекор 

напред во реалистичкото сликање кај Мартиноски“. 
Во поблага форма се искажува забелешка за сли- 
ката „Младинец", „што ги носи сите белези на 
поранешното творештво на Мартиноски. За друга 
група слики („Идила", „На чешма“ и ,,Пасторала“) 
се истакнува нивниот лиризам и претераното „иди- 
лизирање“ и „подвлечената пасторалност . (Јован 
Бошковски, Втората изложба на Македонските ху- 
дожници, Нова Македонија, 18.12.1946).

11

14 Вакви темпери се наоѓаат во колекцијата на 
семејството Мартиноски, во хотелот „Горица“ во 
Охрид итн.

15 На изложбата на скопските уметници и на 
уметниците од Армијата, во мај 1946 година. Сега 
сопственост на Благоја Дрнков, Скопје.

16 Постои можност тука да се датира маслото 
на картон „Мајка co дете“, сопственост на Петар 
Миљковиќ-Пепек, Скопје. Меѓутоа, поради извес- 
ната понагласена цврстина во моделизацијата и 
дотераноста на начинот co кој доста слободно се 
разрешавани боите, ова дело можеби епаѓа и во 
некоја претходна фаза на Мартиноски, евентуално 
од крајот на четвртата деценија.

17 Сите овие дела се сега во прива-тна con- 
ственост во Скопје: кај В. Малинска, 3. Мартино- 
ска п 3. Биљановски. Блиска им е по третманот 
творбата „Иванка Тривановиќ", сопственост на И. 
Тривановиќ, Белград, п таа работена како порт- 
р е тн а п о л у б и с тa.

18 Сопственост иа Нико Този, Скопје.
19 На пример, во цртежите co претстави на 

деца, соиственост на Уметничката галерија во Са- 
раево и на И. Димитриевиќ, Белград.

20 Дел од творбите ни се познати од каталогот 
на Третата изложба на македонските уметници: 
тие се уништени или досега >не се пронајдени. Тоа 
се, на пример, маслата: „Триумфот на младостаД 
„Мајстор Киро Ивановски, новатор во начинот на 
ѕидањето“. „Оро на братството и единството на 
фестивалот во Штип 1947 год.“, „Две бригадирки од 
Хаинбоаскиот премин (Бугарија)“, ,,Жетва“, ,,Од 
пругата Перник-Волујак".

21 Киро X. Василев, Третата општа изложба. На 
македонските художници, Нов ден 1—2 (Скопје 1948), 
122—130.

22 Така авторот за „Ударникот" вели дека ја 
„типизира нашата гордост, нашата прекрасна и 
славна младина"; портретот на „Мајсторот Киро 
Ивановски“ е „индивидуализиран лик“ во кој мо- 
жат „јасно да се прочитаат, за разлика од ликот 
на младиот ударник, трагите од скорашниот роп- 
ски труд и чемерен живоТ“. Додека „изблик на 
радосен трудов полет Мартиноски успева да по- 
каже во „Сејачката", но во нејзината неуслупна, 
несмасно замавната рака тој уште му плаќа данок 
на натурализмот". (Н.д., 126).

23 Од овие дела двете први сега се уништени. 
Според изјавите на лица што ги виделе, се чини 
дека оцената на X. Василев доста точно ги забе- 
лежала недостатоците. Потешко е да се прифати 
неговата анализа на ликовниот квалитет на дру- 
гите разгледувани творби; особено треба да се има 
резерва кон негативната оцена на маслото „Ники“, 
во врска co колоритот на ова дело.

24 Како и X. Василев, и Д. Митрев ги дели 
делата на Мартиноски на оние во кои реалистич- 
киот метод веќе е евидентен и на оние во кои се 
уште има остатоци од формалистички и натура- 
листички решенија: во „Триумфот на младоста", 
,,Жетва“, „Две бригадирки од Хаин-Боас“ итн. 
(Димитар Митрев, За Третата изложба на маке- 
донските художници, Нова Македонија 20.1.1948).

25 Маслото го претставува ликот на постариот 
син на Мартиноски и е сопственост на 3. Марти- 
носка.



26 Претставен е портретот на писателката Мил- 
ка Жицина, работен во 1947 година, кога заедно 
co Мартиноски претстојувала во Бугарија, во гра- 
дот Балчик. Делото е нејзина сопственост.

27 Тоа се, на пример, цртежите co молив „Ра- 
нет партизан“ од Галеријата на Н. Мартиноски во 
Крушево (една варијанта се наоѓа и кај 3. Мар- 
тиноска, Скопје), „Паднат борец“, од Уметничката 
галерија во Цетиње итн.

28 Можно е некои од маслата, темперите и цр- 
тежите co молив од работни акции и од борбата 
да настанале и во 1948 година. Co оглед на мошне 
блиската стилска физиономија на делата од овие 
години и на фактот дека најголемиот број не се 
датирани и дека не постојат други податоци, една 
ваква можност треба да се претпостави.

29 Едната слика е сопственост на Л. Колишев- 
скн, а другата — цртежот —- на 3. Мартиноска.

30 Кај 3. Мартииоска се наоѓаат неколку ав- 
топортрети на уметникот. Еден од нив, работен во 
масло на картон, на кој Мартиноски е предаден во 
профил, е веројатно од 19’48 година. Второто масло, 
„Ники(постариот син на Мартиноски во цел раст, 
како пионер“), е настанато во 1948 или на почето- 
кот на 1949' година. Овие дела најчесто не се пот- 
пишани.

31 Сопствено-ст на 3. Мартиноска. На излож- 
бата беше изложена и сликата „Бремена жена“, 
настаната уште 1945 година, маслото „Ристо Ба- 
троски-носител на Орден на трудот“, потоа не- 
колку темпери од НОБ и од младински акции.

32 Славко Јаневски, Четвртата изложба на 
уметниците од Македонија, Нов ден, 5 (Скопје 1949), 
300—311.

33 Најголем број од нив се наоѓаат во колек- 
цијата на Уметничката галерија во Скопје, потоа 
на неколку места во Охрид, итн.

34 Така Славко Јаневски, кој co критичка 
оцена укажува на некои негови поранешни дела 
(„Конгресот на КПМ“, „Триумф на младоста", 
,,Ники“), одбележува: ,,Во последните творби Мар- 
тиноски co сигурност ги намалил слабостите. . . Не- 
говиот нов и убав циклус слики од Народноослобо- 
дителната борба. .. оди малку кон колоритна сен- 
зација, иако не во толкава мера како порано, но 
секако е од големо значење не само за Мартиноски 
туку, воопшто, и за нашето сликарство“. (Славко 
Јаневски, Четвртата изложба на уметниците од 
Македонија . . 309).

33 Аноним, По повод Четвртата изложба на 
македонските художници, Нова Македонија, 5.6.1949. 
Во оваа дискусија учествувале, покрај изла- 
гачите, и тогашниот ректир на Универзилетнт 
К. Миљовски, министерот за просвета Д. Мире, 
секретарот на Сојузот на ликовните уметници од 
Југославија Б. Шотра, а Славко Јаневски, писател, 
одржал реферат За изложбата.

36 Marko Celebonovic (?) Izlozba likovnih umet- 
nika Makedonije, Umetnost 1, (Beograd 1949), 70. 
Co текстот e репродуцирано делото „Портрет" 
(всушност: „Портрет на Милан Батроски ударник 
на трудот“).

37 Види: Коле Чашуле, За значењето на I кон- 
грес на КПМ, Нов ден 1—2 (Скопје 1949), 1—15, 

кој укажува дека во ликовната уметност се уште 
има „загнездени формалистичко-декадентски сфа- 
ќања.“

38 За жал, некои други дела на Мартиноски 
од 1950 година, изложени II на годишната излож- 
ба на ДЛУМ, не се зачувани или не можат co 
сигурност да бидат идентификувани.

39 Според датирањата извршени во некои слу- 
чаи од самиот уметник, како и од сеќавања на 
други лица, се чини дека сликата настанала кон 
крајот на 1949 година, а дека била довршувана 
и доработувана во 19’50 година.

40 Сопственост на Фируз Назим, на Благоја 
Талевски и на Уметничката галерија во Скопје.

41 Првата, за ретроспективната изложба во 
јули 1950 година, е објавена во „Уметност  бр. 2, 
1950 година, како новинска белешка и на латини- 
ца. Втората е кратка рецензија: Бранко Заревски, 
Низ изложбите на ликовните уметници, Нова Ма- 
кедонија, 7.7.1950 година. На оваа изложба Мар- 
тиноски ги излагал, покрај веќе разгледуваните де- 
ла, уште и маслата „Курир“, „Мавровчани“, „Удар- 
ници“, „Мртва природа“ и два цртежа, сите од 
1950 година.

11

42 Коле Чашуле, По повод Петтата изложба на 
ликовните уметници. Впечатоци и размислувања, 
Нова Македонија, 24.1.1951 година.

43 Така Д. Ѓорѓевиќ го вбројува Мартиноски 
меѓу малиот број уметници кои успеале во пери- 
одот на социјалистичкиот реализам да остварат 
сведоштва за поамбициозни уметнички резултати 
(Dragoslav Dordevic, Socijalisticki realizam 1945- 
1950; eo: Nadrealizam i socijalna umetnost, MS4, 
Beograd 1970).

VI. ОБИДИ ЗА ОБНОВА

1 „.. . Зар Мартгшоски не влева респект како 
сликар co своите „Две селанки од крушевска око- 
лија“ и „Портретот на жената“, за разлика од 
неговите платна co тематика од изградбата изло- 
жени на Петтата изложба. .. И затоа не е многу 
чудно што Никола Мартиноски на оваа изложба 
се појавува само co фигури и портрети каде што 
се чувствува неговата зацврстена форма на сли- 
ката, одмереноста во потезите и вкусното распо- 
редување на линиите“ (Јордан Леов, Низ Шестата 
изложба на македонските ликовни уметници, Нова 
Македонија, 2.1.12.1951).

2 Кирил Миљовски, Некои мисли no повод 
Шестата изложба на македонските ликовни умет- 
ници, Современост, 5 (Скопје 1951).

3 Anonim, О Makedoniji i izlozbi makedonskih 
umetnika, Umetnost 3, (Beograd 1951), 3—5.

4 H. дело.

5 Димче Коцо, Осмата изложба на македон- 
скг1те уметници, Нов ден X (Скопје 1953), 72—79: 
Димче Протуѓер, За и околу една критика, Совре- 
меност III (Скопје 1954), 229—235.

6 Присутен е ,на сите изложби на ДЛУМ, што 
се одржуваа во Македонија и во други краишта 
на Југославија: во Загреб, Белград, Љубљана, Са- 
раево, Титоград итн. Мартиноски учествуваше и



на Сојузните изложби: почнувајќи од 1949' годи- 
на, тие се одржани во голем број најважни кул- 
турнп центри на Југославија. Потоа II на излож- 
бата „Половина век на југословенското слпкар- 
ство“, 1953 и 1954, одржана речиси во цела Југо- 
славија. Мартиноски. беше застапен на редица те- 
-патски лзложби, посветени, на пример, на пејза- 
жот во Македонија, НОБ и Револуцијата, одржа- 
nn во Македонија и надвор од неа. Во странство 
Мартиноски беше претставен co свои цртежи на 
Бпеналето „Бјанко е неро“ во Лугано (1956), во 
Мокснко (1957), Норвсшка (1958) итн. Оо сликарство 
иеше застапен на изложбата на четворица уметни- 
Ч» од Југославпја во Њујорк и Вашингтон во 1954 
11 1955 година, а во 1958 година на една изложба на 
.1\гословенското сликарство во Канада итн.

7 На изложбата е очигледна бројната непро- 
норционалиост и дури целосното запоставување на 
одделни фази од поранешното творештво на умет- 
никот, за сметка на ионовото. Особено е неупотреб- 
лив каталогот. Во него има погрешни датирања, 
ссобено на постарите дела. A co оглед на тоа дека 
не се наведени други показатели освен техниката, 
каталогот на делата речиси сосем ги оневозможува 
лстражувачката работа и сообразувањето co него. 
Беше издадена и пригодна публикација во врска 
А) оваа изложба, co репродукции во црно-бело и 
боја, што е оптоварена co истите недостатоци, ду- 
Ри и co погрешно поставени репродукции на де- 
лата. Предговорот е од проф. Димче Коцо.

8 Димче Коцо, Јубиларна изложба Николе 
Мартиноског, Политика, 5.10.1955,

9 Антоние Николовски, Ретроспективна излож- 
на Никола Мартиноски, Разгледи 19 (Скопје

1955).

10 Ањес Амбер, По повод изложбата на Ни- 
к°ла Мартиноски, Нова Македонија, 25. 9. 1955.

11 Види: Коста Балабанов, Интимен допир co 
еликите на Нико'ла Мартиноски, Нова Македонија, 
13.11.1958.

12 Гордана Дивјак-Арок, Македонски уметници 
П Новом Саду, Дневник, 28.6.1959.

13 Во Дижон Мартиноски излагаше околу 40 
дела (масла, темпери, цртежи, пастели), што опфа- 
тија разни мотиви: портрети, мајки, мртви црироди, 
Фигури и сл. Меѓу написите ги 1одбележувам: 
Lohis Gerriet, Un pentre et un dessinateur de ta
lent: Martinoski, artiste Yugoslavs. Les depeches, 
8-9.1959; J. V., Un peintre macedonien de talent: 
Nicolas Martinoski, Le bien public, 9.9.1959.

14 Димче Протуѓер, Десет години слободно 
творештво, Современост. . . (Скопје 1955); Здравко 
Блажевиќ, Единаесеттата изложба на ликовните 
Уметници од Македонија, Н. живот, 2)1 (Скопје 1956).

13 Миќа Поповиќ, Зрелост и несполуки на ма- 
кедонското современо сликарство, Разгледи 1 (Ско- 
пЈе 1954), 10.

16 Види: Димче Протуѓер, Ликовни проблеми, 
“5.12,1952; К. Катин, Јубилеј сликара Мартиноског, 
Бечерње новости, 24.9.1955; Павле ВасиЉ, Савреме- 
На македонска графика, 16.11.1957; Dophe ПоповиЕ, 
Македонска панорама, 18.11.1957; Светозар Домиќ, 
Тринаесеттата годишна изложба на ДЛУМ, Со- 
временост 1 (Скопје 1959); Павле ВасиЕ, Савремена 
•^акедонска уметност, 4.12.1959 ипн.

17 Аноним, Македонските ликовни уметници за 
из^гожбата на современата француска уметност, 
Нова Македонија, 10.6.1952.

18 Помалата слика е сопственост на Хотел 
„Горица“ — Охрид, а поголемата на Злата Мар- 
тиноска и сега е доста оштетена.

19 Аноним: Разговор co Никола Мартиноски, 
Нова Македонија, 25.5.1952.

20 Мартиноски само во текот на летото пре- 
стојувал во Крушево; неговата изјава и фактот 
дека делото било изложено во март 1953 година, 
покажуваат дека 1952 година треба да се смета како 
иочеток на фазата на крушевските мотиви во 
творештвото на Мартиноски. Во текот на една 
деценија тој работеше главно во три куќи: на 
семејствата Борјаровци, Хрисик и Хаџилега. Ли- 
цата што се предадени на иеговите слики, од сите 
возрасти и во разна облека, се најчесто роднини, 
пријатели, познајници. Неколку личности особено 
држеле до тоа да бидат обработени како модели 
на Мартиноски. „Режирањето" на сцените од стра- 
на на Мартиноски било условено од реалиоста де- 
ка многу прикази на настаии од животот на кру- 
шевските луѓе не можеле да бидат направени на 
самото место, ниту тие настани се случувале кога 
на Мартиноски „му требале.11

21 Оваа темпера, според А. Челебоновиќ, се 
изделува co својот „густ колорит што дејствува 
придушено и меко како кадифе“ од другите дела 
на Мартиноски ва изложбата на ДЛУМ од 1953 
година (Алекса ЧелебоновиН, Изложба ликовних 
уметника Македоније, Политика, 29.3.1953 год.). За 
С. Пауновиќ, во „Приемен ден“ копирањето на 
фолклорот е одбегнато: „има тука и македонска 
боја и македонски штимунг и македонска исихо- 
логија — тоа е Македонија“. (Синиша Пауновиќ, 
Првата изложба на македонските ликовни уметни- 
ци so Белград, Скопје 19*53), Современост, 5, 42—52.

22 Изгледа дека под ова масло од Тетово треба 
да се подразбере сликата „Македонски ентериер", 
изложена (бр. 94) на изложбата на ДЛУМ во 1953’ 
година.

23 Сопственост на Галеријата Никола Марти- 
носки во Крушево, ова масло „Приемен ден“ се 
води под бр. 6 на провизорниот каталог и е по- 
грешно датирано во 1948 година. Поверојатно е 
дека оваа слика била изложена во 1952 година на 
Осмата изложба на ДЛУМ (бр. 95) како „На прие- 
мен ден“. Меѓутоа постои можност маслото да е 
направено и малку подоцна, односно дури во 1953 
година.

24 За некое од овие масла веројатно се одне- 
суваат некои искажувања во критиката за излож- 
бата на ДЛУМ од 1953 година: „Мартиноски, како 
и Личеноски, е поврзан co нашата средина и него- 
вата личност е неразделна од нашиот човек. За 
Никола Мартиноски има мотиви за обработување 
повеќе во домашниот амбиент отколку во приро- 
дата... еден нов свет за нашата публика co суд- 
рувања на разновидни психолошки моменти е 
претставен пред нас и ни зборува дека Мартино- 
ски има не само бујна фантазија, човечност и 
желба да победи позитивното и благородното, туку 
и способност да најде адекватна композиција за 
нивното уметничко обликување надвор од опре- 
делените академски форми“ (Димче Коцо, Осмата 
изложба на македонските уметници, Современост, 
X (Скопје 1953).
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25 Се наоѓа во Етнолошкиот музеј, Скопје. Би- 
ло изложено на IX изложба на Мартиноски од 
1955 година, а објавена е репродукцијата на ова 
дело, означена како „Македонски ентериер  и co 
година 1953. Меѓутоа, обата податока се погрешни: 
самиот Мартиноски го потпишал и датирал дело- 
то во 1954 година, а името прво било „Приемен 
ден“.
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26 За нив Здравко Блажиќ смета дека „повеќе 
се работени врз база на колористичка ефективност, 
додека желбата за обработка на психолошко- 
портретските проблеми изостанува. Сликар co ква- 
литетот на Мартиноски не би смеел да се поведе 
само по етнографски елементи. Посилна и поиз- 
држана работа му е „Приемен ден“ (Здравко Бла- 
жиќ, Изложба на здружението на ликовните умет- 
ници од Македонија, Нова Македонија, 19.XI.1954). 
Во истиот дух се искажува и Д. Протуѓер. (Димче 
Протуѓер, Деветтата изложба на македонските ли- 
ковни уметници, Разгледи 25 (Скопје 1954), 2.

27 Сликата е во Претседателството на СФРЈ, 
Белград. Потпишана е и даггирана во 1955 година.

28 За сликата „Свадба“ од 1955 година се иска- 
жани неколку патемни оцсни. Така Ј. М.(?) одбеле- 
жува: „Според зборовите на Мартиноски, најтешко е 
да се изрази специфично провинциската македонска 
и воопшто европска средина. Тој ентериер Марти- 
носки долго го студира и неговото последно плат- 
но живо зборува за видливиот успех. Неговата 
„Свадба“ ја открива таа средина, нејзините луѓе, 
на еден близок, непресилен начин. . . шаренилото 
на иолоритот не достига —- но е дадено богато во 
вистинските изворни бои и неупадливо (J. М., 25-го- 
дини напори и успеси — По повод јубилејот на 
Никола Мартиноски, Нова Македонија, 18.9.1955). 
Според еден друг критичар, Мартиноски во своите 
ентериери „успеал да ни го долови македонскиот 
амбиент", при што се споменува сликата „Овадба" 
(Антоние Николовски, Ретроспективна изложба на 
Никола Мартиноски, Разгледи, год. II, бр. 19. 18.9. 
1955, 4—11). Причината да ја наслика оваа „Свад- 
ба“ и некои други дела, ја има формулирано са- 
миот Мартиноски: „Во стремежот да овековечам 
едно време што умира . . . во последно време му по- 
светив особечо внимание на сликањето на локални 
мотиви. Неодамна ја насликав „Крушевската свад- 
ба“, потоа тип на стара жена која co својата носи- 
ја исчезнува, како и стар човек co македонската 
носија викана „антерија“ и други мотиви. (К. Ka
ran, Јубилеј сликара. Мартиноског, Вечерње Но- 
вости, 24.9.1955.

29 Веројатно една од овие две „Свадби“ била 
изложена co ДЛУМ, во 1956, под бр. 68, а другата 
во 1957 година под бр. 73 на каталогот, но не по- 
стојат можмости за попрецизен заклучок во овој 
поглед.

30 Оваа слика ја датирам во 1957 година; ,,По 
веселба“ е дело од белградската изложба на ДЛУМ, 
во есента 1957 година. Сега се наоѓа во МСУ во 
Белград, под погрешен наслов „Свеченост“.

31 Јосип Деполо определува дека „. . . Марти- 
носки е најцврст во својата широко конципирана 
фигурална композиција „По веселба : таа беше 
претставена на изложбата на ДЛУМ во Загреб, 
во јануари 1958 година. (Josip Depolo, Za strozi 
kriterij, Vjesnik, 12.1 1958).
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32 Видовме дека „По веселба“ била на излож- 
бата на ДЛУМ од 1957—1958 година во Загееб. За 
двете „Свадби“ е потешко co сигурност да се тврди 

дали биле излагани истата година на годишната 
изложба на ДЛУМ. Некои сосем површни укажу- 
вања во некои критики ие можат понепосредно да 
се поврзат co нив.

33 Првата слика се наоѓа во Торонто, Канада, 
сопственост на д-р Александар Ѓорѓиевски, потпи- 
шана и датирана во 1958 година. Нејзината вари- 
јанта од 1959 година се наоѓа во Собранието на 
СРМ, Скопје. Третата е во Галеријата Никола Мар- 
тиноски, Крушево.

34 За овие две дела е карактеристично тоа 
што се птвпте работени во куќата на Хаџилега, 
веројатно во 1958 година. Како што стои во ката- 
логот под бр. 36 од изложбата на ДЛУМ. во ноем- 
ври 1958 година, поточно е овие слики да ги озна- 
чиме како „Крушевски ентериери“. Познато е дека 
дела co такви мотиви биле изложени во 19'58 го- 
дина, во истиот месец, на самостојната изложба на 
Мартиноски во сопственото ателје.

35 Така А. Николовски истакнува: „Мартино- 
ски. . . слика една стварност, која се бори да оп- 
стане, co сите навики, предрасуди, обичаи и односи. 
Една стварност што се уште живее, величена до 
култ, во свеста на тој обичен човек, co која тој е 
психички и материјално сраснат. . .“ (Антоние Ни- 
коловски, Самостојна изложба на Н. Мартиноски, 
Разгледи 1 (Скопје 1959).

36 На самостојната изложба на Мартиноски во 
Скопје (1961) во каталогот под бр. 1 е „Крушевскп 
амбиент“, а под бр. 17 ,,Свадба“. Првото масло, 
датирано во 1960 година, сега е сопственост на 
Уметничката галерија, а второто на Стопанската 
Комнра на СРМ и е од, 1961 година. „Крушевски 
амбиент“, што се појавува на есенската изложба 
на ДЛУМ во 1961 година, се чини дека е сега во 
Галеријата на Никола Мартиноски во Крушево.

37 За овие последни дела на Мартиноски од 
фазата во крушевските мотиви искажувањата на 
критиката се воопшто скржави.

38 Во написот: М. N. Makedonski slikar Nikola 
Martinoski: Kako se razvija likovni zivot u N. R. 
Makedoniji, Narodni list, Zagreb, 20. 1. 1954, 8. Map- 
тиноски ja искажа таа своја горчлива оцена за 
периодот на социјалистичкиот реализам, како загу- 
бено време во неговото творештво.

39 За А. Челебоновиќ сеаашните цртежи (1953) 
на Мартиноски произлегуваат ,,од линеарноста на 
неговите некогашни слики и цртежи" (Алекса Че- 
лебоновик, Цртежи Николе Мартиноског, Борба, 
26.9.1953. Слично е мислењето и на А. Луковиќ, 
(Александар Луковиќ, Никола Мартиноски излага 
во Белград, Нова Македонија 4.10.1953).

40 Според A. В. Михичиќ: „Мартиноски сака 
во цртежот да филозофира, да поучува, да мора- 
лизира, да флертува co литературата и да ја под- 
влекува церебрално-илустративната нота за сметка 
на ликовната, а тоа е особеност на Германците... 
Париска компонента во уметноста на Мартиноски е 
бегањето од баналноста на секојдневието и ликов- 
но-изразната проблематика“ (Андро Вид Михичиќ, 
Ритмите на Никола Мартиноски, Разгледи 6 (Скопје 
1954), 9, Ф. Шијанец ја подвлекува современоста, ак- 
туелноста, автономноста на изразните средства на 
Мартиноски. Откако го споредува co „визионерите“, 
co Модилјани, Шагал, Паскен и Грос, нагласува 
дека „неговата цртачка уметност допира толку 
длабоко во сферата на изворниот македонски го- 
вор“, така што во прикажаниот материјал е тол- 



ку самостојна и интимна, што нема потреба од 
никакви објаснувања или дополнителни укажува- 
ња. (F. Sijanec, Nikola Martinoski v Mali galerii. 
(Nasi razgledi, Ljubljana, 21.11.W53). Модерност, ори- 
гиналност, недубиозна концепција, акцентирање на 
општочовечкото и социјалното, открива кај Мар- 
тиноски и Ј. Деполо (J. Depolo, Satira i lirizam 
Nikole Martinoskog, Borba, Zagreb, 21.11.1954).

41 Ф. Шијанец ja подвлекува високата цртачка 
култура на Мартиноски, што е резултат на спон- 
таното освојување на најблагородните и најтипич- 
ните особини на автохтоната „старомакедонска тра- 
диција“. Покрај изразитото чувство за декоратив- 
ност и за убавиот тек на линијата, фолклорните 
елементи на Мартиноски немаат никаква врска co 
„фолклоризирањето". Во неговите цртежи повтор- 
но заживеала потребата од интимно уметничко 
обликуваната естетичност на старите фрески“. На 
друго место се подвлекува дека кај Мартиноски 
има малку изразито македонски, регионално означе- 
ни мотиви: „Селска идила“, ,,Деца“, „Луда игра“ и 
некои други, каде во носиите се одразува 
„македонското народно живеење" (В. В., Risbe Ni
kola Martinoskega, Ljubljanski dnevnik 14.1.1953). 
Еден друг автор (Cevc, Rastava rizb Nikola Mar
tinoskega, Slovenski porocevalec, 22.11.19'53) исто ra
re a смета дека македонскиот уметник многукратно 
е врзаи за своето поднебје.

42 Во „Словенски порочевалец“ се споменува 
„надреалистичка обликовна волја“, елементи на 
„детски примитивизам“ и експресионизам. Според
A. В. Михичиќ, во цртежот „Старост, човек и зло“, 
во „полипското преплетување" се гледаат мета- 
морфозирани луѓе, пердиња и змејови, а во цртач- 
киот опус на Мартиноски има многу „халуцинан- 
тни“ сцени.

43 Овие одлики на неговите цртежи на раз- 
личен начин се укажани во наведеиите критики. 
Притоа, повеќе се инсистира на сензуалноста, на 
лиричноста на цртежите co „љубовни мотиви“. Не- 
што повеќе инсистира на други моменти Антоние 
Николовски. За изложбите од 1953 и 1954 година 
тој одбележува: „Тоа беше изложба на лесни дви- 
жења >на линијата, на лирски ритми, панорама на 
љубовни умилкувања и заговарања, на еротска 
игра на половите, изложба полна co алузии и cam- 
pa, на теми што го опкружуваат овој наш мал 
свет кој тешко се откажува од наследените нави- 
ки“ (Антоние Николовски, Самостојната изложба 
на Никола Мартгтоскгс, Разгледи 1, (Скопје 1959).

44 Ф. Шијанец истакнува дека изложбата на 
Мартиноски е една од најинтересните „што сме ја 
имале во последно време. . . Такви изложби од 
современата југословенска уметност сакаме што 
повеќе“. Според С. Пауновиќ, цртежите на Марти- 
носки изложени во Белград (1953) се изделуваат 
во целокупната иаша ликовна уметност „и по сво- 
јата оригиналност и по својата сила“ (Синиша Па- 
уновиќ, Изложба на Никола Мартиноски во Бел- 
град, Современост 9, (Скопје 1953). М. Поповиќ 
тврди дека Мартиноски „прави моментално цртежи 
кои по оригиналноста и зрелоста стојат наспоредно 
co најдоброто што е создадено во повоената југо- 
словенска уметност" (Миќа Поповиќ, Зрелост и 
неспсАлуки на македонското современо сликарство, 
Разгледи, Скопје, 2, Разгледи, 1954, 10).

45 Види: Антоние Николовски, Ретроспгктивнa 
изложба на Никола Мартиноски, Разгледи 19 
(Скопје 1955).

46 Некои пастели се наоѓаат кај 3. Мартиноска.

47 Неколку од овие слики се датирани од са- 
миот автор во 1953 година, во каталогот на излож- 
бата на југословенските сликари Коњовиќ, Мар- 
тиноски, Михелич, Хегедушиќ, одржана во САД во 
1954 и 1955 година.

48 Leslie J. Portner, Technique and the Artist, 
The Waschington post and Times Herold, 14.11.1954.

44 Florence S. Berryman, News of Artists and 
Exhibitions, The Sunday Star, 14.11.1954.

50 Toa ce маслата „Идила“, „Музичка екстаза“ 
и ,,Симфонија“, сопственост на 3. Мартиноска, Ско- 
пје. Делото „Мајка co дете“, изложено во САД co 
претходните, засега не е пронајдено.

51 Ова платно е излагано на изложбата на 
ДЛУМ од крајот на 1954 и 1955 година во Белград 
и Загреб. Поради тоа, веројатно не е сликата „Мај- 
ка co дете“, што била вклучена на изложбата во 
САД од истиот период.

52 Голем број мајки co деца, меѓу кои и оваа 
„Мајка co дете“ од 1958 година, биле изложени на 
самостојиата изложба на Мартиноски во неговото 
ателје. Тука била изложена и „Доилка“, темпера 
од 1958 година (сопственост на Н. Теохарева), во 
која оваа тенденција е исто така забележлива.

53 На ретроспективната изложба на Мартино- 
ски 1955 година во Скопје, под бр. 48 било изло- 
жено маслото „Плетење“ од 1954 година, додека 
другпат ова дело се означува co 1953 година (вили 
на ИС, Охрид). „Портретот 'на жена“ е сопственост 
на Народниот музиј во Охрид, ,,Убавата Донка“, 
однооно „Студија на глава“, е во Уметничката га- 
лерија во Скопје како и ,„Старица co кафе“, a 
,,Донка“ во Галеријата Н. Мартиноски во Круше- 
во.

54 Тоа се, на пример, маслата „Портрет на 
Невена Теохарева“, 1953—1954 (сопственост на Н. 
Т. Скопје), „Жената на инж. Јоксимовиќ", 1954 (соп- 
ственост на инж. И. Јоксимовиќ, Белград), „Пор- 
трет на инж. Пиртовшек“ (сопственост на Д. Пир- 
товшек, Скопје), 1955 итн.

55 Најголем број од нив се наоѓаат во колек- 
цијата на 3. Мартиноска, но во мошне лоша сос- 
тојба, особено темперите. Другите се распрснати, 
главно по приватни колекции во зејмата. Извесен 
број, особено од темперите, е уништен или оштетен 
во поплавата од 1962 и во зејмотресот од 1963 го- 
дина во Скопје.

56 Во изложбите на ДЛУМ од 1952 и 1953 го- 
дина меѓу делата на Марпиноски се наведува тем- 
перата „Рамадан“. На ретроспективната изложба 
од 1955 година под бр. 15 во каталогот ,,Рамадан“ е 
датиран во 1953, тто е поприфатливо co оглед на 
стилските белези на делото.

57 И „Селските свирачи“ во каталогот на рет- 
роспективната изложба во 1955 (бр. 9 и 10) се да- 
тирани во 1953, а во публикацијата co репродукции 
за истата изложба —- во 1954 година. Репродуци- 
раната варијанта е сопственост на д-р М. Попадиќ, 
Скопје, „Дрвари“ се -наоѓа во Врњачка Бања, a 
„Три деца“ во Уметничката голерија во Битола; 
тоа е можеби една од темперите изложени во 1955; 
додека „Две деца“ е сопственост на 3. Мартиноска.



58 Во првите години на шестата деценија Мар- 
тиноски работел многу помалку масла, co оглед на 
тоа дека се до 1955 година немал вистијнско сли- 
карско ателје.

59 Види: Коста Балабанов, Интимен допир co 
сликите на Мартиноски, Нова Македонија, 13.11 
1958.

60 Тоа е карактеристично за цртежите иа Мар- 
тиноски во мапата од 1960 година, сега во Му- 
зејот 25 Мај, Белград.

VII. БАРАЊЕ НА КОНТИНУИТЕТ

1 Меѓу нив: на I и II југословенско триенале 
(1961, 1964) во Белград на тематските изложби: за 
портретот (1962), НОБ и националната историја 
(1961, 1963, 1966, 1968, 1969, 1971) во Скопје, Т. 
Велес и Белград, ангажираната уметност (1967 и 
1969) во Осиек и Словењ Градец, надреализмот и 
социјалната уметност (1969) во Белград; на излож- 
бите на македонските уметници меѓу двете војни 
(1967), Скопје, и современата македонска уметност 
(1969) во Белград, Сараево, Скопје, итн.

2 Никола Мартиноски беше застапен co својот 
„Автопортрет“ од 1931/32 година.

3 За делата на Мартиноски е изложено, меѓу 
другото: „Мартиноски е еден извонреден колорист... 
Но тој е, исто така и пред се, хуморист, кога ги 
обликува тие барокни 'личности што доаѓаат право 
од еден надреалистички свет, смешен и драматичен. 
Сите овие слики, чудесно изработени, го имаат 
шармот и оној личен акцент што му припаѓаат 
само на сликарот" (М. Ѕ., Exposition d’art contem- 
porain macedonien, Les depeches, 17.10.1962).

9 Биле изложени 26 масла и темпери и 13 
цртежи. За делата, освен насловот и техниката, 
во каталогот не е означено ништо друго. (Каталог 
има само за изложбата од 1961 година).

5 Сите означени творби се без димензии и 
сигнатура.

6 Аноним (Стева Станиќ?), Експресионистичке 
екстазе Николе Мартиноског, Борба, 6.5.1966. Во 
написот: Свет Николе Мартиноског (Политика, 7.5. 
1966) Павле Васиќ исто така укажува на експре- 
сионизмот на Мартиноски, што навлегол во „ана- 
литичка фаза“, а посебно ја нагласува „еротичната 
нота“ во последните слики.

7 На изложбата (8-30.6.1969) имаше 29 масла 
и 86 цртежи и темпери. Во сликите мотивите беа 
свадби, мајки co дете, ликови на цигански девојки, 
мртви природи итн. Особено се изделуваше еден 
„Автопортрет“ од 1969 година. Цртежите обработу- 
ваа најмногу мајки co дете, одделни или групни 
претстави на фигури. итн.

8 Предговорот е пишуван од Борис Петковски. 
Останатите прилози се подготвени од колегиум на 
МСУ, Скопје. Во биографските податоци, во пре- 
гледот на изложбите и во библиографијата, има 
пропусти и неточности.

9 Борис Петковски, Е1икола Мартиноски, али- 
ки и цртежи (предговор) МСУ, Скопје 1969).

10 Види: Nikola Martinoski (1909—1973), Kultur- 
ni centar, Beograd 1973 (предговор: Димче Коцо).Беа 
изложени 30 дела: масла, темпери и цртежи од 

1932 до 1969 година. И овој каталог содржи не- 
точности и непрецизности, особено во датирањето 
на делата. Во врска co изложбата на Мартиноски, 
Горѓе Кадиевиќ одбележува: . . .„експресионист ПО' 
темпераментот и интимист по менталитетот, овој. 
во вистинската смисла на зборот, 'национален маке- 
донски сликар имаше иеобична, вредна смисла 38 
монументално. Должејќи му на споменот за охрид- 
ските икони, незабележливо слични на византиски- 
те Одигитри и Млекопитателници, никако според 
стилот или иконографската шема, туку според гор- 
дото возвишено чувство на мајчинството.“

11 Тоа беше избор на 56 дела (масла, темпери, 
цртежи) на Мартиноски од колекцијата на Умет- 
ничката галерија, МСУ во Скопје и Музејот на 
град Скопје, настанати од 1930 до 1970 година. Во 
каталогот има неточности во датирањето, не се 
одбележани сивнагурите итн.

12 Каталогот печатен за колекцијата на Гале- 
ријата е крајно непогоден за користење, зашто е 
преполн co груби неточности во податоците за 
делата, особено во датирањето. Предговорот е 
од Антоние Николовски.

13 Види, забелешките бр. 4, 5, 6, 7.

14 Види оеобено: Павле Васик, Време младих 
уметника, Политика, 1.3.1969; Миодраг Б. Протиќ, 
Творечко достигнување на светот, Нова Македо- 
нија, 9.3.1969; д-р Катарина Амброзиќ, Македонска- 
та уметност денес, Разгледи III (Скопје 1969) итн. 
Во написите е подвлечена положбата и значењето 
на Мартиноски во македонската уметност.

15 Оттука значењето на поврзаноста на Мар- 
тиноски co некои од тековите во современата умет- 
ност, без оглед на периодите во кои тие моменти 
се отсутни, притулени или преобразени, можеби 
најсуштински се изразува во еротските елементи 
на неговото творештво. П. Кабан смета дека само 
еден слободен дух е способен слободно да зборува 
за сексот 'и да се инспирира, од него, дека „ерот- 
ската уметност предава една навистина револу- 
ционерна порака. Таа бара прикажување на сло- 
бодата, не само во сексуалната област, туку и во 
секоја сфера на општествениот живот“. (Pierre Са- 
banne, Psychologie de 1’art erotique, Paris 1971).

16 Ha Мартиноски му беше блиска каракте- 
ристиката на германскиот експресионизам, да ја 
предизвикува хипокризијата, социјалните забрани 
и сексуалните табуа иа Европа. Како што вели 
Кабан, експресионистите, „измачувани co еротски 
опсесии и фројдовски алузии, му се доверуваат на 
инстинктот, ја егзалтираат примитивната сексуална 
дивина“ (н. дело, во забелешката бр. 15).

17 Така Матис, во илустрациите за поемата на 
Маларме „Попладнето :на еден фаун“ (1933), сака 
да не потсети на ,,нагонската“ едноставност и ви- 
талност „на цртежите на грчките вазни и фреските 
co еротска содржина во Помпеи и Херкуланум, 
вели Е. Луси-Смит. За Пикасо тој нагласува дека 
користи „модернизирана верзија на некласичниот 
стигл“ и како средство за изразување на „еротската 
тема“. Најблиску до целта на Мартиноски, каде 
еротското е мешано во квази-класични мотиви, се 
декорациите на Пикасо работени на керамика во 
текот на седмата деценија: претстави на агресивни 
„сатири“ кои напаѓаат жени (види: Edward Lucie- 
Smith, Erotizam u umjetnosti Zapada, Beograd 1973, 
156—157).



18 Борис Петковски, Одразот на скопскиот зем- 
јотрес во делата на ликовните уметници, Разгледи 
6 (Скопје 1971), 564—584.

19 Карактеристична е за цртежот на Никола 
Мартиноски . . . неговата заснованост врз една на- 
гласена визуелна луцидност на уметникот: способ- 
ноета да се проникне во суштествената пластична 
оформеност на некој мотив и, потоа, еруптивно да 
се извлече апстрактната графичка линеарност на 
цртежот. Цртежите на Мартиноски се сраснати co 
тековите на уметниковиот ликовен израз. И низ 
нив постојано се остварува таква експресивност низ 
која уметниковото внатрешно ,,јас“ се искажува co 
немирна сила, го претвора потегот, линијата во 
посредник на некаква непрестајна катарза“ (Борис 
Петковски, н. дело, 573).

-0 Одделни дела co тематика од скопскиот 
земјотрес се третирани реалистичко-дескриптивно; 
други -—- во духот на .надреализмот и магичниот 
реализам. (Види: Борис Петковски, Одразот на 
скопскиот земјотрес . . .).

21 Овој манир е присутен кај Мартиноски и во 
обработката на сите други видови мотиви. Квали- 
тетот на неговите бои и структурата на фактурата 
често зависат од грижливоста :на уметникот, кој 
и сам ги подготвуваше своите бои, купувајќи нај- 
често пигменти во прав.

22 Постоеле повеќе вакви дела што сега се за- 
губени или неоткриени, а кои се слични co оваа 
белградска „Доилка“ од 1964 година.

23 Мартиноски подготвуваше самостојна из- 
ложба во Белград, За 1963 година, речиси исклу- 
чително co стакла. Најголемиот број од нив беше 
уништен или значително оштетен во скопскиот 
земјотрес таа година. Некои стакла во приватна 
сопственост исто така биле уништени. Во досегаш- 
ните истражувања не се пронајдени дела co прет- 
стави на мајка и дете што co сигурност можат да 
се датираат во 1962, 1963 и 1964 година.

24 Види каталог: Никола Мартиноски, Слики и 
цртежи, МСУ, Скопје 1969.

25 Види под број 5, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 27 и 29 од 
каталогот на самостојната изложба на Мартиноски 
во МСУ, Скопје 1969.

2(' Види за овој „Автопортрет11 и: Борис Пет- 
ковски, Никола Мартиноски, слики и цртежи (пред- 
говор) МСУ, Скопје 1969.

27 Види: J. Р. Hodin, Representational Art And 
Abstraction. London 1970, 16, 21, in: Figurative Art 
since 1945, London 1970, 16, 21.

28 J. P. Hodin, h. д., 9—34.





РЕЗИМЕ - SUMMARY

NIKOLA MARTINOSKI
INTRODUCTION

The life and creative work of Nikola Martinoski (1903—1973) are closely 
related to the history of contemporary Macedonian fine art.

The varied and prolific work of Martinoski has developed in the course of 
five decades of this century: from the period after the First World War until 
his death in 1973. That was a hard and dramatic time when Macedonians (from 
Vardar Macedonia) definitely won their national and political rights. At the same 
time, Macedonian national culture and art reached a considerable level of 
development. Martinoski is one of the most outstanding figures in the contempo
rary cultural history of Macedonia.

In the monograph we have paid special attention to all the types of Mar- 
tinoski’s artistic expression and they are the subject of our main interest. Hence, 
the rich life of this artist is presented here only to explain his creative personality.

LIFE
Nikola Martinoski was born on August 18, 1903 in Krushevo one of four 

sons in the respectable and fairly rich family of Kosta and Anushka Martin (until 
1930, his second name was Martin). That was the period of the Uinden Uprising 
(August 2, 1903) which was a heroic and unequal struggle of Macedonians against 
the fivecenturies of bondage under the Ottoman Empire.

In 1906 the Martin family moved to Skopje, where Kosta bought several 
houses and inns. This town was a small Turkish provincial place, in which, at 
that time, there were signs of economic, political and cultural life. Nikola Marti
noski began his elementary education in the Romanian grammar school in Skop
je (19'10). During the period of the two Balkan Wars (1912—1913) and the First 
World War he was, at first, educated in a Serbian school, then in a Bulgarian one 
and had two years of a high school education. From 1918 to 1920 Martinoski 
studied at the Serbian high school.

During these years Martinoski showed his first interest in drawing. In 1919 
in Skopje, together with Tomo Vladimirski, he had classes at the workshop of 
the painter Dimitar Andonov Papradishki. Martinoski and Vladimirski managed 
to learn something about this skill and even copied some picture postcards in 
colour (in oil and watercolour).

Although, after the death of Kosta Martin (1919), the financial situation of 
the family was not satisfactory, yet Nikola Martinoski managed to continue his 
education in Busharest: from 1920 to 1927 he attended classes at the School of 
Fine Art. There he had courses in drawing, decorative art, painting (George Mirea 
and Kamil Resu), and sculpture (D. Paciurea). At the end of his studies in 1927, 
Martinoski was awarded the first prize for painting in competition with his 
generation. In Bucharest, Martinoski was fairly interested in the cultural life of 
that time and was often in the company of his colleagues and professors.



After his studies in Busharest, Martinoski stayed for a short time in Skopje 
where he immediately took part in the artistic life of the town which until 1927 
was on a rather low level. That year Dimitar Pandilov and Lazar Lichenoski had 
their one-man shows and a group exhibition in which Martinoski also participated.

The stay in Paris from autumn 1927 to the end of 1928 is the most important 
moment and turning point in Martinoski’s development as an artist. There he 
attended the Academic de la Grande Chaumiere and the Academic Ranson. His 
professors were Georges Bissiere, M. Kisling, A. de La Patteliere who helped Marti
noski to improve his education and gave him a chance to know the characteristics 
of the Parisian School.

Martinoski came back to Skopje at the end of 1928. The political, social and 
cultural situation in Macedonia within the Kingdom of Yugoslavia was characterized 
by constant persecutions of progressive forces. The backwardness of the economic 
and social life in Macedonia (The big World economic crises in 1929 and ihc 
Dictatorship of January, 6 1929 in Yugoslavia) had a particularly bad influence 
on culture and art. Still, for political reasons, the authorities who were trying to 
denationalize Macedonian nation allowed some particular scientific and cultural 
activities in Skopje. At that time, Skopje was the main town in the so-called 
Vardar regional unit. The development of fine arts in the thirties was fairly fast 
and many group and one-man shows of Macedonian and other artists were held.

Martinoski was one of the artists who had several one-man shows in Skopje: 
except for the first one (1929), all the others (1930, 1931, 1935, 1936, 1938 аид 1939) 
were organized by the ,,Jephimija“ association of friends of art. He also had one- 
man show in Belgrad (1931—1932) and Zagreb (1936 -1937) and took part in many 
group exhibitions in Yugoslavia and abroad (Prague, Sophia, Salonika, Rome) 
especially as a member of the Belgrade fine arts group ,,Oblik“. Before the Second 
World War, Martinoski painted, drew, illustrated books. In 1933, 1935, 1936, 1937 
he made several wall decorations. Tor a season (1939—1940) he was a part-time 
set designer at the Skopje theatre. He also wrote several articles on the artistic 
life in Skopje. Martinoski’s studio was a place where the Skopje intelectuals met. 
He was in the company of many outstanding personalities of the cultural life in 
Skopje of that time. Some of them followed his creative work and wrote criticism 
about his work. Among his friends were a few leftists, who were in touch with 
the Communist Party of Yugoslavia or were its members. Their influence on the 
artist is certain.

During the Second World War under the German and Bulgarian fascist 
occupation (1941—1944), Martinoski lived in Skopje for the first two years. Then, 
he did not produce much. He was not employed and so felt the hardship of the 
Bulgarian policy for the total spiritual and national supression of Macedonians. 
In 1942, Martinoski had an one-man show in Skopje and took part in several 
group exhibitions in Skopje and Sophia. Then, in 1943, the artist withdrew to 
Krushevo. There, Martinoski continued to help the People’s Movement for Libe
ration, and immediately after the liberation of the town in September 1944, he 
joined in various cultural and propaganda activities. After that, he was called to 
the General Headquarters of the Macedonian People’s War for Liberation and he 
was given orders to join his colleagues in Prilep. After the liberation of Skopje on 
November 13, 1944, Martinoski established the Art school (today the School of 
Applied Arts) and was its first director unitl 11949 when he became the director of 
the newly established Art Gallery. In 1945, Martinoski got married and was to 
have three sons (two of them are still alive). Martinoski was twice elected a 
people’s representative in the Federal Parlament, several times a president of 
the Macedonian Association of Fine Artists. His works were exhibited at the first 
postwar federal exhibitions in Yugoslavia and abroad. During this period Marti
noski was engaged in social life and he did not produce many works.

In the Fifties Martinoski had many one-man shows of drawings and 
paintings in the country, (1953, 1954, 1955, 1958, 1959) and abroad (1954, Paris; 
1959 Dijon). Martinoski was in touch wit world trends in modern fine art 
because he frequently travelled abroad. In the Sixties Martinoski was wery 
active: he had one-man shows in Skopje (1961, 1962, 1965, 1969, 1970) and Bel
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CREATIVE WORK
!. THE BEGINNINGS
1. SKOPJE ( - 1920)

2. BUCHAREST
(1920- 1927)

3. PARIS (1927—1928)

grade (1966): he also took part in many group exhibitions in Yugoslavia and 
abroad among which the big Yugoslav exhibition in Paris in 1971 should be 
pointed out in particular.

Until his death, Martinoski was the director of the Art Gallery. In 1967, 
he became a regular member of the Macedonian Academy of Sciences and Arts 
in Skopje. Martinoski received an award for his life-work in 1964 and the 
AVNOJ award in 1967. In 1968 Nikola Martinoski's Gallery in Krushevo was esta
blished with a dozen of his works.

Martinoski had the honour to be in the company of our most outstanding 
personalities from scientific, political and artistic spheres. He had many admirers 
and collectors in Yugoslavia and abroad. He was creatively active until his 
sudden death on February 7, 1975.

Nikola Martinoski showed an interest in drawing during his first school 
years in Skopje. He learned a lot at the workshop of Dimitar Andonov Papra- 
dishki. By 1920, Martinoski created his first beginner’s works, mainly motifs 
copied from postcards in colour.

In Bucharest (1920—-1927) at the Fine Art School Martinoski acquired a con
siderable professional education. Then he became acquainted with the Roma
nian art of that time, which aparat from the official academic attitudes, was 
influenced by some more upto-date trends. Thus, the Romanian art of that time 
was realistic with some strains of expressionism.

During his years at the school, Martinoski created several works that are 
important for his development as an artist. Starting with embellished portraits 
and finishing with portraits done with attuned expression („Portrait of a Ro
manian Gypsy11, „А Head of a Child11 1926). For his work „Nude Woman11 of 
1927 influenced by K. Resu, Martinoski got the first prize for painting at the 
end of his studies in the Fine Art School. This work has firm drawing and a 
deepened and slightly graded colour.

Martinoski’s stay in Paris is of particular significance for the development 
of his creative work. By the time Martinoski arrived in Paris, many modern 
trends in art had developed. Their joint influence and the contribution of many 
foreign artists contributed to the establishment of the so-called Parisian School.

Martinoski, finding himself in such a compex creative environment showed 
a particular interest in the painting of Modigliani and Soutine. He was also in
fluenced by M. Kissling and Pascin. He became familiar with French, German 
and Flemish expressionism, with the art of A. Derain and P. Picasso. This influ
ence is obvious in his „Paris period11 and in the few years after it which is 
of undoubted importance for the dewelopment of the whole of contemporary 
Macedonian painting. In Paris, Martinoski (as well as Lazar Lichenoski) took 
part in an exhibition of Yugoslav artists in 1928, with two landscapes, now unk
nown to us. In Paris, Martinoski created three oil paintings: „А Head of a 
Woman11, „А Nude Woman with a Hat11 and. „А Lady with a Cat11, with elements 
taken from the Paris examples. In Paris, he also created the oil-painting „Chess- 
Players11. According to its style it belongs to postcubist expressionism. The Mas
culine figures are massive with square and round expressive shapes of the bo
dies and the heads.



II. THE FIRST SKOPJE PERIOD
From 1929 to 1944, Martinoski experienced a complex and heterogeneous 

creative development. It passed through several phases that are related to the 
artist’s life and are an authentic document of his humane characteristics.

This period is for Martinoski an important turning-point in all his fur
ther artistic career. His role in Macedonian fine art was then established by 
means of penetration into the trends of contemporary art and by his attempt 
to overcome the limits laid down by the time ad environment in which he 
lived.

His first one-man show in Skopje was held in February, 1929. Apart from 
others he exhibited the oil paintings „А Still Life", „In the Market-place", 
„Apple Pickers 1“ and „Apple Pickers II". The critics noted that the artist had 
abandoned academic means of expression, that he had learned the techniques 
of impressionism, cubism and expressionism. In fact, Martinoski tended towards 
geometrical simplification and decorativeness and restrained, fairly cold levelled 
colour. In 1929, he also created „А Portrait of a Young Philosopher" which 
is the beginning of a new way of expression for Martinoski. Similar to this is 
the oil painting „А Youth with a Fez": the shape of the head is oval, the details 
of the face are mannerically underlined, the form of the body is spindleshaped 
and round: all these are characteristics that make him close to Modigliani’s 
style and the art of icons.

In 1929, there appeared in Martinoski’s creative work, paintings with 
symbolic and metaphorical motifs. With these works he became closer to some 
of the artist of the Parisian School (e da Patteliere, Soutine, Kissling, Rounault, 
Modigliani) and even closer to German expressionism: with emphasis on the 
artistic expression, sympathy for the social and ethical state of people etc. These 
works of Martinoski’s were rather specific in Yugoslav art at the beginning 
of the Forties. They had most in common with the creative work iol' some mem
bers of the progressive Croat group „Earth" established in 1929, especially with 
that of Ignjat Job.

Thus, many works of Martinoski’s from the beginning of the Thirties pre
sent scenes of cafe life or are related to prostitution. Here, the artist reveals 
the bizarre position of the characters „from the dregs of society", using the 
experience of other artist (T. Lautrec, Grosy, O. Diz, Soutine). Here, Martinoski 
deforms, even makes caricatures in order to underline the brutality of the mo
tifs he is working on.

At the end. of 1929 and at the beginning of 1930, he created „Wet Nurse" 
and „А Composition — Mother with Child". These are Martinoski’s first varia
tions on this motif. They are „rendered with „loose" contours of the figures and 
the landscapes and with a sort of expressionist tension. The oil painting „Cafe I" 
(1930) evokes the interior of a cafe into a rather mixed-up and ^overfilled compo
sition. The forms of the feminine and masculine figures are rendered with nervous, 
detailed strokes, with notable cubist and expressionistic inspiration. In 1930, 
Martinoski also created the oil painting „А Gypsy Girl With Plaits" and „The 
Portrait of Olga"’. Especially in the latter, the firm shapes, the strong con
tours and the blank lucid surfaces, particularly emphasize the cubist structure 
of the paintings. In 1930, Martinoski created „The Figure of a Woman" in plaster 
cast and it is only Martinoski’s preserved sculpture. With restrained expressive
ness and pathos of the posture it reveals its closeness to the paintings of the 
same period.

At the end of 1930, Martinoski painted two canvases with religious motifs: 
„The Son Eternally Crucified" (destroyed) and „Under the Crucifixion". The lat
ter portrays figures with firm, rolling drawing, that builds round forms with 
intrusive movements that are dramatically and rudely rendered. The characters 
are vulgarly simplified, the colours refined with clear shades.

1. THE PHASE OF
EXPRESSIONISM
(1929—1 932)



In 1931, Martinoski had two one-man shows and took part in several group 
exhibitions in Skopje, and Belgrade. His works (portraits, figures, compositions, 
landscapes, still likes) were considered as a search for artistic individuality oppo
sed to Parisian inspiration and expressionism. That year, he did the oil pain
tings ,,A Landscape from Skopje", ,,A Landscape from Soko Banja", treated in 
a Soutine manner with inverted and convulsively suggested strokes and de
formed shapes and surfaces. In 1931, he painted his „Selfportrait" rendered with 
a synthesis of postcubist style and Modigliani’s refinement. In the symbolic com
position „А Family", three figures (of a man, a woman and a child) are worked 
out on a bare background in a cubist and expressionist manner, with particularly 
emphasized masses of shapes and simplified details of the faces.

Many paintings with typical titles: „Miss Arreti", 1931, „Vice" 1931/32, „On 
the Bottom", 1931/32, „In the Cafe II", 1932 are nude women or dressed figures 
in a cafe or some other environment. The bodies are either cylindrically rounded
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or „broken." with cubist deformed shapes that resemble puppets or marionettes 
(they remind us of the works of Picasso, Grosy, Dix, Kisling). They also suggest 
Martinoski’s relation to Medieval art. In the landscape „The Jewish Quarter in 
Skopje" (1932), the rather tight composition is presented by means of geometrical 
simplification of the details and still with a certain cubist treatment.

By the end of this period, Martinoski created a lot of drawings which 
in the motifs (especially social ones) and the treatment follow the development 
of his painting.

By 1933, Martinoski’s works and exhibits announce the end of the period 
influenced by French and German expressionism. Even then, Martinoski was 
interested in humanism and had sympathy for people from the poorest social 
strata in Macedonia of that time (The Gypsies).

In 1933, in a private house, Martinoski did his first two frescoes. One of 
them („South Serbian Romance") has been comletely destroyed and the other 
one („Shumadian Romance") with its pastoral motif and treatment shows the 
artist’s tendency to alter his artistic treatment: slightly rounded forms, gra
cious movements and delicate stylisation of all details. Such tendencies (still 
close to Modigliani’s style) are notable in many feminine figures of that time.

In the „Gypsy Wedding", 1933, the scene is rendered with dynamic compo
sition of more figures and worked nut ethnographical, social and psychological 
details. While here the treatment is almost realistic in some portraits (Rade
Drainac and Mileta Tomovich) the drawing is expressive and presents lenghte-
ned, almost ascetic characters.

In 1934, Martinoski exhibited with the „Oblik" group in Sophia and Prague. 
The critics stressed Martinoski’s expressive art, its modernism blended with 
inspirations from art tradition. In this transitional year, some of Martinoski’s 
works still retained expressionist characteristics. That is typical of his illustra
tions in WRastko Purich’s book „The Backs". Here, the social motifs arc worked out 
fn an expressionist manner that deforms the shapes and even makes them carica
tures. This is also notable in the oil painting „The Portray of Rastko Punch", In 
„Mother with a Child" 1934, the dramatic and pathetic expressiveness is particu
larly emhasized and shows similarity to Soutine’s treatment and to icons. With 
other feminine characters, the forms are round and delicately worked out, with 
arefinement influenced by Kissling.

This tendency continued in 1935, at Martinoski’s one-man show in Skopje: 
his expressionism was abaiting but his interest in special motifs remained altho
ugh with a more delicate treatment which tended towards lyrical and poetic 
expression (in the oil paintings „Mother with Child", „Madonna from Topaana". 
„Without a Lover", „Dervish Bektash" and in many draeings). There are two 
landscapes from 1935 that are certainly among the best of Makedonian pre-war 
painting.

From the same year are the 13 destroyed frescoes in the Ocean cafe. These 
symbolic and erotic scenes were full of a refined sensuality and elegantly stylized 
and winding forms, close to some of Matisse’s works and to some of the German 
expressionists.

2. FROM EXPRESSIONISM
TO REALISM
(1933—1 935)

III. THE SECOND SKOPJE PERIOD
In 1936, Martinoski’s artistic personality had definitely matured. He would 

still find his main motifs and models in the Gypsy quarters of Skopje, revealing 
the social reality of pre-war Macedonia.

The years up to the very beginning of the Second World War were occu
pied by Martinoski’s intensive activity. In 1936 and 1937, he exhibited drawings 
in Zagreb together with the Croat artist Tomislav Krizman. His refined lyrical 
and realistic works on social motifs were acclamated by the critics to „progressive 
art" (i. e. works that were close to those by the Belgrade ,,Zivot“ group that 

1. LYRICAL REALISM
(1936—1 937)



belonged to social art). At Martinoski’s exhioition in 1936, the critics stressed 
his interest in the social environment that surrounded him as an „extremely 
impressive event" (Purich, Mesesnel, Dobrichanin).

In this phase of lyrical realism, Martinoski rendered images of poorly 
dressed girls and boys with sweet and nostalgic faces, and nicely shaped bodies 
and heads („Mustapha’s Love", „The Gypsy Shirley Temple", „Mustapha", „Com
rade Ramadan"). Most Typical of Martinoski’s 1936 drawing are the illustra
tions in R. Punch's book „Rabotnichki Jug": with a clear line without nonessential 
details, resigned masculine and feminine figures are portrayed among which the 
motif „Mother with Child". In 1936. Martinoski did the fresco „Pastoral" (:r 
„Country Romance") in a private house in Skopje. It is worked out in his 
previous more emphasized style, close to Modigliani with a decorative treat
ment of the composition.

In 1937, Martinoski exhibited with „Oblik" in Rome, Skopje and Salonica. 
The presentation of the old beggar „Chamir" and „А Bride" should be particu
larly mentioned: the latter was influenced by Kisling and worked out with 
a careful delicacy of the face and a lengthened and slightly relaxed body. The 
colours are easily and transparently rendered. In 1937, Martinoski did the „Pa
storal" fresco or „А Dance". That is a romantic and symbolic scene with half
nude girls that are dancing in a bare landscape.

1. SOCIAL REALISM
(1938—1941)

By 1941, in Martinoski’s works, a sort of social realism had developed as a 
proof of sympathy for the poor and as a true reflection of life. On the occasion 
of his one-man show in 1938, Martinoski’s art was classified as realistic and 
he was called a great Macedonian painter (N. Adjem). That year Martinoski pro
duced several typical works: „А Beggar", „In rags and with a patch over the 
right eye", „The Little Ermenian Emigrant", „An Albanian" presenting young 
boys, sweet faces and careful treatment similar to „А Bride" from 1937.

With his one-man show on 1939, Martinoski also followed this tendency 
of social realism. Presenting mothers with children, boys and girls, he often in
trusively stressed some detail in order to achieve impressions -of suffering and 
resignation. Apart from these, Martinoski still portrayed sweet characters of 
girls and boys, sometimes nude women and still lifes.

By the beginning of the War in 1941, Martinoski’s creative work was 
influenced by the atmosphere of unavoidable danger. Thus, in the oil painting 
„Grandfather and granddaughter" the characters are portrayed with the bitter
ness of a hard and unhappy life. Moreover, it is obvious in several mothers with 
children and wet nurses, where sometimes, the social and psychological moments 
are naturalistically emphasized. But, more impressive results were achieved where 
such moments are not so intrusive: in some presentations of half-nude girls, 
numerous portraits of children or boys. Martinoski also painted some still lifes 
which are among his best achievements of this kind.

Martinoski’s drawings still followed the realistic course: with a fine line 
the movements are skilfully rendered, the physionomies typically presented.

IV. THE WAR PERIOD (1941-1944)
During the war Martinoski’s creative work developed under complex con

ditions. Bearing all that in mind, he limited his art production which by its style 
followed his previous commitment. These paintings and drawings were still rea
listic. Thus, in the canvas „Christmans Carolers" (1941), poorly dressed girls are 
rendered in a winter landscape, following the spirit of the pre-war social art: 
are strained drawing, typical deformations, unimpressive colours. During these 
years, a first, in Skopje then in Krushevo, Martinoski portrayed some cha
racter of boys and girls, portraits of relatives and friends. Here also, 



he routinely follows the treatment used at the end of his pre-war period. Mar- 
tinoski also did some landscapes and drawings with the same characteristics 
as his previous ones.

After the liberation of Krushevo (September 1944), Martinoski eagerly took 
up the new commitments especially in agitation and propaganda. Then he went 
to the Headquarters of the People’s War for the Liberation of Macedonia in 
Prilep. In those months, Martinoski portrayed works which were thematically 
related to the People’s War for Liberation. In that year of 1944, he made a 
realistic oil painting with a portrait called „Partisan11 and a series of drawings 
on motifs from the partisans’life and struggle: with a fine, firm line he rendered 
typical personalities and situations and monumental and proud characters.

Martinoski’s post-war creative work developed in several phases with the
dynamic historical changes in Macedonia and the personal life of the artist

The first phase is influenced by socialist realism and lasted until 1950 and 
is of importance for the whole of his further development.

Martinoski continued to follow the course taken in his previous creative 
work. That was a realistic art expression with changes caused by the new cre
ative situation of that period.

In 1945, the critics pointed out Martinoski’s masterly skill, but still asked 
him to match his art to the principles of socialist realism: a clear thematic com-
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mitment (motifs from the People’s War for Liberation, the restoration and the 
building up of the country) a realistic treatment which does not allow great 
freedom of expression. At the beginning of this period, Martinoski continued to 
paint on familiar motifs: that is obvious in the oil paintings ,,Mother with a 
Child", „Dime the Schoolboy", ,,A Pregnant Woman" etc. In 1916, there appeared 
paintings on idyllic and pastoral motifs, scenes presenting the harvest, dances etc. 
These individual and group presentation are rendered with sentimental and 
gentle strokes. A number of portraits presenting boys and girls are treated in 
a different way, with nervous strokes, without thoroughness and refinement. 
Martinoski’s drawing's of this period have the same value as his previous works 
in this discipline.

In 1947, adapted his theme and style to the aesteties of social realism. 
In that year, he made the oil painting „The Outstanding Worker", treated rea
listically with massive and open drawing and intrusive contradictory colours. 
In some tempera paintings and drawings of 1947, Martinoski presented motifs 
from some voluntary mass labour projects and the People’s War for Liberation. 
Martinoski’s creative work in 1.948 and 1949 is close to this thematic preoccu
pation. He also produced works on themes from the recent history worked out 
routinely and without creative depth: the oil paintings ,, Hindoo", „Portrait of 
Goce Delchev": then several oil paintings on current political motifs: „The Con
gress of the Macedonian Communist Party" etc. In 1949, he produced a series 
of tempera paintings on motifs of partisan columns, carrying of the injured etc. 
They are more like sketches treated superficially, with unattractive and not 
differentiated colours. Martinoski’s works (especially a few portraits) of 1950 
show that he was gradually changing his orientation, but still remained without 
the framework of realistic art. Thus, in the „Selfportrait" (1949/50) he presented 
the physiognomical and psychological features of his character with cold colours 
used more carefully and more freely.

Martinoski’s drawings of this period present individual figures or group 
compositions treated with a certain and skilful 1 realistic commitment.

VI. ATTEMPTS AT RESTORATION
For Martinoski, the period from 1951 to 1950 consisted of attempts to restore 

his art.
In the previous period Martinoski’s creative work had become conside

rably less worthwhile. In the Sixties, however, there were possibilities in Yugo
slavia for the gradual application of the principle of freedom in art.

In those years, Martinoski had several one-man shows and a retrospective 
exhibition. He also took part in many group exhibitions in Yugoslavia and 
abroad. His interest in contemporary world art and in the process of the mo
dernization of Macedonian art influenced his personality and his creative work 
which led to attempts to restore his individual system of expression.

1. CHARACTERS AND 
SCENES FROM 
EVERYDAY LIFE 
(1951-1961)

One of the themes that Martinoski widely exploited in this period was 
scenes from everyday life, rendered with many folkloric characteristics. He pre
sented feminine and masculine figures in folk dresses, treated schematically and 
without any strong ambition. Here belongs the oil painting „Teshkoto" (1952/54) 
with typical dancing steps but with rather routine artistic strokes.

Martinoski produced many paintings on „motifs from Krushevo". His form 
of expression is adapted to them: realistic treatment in the first works and 
expressionist in the others. He emphasizes some aspects in order to render the 
characters from the Krushevo environment. In the period from 1952 to 1961 in 
similar paintings he presented „Reception days", „weddings", „celebrations" etc. 
These scenes with many figures in folk or modern dress have as their background



the houses in Krushevo with all their typical details. The artist feels drawn to 
these people and the environment but still shows mild irony and expressive 
carelessness. From 1956, Martinoski stresses a sketch-like and caricature manner 
in the art treatment of these themes.

In the Sixties, Martinoski produced many drawings and several paintings in 
a style which he himself called „symbolic expressionism11. Among them the dra
wings produced between 1952 and 1954 should be pointed out. They express Mar- 
tinoski’s commited attitude towards various philosophical, ethical and social 
problems of his time; his sympathy for people, his erotic visions etc.

In his drawings, Martinoski used the modern art expression: above all, 
he used his pre-war expressionist experience and hence the similarity to some 
works by Grosy, Pascin, Chagall and the German expressionists. Some of 
Martinoski’s drawings are related to Byzantine art, and others contain elements 
of the art of symbolism and surrealism, („Nightmare11, „passion11, „man and evil11, 
,,evil garland11 etc.).

The erotic, as a lyrical adventure in a passionate drama, is present in 
many of Martinoski’s drawings. In some, he develops mythological phenomena, 
similar to some of Picasso's works, on such motifs. These are works in which 
Martinoski rendered some contemporary problems through the sphere of myth and 
symbolism, without using direct and vulgar associations („Victory11, 1952, „The 
Evil Garland11, 1952, „The Problems of Civilization11, 1953, „The Military Game11, 
1953 etc.).

Expressionism is obvious in Martinoski’s drawings produced between 1952 
and 1954. The emotional commitment deforms the shapes and even makes them 
caricatures, by means of dramatic disturbance. These drawings were announced 
as bold innovation: exhibited in Belgrade, Zagreb and Ljubljana (1953, 1954) 
they contributed to the Yugoslav art of that time attaining the achievements of 
modem art aesthetics. In the period from 1955, Martinoski produced many dra
wings of this kind, that gradually changed their inner tension with constant arti
stic innovations. Thus, in the drawings of 1956, and especially in those of 1957, 
1958 and 1959, there appeard angled constructions and deformation swhose cubist 
expressiveness and fantasy in the composition were close to that of some modern 
artists. Martinoski’s art fantasy with extraordinary recourses, dramatic and bold 
positions of the figures in space, graciuosly refined and winding shapes, is espe
cially notable in the period from 1959 to Martinoski’s death in 1973.

Some oil paintings exhibited in the USA (1954—1955) also belong to Mar
tinoski’s period of „symbolic expressionism11. Close to the drawings of the same 
period, those oil paintings full of a sensual and idyllic atmosphere and freedom 
of fantasy („Romance11, „Musicll Ecstasy11, „Mother11 etc.) continue expressionist 
trends (Gross, Nolde, Munch) and the fantastic and surrealistic strain (Chagall) 
in Martinoski’s creative work. These strains were present in other works after 
1960, especially in some oil paintings on glass.

2. SYMBOLIC EXPRESSI
ONISM (1 952—1960)

In many portraits and figure compositions of this period a slow and li
mited stylistic development is present which levels down from emphasized rea
lism to a freer treatment.

That is the period when many „Mothers with children11 and „Wet Nurses11 
were produced with obvious gradual changes in the treatment. Some of these 
paintings on this motif are among the better achievements of that period. Se
veral portraits of various characters are routinely worked out: he achieved better 
results in some of his self portraits: the „Selfportrait with Paintbrushes11, 1957 and 
„Selfportrait11 1960. In the former, the expressiveness of the drawing is stressed 
with mildly caricatured features of some details.

In this period, Martinoski produced works on motifs from Gypsy life. The 
unattractive, superfacial treatment of the characters of all ages and professions, 
is related to some of Martinoski’s pre-war works on social motifs. We might

3. PORTRAITS AND
FIGURES (1951—1960)



point out the more expressively rendered monumental figure of a youth in the 
tempera painting „Ramadan" (1952—1953). Martinoski also produced many indi
vidual and group paintings of young girls, similar to his „motifs from Krushevo“. 
He achieved no particular results with his still lifes.

Apart from the drawings stylistically related to symbolic expressionism, he 
made drawings with a clear, realistic commitment. In this period, Martinoski 
made many illustrations for various publications which are related to the whole 
of this creative work in drawing. As in the previous decade, the artist pro
duced a certain number of graphics.

VII. SEARCHING FOR CONTINUITY
Martinoski’s creative work that followed contained very few innovation 

and was chiefly characterized by searching for continuity and synthesis of all 
types of his art expression.

The last of Martinoski’s works treat thematic areas similar to the ones 
of his previous phases of development. They are often treated identically to mo
nographic and compositional characteristics already used in his previous works. 
The basic creative strain is related to expressionist commitment. There is not, 
however, uniqueness in the treatment of various themes. Thus, the motifs freely 
improvized are closer to expressionism.

In these years, Martinoski had one-man shows in Skopje, Belgrade and 
Kumanovo: he also took part in many exhibitions in Yugoslavia and abroad 
(Paris 1971 etc.).

1 THE types OF EROTIKA
IN MARTINOSKI’S
CREATIVE WORKS
(1961 1973)

The eroticism in Martinoski’s creative work is generally related to his 
expressionist style. Thus, elements of „erotic reality11 and „erotic fantasy11 appear 
in his works very early, and are present in many drawings and graphics of the 
previous decade.

Erotic fantasy is parcially present in many of Martinoski’s paintings and 
drawings produced after 1961. Many oil paintings on canvas and glass are sym
bolic poetical motifs, treated as fantastically rendered figural compositions. Here, 
the contours of the shapes are intrusively lengthened in all details, and they are 
transformed into „spindle-shaped11, „insect-like11 images. Elegant wavy distortion 
blends with caricatural compulsiveness and deformation. In some works (1961 
—1964), a sort of poeticized, idyllic world prevails, while others are full of in
trusive emotivennnes and eroticism („А Moon11, 1961, „Romance11, 1964, „Spring 
Exaltation11-, 1965).

Numerous drawings (1961—973) are produced with a similar formal and 
stylistic treatment. Here, Martinoski’s artistic vision and refinement are expres
sed. They are worked out with a fine, deep line which is closed, interconnected 
and fractured.

In some of Martinoski’s works the erotic fantasy is rendered in „mytho
logical11 images. They are transformed into turbulent, disgusting scenes, with 
elements of sadism and violence. The figures, here are comletely deformed which 
remind us of a satirical and naivist treatment, in which the agressive and the 
humorous blend („Satyrs and Women11, 1967, „Gentlemen and Nymphs11 1966). 
The expressive and naturalistic stress laid on the sexual is obvious in other 
works as well („Spring Exaltation11, 1965, „Romance11 1968): there is a challenging 
treatment of the whole of the scenes and details.

In the series of works on motifs from cafe life, the oil painting on glass 
„Guitars11, 1965/66 should be pointed out. It confirms Martinoski’s continous link 
with German expressionism and with some of De Kooning’s works: bold reduction 
of turbulent movements, grotesque characters, expressively distorted figures with 
emphasized extremities. The colours are strong with stressed warmth.
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In several „weddings1’ (oil paintings on canvas or glass, tempera paintings 
and drawings) Martinoski’s erotic obsession is present in the whole of the scene 
and indivdually in the figures of „the brides": they are rendered with nude breasts 
and provocative behaviour (1966—1972).

Some works, although different in their motifs still belong to Martinoski’s 
erotic works. Thus, „Birth" (oil painting on glass, 1965) is a morbid mixture of 
human and insect-like images with convulsive deformations, stressed movements 
and details.

In a „Selfportrait", 1971 Martinoski in a symbolic way (figures of nude 
feminine musicians behind) presented his nostalgia for his past youth.

Martinoski’s first drawings that present the Skopje earthquake of 1963 are 
probably from that same year. In the following year he produced a series of dra
wings in which he freely presented this tragedy. They are poeticized, pathetic or 
dramatic presentations, done with coloured chalks, pencil or felt pen. With an 
elegant and mannerist fine line, which is sometimes continious, interconnected or 
fractured, Martinoski rendered figural compositions placed or scattered in inde
finite spaces. Two oil paintings on this „earthquake" theme are just routine and 
unimpressive achievements.

In various scenes from everyday life, Martinoski portrayed „weddings" which 
appeared in his works of the previous decade. They all have some common 
characteristics rendered in various variants which are often routine and reduced to 
a stereotype. Such are the wedding groups with the bride and the bridegroom in 
front, with musicians, witnesses at the wedding etc, rendered in a „traditional" 
Macedonian environment. In them (after 1964), some details are changed: dresses, 
scenes, stylistic and expressive conventions. The groups are animated, natural and 
more crowded together, th presentations are lengthened, flexible and often gro
tesque. In „Wedding" (oil painting on glass, 1969), Martinoski created a subtle 
and colourful atmosphere similar to some of Chagal’s and Mane Katz’s works. 
Similar to these „weddings" but in different environments are the presentations 
of „Card-players", „Chess-players", „Cocerts", „Musicians" etc, produced after 1965. 
By their style, they are related to some works on themes from the People’s War 
for Liberation, produced in the same period.

Martinoski’s other works of his last phase are on motifs familiar to him 
in his previous work: stylistically they are related to some works already mentioned. 
Between 1961 and 1973, the motif of the mother with a child was stylistically 
developed with a certain cyclic movement. At the beginning of the Seventies 
„mothers" and „wet nurses" are closer to a realistic convention. After 1965, he 
searches for more impressive postures of the figures and better treatment („Wet 
Nurse", 1967 the Martinoski Gallery in Krushevo). Then, he produced many works 
on this motif without any innovations, but rather routinely following the academic 
style: emphasizing the clearness of the colours with a special treatment of some 
details.

In this period, he produced many portraits to order, and free compositions. 
While in the portraits he did not search for more impressive solutions, in some 
group presentations, Martinoski followed expressionism with linearity in the treat
ment and animated, distorted rhythms.

Among the portraits „The Selfportrait" (in oil, 1969) should be pointed out. 
It is a synthesis of fauvist and expressionist treatments with freely developed 
forms, intensive colours and impressive psychological expressiveness of the cha
racter.

In many still lifes of these years, Martinoski almost achieved a synthesis of 
expressionist and Cezanne’s treatments. In the better of them, the mass of the 
subjects, the boldness of reduction and the richness of the colours are emphasized.

THE SKOPJE EARTH
QUAKE AS INSPIRA
TION (7 963—1967)

SCENES FROM
EVERYDAY LIFE 
(1963—1973)

PORTRAITS AND
FIGURES (1961—1973)



CONCLUSION
Martinoski’s historical contribution is of invaluable significance for Mace

donian contemporary art. In the prewar period he was a mature artist who 
managed to unite the modern art tendencies of the world with our national 
environment. He managed to integrate the art tradition with modern trends. Mar
tinoski’s achievements are built on the basis of both Macedonian and Yugoslav 
art of this century.

Martinoski’s activity as a teacher and cultural and social worker is of 
particular importance for postwar Macedonian art. Although his results were not 
always spectacular and successful, yet, with his best achievements he is, undou
btedly, the founder of contemporary Macedonian art. And, as we should not forget, 
he was the inspiration of many young artists.
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В. X. (V. Н.) 215
Вудс 42
Вузевски Драган 186



Гаврилски д-р Ѓорѓи 172
Гамулин Грга 64
Гвозденовиќ Недељко 211
Георгиевски Киро 188
Герасимов Александар 140
Герасимов Сергеј 140
Геро 18
Геров Драган 180, 183, 188, 191
Герусис Геруси 54
Герушевин Стила 221
Гец Мила 209
Гецан Вилко 91
Гигов Страхил 172
Глигоров Киро 172
Гоген Пол 60
гоерг Едуар 50, 20, 208,
Грдан Винко 106, 135
Григоресну Николае 46, 207, 208, 211
Григориев Борис 215
Гризо Александар 133, 183, 186
Гризо Димитар 133
Гризо Наум 133
Громер Марсел 50, 208
Грос Георг 47, 51, 63, 74, 77, 82, 83, 93, 162, 163, 165, 226, 233, 

235, 239
Грубер Франсис 198

д
Дејнека Александар 140
Де Кунинг Вилем 182, 240
Деполо Јосип 226, 227
Дервенџи Томо 209
Дерен Андре 52, 53, 77, 208, 214, 232
Дероко Александар 210
Де Смет Гистав 93
Дивјак Арок Гордана 225
Дикс Ото 51, 63, 74, 77, 82, 93, 233, 235
Димитров Панче 204
Димитрова Емилија
Дифрен Шарл 208
Добричанин Љубомир М. 108, 206, 218, 236
Добровиќ Петар 24
Домиќ Светозар 225
Донген Кис ван 52, 74
Доривал Бернар 50, 95, 203, 207
Достоевсни Фјодор 31
Драбек 24
Драганиќ д-р Јосип 218
Драгуц Василе (Dragut Vasile) 207
Драинац Раде 28, 31, 32, 75, 90, 93, 94, 96, 171, 215, 221, 235
Дрнков Благоја 223
Дучо 123



Гордески Крсте 126
Ѓорѓевиќ Беба 106
Горѓевиќ Драгослав 222, 224
Горѓевиќ Жика 74
Горѓевиќ Јован 12, 29, 1 19, 120, 122, 220
Горѓиевски д-р Александар 226
Гукниќ Марија 204, 213, 217, 218, 221
Ѓурчинов Александар 203

Е
Енеа Ним 34, 92, 206
Емилија 31
Еренбург Иља 39, 223

ж
Жерие Луи (Gerriet Louis) 225
Живановиќ Радоица-Ное 12, 105, 106, 117, 218
Живоиновиќ-Масука Велимир 34
Жицина Милна 224

Зак Ежен 81
Здравковин Марија 216
Зисиќ Михајло 129
Зоговиќ Радован 31, 71, 73, 116, 117, 120, 211, 219 220

и
Ивановиќ В. 32
Изер Јосиф 47
Икономов Атанас 35, 222
Иљоски Васил 33
Инкиостри-Медењак Драгутин 29

Јаковлевски Трпе 189
Јаневски Славно 42, 190, 207, 224
Јонку М. 208
J. В. (J. V.) 225
Јоб Игњат 72, 83, 91, 233
Јовановиќ Драга 33
Јованчевин Борислав 127, 130
Јоксимовин Иван 127, 227
J. С. 222



к
Н. М. 219
Кабан Пјер (Cabanne Pierre) 203, 228
Кадиевиќ Горѓе 228
Капетану 204
Каралиќ Предраг 69, 71, 210
Караматиевиќ Пиво 11, 76, 77, 78, 21 1
Нараџа Кирил 28, 29, 81, 128, 205
Караџиќ Кирил види Караџа Кирил
Нарев Никола 17
Касу Жан 49 50, 95, 203, 207
Катин К. 225, 226
Нац Мане (Katz Mane) 50, 52, 68, 95, 163, 186, 209,241
Кацаволу Никола 223
Кашанин Милан 11, 68, 71, 76, 77, 80, 89, 196, 204, 211, 220
Кикоин Мишел 52, 81, 94
Кирхнер Ернест 65, 74, 78, 82, 103
Кислинг Моиз 23, 24, 49, 50, 51, 52, 61, 64, 67, 68, 74, 77, 87, 94, 

95, 97, 98, 100, 101, 106, 111, 123, 207, 208, 209, 210, 
217, 231, 232, 233, 235, 236

Кле Паул 180
Клисински Ангел 169
Коиќ 211
Ксжошка Оскар 80, 100, 168, 192, 193
Нокто Жан 106
Колвиц Кете 51
Колендиќ д-р Антон 31, 32, 33, 115
Нолишевски Лазар 224
Ноломбо д-р Марјан 122, 131
Конески Блаже 42
Константиновиќ д-р Зоран 203
Коњовиќ Милан 153, 168, 227
Корнеа Ена 22, 48
Костик Јован види Костовски Јован
Ностиќ д-р Мита 108
Костовски Јован (Јово) 28, 103, 104, 205, 213, 214, 216, 217, 218, 221
Ностовски Филип 191
Коцо Димче 42, 141, 143, 153, 154, 223, 224, 225, 228
Коџоман Вангел 7, 26, 32, 34, 38, 40, 55, 66, 67, 81, 113, 141
Краљ Тоне 62, 72, 81
Нраљ Франце 62, 72
Нратина Јарослав 55, 102, 217, 220, 221
Кремењ Пинкус 49, 52, 81, 94, 95, 209
Кремона Артур 48
Крижаниќ Пјер 113, 123, 124, 127, 220, 221
Кризман Томислав 32, 81, 105, 112, 113, 205, 206, 217, 218, 236
Крстиќ Анѓелко 130
Крле Ристо 33
Крлежа Мирослав 42
Нрањевиќ Лепосава 108
Кујачин Мирко 93, 106, 135, 206, 215
Нумануди Коста 211
Кутеску-Шторк Чечилија 21, 22
Кутурец Томо 37



л
Лазески Борко 150, 151, 153, 220
Ла Пателјер Амеде де 24, 52, 53, 61, 208, 231, 233
Левин Џек 83
Лекиќ Данило 99, 217
Леов Јордан 152, 224
Личеноски Лазар 7, 11, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 40, 49, 52, 55, 

62, 66, 67, 81, 88, 11, 113, 127, 128, 129, 130, 140, 
141, 142, 200, 207, 225, 231, 232

Ловрин Божо 94, 215
Ложар Рајко 214
Лот Андре 208
Лондон Џек 31
Лубарда Петар 24, 42, 106, 141, 153, 156
Луковиќ Александар 226
Луси-Смит Едвард (Lucie-Smith Edward) 228

Љубинковиќ В. 214

м
М. Ј. 226
М. К. 219
М. Н. (М. N.) 226
М. Н. М. 218
М. С. (М. 8.) 228
Маларме Стефан 228
Маленица Војо 135
Малеш Михо 39
Малинска Веселинка 223
Маневиќ Тодор 34, 97, 98, 99, 125, 206, 207, 215, 216, 217, 218, 221
Манојловиќ Тодор 89, 211, 213, 214, 222
Манч Верена 19, 112
Марек J. Р. 94, 214
Марковиќ Ефтерпи 46, 210, 214
Марковиќ Слободан 206, 207
Мартин Анушка 18, 31, 204, 230
Мартин Коста 17, 18, 20, 204, 230
Мартиноска Злата 9, 20, 46, 48, 64, 67, 81, 130, 131, 133, 157, 165, 

166, 169, 171, 172, 173, 182, 186, 187, 188, 190, 
191, 204, 223, 224, 225, 227

Мартиноски Стерија 28, 204
Мартиновци 204
Матис Анри 77, 100, 103, 220, 228
Матковски д-р Александар 204
Мацан Чукиќ Елена 10, 14, 170, 203, 204, 207, 208
Мејерс Бернард С. (Meyers Bernard Ѕ.) 203, 210, 217
Месеснел д-р Франце 11, 28, 32, 81, 98, 100, 105, 107, 108, 215, 

216, 218, 236
Механџиски Ѓорѓи 207
Мештровиќ Иван 67, 81
Миленковиќ д-р Бора 217
Милер Ото (Mueller Otto) 74, 78, 95, 103, 209, 212



Милиќевиќ Милош 213
Миловановиќ д-р Бора 218, 219
Миловановиќ Вера 130
Милуновиќ Мило 42, 141, 153, 156
Миљковиќ Петар-Пепек 223
Миљовски Кирил 153, 224
Мињевиќ Милош 98
Минчев Нинола 190
Мињевиќ Милан 101
Мире Димче 224
Миреа Д. Георге 21, 47, 48, 207, 208, 211, 230
Мирковиќ Слободан 206, 207
Митов Стефан 222
Митрев Димитар 143, 144, 223
Михајловиќ Вука 109, 112
Михајловин Јосип 26, 33
Михајловиќ Никола 26, 28
Михаил-Силион Лукреција 9, 24, 59, 208
Михалаке Марин 207
Михалче К. 205
Михелич Франце 154, 227
Михичиќ Андро Вид 226, 227
Мишковиќ Зорица 32, 204, 206, 220, 221
Модилјани Амедео 24, 49, 50, 51, 64, 71, 73, 76, 77, 82, 88, 94, 95 

97, 98, 101, 111, 207, 209, 214, 226, 232, 233, 
234, 235, 236

Мола Наталија 113, 219
Моро Гистав 162
Мунк Едвард 78, 239
Мур Хенри 40, 156

н
Назим Фируз 223
Настасијевиќ Живорад 29
Настев Д. 129
Настев Горѓи 48
Н. Д. види Недељковиќ д-р Душан
Недељковиќ д-р Душан 11, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 53, 58, 60, 61 

66, 67, 68, 69, 81, 98, 99, 100, 101, 105, 195, 
203, 204, 208, 209, 214, 216 217, 218,

Никитовиќ 33
Николиќ Вера 136
Николовсни Антоние 154, 155, 203, 225, 226, 227, 228
Нича Перо 222
Новаковиќ Љубица 189
Нолде Емил 165, 168, 182, 239
Нолч Евдокија 189, 190

Один Ј. П. (Hodin J. Р.) 229
Озмо Даниел 106
Органџиев Крум 130
Орхановиќ С. М. 207



П. види Пуриќ Растко
Павлеков П. 88, 214
Паковска Елпида 173, 180, 182, 187
Паламаревиќ д-р Стојан 30, 218
Пандилов Димитар види Аврамовски Пандилов Димитар
Панов Антон 33
Пантазис д-р Мирјана 215
Пантазис Зоран 126
Паскен Жил 74, 106, 162, 207, 232, 239
Патрногиќ 59
Пауновиќ Синиша 26, 30, 32, 116, 204, 213, 215, 217, 218, 221, 22.

225, 227
Пачуреа Димитрие 47, 21, 65, 81, 207, 230
Пејовиќ д-р М. 80, 208
Пермеке Гистав 93, 208
Петева Елена 91, 215
Пети 48
Петковски Борис 191, 203, 206, 207, 213, 220, 222, 228, 229
Петковска Домница 213
Петреску 205
Петровиќ Вељко 42
Петровиќ Његош Петар 67
Петровиќ Растно 1 1, 71, 77, 196, 21 1, 214
Печирка Ј. 95, 215
Пехштајн Макс 166, 220
Пециќ инж. 216
Пикасо Пабло 49, 52, 58, 67, 74, 78, 91, 162, 163, 166, 209, 210, 232,

235, 239
Пиртовшек Дана 169, 174, 227
Плаовиќ Раша 31
Пластов Аркадиј 140
Поленаковиќ д-р Харалампие 42, 204
Поморишац Васа 81
Попадиќ д-р Милан 227
Поповиќ Бранко 96, 97, 106, 215, 218
Поповиќ-Цицо Василие 7, 32, 34, 35, 37, 38, 42, 55, 102, 128, 129.

130, 132, 141, 206
Поповиќ Душан 33, 204
Поповиќ Ѓорѓе 106, 218, 225
Попов Ѓорѓи 204
Поповиќ Зора 3, 26, 55, 59, 75, 76, 211
Поповиќ Миќа 155, 225, 227
Поповиќ Ненад 211
Поповиќ Сава види Поповиќ Сава М.
Поповиќ Сава М. 75, 77, 80, 81, 211, 213
Поповски Дупжо 119, 189
Поповски Јован 204, 208
Портнер Лесли J. (Portner Leslie J.) 227
Прибиќевиќ 'Стојан 42
Прличко Петре 221
Прокопиев Петар 219
Протиќ инж. Брана 219
Протиќ Миодраг Б. 195, 198, 203, 211, 218, 219, 228
Пртугеров Димче 153, 155, 207, 224, 225, 226



Пуљизевиќ д-р Антон 10, 30, 118
Пуриќ Растко 1 1, 28, 29, 31, 85, 72, 79, 84, 92, 93, 98, 99, 105, 107, 

108, 109, 114, 195, 204, 205, 206, 211, 213, 215, 216 
218, 219, 221, 235, 236

р
Радивоевиќ X. 204, 207
Радојчиќ д-р Светозар 30, 74, 80, 204, 210
Радовиќ Владимир'113
Рајнер д-р Ф. 21
Рафаил 18
Рацин Коста 32, 33, 220
Рашкај Слава 205
Рејмон Насента (Raymond Nacenta) 207
Рајчевиќ Угљеша 205
Рени Гвидо 204
Ресу Камил 21, 47, 49, 207, 211, 230, 232
Ристиќ Богиња 108, 116, 214, 215
Росандиќ Томо 81
Руо Жорж 50, 61, 63

с
С. М. 207, 21 1
С, М. П. 81 в. Поповиќ Сава М.
Сашомазо Филипо 42
Сезан Пол 58, 77, 100, 241
Сејфула Вемал 42, 213
Сејфула Аефсер 219
Секуловиќ Александар 113
Селц Џон Питер (Selz Jonh Peter) 202, 203, 211, 212, 217
Серафимовски Свето 207
Симоновин Душан 116, 214
Синклер Аптон 31
Сињак Пол 214
Сирато Франциск 47
Скаловски Мирослав 73, 126, 190, 21 1, 217, 221
Слиепчевиќ Боса 221
Слиепчевиќ Љубица 221
Слиепчевиќ Перо 11, 12, 26, 28, 31, 32, 59, 60, 64, 70, 111, 112, 125, 

126, 129, 195, 209, 210, 219, 221, 222
Смилевски Видое 192
Спидла 221
Стаменковиќ-Поповац Даница 221
Стаменновиќ Урош 214
Стаменковиќ Бора 183
Стошиќ Стева 228
Станоевиќ Вељко 91
Станчев Стефан 136, 222
Стевановиќ Боривое 81
Стевановиќ Васа види Антевски-Дрен Васил
Стеријади Јон 47, 205
Стефановин Мирослава 130
Стефанов Цеко 133, 222
Стефановски Љубомир 170



Стефановски д-р Стефан 173
Стојовиќ Љубо 29, 205
Стоимировиќ-Јовановиќ Милан 92
Стојановиќ д-р Тодор 220
Страјниќ Коста 206
Суреп Иван 39
Сутин Каим 24, 49, 50, 51, 52, 61, 63, 68, 69, 77, 78, 80, 81, 94, 95

203, 207, 209, 210, 232, 233

т
Табаковиќ Иван 156
Талевски Благоја 167, 170
Тартаља Гвидо 42, 81, 91, 111, 206
Теодореску-Сион Јон 59, 208
Теодоровиќ Ѓурѓе 34, 55, 206
Теодору Рада 207
Теофилова Емилија 204
Теохарева Невенка 227
Тодоров Александар 222
Тодоровски Димо 7, 38, 55, 128, 136, 141
Този Нико' 223
Томашевиќ Небојша 170
Томерлин Славко 212
Томовиќ Милета 31, 93, 94, 90, 191, 235
Трепше Маријан 83
1ривановиќ Иванка 223
Тривановин Милан 28, 54, 59, 94, 182, 204, 206, 207, 214, 215, 217
Трифуновиќ Лазар 139, 198, 203, 207, 210, 211, 218, 222
Триоле Елза 39
Трпковски Атанас 101, 130
Тулуз Лотрек Анри де 63, 233
Турнељ Ф. 205

ќ
Носевски Стојан1186

Утрило Морис 77

ф
Фелс Флоран (Eels Florent) 208
Филота Фила 219
Флореа Василие 203, 207
Фируз Назим 186, 223, 224
Франгеш 205
Франиќ Иво 88, 214
Фриез Отон 67, 210
Фрутниќ Димитрие 205
Фрунзети Јон 207



Харисијадес Мара 96, 215
Хаузенштајн Вилхелм 32
Хафтман Вернер 203
Хаџи Бошков Петар 155
Хаџи Василев Ниро 147, 153, 154, 223
Хаџи Васиљевиќ Јован 204
Хаџикостов Ганчо 24
Хаџи Димова Лепа 186
Хаџилега Ѓорѓи 137, 222, 225, 226
Хаџилега Злата 37, 38
Хегедушиќ Крсто 42,454, 227
Хелел Фридрих 31
Хекел Ерих 65, 74, 78, 82, 103, 166, 220
Хофштетер Ханс X. (Hofstatter Hans Н.) 50, 51, 203, 208, 210
Хоџин Сабахадин 55, 59, 1 13, 21 1
Хрисиќ 225
Хутер Антон 24, 106, 111
X. У. 219

ц
Цевц Емилијан 227
Цигара-Самуркаш А. 21
Циривири-Трена Вера 219
Циривири Носта 219
Црвенковски Крсте 187, 189, 191
Црниловиќ Христифор 19, 46, 205
Црногорчевиќ В, Душан 87, 214
Црнчин Томислав 131, 221

ч
Чакеља инж. Миха 118
Чашуле Коле 150, 151, 224
Чемерикиќ Јован 221
Чемерсни Петар 203
Чемерска Каќа 206
Челебоновиќ Алекса 225, 226
Челебоновиќ Марко 24, 224
Чибариќ Стипе 173
Чоланческа Лили 172
Чунуренку Александру 21, 22

Џ
Џирџиријан Агоп-Киркор 122, 208, 220
Џото 123
Џуваленовски Илија 169



ш
Шагал Марк 24, 49, 50, 52, 68, 95, 98, 162, 163, 165, 186,

207, 226, 239, 241
Шан Бен 83, 93
Швраниќ Тодор 81
Шербан Миленко 24, 91
Шијанец Фран 226, 227
Шкаперда Марушка 127, 216
Шкаперда Михаило 10, 28, 85, 90, 91, 92, 102, 111, 213
Шкваркин 132
Шкодреану 37
Шкодреану Димитриевиќ Нора 32, 204, 208, 21 1, 221, 223
Шкодреану Шундика 25, 204, 211
Шојлев Михајло 26, 55, 128, 136
Шопенхауер Артур 104
Шотра Бранко 39, 42, 141, 222
Штаклев Зоран 94
Шторк Ромео 22, 24, 208
Шторк Фредерик 21, 22
Шумановиќ Сава 53



РЕПРОДУКЦИИ
ВО БОЈА
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1. ЖЕНСКИ АКТ, 1927
NUDE WOMAN, oil
Масло на платно, 76 х 47
Сиг. г.д. Martin и г.л.: I Premju 927
Con. д-р Б. Бериќ, Нови Сад





2. ЖЕНСКИ АКТ CO' ШАПКА, 1928 
NUDE WOMAN WITH HAT, oil 
масло на платно, 65 x 53,5 
Сиг. г.д. N. Ѕ. Martin 1928 
Con. Народен музеј, Смедерево





3. ШАХИСТИ, 1928
CHESS-PLAYERS, oil 
масло на плат,но, 50 х 73
Сиг. д.д. N. Ѕ. Martinoski 928
Приватна колекција, Париз

4. РАСПЕТИЕ, 1939 
CRUCIFIXION, oil 
масло на платно, 83,5 х 67 
Сиг. д.д N. Ѕ. Martinoski 
Con. 3. Мартиноска, Скопје





5. АВТОПОРТРЕТ, 1931 
SELFPORTRAIT, oil 
масло на платно 43 х 35
Соп. Гал. Н. Мартиноски, Крушево



�



6. ГОСПОГИЦА АРЕТИ, 1931
MISS ARETI, tempera
темпера на картон, 65 х 35
Сиг. д.д. Mlle Areti /N. Ѕ. Martinoski/’ 
1931 Salonik

7. ПОРОК, 1931/32
VICE, oil
масло на платно, 77 х 57
Сиг. д.с. N. Ѕ. Martmoski
Con. Гал. Н. Мартиноски, Крушево





8. ВО КАФЕАНА JI, 1932
IN THE CAFE II, oil 
масло на платтно, 90 x 67 
Сиг. д.д. и г.л. N. Martinoski





9. ШУМАДИСКА ИДИЛА, 1933 
SUMADIJAN IDYLL, fresco 
Фреска, 162 г. 193 
без сигнатура
Вила Шкаперда, Скопје





10. MAJ KA CO ДЕТЕ, 1934 
MOTHER AND CHILD, oil 
масло на платно, 79 x 59 
сиг. г.д. N. Ѕ. Martinoski 
Con. Музеј на град Скопје





11. ЏАНАМ Ш, 1934/35 
JANAM III, oil 
масло на платно, 76 x 62 
Сиг. г.д.: N. S. Marti/noski 
Con. M. Гукниќ, Ниш,



/



12. ПЕЈЗАЖ ОД ЗАПРЕШИЌ I, 1935 
LANDSCAPE FROM ZAPRESHICH, oil 
масло на картон, 33 х 48 
без сигнатура
Cori. Семејство Тривановиќ, Белград





13. ДРУГАРОТ РАМАДАН, 1936 
COMRADE RAMADAN, oil 
масло iHa платно, 57 х 47,5 
Сиг. г. с. N. Ѕ. М, 
Con. М. Гукниќ, Ниш





14. HEBECTA, 1937
BRIDE, oil
масло на платно, 95 x 72 
Сиг. г.д.: N. S. Martinoski 
Con. K. Сејфула, Скопје





15. ПИТАЧ, 1938
BEGGAE, oil 
масло на платно, 68 х 50 
без сигнатура
Соп. Музеј на град Скопје



/



16. КРАП И КРОМИД, 1940
CARP AND ONION, oil 
масло на платно, 51 х 69,5 
Сиг. г.д.: N. Ѕ. Marti/noski/D 
Con. Д. Фотева-Јанаќиева, Скопје



�



17. ДЕВОЈЧЕ CO ПЕМБЕ ШАМИЈА I, 1940
GIRL WITH A RED SCARF I, oil 
масло на платно, 62,5 x 77 
Сиг. г.д. N. Ѕ. Marti/noski/D 
Con. М. Бошков. Скопје



/



18. AKT HA ДЕВОЈЧЕ, 1940
NUDE GIRL, oil 
масло на платно, 63,5 x 53 
Сиг. г.д. N. Ѕ. Marti/noski/D
Con. EL Бојаџиев, Мелиде (Лугано)





19. ДВЕ ПИТАЧИЊА, 1940
TWO LITTLE BEGGARS, oil 
масло на платно, 82 х 66
Сиг. г. д. Marti/noski/D
Con. Нули Бојаџиев, Мелиде (Лугано)

21. УЧЕНИКОТ ДИМЕ, 1N45 
DIME THE SCHOOLBOY, oil 
масло на картон 68 х 52,2 
Сиг. г.д. с.: N. Marti/noskii/D





20. ЦВЕЌИЊА, 1940
FLOWERS, oil
масло на картон 75 х 56
Сиг. г.л. N. Ѕ. Marti/noski/D
Con. Атанас, Трпковски, Скопје





22. РАМАДАН, 1952/53
RAMADAN, tempera 
темпера на картон, 99 х 69 
Сиг. г.д. С.: N. Marti/noski/D





23. ПРИЕМЕН ДЕН, 1954
VISITING DAY, oil 
масло на платно, 99,5 х 100 
Сиг. д.д. N. Martinoski
Con. Уметничка галерија, Скопје





24. MAJKA CO ДЕТЕ, 1955
MOTHER AND CHILD, oil
Масло на платно, 109 x 91
Сиг. г.д.: N. Marti/noski/D/1955
Con.. Д. Пиртовшек, Скопје





25. МЕСЕЧИНА, 19’61
MOONLIGHT, oil 
масло на платно, 45 х 70 
Сиг. д.д.: Martinoski 61 
Con. Уметничка галерија, Скопје





26. СВАДБА, 1965
WEDDING, oil
Масло на платно, 115 х 38 
без сигнатура
Соп. МСУ,





27. ГИТАРИ, 1W5
GUITARS, oil
масло на стакло, 75 x 56,5
Сиг. д.с. Martin
Con. Семејство Тривановиќ, Белград





28. ДОИЛКА, 1967
WET NURSE, oil 
масло на платно, 110x 77 
Сиг. д. сред: N. Martinoski 
Con. Галерија Н. Мартиноски, 
Крушево





29. ШАХИСТИ, 1968
CHESS-PLAYERS, oil 
масло на стакло, 21 х 44
Сиг. г. д.: N. Martin
Con. 3. Мартиноска, Скопје

31. СВАДБА, 1969
WEDDING, oil, 
Масло на стакдо, 41,5 х 29 
Сиг. д. д.: N. Martinoski 
Con. 3. Мартиноски, Скопје





30. АВТОПОРТРЕТ, 1969 
SELFPORTRAIT, oil 
Масло на платно, 82 х 68 
Сиг. г. л.: 69 N. Martinoski 
Con. МСУ, Скопје



�



32. ИДИЛА, 1969
IDYLL, oil
Масло на стакло, 54 х 14
Сиг. д. op. Martin
Con. 3. Мартиноска, Скопје



РЕПРОДУКЦИИ
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33. МРЗЛИВИОТ CTO UK A. 1925
LAZY STOIKA, oil 
масло на платно 38 x 40
Сиг. д. д. Martin 1925/D
Con. МСУ Скопје

34. ГЛАВА НА МОМЧЕНЦЕ, 1926
HEAD OF A BOY, oil 
масло на платно, 27 х 29 
Сиг. л.: 1926 Martin
Con. 3. Мартиноска Скопје





35. МЛАДИОТ ФИЛОЗОФ, 1929
YOUNG PHILOSOPHER, oil 
масло на платно, 4*1,5 х 29 
без сигнатура
Соп. д-р Д. Недељковиќ, 
Белград

36. БЕРАЧКИ НА ЈАБОЛКА I,
1929
APPLE PICKERS I, oil
Масло на платно, 92,5 х 48
Сиг. д. д. Martin 929
Con. III. Шкодреану,



КОМПОЗИЦИЈА (МАЈКА CO ДЕТЕ), 1930 
COMPOSITION (MOTHER AND CHILD), 
oil
масло на платно, 49 x 63
Сиг. д, д. Martin
Con. Гал. Н. Мартиноски, Крушево

СЕМЕЈСТВО (АДАМ И ЕВА) 1931 (.')
FAMILY (ADAM AND EVE), oil 
масло на платно 84 х 104
без сигнатура
Соп. МСУ — Скопје



39. ДЕВОЈЧЕ CO ПЛЕТЕНКА, 1930
GIRL WITH A PLAIT, oil 
масло на платно, 45,5 x 34 
Сиг. г. л.: Martinoski/1930
Con. Мила Гец, Белград

40. ПЕЈЗАЖ ОД СКОПЈЕ, 1931
LANDSCAPE FROM SKOPJE, oil 
масло на картон 33 х 32
Сиг. д. д.: N. Ѕ. Martinoski/1931
Con. семејство Радојчиќ, Белград





41. ЕВРЕЈСКО МААЛО BO СКОПЈЕ, 1931/32
JEWISH QUARTER IN SKOPJE, oil 
масло на платно, 60,5 x 40
Сиг. д. л. Martinoski/1930

42. ЦИГАНСКА СЛАВА, 1933
GYPSY HOLIDAY, oil 
масло на платно, 110 х 100 
Сиг. д. д.: N. Ѕ. Martinoski 
Con. Народен музеј, Белград



43. СЕДНАТО ДЕВОЈЧЕ I, 1933
SITTING GIRL, oil 
маело на платно 55 х 46
Сиг. д. д. N. Ѕ. Martlnoski
Con. МСУ, Скопје



44. PACx 'O ПУРИЌ, 1934 
RASTKu GIRICH, oil 
масло на n.,. чо, 49,5 х 39,5 
Сиг. д. г. N. Mar. -'ski 
Con. МСУ, Скопје

46. ДЕРВИШ БЕКТАШ, 1935
DERVISH ВЕКТАЅН, oil 
масло на платно 60 х 50 
Сиг. д. сред. N. Ѕ. Martino/ski 
Con. Миодраг Пециќ, Приштина

45. МАЈКА CO ДЕТЕ, 1935
MOTHER AND CHILD, oil 
масло на платно, 76 х 62 
Сит. г.д.: N. К. Marti/noski/D 
Con. Гал. Н. Мартиноски, Крушево

47. ЕРМЕНСКО ЕМИГРАНТЧЕ, 19.
ARMENIAN EMIGRANT, oil 
масло на платно 82,7 х 65,3 
Сиг. д. г. N. Ѕ. Martinoski 
Con. д-р Маријан Коломбо, Риека



48. ЦИГАНСКА ПРИНЦЕЗА, 1938
GIPSY PRINCESS, oil 
масло на платно, 64 x 54
Сиг. г. д.: N. Ѕ. Martinoski
Con. д-р Тодор Стојановиќ Скопје



49. ДЕВОЈЧЕ CO ШАМИЈА, 1940
GIRL WITH A SCARF, oil 
масло на платно 65 x 53
Сиг. г. д. д.: N. Ѕ. Marti/noski/D
Con. Б. Петковски, Скопје

50. ДЕТЕ CO ЦИГАРА, 1940
CHILD WITH A CIGARETTE, oil 
масло на платно, 42 х 32
Сиг. г. л.: N. Ѕ. Marti/noski/D
Con. Галер. Н. Мартиноски



51. КОЛЕДАРИ, 1941
CHRISTMAS CAROLLERS, oil 
масло на платно, 130 х 90
Сиг. д. л.: N. Ѕ. Marti/noski/D
Con. Уметничка галерија, Скопје



52. ПОРТРЕТ НА ЗИЦА БОЗДОВА, 1943 
PORTRAIT OF ZICA BOZOOVA, oil 
масло на платно, 51 x 41 
без сигнатура
Con. д-р. С. Боздов, Куманово



53. ПРОДАВАЧ НА ВЕСНИЦИ, 1942
NEWSPAPER. SELLER, oil, 
масло на картон, 70 х51 
Сиг. г. д.: N. Marti/noski/D
Con. Александар Тодоров, Скопје

54. ГЛАВА НА ПАРТИЗАН, 1944
HEAD OF A PARTISAN, oil 
масло -на платно, 50 х 55 
без сигнатура
Соп. Галер. Н. Мартиноски, Крушево

55. МАЈКА CO ДЕТЕ, 1S45
MOTHER AND CHILD, tempera 
темпера, 43 x 33 
без сигнатура
Con. Н. Кацаволу, Скопје



56. УДАРНИК, 1947
OUTSTANDING WORKER, oil 
масло на платно, 72 х 56
Сиг. г. д.: N. Marti/noski/D
Con. Уметничка галерија, Скопје



57. OPO, 1946
DANCE, oil
масло на платно, 32x42
Сиг. д. д.: N. К. Martinoski
Con. Благој Дрнков, Скопје



58. ИЛИНДЕН, 1948
ILINDEN, oil
масло на платно, 38 х 64
Сиг. г. л.: N Martinoski 1948
Con. Гал. Н. Мартиноски, Крушево

59. ПРЕНОС НА РАНЕТИ, 1949
TRANSPORTATION OF THE WOUNDED, 
tempera
Сиг. д. д. N. Martinoski
Con. Уметничка галерија, Скопје



60. АВТОПОРТРЕТ, 1949/50
SELFPORTRAIT, oil 
масло на платно, 64 x 35 
без сигнатура
Con. Уметничка галерија, Скопје



61. СЕЛАНКИ ОД КРУШЕВО. 1951
PEASANT WOMEN FROM KRUSHEVO 
oil
масло на платно, 83 х 75,5
Сиг. д. д.: N. Marti/noski/D
Con. Етнолошки музеј, Скопје

■—raw



62. МАЈКА И ДЕТЕ, 1953
MOTHER AND CHILD, oil 
масло на платно, 117 x 79 
Сиг. д. д. Martinoski
Con. Собрание на СРМ Скопје

t



63. ЉУБОВ, 1953
LOVE, oil
масло на платно, 55,2 х 51,5
без сигнатура
Соп. 3. Мартиноска, Скопје



64. КРУШЕВСКА СВАДБА, 1957 
KRUSHEVO WEDDING, oil 
масло на платно, 70,5 х 60 
Сиг. д. д. Martinoski 
Con. МСУ Скопје

ПРИЕМЕН ДЕН ВО
КРУШЕВО
VISITING DAY IN
KRUSEVO
масло на платно 107 х 12N
Сиг. д. сред. К. N. Martinoski
/ 948 (?)
Con. Гал. Н. Мартиноски,
Крушево



•67. АВТОПОРТРЕТ, 1960
SELFPORTRAIT, oil
масло на платно, 60x51
Сиг. г. л. Martinoski 60 ■
Con. Гал. Н. Мартиноски, Крушево



WET NURSE, oil
масло на платно, 82 х 70
без сигнатура
Соп. Илија Џувалековски, Скопје

ДОИЛКА, 1961
WET NURSE, oil 
масло на платно, 75 х 68 
Сиг. г. л. Martinoski 61 
Con. Железарница, Скопје



69. ЦРВЕНА БЛУЗА, 1963
RED BLOUSE, oil 
масло на стакло, 49 х 28 
Сиг. г. л. Martin
Con. Уметничка галерија

70. КОНЦЕРТ, 1966
CONCERT, oil 
масло на стакло, 79 х 36 
Сиг. д. д. Martin
Con. 3. Мартиноска, Скопје



74. НАСМЕАНО ЦИГАНЧЕ, 1966 
SMILING GYPSY GIRL, oil 
масло на платно, 79 x 66,3 
Сиг. д. сред.: N. Martinoski 68 
Con. Гал. Н. Мартиноски, Крушево



78. MAJKA, 1973
MOTHER, oil 
масло на платно, 116 x 90 
без сигнатура
Con. 3. Мартиноска, Скопје



САТИРИ И ЖЕНИ, 1961
SATYRS AND WOMEN, 
oil
масло на платно, 50 х 70
Сиг. д. сред.: 67 Martin
Con. 3. Мартиноска, Ск.

ЗЕМЈОТРЕС, 1967
EARTHQUAKE, oil 
масло на платно. 88 х 115
Сиг. д. сред.: Martinoski
Con. гал. Н. Мартиноски



MONTMARTRE, oil 
масло на платно, 78 х 68,5 
без сигнатура
Соп. 3. Мартиноска, Скопје



73. ПАСТРМКИ, 1968
TROUTS, oil
масло на платно 65,3 х 75
С. Г. Хор.: N. Martinoski 68

Con. гал. Н. Мартиноски, 
Крушево



79. СЦЕНА ОД „ОКЕАН" — 1935 
„OCEAN" CAFE FRESCO 
фреска (уништена)

80. СЦЕНА ОД „ОКЕАН" — 1935 
„OCEAN" CAFE FRESCO 
фреска (уништена)

81. ПАСТОРАЛА (СЕЛСКА ИДИЛА), 1936 
„PASTORAL" FRESCO 
фреска, 85 х 194





75.038.85(497.17) Мартиноски, Н.
ПЕТКОВСКИ, Борис

Никола Мартиноски / Борис Петковски ; [ликовно обликување Нико Този ; 
фотографии Блапоја Дрнков, Раде Милисављевиќ, Лепа Хаџи Димова ; гпревод 
на англиски Драги Михајловски]. — Скопје : Култура, 1983. — 256 стр., [30] 
стр. co репродукции во боја, [31] стр. co репродукции во црно-бело : илустр. ; 
31 см. — (Библиотека Македонско ликовно творештво)
Увод: стр. 7—14. — Забелешки: стр. 203—229. —Summary: Nikola Martinoski: 
стр. 231—243. — Имдекс на имиња.

„НУБ“ Кл. Охридски" — Ск.
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ИСПРАВКИ KAJ РЕПРОДУКЦИИТЕ

1. Легендите број 52 и 53 треба да ги променат местата
2. Репродукцијата број 70 е преобрната



- —

Борис Петковски е роден 1931 
година во Бајмок (САП Војводина). 
Дипломирал историја на уметноста 
на Филозофскиот факултет во 
Скопје (1956). Докторирал на Фило- 
зофскиот факултет во Белград, на 
катедрата за историја на уметноста 
(1975), на темата „Никола Мартино- 
ски 1903-1973“ (монографија). Рабо- 
тел во неколку културни и други 
установи. Тој е еден од основачите и 
прв директор на Музејот на совре- 
мената уметност во Скопје 
(1964-1976). Од 1976 година работи 
на Филозофскиот факултет во Скоп- 
је, на групата за историја на уметно- 
ста co археологија. Сега е вонреден 
професор за современа уметност.

Почнувајќи од 1956 година, обја- 
вил околу 400 трудови за совреме- 
ната ликовна уметност. Дел од 
есеите и студиите за современата 
македонска уметност се објавени во 
книгата „Откривања" („Мисла", 
1977), што ја доби Ноемвриската на- 
града на град Скопје за 1977 година. 
Во 1981 година ја објави книгата 
„Современото македонско сликар- 
ство" („Македонска ревија"). Покрај 
тоа, во публикации на МСУ-Скопје, 
Матица српска - Нови Сад, МСУ - 
Белград, Филозофскиот факултет во 
Скопје, „Спектар" - Загреб, „Умет- 
ност" - Белград, „Ликовна умет- 
ност" - Скопје, итн., објавил повеКе 
студии за творештвото на Никола 
Мартиноски (1975-1981); социјални 
мотиви во македонската ликовна 
уметност (1981), Повоеното маке- 
донско монументално сликарство 
(1980); Македонското монумен- 
тално сликарство co теми од НОВ и 
револуцијата (1981), итн.; моно- 
графски студии за Василие Попо- 
виК-Цицо (1973), Никола Мартиноски 
(1975/76), Томо Шијак (1977), Димче 
Косо (1978), прилози за Димо Тодо- 
ровски (1981), Петар Мазев (1976, 
1982) итн.


