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Вовед

Животот и творечката дејност на Никола Мартиноски (1903-1973), co сите свои 
суштински белези и осцилации, се орѓански сраснати co современата македонска ликовна 
уметност. Појавата и развојот на сложеното и обемно творештво на Мартиноски се 
одеиваше во текот на пет децении од овој век, односно, од времето веднаш по Првата 
светска војна до смртта на уметникот во 1973 Година. Too. е тешка и драматична епоха, 
co вонредно значење за судбината на Македонија. Историските настани од 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 уметносш. Мартиноски 
претставува една од најистакнатите пионерски личности во овој дел на на најновата 
културна историја на Македонија: co своето творештво тој изгради мост меѓу епохите, 
меѓу претходната ликовна традиција на Македонија и новите времиња по Првата светска * 

војна: не во смисла на стилски континуитет, туку повеќе како изГрадување на еден 
модерен еквивалент на впечатливото пластично наследство од средниот век. Од друга 
страна, Мартиноски, заедно co неколцина најстари македонски ликовни уметници, е и 
жива творечка врска помеѓу два пресвртни периода во културниот живот на 
македонскиот народ: времето меѓу двете светски војни и периодот по ослободувањето 
на Македонија од полшпичко и национално ропство. Заедно co своите колеги: како што 
е тоа случај co големото и карактеристично творештво на Лазар Личеноски, co 
забележителниот придонес на Димитар Пандилов - Аврамовски; а потоа, во различен 
обем и вид, co Вангел Коџоман, Томо Владимирски, Василие Поповиќ-Цицо, Љубомир 
Белоѓаски и Димо Тодоровски, Мартиноски уште пред Вторцта светска војна изврши 
силен и значаен пресврт во областа на ликовната уметност. Во една непогодна, 
национално, социјално и културно подјармена средина тој ги внесе тековите на модерното 
ликовно творештво: co особеностите на своето уметничко формирање, co одделни свои 
трајни естетски и ликовни определувања, Мартиноски е вклучен so некои од Големите 



текови на уметноста на нашиот век; беше една од посебните творечки личности во 
сето ликовно творештво во Југославија меѓу двете светски војни.

Кај Мартиноски творечки најнеплодни се ѓодините на Втората светска војна и 
преиот период по неа, ео времето на социјалистичкиот реализам. Многу пообемно и 
разновидно е творештвото на уметникот од шесташа деценија натаму. ТоГаш се јавија 
обидшпе на Мартиноски за обновување на свошпе творечки можности, преку интензивно 
сродување co новонастанатата историска ситуација во поранешна Југославија, што на 
нов начин Го поставуваше уметничкото творештво. А за сите етапи во творештвото 
на уметникот проучуеани се нивншпе внатрешни мотиви и социјално-културните 
околности што гиусловуваа одделните промени, издиГнувања и падови во остварувањата 
на Мартиноски. Но, уметничката мисија на Мартиноски, без оглед на неизедначеноста 
на творечките достиѓања во сите нејзини фази, е показател за силаша на талентот 
што се наоѓа во нејзината основа. Една ваква сложена материја налагаше и специфичен 
пристап кон неа. Како појдовни определби и пашокази се земени неколку осноени моменти.

*

Осноениот објект на оваа монографија - уметничките дела на Мартиноски, 
претставуваат мошне обемна и хетероГена материја. За бројот на своите творби самиот 
Мартиноски има дадено повеќе изјави во повоениот период: произлегува дека созоал*над 
1000 слики и неколку илјади цртежи (околу 4000). Овие укажувања доста одговараат на 
реалноста. Голем број на дела на Маршиноски се уништени или се ошшетем. Делумно 
шоа 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); Втората светска војна, кога пропаднаа творби 
што беа кај уметникот или кај голем број на колекционери и пријатели на Мартиноски, 
што морале да ѓо напуштат Скопје. Исто така, од ателјето на уметникот се украдени, 
некаде во втората половина на 1944 Година, повеќе дела, аи од некои установи што 
уште пред војната имале негови дела.

Низа творби на Мартиноски се наоѓаат во странство. Некои се недостапни 
доколку воопшто сезачувани. Пронајдени се и обработени помал број на 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 подоцнежниот период. 
Hue ѓи има во повеќе ееропски и еоневропски земји: Швајцарија, Франција, Грција, САД, 



СССР, Канада, Австралија, Холандија, Западна Германија, Англија, Израел итн. НајГолем 
број дела од Мартиноски се наоѓаат во приватни колекции во земјата. Од предвоениот 
период најмногу творби се концентрирани во БелГрад, Ниш и некои други Градови на Р 
.Србија и во Скопје. Значителен дел од нив никогаш не биле изложени ниту на некој друг 
начин станале достапни за јавноста (преку репродуцирање, објавување на податоци и 
сл.). Меѓу нив не ретко се наоѓаат клучни дела за проучувањето на развојот на 
Марпшноски и негови врвни остварувања. Некои се во одлична сосШојба, но има и шворби 
што се оштетени во различен степен и нееднакво погодни за проучување и научна 
определба. Најголемата приватна колекција, co различна вредност на творбите, co 
нерамномерна концентрација по периоди, е несомнено колекцијата на семејството на 
покојниот Мартиноски. Во оваа колекција предеоените творби се количествено секако 
во поголем број, so споредба co мноѓу други колекции.1 Некои колекции, веројатно, се 
уште не се откриени, а и сопствениците на творбите дознаени до моментот кога 
студијава е завршувана понекогаш се веќе сменети. По смртта на Мартиноски некои 
љубители-колекционери о 'д Македонија, како и приватни Галерии, успеаја да присобераш 
негови творби од различни места на поранешна Југославија.

НајГолемата јавна колекција на Мартиноски е сместена во Галеријата на Никола 
Мартиноски во Крушево. Таа содржи неколку десетици творби (масла, темпери, цртежи, 
графики), настанати почнувајќи од 1928 година наваму. Колекцијата е отворена во 1968 
ѓодина и претставува доста неизедначен состав. Меѓутоа, Галеријата е, сепак, една од 
појдовните етапи за проучувањето на творештвото на Мартиноски, зашто содржи и 
некоинеговизначајни остварувања од предвоениот период. Покрај дела во Охрид, Бишола, 
Прилеп, Струмица. Штип, настанати исклучиво во повоениот период, so Музејот на 
Град Скопје, so Уметничката галерија и so Музејот на современата уметност so Скопје 
постојат колекции co нешто поголем број творби на Мартиноски. Музејот на Град Скопје 
и Галеријата поседуваат неколку експонати од крајош на шреташа и од првата и втората 
половина на чешвршата деценија; пошоа примероци од периодот на социјалистичкиот 
реализам и од друѓите развојни етапи на уметникот, нееднакво по бројот и вредноста 
на материјалот. Музејот на современата уметност ѓо колекционира Мартиноски 
почнувајќи oo 1965 година и неѓовита колекција се уште е скромна по бројот на 
експонатите. Тука се вбројуваат некои дела настанати од 1925 Година натаму (слики и 
цртежи). По неколку дела на Мартиноски од предвоениот период, значајни за проучување 
на творештвото на уметникот од крајот на третата и од првата половина на 
четвртата деценија од неговиот живот, се наоѓаат во Народниот музеј во Смедерево; 
во Народниот музеј во Белѓрад има неколку предвоени и некои повоени дела на 
Мартиноски. Други галерии и музеи so Заѓреб, Риека, Дубровник, Љубљана, Сплит итн., 



поседуваат по една, две или три творби на Марпшноски од разни етапи на неговото 
творештво (Графички кабинетЈАЗУ, Галерија сувременеумјетности, во Загреб; Модерна 
Галерија, во Љубљана; Модерна Галерија, во Риека; Умјетничка Галерија во Дубровник 
итн.). За одделни дела што се сеГа загубени, или чии оригинали се уништени или засега 
неоткриени, постојат извесен број фотографии. Too е особено важно за проучувањето 
на некои 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, so локалот “Океан ”, 1935-1936 
Година, и во куќата на д-рА. Пуљизевиќ, 1937 Година).

*

За да се постави творештвото на Мартиноски како дел од развојот на 
уметноста во поранешна Југославија во овој век, за да се откријат моментшпе во кои, 
евентуално, се изразува поврзаноста на неговите творби co одредени естетски и стилски 
појави so современата европска и светска уметност, беа користени некои научни трудови 
за оваа проблемашика.2 Елементи од оваа литература, што се сметани за релевантни за 
монографијава, се вклучени so неа заради осветлување на творешшвото на Мартиноски, 
од суштествено естетско-стилски и социолошки карактер: во проверката на тоа колку 
овој уметник се вклопил во тековите на современиот експресионизам, на Париската 
школа, на социјалната и на еротската уметност шпн.

Одделно грижливо се проучени критиките и друѓите текстови за творештвото 
на Мартиноски. Во предвоениош период се изделува есејот на д-р Душан Недељковиќ, 
што ја разгледува “Типичноста на младинското јужносрбијанско сликарство” (1931)3. 
Тука Недељковиќ прв го разѓледува сосем раното творештво на Мартиноски, Личеноски 
и Коџоман, co укажување за поврзаноста на уметничката творба co националниот, 
односно локалниот амбиент од кој произлегува. Некои определби на авторот за 
Мартиноски, бездруго, се моменти. што останаа трајна карактеристика so 
творештвото на овојуметник. Критиката почна да го следи Мартиноски од втората 
половина на 1927 Година. Пристапот на авторите е мошне разлџчен уште so тој период, 
а ја изразува, пред се, современата општа социјална и културна клима во тогашно Скопје 
и so Југославија. Текстовите на скопската и на белградската критика ни откриваат 
низа податоци за творбите на Мартиноски, без кои би билоречиси невозможно развојно 
да се следи неговиот творечки пат. Најинтересни се искажувањата на М. Кашанин, 



Р. Петровиќ, П Слиепчевиќ, П Карамашиевиќ итн. Неколку Години ќе продолжи еден 
резервиран однос спрема специфичностите на изразувањето на Марпшноски, при што 
дури и странската критика (во БуГарија и Чехословачка) ќе им се придружи на своите 
јуѓословенски колеѓи. Одделни пројави на уметниковиот интерес и таленш, на пример 
ѕидните декорации во вилата Шкаперда, а особено во локалот “Океан ”, ќе предизвикаат 
посебен интерес - во вториот случај, речиси кај целата југословенска јавност - за 
Марпшноски и за неѓовото творештво. Во предвоениот период се објавени некои прикази, 
на пример предѓоворот на Р. Пуриќ so каталоГош на самостојната изложба на 
Мартиноски во 1936 Година, во кои е веќе направен обид за посинтетичка 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 хуманистичка 
обележеност на творештвото на Мартиноски, неговошо поврзување co националниот 
амбиент и co ликовната шрадиција. Преку нив, паралелно co откриените и проучените 
дела, може да се следи раѓањето на овие посебни одлики кај една значајна творечка 
индивидуалност. 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 
значеше постојан напор за сообразуван>е co новонастанатаШа историска ситуација. ТоГаш 
се напишани некои текстови за неѓовото мајсторство, но и критика дека творечки не 
се сообразил co барањето за социјалната и политичка функцијанауметноста. Подоцна 
неговото творештво ќе биде следено во духот на новоизменетата ситуација во 
Југославија. Во шестата деценија се открива новината, силата на неговата творечка 
порака, особено so неговиот напор so својата обработка да вклучи мотиви од својот 
национален амбиент. Некои написи се критички настроени спрема, како што сметаат 
авторите, сообразувањето на Мартиноски co вкусот на просечниот купувач. Се до 
почетокот на осмата деценија за Маршиноски е пишувано п о повод неѓовите самостојни 
изложби so Белград, Загреб, Љубљана, Париз иДижон (Франција). Следено е се што излагал 
и на бројни тематски и други колекпшвни изложби. Во најголем број случаи шоа семислења 
што io означуваат неговото место so македонската уметност, наспоредно co 
констатацијата дека се држи за усвоените стилски хоризонпји. Другпат се нагласува 
сета негова специфичност, особено so врска co честитемотиви намајка co дете, свадби, 
за дела co елементи на еротиката итн. Напшиани се текстови и по неговата смрт.

Според тоа, без оГлед на различниот филозофско-естетски пристап на одделни 
автори, акумулирана е обемна материја на критички искажувања за творештвото на 



Мартиноски. Taa беше неопходна за проучувањето на овој уметник, зашто Ги открива 
најсуштествените моменти, помага да се решаш прашањата за датирањето на делата 
на Мартиноски, за кои често не постојат други податоци. За многу самосшојни изложби 
пред војната, освен за скопската од 1936 година, не постојат или не се запазени каталози. 
Речиси за сите колекпшвни настапи на Маршиноски, co ретки исклучоци, се зачувани 
или каталози или донекаде комплетни списоци. Меѓутоа, сите овие каталози имаат 
Големи недостатоци што се однесува до податоцшпе што ги наведуваат, поради што е 
често тешко да се заклучи кое точно дело е наведено во дадениот каталог. Долго време 
по војната, односно се до неѓовише самостојни изложби од 1969 и од 1975 година и натаму, 
ситуацијата беше иста и за колективните и за самостојните настапи на Марпшноски.

Животот и творештвото на Мартиноски, инаку.прво Ги обработив во својата 
докторска дисертација;потоа, трѓнувајќи од неа, во каталогот на решроспективната 
изложба (МСУ, Скопје 1975) објавив една пократка монографска студија за Никола 
Маришноски. Сите истражувачки потфати:вградени преку дотоѓаш објавените и 
користени текстови, се објавени во моноѓрафијаша "Никола Мартиноски", Култура, 
Скопје 1982. Во ова издание опширно е претставена исшражувачката процедура, 
методологија, архивскшпе истражувања, библиографските прашања. Тој дел тука не е 
повторен од суштествени и од практични причини. 06 друга страна, ова ново издание 
на монографијата за Никола Мартиноски се темели и на неколку мои студии настанати 
по излегувањето на првата монографија: некои беа целосно насочени кон творештвото 
на Мартиноски, a во други тоа беше обработено во рамките на поопшти појави во 
македонската уметност. Too. се студиите за денешното сакрално сликарсшво во 
Македонија, за медитеранскиот контекст на нејзината современа уметност итн. 
Проучени се и новите текстови на други автори за македонската уметност објавени по 
1982 година, кои го опфашиле и творештвото на Мартиноски (Николовски, Величковски, 
Кетковиќ); потоа студии за појави во македонската уметност во кои се посочени некои 
негови одлики. Така можеше да се заклучи дека во последниот период на својот живот 
Мартиноски творечки оформил ликовен дискурс сроден (а хронолошки му претходи) co 
Германскиот неоекспресионизам.

*

Преписката на Мартиноски; различни документи сместени во архиви надвор од 
Македонија (особено so Белград) и во неа, беа целосно проучени и користени, особено во 
докторскаша дисертација.



Редица усни и писмени соопштенија, се собрани во текот на истражувањето на 
оваа тема од самиот Мартиноски, од неГови роднини и пријатели; така се пополнети 
разни празнини, расветлени важни елементи во творечкото формирање на Мартиноски 
итн. Голем дел од анкетираните се. лица co несомнена ерудиција и увид, не само so 
проблематиката на Мартиноски како творец, туку воопшто во прашањата на 
ликовната уметност.4 Посебно значење имаат повеќе изјави и соопштенија на самиот 
Мартиноски за неговиот живот и творештво. Дел од нив тој им Ги има усно соотшпено 
на авторот на оваа монографија. ДруГшпе се објавени воразни весници и списанија, пред 
и по војната. Мартиноскиуште во четвртата деценија од својотживот напшиал неколку 
текстови за прашањата од областа на уметноста. Тие се најчесто поврзани co неговиот 
интерес за старата уметност на Македонија и за физиономијата на современото ликовно 
творешшво 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 кршпики на 
Мартиноски, напишани so текот на неколку децении: во нив уметникот често се 
искажуваше за творештвото на повеќе наши и странски уметници, јавувајќи се, всушност, 
заедно соЛиченоски, 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.

Повреден рабошник, цршеж-илусшрација, 
во: Растко ПуриН, Наличја, 1934

Рамадан, цршеж-илусшрација, 
во: Растко ПуриН, Работничкијуѓ, 1937



ПРВ ДЕЛ



живот

Никола Мартиноски го започнал својот животен пат во еден од најсложените периоди во 
историјата на Македонија. Тое е времето на Илиндешжото востание од 2 август 1903 година, што 
пламна како херојска и нерамноправна противставеност на македонскиот народ спрема 
петвековното ропство под Отоманската империја.

Крушево, 1907

Најдобра организација за успешио изведување на востанието била спроведена во 
крушевскиот реон. Така востаничките чети, почнувајќи co нападот над турските сили во Крушево 
на 2 август 1903 година, 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 '' ’ * 
националноослободителното движење на Македоиија, особено co своите “длабоко демократски 
републиканскипринципи”.1 Меѓутоа, Крушевската Република постоела мошне кратко време. По 
доаѓањето на неспоредливо посилните непријателски сили, и покрај херојскиот отпор на 
востаниците, била совладанана 13 август 1903 година. Тогаш и следниот ден турската војска навлегла 
во градот, вршејќи страшни репресалии, масакрирање и пљачкања над слободољубивиот народ на 
Крушево. Градот бил изложен и на големи пожари, што уништиле голем дел од него. Во опожареното 
Крушево, изгорела 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 наредни децении бил речиси целосно запрен или значително 
забавен. Инаку, според поновите сознанија, произлегува дека Крушево е доста стара населба. 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 половина 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 Корча.2 Меѓу дојдените имало и луѓе од 
местото Самарина: од тоа место, на почетокот на XIX век, меѓу некои други дошло и семејството 
Мартин од кое потекнува Никола Мартиноски.3 Според запазената традиција произлегува дека 
Мартиновци биле дојденци и во Самарина, наводно некаде од Италија.4 Подоцна, во првата половина 



I

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, најверојатно, околу 10 илјади жители. 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 околните држави, а често и co земјите од Левантот (особено co Египет), 
како и co Австрија. Co тоа во Крушево навлегле странски влијанија во уредувањето на животот и 
на навиките на населението. Во градот имало и неколку училишта, а меѓу нив во 1860 година и 
нижата грчка (класна) гимназиј а, што било реткост за тогашните услови во Македонија. Тука доаѓале 
да се школуваат и деца од другите градови, на пример од Битола и Прилеп. Имало и други училишта.

Родителите на Мартиноски, татко му Коста и мајка му Анушка (или Нушка) од семејството 
Геро, биле родум од Крушево. Коста Мартин бил информиран и писмен човек, додека жена му 
Анушка, попозната по својата убавина, била неписмена. Коста Мартин едно време бил трговец 
co жито, потоа пред Илинденското востание, како ортак co мажот на својата сестра, подолг период 
работел во една фабрика за штофови во Каиро, каде го придружувала и неговата жена. Пред да 
замине за Египет, Мартин бил угледен граѓанин во Крушево, некаков вид кмет, што било почесна 
функција5. Кога еден од двајцата негови браќа, Рафаил, умрел во Романија, каде што имал голем 
имот во местото Алмажел, близу до градот 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 
Илинденското востание. Семејството Мартин успеало да избега од својата куќа пред 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. По две години семејството Мартин се вратило во својата 
обновена куќа, 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 меѓувреме Коста Мартин и 
натаму работел co својот брат на имотот во Алмажел. Од него браќата добивале големи приходј? 
co продажба на жито и пченка: само од наемот на земјиштето добивале по 2000 наполеони годишно.7

Се додека бил жив Коста Мартин, односно до крајот на Првата светска војна,, во која 
значителен дел од имотот во Скопје му пропаднал, 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 секое од своите деца и за себе; имал и два хотела и неколку дуќани. Една 
од куќите купени во Скопје се наоѓала кај бившиот Театар, на левата страна на Вардар. Во неа 
Никола Мартиноски живееше непрекинато, од вселувањето пред Првата светска војна се до 1955 
година.8

Во 1914 година Скопје 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 имало и доста Роми и многу 
помалку Евреи.’ Во тоа време Скопје веќе станувало центар на стопанскиот и на културниот живот 
во Македонија, особено co тоа што изградената железница го поврзувала co Белград и Солун. Така 
во последниот период на турското владеење овој град, иако се уште бил типично турска, балканска 
касаба, заживувал еден поинтензивен живот во кој се преплетувале интересите на околните земји, 
изразени во нивното политичко, стопанско и културно влијание.1 ° Во Скопје во тоа време имало и 
романско основно училиште, во кое бил запишан во 1910 година и Никола Мартиноски (тогаш се 
уште co презиме Мартин). Тука се предавало на романски јазик, од учители и co учебници дојдени
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од Романија. Наставата, финансирана од оваа земја и, се чини, од трговци - Власи од Скопје, била 
доста скромна во смисла на знаењата што ги давала. Покрај романскиот јазик, се учел и турскиот 
како задолжителен. Во наставата 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. Од октомври 1912, до октомври 1915 година, Скопје било запоседнато од српската војска. Во 
тие несигурни времиња, во кои дошле до полн израз настојувањата 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 настани 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 бил принуден да го промени . f 
училиштето: овој пат бил запишан во бугарско основно училиште, што го заврпшл заедно co два 
класа од нижа гимназија (таканаречената “прогимназија”).

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 
гимназија. Се чини дека Црниловиќ немал особено разбирање за талентот на Мартиноски и доста 
слабо ги оценувал неговите работи. Мартиноски повеќе време поминувал во цртање, во правење 
на карикатури и мали скици, а на другиот дел на наставата му посветувал помало внимание. Во 
своите сеќавања, Мартиноски инсистираше на тоа дека почнал да ја посетува малечката работилница 
на последниот зограф Димитрие Андонов Папрадишки кога имал 15 години, односно некаде во 
1918 година, кон крајот на Првата светска војна.12 Нешто подоцна нему му се придружил и Томо 
Владимирски, еден од првите колеги на Мартиноски од најстарата генерација македонски сликари. 
Обајцата го совладувале занаетот кој повеќе “го краделе”, а помалку го учеле. Мартиноски, бргу 
ги совладал знаењата што ги поседувал нивниот “педагог” и се сеќаваше co 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 платното да пренесе неколку пејзажи и ликови, свои, на својата ќерка, на внуците 
и на другите членови на 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 на штица, 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 Мартиноски иВладимирски да присуствуваат “кога тој, свечено 
расположен, ставал злато на штиците за икони. Долго време не смееле да го 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.15 Покрај тоа, 
Мартиноски и Владимирски научиле од Д. Андонов како се копираат разгледници: наводно, самиот 
тој, кога престојувал во Киев, во иконографското училиште, често копирал слики на прочуените 
италијански мајстори од XVIII век.16 Мартиноски многу го привлекло ова пресликување на 
разгледници. 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 Романија.17 Суштествено е тоа дека Мартиноски, уште пред школувањето во 
Букурешт, дошол во допир co една личност co мошне богат и разновиден опус, опфаќајќи религиозна 
и световна тематика. Во сликарството на Д. Андонов се следи преминот од една естетика и стил 
што му припаѓаат на минатото, кон сликарство 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.18

Втората страст на Мартиноски уште од детството е фудбалот. Според неговите сведоштва 
и според сеќавањата на неговите “спортски колеги”, произлегува дека Мартиноски е и еден од 
пионерите на овој спорт во Македонија.19

Семејството Мартин во Првата светска војна дошло во тешка финансиска состојба. Co 
смртта на Коста во 1919 година, ситуацијата уште повеќе се влошила. Сепак, co продажба на дел од 
имотот, семејството успеало да ја реализира желбата на Н. Мартиноски да се школува во Букурешт. 
Младиот Мартиноски, наводно, веќе во 1919 година дошол во Букурешт за да полага приватно во 
гимназиј ата, што би му овозможило запишување на букурешката Школа за убави уметности. Според 
други информации Мартиноски бил примен во Школатаи без тој услов, co оглед на тоа дека РомаАија 
настојувала да ги прифаќа Власите од Македонија, поради своите политички и пропагандни цели. 
Мартиноски 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 таканаречената 
Слободна академија.20 Оваа установа имала специфичен карактер; значела еден вид реакција на 
наставата во Школата за убави уметности, чиј педагошки систем тогаш веќе се сметал за заостанат 
и непогоден. На Слободната академија имало добри професори co послободна визија на уметничко 
школување, co иослободен и нов дух. Наставата на Академијата, co оглед на тоа дека била “приватна 
иницијатива” се плаќала,

Во Школата за убави уметности во Букурешт Мартиноски почнал да ја следи наставата во 
1920 година.21 Оваа установа, во периодот веднаш по Првата светска војна работела во мошне 
лоши простории и материјални услови. Тоа често предизвикувало реакции и кај студентите и кај 
самите професори. Од друга страна, Школата главно задржала една програма на работа изградена 
уште пред повеќе децении: главниот стремеж на наставата било типрчно академско образование, 
co голем акцент на “националната и декоративна” проблематика: всушност, стремеж за создавање 
кај студентите афинитет кон сентиментално-битовите теми од “народниот живот”, 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”



Маршиноеки co колеги, јуни
1927, Букурешт

или како “примени”, во зависност од тоа дали претходно завршиле гимназија или не.” Така и 
Мартиноски, како и Александар Чукуренку, познатиот романски сликар, бил вклучен меѓу 
“нематрикулираните” студенти. Од 1920 до 1927 година Мартиноски учел во оваа установа, но уште 
од почетокот не бил редовен на наставата. Така во првата година на своето школување (1920-1921) 
Мартиноски ја посетувал само наставата по скулптура кај Д. Пачуреа и по цртеж кај Ф. Шторк 
(меѓутоа, на крајот на годината не е оценет по ниеден предмет). Во наредната (1921-1922) Мартиноски 
ја следел наставата по декоративни уметности, веројатно кај Чечилија Кутеску-Шторк, по историја 
на уметноста 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 нередовно ги следел кусевите, а 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, a 
во последната наставна 1926-1927 година Камил Ресу. Малку подоцна тој го заменил својот 
претходник на директорското место. Овие двајца професори и вајарот Пачуреа извршиле најсилно 
влијание врз професионалното фромирање на Мартиноски.

Инаку, се до крајот на дваесеттите години, односно до редица напори за промена на оваа 
состојба што ја спроведувале повеќе наставници, а особено Камил Ресу, духот на наставата на 
Школата за убави уметности бил обележан co тенденциите на еден ригорозен академски реализам. 
Кон крајот на третата деценија започнала нова епоха во работата на оваа институција, што делумно 
се почувствувала во последната година од престојот на Мартиноски во Школата. Ресу вовел редица 
новини, меѓу кои било и стилмулирањето на студентите co повремено доделување на награди за 
најдобри резултати во работата. Така и Мартиноски, кој во последниот период на своето учење во 
Школата се здобил co репутација на еден од најдобрите студенти, на крајот на студиите, во јуни 
1927 година, ја добил и првата награда за сликарство.24 Како награда за успехот, Мартиноски 
можел да летува еден месец на море, но се откажал во полза на својот колега А. Чукуренку. Исто 
така, Мартиноски не ја прифатил понудата од Министерството за култура и уметност да добие 
двегодишна стипендија во Париз, co обврска да се врати во Романија и да го прифати романското 
државјанство, зашто младиот уметник бил длабоко поврзан co својата земја.



Мартиноски во Букурешт менувал неколку стана, понекогаш делејќи ја собата co некои 
свои колеги (Баженару, Чукуренку). Тој мошне активно го следел и доста интензивниот културен 
живот во овој град, во кој студентите имале право на бесплатен влез во сите негови театри. 
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, влијателни романски 
кругови му одговарала на Мартиноски, co оглед на неговите навики и на околностите во кои и 
самиот живеел во Скопје. Во Букурешт започнал и “сентименталниот" живот на Мартиноски: бил 
заинтересиран за една млада девојка од Букурешт Е. Корнеа. Мартиноски се запознал co поширок 
круг луѓе, меѓу кои и сликарот Георге Барбиери. Наводно, Мартиноски, иако се уште студент, му 
помагал на Барбиери во корекцијата на некои работи, co оглед на тоа дека овој немал особен талент. 
Bo 1926 година Мартиноски изгледа излагал во Букурешт во некоја книжарница, близу до сегашниот 
Универзитет. Мартиноски направил најмалку три портрети на Е. Корнеа. Од нив два (едно масло и 
еден цртеж) се зачувани во нејзина сопственост, а третиот е загубен во текот на последната војна.

Во Букурешт Мартиноски се дружел (и извесно време живеел 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. Во уметноста на Романија. 
покрај помпјеристичката академска и официјално поддржувана уметност, се развивала и друга 
струја, заинтересирана за социјалниот ангажман на уметничкото творештво. Чукуренку, кој бил 
особено импресиониран од својот професор Ресу, во своето творештво ќе ги изрази овие настојувања 
на многу дефиниран 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 и веднаш се вклучил во 
уметничкиот живот на градот, што до 1927 година бил мошне неразвиен, Пред тоа биле одржани 
некои групни и самостојни изложби, а во Скопје дејствувале и неколку уметници, главно наставници 
во основните училишта и гимназиите. На една изложба, организирана од штотуку основаното 
списание “Јужни преглед”, отворена на 26 октомври 1927 година, учествувале и Никола МартИносќи, 
Лазар Личеноски и Димитар Пандилов. Личеноски, исто така, неодамна го завршил своето 
школување на Уметничката школа во Белград, а Пандилов порано, во 1924 година, во Софија. Во 
1927 година обајцата имале и свои самостојни изложби во Скопје: прво Пандилов, во сопствена

Хошел “Консшаншин”, Париз

организација , а потоа Личеноски, co помош на друштвото 
“Коло на српските сестри”.

Престојот во Париз од крајот на 1927 до крајот на 1928 
година значи најголема пресвртница во творечкото фор- 
мирање и дејствување на Мартиноски. Кога Мартиноски 
дошол во овој град, ликовниот и уметничкиот живот во него 
бил исполнет co многу разновидни манифестации. Мартиноски 
во Париз живеел во Латинскиот кварт (во хотелот Кон- 
стантин), блиску до бурниот, живописен и богат живот на 
француската уметничка боемија, чиј центар бил прочуениот 
кварт Монпарнас. Фрлајќи се страсно во овој возбудлив и 
предизвикатлен вриеж на настани, Мартиноски добро го 
искористил својот престој и за професионално усовршување. 
Ги посетувал и ателјеата на Академи Гранд Шомиер, од крајот 
на 1927 до првите месеци на 1928 година. Шомиер и Академи 



Рансон, втората на која Мартиноски работел, биле значајни центри посетувани од уметници од 
сите земји во светот, поради доста широките и осветлени локали, модели и совети на професори co 
репутација. На Гранд Шомиер Мартиноски ги посетувал и часовите на вајарот Антоан Бурдел. 
Наставата на академиите се плаќала месечно или на час. Преминот на Академи Рансон, имал големо 
значење за Мартиноски, што се покажало уште во некои негови творби настанати во Париз, a 
особено по враќањето во Скопје. Таму Мартиноски дошол во допир co неколку исклучителни 
личности на тогашната француска ликовна уметност, посебно co сликарот Жорж Бисиер, кој 
спроведувал свој специфичен метод на Академијата: Бисиер дури им советувал на своите ученици 
да неја посетуваат, зашто на неа не можат да научат ништо освен да се здобијат co ужасни навики. 
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 им ја наруши индивидуалноста. За Бисиер 
творечкиот акт е нешто премногу сериозно и одговорно, за да се препушти на импровизации. Како 
типичен претставник на француската школа, тој настојувал да ја наметне потребата од рационален 
метод во секој креативен акт.2 ѕ Мартиноски низ целиот свој живот остана мошне импресиониран 
од советите на Бисиер, особено оние што го упатуваат да не исе препушта на маѓијата на француската 
уметност, туку да настојува да изгради свој индивидуален стил, врз основа на поврзувањето co 
сопствениот национален амбиент. Мартиноски работел извесен период и во ателјето на Кислинг, 
што се наоѓало блиску до Академи Рансон. Во тоа време тој сеуште не го владеел добро францускиот 
јазик: но знаејќи еден словенски јазик, полскиот, Кислинг можел полесно да му толкува некои 
проблеми на Мартиноски. Третиот наставник на Академи Рансон, Амеде де Ла Пателјер, кој 
предавал графика, бил повлечен и тивок, но мошне совесен и педантен човек. Мартиноски добил 
од него особено корисни совети за цртежот и за конструкцијата на човечката фигура.

Посетата на овие академии за Мартиноски значела и постојан контакт co неговите колеги 
од Југославија и Романија: се дружел co А. Хутер, М. Челебоновиќ, П. Лубарда, М. Шербан, П 
Добровиќ итн., а особено co Драбек. Во истото време Мартиноски работел во ателјето на Ромео 
Шторк. Во тоа време (првите месеци од престојот на Мартиноски во Париз) младиот уметник многу 
работел, иако не пропуштал ништо од животот во Париз.Така Мартиноски ги посетувал познатите' < ’ 
кафеани од овој град, собиралишта на уметничкиот свет: Ла Ротонд, Ла Купол, Л Дом итн. Во едно 
мало 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 при овие картаџиски сеанси, така што парите добиени од Скопје не 
ретко стасувале само за првите денови во месецот, а потоа морал да се снаоѓа како што можел и 
знаел. Во Париз, Мартиноски ја сретнал и својата познаница уште од букурешките денови, 
романската сликарка Лукреција Михаил-Силион. Неколку години постара од него (1895-1972), Л. 
Михаил се наоѓала во Париз исто така од крајот на 1927 година. Мартиноски речиси сосема преминал 
да работи во нејзиното ателје некаде во пролетта 1928 година. Контактите co Л. Михаил имале 
несомнено значење за Мартиноски.Таа во Париз се подготувала да изведе голема ѕидна декорација 
во Палатата на трудот во Женева. Мартиноски и помагал во подготовките за оваа работа; дури 
било предвидено и да иасистира при самата изведба. Оваа идеја не е реализирана и Михаил сама ја 
извела декорацијата. Заедно co неа Мартиноски ги посетувал уметнинките галерии во Париз. Иако 
многу тешко (некои галеристи ги сметале неговите дела за “премногу модерни”), Мартиноски, 
наводно, успеал да продаде неколку свои творби во Париз.

Мартиноски, како и Личеноски и Пандилов, многу често го посетувал Лувр каде често 
останувал по цел ден. Имал можност да види и изложби, посветени на Париската школа и на 
екпресионизмот, а особено оние на кои биле изложени дела од Модилјачи, Сутин, Кислинг, Шагал, 



Пикасо, Дерен итн., кои во тоа време биле особено ценети од критиката и галериите. Кон крајот 
на февруари 1928 година во француската престолнина излагал и Мартиноски co група југословенски 
колеги (вклучително и Личеноски) во Институтот за словенски проучувања. Мартиноски во Париз 
комплетно ја оформил својата личност, без оглед на тоа што во понатамошниот развој виденото и 
наученото во овој град ќе доживува разновидни промени. Откако се соживеал co оваа средина, му 
било многу тешко да се врати во Скопје, кое од “париската перспектива” бездруго му дејствувало 
особено непривлечно и тегобно.

Малку време по враќањето на Мартиноски во Скопје (кон крајот на 1928 година), во 
1929 година избувнала големата светска економскакриза, што ја зафатила цела Југославија и многу 
лошо се одразила врз стопанството на Македонија. Во Скопје значително се зголемил бројот на 
безработните, а целото стопанство и општествениот живот во овој град биле под ударот на голема 
стопанска рецесија. Скопје во тоа време станало седиште наВардарската бановина, во која, покрај 
Вардарска Македонија, биле опфатени делови на Јужна Србија и Косово. Положбата на Македонија 
посебно се влошила co воведувањето на шестојануарската диктатура во 1929 година. 
“Апсолутистичко-диктаторскиот  режим продолжил да го засилува националното обесправување и 
потиснување на македонскиот народ и на другите народности во Македонија”.2 6 Сите настојувања 
за менување на ваквата ситуација наидувале на жестоки репресалии и прогони на напредните сили 
во Македонија. Крајната заостанатост на сите подрачја на општествениот живот особено тешко 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 деценија се основани Филозофскиот факултет 
во Скопје (1921), а малку подоцна Скопското научно друштво и Историскиот музеј (подоцна: Музеј 
на Јужна Србија). Овие институции, без оглед на основните стремежи при нивното основање, co 
работата на некои прогресивни интелектуалци, професори на Филозофскиот факултет, имале 
одредена позитивна улога во истражувањето на македонската култура, етнологија, уметност итн. 
Скопското научно друштво и Филозофскиот факултет објавувале свои публикации, во кои de 
наоѓале и сериозни научни придонеси за разни прашања. Кон крајот на третата деценија се појавиле 
неколку списанија, меѓу кои и “Јужни преглед”. Наменето за спроведување на политиката на 
владејачката класа и на великосрпската пропаганда во Македонија, тоа имало и заслуги во следењето 
и прикажувањето на културниот, уметничкиот и општествениот живот во Скопје и во Македонија. 
Покрај тоа, во Скопје работел иТеатарот, чии претстави биле приредувани и во некои други градови 
на Македонија. Што се однесува до ликовниот живот, пред 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 споменато 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 1^27 година била одржана и изложба на “јужносрбијански 
уметници”.

Во вакви услови Мартиноски се вратил во Скопје и ја започнал својата вистинска 
професионална кариера, приредувајќи ја веќе во февруари 1929 година својата прва самостојна 
изложба. Таа имала големо значење за младиот уметник, без оглед на непосредниот материјален и 
морален ефект (од изложбата му е откупена само една слика, и тоа ја купила неговата сестра 
Шундика Шкодреану). Изложбата 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 сплитскиот 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,2 8

Наредната, 1930 година донесла многу интересни настани во животот на Мартиноски.Тој 
бил еден од иницијаторите за основање на “Друштвото на југословенските уметници од Вардарска 
бановина” заедно co Михајло Шолев и co првиот претседател Никола Михајловиќ. Ова друштво 
било конституирано кон крајот на 1929 година. Кусо време по своето основање Друштвото ја 
приредило својата прва изложба на која учествувал и Мартиноски. Во истата година се паѓа и 
основањето на Друштвото на пријателите на уметноста “Ефимија”, 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 пријателите на тогашниот претседател 
на град Скопје Ј. Михајловиќ. Правилата биле изработени по углед на Друштвото “Цвиета Зузориќ” 
од Белград.2’ “Ефимија” одиграла извонредно значајна улога во предвоеното творештво на 
Мартиноски. Така Друштвото ја започнало својата активност во организирањето на втората 
самостојна изложба на Мартиноски, во пролетта 1930 година, на која тој за прв пат му продал едно 
свое дело и на Градското поглаварство на Скопје. На затворањето на неговата изложба била 
приредена чајанка, co пригоден говор за изложбата.30 Во декември 1930 година “Ефимија” успеа 
да ја организира и првата изложба на групата “Облик” од Белград. Оваа изложба била мошне 
добри примена, што се гледа и од големиот број на продадени дела.31 Изложбата имала посебно 
значење 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 во Скопје, која вклучила и една ликовна изложба: 
учествувале и Мартиноски, Личеноски и Коџоман.32 Таа година Мартиноски приредил во Белград 
и своја самостојна изложба: таа, и покрај скудниот материјален и морален ефект, сепак и го 
наметнала Мартиноски на белградската средина како што се гледа и од редица написи во 
белградскиот печат. Мартиноски во 1931 година бил и во Солун, каде што живееле некои негови 
роднини и каде ја насликал својата позната творба ‘Тоспоѓица 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 година). Во едно писмо на Мартиноски, упатено 

до С. Пауновиќ по самостојната изложба во Белград, 
уметникот нагласува дека во Скопје 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 подоцна, на 3 април 1931 
година, Мартиноски го моли својот пријател Пау- 
џовиќ да му помогне да објави “нешто” пред неговата 
изложба во Скопје на 7 април истата година. Од ова се 
гледа дека Мартиноски бил живо заинтересиран за 
своето присуство во уметничкиот живот на Југо- 
славија, како и дека ситуадијата во Скопје инаку не 
му влевала оптимизам.

Заедно co сликарката Зора Поповиќ, која во 
тој период сб уште живеела во Скопје, Мартиноски во 
1932 година излагал повторно во Белград. Очигледно 
е, и покрај некои остри критики, дека неговата Маршиноски кон 1932



репутација кај значителен дел од уметничката јавност пораснала, што се укажува co повеќе 
изложби на кои Мартиноски потоа бил поканет да учествува. Карактеристично е тоа дека на 
пролетните изложби во “Цвиета Зузорик ’ Мартиноски често ќе биде вклучен co мошне мал број 
на дела, зашто комисијата за избор доста строго се однесувала кон него, веројатно од причини од 
кои и дел од белградската публика не го прифаќала. Пред да ги раскине врските co Друштвото на 
ликовните уметници од Вардарска бановина, Мартиноски учествувал на неговите изложби од 
1931 и 1932 година, организирани од “Ефимија”.

Од еден негов напис во “Вардар” се согледува горчливата оцена на Мартиноски за можноста 
на развој на ликовната уметност во Скопје.3 3 Тој жестоко укажува на наприемливоста на скопската 
средина и на нејзината рефракторност спрема модерната уметност, сметајќи дека во такви услови 
нема никакви можности за творечка работа. Во октомври 1932 година е објавен разговор co 
Мартиноски во кој уметникот ги повторува истите мислења и ставови за перспективата на ликовното 
творештво во Скопје.3 4 Мартиноски смета дека е невозможно да се пробијат оние што сакаат да ја 
застапуваат новата уметност што е “слободна и независна”. Но решителноста на Мартиноски да 
истрае во своите ставови јасно се гледа и од неговото истапување од Друштвото на јужносрбијанските 
ликовни уметници на Вардарската бановина, во кое тој с& до декември 1932 година бил и секретар, 
аНиколаМихајловиќпретседател.

Како и да е, очигледно е дека неговата психичка состојба била таква што тешко ќе издржел 
во своите настојувања, без поддршката 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.: тие на различни начини го потгикнувале Мартиноски во неговите напори да изгради 
свој специфичен стил и да му се противстави на притисокот на скопската и на сета југословенска 
средина, која понекогаш тешко ги прифаќала неговите творби. Недељковиќ, меѓу другото, бил 
причина Мартиноски да го промени своето презиме од Мартини (односно Мартин) во Мартиноски 
уште во ес^нта 1930 година. Наспоредно co Друштвото “Ефимија”, чија активност се изразила и 
во организирање на редица изложби на уметници од Македонија (Личеноски, Караџа, 
Владимирски, Белогаски, Коџоман) и од други места, пријателите на Мартиноски настбјутЉ ; 
неговите творби да бидат прифаќани, продавани и излагани. Особена помош при организирањето 
на своите самостојни изожби во Скопје, Мартиноски имал од својот помлад брат Стерија (во 
печатњето на каталози, во уредувањето на салите, во продажбата на билети и дела и сл.). Исто 
така, во целиот предвоен период уметникот ја уживал широката поддршка и соработка на својот 
пријател Милан Тривановиќ. Тој извесно време живеел во Скопје, а потоа во с. Запрешиќ (кај 
Загреб) и во Белград, но секаде бил готов да му помогне на Мартиноски (во организирањето на 
изложби, во транспортот, во чувањето и продажбата на делата итн.). Мартиноски имал многу 
тесни и пријателски врски и co поетот 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 македонскиот уметник (страста кон картите, спектакуларниот сентиментален живот, 
шармот во обноските и облекувањето итн.), што го привлекувале “поетот бандит”. Мартиноски 
насликал сигурно два портрета на Драинац, а овој пишувал за својрт пријател, отворил две негови 
изложби, го следел и го помагал неговиот пробив во белградската средина итн.

Овие напори полека дале плод, co оглед на тоа дека Мартиноски, и покрај тешкотиите на 
кои и натаму наидувал во своето творештво, сб повеќе станувал позната личност во Скопје. Така во 
1933 година, покрај неколку изложби co “Облик” во Загреб, Љубљана и Белград, Мартиноски за 
прв пат реализирал и една ѕидна декорација во вилата на богатиот скопјанец Михајло Шкаперда.



Ова сега само делумно сочувано дело, претставува значаен момент во творештвото на Мартиноски, 
но го сигнализира и изменетиот однос на публиката спрема него и спрема ликовната уметвост 
воопшто. Во 1933 година продолжила и критичарската дејност на Мартиноски. По повод една 
пролетна изложба на Друштвото на ликовните уметници од Вардарска бановина, Мартиноски во 
свој напис, жестоко укажува на нестручноста, некомпетентноста на изнесените мислења за 
излагачите и, воопшто, за ликовната уметност. Мартиноски особено реагира на резервата спрема 
модерната уметност што е подвлечена во критиката за изложбата на Друштвото, сметајќи дека 
такви искажувања се мошне штетни за една средина како што е македонската, во која треба да се 
прават огромни напори за нејзината еманципација?5 Нагласувајќи дека Друштвото неправилно ги 
нарекува своите манифестации “изложби на јужносрбијанската уметност”, “Мартиноски 
бескомпромисно се зазема за “револуционерните скокови” во уметноста на нашето време. Тој 
напишал и приказ за фреските на Ж. Настасиевиќ изработени во Народната банка во Скопје, a 
малку подоцна објавил и напис за изложбата на Кирил Караџа и на Стојовиќ во Скопје.3 6

Значаен е текстот на Мартиноски за потребата од основање на сликарска школа во 
Скопје.” Суштествено е тоа дека во овој напис Мартиноски го нагласува богатото ликовно 
наследство на Македонија, 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 
соединуваве на ликовнататрадиција co самочувството игордоста “што современоста ја чувствува 
за свое 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 вклучен 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 сензибилитет на Мартиноски за визуелно предавање на еден 
социјално-публицистички текст, полн co податоци за тешката положба во Македонија. За неа, 
впрочем, Мартиноски станува се посвесен, пред се во контактите 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 доближил 
до материјата што требало визуелно да ја предаде, користејќи еден здржан, одмерен реалистички 
јазик.

Мартиноски ја предизвикувал средината во која живееше и твореше. Тоа се случило и co 
неговите ѕидни декорации во локалот “Океан” во Скопје. Како сопственост на семејството 
Мартиноски уште од времето на турското владеење, локалот бил издаван под наем, а наемателот 
го претворил во место каде “убавиците на ноќта” ги забавувале своите клиенти. Фреските во “Окен”, 
создадени во есента 1935 година, предизвикале реакција кај полицијата веќе во 1936 година. Една 
“комисија” за оцена на тоа дали фреските во локалот се “предизвик на јавниот морал”, побарала од 
Мартиноски или да ги “премачка” своите дела или да ги направи “пристојни”. Печатот нашироко ја 
третирал “аферата”, и благодарејќи на тоа се запазени и многу детали за овие сега веќе одамна 
уништени дела на Мартиноски.3 8 Во комисијата за испитување на делата од “Океан”, за голема жал 
на Мартиноски, учествувал и сликарот Драгутин Инкиостри-Медањак, чие мислење полицијата, 



очигледно, посебно 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 РМ). Повторната “ревизија” 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”.3 9 Мартиноски, “навредено и решително реагираше на пресудата, заземајќи се за слободата 
на творештвото и против лажниот пуританизам”.40 Меѓутоа, уметникот немал потребадаја издржи 
оваа казна, а нападите врз Мартиноски значеле и посебна “репутација" за него.41

Односот на публиката спрема Мартиноски доживувал постојан развој, се движел кон се 
пошироко прифаќање на неговото творештво. Интересот за делата на Мартиноски растел особено 
од 1935 година натаму. Биле откупени и постари дела, откако неговото реноме се јавило како еден 
вид “гаранција” 33 сигурно “пласирани капитали”. Најголемиот број од купувачите, ако го исклучиме 
кругот на неговите пријатели од редот на универзитетските професори во Скопје и Белград, 
културните работници и роднините (на кои тој често им ги подарувал своите дела), Мартиноски го 
нашол меѓу економската и чиновничката “елита” во Македонија и надвор од неа и кај одредени 
“слободни професии” (лекари, адвокати итн.). За уметникот, кој не бил вработен никаде - сметајќи 
дека секаков друг ангажман ќе му пречи целосно да исе предаде на својата уметност, продажбата 
на дела или 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. Пуљизевиќ). Мартиноски, навистина располагал co извесни средства преку 
имотот на својата мајка, но, очигледно, како што потврдуваат многу моменти, уметникот повремено 
се наоѓал во несредени финансиски ситуации, без оглед на надворешниот “стил” на живеење и 
однесување. Бездруго, некои негови “бонвивански” навики и “мали гревови” (играњето на карти), 
придонесувале да се влошува материјалната состојб на Мартиноски. Во неколку писма до својот 
пријател и поддржувач, белградскиот новинар и писател С. Пауновиќ, Мартиноски повеќе пати ја 
подвлекува својата материјална ситуациј а, укажувајќи колку му пречи таа во творештвото и молејќи 
за интервенција во редакцијата на “Политика” (каде што работел Пауновиќ) за да му бидат објавени 5 
некои цртежи: очекувајќи го co големо нетрпение и инсистирање скромниот хонорар што се добивал 
од тоа. Мартиноски настојувал да се објавуваат и статии за него во “Политика”, сметајќи го тоа 
како корисно за својата поврзаност co публиката и co купувачите. Во своите писма Мартиноски е 
често горчливо расположен, наоѓајќи дека неговите остварувања не се прифатени од белградската 
јавност. Несомнено е дека уметникот имал причини да не биде задоволен: но, исто така, во неговите 
искажувања има и извесна нагласена емотивност, а и преголемо очекување во една ситуација кога 
приликите не биле поволни за уметничкото творештво.4 2

Од друга страна, според некои укажувања во печатот, се гледа дека Мартиноски при 
одделни свои самостојни изложби често продавал голем дел од своите дела. Се почесто му биле 
откупувани творби или биле специјално порачувани од некоја административна инстанција: Банска 
управа и Градското поглаварство на Скопје, како и Музејот на Јужна Србија, кој започнал си 
ситематско изградување на своето уметничко одделение, особено кон крајот на четвртата деценија 
(усно соопштение од покојниот д-р С. Радојчиќ).

Мартиноски беше дискретен во своите манири, што произлегуваше од неговата интимна 
природа, лишена од агресивност, исполнета co претпазливост и благородност во односите спрема 
другите. Неговата карактеристична ноншалантна елеганција, внимателните и куртоазни обноски, 
искажувааненаметлива господственост.Така  Мартиноски се здобил co репутација на шармантна и 



исклучителна личност во тогашната скопска средина. Co мошне слаб слух, Мартиноски тешко би 
учествувал во дискусиите, без внимателното настојување на соговорниците да бидат разбрани од 
него. Оттука, се изградил малку повлечениот, здржан и навидум резервиран став на Мартиноски во 
поголеми друштва и афинитетот за подискретни средби. На младост тој бил физички привлечна и 
претставителна личност, co висока, танка фигура и маркантни “романтични” црти на лицето. 
Познато е дека тоа било забележано од неколку личности на “понежниот” пол, спрема кои и 
Мартиноски не бил рамнодушен. Некои од неговите пријателства од интимен карактер 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 неговата мајка Анушка и на сестра му Емилија, co кои 
живеел во старата куќа кај Вардар на тогашната улица “Приштинска” бр. 8. Во неговото ателје, 
една од просториите на оваа пространа, но неудобна и студена куќа, опремена co старински мебели 
и малку наметлив лачин за искажување на некогашното богатство, Мартиноски понекогаш ги 
примал и студентите на д-р Недељковиќ. Професорот тука илустрирал некои од своите предавања 
по естетика, co извесни творби на уметникот. Меѓу овие студенти понекогаш се наоѓал и писателот- 
комунист Радован Зоговиќ, кој се зближил малку повеќе co Мартиноски. Нивното познанство 
еволуирало, од речиси целосното прифаќање на творбите на Мартиноски, до противставување од 
страна на Зоговиќ спрема резервата на уметникот да се определи за една прагматична, тенденциозна 
естетска ориентациј а во своето творештво. Тоа особено се изразило во нападот на 3 оговиќ на делата 
на Мартиноски во “Океан”,но подоцна, во 1937 година.

Посетите на ателјето на Мартиноски се сметале како една од посебните културни атракции 
на Скопје, што збогатувале co откритија исклучителни за тогашната скопска средина. Меѓу 
посетителите 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. Драинац, П Слиепчевиќ итн.). Преку таа постојана размена 
на мислења, споделени доживувања, Мартиноски се збогатувал co сознанија, чувствувал атмосфера , , 
на искрена духовна и морална поддршка, што долго го поттикнувала во напорите да не ја намалува 
амбициозноста на своите истражувања. Неговите пријатели и ги “крштавале” творбите на 
Мартиноски, co тенденција да ги поврзат co некој актуелен настан од животот на Скопје. .

Мартиноски доста читал, особено литература што на разновиден 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 почетокот на 
триесеттите години уметникот бил определен “на која страна и припаѓа”, без оглед на некои свои 
изјави. Мартиноски следел и литература за уметноста, што ја добивал од Романија и Франција; 
меѓу другото, ја читал и Хегеловата “Естетика”. 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 предговорот за книгата на Хаузенштајн за екпресионизмот). Според искажувањето на 
Недељковиќ, Колендиќ итн., како човек и уметник Мартиноски бил определен за хуманистичка и 
социјална ангажираност во уметноста, но без грубо наметнување на одредена тенденциозност. Тоа 
се гледа и од некои поетски обиди на Мартиноски. На свој начин тој сакал и co стих да ја искаже 
суштината на поетската “антологија на болот” на Коста Рацин, зашто и Мартиноски ги гледал 
истите неправди од кои страда човештвото и во сопствената македонска средина, а најизразито во 
своите модели од “циганската” средина за кои напиша и некои стихови.4 3 За многу од прашањата



На изложба на Никола Маршиноски, Скоије 1938

што ги разгледувале неговите пријатели во ателјето на Мартиноски, во семинарот на 
Филозофскиот факултет, во Музејот на Јужна Србија, каде уметникот често доаѓал, тој и без 
теоретска подготовка откривал одредена човечка суштина, преку својата фина интуиција, лични 
доживувања и искуство. 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 Мартиноски резговарал и за неговата штотуку излезена 
книга за “новиот реализам” што била, всушност, образложена естетика на социјалистичкиот 
реализам. Според соопштението на Нора Шкодреану-Димитриевиќ, д-р Недељковиќ дури 
настојувал Мартиноски да за мине во СССР за да се запознае co уметноста во “првата земја на 
социјализмот”.

Покрај настапите co многу групи, во предвоениот период Мартиноски приредил и неколку 
самостојни изложби. Co нив дефинитивно се зацврстила репутацијата на уметникот во Скопје и во 
Југославија, што му обезбедила и одредена материјална добивка.4 4 Изложбите од 1938 и 1939 година 
(втората била јубилејна) го определиле и мислењето кај левата интелигенција во Скопје за новата 
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 Скопје.4 5 
Двете заеднички изложби на Мартиноски co познатиот хрватски уметник Томислав Кризман во 
Загреб (1936 и 1937) го вовеле Мартиноски на еден понагласен начин и во загрепската културна 
средина.46 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. 
Мартиноски претставувал објект на специфичен интерес на Друштвото на пријателите на 
уметноста “Ефимија”, која го третирала уметникот како најистакната творечка личност во Скопје, 
преку која нејзината сопствена активност добивала значење и привлечност.47 Друштвото се 
ангажирало во обезбедувањето простории, во печатењето на каталози, во чувањето 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 најистакнати фигури од тогашниот ивтелектуален свет на 
Скопје (Ф. Месеснел, Д. Недељковиќ, П Слиепчевиќ, Р. Драинац). Отворањата се претворале во

i вистински свечености. Меѓу посетителите често се наоѓале и полициски агенти, особено кога на 
I изложбите доаѓале студенти на кои Недељковиќ им држел предавања за творбите на Мартиноски. 
| Во 1939 и 1940 година “Ефимија” приредила три изложби, пред се co уметници од Македонија: 
I Мартиноски, Д. Андонов, Личеноски, Коџоман, В. Поповиќ-Цицо, Љ. Белогаски. Суштествено е 
I да се одбележи дека co тоа Друштвото, без оглед на тоа дали постоела таква намера, се јавило во 
I улога на организатор и зближувач на македонските уметници, кои веднаш по војната ги поставија 
| основите на ликовниот живот во ослободената Македонија.
I Односот на скопската културна и научна јавност спрема “Ефимија” изразувал главно
R поддршка и поттикнување, најчесто co непосредно учество во нејзината дејност. Претседателите 
M на Друштвото, почнувајќи од основањето, кога тоа место го заземал архитектот Ј. Михајловиќ, 
M тогашен претседател на Градското поглаварство во Скопје, биле личности од скопската “елита”, 
R пред сб жени на познати личности (Д. Јовановиќ, Никитовиќ итн.). Зад оваа платформа, особено во 
R , втората половина на четвртата деценија, во дејствувањето на “Ефимија” понагласено се 

чувствувало влијанието на напредните сили во Скопје, пред сб на комунистите. Преку разни 
M манифестации: читање на напредна поезија, музички концерти co уводни предавања, а особено 
M со организирање на изложби и “усни новини” (од 1937 година натаму), искажувани се ставови и 
I знформации за актуелната политичка ситуација во земјата и во светот; се укажувало на пробивот 
| на фашизмот, на подготовките заВтората светска војна итн. Мартиноски неколку пати учествувал 
I во “усните новини”, што се одржувале во Народниот театар. Притоа, уметникот цртал карикатури. 
| најчесто co тенденциозна политичка сатира на актуелни теми. Овие приредби не биле добро 
г гледани од режимот. co оглед на нивната физиономија и ориентација.48 Во “усните новини” 
f учествувале и некои напредни студенти, меѓу кои и Душан Поповиќ, пријател на Мартиноски од 
/ крајот на четвртата деценија. Се чини дека овој млад човек, комунист, бил и задолжен од Партиј ата

да одржува контакти co Мартиноски (според усното соопштение на д-р А. Колендиќ), Поповиќ, 
образуван и идеолошки изграден човек, и покрај својата младост извршил несомнено влијание 
врз Мартиноски. Уметникот задржал особен респект спрема својот пријател, кој трагично загинал 
во Тирана во 1943 година. Нивните разговори се воделе за разни прашања од тогашната ситуација 
во Македонија, почнувајќи од националното прашање, па се до проблемот на ангажманот на 
уметникот во едно тешко и драматично време. Притоа, Д. Поповиќ му го образложувал на 
Мартиноски ставот на Партијата за националното прашање во Македонија, што тогаш бил 
поослободен од поранешните пропусти и нејасности. Мартиноски, кој произлегува од влашко 
семејство, еволуирал кон сознанието дека тој е, всушност, дел од македонскиот народ и дека ќ 
припаѓа на неговата култура и уметност. Впрочем, на почетокот на 1938 година еден од неговите 
млади колеги, сликарот Нихад Аџем, ќе го нарече Мартиноски творец на вистинското реалистичко 
македонско сликарство. Очигледно е дека разбирањата на Мартиноски, изградувани co помош 
на ваквата комуникација co напредни интелектуалци, оделе паралелно co општиот развој на 
ситуацијата во Македонија во годините непосредно пред војната.Тоа е време кога во македонската 
култура, во областа на книжевноста се појавиле неколку поети штр пишувале на македонски 
јазик, меѓу кои централна и водечка личност бил К. Рацин. Почнувајќи од 1927 година, а потоа во 
разни моменти на четвртата деценија, во Македонија се појавиле неколку автори на театарски 
пиеси, пишувани на македонски јазик, пред се Васил Иљоски, Антон Панов и Ристо Крле. 
Значењето на македонската поетска и драмска литература од овој период се гледа во нејзиното 
социјално, национално и политичко дејство. Сите пиеси што се играле на сцената на тогашниот 



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.

Мартиноски 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 Василие Поповиќ-Цицо (1914-1962), еден од првите македонски уметници, по потекло 
Црногорец, го прифатил како свој ученик во 1933 година. Мартиноски посебно се заложил Цицо да 
ја оствари и својата желба за запишување на Уметничката школа во Белград.49 Во 1933 година 
Ним Енеа, романски сликар, колега на Мартиноски од времето кога се школувал во Букурепгг, 
приредил своја изложба во Скопје. Co голема помош на Мартиноски тој продал и повеќе свои 
дела.ѕ 0 Таква соработка уживал и Ж. Влајниќ, белградски сликар, кога исто така, бил едно време 
гостин на Мартиноски, кој му помогнал да продаде и голем дел од своите творби. Мартиноски 
посебно се интересирал за кариерата на своите македонски колеги, кои постепено се вклучувале 
во уметничкиот живот на Скопје co свои самостојни изложби (Т. Владимирски и Белогаски, во 
1937,a В. Коџоманво 1938 година). Младиотштипјанец Н. Аџем, по народностТурчин, 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 на една изложба во 1937 година, од која му биле откупени 
некои слики.

Во сезоната 1938-1939 година во Народниот театар работел како сценограф Ѓ. Теодоровиќ, 
белградски сликар, член на напредната 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?1 По неговото заминување, Мартиноски во 1939 
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 R Поповиќ-Цицо. Екипата на тројцата колеги работела мошне хомогено и успешно, 
како што може да се заклучи од еден напис во гласилото на Народниот театар од тоа време.5 2 
Нивната заедничка работа траела до 30 септември 1940 година, кога Мартиноски го напуцггил* 
Театарот. Крајот на четвртата деценија не бил погодно време за творечка работа. Меѓутоа, 
Мартиноски не ја намалувал својата активност и интерес за разновиден општествен ипрофесионален 
ангажман. Седо почетокот на војната тој бил член на управата на спортското друштво Траѓански”, 
учествувајќи постојано во неговиот живот, а посебно во годишните “балови” што ги приредувало 
Друштвото.

Од едно сведочење произлегува дека Мартиноски мошне интензивно 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 Личеноски во новата 
железничка станица во Скопје. Уметниците требало да изработат фреска во нејзиниот хол, но 
Министерството за градежите не обезбедило средства за нејзината изведба.5 4 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 на изложбен павилјон во Скопје, што 
ќе се оствари дури по 1944 година. Очигледно е дека во самото пр(едвечерие на војната, што за 
неколку години ќе ги наруши сите овие планови, македонските уметници станувааат свесни за својата 
пионерска задача.

По пропаста на бивша Југославија во војната co Германија и co нејзините сојузници, 
започната на 6 април 1941 година, Вардарска Македонија наскоро била окупирана и од страна на 
фашистичка Бугарија. Скопје и натаму останало административен стопански и културен центар. 



Бугарскиот окупатор вовел своја административна и полициска власт, донесувајќи посебни закони 
за “средување” на положбата на Македонија. Веднаш започнала денационализаторска и 
дискриминаторска политика на окупаторот, што имала за цел негирање на македонската 
националност, за да се прикаже македонскиот народ како бугарски.5 5 Во спроведувањето на оваа 
своја политика, бугарската влада се потпирала и врз многу таканаречени културно-пропагандни и 
други установи, што го создала на подрачјето на окупираната територија во Македонија. Меѓу 
бројните делегации и групи, што биле праќани во Македонија co цел да влијаат врз македонскиот 
народ, имало и бугарски ликовни уметници и музејски стручњаци. Тие биле дојдени во Македонија 
co цел да обработуваат мотиви од окупираните територии или да ги проучуваат од свој аспект 
културата и минатото на македонскиот 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 ошит 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 принудено да продава делови од својот имот. Мартиноски не само што 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 политика 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 пгго има јавен 
карактер.

Мартиноски, кој бил третиран 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 Мартивоски co 
редица напредни личности. Од друга страна, наспроти учеството на Мартиноски на некои групни 
изложби во Скопје и во Софија, на ненаметлив начин, тој ја искажувал својата социјална определба' ' '<' 
и хуманистичка природа, што можела да му создава непријатности co окупаторската власт. Во 
неговата куќа долго време откако се вратил од заробеништво во Германија кон крајот на 1941 
година, па се до интерниравето во Бугарија во 1944, живеел В. Поповиќ-Цицо, а потоа и Здравко 
Блажиќ, по народност Србин.56 Мартиноски ги помагал овие свои колеги и материјално, а на 
Блажиќ му помогнал да приреди и самостојна изложба.Во текот на 1942 и 1943 година Мартиноски 
постепено се поврзувал co некои лица што работеле за народноослободителното движење во 
самото Скопје. Од соопштението на Атанас Икономов произлегува дека овој негов активен член 
и комунист се поврзал co Мартиноски во тие години, предавајќи му на уметникот редица политички 
материјали и брошури. Според Икономов, Мартиноски и материјално го помагал народно- 
ослободителното движење.

Во 1942 година Мартиноски приредил самостојна изложба во Скопје. Таа предизвикала 
морални дилеми кај уметникот, co оглед на тоа дека ја приредувал во услови на жестока и безмилосна 
окупација. Од неговите изјави по војната, се гледа дека за изложбата се консултирал co некои 
свои пријатели, за кои знаел дека се комунисти за да се одлучи дали да ја реализира оваа своја 
намера. Наводно, му било советувани да ја отвори изложбата, зашто co неа можел да ја покаже 
својата творечка изделеност и национална посебност, во споредба co карактерот и целите на 
бугарската власт и на нејзината уметност. Се сметало дека мотивите на Мартиноски ј а искажуваат 
вистината за темната стварност на едно подрачје на начин што ја демаскира секоја демагогија и 



пропаганда. Сепак, очигледно е дека изложбата надворешно била на одреден начин 
“амортизирана”, 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 пријатели на Мартиноски за кои била “заинтересирана” и бугарската полиција. 
Мартиноски бил повикан да одговори зошто третира мотиви што не се соодветни co целите на 
“културната мисија” на бугарската власт, зошто обработува мотиви од етничка група (Ромите) 
која фашистичкиот окупатор ја третирал co посебна бруталиост и нагласен расизам; бил обвинет 
дека co тоа шири “комунистичка пропаганда”. Мартиноски одговорил дека тоа се мотиви што 
постојано 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 опасноста да биде прогонуван од окупаторската власт, како што му било укажано 
и од некои пријатели. Поради тоа, некаде по зачестените бомбардирања на Скопје во 1943 година 
и кога опасноста да биде прогонет станала поопиплива, пријателите го посоветувале 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 германски офицери. Тие при 
повлекувањето однеле голем дел од мебелот и творбите на Мартиноски, што се засекогаш 
загубени за македонската уметност и култура.

Мартиноски, неговата мајка и сестрата во Крушево се сместиле во куќата на едни свои 
роднини, близу до влезот на градот. Тој страдал од чир во стомакот, што го довел во опасност и 
неговиот живот. Во тие тешки мигови тој нашол сесрдна поддршкаи медицинска помош од својот 
пријател д-р Боздов, исто така родум од Крушево, кој во тоа време се наоѓал во овој град, а бил 
поврзан co народноослободителното движење. Во нивните разговори Мартиноски се повеќе се 
воодушевувал од борбата на народноослободителната војска против окупаторот, очекувајќи ги co 
нетрпение поразот на фашизмот и новата иднина на Македонија. Тука тој и натаму материјално го 
помагал народноослободителното движење, а особено преку својот зет, аптекарот Шкодреану, кој 
им праќал лекови на партизаните, Во Крушево Мартиноски често се среќавал и co својот пријатеА 
Томо Кутурец, при што, исто така, добивал информации за развојот на борбата против окупаторот 
во Македонија и Југославија. Во Крушево Мартиноски ја запознал и својата идна сопруга, младата 
3 лата Хаџилега, крушевчанка како него. Во втората половина 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, Мартиноски го дочекал co големо 
воодушевување и веднаш се ставил на располагање на народните власти. Уште во Крушево тој 
изработил неколку дела co тематика од народноослободителната борба, како плакати, слики и 
цртежи. Меѓу останатите, Мартиноски го насликал и портретот на Маршал Тито, што потоа бил 
загубен. На некои 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,Владимирски.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 агитацијата, а покрај тоа создал и редица цртежи. Покрај 
Мартиноски, биле присутни и В. Поповиќ-Цицо,Т. Владимирски, Д.Тодоровски и 3. Блажиќ. Оваа 
средба на македонските уметници уште за време на војната 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 уметници во новите историски услови.



Непосредно no 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 
вклучија во нејзината работа, уште кон крајот на 1944 година беше основана Художествената школа. 
Таа започна да работи како шестмесечен курс, а од 1945 година продолжи и нејзината редовна 
настава co првата година. В Коџоман и Л. Личеноски, кои за време 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 новите задачи. Тој пристапи кон собирање средства за нова 
зграда на Школата, преку печатење на специјални марки. Таа акција беше и реализирана, така што 
Школата се всели во својата нова зграда во 1947 година. Работата во неа, општествените обврски и 
приватните 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 настанати 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 општествен живот на Македонија. Се 
создаваа нови услови за развој на културното и на уметничкото творештво во него. Скопје се 
офроми и во универзитетски центар, co редица културни и уметнички установи: театри, 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 ликовите уметници на Македонија (ДЛУМ), 
тој беше избран за негов прв претседател и остана долга години на таа функција.

Мартиноски длабоко ја доживуваше изменетата историска 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 личности; како член на 
управата на Сојузот на ликовните уметници на Југославија, како и во својство на член на разни 
комисии, Мартиноски често патуваше во Белград и во други градови, обновувајќи ги своите стари • (' 
познанства и создавајќи нови. Мартиноски беше мошне често вклучуван и во големи југословенски 
ликовни манифестации, одржувани во првите години по војната во земјата и 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 творештво. Како што ќе се види понатаму, Мартиноски тешко се 
сообразуваше и co тогаш владејачката естетика на социјалистичкиот реализам. Дилемите што

Маршиноски co ученици и колеѓи 
од уметничката школа, 1946/47 



произлегоа од оваа проблематика ја ограничија по бројот, а го намалија и квалитетот на 
уметничката продукција на Мартиноски во тие години (1945-1950). Мартиноски наидуваше на 
извесни недоразбирања во самата Школа и во Друштвото, каде еднаш беше критикуван од нскои 
свои колеги за самостојната изложба во 1942 година. Овие изнасилени и тенденциозни напади 
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 на некои негови пријатели и 
истакнати политички личности беше расветлено и отстрането.

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.), покажувајќија својата љубезност 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 1947 година Мартиноски беше вклучен во една делегација на културни работници од 
Југославија, што беа гости на бугарската влада еден месец. Притоа, Мартиноски посети некои 
градилишта во оваа земја, а во текот на престојот изработи неколку портрети и цртежи.

Во 1948 година, прво хонорарно, а потоа како постојано вработен, Мартиноски стана 
директор на новооснованата Уметничка галерија, сместена во културно-историскиот споменик 
Даут-пашиниот амам во Скопје. Co тоа започна нова епизода во професиналното дејствување на 
Мартиноски, како раководител на една од најзначајните културни институции во македонија. 
Галеријата прифати колекции од одделението за ликовна уметност при некогашниот Народен музеј 
во Скопје, а беа собрани и неколку стотици творби од југословенското ликовно творештво оД IX 
век наваму. Задачите на организацијата на новата установа и натамошниот ангажман како 
претседател на ДЛУМ и пратеник ја ограничуваа творечката работа на Мартиноски. Се до 1955 
година Мартиноски живееше co семејството во стариот дом на својата мајка, која почина во 1948 
година. Потоа се пресели во новоизградената куќа, co пространо ателје во кое имаше значително 
подобри услови за работа.

Почнувајќи од 1953 година, ДЛУМ приреди неколку свои изложби во Белград, Загреб, 
Сараево, Титоград итн., за кои Мартиноски има посебна заслуга. Во Уметничката галерија, покрај 
традиционалните колективни изложби на ДЛУМ, беа приредени неколку ретроспективни изложби 
на македонски уметници од најстарата генерација, меѓу кои и на Мартиноски во 1955 година. Тука 
се остварени 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 социјалистичкиот реализам) беа важни изложбите на современото француско 
сликарство (1952), на скулптурите на Хенри Мур, на југословенвкото сликарство (од 1900 до 1950 
година), на американската графика, холандското сликарство итн. Почнувајќи од 1952 година, 
Мартиноски почна да го посетува ликовното Биенале во Венеција. Овие посети анчително 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”, Мартиноски ја продолжи својата функција на повремен ликовен



Co семејсшвошо, 1953

рецензент. Во текот на шестата деценија настанаа повеќе негови прикази на ликовни изложби во 
Скопје или кои иметникот имаше можност да ги види во Венеција. Низ сите нив се следи еден 
развој на неговите разбирања. Веќе во своето искажување за изложбата на француското 
сликарство од 1952 година, Мартиноски без стеснување го искажа својот критички став спрема 
начинот на кој е составена изложбата. Потоа, во неговите прикази за Биеналето во Венеција, на 
пример од 1952 година, Мартиноски се искажува мошне остро за апстрактните правци во 
современата скулптура и сликарство, застапувајќи се за уметноста на големите основоположници 
на модерното ликовно творештво.5 7 Критички беше односот на Мартиноски и спрема изложбата 
“50 години југословенско сликарство (1900-1950), особено за начинот на кој се прикажани 
македонските уметници (Мартиноски, Личеноски, Коџоман).58 Неговите написи, покрај редица 
критички искажувања во “Нова Македонија”, понекогаш се впуштаа во образложување на 
одредени прашања од ликовната култура или претставуваа полемички искажувања за некоја 
проблематика (на пример, за работата на Училиштето за применета уметност, чиј некогашен '* 
директор беше Мартиноски).5’

Во шестата деценија во ликовниот живот на Македонија полека се вклучуваше новата 
генерација ликовни уметници, во најголем дел бивши ученици на Мартиноски. Неговиот однос 
спрема нив беше условен од многу моменти. Галеријата се до средината на седмата деценија не 
организираше самостојни изложби на македонски уметници од помладата генерација, а само неколку 
ретроспективни и тематски изложби. Од друга страна, Мартиноски во своите многубројни 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 соработка; во 
други случаи Мартиноски заземаше резервиран однос спрема некои настојувања на своите колеги, 
што му изгледаа несоодветни co карактерот на уметноста во Македонија, co она што треба да биде 
нејзин белег и ориентација. Поради тоа постоеше повремена затегнатост и недоразбирање co некои 
од помладите уметници, што го сметаа неговиот став застарен и недоволно заинтересиран за 
помагање на нивниот развој. *

Работата во Галеријата, Мартиноски и натаму ја вршеше како единствено стручно лице, 
се до почетокот на 1958 година. Сепак, тој и натаму успеваше да настапува на многу изложби. Меѓу 
другото, приреди самостојни изложби во 1953 (Белград, Љубљана), 1954 (Загреб, Париз), 1958 
(Скопје, 1959 (Дижон, Франција) и 1960 (Скопје). На почетокот на седмата деценија оваа негова 
активност продолжи: тој отвори самостојни изложби во 1961 и 1962 година во Скопје, а зедно co 



ДЛУМ настапи на неколку изложби во земјата и 80 странство (Дижон, 1962), од кои некои беа и 
во организација на Галеријата.

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 живот,61 беше жестоко погодено 
од огромните разурнувања што особено ги оштетија 
културните установи и споменици во градот. Во Уме- 
тничката галерија, која беше помалку засегната, 

активноста продолжи по извесен период. Во 1963 година Мартиноски стана член и на 
Иницијативниот одбор за основање на Музејот на современата уметност во Скопје, а дејствуваше 
и во други тела, што работеа над обновата и изградбата на овој град. Работата на Уметничката 
галерија по земјотресот доби нова физиономија. Продолжи организирањето на ретроспективни, 
самостојни и тематски изложби. Во 1967 година настанаа извесни дилеми околу статусот на оваа 
установа. Овие моменти Мартиноски ги доживуваше мошне емотивно, сфаќајќи ги како обиди 
да се разурне нешто што тој и другите го граделе веќе подолго време.62 Потоа настапи еден 
период во неговиот живот исполнет co редица признанија од општествен и професионален 
карактер. Мартиноски уште порано имаше добиено повеќе значајни одликувања, а во последните 
неколку 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 Мартиносќи, co 
неколку десетици дела од сите периоди на неговото творештво. Мартиноски ги ценеше сите овие 
признанија и тие му значеа многу на психолошки и емотивен план. Во овој период, по 1963 година, 
творештвото на Мартиноски стануваше се пообемно, а во него се забележуваат редица моменти 
што се поврзани co животната ситуација на уметникот. Така, на пример, Мартиноски создаде 
голем број цртежи и извесен број слики поврзани co скопскиот земјотрес. Во последните години 
од својот живот Мартиноски имаше неколку самостојни изложби во Скопје (1965,1969 и 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 никогаш не е реализирана. Во 1971 година Мартиноски ја посети во 
Париз изложбата “Уметноста на почвата на Југославија од праисторијата до денес”, во која 
учествуваше и тој. Повторната средба co Париз Мартиноски ја изр^зи 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 пријатели, професори на Универзитетот, 
академици, познати уметници. Повеќе значајни личности што ја посетуваа Македонија и Скопје

Париз, 1954 -
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често беа примани од него, како една од најистакнатите личности на македонската култура и 
уметност. Тоа беше случај co Ањес Амбер, која во педесеттите години неколку пати се сретнасо 
Мартиноски и пишуваше еднаш за него. Мартиноски одржуваше врски и co стари пријатели Вељко 
Петровиќ, К. Хегедушиќ, М. Крлежа, Кун, Шотра, Милуновиќ, Лубарда, Г. Тартаља итн. Во 
странство се допишуваше co некои колеги и пријатели, на пример, co италијанскиот сликар 
Сантомазо, co С. Прибиќевиќ, 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 колекционери на неговото творештво. Во целиот повоен период, особено 
од почетокот на педесеттите години, интересот за купување 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 имотни состојби: високи функционери, лекари, 
инженери, професори на универзитет, писатели, високи воени личнори 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 колекционери се и лица што не се 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 го минуваа просекот што беше вообичаен за тоа време во Македонија.



Мартиноски цврсто се држеше за некои свои навики во приватниот живот. Речиси секој 
ден во Скопје го посетуваше Клубот на пратениците. Тука често седнуваше на масата за да си ја 
“испроба среќата” во игра на карти co своите пријатели и познати. Овие сеанси понекогаш се 
одржуваа и во интимниот амбиент на куќите на неговите многубројни партнери. Мартиноски 
беше личност co богат емотивен живот и сензибилност, што ги запази свежи и незасегнати се до

Во ашелјешо, 1972

крајот на својот живот. Тој наоѓаше инспирации во многу моменти од својот приватен живот, 
согледувани во редица мотиви и ликови на неговите творби. Co тоа Мартиноски откриваше колку 
длабоко неговата уметност му ја изразува личноста и колку е неразделно едното од другото во 
неговото човечко и творечко постоење.

Во 1972 година здравјето на Мартиноски особено се влоши. Подолго време тој 
боледуваше од чир на стомакот и од дијабетис. Поради својата состојба, Мартиноски беше 
подложен на една операција (во 1972 година) од која подолго време закрепнуваше. За таа негова 
витална природа, за неуморната и страсна желба за творење е карактеристично тоа што и во 
последниот период на својот живот, до 7 февруари 1973 година, кога ненадејно почина од срцев 
удар, и натаму работеше интензивно и непрекинато, сб до неколку часа пред својата смрт.



ВТОР ДЕЛ



ТВОРЕШТВО

Целиот развој на творештвото на Мартиноски, почнувајќи од неговите први обиди уште 
пред уметничкото школување во Букурешт, изгледа како верига од настојувања и реализации во 
која секој дел органски се поврзува co целоста. Така, без оглед на тоа што во текот на својот 
уметнички век Мартиноски ќе доживува разновидни мотивски и стилски промени во своето из- 
разуваве, сите негови творби претставуваат едно единствено и значајно откривање на неговата 
личност.

I. ПОЧЕТОЦИ

Очигледно е дека одредени поволни околности придонесле за тоа Мартиноски уште во 
текот на своето детство и во најраната младост да ја почувствува страста за искажување co лини- 
ја и боја.

Тие негови ликовни почетоци се следат во три етапи, поврзани co животот на Мартиноски 
во Скопје пред заминувањето во Букурешт (до 1920 година), школувањето во романската прес- 
толнина (1920-1927) и Париз (1927-1928). Низ сите нив, всушност, се вршеше преобразбата на 
Мартиноски од момченце, жестоко пасионирано визуелно да се изрази, но бездруго неупатено во 
вистинскиот карактер на таа своја предиспозиција, до млад творец свесен за она што. го постиг- 
нал и за творечките патишта што треба да ги следи.

1. СКОПЈЕ (ДО 1920)

Првите почетоци на интересот на Мартиноски за ликовно искажување треба да се бара- 
ат во годините на основното школување во Скопје. Мартиноски изјавуваше дека се сеќава на 
редицата ученици, негови врсници, што стоеле пред неговата клупа за да им нацрта “разни жи- 
вотни”, а правел и бројни карикатури и други цртежи.1

Првите професионални знаења, Мартиноски ги открил во скромната работилница на ста- 
риот зограф, “чичко” Димитар Андонов-Папрадишки (1859-1954). Тој ги поврзувал 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. Но 
поголемо значење за Мартиноски имало откривањето на уметничката привлечност на средно- 
вековното сликарство во Македонија. Зашто, религиозното творештво на зографот Андонов, иако 
било оддалечено од врвните резултати на византиската ликовна естетика, содржело во себе не- 
кои од нејзините основни белези.

Кога Мартиноски влегол во работилницата на Андонов, овој имал насликано и повеќе 
дела од световен карактер.2 Стариот зограф многу често работел и копии според репродукции



на истакнати уметници од минатото или според анзиц-карти. Мартиноски, кој бил свесен за суд- 
бината на занаетот на зографите, мошне рано се обидувал да го прошири своето искуство. И тој 
пресликувал анзиц-карти уште пред заминувањето во Романија. Меѓу тие негови младешки оби- 
ди (тогаш имал околу 16-17 години) спаѓаат неколку пејзажни мотиви, работени според разглед- 
ници, што се гледа од општата поставеност на обработката: сладникава, сентиментално-идилична

1. Мршва природа co череп, 
масло, 1920

атмосфера, означена co неопитноста на младиот творец (во сопственост на семејството 
Мартиноски, Скопје, и Ефтерпи Марковиќ, Белград). Меѓу бројните први обиди на Мартиноски 
е и “Мртва природа co череп”, малку подотерано остварување, работено co маслени бои, сега 
мошне избледени.

Мартиноски и во првите години на гимназиското школување имал можност да научи 
нешто од својот професор Христифор Црниловиќ: овој немал особени разбирања за талентот на 
Мартиноски, а и во подоцнежниот период, кога веќе станале “колеги”, Црниловиќ нема да ја 
прифаќа уметноста на Мартиноски што ќе му изгледа “екстравагантна” и “модернистичка”. Меѓу 
другото, Мартиноски сликал и повеќе фирми во Скопје, од кои не е запазена ниту една? - ' <'

Во секој случај, пред своето вистинско професионално школување во Букурешт Марти- 
носки веќе имал освоено одредени минимални знаења од некои ликовни техники.

2. БУКУРЕШТ (1920-1927)

Времето во кое Мартиноски престојувал во Романија (1920-1927) за нејзината ликовна 
уметност било период на интензивен уметнички живот, co настани значајни за целиот натамошен 
развој на ликовното творештво во оваа земја. Тенденциите на идиличниот реализам, co национал- 
но-патриотски и сентиментални белези биле се уште карактеристични за делата на многу умет- 
ници коија следеле линијата на големиот авторитет, сликарот Николае Григореску. Тие настоју- 
вале да ги задржат своите естетски и општествени позиции преку разновидна официјална под- 
дршка. Меѓу нив бил и директорот на Школата за убави уметноср, сликарот и професор на Мар- 
тиноски Георге Миреа. Престојот во Париз го задоил Миреа co формулите на гранделоквентната,
академска и помпјеристичка уметност во Франција од Втората империја. Неговите пејзажи, порт- 
рети, историски и алегориски композиции, ликовите на луѓе од народот или на официјални и ис- 
такнати личности се третирани co вешт, мошне дотеран, но сладникав и идеализиран академски 
реализам.2 * 4



2. Мрзливиош Сшоика, масло, 1925 3. Глава на момче, масло 1926

Една друга реалистичка струја, пак поврзана co некои странски искуства, е означена и 
co интересот за социјалната и национална проблематика во Романија од 20-тите години. Хума- 
низмот на романската школа се изрази јасно и во повоениот период. Така романската уметност 
во овој период доби и повеќе белези на социјална насоченост од реалистички и експресионистички 
карактер.5 Тука спаѓа сликарот Камил Ресу, втората важна личност во формирањето на Марти- 
носки на букурешката Школа за убави уметности. Тој го наследил, прво како професор (од 1925 
година), а потоа и на местото директор, “бастионот” на академската тенденција Г. Миреа. Сосем 
противставен на идеите на Миреа и во областа на естетиката на ликовното творештвб и во педа- 
гошка смисла, тој извршил значително влијание во формирањето на своите студенти, па така и 1 
на Мартиноски.6 И Димитрие Пачуреа, еден од најеминентните вајари на Романија во XX век, 
чија уметност, сродна на Бурделовата, била особено ценета, му предавал на Мартиноски.Дра- 
матичниот патетичен, монументален и субјективен реализам на Пачуреа ќе остави извесен белег 
врз Мартиноски, согледлив во некои скулптури што македонскиот уметник ќе ги изработи околу 
1930 година.’ Мартиноски во Букурешт едно време ја посетувал и Слободната академија (про- 
фесори: Верона, Стеријади итн.), co послободна настава и изразни тенденции лишени од патосот 
и сентименталноста на официјалната романска академска ликовна студија. Мартиноски следел 
изложби co разновиден карактер, самостојни или организирани од таканаречениот Официјален 
салон, на друштва co различна платформа, од најконзервативната до послободните. Во Букурешт 
можел да се запознае и co странско творештво или да ги доживее неговите влијанија, на пример 
на експресионистичкиот правец, во делата на романските уметници. Мартиноски, впрочем, твр- 
деше дека co некои творби на експресионистите, на пример на Георг Грос, се запознал уште во 
своите букурешки денови. ■

Творбите на Мартиноски што настанале за време на студиите покажуваат еден карак- 
теристичен развој. Некои негови дела пред и во првото време на школувањето во Букурешт (1920- 
1922) се сладникаво-сентиментални, идилично-романтични пејзажи. Подоцна се појавиле творби 
co нови ознаки, веројатно меѓу 1922 и 1925 година. Една од нив: “Девојка што свири на пијано” е 
копија на некој уметник од XIX век (кај семејството Пети, Крушево). На грбот на оваа слика е 



предаден автопортрет (1924-1925) на Мартиноски co доста вешт и послободен портретен третман. 
“Мрзливиот Стоика” (1925, Музеј на современата уметност, Скопје), како и некои други портрети, 
е под силно влијание на современото романско сликарство. Претставува школска студија во ду- 
хот на портретниот реализам. Сепак, и тука се насетуваат обиди за физичко и психичко дифе- 
ренцираве на овој старечки лик. Од 1925 или 1926 година е маслото “В поле” (семејство Марти- 
носки, Скопје), како и претходното, потпишано co Мартин. Фигурите на мажот и жената се ски- 
циозна студија, работена co немирни, извртени потези, разровена фактура и благо деформирани 
контури. Од 1926 година е “Портрет на романски Циганин” (Ѓорѓи Настев, Скопје). Колоритот е 
стемнет, доминираат кафеавоцрвеникави и темноокерни бои, распределени во “растроени” повр- 
шини впиени во заднината на “размекнатите” контури на телото, и доста вешто разработената 
физиономија. Во останатите два портрета: “Глава на дете” (семејство Мартиноски, Скопје) и 
“Портрет на Ена Корнеа” (Е. Корнеа, Букурешт), грижливо се моделирани и вешто предадени 
физичките и психолошките карактеристики на ликовите под влијание на Миреа. Потоа (меѓу 1925- 
1927) сликарство на Мартиноски му предавал Камил Ресу, co послободен и постимулативен прис- 
тап кон своите студенти: изградување на афинитет за студиозна академска реалистичка обработка 
на мотивите, но co респектирање на индивидуалноста на студентот. Две дела на Мартиноски од 
1927 година се работени како женски актови, но co различна појдовна интенција и резултати. 
“Стамболски трендафил”, акт на младо и нежно женско тело, е работено во монденско-рутински 
дух и co карактеристични детали (“турбан” на главата, долга цигара на чибук, ноншалантна поза, 
небрежно фрлена ткаенина преку бедрата и сл.). Многу позначаен за оцена на тогашното тво- 
рештво на Мартиноски од крајот на неговиот романски период е “Женски акт во цел раст” (д-р 
Берислав Бериќ, Нови Сад), работен како дипломски труд, а награден 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 физичките каракте- 
ристики и ставот на фигурата. Творбата е работена co благо сте-пенување на здржан бледокафеав 
инкарнат, а волумените се подвлекуваат co дискретни потемни нијанси на истата боја или co темна 
умбра. Овој женски акт на Мартиноски, работен академски студиозно, е несомнено под влијаниЛо 
на Камил Ресу.

Веројатно е дека овој “Женски акт во цел раст” и “Стамболски трендафил” биле меѓу 
творбите на Мартиноски, co кои тој настапил 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 (тогаш сѓ уште под презимето Мартин) на некоја ликовна 
манифестација.8 Значи, пред своето одење во Париз Мартиноски веќе имал освоено професио- 
нална опитност; но како и неговите колеги Димитар Пандилов Аврамовски и Лазар Личеноски, 
необично ограничените можности за уметничко усовршување и изразување во Скопје му биле 
поттик смислата и стремежите во модерната уметност да ги открие во Франција.

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 ошпта вокација на голем број уметниди 
од цела Европа да ги доживеат и откријат духот, логиката и особеностите на модерната ликовна 
уметност во центрите на нивното појавување и развивање. Најатрактивен 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 нејзината творечка инспирација се немаше изразено co толкава 
сила. Особено во областа на уметностите се создаде една чудесна врска меѓу оваа творечка ин- 
спирација на Франција и традиционалните вредности на нејзиниот народ, на неговата занаетска 
и техничка опитност, на деликатноста и сигурноста на неговиот вкус, на средувачката јасност на 
неговата интелигенција. Сите околности ја подготвуваа Франција за улогата на учителка на све- 
тот во областа на уметноста”.10 До времето во кое Мартиноски отишол во оваа голема светска 
метропола на културата и уметноста, во неа се појавиле, се развивале, гаснеле или се уште се 
развивале повеќе правци и настојувања во современата ликовна уметност. Веќе биле изминати 
најзначајните етапи на фовизмот и кубизмот, а апстрактната уметност била сосем ограничено 
присутна во ликовната клима на парискиот ликовен амбиент. Тоа било деценија во која се поја- 
вил манифестот на надреализмот (1924), кој добил значење на интернационално движење. Започ- 
натиот процес на доаѓање на голем број уметници од сите краишта на светот уште пред Првата 
светска војна продолжил co силен интензитет. Меѓу овие дојденци од многу националности биле 
и уметниците од разни делови на Источна Европа (Шагал, Сутин, Кислинг, Кремењ итн.), потоа 
од Италија (Модилјани), од Шпанија (Пикасо), од скандинавските земји итн. Co нивното дејству- 
вање, 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 интернационална заедница што го добила 
името Париска школа. -

Нејзините особености се мошне сложени конгломерати на појави, стремежи и реализа- 
ции, што не можат да бидат еднозначно и шематски толкувани и осмислени. Секој од погоре спо- 
менатите уметници “ги носеше co себе спомените, начините на живеење и чувствување, еден цел 
вроден и специфичен начин на соопштување кој, во француската клима, ги боеше нивните про- 
изводи”.11 Како и Lacy, и Бернар Доривал се обидел да ги определи суштината, духовниот и 
естетскиот профил на појавите и творечките профили што се карактеристични за Париската 
школа. Според него, Париската школа ја има дадено “оригиналната верзија на експресионизмот, 
што владееше во Европа околу 1914 година”.12 Еден експресионизам што е различен од нацио- 
налните модалитети на тоа движење и co личен акцент, “но сиот проткаен co француски одгласи’’.13 * 
Касу смета дека е подобро сликарите, за кои Доривал смета дека се експресионисти, да се означат 
како да е нивниот темперамент експресионистички. Тој инсистира на фактот дека голем број од 
најзначајните претставници на Париската школа се Евреи дојдени од Источна Европа, во кои се 
длабоко вкоренети трагите на нивната национална традиција. Притоа Касу ги наведува имињата 
на Кислинг, Паскен, Сутин, Мане Кац, а посебно го изделува Модилјани co неговиот специфичен, 
сложен пластичен јазик. Доривал смета дека сликарството на најзначајните претставници на 
Париската школа, иако е експресионистичко според своите најосновни белези, се разликува и од 
германскиот и од францускиот експресионизам, Експресионизмот на Париската школа, е обе- 
лежан co 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.'Меѓутоа, тој момент 
на поврзаност co својата татковина, co нејзината средина и специфичната ликовна клима е појасен 
кај Шагал и Модилјани. Според Касу и Доривал францускиот експресионизам не ја добил својата 
теоретска осмисленост ниту формата на жестока сурова запрашаност пред смислата на човечкото 
постоење, како што тоа било карактеристично за германскиот експресионизам, Но, социјална и 
морална критика на современото граѓанско општество е карактеристична и за редица творби на 



Громер, Гоерг, а посебно на Жорж Руо, чии дела се често 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 консеквентна анализа 
врши и Ханс Хофштетер, во книгата “Современо сликарство, графики и цртежи”.14 Овој автор 
ги смета годините од третата деценија во цела Европа, вклучувајќи ја и Франција, како време на 
длабоки социјални потреси и дилеми, co големи последици за целиот натамошен развој на ев- 
ропската уметност и култура. Според Хофштетер, во дваесеттите години модерната уметност 
беше исправена (во дејствувањето на ангажираните германски експресионисти, од Кете Колвиц 
и Барлах, до Грос, Ото Дикс и уметниците од “новата објективност”) пред постојан испит: за сво- 
јата одговорност спрема човештвото и уметноста на нашето време, за својата сообразеност да ги 
означи co критичка поента најдлабоките трауми и драми на современиот човек. Во таа трета де- 
ценија се навестува фашизмот и реакцијата на него и идната Втора светска војна. Тогаш се пос- 
тавуваа прашања за смислата на човековото постоење, за големите етички и социјални идеи.

Што се однесува до Арган, тој смета дека Париската школа не следи некоја политичка 
линија, што е основен услов за слободата на уметноста, за нејзината независност од секоја поли- 
тичка и религиозна директива. Сепак, презема еден политички акцент, кога во некои европски 
земји (Италија, Шпанија, Германија) беше укината не само слободата на уметноста, туку и секој 
вид слобода. Тогаш уметникот на Париската школа станува автоматски бранител на слободата, 
а не само на уметноста.15

Во оваа сложена клима Мартиноски ги одбирал своите ликовни афинитети во делата на 
некои најзначајни уметници од Париската школа. Меѓу нив е Сутин: во редица творби на Марти- 
носки од првите години на неговото творештво по враќањето од Париз влијанието на овој умет- 
ник ќе биде бсобено присутно. Вознемирена, драматична и дури брутална, уметноста на Сутин се 
комбинирала во свеста на Мартиноски co несомнениот афинитет кон делата на Амедео Модилјани. 
Неговата префинета, болезнена уметност, деликатна преработка на слоевитата пластична тра- 
диција на Италија, здружена co импулси од црнечката пластика и co некои елементи на кубизмот 
и експресионизмот, co голема сила ќе се втисне во творечката имагинација на Мартиноски’ *

Несомнено е дека големо влијание врз македонскиот уметник извршило посетувањето 
на академиите Гранд Шомиер и Рансон. На Академи Рансон Мартиноски дошол во допир co не- 
колку извонредни уметнички личности кои во тоа време биле наставници во неа. Особено е зна- 
чајна фината, мошне обмислена и далекосежна по последиците интервенција на професорот 
Жорж Бисиер врз ликовното усовршување на Мартиноски. Бисиер имал специфичен однос кон 
посетителите на Академијата, што се состоел во неусетно поттикпување на индивидуалните накло- 
ности на личноста, упатувајќи ја кон некои моменти што му се чинеле особено важни за неа. 
Мартиноски повеќе пати укажуваше на таа улога на Бисиер, а посебно на инсистирањето маке- 
донскиот уметник да не го загуби својот идентитет во хаосот на естетските и непосредни творечки 
предизвици 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 допир и co Моиз Кислинг: 
проникнал во префинетата деликатна цртачка и сликарска морфологија, карактеристична за 
Кислинг и за многу уметници, чие влијание се чувствуваше во невовото подоцнежно творештво. 
Мартиноски афинитетите кон Модилјани ги изградил токму преку потесниот допир co Кислинг. 
Тоа е онаа смисла за суптилно градење на цртежот и формите, кај Кислинг изразена co премногу 
дотерана, речиси сладникава постапка на корекција на природната структура на некој лик и пред- 
мет. Потешко се открива можното влијание на Амеде де Ла Пателјер, исто така наставник (гра- 
фика) на Академи Рансон. Сепак е веројатно дека неговата интровертна, на свој начин обла- 



городена и деликатна уметност, исполнета co чудна носталгија, ја засегнала сензибилната при- 
рода на Мартиноски. Уметноста на некои други уметници, какви што беа Андре Дерен и Пабло 
Пикасо, се состои во преземање на една општа логика во градењето на облиците, што Мартинос- 
ки ќе ја открие уште во својот париски период: синтетична упростеност, co кубистичко-конс- 
труктивистички белези, предизвик од еден поопшт карактер на “преработени” првобитни кубис- 
тички искуства и настојувања во француската уметност.

Големиот број странски уметници од сите краишта на Европа ја изразувале атмосфера- 
та на тоа време во редица основни стилски текови: експресионизмот, кубизмот, примитивните 
уметности итн. Ова се чувствува особено кај уметниците дојдени од Источна Европа, и тоа не само 
кај “најголемите”, какви што беа Шагал, Сутин, Кислинг, туку и кај помалку “славните”, Кремељ, 
Кикоин, Мане Кац итн., како специфична морбидност во болезливата и често драматична експре- 
сивност. Мартиноски ги открил и делата на Ван Донген, Паскен и др. и веројатно уште во Париз , 
дошол во допир и co германскиот експресионизам, што мошне бргу ќе се изрази во неговите дела 
настанати по враќањето од Париз. Можностите за откривање на експресионизмот во германско- 
нордиската варијанта можеле да се остварат преку непосреден допир co дела на германскиот и на 
белгискиот експресионизам, што во 1927 и 1928 година биле на разни начини присутни во Париз.

Меѓутоа, најбитно е тоа што сето тоа за Мартиноски претставувало материја што тој ја 
напластувал во своето сознание и во своето пластично искуство главно на импулсивно-спонтан 
начин, преку својата визуелна сензибилност. Уште делата настанати во Париз ја откриваат оваа 
стварност во формирањето на Мартиноски како уметник отворен за разни аспекти на совреме- 
ната уметност, како творец подготвен да се определи спрема своето време и да го изрази во свои- 
те творби, co модерно конципирана и реализирана ликовна форма.

Во Париз Мартиноски ги остварил и своите први контакти co некои истакнати фигури 
на југословенското ликовно творештво кои во истото време престојувале во Париз. Бездруго, 
контактите и co некои колеги од “романските” денови на Мартиноски, значеле елемент на пос- 
тојана врска co својата средина и co нејзината специфичност.

Во секој случај, престојот во Париз претставувал пресвртен момент за личноста на Map- ' * 
тиноски, но исто така и за македонската ликовна уметност: во периодот помеѓу двете светски 
војни тој ќе ги внесе во неа, како што тоа ќе го стори и Лазар Личеноски, сите свои откривања на 
модерниот ликовен јазик.

*

Во досегашните истражувања не беше можно да се откријат или co сигурност да се иден- 
тификуваат 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 Мар- 
тин) излагал две дела, обете пејзажи. Според сеќавањето на уметникот, тоа биле некои исечоци 
од градската панорама на Париз. -

Зачувани се две други 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 ‘Тлава 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 
лишен од претходното фовистичко и кубистичко-конструктивистичко искуство на францускиот 



мајстор. Се чини дека ова е случај и co ‘Тлава на жена” на Мартиноски. Меѓутоа, можеби треба 
да се земе предвид и влијанието на Ла Пателјер во случајот на стилското оформување на Марти- 
носки.18 Женскиот лик во делото на Мартиноски е изграден co цврсти, стегнати контури и повр- 
шини co моделирање низ широки, противставени слоеви на бои, поставени co четка и нож, Осно- 
вата е површина, co “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. Израз- 
ните усни се подвлечени co темноцрвена боја. “Акт на жена co шапка” 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. Нејзи- 
ниот став е убедлив, без сензуалност и некое психолошко-емотивно доживување на лицето. Покрај 
поврзувањето co некои француски уметници, ова дело сугерира споредба и co сликите “Капачка” 
на Ј. Биелиќ (1929) и Тола жена” на С. Шумановиќ (1929) обете од збирката на Павле Белјански 
во Нови Сад.1’

Сликата на Мартиноски наречена “Шах” или “Шахисти” е веројатно од 1928 година20, a 
првпат се споменува во еден текст на д-р Душан Недељковиќ од почетокот на 1931 година.21

4. Шахисши, масло, 1928

- - <

Споредбата на “Шах” co делата на Мартиноски од 1929 и 1930 година покажува дека ова дело се 
одделува co многу свои карактеристики и припаѓа на еден посткубистички и конструктивистички 
поставен експресионизам. Најголема сродност има co делата на некои белгиски експресионисти.2 2 
Во “Шах” се претставени три машки фигури околу една маса, шаховска табла co чудно искривени 
контури. Фигурите се масивни, коцкесто-валчести, co робусно експресивни облици. Физиономиите 
искажуваат мешаница на наивно кроток и истовремено суров и брутален израз и нагласена “монго- 
лоидност”. Колоритот е придушен: земјено темнокафеавата боја доминира, особено на облеката 
и основата, понежно и во танок слој е нанесувана врз лицата, моделирани co валери. Напнатоста, 
деформацијата на облиците придонесува целата композиција дадејствува вознемирено и предиз- 
викувачки. Гротескно-наивистичкиот аспект и општата иконографска шема ја поврзуваат оваа 
слика co многу дела co ваква тематика во минатото, а во поновото време co експресионизмот.23 
Мартиноски 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 Париз настанала и “Дама co мачка” (1928, Г. Герусис, Солун),



5. Циѓанка шшо Hue кафе, масло 1928 6. Беспризорни, моливи во боја, 1928

женска фигура во цел раст, co мачка на скутот. Физичкиот тип на “Дамата”, посебно главата, 
спокојната, ненаметливо “модернистичка” обработка на цртежот и боите (кадифести нијанси на * ' <' 
темноцрвени, темноокерни и темнокафеави) стилски се сосем блиску на веќе разгледаните Тла- 
ва на жена” и “Акт на жена 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 гла- 
ва и заоблените делови на лицето ненаметливо ги предава сите детали. Боите се третирани ака- 
демски точно, разретчено co некои акварелски аспекти. “Портрет на Димитрие Фртуниќ”, може 
co многу свои особености да се доближи до претходното дело.2 5 Во сликата “Жена (Циганка) што 
пуши” од 1928 година (Музеј на град Скопје), најверојатно настаната по враќањето на Мартинос- 
ки од Париз, впечатливо се предадени ставата на седнатата жена, нејзините физички и социјални 
белези, облеката, менталитетот.

Некои цртежи од 1928 година, понекогаш доста оштетени, откриваат иста постапка на 
студен, објективистички манир во предавањето на ликовите и фигурите. Тоа се веќе претстави 
на цигански дечиња, co нагласена социјална поента: карактеристичен е цртежот co моливи во боја, 
“Беспризорни” од 1928 (оштетено; Галерија Никола Мартиноски, Крушево).



IIПРВ СКОПСКИПЕРИОД

Во времето од 1929 до 1944 година Мартиноски доживеал мошне сложен и хетероген 
творечки развој. Тој се движи од специфични форми на експресионистичкото изразување, исп- 
реплетени co искуствата стекнати во Париз, до изградување на творештво чии реалистички стил- 
ски белези се означени и co многу елементи на социјалната уметност. Сето тоа се одвивало низ 
неколку фази, што мошне логично и континуирано се вградуваат една во друга, следејќи ја живот- 
ната врвица на уметникот, претставувајќи истовремено најсуштествен инструмент за спознава- 
ве на вистинското битие на Мартиноски како уметник и како човек.

Тоа е време исполнето co многу активности на уметникот во областа на штафелајното, 
ѕидното сликарство, илустрацијата и сценографијата. Дејствувањето на Мартиноски често наи- 
дувало на особено внимание и на разновидни реакции кај јавноста, што понекогаш биле силно 
“анимирани” co остварувањата на уметникот. Почнувајќи од 1929 година, Мартиноски приредил 
неколку самостојни изложби, а учествувал на многу групни ликовни манифестации 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 изгледа- 
ло предизвикувачко, ново, апартно.

Мартиноски е единствениот македонски уметник, co југословенско значење и реноме, кој 
тогаш непрекинато живеел и творел во Скопје. Лазар Личеноски, почнувајќи од 1921 година, co 
мали прекини, е речиси постојано настанет во Белград; но често доаѓал во Македонија и настојувал 
и таму да биде ликовно активен, особено co организирање на самостојни изложби во Скопје. Дру- 
гите македонски уметници: В. Коцоман, кој живеел во Охрид и во Белград, Т. Владимирски, В. 
Поповиќ-Цицо, Љ. Белогаски, Д. Тодоровски и М. Шојлев, се вклучувале во ликовниот живот на 
Скопје или подоцна од Мартиноски или co значително поограничен дијапазонна дејностите и 
значењето. Во Скопје живееле повремено и уметници од други краишта на Југославија: С. Хош/ќ, 
Ж. Влајниќ, Ѓ. Теодоровиќ, 3. Поповиќ, П. Бибиќ, Јарослав Кратина итн., како и неколку нас- 
тавници по цртање во разни школи. Сите тие повремено настапувале на некои изложби. Во Скопје 
биле приредени извесни групни и самостојни ликовни манифестации меѓу кои и две изложби на 
групата “Облик” (1930 и 1937). Иако сето тоа, несомнено, значело одреден придонес за културни- 
от живот во Скопје, сепак Мартиноски претставувал оска околу која се одвивал оној дел од умет- 
ничката дејност во овој град во кој се изразувал интересот за ликовната уметност на еден поспе- 
цифичен начин, co поголеми барава кон неа. Многу пријатели на Мартиноски од интелектуал- 
ниот свет на Скопје, а потоа Друштвото на пријателите на уметноста “Ефимија”, претставуваат 
постојан придружник и поттикнувач на неговото дејствување, стимулирајќи го за посериозни 
творечки аспирации. Сето тоа било мошне важно за уметникот, кој дејствувал во средина во која 
ликовната уметност, во модерната смисла на зборот, немала никакви традиции, а нејзините мож- 
ности за развој во предвоениот период биле крајно ограничени.

1. ФАЗА НА ЕКСПРЕСИОНИЗМО Т (1929-1932)

Времето од 1929 до 1933 година за Мартиноски претставува значајна пресвртница за це- 
лата негова идна уметничка ориентација. Уште тогаш се формира неговата посебна улога во 



македонската ликовна уметност, неговото недвосмислено зачекорување во современата ликов- 
на изразност, решителниот обид да ги прерасне ограничувањата што му ги наметнувало специ- 
фичното “историско време” на средината во која живеел. За да ја изрази на творечки план оваа 
сложеност на својата ситуација, Мартиноски барал најсоодветни ликовни средства. Ги пронашол 
во стилско-духовниот амбиент на европскиот експресионизам; изградбата на својот индивидуа- 
лен вид, co користење на општиот содржинско-формален репертоар на оваа комплексна пластична 
појава во ликовната уметност на XX век, Мартиноски ја извршил преку широка скала на варијанти. 
Во нив инспирациите од Париската школа се појдовна основа и основен ликовен материјал.

По враќањето од Париз Мартиноски страсно ги проверувал своите можности во мошне 
широко тематско подрачје, што предизвикало и соодветна промена на неговиот битно творечки 
ликовен пристап. Тоа е време на интензивна општа професионална активност на Мартиноски: 
неколкуте самостојни и редицата групни изложби се, меѓу другото, извор за поорганизирано и 
систематско проучување, датирање и вреднување на неговото творештво од тие години. Поради 
тоа, разгледувањето на делата на Мартиноски од 1929 година натаму се одвива во непосредна 
поврзаност и врз основа на изложбената и на другата активност на уметникот. Меѓу нив особено 
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 Уптге во текот на престојот на 
Мартиноски во Париз, младиот уметник сакал да ги прикаже своите остварувања, засновани врз 
искуствата добиени во големата светска метропола на уметноста. Оние малку искажувања за ' 
изложбата очигледно се предизвикани токму од забележувањето на необичноста, новината, вету- 
вачкото во делата на Мартиноски како последица на неговиот престој во Париз. Така Душан 
Недељковиќ во краткиот, но мошне карактеристичен напис во “Политика”, co очигледна '1 
благонаклонетост спрема младиот уметник, забележува: “Она што е особено интересно кај овој 
млад сликар е тоа што тој, ослободен од традиционалните академски манири, целосно ја согледал 
техниката и на импресионизмот и на кубизмот и на експресионизмот; и своите сликарски идеи ги 
остварува индиферентно, импресионистички, кубистички, експресионистички или академски, 
докажувајќи co тоа дека видот на техниката е спореден, а главна е сликарската визија и идеја”.2 
Мартиноски изложил дела што настанале уште за време на или веднаш по завршувањето на не- 
говото школување во Букурешт, па се до оние што настанале во меѓувреме, до отворањето на 
изложбата во февруари 1929 година во Скопје. Кај Мартиноски уште во самиот почеток на него- 
виот уметнички развој се појавиле неколку стилски тенденции. И еден друг напис за изложбата 
на Мартиноски е 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 одбележу- 
ва дека мана на изложбата е тоа што Мартиноски “не оди докрај во остварувањето на своите 
замисли”, па веднаш додава: “оваа срамежливост, секако, ќе биде заменета, co натамошниот раз- 
вој на уметникот, co посилна решителност. Но она што останува и ќе остане секогаш силно и 
привлечно, е уметничката експресивност, динамиката на цртежот на одделни Мартинови тру- 
дови.”4 Авторот на овој напис ги споменува и “топлите тонови на платната на оваа изложба”. 
Потоа дознаваме дека цените на делата биле ниски, па затоа е веројатно дека скопјани ќе сакаат



да ги украсат своите домови co уметнички творби за 
евтини пари.5 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 при- 
бегнува кон кубистички формули. Мартиноски е глав- 
но портретист, “помеѓу импресионизмот и академиз- 
мот”, а на изложбата изложил околу 30 дела, најмно- 
гу портрети, потоа мртви природи и пејзажи. Co пого- 
лема сигурност можат да се идентификуваат само не- 
колку од нив.7

Едно од изложените дела е “Мртва природа”, 
масло на платно веројатно од 1928 година8 блиско co 
‘Тлава на жена” сликана во Париз (1928). Аранжманот 
на елементите во “Мртва природа” е рутински. Задни- 
ната е работена co четка и нож, co широки, силни, 
благо закосени потези. Фактурата дејствува “зрнесто”, 
“неизмазнето”. Другите елементи, освен покривката, 
се сликани поистанчено, co извесен “академски” прис- 
тап. И тука фактурата е “неизмазнета”, "неиспеглана”.

Други две дела изложени во 1929 година се
 г . - маслата на платно “Романски селанки во пејзаж”.7. Берачкц на јпоолкп, масло 1929 „ Ј

Обете се потпишани co “Мартин” (латиница) и 
- 10

датирани во 1929 година, а се разрешени co ист ликовен манир. Фигурите имаат заоблени, ге- 
ометриски стилизирани и упростени облици на телата, рацете и нозете. Цврсто градените, 
“четвртести” глави се поставени врз цилиндрични вратови. Лицата се упростени, стереотипно 
стилизирани, потсетуваат на “конструктивистички” постапки. Тој момент се насетува и во д^фи- : 
ницијата на одделни површини: во пејзажот, куќите итн. Боите се поставени во танок слој, нека- 
де тонски изнијансирани, а некаде како еднообразно обоени плотни и петна: 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 не се работени според некој мотив и модели. 
Оттука доаѓа нагласениот декоративно-конструиран изглед на овие дела. Во тоа може да се прет- 
постави, пред сб, 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 

11 мошне чести.
И сликата “На пазар” (од 1928 или од почетокот на 1929 година) била изложена во 1929 

година. Неамбициозно, сурнопарно, без рафинман предадената опстановка го изделува ова дело 
од претходните (семејство Патроногиќ, Скопје). Веројатно биле прикажани на првата самостој- 
на изложба на Мартиноски во 1929 година веќе разгледаните творби “Глава на жена”, “Портрет 
на Милан Тривановиќ”, “Портрет на Димитрие Фртуник’ итн. Така физиономијата на оваа излож- 
ба се дополнува во смисла дека co нив се потврдуваат некои од белезите на делата што биле при- 
кажани тогаш.12 Меѓутоа, датирањето е отежнато co тоа што не беше можно да се најдат каталози 
од многу изложби на кои се прикажувани дела на Мартиноски.13

Сметам дека основната ликовна насоченост на Мартиноски на почетокот на неговата 
“постпариска” кариера е доста добро сугерирана co забелешките направени по повод неговата



изложба од 1929 година: укажувањата дека 
тој се искажува суверено, сообразно co ка- 
рактеристиките на некои стилски правци 
(кубизмот, експресионизмот, реализмот) се 
покажуваат соодветни co стилските кара- 
ктеристики на самите дела.

Така и Перо Слиепчевиќ, пишува- 
јќи на почетокот на 1930 година за излож- 
бата на Здружението на ликовните умет- 
ници од Вардарската бановина во Скопје, 
забележува: “Вториот дел (од излагачите, 
м.з.) оди по најновите сликарски струења 
што тргнуваат од Сезан, како и од кубистите 
и експресионистите (г-ца 3. Поповиќ, г. Н. 

I 4 
Мартин, Вернер, Хоџиќ)". Очигледно е 
дека овој исказ, вака поставен, се однесува 
и на Мартиноски, а се поврзува и co она што 
беше веќе кажано за него и порано.

Во написот за втората самостојна 
изложба на Мартиноски во 1930 година, 
Слиепчевиќ наспоменува дека уметникот е 
“модернист, париски ученик” и дека на 
ниедно од своите последни платна не дава 

предмети”, туку доживувања на предмети: “неговата уметничка цел е да се даде експресија на 
светот, т.е. да се транспонира низ својата личност; не да се даде каков што е објективнб, на при- 
мер за фотографскиот апарат, туку да се изразат оние расположенија и мисли што кај * '1 
набљудувачот ги развивал дадениот објект”.15 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 набљудувачот: тие се 
стремат некаде и тој стремеж е еден од начините на кои се искажува дека материјалниот 
објективен предмет е претворен 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 него- 
вите... стилизирани линии се чувствува лирскиот копнеж на уметникот од овој обичен свет кон 
некој друг, трансцендентален... Од нарушените, разбиените, упростените облици се навестува оној 
другсвет, примитивно девствен, одвај разбуден, за кој сонувале Гоген и толкумина други, барајќи 
го во далечните егзотични острови, далеку од културата и конвенцијата.” Стилската насоченост 
на Мартиноски во тој период може веќе да се означи како експресионизам, co нагласена наклоност 
кон симболистичко искажување на емоциите. За тоа Слиепчевиќ одбалежува достатно елемен- 
ти за поткрепа на ваквата определба. На пластичен план е нагласен динамизмот, “нарушеноста” 
на контурите, нагласувањето на “мечтателно стилизираната” линија, разбиените, упростени об- 
лици, 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 пос- 
тапка на уметникот не е унифицирана и дека тој, наспоредно, применува тонски и колористички 
третман 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 ликовна концепција. Контурите се нагласени, аглести и издолжени, подвлечена е 
здржаната експресивност, рафинманот во третирањето. Боите се нанесени co видливи потези на 
четката, потоа зарамнети co сликарски нож. Нема фини нијансирања на тонови, ниту деликатни 
премини на обоени површини една во друга. Фактурата дејствува неизгладено, наместа сурово 
(особено темносиномаслинестата површина и облеката). Делата кои, споредени co портретот на 
д-р Недељковиќ, би требало да бидат помлади од него, се 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 крајот на неговото творење.18 
“Младинецот co фес”, масло на платно (Галерија Н, Мартиноски, Крушево), е датирано и потпи- 
шано co Мартин (латиница). Овој детаљ го одбележувам како една општа “гранична линија”: 
уметникот своето презиме го преправил од Мартин во Мартиноски некаде кон крајот на 1930 
година. Меѓутоа, книжевниот алманах за 1930 година, излезен на почетокот на есента таа годи- 
на, а на чија корица се наоѓа цртежот на Мартиноски, донесува податок дека “насловниот лист” 
го илустрирал “г. Никола Мартин, акад. сликар”.19 Од друга страна, две дела: ‘Тлава на циганско 
девојче co плетенки” и “Глава на Олга”, масла на платно, се потпишани co Мартиноски и датирани 
во 1930 година.20 Според тоа, сите предвоени дела на Мартиноски co форма на презимето Мар- 
тин настанале до некој момент во втората половина на оваа година. “Младинец co фес” претста- 
вува полна биста на младо момче, Ром или Турчин, co фес на главата, предадена на сличен начин 
како во портретот на д-р Недељковиќ, само што е понагласен јајцевидниот”, елипсовиден облик.21 
Танки линии се движат по контурите на телото, обликувајќи вретенесто-валчести облици: така 
упростените структури потсетуваат колку на Модилјани и Кислинг, толку и на инспирации од 
иконите. Боите се “згаснати”, доминира здржана, земјеноокерна интонација. Материјата не е осо- 
бено деликатно обработена.22 Мартиноски врши извесно “балканизирање”, “приспособување” во 
финалната обработка на своите дела: co тоа туѓата стилска пластична матрица се пресоздавата^а 
што нејзината основна структура да се запази, a co својот изразен проседе уметникот го постиг- r' 
нува степенот на индивидуална творечка изразност. Почнувајќи од 1929 година, во творештвото 
на Мартиноски се појавуваат и дела што најчесто се назначувани како “композиции”.22 Во духот 
на својата уметничка природа и на соодветната стилска 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 (Амаде де Ла Пателјер, Руо, Сутин, Кислинг), 
толку повеќе и на германските експресионисти. Нивното влијание е поизразено во оптпта смис- 
ла. Патетиката, пренагласеноста на сите елементи на нивниот одраз, драмата на егзистенцијата 
што тие сакаат да ја изразат, социјалното, етичкото сочувство co патилата на човештвото, 
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 
карактеристичност. Тоа се дела што стојат доста изделено во југословенската уметност од тоа време. 
На ликовен план, таа тогаш се насочи кон општа содржинска и пластична одмереност, co определ- 
ба за искажување на “трајни” вредности, независни од осцилациите што ги предизвикува историс- 
киот развој на дадената средина, од осцилациите на вкусот и модата. Всушност, тоа значело соо- 
бразување co настојувањата на граѓанското општество во сите области на животот да се изградат 
спокојни активности на духовниот живот “амортизирани” од социјални потреси, од кој и да е карак- 



тер. Потиснувањето на политичко-социјалната револуционерност во Југославија се одразило - ако 
се исклучи надреалистичката епизода во предвоената литература и ликовното творештво - co 
потиснување, co отфрлање на се што е авангардно, провокативно и во уметничката практика.

9. Девојки во кафеана, молив, 1930

Во истиот тој период Никола Мартиноски се најде во Скопје во една мопше амбивалентна 
ситуација. Од една страна, Скопје по својот општ “статус”, по неразвиеноста на сите своие мате- 
ријални и духовни области, значително заостанувало во споредба co Белград, Загреб и Љубљана. 
Од друга страна, присуството на неколку истакнати научници, пред се професори на Филозофскиот 
факултет во Скопје, повремениот престој на редица интелектуалци од сите профили (писатели, 
ликовни уметници итн.) и, конечно, фактот дека Никола Мартиноски имал мошне блиски прија- 
телски 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 “југос- 
ловенско реноме” (поради што главниот интерес на целата публика бил свртен кон него), бил 
поттикнувачки елемент и во најтешките животни и творечки кризи на овој уметник.

Таа духовна поддршка условила Мартиноски во редица свои творби да формулира зафати 
што изгледале неприфатливи и пресилени речиси за целата југословенска критика што го следела 
неговото творештво во првата половина на четвртата деценија. Поточно: најголемиот број крити-



10. Мајка co деше, масло, 1930

чари ја согледувале неговата уметничка надареност и способност, очекувајќи од неа да се усогласи 
co нивниот концепт за уметноста, co еден збор: творештвото на Мартиноски да стане “прифат- 
ливо”, “разумно”. Токму творбите што Мартиноски ги означувал како “композиции” најмалку 
можеле да се сообразат co овие барања на критиката. Останатите негови дела што имале “непро- 
вокативни” мотиви: портрети, мртви природи, иако не добивале неподелена позитивна оценка од 
скопската и од другата критика, сепак биле сугерирани како област во која уметникот најмногу 
ветува и во која му се советува да истрае во своите натамошни настојувања. Тоа е уште сден мо- 
мент во согласност co општата клима во југословенското ликовно творештво од четвртата деце-: 
нија, ако се исклучат посебните епизоди, какви што се дејствувањето на групата “Земја” во Хр- 
ватска и одделни творечки потфати, како оние на Игњат Јоб и на некои словенечкД експресио- 
нисти, на пример браќата Франце и Тоне Краљ итн.

Во рамките на разгледуваната проблематика за одделни дела на Мартиноски co специ- 
фична 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 кафеанскиот живот, помалку или повеќе експлицитно поврзани co про- 
блемот на проституцијата. Тие кај македонскиот 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 во посредната, условна смисла 
на зборот и без одвишна или каква и да е наметлива морализаторска тенденција. Мартиноски во 
овие теми ја открива бизарноста на амбиентите и на положбата‘на личностите “од дното”; тоа е 
изнесување на она што се изразува во физичкиот изглед и во психологијата на личностите 
потонати “во калта” на животот и на општеството. Несомнено, во сите дела е очигледно 
уметниковото сочувство co нивната социјална положба. Пристапот на Мартиноски кон ваквиот 
вид дела открива сложена стилска постапка. He може да се определи некоја директна или



11. Девојче co плешенка, масло, 1930

исклучителна поврзаност co некоја друга 
творечка постапка. Меѓутоа: Тулуз-
Лотрековата студена, лабораториска анализа 
- на згаснатите надежи, на резигнацијата на 
жените од затворените париски “салони”, Гро- 
совата и, делумно, Ото Диксовата, цинична, 
зајадлива и бесчувствена проникливост во 
хипокризијата на современата општествена 
стварност; Сутиновата трагична, до парокси- 
зам 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 прет- 
поставките да се оформи ликовната процеду- 
ра на овие дела на Мартиноски. Преплетува- 
њето на толку разновидни ликовни поводи, 
нивната стилска расчленетост и индивидуално- 
ст, сепак носи во себе одделни елементи што се 

општи за сите нив. За да се хипертрофира, за да се доведе до брутална очигледност сопствената 
творечка драма, за да се изврши еден вид “катарза” на своите опсесии, сите овие уметници своја- 
та ликовна постапка ја изградиле така што ќе има максимална изразеност и ефектност. Ликов- 
ните елементи ги манипулираат како инструменти на таа насоченост да се разоткриваат бездните 
на сопствената личност. Поради грдоста и ужасот што га открива таа интроспекција во човечката 
личност, нејзините форми и ликот во ликовното дело се претвораат само во остатоци на човеч- 
кото. Несомнено, внатрешната логика и филозофијата што ја открива ваквиот пристап 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 задоволство. Експресионистите од типот на Георг Грос, Ото Дикс, во 
Германија, или Жорж Руо, во Франција, се изјаснуваат co жесток ангажман, што услови и посеб- 
на ликовна стратегија. 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, убавото, како некои метафизички суштини, изделени и 
независни од стварноста на историската положба на човекот во првите децении на овој век. Ли- 
ковната форма треба да се претвори во носител на таа жестока и неподнослива вистина, а да 
претставува, ако не веќе протест или критика, тогаш целосно, цинично, немаскирано разголување. 
Одбивната стварност се преведува co “одбивна” форма, сета растроена, деформирана до 
карикатуралност, изедначена во својата бруталност co бруталноста на социјалните појави што 
сака да ги обележи или жигоса. Прифаќајќи ја во одредени свои творби оваа основна ликовна 
насоченост, Мартиноски се нашол доста изделен во нашата уметност во предвоениот период. 
Приближувањето, на пример, до Јобовата особена изразност во делата co “анакреонска” и 
“бахичка” тематика, е најлогично, но не се открива како некоја подлабока творечка поврзаност. 
Зашто, во сликарството на Јоб нема такви суштински содржински и формални врски co експре- 
сионизмот - co неговиот тематски, содржински и пластичен свет, - каков што е случајот co 
творештвото на Мартиноски од првата половина на триесеттите години. За своите дела co тема- 



тика од “дното”, тој во Скопје имал мошне обемен материјал. Како што за своите мотиви од све- 
тот 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 кафеанскиот 
живот co сомнителна репутација, уметникот имал поттик во многуте ноќни локали на Скопје. 
Еден од нив, всушност, бил и негова сопственост: “кафешантанот” “Океан” бил локал што му 
останал во наследство на Мартиноски и бил изнајмен за “јавно користење”.

*

За натамошниот стилски развој на Мартиноски, Петар Слиепчевиќ ќе ја искаже надежта 
дека тој ќе го води Мартиноски “од поезијата кон сликарството”.2 4 “Композициите” не дејствувале 
убедливо “можеби поради тоа што се многу изразни”. Слиепчевиќ повеќе ги цени пејзажите и 
мртвите природи прикажани, наспоредно co “композициите” на втората изложба на Мартинос- 
ки, сметајќи дека тие имаат “поголема привлечност за публиката”.25 Мартиноски во 1929 и на 
почетокот на 1930 година го насочил своето творештво во неколку стилски правци. Едниот од нив 
е поврзан co посмирен експресионизам од типот на Модилјани и Кислинг. Експресионистичко- 
симболистичкиот пристап, за кој Слиепчевиќ изјавува дека го смета повеќе соодветен за поези- 
јата, Мартиноски го применува во своите “композиции”, а не е присутен во пејзажите и мртвите 
природи, “каде што помалку се зачекорило во апстракцијата.”2 6

Од овој најран период (1928-1930) во кариерата на Мартиноски се маслата “Девојка co 
грне и младич” и “Рибари на Охридско Езеро” или “Морнарска песна”(обете во Музеј на Сме- 
дерево). Се среќаваат модилјаниевско-монголоидни ликови, веќе забележани кај “Шахисти”, по- 
тоа и во двете масла “Композиција - Мајка co дете” (Галерија на Н. Мартиноски, Крушево) и “Доил- 
ка” (семејство Мартиноски, Скопје). обете од 1929 или од 1930 година. Тоа се засега првите прет- 
стави co мотивот на мајка co дете. “Комиозиција - Мајка co дете” е co “поразнишани” контури на 
формите на фигурите и дрвјата, што се доста нечисто врзани co заднината; композицијата е амор- 
фна, вознемирена и напната (во движењата, во ставите на телата и главите, во изразот нд^ајка- 
та и детето и сл.). Другата, “Доилка”. е сликана co светол и интензивен колорит. НасмеанатЅ 
седната млада жена која од откриената дојка дои дете го претставува истиот женски тип како и 
во претходното масло, само повнимателно обработен и co “постегнати” облици. .

Сликата “Композиција” (“Во кафеана Г) е веројатно од 1930 година.2 7 На задната стра- 
на се наоѓа еден “Автопортрет”. Во кафеанска опстановка се распоредени, во разни позиции, 
женски и машки фигури, предадени co насилна, брутална преобразба; co кратки, широко расч- 
ленети, браздесто извлечени потези, испреплетени во сите насоки; и во размачкана, не многу 
пастуозна и колористички разбиена фактура. Целата постапка инспирира одредени споредби. 
Така, сите лица имаат издолжени, масивни, “картонски” крути носови, co притулена кубистичко- 
експресионистичка инспирација. Другите детали на лицето се предадени co нагласена, речиси 
гротексно-карикатурална шематичност. Ова дело има најнепосредни стилски сродници во дела- 
та на германските експресионисти Кирхнер, Хекел итн. “Автопортретот” на Мартиноски стил- 
ски се совпаѓа co композицијата од предната страна. Подвлечена е психолошко- 
карактеролошката изразност на лицето, пластичното оформување го пренагласува антинату- 
ралистичкото “нереалистичко” пренагласување на деталите; и co нагласената линија се извлечени 
аглести, речиси “квадратести” контури. Тоа е јасно и во два женски портрета од 1930 година: 
“Циганско девојче co плетенки” и “Портрет на Олга”.2 3 “Циганско девојче co плетенки” е портрет 
co “монголоидна” форма на главата, што се поврзува co “Композиција-Автопортрет”. Меѓутоа, 



во “Портретот на Олга” постапката на уметникот подоследно се сообразува co некои битни бе- 
лези на кубистичко-конструктивистичката стилистика. Обликот на главата е пак разрешен како 
елипсовидно-јајчеста структура, извлечена co непрекинлив цртеж на контурите.2 9 Во еден друг 
“Автопортрет” (1930) општата структура на облиците ја нагласува нивната цврстина, 
забележливото дефинирање низ прегледни, во мали парцели моделирани плотни, co многу 
скржава, здржана колористичка организација.30

12. Семејсшво, масло, 1930

Од студиите кај вајарот Димитрие Пачуреа (1873-1932) во Букурешт, Мартиноски 
понесол афинитет за изразита пластична форма, 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 забележливо на еден специфичен и индиви- 
дуализиран начин. Во гипсената “Фигура на жена” (1930), вешто предадената поза на клекната 
жена, co милно зафрлена глава назад, здржана експресивност и патетичност на телото и лицето, 
откриваат блискост co едновремените слики на Мартиноски. За жал по неговата смрт, оваа един- 
ствена скулптура на Мартиноски е тешко оштетена (главата).

И во текот на 1931 година Мартиноски бил мошне активен. На покана од “Ефимија”, кон 
крајот на 1930 година во Скопје е отворена изложбата на групата “Облик” од Белград. Благо- 
дарејќи на тоа, Мартиноски ќе биде вклучен во наредната белградска изложба на “Облик”, во 
есента 1931 година. Оваа прва (1930) и втората (1937) изложба на “Облик” во Скопје, јас ги претс- 
тавив во студијата “Две изложбе “Облика” у Скопју"( Зборник Народног музеја, Бгд. 1983).

Пред тоа, во Скопје и Белград, Мартиноски учествувал на други групни и самостојни 
изложби. Така, во јануари Филозофскиот факултет во Скопје ја прорлавил 10-годишнината од 
своето основање. По тој повод биле приредени неколку културни манифестации, меѓу кои и из- 
ложба на ликовните уметници што живееле во Скопје.31 Оваа изложба, се чини, била непосре- 
ден повод да се појави есејот на д-р Душан Недељковиќ: “Типичноста на јужносрбијанското мла- 
динско сликарство”.32 Во овој текст д-р Недељковиќ пристапил кон почетоците на македонската 
ликовна уметност од аспектот на етно-психологијата, применета за да се определи “коефициен- 



тот” на влијанието на средината врз творештвото на “младинското јужносрбијанско сликарство”: 
co овој поим во есејот се опфатени македонските уметници Мартиноски, Личеноски и Коџоман, 
во почетоците на нивната професионална кариера, co што стануваат поинтересни некои негови 
заклучоци. Така според д-р Недељковиќ, “историското искуство” на човечкото творештво пока- 
жува дека, “ако духовниот јазик co кој зборуваме зависи од времето, акцентот co кој ќе ги акцен- 
тираме своите изрази, своите дела, и припаѓа на нашата потесна психолошка средина во која сме 
никнале и сме се развиле. На која било уметничка, научна и филозофска школа, на кое било 
верско, културно или социјално движење да му припаѓаме, сите наши дела, сите наши постапки 
ќе го носат акцентот на нашиот крај”.3 3 Истакнувајќи дека овој акцент кај "јужносрбијанските” 
уметници е мошне нагласен, дека останува “квалитетно ист, co натамошното искуство само се 
заострува и се засилува”, тој открива дека кај нив се наоѓаат претставени два основни творечки 
типа што, наводно ги разликувала психологијата на уметноста: динамичен и статичен.34 За “дина- 
мичниот тип” е карактеристично сликарство каде што доминира цртежот, линија што е во дви- 
жење и полет, и композицијата. Според Недељковиќ, на овој тип му припаѓа Мартиноски, а на 
статичниот - Личеноски и Коџоман.3 5 За сите смета дека на своите дела им даваат особен, лока- 
лен акцент на својот крај. Задржувајќи се на Мартиноски, Недељковиќ нагласува дека во дина- 
мичното “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 “фрес- 
кистите” од Нагоричани, Сопоќани и Грачаница. Тој го крши динамизмот на своите платна, така 
што општиот акцент на секој негов израз е “трагичниот безизлезен полет”.3 6

Анализата што ја прави потоа д-р Недељковиќ за делата на Мартиноски, изложени на 
изложбата од јануари-февруари 1931 година на Филозофскиот факултетво Скопје, емногустрано 
интересна. Всушност, во неа се споменуваат две дела: “Шахисти” (градена co несомнени елемен- 
ти на кубизам и еден вид конструктивистички експресионизам) и “Вечниот распнат син”.3 7 За 
сликата “Вечниот распнат син”, описот на Недељковиќ е мошне пертинентен и пластичен.3 8 Тргну- 
вајќи од неговите укажувања за содржинско-формалните белези на ова дело, се открива сроднрста 
co сликата “Под распетието”,39 која е зачувана. Така во “Под распетието” (двете дела настанале ѓ 
едноподруго) формите на телата на личностите се разрешени co тврд, широк, заоблен, 
“синусоидно” извиткан цртеж на контурите. Co него се затворени издолжени, вретенесто-валчести 
облици, co згрчени, искршени, грубо и драматично предадени движења на рацете, нозете, телата. 
Стилизацијата на главите е вулгарно упростена, co шематизација на деталите во некаков наивис- 
тички манир. Боите се нанесувани “плитко”, во танки, еднообразни и звучни наноси, co одредени 
речиси плакатско-синтетички аспекти. (семејство Мартиноски, Скопје).

Од анализата што ја спроведе на делата не само на Мартиноски, туку и на уметниците 
од “статичкиот тип”, се гледа дека Недељковиќ инсистира да ја докаже нивната посебност, нив- 
ниот “национален” 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 може- 
ле да ги прифатат од надвор: кај Мартиноски, на пример, влијанијата на Кислинг, Фриез и Пикасо.4 ° 
Од 1930 година е и маслото “Распетие” на П Пикасо, co монструозно експресионистичко-надреа- 
листичко преобразување. Ова излагање на д-р Недељковиќ, копку 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 проучуваве на целото натамошно творештво на Мар- 
тиноски. 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. Мартиноски ќе се сеќава, речиси



до крајот на животот, на советите на својот професор во Академи Рансон, Жорж Бисиер: да “ос- 
тане свој, балкански”. Оваа привидно езотерична, несогледлива определба значела, всушност, 
мошне луцидна интуиција на големиот француски уметник. Бисиер, веројатно, имал пред својот 
духовен поглед некаква општа претстава за “балканското”: особено за неговата можност да ста- 
не содржина, инспиративен поттик, смисла на едно творештво, што допрва требало да се para. 
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 нео- 
бична форма на прифаќање на француската ликовна традиција, co истовремено противставување 
кон неа co многу внатрешни и надворешни белези на своето творештво. Co него на истата Ака- 
демија предавал и Кислинг, кој извршил влијание врз одредени содржинско-формални аспекти 
на некои твворби на Мартиноски. Кислинг запазил една постапка на искажување во која фран- 
цускиот дух и рафинман е вткаен како континуирана и издржана ликовна дефиниција на секој 
обработен мотив: одвај задржаните импулси на сензуална агресивност се маскирани co 
артифицијална воздржаност, милозливост, допадливост. Мартиноски се доближил 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 израз 
необично индивидуализиран “акцент” на она 
што го всадила во нив таа средина, неизбежно и 
засекогаш. Сутин и Шагал, на различен начин 
биле еден од инспиративните извори на Марти- 
носки: нивната ликовна постапка, ќе го следи 
како некаков вид на духовна сродност, која бара 
за своето искажување сродни изразни средства, 
сроден ликовен јазик.

Во 1931 година Мартиноски ја отворил 
својата самостојна изложба во Белград.4 2 Прво- 
то претставување пред белградската уметничка 
јавност за скопскиот уметник било потфат полн 

co неизвесност. Дотогаш неговото творештво не било пошироко познато во тој град.43 Според 
“Политика”, настапот на Мартиноски во Павилјонот на “Цвиета Зузориќ” (изложбата ја отво- 
рил Милан Кашанин) како и други изложби на млади уметници минал незабележан од публика- 
та.4 4 На оваа изложба Мартиноски изложил “четири акварели, добро и чисто разработени, и трие- 
сет и шест масла, што покажуваат доста разновидности и многу расположение да се даде нешто 
и пријатно за окото и привлечно за духот”. Биле изложени пејзажи од Скопје и Сокобања, даде- 
ни во “широки потези и co свежи тонови.”Тоа биле веројатно “Пејзаж од Скопје”, масло на картон, 
од 1931 година45 (една од ретките датирани слики на Мартиноски од предвоениот период); и 
“Пејзаж од Сокобања”, масло на картон.46 Ликовниот третман на ови^ пејзажи е мошне сроден 
co сликањето на вакви слики кај Сутин,47 и co духот на Париската школа на оној нејзин дел што 
изразува особен вид експресионизам.48 Во двата наведени пејзажи на Мартиноски преовладува 
жестока, драматична импулсивност во обработката на сите ликовни елементи.49 Се наметнува 
цртежот, нездржаната, моторично-динамична изразност на уметникот. “Трагите” на неговата 
четка, нож, прсти се разрешени како “мешаница” на пошироки или потанки пастуозни потези co 

13. Пејзаж од Скопје, масло 1931



обоена материја; тие се извртени, синусоидни, искршени, пресечени од агломерации на пастата 
во форма на петна или плотни од обоена површина (“Пејзаж од Сокобања”). Во обете слики по- 
ради тоа композицијата дејствува “разнебитено”, co планови како напластени еден врз друг; co 
стремеж да се нагласи движењето, немирот на облиците, извиткани, искривени, co испреплетеност 
на нешто девствено, наспоредно co дијаболичка, патетична изразност полна co грч. И боите се 
наметливи, интензивно црвени, зелени, сини, жолти, противставени како наноси на обоени 
пигменти - но co несомнена рутина во извлекувањето на силни акценти. Една слика "Мртва при- 
рода" (Музеј во Смедерево)5 °, е мошне блиска co тукушто разгледаниот “Пејзаж од Скопје”( 1931). 
Нервозните, расфрлени обоени потези, смелите акценти на бои во вознемирената фактура, сето 
тоа навистина дејствува како непосредно, дури малку небрежно колористичко сликање. Се 
мешаат делови co пластична волуминозност, co други решени линеарно, декоративно и 
дводимензионално (цвеќето, покривката, масата),а композицијата е развлечена, оптоварена.51

Написите за оваа белградска изложба ја нагласуваат се уште недоволно изградената 
физиономија на Мартиноски и различниот пристап на уметникот кон одредена тематика. Мар- 
тиноски сакал во мртвите природи и пејзажите да се доближи до публиката, но има “уште доста 
студии на композиции во кои првенствено сакал да ги истакне своите уметнички настојувања”, 
во кои покажува “модерни разбирања и смелост во конструкцијата.”5 2 “Извесната спиритуалност” 
во некои дела ја истакнувала способноста на Мартиноски за “уметничко продлабочување”.5 3 Меѓу 
овие “слободни композиции” биле “Студија”, “Шах”, “Толкување”, “Морнарска песна” и “Расп- 
натиот вечен син”, кои биле најдобро “компонирани”. Сликарот “повеќе дејствува co силата на 
цртежот отколку co колоритот и открива убава инвентивност за движења и реализација на свои- 
те замисли”.5 4 Во некои трудови на Мартиноски се чувствувало влијанието на Париската школа, 
а “Толкувањето” оддава еден “изразито шагаловски став на главата во задниот план на инаку 
духовитата композиција”.5 5 За жал “Студија”, “Толкување”, “Морнарска песна” досега не се иден- 
тификувани.5 6 Во написот во “Политика” е објавена репродукција на “Автопортрет” на Марти- 
носки, чиј оригинал досега не е пронајден. Овој “Автопортрет” спаѓа во серијата слики co прет- 
стави на ликот на уметникот, во кој се развиваат естетско-стилските стремежи во веќе разгаеда- 
ните слики: “Портретот на Олга” и “Автопортретот”, датирани во 1930 година.5 7 Во “Автопортрет” 
од “Политика” облеката е ноншалантно боемска, а уметникот се претставил и co “кариран” шал. 
Косата е небрежно предадена, co една кадрица што паѓа врз челото.5 8 Во написот на “Политика” 

■ се споменува и “Женскиот тип од Монмартр”, “што бил лесно и силно конструиран”.59
Co оваа изложба почнува “југословенската” кариера на Мартиноски. Поради тоа, без 

оглед на непосредниот резултат на материјален план, очигледно ништожен; на коректниот, но 
доста тесен интерес на критиката, оваа изложба е еден од најважните настани во предвоената 
професионална кариера на Мартиноски. Веќе co неа, се согледува и изделеноста на неговото 
творештво од некои главни текови, пред сб на тогашниот белградски ликовен амбиент. Тоа мно- 
гу повеќе ќе се почувствува во неговите наредни групни и самостојни настапи во овој град.

Потоа во Скопје “Ефимија” во април 1931 година ја отворила четвртата самостојна из- 
ложба на Никола Мартиноски, за која напишал еден краток приказ Петар Слиепчевиќ.6 0 Мар- 
тиноски изложил низа композиции, портрети, мртви природи, пејзажи. Во нив покажувал напредок 
во барањето на личниот израз, експериментирал, бил разновиден и немирен, а најмногу барал во 
областа на композицијата. Тука Слиепчевиќ е категоричен: композициите се младешки конструк- 
ции, “најевтиниот, стилски најлесниот вид на неговите (на Мартиноски, м. з.) експерименти, зашто 
се состојат од извесни изразувања на чисто линеарен немир.”61 Мартиноски требало да се концен- 
трира на “тонални студии”, на скромни теми, но “уметнички поскапоцени”, какви што му се мрт-



4. АВТОПОРТРЕТ, масло, 1931



5. ГОСПОЃИЦА АРЕТИ,

6. ПОРОК,масло, 1931/32

масло, 1931



вите природи и портретите. И заклучува: “Така, co аквизиции здобиени на тоа поле, и неговите 
симболични композиции можат да излезат од онаа форма што одамна ја преживеавме во самите 
почетоци на европскиот, а особено на германскиот експресионизам, и да станат посодржајни”.62 
Ова укажување на стилските и ликовните карактеристики на “симболичните композиции” на 
Мартиноски овозможува да претпоставиме за кои творби евентуално се однесува тоа.Тогаш била 
изложена сликата “Семејство” (или “Адам и Ева”)63 која претставува група од три човечки лич- 
ности во пирамидална композиција. Пејзажот е вторичен момент, како кај некои предренесансни 
мајстори. Ликовното решение на фигуралната група64во основата е посткубистичка стилизација, 
co геометриско-пластично упростување на формите, здружени co експресионистички и симбо- 
листички моменти. Целиот колорит е распрострен во танки, “испеглани” наноси, недоследна мо- 
делација, co наместа затемнети партии за подвлекување на пластичноста.6 5 Иконографската шема 
на ова дело произлегува од симболични интенции на Мартиноски, поврзани co проблематика co 
филозофско-егзистенцијална или социјална обележеност. Од друга страна, “симболистичките” 
"композиции” на Мартиноски полека ќе исчезнат од неговите слики. Нив ќе ги сретнеме, но co 
изменет формален и тематски состав, во неколку подоцнежни зидни декорации, остварени во 
Скопје кон средината на четвртата деценија.

Мартиноски излагал и на Третата пролетна изложба на југословенските уметници во 
Белград во мај 1931 година.6 6 Милан Кашанин го сместува меѓу најмладите, кои секој на свој начин 
го барале и делумно го постигнувале својот личен израз.67 Предраг Каралиќ смета дека Марти- 
носки е меѓу оние кои изложиле “низа пријатни слики” и покрај неговото име ја става во заграда 
сликата “Глава”.68 Растко Петровиќ ги согледува корените на делата на Мартиноски од излож- 
бата во “париските ателјеа” во форма на “еден Модилјани прцспособен кон нашата средина”. Па 
му предвидува на Мартиноски (“кој има остра боја и рбетност”) дека co извесна храброст ќе дојде 
до завидна висина.69

Во пролетта 1931 година Мартиноски настапил и на изложбата на Друштвото на ликов- 
ните уметници за Вардарска Бановина (од 29 мај до 14 јуни). Од критичкиот осврт на комунистот- 
писател Радован Зоговиќ, дознаваме дека биле изложени барем овие дела на Мартиноски: “По' ' ( 
вода”, “Тип”, “Шах”, “Вечниот распнат син” и “Под распетието”.7 0 Започнувајќи ја својата анали- 
за co презрив тон за изложбата поради нејзината оддалеченост од “кошулата на животот”, 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 Мартиноски “е единствената 
полнокрвна младост на сликарската Јужна Србија. Сила вечно распната во барањето на нешто 
ново. Речиси секогаш е пред човекот, над човекот, да не речам co човекот, на пристаништето, во 
селото, во кафеаната. Само, токму тука се чувств^ва едно негово недопирање. Неговите луѓе се 
негови објекти, објекти заради него самиот, кои настануваат пред него (“Шах”), кои се извиваат 
како црв (“Вечниот распнат син”), кои се растопуваат во молитва (“Под распетието”).. ”723атоа, 
според Зоговиќ, се бара еден друг однос спрема човекот, во кој ќе дојде до нов однос меѓу умет- 
никот и луѓето.73 Од ова искажување на Зоговиќ најмалку е битно тоа што тој го изделува Мар- 
тиноски во сликарскиот живот на предвоена Македонија. Поинтересни се вреднувањата на твор- 
бите на овој уметник од позициите на интелектуалец свесно определењза еден тип тенденциозна 
уметност, насочена во служба на човекот. Во оваа фаза на идејниот развој на Зоговиќ се уште не 
е докрај развиена неговата естетска исклучителност. Тој ги нагласува позитивно делата на Мар- 
тиноски разрешени сосем странично од некаква ограничена, академска рутина: без да заборави 
дека во тие младешки пробиви на Мартиноски има и недоречени, пресилени настојувања за иска- 
жување co синтаксата на експресионизмот, посткубистичките тенденции итн. Зоговиќ им забеле- 



жува на овие остварувања на Мартиноски дека не изразуваат јасно тенденција кон издигање на 
човечката личност од пасивно, маченичко или сентиментално-лирско однесување до активен, 
бунтовен став. Зоговиќ по неколку години докрај ќе ја развие оваа своја критика, користејќи ги 
зидните декорации во локалот “Океан”, што Мартиноски ќе ги наслика во 1935 година. Всушност, 
во овие свои дела од изложбата во 1931 година Мартиноски е сосем сообразен co атмосферата на 
експресионизмот, co оној негов утопистичко-хуманистички патос, во кој често се испреплетува- 
ат религиозно-мистичките co социјално ангажираните теми.7 4 Ваквите настојувања на Мартинос- 
ки биле најблиски и co делата на словенечките експресионисти, меѓу кои се несомнено браќата 
Тоне и Франце Краљ. Очигледно е дека извесни настојувања и на Игњат Јоб можат да се поврзат 
co творбите на Мартиноски работени во климата на европскиот експресионизам. Но македонскиот 
уметник сепак остана доста изделен од овие наспоредни појави иако никако не треба да се пре- 
небрегне таа паралелна појава на условни блискости во различни делови најугословенскиот ли- 
ковен простор пред војната.

Во еден приказ за изложбата на Здружението, во “Скопски гласник”, Растко Пуриќ уште 
го споменува Мартиноски како Мартини. Укажува, меѓу другото, на нови современи зафати што 
биле видливи на изложбата, на која биле изложени околу 50 дела.7 5 За тогашната ликовна клима 
во Скопје интересно е 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 година Мартиноски за првпат настапил co “Облик” на Шестата изложба на оваа гру- 
па, одржана во Белград во ноември 1931 година, co сликите “Автопортрет” и “Офицерскиот дом 
во Скопје”,77 за кои критичарите на “Правда” и на “Политика” се искажуваат речиси попатно и 
мошне лаконски, но во основата позитивно.7 8 Попрецизен и построг е односот на Драган Алексиќ 
во “Време”. Според него, Мартиноски е уште во барање^па механички изразува некое влијание 
(Алексиќ не објаснува чие) што е извор на неговите мани и на одделните добродетели. Критичарот 
смета дека “среденоста” што мора, според него, што побргу да се појави, ќе го открие “вистинс- 
кото” лиценаМартиноски.7’ ' 4

Меѓу разгледаните изложби од 1931 година и извесен број дела за кои се знае д^ка нд- 
станале 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 изложени на не- 
која од нив. Но, текстовите што ги следеле настапите на Мартиноски во 1931 година овозможуваат 
да се споредат укажувањата содржани во нив co особините на извесни дела, од кои некои не се 
датирани. Можно е и еден “Автопортрет” на Мартиноски (Галерија Н. М., Крушево) да бил изло- 
жен на Шестата изложба на “Облшцпод бр.44 во каталогот. “Крушевскиот” “Автопортрет” на 
Мартиноски се чини логичен член ife процесот што го следиме кај Мартиноски преку претходни- 
те дела: “Портрет на Олга” од 1930, “Автопортретот” од двојната слика co “Пејзажот од Соко- 
бања” (веројатно од 1931) и, особено “Автопортретот” изложен во 1931 година на самостојната 
изложба на уметникот во Белград, што го знаеме само од репродукција. “Автопортретот” од 
Крушево има сродни иконографски детали co наведените дела: цигара во десниот дел на устата, 
зафрлена глава co профил предаден од 3/4, небрежно боемски поставен шал околу вратот, нонша- 
лантна фризура итн. Ја здружува сентименталната чувствитрлност на Модилјаниевата ликовна 
форма co едно поимпулсивно, пожовијално чувствување и однесување кон животот. Стилизацијата 
на деталите на лицето: стеснетите очи co празни зеници, прецизно извитканите веѓи, фино моде- 
лираните образи, ја има и во упростувањето на масите, при што синтетичноста на облиците се 
постигнува co одмерено, но цврсто и контрастирано градените обоени површини. Користени се 
окерноцрвената и окерножолтеникавата гама, освежена наместа co пробиви на црвена и зелена 



боја. Заднината е стемнета, како “негативен екран” на позвучната обоеност на портретот. Сме- 
там дека ова дело на Мартиноски спаѓа меѓу најкохерентните остварувања од тој период во ју- 
гословенското сликарство, во рамките на посткубистичките и конструктивистичките настоју- 
вања кај нас од крајот на третата деценија. Меѓутоа,најлогично е доближувањето на овој 
"Автопортрет” до истоимената слика на Модилјани од 1919 година; всушност, во ниедна творба 
на Мартиноски нема да дојде до толку суштинско доближување до творештвото на овој голем 
мајстор на XX век.

Мошне блиска на “Автопортретот” е сликата на Мартиноски “Портретот на Цвета”80, 
co нагласената волуминозност, наспоредна “квадратност” и заобленост на формите на главата и 
телото. Веројатно и ова е еден од портретите што Слиепчевиќ топло му ги препорачува на Мар- 
тиноски, како мотиви во чија обработка уметникот најмногу ветувал.81 Сликата ‘Траф Краф- 
ченко” (1931), е мошне важна за датирање на повеќе други дела (Рада Угринова, Скопје). Сета 
ликовна постапка од претходните портрети на Мартиноски, тука е целосно применета. Co тоа 
‘Траф Крафченко” овозможува да се потврди и времето на некои појави во творештвото на 
сликарот. Најмногу блискости, сепак, ова дело има co “кр^шевскиот” “Автопортрет” на Марти- 
носки, и “Пејзаж од Скопје”(1931 ?). Тука старата чаршија на Скопје е видена од некоја повисо- 
ка точка. Боите се стемнети; доста сурово, во тенки слоеви, се нанесени меѓу плотни co контури 
ограничени co истата тврда широка линија како во претходната слика.82

Изделена од другите дела, но придржувајќи се кон основната творечка ориентација на 
Мартиноски од оваа година, е сликата ‘Тоспоѓица Арети”. Датирана во 1931 година и изработена 
во Солун, оваа творба овозможува да се постават претпоставки за некои особености на твореш- 
твото на Мартиноски од тој период.83 Првата е дека делото “Тип”, што Зоговиќ го споменува во 
својот напис за Втората изложба на Здружението на ликовните уметници од Вардарска бановина, 
било сродно сликано и дека спаѓа во истиотжанр како и ‘Тоспоѓица Арети”.84 Оваа е женски акт 
во цел раст; телото е корпулентно, женствено и провокативно. Косата е кадрава и разбушавена. 
“Арети” носи “облека” од кокетни чевлички и гердан околу вратот. Целата става, се до зафрлената 
глава е предизвикувачка, дури вулгарна. Сликана е co разблажени темпери на хартија. Боите се 
топли: на основниот жолтеникавопортокалов и окерен инкарнат се нанесени звучни црвени, пор- 
токалови, светлоцрвени, зелени, сини петна, црти, траги, Co нив се подвлекува секој дел на лцце- 
то, градите, бедрата итн. Сликањето е спонтано, игриво, co кратки, вешто поставени потези како 
подебели и потанки линии, петна, мали плотни. О^вршините се разретчено обоени, понекаде 
пробива површината на подлогата. Контурите на^Ѕста се како “разлеани” и “растворени”. Мар- 
тиноски својот модел го пронашол во некој локал за забава во Солун. Ова дело е сродно co ис- 
кажувањето на низа париски мајстори: co монденските егзибиции на Ван Донген, co предизви- 
кувачката сензуалност и еротичност на некои актови на Паскен, Кислинг и, во извесна мера, на 
Валадон, Ф. Валотон итн. Co тоа би се потврдиле париските влијанија забележани во делата на 
Мартиноски што биле изложени на неговата прва самостојна изложба во Белград и на други места.

Мошне блиска до “Госпоѓица Арети” е сликата “Две од оние”ѕѕ: таа стилски исто така 
се врзува co веќе разгледаната творба “Композиција-Автопортрет” од 1930 година, и co неколку 
други дела од 1932 година (“На дното”, “На црвениот миндер” - или “На диванот”, “Во кафеана” 
итн.) што ги содржат поразвиени ликовните особености на оваа слика. Формите се подложени на 
истата антинатуралистичка “извртеност”; телата се масивни, co “размачкани” контури. По лица- 
та се извршени насилни промени, што како да задржуваат нешто од елементите во Пикасовите 
‘Тоспоѓици од Авињон” (во обликувањето на носот, очите, усните). Пластичната структура суге- 
рира и поврзаност co дела на германските експресионисти: Кирхнер, Хекел, Ото Милер, Грос, Ото 



Дикс, па во извесна смисла и Бекман. Пред се, поради бруталноста во третирањето на ликовните 
елементи, намерната небрежност и недовршеност во обработката на одделни детали. Боите во 
“Две од оние” се распоредени низ силни, искршени потези на Мартиноски. Употребената гама е 
карактеристична: се наметнуваат контрастите co ефектни судирања на топли и студени 
колористички моменти (дречаво жолтата, црвената, окерната 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” од 1931 (д-р 
Светозар Радојчиќ, Белград) и “Мртва природа” (“Цвеќе во зелен бокал”, Народен музеј, Смеде- 
рево), од таа или од почетокот на 1932 година. Мртвите природи за кои станува збор понатаму 
можат приближно да се датираат во истиот период. Од 1931 година е маслото “Мртва природа на 
постамент” (Ж. Ѓорѓевиќ, Белград). Композицијата е решена co карактеристичната дијагоналност 
и “надигнатост” на задните планови. Сликарски сб е предадено во неизмазнети површини, “песок- 
лива”, “гребена” фактура, co темна и топла гама на бои (придушени темнокафеави, кафеавоцр- 
веникави, затвореноцрвени и сл.), освежени co одделни понагласени светли партии. Блиска на оваа 
слика е маслото “Мртва природа co пилиња” (Народен музеј, Белград).

Кон крајот на 1931 година Раде Драинац напишал неколку дописи - фељтони од Скопје 
на разни теми. Во еден од нив, меѓу другото, одбележува: “Цели групи невработени работници во 
толпи стојат крај кејот. Шетајќи се по чаршијата наидувам на море питачи, кои буквално ги опсед- 
нуваат минувачите. Работници седнати пред ќепенците на калдрмата, чекаат...”86 Кон овој текст 
на Драинац е објавена мала репродукција на еден цртеж на Мартиноски: “Работници на улица” 
Цртежот е изведен како визуелна белешка - кроки, co гола и крајно упростена линија. Група луѓе, 
седнати и исправени, носат облека што укажува на нивната социјална положба и дека веројатно 
се муслимани. Наедно, тоа е уште еден доказ дека Мартиноски мошне рано бил готов да го забе- 
лежи своето доживување пред мотиви co социјална проблематика.

*
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Во текот на 1932 година творештвото на Мартиноски се развивало во основните стил- 
ски простори што се забележани кај многу претходни творби. Меѓутоа, нема такви елементи за 
да може co целосна хронолошка сигурност да биде утврдено дали одредени дела излагани во 1932 
година настанале тогаш или во втората пол^на на 1931 година, односно во периодот на најин- 
тензивните подготовки на Мартиноски. Заедничката изложба co Зора Поповиќ од Белград87, 
одржана од 14 до 28 фебруари 1932 година, овозможува да се согледаат многу елементи што се 
важни за проучувањето на делата на Мартиноски од тој период, како и тенденциите на натамош- 
ниот развој на неговото творештво.

Од друга страна, и односот на критиката кон Мартиноски во врска co оваа изложба по- 
кажува сериозност на пристапот и, co мали исклучоци, изедначеност на критериумите co кои е 
оценувано неговото творештво.8 8 Така, се истакнуваат неговата младост и талентот, напредокот 
од претходната изложба, no и сите недостатоци што, спорец авторите, се гледаат во изложените 
дела на Мартиноски. Инаку, сите ги оценуваат како еден вид експресионизам. Овојпат, оваа оп- 
ределба е искажана мошне понагласено, co прецизно оформени показатели за нејзина потврда. 
Од нив, навистина, произлегува содржинска и формална сообразеност: недвосмислена психолош- 
ка, стилска, занаетско-техничка усогласеност и поврзаност на Мартиноски co експресионизмот, 
од еден посебен, неконвенционално устроен тип, поинаков од сето она што се случува во тоа време 



co сликарството на Југославија; дека Мартиноски е непоправлив експресионист и како таков един- 
ствен доследен претставник на таа школа кај нас.8 9 Сава Поповиќ смета дека сите недостатоци 
(во композицијата, колоритот, претераното психологизирање) 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 Западот”. Во “Време” Драган Алексиќ вели за уметникот дека е сликар 
кој се одликува и co оригинален колорит; затоа ова сликарство е “вистински особено, а неговите 
платна се мошне интересни”’ ° Растко Петровиќ одбележува дека Мартиноски покажал оти “меѓу 
сите наши сликари има најсмел, најмлад темперамент”, истакнувајќи редица особености на него- 
вите дела што се суштествени за експресионизмот:” ..тој...распоредувајќи ги по еден динамичен 
план односите на масите и боите, ги деформирал ликовите на оние што ги портретирал, претста- 
вувајќи ги co едно око или без очи воопшто...”’1 Петровиќ ја истакнува поврзаноста на Марти- 
носки co Модилјани, но и дека е “итука, по својата природа, многу потврд, поостар и побрутален”; 
тоа се гледало и од несентименталниот, исчистен од чувствителност колорит и од “опасноста сли- 
ката на Мартиноски да премине во графика или барем да означи некој вид маниризам”.92 Според 
Пиво Караматиевиќ, co Мартиноски како да “владее некоја таинствена сила што...го фрла...на 
работ на нервно напнато творење”. И, нагласувајќи дека неговите дела имаат необично многу 
живост, Караматиевиќ смета дека Мартиноски повеќе се приближува "кон германското сликарско 
психологизирање, иако поминал низ Париската школа”.’3 Милан Кашанин ја истакнува новината 
на ликовното изразување на Мартиноски, неговиот “суров и несентиментален темперамент”, co 
специфичности карактеристични за експресионизмот:"... додека мнозинството наши млади сли- 
кари одат зад примерот што го дадоа Матис, Утрило, Вламенк, Дерен и, во подалечна линија, 
Сезан и Ван Гог, дОтогаш на Мартиноски му се поблиски Модилјани, Кислинг, Сутин и извесни 
германски сликари”94. Како и кај нив, и кај Мартиноски цртежот доминира над колоритот, кон- 
струкцијата над реалистичкото бележење, слободата на експресијата над совладувањето на впе- 
чатокот.

Во критиките има објаснувања за подлабоките мотиви во определувањето на Мартиноски . - < ■ 
за експресионизмот. Така, се укажува дека ставот на уметникот мора да се објасни само co навле- 
гување во "психолошките околности на самото творење”: гротексноста и трагизмот на линијата 
на експресионистите е израз на човековата духовна состојба, како што вели Драган АлексиК.’5 
Тука е искажана и една оцена, што е во соодветство co другите мислења за Мартиноски: “И кога 
еден уметник од средина како што е нашата Јужна Србфѓгпројавува еден нималку задоцнет став 
спрема животот низ уметноста, тогаш ни изгледа дека работата е мошне совесна и мошне иск- 
рена.” Овој автор ја одбележува и поврзаноста на Мартиноски co средновековното сликарство, 
согледана во посебниот третман на линијата и колоритот, особено во некои портрети; нешто co 
што се 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 најваж- 
ните сликарски способности: смислата за композиција” За колоритот на Мартиноски оцените се, 
исто така, различни: некои негативни моменти истакнува Кашанин, но тој го нагласува и непос- 
редниот пат и цел на Мартиноски, новото што го внесува тој во Вашата уметност. Кашанин одбе- 
лежува дека смелата композиција и изразната линија го доведуваат Мартиноски до работ на 
карикатуралноста и "до тешки какофонии во колоритот”. Освен Р. Петровиќ, позитивно мисле- 
ње 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 занимава co 
мртвата природа и пејзажот.



14. Две девојки, масло, 1932 15. Раде Драинац, масло, 1932 (изгубено)

Мартиноски се претставил co 22 творби, главно слики и неколку цртежи. Меѓу фигурал- 
ните мотиви се наоѓале и делата: “Порок”, “Џанам”, “Раде Драинац”, “Емша”, “Спортистка”, 
“Циганка”, “Мојата мајка”, “Ајша”, “На дното”. “Портретот на Раде Драинац” го знаеме само од 
репродукцијата објавена во текстот на Сава Поповиќ, зашто оригиналот е непознат. Делото 
завршува една понагласена конструктивистичко-пластична епизода во творештвото на Марти- 
носки, како во маслата “Автопортрет” и “Граф Крафченко” од 1931, и истовремено се “отвора” 
кон некои други творби прикажани на изложбата. Од сите дела на изложбата во критиките нај- 
многу е споменувана сликата “Порок” (1931/32). Овој полуакт на седната млада жена, која-вб jfe- 
вата рака држи цигара, е обликуван co вретенесто-цилиндрична заобленост и издолженост, видена 
особено кај многу женски актови на Модилјани. Телото е изведено co танки, но видливи контури. 
Површините меѓу нив се дискретно модулирани во жолтеникаворозикав инкарнат, co “плитко”, 
изедначено нанесени бои. Деталите на лицето £е шематизирани до карикатуралност: некаква 
“мешаница” од процедури видени во делата на Модилјани, Грос, 0. Дикс и др. Да потсетам дека 
“Порок” ја открива онаа посебна тематска област во сликарството на Мартиноски од првата по- 
ловина на триесеттите години што е поврзана co проституцијата и еротската уметност. Погледната 
од тие аспекти, сликата “Порок” има програмско-симболично значење во уметноста на Марти- 
носки. Сите стилски особености се синтеза не само на модилјаниевски композиции, цртачки и 
колористички елементи, co наметливата бруталност, провокативност и деформација на извесни 
мотиви карактеристични за експресионизмот, туку и се поврзани co истанченоста на византиската 
иконографска шема, во еден предизвикувачки промискуитет: меѓу нешто приземно и одбивно - 
co нешто што е возвишено и благородно. Ото Милер, германскиекспресионист, co своите чести 
претстави на разголени Ромки или вљубени двојки, несомнено е најблизок на Мартиноски. Меѓу- 
тоа, во тој период немало какви и да е можности за непосредно влијание.96 “Порок” може да се 
смета како еден детаљ од естетската амбивалентност на формите на експресионизмот воопшто. 
Да се потсетиме на “Мадона” на Едвард Мунк, во која сензуалноста, опсесијата co страсната желба 
за жената речиси “богохулно” сраснала co асоцијацијата на еден сакрален поим - лик. Co “Порок” 



Мартиноски уште еднаш ја потврди својата осаменост во тогашното југословенско 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 блискост co сликата “Порок” 
има делото “На дното”.97 Од друга страна “На дното” е поврзано co сликата “На црвениот 
миндер” ’8 Co овие две дела “На дното” и “На црвениот миндер”, уште еднаш се докажува твореч- 
киот немир на Мартиноски, врз основната експресионистичка стилска насоченост. Додека 
“Порок” е дело сето стегнато во цврсти облици, сликите “На дното” и “На црвениот миндер” и 
порано разгледаната “Две од оние”, произлегувајќи од ист основен пластичен концепт, се “разне- 
битени” структури. Нивните тела и главите ја задржале “цилиндричноста”, заоблените делови 
како појдовен систем во градењето на сликата." Контурите се изведени co искривена, поаглеста 
и тврда линија, нееднакво “влечена”, co поголема или помала небрежност. Плотните, омеѓени co 
вакви контури, имаат “растресени” и неизедначени колористички површини. Боите се нанесувани 
како во сликата “Две од оние” (“Две девојки”). Упростувањето на ликовите е спроведено co намет- 
лива карикатурална деформација како во некои дела на Пабло Пикасо, Кирхнер и Хекел. Се 
нагласува марионетско-кукленскиот впечаток во искривените тела, во наметливата дречлива боја 
на облеката и на косите (лимонжолтата, крвавоцрвената, кобалтнозелената, темносината, напад- 
ножолтата, кафеавата итн.); во дезорганизираната композиција co скржави, но карактеристични 
детали се инсинуира амбиент (кафеанска маса, столови, тезге, “Црвен миндер” и сл.), што им од- 
говара 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”100 е една од многуте претстави на Ромки и муслиманки, кои Мартинос- 
ки ги создаде веќе во првата половина на четвртата деценија. Во нив е применета стилизација на 
творбите, инспирирана од Модилјани и Сутин. Од 1930 до 1932 година се гледа (постепено нама- 
лено) нивното подведување под здржана кубистичко-конструктивистичка обработка. Истовре- 
мено, сета изразност на Мартиноски содржи понепосредно, посурово, така да се рече, “балкани- ' < 
зирано” третирање на ликовните средства. Тоа произлегува од комплексни психолошки причини, 
можеби интуитивни или потсвесни реакции на уметниковата личност, понепосредно доближена 
до животната фактура на неговите личности - мотиви, отколку што би значело некои пропусти 
предизвикани од недостиг на професионална совесностЈни ликовна култура. Причина за тоа е 
страсната сроденост co горчливата животна стварност, општествените состојби незасегнати 
од надворешен рафинман, co социјално и духовно декласираната група луѓе што е извор на него- 
вите творби. Овој момент е третиран шематски и неточно во критиките за делата на Мартинос- 
ки 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 муслиманска 
облека. Површините се насликани така што на еден потанок долен слој се нанесени петна, црти, 
појаси размачкана боја. Почисто и попедантно бојата е третирана на лицето, co благи нијанси што 
ја подвлекуваат стилизацијата и шематичноста на деталите.101 Маслото “Џанам”1 °2, претставува 
варијанта на постапката во сликата “Ајша”. Меѓутоа, обликувањета на главата, психолошката 
карактеризација на ликот, веќе внесува новини што ќе се развијат целосно во еден подоцнежен 
период. Стилизацијата е погрижлива, без нагрубување на физиономските белези: тие веќе инси- 
нуираат значително поголема блискост co Кислинг отколку co Модилјани. Милозливоста, неаг- 
ресивноста на ова дело, најверојатно, беа причината за тоа што тоа беше толку често излагано, 
дури и тогаш кога Мартиноски веќе имаше други творечки преокупации.103



16. Еврејско мало во Скопје, 
масло, 1931/32

Покрај “Ајша” и “Џанам”, во написите104 од 1932 година се споменуваат уште неколку 
слики: “Циганка”, “Емша”, “Мојата мајка”, “Спортистка” .*05 Можната слика “Емша” стилски 
произлегува од модилјаниевски и конструктивистички моменти: ликот на млада девојка во мус- 
лиманска облека е уште повеќе сроден co “Портрет на Олга” (1930), отколку co “Ајша”. Според 
тоа, “Емша” можела да биде настаната кон крајот на 1931 година106 (МСУ, Белград, ?). “Емша” е 
седната девојка, co кокетно извиена става на заоблено, кревко тело.107 “Цилиндричноста” на об- 
лиците е карактеристична и за неа. Главата е речиси јајчесто-елипсовидна. А “монѓоло^дната” 
физиономија, манирично извитканиот нос, косите “бадемести очи” и сл., се мошне блиски и co 
решението на “Ајша”.

Потпирајќи се, пак, врз искажувањата на Караматиевиќ, некои наслови од изложбата 
можат да се поврзат co познати дела: “Во пог^ед на 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 Мартиноски 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 настанато во втората половина на 1931 година. Сликата “Мојата мајка” (од самиот 
почеток на 1932 година), претставува старица во темна облека, седната на старински стол, co раце- 
те на скутот. Крупната глава е co заоблен, благо издолжен лик. Деталите се грижливо предаде- 
ни, co здржан експресионистички третман близок до Оскар Кокошка. Боите се положени во 
“зрнеста”, пастуозна фактура. Одбегната е стилизацијата, “психологизирањето” и антинатуралис- 
тичката преобразба, што се забележуваат кај други дела на Мартиноски од оваа изложба во 1932 
година. “Циганката” од написите е веројатно маслото кај д-р М. Пејовиќ во Ниш.110 Нејзината 
глава е предадена co посурова ликовна морфологија, co масивни форми.

За пејзажите во приказите е речено дека некои се понови, а други постари. Таква е сли- 
ката “Еврејското маало во Скопје” која е многу сродна co “Ајша”, “Џанам”, а се разликува од 
другите пејзажи, особено од “Пејзажот од Скопје” од 1931 година. Сликата “Еврејското маало во



Скопје” е решена геометриско-конструкти- 
вистички. Композицијата е цврста, збиена. Пла- 
новите се карактеристично “планиметриски” из- 
ведени. Се вкрстуваат или се пробиваат меѓу- 
себно под остри агли геометриски обликувани 
површини. Илузионистичката описност е нару- 
шена. Боите се звучни, чувствувани co некаква 
медитеранска топлина, но co посмирени (иако јас- 
но дефинирани) тонски односи.

Во еден напис се споменува и “Риба”, како 
едно од најуспешните остварувања на Мартинос- 
ки.112 Формите во “Риба” се градени co “внатре- 
шен цртеж”, предаден co потези во сите насоки, 
нервозни и развлечени co контури наместа 
подвлечени, а наместа раскинати. Се е засилено co 
задниот надигнат план како и во некои дела на 
Сутин, co кои оваа “Риба” на Мартиноски има нај- 
многу сродности. Боите на покривката се стем- 
нети, послужавникот е нечисто жолтозеленикава 
површина, а рибата е зеленосива, co поединечни

17. Даница Антиќ, молив, 1932 акценти на жолта и портокалова. Како акцент е
. поставена жолтозелената боја на лимонот.

Оваа изложба претставувала важна етапа во творечкиот развој на Мартиноски. Делата 
изложени на неа се “успешен резултат на една интересна сликарска замисла” и “претставуваат и 
нов пат во нашата современа уметност, на која исе потребни вакви освежувања”.113 Одбележувани 
се и редица критички забелешки, при што авторите не забораваат да ја укажат посебната улога 
на Мартиноски, неговиот талент и младоста. Можеби исклучок прави, нешто пристрасната и * 
априористичка оцена на Сава Поповиќ.114

Мартиноски во мај 1932 година учествувал и на Четвртата пролетна изложба во Белград, 
co сликата “Акт” (бр. 74), за чија идентификација се јавуваат повеќе тешкотии. Неколку актови, 
на кои е претставена извесна Цвета, се идентично слик^и,11Ѕ co нагласени, широко расчленети, 
“браздести” и “густи” потези. Облиците се извлечени, долги, co “растворени” контури. Деталите, 
поради начинот на сликањето, се скициозно-импулсивно нафрлени. Во боите доминираат темно- 
окерната, окерножолтата, жолтата, црвената и розикавата. Бидејќи засега не се познати 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 времето на одржувањето на 
изложбата, произлегува дека Мартиноски учествувал и co еден свој автопортрет!116 Така, при 
споменувањето на изложените автопортрети на повеќе уметници (Т. Кризман, Т. Швраќиќ, Т. 
Краљ, И. Мештровиќ, Б. Стевановиќ, Т. Росандиќ, П. Поморишац, М. Тартаља итн.), за Марти- 
носки се одбележува: “Мартиноски просто изненади. Неговите вистински очи имаат навистина 
некаков копнеж што пробива во бесконечност, но никогаш човек не би можел да заклучи дека 
неговото лице може да оддава толкава расна суровост и ширина на духот. Тој во животот, сепак, 
е поинаков човек, но неговите платна го претставуваат ваков каков што е на овој автопортрет”.117 
Мартиноски се претставил себеси на понапредната возраст, без особениот шарм од други негови 



автоприкажувања (Васил Лепчевски, Скопје). Co овој “Автопортрет” Мартиноски е многу поблизу 
до драматично нагрубените ликови во делата на Сутин, Кремењ и Кикоин.

За “Пролетната изложба најужносрбијанските сликари” во Скопје Мартиноски работел 
во жирито, заедно co неговите пријатели д-р Д. Недељковиќ и д-р Ф. Месеснел. Бил изработен 
плакат од Петар Бибиќ, сликар и вајар. На изложбата Мартиноски изложил неколку дела: 
“Циганка”, “Две од оние”, “Риба”, “Пејзаж”, “Мојата мајка”, “Скица”, “Скица”, “Скица”, “Фигу- 
ра” (скулптура). Експонатот “Фигура” (скулптура) е веројатно малата гипсена пластика настаната 
2 години порано (1930, Скопје, семејство Мартиноски). И co оваа скулптура, под општа инспира- 
ција од Бурдел, Пачуреа и Барлах (при што аглестите форми на Барлах се смекнати co поголема 
заобленост и издолженост на формите), Мартиноски се потврдува како “непоправлив” експресио- 
нист; тука е изделен и од она што можело да се сретне во тогашната југословенска скулптура. Се 
јавува и како прв школуван вајар во Македонија.

Од цртежите од таа година е зачуван само датираниот “Портрет на Даница АнтикОвој 
цртеж, меѓутоа, не бил изложен на скопската пролетна изложба. Според него цртежите на Мар- 
тиноски биле изведени co остра, вешто манипулирана линија, која низ блага геометричност го 
извлекува она што е битно во дадениот лик или фигура.

За учеството на Мартиноски на оваа скопска изложба се произнесе неговиот колега 
Лазар Личеноски. Укажувајќи на отсуството на Вангел Коџоман, Кирил Караџа и др., Личеноски 
одбележува: “Она што на оваа изложба и дава свежина и сериозен тон, тоа се трудовите на г. 
Никола Мартиноски. По концепција на Модилјани, па дури и на Зак, тој дава понекогаш мошне 
духовити стилизации во цртежот. Најдобри творби на оваа изложба се неговите “Риба (бр. 41) и 
Циганка (бр. 39)".'18

Во оваа година се зацврстува соработката на Мартиноски co “Облик”. На седмата излож- 
ба на “Облик” во Белград (ноември 1932) Мартиноски учествувал co пет дела (“Пејзаж”, “Циганка”, 
"На диванот” “Ученичка” и “Портрет”); во портрет го продолжил дотогашцото стилско движе- 
ње како на пример во сликите “На дното”, “Порок”, “Портрет на Раде Драинац” итн. Ивќссна 
“иконичност” на овој лик, неговиот експресионизам е одбележан и од критиката.1 w Таа ја повтору- 
ва врската co Модилјани, нагласената деформација пгго оди до гротескност, колористичката недо- 
следност, особената приврзаност 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 е сликата “Три Грации” (сега во Белгрјјд),121 а е блиска co маслата “Две 
од оние”, “На дното”, “На црвениот миндер”, “Порок”. ИститеЅчодели сега имаат малку поблаги 
контури на облиците, понежна сензуалност, а дејствуваат отпуштено, co здржана женственост. 
Некои детали се цртачки и колористички шематски и речиси згорнично довршени. Физиономиите 
се карактеристично карикатурално издолжени, преку линеарно колористичката стилизација: се 
гледа малку посилното, “експресионистичко” наследство, извлечено од многу фигури, актови и 
ликови на Кирхнер, Хекел, Бекман, Дикс итн. Врз нечиста бледожолта боја на телата, co “размач- 
кување” на потезите, се нанесени кратки, неправилни, обоени траги, главно потемни жолти нијан- 
си, темноокерна, кафеавоцрвеникава. По лицата се нафрлени петна co агресивна звучност, што 
контрастираат co темниот или светложолтиот или “црвеникав^от” овал на распуштените коси. 
Интензивното црвенило на циванот и столот, одделни партии на синото и зеленото, се поста- 
вени како чисти плотни, без градирање на нијансите, односно само колку да се инсинуира ам- 
биентот.

Особено е интересна сликата “Во кафеана 1Г.122 Претставува внатрешност на некој локал 
(се чини скопскиот “Океан”), разрешена co сите карактеристики веќе забележани кај делата “На 



дното”, “Две од оние”, а особено, во ликовна и психолошка смисла, кај “Порок”. Од друга стра- 
на, “иконографски” најцелосна споредба може да се направи co сликата “Композиција” (или “Во 
кафеана Г) од Крушево (1930). Сцената е грчевита, наместено весела, поточно распуштена. На- 
гласени се карактеристичните стави и движења на телата на одделни фигури (пејачката, жената 
co цигара, хармоникашот); жовијалната, речиси анимална психологија и емотивност на лицата 
на жените, мажите. Облиците се заоблени и речиси геометриски дотерани во одделни делови. 
Физиономиите се шематизирани како и во “Порок”: зјапнатите усти, хипертрофираните очи и 
носови го нагласуваат карикатуралниот, статичен и марионетски аспект на овие ликови. Тука 
Мартиноски нагласено се доближува до аспектите на сликарскиот израз на германските 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. Споредена 
co некои дела на Игњат Јоб и Маријан Трепше, оваа слика на Мартиноски покажува колку маке- 
донскиот уметник во овој период е обземен 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 својата содржинска и формална поставеност 
творештвото на Мартиноски - без оглед на тоа дали постои свесна тенденција на авторот - се 
доближува до аспектите на некои видови социјална или ангажирана уметност. Инаку, сите овие 
дела треба да настанале од крајот на 1931 до крајот на 1932 година.

2. ОД ЕКСПРЕСИОНИЗАМ ДО РЕАЛИЗАМ (1933-1935)

Со изложбите на делата на Мартиноски од 1932 година во главни линии завршува пери- 
одот на неговото уметничко “раѓање” и стилски развој што е поинтензивно поврзан co особенос- 
тите на францускиот и на германскиот експресионизам. Натамошниот развој на овој уметник нема 
да ги исклучи од изворите на неговата инспирација импулсите што ги доби од таа своја неколкуго* <
дишна определеност: во структурата на некои модерни правци и настојувања да ги бара најсоод- 
ветните изразни средства за својата чувствителна уметничка личност. Мартиноски беше предо- 
дреден за тој специфичен метод на поливалентно пластично изразување,^о му е својствен на 
европскиот експресионизам од дваесеттите и од почетокот на триесеттите години, пред се. Тоа е 
оној стремеж да се соопшти својата личност низ “ослободување” од сите кошмари, трауми, страсти, 
што ги раѓа современото општество, неговите етички пропасти. Но и како изградување на резерва 
спрема големите идеи и идеали, зашто и тие често се доживеани како лага или како вид на отуѓу- 
вање на уметниковата личност од нејзината човечка суштина. Наспоредно co тоа, тука е присут- 
но и чувството на уметниковата вина: зашто многу од тие пороци, рак-рани на современото опш- 
тество, многу од тие визии на неговото “дно”, често како да ја “скокоткаат” неговата личност, 
откривајќи некои темни простории на сопственото битие. Иако кај Мартиноски постоеше обид 
грдото во животот да се преведува co “грда” пластична форма, тој не ја доведе својата изразност 
до оној тип цинична деформација што се среќава, на пример, кај Грос, Мартиноски воспоставува 
одредена дистанца во третманот на темите co личности од скопското дно, co што не ги засега 
докрај длабинските причини, крајните мотиви на нивната општествена и животна ситуација; но 
сепак е многу “погорчлив” отколку, да речеме, Игњат Јоб во некои дела co “баханални” визии, 
зашто кај Мартиноски постои одредено “жртвување” на привлечноста на изразот, во интерес на 
неговата намера предметот да го соопшти на ангажиран, патетичен 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 концепт. Во обработката на даде- 
ната тематика или мотивски проблем, сообразувај- 
ќи се co задачите што му ги претставува тоа, Мар- 
тиноски сепак го следи, се повеќе зависи и од 
влијанието на публиката, на оние што ги прифа- 
ќаат неговите дела. Разновидноста на ликовните 
пристапи на Мартиноски се повеќе е условена и од 
тоа сообразување co желбите на потенцијалната 
клиентела. Оттука веќе до овој момент (до 1933 го- 
дина) неговата “продукција” во областа на мртви- 
те природи и одделни пејзажи, иако во главни 
линии не е надвор од општото стилско движење на

» \ уметникот, го покажува “двоењето” на неговата
личност. Извесна “корозија”, бавното смирување 

18. Во кафеана, молив 1934 на агресивното и на предизвикувачкото во 
творештвото на Мартиноски за еден малограѓански менталитет никогаш нема да се изведе до- 
крај. Зашто, по линијата на формално-стилските карактеристики творештвото на уметникот ќе 
еволуира, но тоа нема да уништи една особина на неговата уметност: свртеноста кон човекот, кон 
неговата фигура и лик, како посебна животна определба за хуманистичка, човекољубива фило- 
зофија икако ликовно - естетски интерес. Мартиноски нема да ја крие во своите дела социјална- 
та ситуација, што ќе ја гледа во Македонија од пред војната. Меѓутоа, оние што ќе ја консумираат 
неговата уметност, нешто што се случи и co најреволуционерните, во содржинско-формален пог- 
лед, уметнички дела на нашата епоха, ќе ја извршат истата онаа “операција” на “умртвување” - 
на преобразување на се што е провокативно и “конспиративно” во бизарност, во несекојдне^ност, 
во монденска куриозност и надворешна “пикантност”. Несомнено е дека Мартиноски умее и за 
таков интерес да даде доказ за својата творечка “сообразливост”. Одделни поставувања спрема 
неговото творештво ќе ја истакнуваат (понекогаш co прецизна тенденција и co одредена праг- 
матичност) таа врзаност на Мартиноски за специјалниот пејзаж на едно време, не одречувајќи ја 
нејзината ликовна вредност. Меѓутоа, овој процес во уметничкиот развој на Мартиноски е мошне 
рамномерен, без нагли промени. Порано усвоените пластични методи и формули постепено ќе 
се развиваат, така што секоја промена изгледа неумоливо произлезена и условена од претходна- 
та етапа, но и од влијанијата што уметниковата личност ќе ги претрпи во својот натамошен умет- 
нички и животен пат.

Каде се движеле разбирањата на Мартиноски во тоа рреме можеме да согледаме од еден 
текст објавен на почетокот на 1933 година во скопскиот весник “Вардар” од пријателот на Мар- 
тиноски, Растко Пуриќ. Покрај кажување на редица горчливи моменти од животната стварност 
на уметникот'23, Пуриќ зборува за неговата солидна култура, за прекрасниот и незадржлив тем- 
перамент и ги одбележува најинтересните карактеристики на делата во ателјето на Мартинос- 
ки: "...Ona најинтересното што може да се сретне во скопската чаршија, цигански девојчиња и 



момчиња, стил на егзотика, идеалистички, како што е и г. Мартиноски идеалист во својата љу- 
бов спрема се. Тој е наедно крајно идеалистички социјален и тоа го пројавува на своите платна. 
Но, што е најважно, тој се создава самиот себе се понов и понов, посилен, подобар, пооригинален”. 
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 социјалност” 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 соци- 
јалното, непоттикнат од некоја цел надвор од релацијата на уметниковата личност спрема лич- 
носта на другите, како сочувство, како учество во нивната социјална положба.

За 1933 година се врзани и првите остварувања на Мартиноски во ѕидното сликарство. 
Од авторот (Јован Костовски) 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 Шкаперда, “ја имала таа среќа” во нејзиниот хол да бидат сместени фреските на Марти- 
носки, “најголема инвестиција” што еден богат човек можел да си ја допушти "во денешново 
време”. За жал, немаме 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 сли- 
карство, мошне е важно согледувањето на нивните карактеристики - онолку колку што тоа го 
допуштаат скудните податоци.125 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”, постапка што се означува како “проста, но пластична замисла”.126 
Co оглед на тоа дека оваа фреска е повторно (во 1979) откриена, иако co значителни оштетувања, 
можеме полесно да ги следиме овие тврдења. Другата (уништена) фреска, наречена “Јужносрбиј- 
анска идила” била многу покомплицирана во композицијата, во цртежите, во боите и во “нивни- 
те преливи, растурени во еден простор толку полн co живот, ритам и страст”.122 Ова второ дело 
на Мартиноски е симболична слика, “полна co воздух... co некоја винска опиеност, co нашинска - • <' 
музика и нашински оган. Таквите слики старите ги викале Абоданс (на латиница; всушност треба: 
Абонданс, м. з.), Сиесте, Кончерто итн. Ние би ги нарекле 'теферич', зашто обработуваат наш 
живот и наша психологија.”128 Боите биле мошне интензивни (сината, зелената, кафеавоокерната, 
црвената итн.), co карактеристични тонски вредности, што веројатно ја подгревале таа анак- 
реонска, пасторална и дионизиска атмосфера. Во обете фрески ликовната постапка покажува 
извесно смирување, здржување на изразните средства, а позабележливо во “Шумадиската идила”: 
тука формите понагласено се заоблени, грациозни, дури кокетни, задржале нешто куклено, марио- 
нетско во претставите на Мартиноски. Ликовите особено го подвлекуваат овој аспект, co стили- 
зација навистина прециозно-иконски дефинирана: издолжени, “дињесто” тркалести глави и об- 
лик на лицата, накривени настрана co чудна милозливост и нежен манир; деталите се стилизирани, 
co нагласување на извесна шематичност и декоративност (големи, “бадемести” очи, издолжени 
носови, малечки усти итн.). Во “Јужносрбијанската идила” ракурсите, извртеноста, необичноста 
и карактеристичноста на ставите, понагласената “аглестост”, издолжсцост на контурите и дета- 
лите на облиците, ја нагласуваат експресивноста на сцената, поголемата сетилност, вознемвреност 
на изразот. Во оваа творба Мартиноски е поблиску до одделни дела на некои наши и странски 
уметници. Меѓутоа, несомнено е и се понагласеното инспирирање од византиската ликовна есте- 
тика, особено во одделни решенија: композициони, цртачки, колористички, и во психолошката 
обработка на ликовите, во која е спроведена една ненаметлива, лирски доживеана спиритуалност.



Овие тенденции кон една не само теоретски формулирана поврзаност co нашата средно- 
вековна уметност, освен во делата во куќата Шкаперда, Мартиноски ги изрази и во некои други 
творби од 1933 година.

Една од сликите која веројатно е од 1933 година, е “МладоТурчинче”, масло 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 аспек- 
ти се забележливи и во некои дела на Мартиноски објавувани во 1933 година во “Вардар”:130 по- 
степеното приклонување кон поздржана експресивност, милозливост, отпуштеност, статичност, 
неагресивност. Некои карикатури на Мартиноски, објавени во скопскиот хумористичен весник 
“Каравилје”, се сосем во духот на неговите кроки-цртежи од “Вардар”: нагласена шематичност, 
гротескност на деталите итн. Меѓу нив се изделува цртежот-карикатура објавен во бр. 5 на 
“Каравилје”, co мошне карактеристичен текст, поттикнат од одредени шегобијни цели, но можеби 
и поради некаков друг вид алузија.131

На пролетната петта изложба во Белград, во мај 1933 година , Мартиноски ја излагал 
сликата “Композиција”. За тоа што се “крие” под овој наслов може донекаде да ни помогне опи- 
сот на Десимир Благоевиќ, кој главно позитивно ја оценува оваа творба на Мартиноски.132 За 
истото дело Растко Петровиќ има само патемна забелешка.133 Драган Алексиќ е поопределен во 
својата добронамерна, но остра забелешка, иако нагласува дека Мартиноски е “реномиран 
сликар”, мислејќи дека е слабо претставен.134

Учеството на Мартиноски на осмата изложба на “Облик” во Загреб и ЈБубљана, на која 
бил претставен co неколку дела (“М. Тривановиќ”, “Ајша”, “Композиција”, “Џанам”, “Мртва 
природа”, “Скопје” и “Порок”)1 зѕ, било несомнено добро забележано од критиката. Оцените се 
мошне разновидни, остри и неконвенционални. Тоа е особено карактеристично за написите 
објавени во Загреб, поради една поставеност на загрепската критика спрема “Облик”: 
скептичност спрема естетската платформа на групата, во споредба co она што на критиката и 
се чини дека го открила самата изложба. Особено се анализираат настојувањата на “Облик” 
да ја нагласува својата поврзаност co современите движења и активности во Париз. Тој Љект. 
се оценува двојно. Се 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 ликов^ 
но движење, како што е тоа, на пример, во Загреб успешно реализирано кај младите групира- 
ни околу “Земја”. За ова пак се обвинува влијанието на Париз.137 Посебно карактеристичен е 
долгиот текст на Душан В. Црногорчевиќ.138 Тоа е повеќе аналитичко-проблемски пристап от- 
колку ликовна критика. Стремежот да биде објективен, Црногорчевиќ го спроведува доста 
неуспешно. Тој смета дека на изложбата се разоткриваат два противставени пристапа кон умет- 
носта, кон толкувањето на нејзината функција, улога и значење, во рамките на едно социјално 
постоење и дејствување. Црногорчевиќ е за она разбирање кое уметничкото творештво го 
прифаќа како самоцелна суштина, незаинтересирано за програма, за цел надвор од неговото 
постоење како “убавина”. Другиот пол, според Црногорчевиќ, е творештво што сака “да служи”, 
да се ангажира во социјалната стварност во која се остварува. На чело на таквите дела Црно- 
горчевиќ ги става творбите на Мартиноски,139 на кои би можела да им се стави етикета 
антиуметност или неуметност, “нешто заради мотивот, уште повеќе заради начинот на обра- 
ботката и заради техниката на обработката”. За да се претстави како објективен судија, 
Црногорчевиќ ги дели творбите од оваа изложба само како “уметност бр. 1” 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. “Уметноста бр. 2” има за цел 
“социјализација” и “пропаганда” за “вистината” и “напредокот” на општеството; таа сака да му 
ги покаже на општеството неговите мани, да увиди дека тие треба да се поправат и изменат. 
Сликањето на “понижуваните и навредените, робовите на страстите и лошите господари, кои 
се задушуваат од беда, кои ги упропастуваат порокот и злосторството, кои го сочинуваат така- 
наречениот општествен талог”143, е задачата на оваа уметност. Црногорчевиќ изведува уште 
една разлика меѓу двата типа односи кон уметноста и кон нејзиното разбирање. Ја нагласува 
пресудната улога на начинот на обработката, на формата co која во даденото дело е соопштена 
една идеја, односно содржина, за да заклучи 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 Црно- 
горчевиќ навестува дека социјално-ангажираната уметност го пренебрегнува токму тој момент, 
па поради тоа и самата треба да биде игнорирана.

Овие размислувања на Црногорчевиќ за Мартиноски се искажани во една средина каде 
модерните правци и настојувања навлегле многу порано и во неспоредливо позначаен обем от- 
колку во Македонија. На загрепската средина не и бил туѓ експресионизмот, особено оној што 
може да се означи како социјална уметност. Да се потсетиме, меѓу другото, на дејствувањето на 
групата “Земја” (1929-1935). Очигледно е дека делата на Мартиноски дејствувале 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 модерно- 
то, ангажирано ликовно творештво. Од друга страна, Павлеков за Мартиноски и Личеноски се 
изразува како за сликари кои заборавиле дека суштината на уметноста се разрешава само co ли- 
ковна дарба и co настојување на ликовниот квалитет. За обајцата македонски уметници вели дека 
сакаат да ја “покриваат својата суровост co современи колористички манири”, но недостигот на 
чувство за еквилибар 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 неговите дела.142 Додека во неговото мислење има елементи што забеле- 
жуваат некои особености на Мартиноски, критиката на Иво Франиќ е зачудувачка co своите оп- 
ределби, по линија на чисто ликовно-стилската анализа.143

Од своја страна, љубљанскиот печат само патемно, конвенционално и очигледно без 
интерес го одбележува присуството на Мартиноски во истата оваа изложба на “Облик”, која од 
Загреб била пренесена во Љубљана. Така се одбележуваат истите оние дела што, како и во Загреб 
и Белград, повеќе ја “провоцирале” критиката.144 Воопшто не се споменати другите негови дела, 
на пример “Пејзажот од Скопје”, кој всушност, ги содржи сите суштински елементи на стилот на 
Мартиноски од тоа време.145 Главно е дека неговата “осаменичка судбина” во барањето на нова, 
лична естетска визија, соодветна co неговото време, не е определена само од “заостанатоста” на 
скопската средина. Во неа, сепак, ако не во “официјална форма” (што создаде привидна претста- 
ва дека прво бил признаен “надвор од Скопје”, за да биде после прифатен и тука), тогаш сигурно 
co респектот, вниманието и довербата што му ги укажувале неговрте пријатели, Мартиноски 
наоѓал сили да истрае во некои свои истражувања. Неколку личности во Скопје ќе ја означат 
неговата уметност и во своите текстови како нешто посебно и ново во целата југословенска умет- 
ност, поврзувајќи се, така, co ретките сродни мислења на некои белградски критичари (на при- 
мер Кашанин), што биле искажани за неговите први белградски настапи, а што ќе станат многу 
почести во натамошниот развој на творештвото на Мартиноски.



Co “Облик” во 1933 година Мартиноски настапил и во Белград, на десеттата изложба на 
Групата. На оваа изложба Мартиноски учествувал co некои свои дела: “Циганска слава”, “Ајша”, 
“Циганка” и “Риби”. “Циганска слава” (Народен музеј, Белград) за Мартиноски е програмска 
творба: навестува негов нов стилски јазик - поточно нова стилска морфологија.146 Како жанр, 
композиционо и содржински-формално е блиска co бројни сродни творечки остварувања низ ис- 
торијата на уметноста. Композиционата шема, преку ексцентрични карактеристики: нагласени 

етнографски детали, минуциозно разре- 
шување на психо-лошката ситуација на 
темата, co изразите на лицата, докрај ја 
извлекува смислата на една социјална 
група, нејзината посебна животна фило- 
зофија и посебниот социјален ритуал. 
Формите на телата се издолжени, 
цврсти; нивните површини “блескаат”, 
co моделација реалистички дотерана, но 
без академска ригорозност, a co многу 
вешти ефекти на темно-светли 
градирања и противставувања на обое- 
ните плотни. Впечатлива е смислата за 
ритам и експресивност на секој елемент 
во композицијата. Ова дело веќе 
навестува еден развој што ќе дојде по 

1935 - 1936 година, но кој, се чини латентно бил присутен уште порано.
Во сликата “Риби”147 грижливо е предадена материјалноста на рибите, co фини пластични 

линии и колористички ефекти. Фактурата има одредени “тактилни” вредности: 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 одзбмагѓг 
блескавоста и “мазноста” на фактурата; co тоа се укажува на еден развој во творештвото на Мар- 
тиноски, главно во делата од првата половина на 1934 година.

Делото “Ајша” се совпаѓа co ликовната физиономија на “Циганска слава”.148 Оваа, да ја 
означиме како “Ајша 11“ е работена co сигурен цртеж, спокоен, ненаметлив. Масите се обликува- 
ни co скулптурална пластичност. Стилски тоа е еден вид лирски експресионизам, co звучни, но не 
и агресивни бои, распоредени пред се во поголеми мирни парцели, разбиени понекаде co обоени 
петна, без валерски ефекти, во динамично хармонизирање на одделни акценти. Доминираат 
жолтеникави, кафеави, темнокафеави, синосиникави, синозеленикави, црвени итн. бои.

Две слики co претстави на млади цигански девојчиња: “Седнато девојче 1“ и “Седнато 
девојче II,14’ се од втората половина на 1933 или од првата половина на 1934 година. Начинот на 
обработката сеуште е под влијание на Модилјани и на средновековното сликарство. Но тоа е онаа 
стивната, смирена концепција во користењето на вакви елементи, забележана и кај други дела 
почнувајќи од 1932 и 1933 година. На задната страна на сликата “(^еднато девојче 1“ е претставе- 
на полубиста на циганско девојче, co глава нежно потпрена на десната рака. Обработката тука 
повеќе се поврзува, во општата интенција, co сликите “Циганска слава” и “Ајша 11“

Во 1933 година настанале два портрета на пријателите на Мартиноски: писателот Раде 
Драинац и Милета Томовиќ, активен член на “Ефимија”.150 Тие покажуваат дека развојот на 
Мартиноски не бил рамномерен и едноличен. Во архитектурата на неговата естетска насоченост

19. ЦиГанска слава, масло, 1933



20. Седнашо девојче I, масло, 1933

се вклучени сложени поттици од експресионизмот, во кои се гледа постојаната желба на Мар- 
тиноски за проширување на својот израз, co различни варијанти на таа негова појдовна определеност. 
Драинац и Томовиќ, се претставени co истанчена обработка на главите и фигурите, предадени како 
полни бисти, co благо геометриски стилизирана силуета, чии контури дејствуваат извиткано, аглесто, 
кревко. Се создава впечаток на нешто префинето, речиси “светечко”, аскетско (особено ликот на 
Драинац). Нервозниот цртеж на Мартиноски, нагласено ги стилизира, издолжува и зашилува де- 
ловите на лицата. Сите површини на сликите се разбиени co коси, надолжни и вертикални потези. 
Боите се нанесени мошне плитко co некаков необичен “пастелен”, “посен” манир. Преовладуваат 
здржани нијанси на портокалова, жолта, зеленикава, бледосина и сл.

He само штотуку разгледаните портрети, туку и сите творби од 1933 година се понаг- 
ласено го наметнуваат впечатокоѓдека експресионистичката “напнатост” на делата на Царти- 
носки од претходниот период полека се смирува. Неговите творби се повеќе ја нагласуваат жел- 
бата на уметникот за изградување спокојни, посмирени структури на своите дела. Co тоа се јаву- 
ва еден траен момент во целото творештво на Мартиноски: постојана алтернација на периоди co 
различен интензитет на неговата основна експресионистичка изразност.

*

Творештвото на Мартиноски во 1934 година продолжило некои од тенденциите забеле- 
жани кај неговите творби во претходната година. Од друга страна, за првпат неговото творештво 
ќе биде вклучено на некои изложби во странство, во рамките на групата “Облик”.

Така на почетокот на јануари 1934 година “Облик” отворип своја изложба во Софија. 
Мартиноски учествувал на неа co шест слики и еден акварел (“Циганкичка”, “Порок 1“, “Компо- 
зиција”, “Порок П“, “Ајша”, “Риби”, слики и “Акт”-акварел).‘ѕ Бугарската критика различно ја 
прифатила изложбата на “Облик”. “Литературен глас”ја дочекал сотврд, остар став, нагласувајќи 
дека куртоазијата не треба да обврзува за да се кажат некои забелешки.152 Така за цела група 
уметници, меѓу кои и Мартиноски, се укажува: “...Јован Биелиќ, Вилко Гецан, Игњат Јоб, повеќе



творби на Вељко Станоевиќ и на Тартаља, 
призрачните влијанија кај Миленко Шербан, 
средновековните наказности на Мартиноски 
итн. итн., не ни носат ништо ново; една зата- 
пувачка здодевност избива од сета таа туѓа 
непреживеана уметност, речиси избледена 
страница на Л'ар виван...”153 Поинаков е тонот 
во списанието “Златорог”, каде што “Облик” 
е претставен co одбрани зборови полни co рес- 
пект. Така се укажува дека националниот мо- 
мент кај излагачите е поврзан co модерната 
западноевропска уметност, стремејќи се да се 
издигне до ниво на општото, космичкото.154 
Co таков тон, co очигледев стремеж за објек- 
тивност, co одредена упатеност на критичарот 
во некои појави на модерната уметност, се 
третирани одредени учесници на “Облико- 

,, „  „ , ,л,, вата” изложба. Така Е. Петева одбележува:21. Расшко Пурик, масло, 1934 1
“Љубопитни и чудни се сликите на Никола 

Мартиноски. Една чувствителна природа co наклоност кон ирационална ликовна органичност, 
што потсетува на конструктивизмот на Пикасо. Формите се геометризирани, главите големи, 
телата тромави, лицата како да имаат маски, белези на една уметност што свесно го бара прими- 
тивното, а се запира кај сензационалното.”135

И 1934 година како и претходната е “преоден период” во творештвото на Мартиноски. 
Од 1934 година (или од крајот на 1933) е и “Џанам П“.'56 Оваа слика укажува дека промените во 
делата на Мартиноски, што ќе бидат попрецизно согледани од критиката дури во 1935 година, веќе 
во ова дело биле значително оформени. Нив, меѓутоа, можеме да ги видиме за прв пат 
формулирани уште во маслото “Џанам 1“ од 1932 и во фреските од 1933 година во куќата на 
М. Шкаперда. Тоа е она ‘1₽азлагање” на експресионистичкиот порив, негова “довијација” кон 
стивнато, “естетизирано” изразување, што преовладува во делата на Мартиноски од 1934 до 1936 
година. “Џанам IT претставува биста на седнато девојче, co бела шамија на главата. Главата е 
“топчеста”, а лицето благо заоблено. Големите очи се бадемасти, 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 акварелска нежност (во облека- 
та доминираат зелената, жолтеникавозелената, розикавата, а во основата темносивата, жолто- 
зелената, темнокафеавата и темноцрвената).

Сликата "Мртва природа co јагоди” (1934) е мошне грижливо обработена, особено оддел- 
ни партии на мотивот.1 Ѕ7Тоа е сликање co “шарм”, без академска вкочанетост, a co желба за постиг- 
нување на фини колористички ѕфекти. Сликата “Риби” е нова стапка во развојот на Мартиноски. 
Дисциплината во потезите на цртежот и поздржано и поглатко распоредениот колорит го покажу- 
ваат тоа настојување. Наспроти темнокафеавите, бледосиви и жолти површини на рибите, остана- 
тата површина е во темноземјани, речиси стемнети партии на заднината, изведени како триаголници 
или друг вид, речиси, геометриски обликувани контури (обете се кај Д. Петковска, Скопје).



Книгата “Опачини” на Растко Пуриќ,158 збирка статии објавувани во текот на 1934 го- 
дина во скопскиот весник “Вардар”, ги прикажува социјалните проблеми на “Јужна Србија” (под 
овој поим co пошироко географско-административно значење, најчесто се подразбирала само 
Македонија), согледани на почетокот на четвртата деценија. Во "Опачини” Растко Пуриќ, на еден 
новинарско-публицистички начин, обработува широка економско-социјална материја. Преку неа, 
како што тоа ќе го стори co својата книга од 1937 година (“Работничкиот југ”), авторот ја прика- 
жува стравотната положба на населението во Македонија во сите области на општествениот 
живот: хигиената, вработеноста, социјалната обезбеденост и сигурност итн. Co аргументи на ста- 
тистиката, преку непосреден сопствен увид во проблематиката што ја прикажува, Пуриќ созда- 
ва платформа, што ја принудува дури и големата хипокризија на авторот на предговорот, Милан 
Стоимировиќ-Јовановиќ, инаку директор и уредник на “Вардар”, 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

22. Мајка co деше, масло, 1935

Пуриќ и немал никакви поинакви ам- 
биции освен едно, несомнено доста 
искрено, претставување на дадената 
социјална фактографија, co нудење на 
палијативни “поправки”, без засегање 
во структурата на системот што ја соз- 
дал.

Така постапил и Мартиноски. 
Овие текстови на Пуриќ уметникот ги 
проследил co низа цртежи. Три пого- 
леми меѓу нив се решени како слобод- 
ни, целосно обликувани состави на од- 
редена тематика. Други се вметнати 
како мали, маргинални белешки во 
подножјата на текстовите. Поголеми; ' * 
те илустрации на Мартиноски во 
“Опачини” овозможуваат 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 
нивната обработка co овие илустрации на Мартиноски. Првиот од овие цртежи претставува гру- 
па фигури: двајца мажи co алати во рацете, забрадена жена co дете в рака, друго до неа и едно 
девојче, несмасни, набиени, како стежнати од тешкиот товар на животот. Линијата на цртежот е 
танка и континуирана. Вториот цртеж претставува татко, мајка и девојченце, пак облечени во 
бедна, искрпена облека. Зад нив се сушат остатоци од здолништа. Тројката изгледа како 
“заледена” пред некој објектив. Уметникот вешто ракува co линијата за да извлече несмасни, 
марионетско-кукленски фигури, co безизразни лица, сведени на маски, полни co резигнација и тага. 
Третиот цртеж е најдраматичен. Централно место зазема мртовечки вкочанета фигура на работ- 
ник, 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 no некој детаљ.



Овие човечки облици се дел од реалноста на една измачена социјална група, што страда, 
бедствува, умира за задоволството на другите. Драмата на смртта, е подвлечена co грубата, 
брутална упростеност и стегнатост на композицијата. Деталите се ефектно доловени, особено 
психолошката реакција на физиономиите на ликовите во овој цртеж. Другите цртачки белешки 
во “Опачини” илустрираат по некој интересен или “навестувачки” детаљ (претстава на ковач, 
проститутки и работник пред кафеана, чистач на чевли итн.), што дејствуваат духовите, ведро, 
игриво.

Во 1934 година излезе и мапата графики на Мирко Кујачиќ159, полна co патетична анга- 
жираност на уметникот за уметност што ќе биде социјална по својата содржина и ефект. Овие 
илустрации на Кујачиќ се co скромни ликовни вредности и конзервативни во поглед на плас- 
тичниот јазик: тврд, академски реализам, поради што цртежите на Мартиноски од “Опачини” 
најмногу се доближени до членовите на групата “Земја”: до нивната тенденциозна, обмислено 
сурова, “популистичко-наивистичка” изразност - сведена на ригорозни цртачки и колористички 
упростувања, co стремеж за недвосмислена насочена информација кон класата на која и е наме- 
нето нивното творештво. Цртежите на Мартиноски се во “ликовно сродство” и co германскиот и 
нордискиот експресионизам воопшто: 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 Американецот Бен Шан.

Сликата “Портретот на Растко Пуриќ” сигурно е од 1934 година160. Лицето е 
“крушовидно”, co пренагласена, карикирана издолженост. Рабовите на главата и телото се “брано- 
видно” изведени, подвлекувајќи ја експресивноста на претставата. Физиономските белези се прео- 
бликувани во ситни, стеснети очи, фино профилиран нос, лаковидно извиткани усни итн. Факту- 
рата е “ровкава”, гребена површина, видена и кај други дела на Мартиноски, особено по лицето 
на портретот: овој дел е колористички најсветол, во бледоокерни наноси, а заднината е постем- 
нета, во кафеави тонови. Овој портрет се сврзува по духот и по стилот co портретите на Раде 
Драинац и Милета Томовиќ.

Од 1934 година е и “Циганкичка”, работена co мешана техника.161 Фигурата е издблжбна, , 
co облици што изгледаат разнебитени. Колоритот е распрснат co експресивно-фовистички манир, 
низ аморфни потези и ncma^co малку мирни плотни. Сродна постапка гледаме и во делото “Мај- 
ка co дете”, темпера на хартија (Зоран Штаклев, Скопје). Решавана е слично co одредени прет- 
стави на “Богородица co дете” во византиското сликарство. Експресивноста, анатомски непри- 
родните, но ликовно убедливи деформации во ова дело особено го потсилуваат овој впечаток. 
Аглестите, изразити и наместени движења и згорничната обработка на лицата се доближуваат и 
до цртежите на Мартиноски од “Опачини”.

Во септември 1934 година Мартиноски учествувал и на изложбата на “Облик” во Прага, 
co шест слики и една темпера: маслата “Портрет на пријателот”, “Грев”, “Мајка”, “Мало Тур- 
чинче”, “Две малечки Циганки”, “Циганка” и температа “Мајка”. Под “Портретот на пријателот” 
може да се претпостави еден од веќе разгледаните портрети на Тривановиќ, Драинац, Томовиќ. 
Сликата на Мартиноски “Мајка”162, можеби треба да ја бараме во “Мајка co дете” (Музеј на град 
Скопје). Фигурата на жената е решена co аглести линии, какц скулпторски зафати. Вака експ- 
ресивно и драматично се обликувани сите делови на лицето, а особено полуотворената уста, 
свиткана во болен грч, во патетична, пресилена резигнација. Рацете, главата, детето итн. се пре- 
дадени co сурово небрежно оформени детали. Колоритот е нанесен co нагласени, браздести по- 
тези, вдлабени во материјата на фактурата. Боите се темнокафеава, “печена Сиена” (облеката, 
шамијата), темножолта и кафеава (лицето), co расфрлени акценти на темноцрвена и светложолта
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за потсилување на некои детали. Поранешните влијанија на Модилјани се "разурнати” co внесу- 
вање на елементи од Сутин, Кремењ, Кикоин и Кислинг. Сето тоа е усложнето и co влијанија од 
иконите.

За сликата “Циганка” верувам дека е истоимената творба што сега се наоѓа во Сараево.163 
На оваа претпоставка наведува скржавото укажување во написот на Ј. Марек, што веќе го цитирав, 
како и попрецизната определба на Божо Ловриќ.164 А изгледа дека сликата “Младо Турчинче” 
се наоѓа во приватна сопственост во Белград.165 Сликата “Две мали Циганки” се знае од зачу- 
ваната фотографија на ова дело. Валчестите глави, “четвртестите” тела, физиономиите дејству- 
ваат круто, како некоја грубо спроведена, карикатурална стилизација.166

Во секој случај, изложбата на “Облик” во Прага уште еднаш ја докажала специфичната, 
изделена положба на Мартиноски во рамките на оваа група. Ј. Пеќирка ги подвлекува само најсуш- 
тествените белези на творбите на Мартиноски, нивната општа карактеристика: поврзаност на 
влијанија од Модилјани co ориенталски елементи.167 Причината за осаменоста на овој уметник 
се неговите истражувања, стремежот за изградување на автентично изразување, сообразено co 
карактерот на сопствената творечка 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, оригинален израз 
инспирациите од француското ликовно подрачје, атмосферата на француската култура. Шагал, 
Модилјани, Сутин, Кислинг, Кремењ, Мане Кац итн. co некои свои дела мошне потсетуваат на 
овие творби на Мартиноски во кои е особено нагласен психо-физичкиот изглед на луѓето како 
последица на нивната животна драма. Co Ото Милер, германски уметник-експресионист, Марти- 
носки е близок поради основната тематика на своето сликарство и на предметите, мотивите co 
кои се изразува таа'. Кај Милер и кај Мартиноски животот и ликовите на Циганките се во фокусот 
на нивниот творечки интерес. Меѓутоа, додека Ото Милер повеќе ја нагласува нивната живо- 
писност, егзотичноста на нивната состојба, а помалку нивната социјална положба, кај Мартинос- 
ки овие два момента се поусогласени. Но, Мартиноски и стилски најмногу се доближил до крев- 
ките, сензуални, манирично стилизирани ликови на Милер. Тоа се гледа во творбите на Марти- 
носки како што се, на пример “Седната Циганка” (1928), "Циганката” од Сараево и “Мајка co дете” 
од Скопје, обете од 1934 година.168 ..

Во 1934 година, евентуално на почетокот на 1935 настанале уште некои дела на Марти- 
носки. Сликата “Џанам ПГ*169 стилски се поврзува co маслото “Џанам IT. Ho, според развојната 
логика во творештвото на Мартиноски, сепак е очигледно доближувањето на “Џанам Ш“ до “Мало 
Турчинче” од 1934 година. “Џанам III" е портрет co валчесто, цилиндрично заоблување на дело- 
вите на фигурата, а се гледа натамошно настојување, без оглед на се уште присутната идеализација, 
за портретна објективност. Грижливо изведената моделација и нијансирањето на одредени тонски 
вредности на боите, особено впечатливо е изведено на лицето. Бојата на блед инкарнат е 
“дозирана” co танки розикави наноси. Облеката е изградена во здржани односи на танки, едно- 
лично разрешени површини на бои (проѕирни, пастелни нијанси на портокалово-розикавата, неж- 
ножолтата итн.). И “Портретот на Раша Плаовиќ” (веројатно од 1934) е предаден co аскетска, 
речиси светечка издолженост на ликот, здржаност, интровертност. Крлористичката обработка 
не е многу грижлива, навестува постапка што ќе ја сретнеме развиена во делата на Мартиноски 
од крајот на четвртата деценија.



23. По обед, молив, 1935

*

Мошне важна етапа во целиот творечки развој на Мартиноски во предвоениот период 
претставува 1935 година.Уште во претходната година Мартиноски навестил значителни проме- 
ни во своето творештво, наспоредно co еволуцијата на неговите разбирања за смислата и карак- 
терот на сопственото уметничко изразување. Тоа се согледува како онаа постепена линија на 
специфично “усогласување” на сопствената личност co средината во која дејствувал уметникот 
која не ја разбирам во ограничената смисла на Скопје и на она што претставувало тоа тогаш. 
Непосредно учествувајќи во настани од ликовниот живот во поширок круг културни и уметнички 
средини, изложувајќи се co тоа на реакции од мошне разновиден карактер, Мартиноски морал да 
се постави пред прашањето за патот што ќе го следи понатаму.

Критиката - и во земјата и во странство (Бугарија, Чехословачка) - често се однесувала 
спрема делата на Мартиноски како спрема објект што предизвикува на посебен критичарски 
пристап. Ова бездруго се должи на фактот дека македонскиот уметник дејствувал изделено, невк- 
лопливо, во главните карактеристики на тогашното југословенско ликовно творештво, во предо- 
минантниот профил на ликовните остварувања што биле излагани на изложбите на “Облик” во,: 
кои учествувал и тој. Meryjoa, истата “судбина” го следела Мартиноски и во врска co неговите 
самостојни изложби во Скопје и во Белград, одржани до 1935 година. Во секој случдј, Мартинос- 
ки бил доведен пред потребата од избор, но co настојување да не изврши предавство на својата 
вистинска творечка природа. Судирите, сомневањата во смисла на тоа кој стилски инструмен- 
тариум да се примени за да се усогласат овие противставени стремежи, Мартиноски го изразува 
во сите свои активности во 1935 година.

Уметникот учествувал на седмата пролетна изложба во Белград co маслото “Риби” и co 
две темпери: “Свадба” и “Селски касап”. Писателот Раде Драинац, во неговото пламено искажу- 
вање ја профилира горчливата стварност за односот спрема македонскиот уметник: “Никола 
Мартиноски, одделен од бога и од луѓето, заточен во провинцијата како средновековен роб, по- 
седува еден талент што многупати е неумесно искористен. Од нашите помлади сликари тој има 
најоригинални визии и вистински видувања. Неговото сликарство е најзагрижен документ на пер- 
манентно истражување, често во областа на сликарското најтипично револуционерство. Тој е 
недоволно сфатен во нашата средина, па според тоа и неправедно проценет”.170 Откако ја опре- 
делува вака ситуацијата на Мартиноски, Драинац довршува: “А пропо на Мартиноски, жирито и 
овој пат беше пристрасно. Нашите уметнички жирија станаа класични во необјективноста и гафо- 
вите...”171 Останатата критика се поставува поинаку спрема неговите дела на оваа изложба. На 
пример, Драган Алексиќ вели: “...Мартиноски е се уште под ударот на експресионистичката хис-



терија, 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.173 Меѓутоа, Бранко Поповиќ како да ја насетува проблематиката 
што ја изразуваат творбите на Мартиноски во овој пресвртен период 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 стилски сликовен израз.”174

Самостојна изложба на Мартиноски е приредена во организација на “Ефимија” од 27 ок- 
томври до 10 ноември 1935 година во основното училиште “Цар Душан” во Скопје. Изложбата 
опфатила 65 дела во разни техники: масла, темпери, акварели и цртежи, настанати во последни- 
те три години пред нејзиното отворање.175 Од мошне нецелосниот список на творбите176 (често 
се наведени обопштени термини: пејзажи, мртви природи, композиции и сл.), се заклучува дека 
најголемиот број биле портрети и, без оглед на тоа што некои носат метафорични, поетски нас- 
лови, сите вакви слики биле работени според модели.177 Под насловот “Мајка на јужно-србијански 
аргатин” може да се претпостави делото “Мајка co дете” од Музејот на град Скопје' таа се 
совпаѓа co ликовната и техничка оформеност на делото “Мајка co дете”.179

“Мајчинска љубов” најверојатно е сликата 
“Мајка”, масло на платно.180 Прикажува мајка co 
дете на скутот, во специфична врска co иконограф- 
ски елементи. Телата се цврсти, валчести, co лине- 
арно обликувани контури и детали, посебно на ли- 
цата. Модилјаниевата “типологија” е преобликува- 
на, станала “балканска” по духот, и доближена до 
некои хиератични, светечки претстави. Облеката 
на жената има топла црвена и портокалова боја, a 
блузата сина, каква што е и облеката на детето.

“Мадона од Топаана”1 ”, претставува седната 
девојка, сликана co префинет, нежен манир. Целата ( 
оваа фигура е “конструктивистичка”: валчест врат, 
заоблени рамена, глава co благо издолжен лик,фина 
модилјаниевско-монголоидна стилизација на лице- 
70, спроведена посебно минуциозно и истанчено. Ос- 
новната боја на лицето е светложолта, измешана co 
кафеавоцрвеникава, сето тоа деликатно градено низ 
ефекти светло-темно, co одделни позвучни акценти.

Во облеката е понагласен портокаловиот и светлорозикавиот момент, судрен co доста смирена боја 
на престилката. Во “Без дилбер”182 моминската фигура дејствува нежно, без нагласување на кон- 
турите на телото и на деталите на лицето. Колоритот (смирена жолторозикава, бледолилава и свет- 
локафеава, по лицето, подвлечени co портокаловоокерна; розикава, синикава, зеленикава, 
кафеаворозикава, на блузата и престилката) претставува натамопшо приклонување на Мартинос- 
ки кон тонско сликање, се уште co звучни противставувања на обоените површини. Сликата “Дервиш 
бектаиГ183 е полубиста на маж на неодредена возраст, co карактеристичната “зашилена” капа на 
главата. Деликатните, “перверзни”, како што вели Маневиќ, “сетилни” детали на лицето и згаснатиот 
бледожолтеникав и розикав колорит, се изведени co блага стилизациона конструкција на елемен- 
тите. Во овој лик се згаснати поттиците од Модилјани и уште еднаш се открива понагласеното при- 
суство на Кислинговиот манир.



“Седнато девојче 1“ од 1933 година била изложена и на оваа изложба на Мартиноски во 
1935 година.184 И некои други познати дела на Мартиноски биле изложени во 1935 година во 
Скопје.185

Од изложените цртежи: “Пијанка” и “Три невработени”, “Пијанка” (во приватна соп- 
ственост во Скопје) е од крајот на 1934 или од 1935 година'86, (за овие дела д-р Недељковиќ од- 
бележува дека се “виртуозни” и “длабоко изразни” цртежи). Тука играта на енергична, кари- 
катурално инспирирана линија е сродна co жестоките деформации во илустрациите од 
“Опачини”.

Мртвите природи претставени на оваа изложба не се познати.187 Ист е случајот и co 
пејзажите.188 За сликата “Човекот и животното” Недељковиќ смета дека се поврзува co Шагал.185 
Co оглед на тоа дека не можеме да укажеме на определено дело, ни останува да претпоставиме 
дека Недељковиќ ова влијание навистина го открил co самата творба.

Во некои од текстовите за самостојната изложба на Мартиноски во 1935 година, се изра- 
зува пријателската симпатија на авторите, кои опстојно ги анализираат и филозофско-естетските 
и ликовните категории, што се изразуваат во неговото тогашно творештво. Сите заклучиле дека 
тогашниот уметнички развој на Мартиноски во Скопје се одвивал мошне тешко, поради среди- 
ната што не покажувала разбирање, не го прифатила и стимулирала уметникот. Франце Месеснел 
поради тоа го оценува дејствувањето на Мартиноски како “пионерско” и принудено на жртви.190 
Посебноста, исклучителноста на творечкиот став на Мартиноски, неговата дистанца и одбегну- 
вањето своите дела да ги претвори во некаква егзотично-фолклорна разгледница посебно ги ис- 
такнува Тодор Маневиќ. За него тој ја “раскинува масата на малограѓанската конвенционалност 
и фалсификуваниот романтичен штимунг”.191 Растко Пуриќ творештвото на Мартиноски го на- 
рекува “дисертација за скопските Цигани”: 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 дредава 
“шаренилото на ориенталските ситни работници, економски бедни, непросветени и старински 
сентиментални”.192 Искажувалата за “социјалниот штимунг” на делата на Мартиноски покажу- 
ваат дека неговото повр^ување co овој вид мотиви е условено од мошне сложени пориви. Во сво- 
јот појдовен импулс, пристапот на уметникот веќе е лишен од декларатрвно-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, што треба да ја засенчи, да ја декорира стварноста на една средина.193 Дека во де- 
лата на Мартиноски бруталниот, разголениот животен податок се пресоздава во благородна 
пластична структура потврдува една мисла на Пуриќ, според која “циганскиот сликар” во своето 
творештво “се издигнува до облагородување, возвишено, аристократско во својата социјалност”.194 
Овој заклучок ја засега сета социјална уметност, секоја творба што се ангажира за соопштување 
на одреден став спрема реалноста на социјалната положба на човекот. Тоа дека во “убавата” 
пластична форма како да се врши своевидна “стерилизација”. Д-р Недељковиќ наведува 
објаснение што е интересно и од социолошки аспект: го открива моментот на сообразувањето на 
Мартиноски co неговата потенцијална “клиентела”. Дека оваа “концесија” на уметникот била 
“ефикасна”, се гледа од забелешката што следува: токму таа им се допаднала на скопјаните, кои 
“сите слики од оваа уметничка ориентација ги откупиле”.195 А Маневиќ смета дека “концесиите” 
кон публиката од страна на Мартиноски не пречат во неговите дела да се забележи одреден став 
спрема животот, “едно неминовно развивање на настаните”. Во оваа реченица како да се



7. ВО КАФЕАНAII, масло, 1932

8. ШУМАДИСКА ИДИЛА, фреска, 1933



9. MAJKA CO ДЕТЕ, масло, 1934

10. ЏАНАМ 111. масло, 1934/35



навестува некоја поинаква иднина, што ќе ја збрише сегашната стварност, во што учествува и 
Мартиноски co своето творештво.196

Сосем поинаков е пристапот на Данило Лекиќ кон творештвото на Мартиноски, видено 
на изложбата од 1935 година. Во острото искажуваве Лекиќ, според своето “субјективно мисле- 
ње”, дури им ја негира секоја уметничка вредност на “намачканите платна” на Мартиноски, па 
одбележува: "зашто, да се доведе до усогласување на формата co содржината, како основен прин- 
цип за да биде делото уметничко, се уште не значи дека co тоа самото дело станало уметничко”.197 
Лекиќ истакнува дека Мартиноски е претставник на западното “декадентно сликарство”. Пора- 
ди тоа ништо не може да му помогне да се доближи до стварноста, до реалноста на мотивите од 
периферијата што ги обработува, а кои “се уште не се изразити претставници на споменатата 
средина”.198 Лекиќ заклучува дека co неговото творештво не може да биде задоволна “онаа сре- 
дина од која ги дал споменатите мотиви”, 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 осло- 
бодувањето”. Навистина, точно е дека Мартиноски не ја открива социјално-политичката и нацио- 
налната драма на својата средина на еден тенденциозен и “ударен” начин. Но не треба да се забо- 
рави неговиот длабок човечки ангажман, неговите дела што ја прикажуваат стварноста на под- 
рачјето на кое тој живееше и твореше: илустрациите во “Опачини”, неговите дела од “полусветот” 
итн. Конечно, co најцинична очигледност, во најсурова форма се изразуваат тешките услови во 
македонската средина, во социјалната положба на Ромите во Скопје.Тоа што Мартиноски успева, 
како вистински уметник, да се однесува спрема мотивот без да ја заборави и формалната, естет- 
ската страна на уметничкото дело: вредност што била надвор од рамките на естетските концеп- 
ции на Лекиќ.

Суштинската димензија на “новата ориентација” на Мартиноски, што се обликува во 
искажувањата на авторите на написите за неговата изложба од 1935 година, се сведува на некои 
основни ставови. Се открива дека Мартиноски го “напушта својот експресионизам” заради жел- 
бата да оформи сликарство кое, наместо стремење кон вознемирувачка изразност и провокатив- 
на 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 сс, затоа што 
во фокусот на неговиот интерес и ната^у е човекот, затоа што обработката на секое негово дело 
- ако губи во интензитетот на драмските моменти, во жестокоста на соопштувањето на сопстве- 
ната мисла 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 мотивите на Мартиноски се и на- 
таму индивидуална “преработка на реалноста”. Од ова ниво на разгледувањето е јасно зошто 
Мартиноски можел да се определи за едно доближување кон Кислинг. Недељковиќ, кој укажува 
на ова, ги согледува и разликите меѓу двајцата уметници на начин што наведува на мислење дека 
делата на Мартиноски 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 уметници во новите дела на 
Мартиноски открива и Месеснел кој укажува дека Мартиноски морал да се откаже од некогаш- 
ните “исклучително артистички проблеми, кои можеа да го одведат неговиот развиток во неумет- 
нички правец”.200 Откако укажува на влијанија од Матис, Кокошка и други западни уметници во 
делата на Мартиноски, Месеснел потврдува дека уметникот е далеку од секаква формула, го наг- 



ласува неговиот жив однос спрема предметот, дека не се плаши од “декоративна деформација”, 
дека се концентрирал на создавање на еден нов израз. Притоа, тој “нов израз” Месеснел го гледа 
поврзан co “човечкиот развиток на уметникот”. Тој “нов израз”, можеби во духот на Месеснел е 
сроден co она што во тие години ќе се оформи во поим “нов реализам”. Многу фини нијанси и 
подвлекувања во текстот на Месеснел даваат можност за толкување дека co нив ја најавуваат 
ориентацијата на Мартиноски кон уметникот што е социјално подиректно ангажирана - во полн 
расчекор co ставот на Д. Лекиќ, што беше изложен погоре.

Уште неколку дела на Мартиноски спаѓаат во 1935 година. Тоа се, пред се, два женски 
портрета, веројатно работени според ист модел: ‘Тлава на Циганка” и “Циганкичка co црвена 
блуза”201, во кои уметникот ја “надминал” фазата на поочигледно врзување co Кислинг. Ист е 
случајот co двата пејзажа што уметникот ги изработил во декември 1935 година, во Запрешиќ кај 
Загреб.202 Во едниот од нив, работен co масло, се гледа влијание од одредени фовистичко-експ- 
ресионистички пејзажи и од моменти од творештвото на Сезан. Целата композиција дејствува 
избалансирано, во колористичка и цртачка смисла. Боите, полагани во мали и неизмазнети пар- 
цели, петна, плотни, не се тонски усогласени, туку претставуваат една динамична колористичка 
рамнотежа.

Два портрета на цигански девојчиња се од 1935 година. Едниот од нив, “Васвија”203, се 
поврзува co веќе разгледаната творба “Мадона од Топаана”, која била изложена во 1935 година. 
Разликите се гледаат во одделни детали во обработката на површините. Другата творба, “Циганче 
co црвена шамија” (Бошња Ристиќ, Белград), се поврзува co развојната линија на творештвото 
на Мартиноски, што се движи преку творбите како што се веќе разгледаните “Џанам П“, “Џанам 
III", “Млада Турчинка” и др. Нејзината ликовна постапка: нежните, милозливи црти, фина моде- 
лација на светлите инкарнати бои, општа заобленост, елипсовидност на формите, проѕирниот ко- 
лорит и сл. сепак ја изделува од овие претходни слики. Покажува “извлекување” од 
“Модилјаниевата” етапа во творештвото на Мартиноски кон “Кислинговата”.

Меѓу цртежите настанати во 1935 година се “Турче и Албанче” (или: “По обед”)2 04 , “Во 
крчма”205 и “Другарчиња co петел” (Уметничката галерија во Скопје). Во овие едноста^ни крм- 
позиции реалистичкиот третман се уште се “бори” co извесни “сеќавања” за стилизации во духот 
на Кислинг.

Во температа од 1935 година “Мајка co дете”2М уште е нагласена стилизационата шема- 
тичност, доминира цртачкиот момент (сроден како кај штотуку претставените цртежи) испреп- 
летен co одделни ориентални елементи. Контурите на двете фигури се несмасни, аглести, искри- 
вени како во некој грч.

Неколку мртви природи што се доста сообразени, според својот пластичен јазик, можеби 
биле на 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 лико- 
вни одлики: еден вид сликарство, што се забележува и кај поранешните дела на Мартиноски од 
овој карактер. Се меша реалистичкиот, поточно академскиот третман, co извесен стремеж кон 
посинтетична обработка, но без особен рафинман. Една,“Мртва природа co цвеќе и плодови” 
(Мира Алечковиќ, Белград) ловеќе се врзува за некои творби од 1934 година (“Портретот на 
Растко Пурик“Мртва природа co јагоди”), но и co впечатливо сликаниот “Пејзаж од Запрешиќ”, 
поради што веројатно и оваа мртва природа е од 1935 година.

И ѕидните декорации на Мартиноски во локалот “Океан” настанале во доцното лето на 
1935 година. Овој локал е одамна урнат, веројатно некаде во 1947 или 1948 година. Само неколку 



мали аматерски фотографии, направени во лоши услови, co изгледи од внатрешноста на “Океан”; 
потоа неколку репродукции во весниците, што повторуваат некои од деталите на овие фотогра- 
фии - тоа е сиот скуден визуелен материјал за оваа епизода во творештвото на уметникот. Нејзи- 
ното разгледување се потпира врз уште два извора на податоци: изјавите на самиот Мартиноски, 
потоа искажувањата или напишаните соопштенија од пријатели и роднини на уметникот, и сеќа- 
вањата на лица кои во различно време и co различен приод ги виделе остварувањата на Марти- 
носки во “Океан”.

Во печатот се соопштени редица податоци за димензиите, за бројот, за видот и стилот на 
делата на Мартиноски во “Океан”.207 Од искажувањата на покојниот Јарослав Кратина (сликар 
и реставратор), кој одлично се сеќаваше на целата проблематика околу овие дела на Мартинос- 
ки, произлегува дека ѕидните декорации во “Океан” биле изведени co техника “ал секо”, co темпери 
за сликање на ѕид.2 08 Од боите биле главно користени разни нијанси на жолт и кафеав окер, ин- 

25. Мурал волокалош “Океан”, 1935 (унишшен) 26. Мурал волокалош “Океан”, 1935 (унишшен)

тензивни зелени, разни нијанси на црвена, сина итн. Најсветлите партии биле работени во жолт 
окер. Црвените биле темни, а зелените користени за “сенки”. Фонот бил, обично, интензивно син. 
И самиот Мартиноски тврдеше дека сликал co темперни бои “за на ѕид”. Во работата, што траела 
малку подолго отколку во сеќавањата на Кратина, на Мартиноски му помагал и неговиот ученик 
и подоцнежен колега Василие Поповиќ-Цицо. He биле подготвени некои особени студии за овој 
потфат. Мартиноски укажуваше дека сето тоа е зародено и однапред создавано во неговата има- 
гинација.

Co творбите во “Океан” Мартиноски повторно покажал дека имал развиен усет за соо- 
бразување co разновидни професионални задачи: тука разработил те^атика чии општи белези се 
една визуелна симболична ода за љубовта и радоста од живеењето, предадена co еден посебен 
пристап.2 09 Покрај Бора Антиќ, нешто малку за истиот проблем зборува и анонимниот автор на 
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”.210 
Пред тоа Мартиноски во своето творештво опфатил тематско-мотивски епизоди што можат да 



бидат сметани како извесна подготовка за обликување на проблематиката разрешавана во овој 
комплекс. Така во серијата слики од “скопското дно”, често co модели пронајдени во истиот овој 
“Океан” (“Две од оние”, “На дното”, “Порок” и др.), во извесни “композиции” co симболична те- 
матика и, конечно, во фреските во куќата на Михаило Шкаперда од Скопје, Мартиноски ја из- 
градил сета своја ликовна постапка, што ја применил многу поцелосно по ѕидовите на овој локал. 
Мартиноски имал декорирано и неколку “кинески паравани”, работени во темпера и масло; нив- 
ната декоративно-стилизирана ликовна структура co заоблени форми, синтетично, дводимен- 
зионално и “посно” нанесуваниот колорит, шематизираната, фантастична - симболична компо- 
зиција 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” во една посебна, нему толку значајна и блиска област на ѕидното сли- 
карство, неговата решеност да се издигне над приземната ласцивност на амбиснтот, но, истовре- 
мено, да му се “приспособи” на еден специфичен начин, се пресоздадени во сложена ликовна фор- 
ма. Таа визуелно се претвора во вознемирени, брановидно извиени, корпулентни облици што се 
тенденциозно изразени, предадени во карактеристични позиции и движења, распоредени низ 
ритмите на композициите, што се чудно напнати, провоцирајќи широка скала асоцијации. Ликов- 
ната физиономија на овие сцени се врзува co експресионизмот и симболизмот. На експресио- 
нистичкото влијание се должи општата ликовна архитектура на делата во “Океан”, развиена во 
соодветство co претходните искуства на самиот Мартиноски, а можеби и - co угледувања на не- 
кои модерни мајстори: на творбите на Германците Кирхнер, Хекел, Ото Милер итн.211 Овие сце- 
ни се декоративно шематични и дводимензионално упростени; се менуваат меко извиени линии 
по работ на некоја површина, co поаглесто, поостро изведени линии на некои контури. Одделни 
решенија, особено во некои женски тела, чудните деформации на овие фигури изведени и по ли- 
цата, но co поблага, милозлива идеализација, се сродни, но повпечатливи од некои Матисови 
решенија. Во изведбата на овие женски и машки фигури Мартиноски пристапил без хипокризија. 
Сексот, сите елементи што го откриваат, е прикажан без маскирање. СензуаЛноста, еротичноста 
се гледа иво овие ликови, распределени низ чудни егзотично-интимни пејзажи, co условни^прос: 
тени детали. Во амбиентот што го обликува Мартиноски често се јавува претставата на чудно 
животно co издолжено телв"и муцка. Вештите, смислени скратувања и целата структура на не- 
кои претстави, повторувам, потсетуваат на одредени решенија на Матис. На пример, во неговото 
дело “Игра” (1909), само без нагласување наригорозната 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 моментот на своето појавување. 
Оставајќи го настрана нивниот “јавен третман”, кај сите што ги виделе е неподелено мислењсто 
дека тоа биле високи уметнички достигања, мошне необични, предизвикувачки, но без каква и 
да е вулгарност, чудесно привлечни co својата несекојдневна тематика и обработка. Да потсети- 
ме: ниту во една европска земја меѓу двете светски војни не е изведен еден ваков смел и ликовно 
возбудлив ансамбл на модерни мурали. 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 нивните куќи во наредни- 
от период. Епизодата на “Океан” во сликарството на Мартиноски е особено важна и за неговата 
личност, зашто и дозволила докрај да изрази некои свои најсуштествени димензии. Во многу 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 наметнува, уште еднаш, впечатокот за него- 
вата страсна приврзаност кон некои видови ликовно изразување, што најинтимно и најцелосно 
ја изразуваат и неговата личност.

Во својот напис “Интуитивното сликарство на Никола Мартиноски”2|2, Јован Костовски, 
ја завршува серијата определби за естетските достигања на Мартиноски, искажани во истата таа, 
1935 година. За да го обопшти своето доживување на творечкиот развиток што се изделува и е 
тешко прифаќан од својата средина, Костовски за тоа дава прецизни аргументи, произлезени од 
тогашното извесно доближување на авторот до филозофијата на Шопенхауер. Се што е речено 
за уметноста на Мартиноски ја открива смислата и “интуицијата” за нејзините белези. Таква е 
мислата дека Мартиноски ги користел “сликарските правци” само за да ја совлада техниката, 
цртежот и “хармонизирањето” на боите. Костовски го нагласува тоа барање на својата индиви- 
дуалност, нејзиното откривање “во нејасните предели на примитивизмот и на праисконските нас- 
тани во психата на човекот”, една определба што на свој начин го искажува ирационалното во 
сето експресионистичко творење. Костовски нагласува дека во развитокот на Мартиноски го 
открива неговото навлегување во “општочовечкото набљудување на објектот”: “такво интуитив- 
но доживување се запрело на примитивната дисхармонија”, која кај Мартиноски не значи ништо 
друго туку напор за пронаоѓање на “космополитска хармонија”. Костовски посебно одбележува 
дека творештвото на Мартиноски не му донесува “материјална сатисфакција”: Решителен дух... 
мораше... да оди далеку на лево, поради што кај масите прво дојде до чудење пред она што е 
извлечено од темните длабочини на потсвеста, а потоа восхитот пред пронаоѓањето на умет- 
ничката вистина го смени секое друго чувство”.

Во овој текст може да се заклучи колку комплексна им изгледала на современиците на 
Мартиноски неговата тогашна уметност, поради што ја сместуваа на широките простори од соци- 
јалниот ангажман во една средина до изразување, на “интуитивен” начин, на една “космополитс- 
ка” визија. Co тоа функцијата на Мартиноски мора да се согледува и како некаков, Широко разб- 
ран, стимулатор за интелектуалната “елита” на Скопје, особено на онаа што произлегува од Маќе-' < 
донија, покажувајќи идостигања што магистрално ја прераснувале конкретната историска полож- 
ба на нашата средина.

III. ВТОР СКОПСКИПЕРИОД

До 1936 година се извршило конечноото оформување на уметничката личност на Мар- 
тиноски. Неговото творештво веќе тогаш се здобило се белези што ќе бидат карактеристични за 
неговите дела во еден подолг период. Од друга страна, во творечката постапка на Мартиноски, 
експресионизмот и натаму ќе остане присутен како основна внатрешна и формална насоченост 
на неговата ликовна изразност. Меѓутоа, таа никогаш повеќе нема да ја достигне смелоста, 
неконвенционалноста и експресионистичката обликовна стратесија применета во делата на 
Мартиноски главно до 1935 година. Co постепеното исчезнување на суштинските внатрешни 
претпоставки за ваков вид уметничко творење, Мартиноски се ориентирал кон нови изразни 
модалитети, што полека се конституирале како нов вид визуелна логика: реалистичко ликов- 
но изразување, чиј развиток е условен од движењето на естетските сфаќава на уметникот во 
натамошниот период.



Некои елементи во оваа промена на ликовното дејствување на Мартиноски се еден вид 
приспособување на уметникот кон својата средина, иако тој спрема неа и натаму останува во еден 
амбивалентен однос на едновремено прифаќање и одбивање. Всушност, само малкумина може- 
ле суштински да се постават спрема неговата уметност, спрема сите нејзини релевантни естетски 
и хуманистички димензии. Поголемиот дел од купувачите на Мартиноски изградувале, свесно или 
несвесно, однос што не е лишен од своевидна хипокризија: неговите дела не ја тревожеле совеста 
на доброситуираните 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 размислување само co ослобо- 
дувањето на привлечноста на неговиот ликовен медиум, но, пред се, co надминувањето на класната 
ограниченост на “естетската свест” на оној што се поставува спрема него. Иако во мотивите и мо- 
делите од средината на трошните цигански маала во Скопје Мартиноски, како што и самиот 
повеќепати ќе тврди, нашол најдлабоки поттици, независни од која и да е тенденциозност од идео- 
лошки или политички карактер, едно е суштествено да се одбележи: тоа е социјална група во која 
co најголема очигледност, без можност за демагошко отклонување на толкувањето, се наметнуваа 
сите елементи на социјалната стварност на тој предвоен период во Македонија. Мартиноски ја 
чувствувал на свој специфичен начин, како творечко битие отворено за проблемите 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, 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 творебите на Мартиноски, ќе умеат дури и да “ја искористат” во 
својата активност на личности заинтересирани за тоа и уметноста во тогашна Југославија да се 
вгради во општите стремежи за промена на еден изживеан социјален систем.

1. ЛИРСКИ РЕАЛИЗАМ (1936-1937)

Сите овие години co почетокот на Втората светска војна и на војната во Југославија co 
Германија се исполнети и натаму co мошне интензивна активност на Мартиноски.

Првата заедничка изложба на Мартиноски co Томислав Кризман во Загреб е отворена 
на 26 март 1936 година во салонот “Урлих” во Загреб.1 Самата изложба2, била следена во печатот 
co кратки информации и два написа, во кои е извршен критички преглед на творештвото на Мар- 
тиноски. Од познатите творби биле изложени цртежите “Мајка co дете”, “Селани” и “Свирачи”3, 
мошне карактеристични за процесот преку кој се изградува новата стилска физиономија на тво- 
рештвото на Мартиноски. Во нив е отстранета експресионистичката напнатост и деформација, 
се уште присутни во некои дела на Мартиноски и од претходната, 1935 година. “Селани” и 
“Свирачи” се работени co спокојна, здржана, композициона шема. Co мирна, “отпуштена” лини- 
ја, наместа благо “назапчена”, грижливо се изведени фигурите, наборите на облеката, лицата. 
Ликовите се уште се ненаметливо стилизирани co “закосени”, “триаголни” детали: се провлекува 
блискоста co цртачката логика на Кислинг, Паскен, Кокто итн. Во цртежот “Мајка co дете” (МСУ 
во Скопје), спроведен co оголена, постегната линија, се чувствува многу појасно новата стилска 
насоченост на Мартиноски: реалистички пристап особено во предавањето на одделни физио- 
номско-психолошки карактеристики и во тежината, здржаноста на ставовите.

Во весникот “Моргенблат”4 се укажува дека Мартиноски во делата исклучиво се инте- 
ресира за “народски типови”, а неговите слики откриваат посебна блискост co византиската ико-



нографија и модерен колоризам. Во сликата “Девојче” стилизацијата покажува такво влијание, a 
делото “Кафеана” личи на некоја стара “холандска кафеанска сцена”. Во држењето на фигурите 
има типичен став на медитеранци. Сликите “Оџа” и “Мангуп”, co силните бои изгледаат задушени 
и прикриени co еден матен превез. Цртежите се определени како “здодевни скици”. На сите типови 
што ги обработува Мартиноски им е заедничко медитирањето, преку кое. !се прави обид да се 
почувствува Ориентот.

И за цртежите на Мартиноски од Осмата пролетна изложба (Белград) се искажани мошне 
ласкави мислења од критиката. Така Ѓорѓе Поповиќ одбележува: “Три добри цртачи што го спа- 
суваат графичкиот дел од изложбата... се Баја Бераковиќ, Мирко Кујачиќ и Никола Мартинос- 
ки”, за кој поспецифично додава: “Пет цртежи на Мартиноски, изведени според набљудување, 
богати во својата едноставност, одмерени во својата постапка, се цело малечко откритие, особе- 
но co оглед на неговото поранешно сликарство”.5 Крајниот заклучок е категоричен: тројцата 
споменати уметници далеку ги надминуваат другите co современоста на начинот на изразување- 
то, како и co “убедливоста на својата документација”. Овие цртежи на Мартиноски ги смета за 
“извонредни”, “ингениозни”, “изразни” и Бранко Поповиќ.6

Цртежите на Мартиноски од оваа изложба ги оценил и Радоица-Ное Живановиќ. Во сво- 
јот напис за напредната уметност во Југославија, како што ја гледа тој во 1936 година, одбележува: 
“во 1936 година на Пролетната изложба на белградските уметници ги гледавме на линијата на нап- 
редната уметност, покрај Кујачиќ, Андреевиќ-Кун, Даниел Озмо, Беба Ѓорѓевиќ, Драган Бераковиќ, 
уште и следниве познати имиња: Винко Грдан, Петар Лубарда, Никола Мартиноски и Антон Хутер”.7 
Co оваа забелешка Р. Живановиќ-Ное се заокружува односот на југословенската критика спрема 
творештвото на Мартиноски. Уште пред тоа, одделни автори определиле некои негови дела како 
творештво заинтересирано за човекот, за социјалната и животна судбина на “малиот човек”. Од 
својата идејно-естетска позиција и Живановиќ-Ное ја формулира таа особеност на уметничкиот 
израз на Мартиноски како “напредна уметност”. Тој го приклучува кон автори чија политичка и 
естетска насоченост му припаѓа на она што е вообичаено да се означува како социјална уметност 
(Кун, Кујачиќ и др.). Впрочем, групата “Живот” го сметала Мартиноски за мошне близок до нејзи- • ' < ’ 
ните сфаќања за уметноста и за нејзината социјална улога. Мартиноски имал мошне добри и прија- 
телски односи co сите членови на “Живот”: co неа бил поврзан потесно и Борко Лазески.

Самостојна изложба во Скопје Мартиноски отворил на 6 декември 1936 година, во 
Окружниот уред за осигурување на работниците, денешна Градска болница. На отворањето, како 
и претходната година, зборувал д-р Франце Месеснел.

И оваа изложба на Мартиноски: кој веќе станал една од најистакнатите личности во 
Скопје, уметник што се здобил co високо реноме,8 како и сите негови самостојни претставувања 
во Скопје пред војната, ја организирале внимателно и co голем ангажман неговите пријатели во 
“Ефимија”. За оваа негова изложба ова друштво отпечатило и каталог.’

Текстовите напишани за изложбата на Мартиноски ги откриваат димензиите на новата 
творечка ориентација на уметникот. Нејзината појава не е неочекувана. Постепеното “гаснење” 
на експресионистичката насоченост на Мартиноски во естетска смисла довело до еден “покон- 
зервативен” и пластично поздржан, но и продлабочен однос кон мотивот, Овој момент е посебно 
одбележан во текстовите напишани за неговата изложба. Најнедвосмислен во овој поглед е при- 
стапот на Растко Пуриќ, кој уште пред една година (за самостојната изложба на Мартиноски во 
1935) укажал на одделни елементи, на кои повторно инсистира и при разгледувањето на излож- 
бата од 1936 година: свртеноста на Мартиноски кон социјалниот амбиент што го опкружува или 
дспира и неговата способност ликовно да ги “протолкува” неговите белези. Се разбира, Пуриќ е



склон и кон пренагласување на извесни уметнички достигања на Мартиноски. Во согласност co 
сопствениот публицистички и социјален ангажман, Пуриќ настојува да ги подвлече кај уметни- 
кот оние одлики на неговите дела во кои се изразува една сродна тенденција: "... Сликарството 
на Мартиноски поставува и решава не само чисто уметнички, сликарски проблеми, туку и опште- 
ствени проблеми на нашата средина, на нашиот живот, настани околу нас, што ние не ги забеле- 
жуваме достатно, покрај кои минуваме речиси ладнокрвно... стравотно жестока документација, 
каде што драстичноста е одбегната co суптилноста на едно сетилно, чувствително, префинето, 
мајсторско изразување...”10 Слични мисли за таа поврзаност меѓу жестокоста на една уметнички 
изразена вистина за животот и нејзината префинета естеска форма, co малку поинакви зборови, 
Пуриќ изразува и во еден друг свој текст.11

Франце Месеснел објавил напис пишуван од позиции на интелектуалец кој од уметнос- 
та ја бара и нејзината социјална функција. Истовремено Месеснел како историчар на уметноста 
го гледа во творештвото на Мартиноски и неговиот развој. Тој му ги претИочита новите дела пред 
поранешните, во согласност co своите донекаде конзервативни естетски определби спрема мо- 
дерната уметност. Месеснел одлично ја согледува и улогата на Мартиноски во Македонија, сме- 
тајќи го за еден од “најзначајните сликари на Југот”, на чие прикажување уметникот му го посве- 
тил своето сликарство.12 Во новите дела на Мартиноски е отстранет интересот за живописна, 
колористичка и фолклорна обработка, 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 одбележува нејзиниот рафиниран артизам, што постепено му 
го отстапува местото на мошне сериозното разбирање и на предметот и на формата. Мартинос- 
ки се вратил кон своето “првобитно, чисто сликарско сликање”, неговиот нов колористички нап- 
редок е “основно средство за создавање на, нови, реалистички и декоративни дела”.13

И Месеснел и Пуриќ констатираат дека на изложбата се гледа новата ориентација на 
Мартиноски: ослободување од Париската школа и посилно поврзување co сопствената идеја на 
уметникот за создавање на сликарство засновано врз продлабочен однос co средновековната 
уметност. Според Пуриќ, во ваквиот пристап на Мартиноски се наоѓаат зачетоци на еден Чисѓо 
југословенски експресионистички сликарски правец.14 Оваа “пламена” изјава покажува колку 
Мартиноски дејствувал во Скопје како посебно значајна појава. Се поставил во фокусот на стре- 
межот на некои интелектуалци од неговата средина за силна еманципација, кои поради тоа се 
склони кон емфатични заклучоци. Пуриќ за Мартиноски вели дека во своите дела е југословен- 
ски - балкански, го определува како “голем југословенски сликар” кој консеквентно смета “дека 
е потребно да се создава наше, сопствено југословенско сликарство”: за тоа има силна основа во 
земја каде традицијата е толку богата и силна. За изложбата на Мартиноски Љубомир М. Добри- 
чанин одбележува дека тој не прави отстапка на некој изживеан академизам, туку останува 
“сликар co слободен израз и гледање”; co него ги обработува мотивите на своите најнови дела, 
што се приказ на тешката стварност на “најбедните скопски жители”, станувајќи документација 
на “јужносрбијанското поднебје”.15 Добричанин го нагласува и тоа дека загрепската критика го 
оценила Мартиноски како уметник на кој во цртежот му нема рамен во земјата.

Мал е бројот на дела што можат co сигурност да се поврзат co оваа изложба. Така две масла: 
“Мустафовата симпатија” (д-р Мита Костиќ, Белград) и “Девојче co петел” (Богиња Ристиќ, Белград) 
му припаѓаат на еден вид реалисгичко сликарство, “дотерано” co деликатна “лирска” интервенција, 
сврзана co интимната природа на Мартиноски. Ликовите на млади девојчиња се изведени co поголема 
дисциплина, “изгладени” фактури и “затворени” колористички плотни; еден вид тонско сликање, 
коригирано co послободен третман на одделни партии, каде бојата е поставена без степенување.



27. Пасшорала, 
фреска, Скопје, 1936

И за една друга група дела е карактеристична реалистичката обработка. Постои понагласен 
рафинман во предавањето на ликовите, извесен лиризам подвлечен во физиономиите на предадените 
модели. Во цртежот, во начинот на колористичката обработка, се чувствува гра-цилност, кревкост, 
истанченост на контурите на фигурите и мека, флуидна обработка на обоените плотни. Тука спаѓа- 
ат сликите “Циганска ШирлиТемпл” и “Собирач на догорчиња” (сопственост на Лепосава Крњевиќ, 
Белград). Цртежот и во “Циганската Ширли Темпл” и во “Собирач на догорчиња”, не е наметлив, a 
фигурите дејствуваат опуштено и нежно. Тоа е подвлечено co начинот на поставувањето на коло- 
ритот, што е погрижливо третиран во претставата на момченцето.

Меѓу сликите што веројатно биле изложени на оваа самостојна изложба од 1936 година 
спаѓаат и “Другарот Рамадан”, “Мустафа” и “Циганско девојче”.16 Овие дела ја потврдуваат стилс- 
ката ориентација на Мартиноски, согледана во сликата “Собирач на догорчиња”: милозлив, нежно 
применуван реализам во третманот на моделите. Ликовите се рафинирано обработени, фино 
усогласени co стремежот во моделите за “Рамадан” и “Мустафа” да се истакне една нежна, лир- 
ска психологија. Нините физиономии се предадени грижливо, без претерана педантност, “идеали- 
зирано”, така што облиците на лицата дејствуваат разубавено и привлечно. Особено грижливо е 
спроведена и колористичката обработка на ликовите. Облеката е предадена вешто, рутински за 
да се прикаже материјалноста на парталавата ткаенина навлечена на детските фигури. “Циганско 
девојче” е сликана сродно, co тоа што целата. постапка е построга, помалку рафинирана отколку ' * 
во двете претходни творби: потврд начин на цртање и моделирање, “стивнат”, не толку грижливо 
третиран колорит. Две други слики: “Циганкичка” и “Седната Циганкичка”, содржат елементи 
за да се датираат кон крајот на 1936 година.17 Во обете творби главите се благо издолжени, a 
физиономските детали се сообразени co расните карактеристики на моделот: големи очи, црни 
извиени веѓи, сензуален нос и усни, сето тоа врамено co плетенки од црна долга коса. Овие два 
лика искажуваат тивка резигнација, ненаметлива тага и апатичност, што се чувствува и во телата 
на девојчињата. Колоритот кај обете е нешто постемнет, а укажуваат на развојот што Мартиноски 
ќе го следи во творбите кои се настанати во 1937 година.

Изложените цртежи на самостојната изложба на Мартиноски од 1936 година, ги знаеме 
од репродукции во каталогот, од кои некои се публикувани и во книгата на Растко Пуриќ 
“Работничкиот Југ”.18 Само три цртежи печатени тука се зачувани и во оригинал, но репродук- 
циите сосем добро даваат претстава за загубените оригинали. Од зачуваните е и цртежот “Две 
девојчиња” (Вука Михајловиќ, Белград),19 и цртежите “Мајка co дете” и “Рамадан”. Co впечатливо 
цртачко мајсторство, пробивна точност на виртуозно користената линија се изведени човечки 
претстави, необично убедливи во својот визуелен и исполнети co уметниковиот хуманистичко- 
социјален пристап кон мотивите.

Книгата на Растко Пуриќ е публицистички текст, полн co мошне тешки податоци и толку- 
вања за социјалната и економската положба на нашето подрачје. Цртежите на Мартиноски како 



да се сраснати co нив во една хомогена, содржински и формално приспособена структура. Резиг- 
нацијата, милозливоста, префинетите црти на ликовите во некои цртежи од книгата на Пуриќ, 
какви што се “Без хранител” и “Деца”, алтернираат co други во кои животната драма на преда- 
дените ликои како да го смачкала човечкото суштество, на пример во цртежот “Рамадан”. Во 
достоинствената биста на жената во “Доење” мајчинството е предадено во ликот на мајката, 
противставена спрема предизвикот на бедата и решена да ј а зачува рожбата што ј а храни од своите 
гради. Овие цртежи во книгата на Пуриќ укажуваат на несомнениот творечки растеж на Марти- 
носки. Уметничката димензија, co која моделот се претвора во симбол на една порака или опре- 
делба, е постигната co одбрани и економични средства, но co полна внатрешна - психолошка, и 
надворешна - физичка, целосност на ликовите. Тој објективно се вклучил во пресудните години 
за целото човештво од крајот на четвртата деценија, како органски дел на напредната уметност 
на Југославија од тој период. Истовремено, и во творештвото на Мартиноски се одвива “свртува- 
ње”, како и кај најголемиот дел и од европската уметност од тие години, кон традицијата и кон 
класичната реалистичка ликовна естетика.20

Кон крајот на 1936 година е отворена Првата изложба 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 неговиот однос спрема умет- 
ниците и од условите што ги давало тоа при организирањето на самостојни изложби итн., тие ја 
бојкотирале Деветтата есенска изложба на “Цвиета Зузориќ”. Наскоро потоа поголем дел од овие 
“бојкоташи”, поддржувани од Здружението на ликовните уметници, приредиле изложба во Тех- 
ничкиот факултет во Белград. Отворена како Прва изложба на независните белградски уметници, 
таа била затворена како Прва изложба на независните уметници. Од неа се дистанцирале некои 
истакнати уметници, а и дел од членовите на напредната група “Живот” кои настојувале да се 
преземат некои пошироки зафати.21 На оваа изложба Мартиноски излагал една своја темпера, 
чие име не е познато, и два цртежа: “Човек co кавал” и “Мајка co дете”, за кои во “Време” е искажан 
доста строг заклучок: “Температа на Мартиноски е сосем неразбирлива. Ова дело можеби има 
субјективна вредност за самиот сликар, но не и за сликарството. Мартиноски изложил и-два* 
цртежа: “Човек co кавал” и “Мајка co дете”.22 Но поважно е тоа што co оваа изложба Мартинос- 
ки уште еднаш покажал колку настојувал да биде максимално присутен во ликовниот живот на 
предвоена Југославија.

Меѓу творбите што можеби се датираат од 1936 година спаѓа и сликата “Портрет на Сини- 
ша Пауновиќ”,23 малку изделена од другите дела на Мартиноски. Целата површина е “парце- 
лизирана” во помали неправилни површини, co разбивање на потезите co кои се нанесуваат боите 
и се акцентираат нивните судири. Обоениот потег се провлекува насекаде, за да ги исцрта, дефор- 
мирани и “разлеани”, деталите на лицето и другите делови на сликата. (облеката, заднината).

Во оваа година продолжила и една друга творечка активност на македонскиот уметник. 
Co оштетувања се уште е зачувана ѕидната слика што Мартиноски ја создал во Скопје 1936 годи- 
на.24 Творбата е наречена “Пасторала” (или “Селска идила”). Издолжената форма на компози- 
цијата е разрешена co спокојно распоредување на нејзините елементи низ просторот. Тој изгледа 
како притеснет од бројот и обемот на фигурите (женски, машки, детски, две овци) сместени низ 
пејзажот во разни ставови. Претставен е танок појас поле, што во дното е затворен co линија од 
дрвја и ниски куќи. Низ просторот има разновидни растенија, цвеќиња итн. Некои од женските 
фигури се co стомни, а едната од нив е прикажана co дете на десното рамо. Една фигура на мла- 
дич е предадена co свирка во рацете. Ова дело е работено во духот на дотогашното сликарство 
на Мартиноски, вклучувајќи ги и неговите претходни ѕидни слики во куќата на М. Шкаперда, a 



во извесна смисла и во “Океан”. Сепак, присутна е стилска еволуција co која низа поранешни 
пластични решенија се изменети. Така танката линија видлива по контурите на главите и на 
телата, обликува уште повалчести и покорпулентни форми, сместени во просторот во отпуштени, 
брановидно решени ставови. Заоблените глави, co речиси елипсовидни лица, се предадени co 
упростени детали: основната изведбена “матрица” е сочинета од модилјаниевско-кислинговско 
влијаније. Меѓутоа, маниричната, грацилна кревкост на Модилјани е заменета co масивни фигу- 
ри, порустикална сензуалност, a co тоа се поблиски до одделни фигури на Кислинг. Лирската 
милозливост е подвлечена и co боите: доминираат нијанси на зелената, небесносината, црвена- 
та, окерножолта боја, co примеси на црвена, нечиста бела, сива, сивозеленикава итн. Сее нанесено 
во танки слоеви, порозно, без груби повреди во усогласувањето на одделни партии. Во оваа “Пасто- 
рала”, без оглед на одделни детали, Мартиноски не нагласува некаква етнографска илуст- 
ративност. Делото има несомнени сообразувања co сродните композиции на симболизмот, а и co 
многу елементи на уметниковото разбирање за видот на кој треба да се користат поуките на ста- 
рите мајстори на средновековното фреско-сликарство.

*

Богатата дејност на изминатата година Мартиноски ја продолжил и во 1937 година, која 
се одликува co мошне разновидни форми на неговиот уметнички ангажман.

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

На отвбрањето на изложбата зборувал д-р Перо Слиепчевиќ.26 Слиепчевиќ, меѓу дру- 
гото, нагласува дека сите уметници на изложбата ги интересира, пред се, колористичкиот проб- 
лем: “He некаква мисла, не социјалната тенденција, не поетскиот штимунг, не етнографскиот 
фолклор”.27 Во општата “колористичка симфонија” секој учесник co голема творечка индиви- 
дуализација. Мартиноски е вброен меѓу оние што се искажуваат co повеќе придушени, воздржани '1 
“ритми”, приклучувајќи го тука кон Личеноски, Хутер и Тартаља. За Мартиноски и Личеноски, 
Слиепчевиќ одбележува: “Преку нивната фина преданост, преку нивното тивко проучување на

28. ДруГари, молив, 1937

бојата и композицијата, мене ми се 
чини дека согледувам во што ќе се сос- 
тои главниот придонес на овие јуЖни 
краишта за нашата југословенска 
уметност: во кажувањето без гест и без 
патетика, во согласност co овдешниот 
темперамент”.28 Слиепчевиќ нагласу- 
ва дека делата прикажани на изложба- 
та се стремат кон една “незаинтереси- 
рана” убавина, како “најдобра утеха во 
одбивностите на сегашното”. Поради 
тоа, не се обликувани и нагласени 
“стравувањата и жалостите, напорите 
и радостите на метежите на денешното 
човешгво”. Слиепчевиќ укажува на 
опасноста убавината на ликовните 



дела да се претвори во фетишизирање на материјата и уметноста да се цени само од “техничката, 
артистичката страна”, одделена од “колективната духовност на својот народ”. Меѓутоа, Слиепчевиќ 
ја искажува и својата резерва спрема социјално тендециозната уметност, иако “пошироките слоеви 
секогаш повеќе се интересирале за она што е човечко” и кога уметииците би ги обработувале 
“темите поблиски до виорите 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”, “Безпризорни” и “Рамадан и неговата сестра”. Во “Друга- 
ри”3° мошне танка линија ги предава контурите на телата co мека заобленост и ненаметливи, 
нежни движења. Овој цртеж укажува на многу дела на Мартиноски од 1937 и 1938 година. Бли- 
зок му е цртежот “Без хранител” (В. Михајловиќ, Белград) за кој видовме дека бил вклучен во кни- 
гата на Пуриќ “Работничкиот Југ”.

Втората заедничка изложба соТомислав Кризман е одржана во 1937 година во “Улриховиот 
салон” во Загреб. Овојпат Мартиноски е прифатен внимателно како веќе познат уметник. Така 
загрепските “Новости”, одбележувајќи дека “Мартиноски обработува типови и социјални мотиви, 
што го интересираат од чисто уметничко гледиште”, го претставуваат уметникот преку детали од 
неговата биографија и преку изјави за одделни прашања.31 Co Кризман го врзувале пријателски врски 
и сродни идеи и воопшто не учествувал во политиката. Кризман, исто така, се искажува за Марти- 
носки co одбрани зборови и почит, нагласувајќи ја посебно неговата заинтересираност за “социјал- 
но потиснатите, заостанатите и од бедата обезличени организми, што се викаат човечки суштес- 
тва”.32 Веројатно е дека овие зборови најмногу се однесуваат на творбите на Мартиноски од нивна- 
та втора заедничка изложба.33 Другите искажувања во загрепскиот печат за Мартиноски, без оглед 
на тоа што не се целосно афирмативни, 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. Зборувајќи за некои темпери “co 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 гледач^т, 
поради што нагласува дека вакво сликарско третирање на објектот ги потиснува неговите каракте- 
ристики, “за сметка на усогласените живи и шарени колористички хармонизации”. Нагласувајќи дека 
Мартиноски е, сепак, човек кој социјално чувствува, Манч му забележува за интелектуалноста на 
неговите цртежи. Во овие искажувања за делата на Мартиноски од втората заедничка изложба co 
Кризман се покажува дека во Загреб бил изграден одреден концепт на социјална уметност, што и 
дава предност на социјалната тематика, разголена до своите крајни консеквенци: до очекување 
уметничкото дело да ја соопшти во најдиректен вид, визуелна информација, ликовно “недотеран” 
исказ за дадена реалност, како протест, пропаганда без одвишни додатоци.

За Мартиноски во “Моргенблат” (“Утрински весник”) се вели и дека е уметник преку чие 
творештво силно доаѓа до израз двојната поврзаност co своето подрачје. Мартиноски ја презема 
уметноста што претходи како традиција и како единствена релевантна естетска стварност, созда- 
вана во Македонија пред него. Таа уметност се гледа во бројните манастири, во специфичната 
уметност што е изразена во нив. Начинот на сликањето на Мартиноски е свртен не само кон спо- 
мениците, туку и кон Македокија 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 одр- 
жана во Солун. Мартиноски, заедно co Пјер Крижаниќ, бил задолжен да се грижи за организаци- 



јата и за поставувањето на оваа изложба на “Облик”.37 Во еден напис се одбележува дека “Мар- 
тиноски предизвикал интерес co сликите од Скопје, а особено co еден извонреден цртеж”.38 Во 
една своја изјава во Загреб во април 1937 година, Мартиноски вели дека штотуку се вратил од 
Солун, каде co Крижаниќ ја организирал изложбата на групата, што сега ќе биде пренесена во 
Атина.39 Втората изложба во странство на која учествувал и Мартиноски во 1937 година била на 
група југословенски уметници. Изложбата се одржала во Рим, во Галерија ди Рома, а на неа 
учествувал и Личеноски. Мартиноски бил застапен co едно масло (“Турчинка”) и co четири цртежи 
(“Цртеж”, “Ајша”, “По обед” и “Одмор”). Се чини дека на Личеноски и Мартиноски им биле от- 
купени по две или по едно дело. Од реакциите на италијанската критика во земјата е објавен 
нецелосниот текст, пишуван од Наталија Мола. Таа, нагласувајќи дека се интересни делата на 
многумина уметници, ги споменува и цртежите на Мартиноски.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 година. За оваа 
прослава, што тогашниот режим посебно ја стимулирал и политички и финансиски, е издадена и 
специјална публикација, во која се прикажани речиси сите подрачја на животот во јужните дело- 
ви 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 сегашниот престој” биле од “Јужна Србија”. Тие 
самите требало да одберат извесен број свои трудови за изложбата. Според еден приказ во 
“Јужни преглед”, одговориле 11 уметници, од кои 8 биле родени во Македонија: Димитар 
Андонов, Лазар Личеноски, Мартиноски, Вангел Коџоман, Томо Владимирски, Нихад Аџем, 
Александар Секуловиќ, Дејан Богдановиќ, а зедно co нив се претставиле и Сабахадин Хоџиќ, 
Владимир Радовиќ и Јосип Бужан.42 За изложбата е печатен и каталог. Од него се гледа дека 
Мартиноски учествувал co 15 дела, масла, цртежи и темпери.43 Од нив сигурно е позната само 
сликата “Ќамир”, масло на платно.44 За некои други слики можеме само да претпоставуваме 
дека биле изложени. - ' <'

Три такви творби претставуваат портрети на млади цигански девојчиња во разни компо- 
зициони поставки, облека и псохолошки израз.45 Според овие творби Мартиноски во 1937 година 
е свртен кон амбиентот во кој твори, за да ја осмисли својата хуманистички инспирирана соци- 
јалност: преку се понагласено приклонување на неговата ликовна постапка кон психолошки прод- 
лабочена и издиференцирана реалистичка изразност; ја запазува, во еден “лирски веризам<без 
какви и да е вулгарни пресилувања на постапката, својата поврзаност co моделот што го обра- 
ботил. Така ја гледал оваа етапа во уметничкиот развој на Мартиноски и авторот (можеби Пуриќ) 
на еден напис во “Јужни преглед”; Мартиноски е префинет, го продолжува своето уметничко 
истражување низ теми од домашната сиромаштија, што ги дава co длабоко сочувство, а ликовно 
ги обликува како “некаква готика на нашите денови”.46 Во приказот се истакнува сликата “Мај- 
ка”, во која морничавоста на сиромаштијата била толку добро трансформирана што ова дело “меѓу 
другите нежни работи, речиси плашеше”. Такво е и маслото “Камир”. Претставува питач во пар- 
талава облека и co шапка на заоблената глава, на која co фина старосна и психолошка каракте- 
ризација, грижливо се исликани сите физиономски детали. Боена е во експресионистичко-фовис- 
тички манир: co линиите на потезите, co подвлекување на контурите co темни бордури. Таквото 
импулсивно нафрлување на боите е засилено co нивната звучност: по лицето доминираат запе- 
ченоцрвеникава, окерна, жолтеникавокафеава, англискоцрвена, темнозелена итн. Во облеката 
се наметнуваат кафеави, темнозелени, темносини и темносиви партии.



“Ќамир” е творба мошне карактеристична за цела низа дела што ќе настанат кон крајот 
на 1937 и почетокот на 1938 година. Во некои од нив е користен истиот овој модел на средновечен 
маж - питач и тоа е онаа серија што критиката ќе ја подвлече како документи на социјалната ствар- 
ност на скопската средина. “Седната Циганкичка” е веројатно најрано настанатата меѓу нив, co 
ликовни моменти развиени и обработени на начин што го покажува натамошното зреење на 
творечката личност на Мартиноски. “Седнатата Циганкичка” е предадена co сетилни усни, голе- 
ми црни тажни очи, високо, манирично “искршени веѓи” итн. Фигурата е благо “впиена” во зад- 
нината, предадена во темни гами на бои: доминираат темнозелената и маслинестата, а на обле- 
ката поинтензивно се изделуваат темнопортокаловата и црвеникавата. На лицето, врз основата 
темноокерна, се нафрлени петна од здржани нијанси на жолтата, црвената, темнозелената и 
маслинестата. Колоритот е нанесуван растресено: co противставување на светли и темни партии, 
личи на недоследни спроведено “сфумато”. “Циганкичката co трендафил” (1937 година) е биста 
на девојче co сиромашна светложолтеникава и розикава облека, кревка и милозливо отпуштена. 
Лицето е насликано во варијации на топла окернокафеава боја, нежно проткаена co розикави 
делчиња, co градирање од светли кон потемни делови; грижливо предадени “бадемастите очи”, 
подигнатите танки веѓи, финиот нос и внимателно профилираните усни, итн. Потезите се видливи, 
танки, благо “назапчени”, а цртежот по контурите е одвај забележлив.47 Сликата “Циганкичка” 
е дело во кое целосно се довршувани претходните истражувања на Мартиноски, видени во штотуку 
разгледаните творби: лирско, co извесни романтично-барокни моменти, третирање на ликовни- 
те средства - посебно на цртежот и боите. Два портрета на млади девојчиња се сликани во духот 
на другите дела од 1937 година. Првиот од нив, ‘Тлава на девојче co наведнати очи” (д-р Антун 
Колендиќ, Белград), е сликан co деликатно извлечени обоени потези, така што ликот се проецира 
врз светлаата непокриена основа на сликата. Грижливо одбраните бои ја зголемуваат нежната 
милозлива психолошка атмосфера изразена во моминскиот лик. Доминираат топли окерни, кафеа- 
ви, црвеникави итн. партии, освежени co пробиви на зелено обоените траги и- петна.

Меѓу сликите од 1937 година се изделува маслото “Невеста”48, co забележливи-врскн co 
маслата “Рамадан” и “Мустафа” од' 1936 година. Во “Невеста” е доведено до највисок степен слика-: 
њето на портрети кај Мартиноски, карактеристично за неговите најдобри остварувања. Тоа е фор- 
ма на општење co “медитеранското наследство”: co фајумските портрети; co византискиот мета- 
физички рафинман; co сетилноста на низа модерни мајстори - мошне облагородено, проткаено co 
чудесна нежност и милозливост; co убавината, младоста, лирското во животот. Ликот не младото 
девојче е co светол жолтеникавоокерен тон, нанесуван мошне нежно и изедначено. Грижливо се 
изведени сите детали (меланхоличните очи, фино изработените усни, носот, малечката брада). Ли- 
нијата на телото е издолжена, благо свиткана, дејствува опуштено, речиси беспомошно. Внимателно 
е предадена материјата на облеката, co бои што дејствуваат лесно и проѕирно (светлолилава, свет- 
ложолта, светлосина и темноокерна), нанесени во непресилени валери. He е познато дали ова дело, 
веројатно, било вклучено во самостојната изложба на Мартиноски во 1938 година.

Две други дела од 1937 година, не се впечатливи остварувања: тоа се маслата “Циганкичка 
во сино” (Богиња Ристиќ, Белград) и “Портретот на Џорџ Бонар” (Душан Симоновиќ, Белград).49 
Првата слика се доближува до другите портрети на девојчиња сликани истата година, а втората 
е работена според фотографија, сосем рутински, co речиси академска реалистичка постапка.

Во цртачките творби на Мартиноски од 1937 година се вбројуваат “Другари” (Уметничка 
галерија, Скопје) и “Позирање” (Галерија Н. Мартиноски, Крушево). Во обата цртежа грижливо 
се предадени фигурите и ликовите на детските претстави што ја составуваат темата на овите 
творби. Во “Другари” е малку понагласена суптилната стилизација и дотерување, а во “Позирање” 



поголемата реалистичка дескриптивност. Таков е и цртежот “Две девојчиња” и цртежите co молив 
и туш “Три деца” и “Од скопските улици” (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.

Co 1937 година дефинитивно е решена “судбината” на делата на Мартиноски во локалот 
“Океан”. Покрај “официјалните”, полициски реакции, следувала уште една во врска co “Океан”, 
сосема дисонантно во споредба co сите други написи во печатот, главно благонаклоно определе- 
ни спрема Мартиноски. Тоа бил текстот на Радован Зоговиќ, објавен во списанието “Наша ствар- 
ност”.50 Написот на Зоговиќ е во согласност co неговите сфаќања за улогата и функцијата на 
уметноста. Својот идеолошки став, Зоговиќ, го изразува низ противставување co презумираните 
естетски сфаќања на Мартиноски, онака како што тој смета дека се изразени во неговото умет- 
ничко дејствување и. посебно, во творбите во “Океан”. Зоговиќ воопшто не ги видел овие оства- 
рувања на Мартиноски, иако доследно ја развива мислата за “неверството” на Мартиноски спре- 
ма “вистинската” уметност.51 Навистина: во делата на Мартиноски не постои наметлива, ликов- 
но необмислена и нереализирана тенденција, зашто таа произлегува од тоталитетот на неговата 
уметничка личност, како единство на неговото човечко постоење и творечко остварување. Мар- 
тиноски и служел co своето творештво на вистината за своето време, без да настојува “тенденци- 
озно” да ја наметне, како дискретен, меланхоличен набљудувач на животот во невеселите предг- 
радија на Скопје. Затоа е груба неправда заклучокот на Зоговиќ, според кој Мартиноски не може 
да се помири co тоа уметноста тенденциозно да им служи на вистината и на луѓето: “He, уметнос- 
та мора да биде цел самата за себе...”52, била, божемната позиција на Мартиноски. За Зоговиќ 
барањето уметноста да биде независна, значи дека не треба да им служи на вистината и на опште- 
ството и дека, наводно, Мартиноски цели само една вулгарна, користољубива тенденциозност. 
Зоговиќ заклучува дека уметноста не може да биде независна и останува прашањето: “Дали е 
уметност она што му служи на напредокот и на достоинството на човекот, или е уметност - умет- 
носта претставувана во кафеаната “Океан” што е украсена co овие слики.ѕз

Но ова прашање на Зоговиќ не е засновано врз вистинска “загриженост” за уметноста, • i' 
туку за можноста таа да се користи како средство на општествената акција. Зоговиќ не смета дека 
фреските во “Океан” биле една од “вистините” за човекот, за него како дел од светот на “еросот”; 
дека Мартиноски на естетски, на суштествено творечки ликовен план не ја “предал уметноста”, 
niTo 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 дадената творечка 
интенција на уметникот. И co овој текст на Зоговиќ, творештвото на Мартиноски непосредно се 
вклучи во сложените судири на југословенската книжевна и уметничка левица во текот на четвр- 
тата деценија, околу смислата и улогата на целото творештво, вклучувајќи го и ликовното. Спро- 
тивно на други автори, кои се произнесуваа за творбите на Мартиноски како за јасен пример на 
уметниковиот ангажман за човекот, Зоговиќ донесува сосем спротивен заклучок за авторот на 
делата од “Океан”: 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 
Мартиноски е вклучен во редот на напредните уметници. ,

Но оваа “перипетија” co “Океан” не влијаела толку негативно ни врз Мартиноски, кој го 
задржал интересот за ѕидното сликарство, ни врз мислењето на скопската средина за него. За тоа се 
доказ други остварувања од овој вид насганати по делата во “Океан” Така Мартиноски во 1937 година 
го создаде неговите ѕидни декорации во две скопски куќи. Од нив е зачувана само едната (во зградата 
на ул. Климент Охридски бр. 43а), а другата е уништена (порано на ул. Орце Николов бр. 119).



Првото, зачувано дело на Мартиноски “Пасторала”,54 претставува мала површина сина 
вода co бел лебед, дрво co змиулести гранки, рамнина co брановидно земјиште, низ кое се расфр- 
лени површини 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. Нивните масив- 
ни доста несмасни тела се предадени во танцови, динамични 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 пејзажот се расфрлени неколку стебла, а во 
дното се гледа зграда на црква co црвенокафеава боја на покривот. Сосем напред, co разголена 
биста е предаден младич co свирка, решаван исто како и женските фигури. Композицијата е сло- 
бодна co романтично-пиротескни и симболични аспекти. Обликувањето на човечката фигура и 
лик не се изделува од другите мотиви на Мартиноски. Боите се нанесувани “акварелно”, во разб- 
лажени нијанси и мошне изедначено, без особен шарм и резултати во усогласувањето на колорис- 
тичката организација. Одделни партии изгледаат доста сурово и небрежно работени, Можно е 
Мартиноски за оваа своја композиција да се инспирирал од поретките идилични сцени од експ- 
ресионистичкото и симболичното сликарство.5 5

Големата ѕидна декорација во бившата куќа на д-р А. Пуљизевиќ ја знаеме само од се- 
ќавањата на лица, кои на разни начини биле поврзани co нејзиното настанување, зашто е уништена 
во скопскиот земјотрес од 1963 година. Дека ова дело е од 1937 година,56 го тврдеше самиот 
проектант на куќата, покојниот професор арх. Миха Чакеља. Во него делото Мартиноски го сли- 
кал co мрсни бои на ѕид.57 Во него бил прикажан “Морнарски живот” или “Охридски рибари”. 
Централната претстава била масивна фигура на морнар - рибар, околу кој се наоѓале други женски 
и машки фигури што влечеле мрежи и носеле кошници co риби и мајка што дои дете. Во немирната 
композиција се наоѓале делови од “морски пејзаж” како разновидни риби слободно претставени 
околу масивни, корпулентни тела. Во нив биле спроведени некои стилски решенија видени во 
“Океан”, но co уште понагласена “геометричност” на облиците, можеби како некакво “сеќавање” 
на Мартиноски за одделни творби од почетокот на неговата кариера. Ликовите и нивните дќиѓ-' 
жења искажувале еден вид “екстаза”, страст, баханални ритми. Боите на “кубистички” трети- 
раните глави и на телата биле земјеноцрвени и бронзени, противставени на темносините површини 
на водата и небото.

Co 1937 година завршил предвоениот опус на Мартиноски во областа на ѕидното сликар- 
ство. Во него тој остварил еден од несомнено највпечатливите (поточно исклучителни) рвзулта- 
ти во целото предвоено сликарство на Југославија и Европа. Co овој вид ликовно изразување 
Мартиноски настојувал да ги реализира своите идеи, својата страсна насоченост кон изградува- 
ње на “национална” уметност, заснована врз поврзаноста co медитеранската ликовна традиција 
и здружена co искуствата на модерната ликовна уметност. Во ѕидното сликарство вакви стреме- 
жи се реализирале во зависност од многу околности: специфичностите на секој зафат, во прос- 
торната, техничката и материјалната смисла на зборот, влијаеле за дефинитивата физиономија 
на овие негови творби. Сепак, а тоа е особено очигледно во “Океан”, Мартиноски можел доста 
слободно, не само во појдовната намера, да и даде простор на сврјата ликовна визија, co разбир- 
ливи консеквенци за таа своја определба. За жал, судбината сакала најголем дел од овие ѕидни 
декорации на Мартиноски да биде уништен, при што забот на времето се здружил co ударот на 
природната стихија и човечката небрежност и неразбирање. Во своето натамошно творештво 
уметникот, освен во еден провизорен и ограничен обем (1950), ќе нема можност да го продолжи 
овој дел од своето предвоено творештво.



14. ПИТАЧ, масло, 1938

15. АКТ НА ДЕВОЈЧЕ, масло, 1940



16. ЦВЕЌИЊА, масло, 1940



2. СОЦИЈАЛЕН РЕАЛИЗАМ (1938-1941)

Во досегашните искажувања на критиката за творештвото на Мартиноски имаше поде- 
лени мислења за видот, за вистинската природа на социјалниот момент во неговото творештво и 
за сообразеноста на неговиот ликовен јазик да ја искажува таа содржина co одредена ефикасност, 
што ги надминува “естетските односи, правила и условености.5 ѕ Непосредно пред отворањето 
на самостојната изложба на Мартиноски во февруари 1938 година во Скопје, во “Скопски гласник” 
бил објавен еден подолг текст од Јован Ѓ орѓевиќ: тој дејствува како манифест на приврзаност кон 
творештвото на Мартиноски, како одговор и одбрана на неговата уметност од некои неименувани, 
но, препознајливи критичари. Така Ѓорѓевиќ одбележува дека за Мартиноски пишувале “и оние 
од левиот и оние од десниот брег на огромната рака што се вика “живот”, додавајќи: “Она што ќе 
го речеме тука за Мартиноски, тоа е наше мислење, што не сакаме да го врзуваме за идеологија- 
та на онаа класа на која историјата и обезебдува иднина.”59

Укажувајќи на тоа дека во своите почетоци творештвото на Мартиноски и припаѓало 
на “декадентната западноевропска уметност”, Ѓорѓевиќ потсетува на “злонамерните критичари”,

29. Циѓанска принцеза, масло, 1938

кои сакале да го прикажат како “сликар кој рамнодушно го посматра животот, како некој капетан 
на брод кој од мртво пристаниште гледа бура на морето”.60 Нагласубајќи дека Мартиноски не е 
идеолог “и не им проповеда на луѓето барикада како излез од бедата”, Ѓорѓевиќ тврди дека Мар- 
тиноски е уметник, а сите големи уметници му припаѓаат на народот “и нивните дела секогаш биле 
хумани и полни co човечност”.61 Мартиноски не е реакционер6 2 co односот кон “малечкиот човек, 
co чија помош денешното општ^ство си обезбедува егзистенција”, низ неговиот трагичен лик, 
уметникот ја открива сета вистина за длабоките причини што го направиле таков. Мартиноски 



се повеќе му се доближува на животот, станува свесен дека само co мотиви од народот и животот 
(неговите претпочитани модели) можат да се создадат дела co трајна уметничка вредност. Спо- 
ред Ѓорѓевиќ, Мартиноски сфатил дека времето во кое живее не е лирско и тој го илустрира тоа 
преку еден цртеж на уметникот: преку ликот на работник уметникот ја искажал “вистината за 
човечката беда во обезглавената Европа и на колонизираниот Балкан”. Откако му препорачува 
на Мартиноски да се занимава co графика, напоменувајќи 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... Ние од вителот, ние преку кои пилата на стварноста секој ден се влече, го 
поздравуваме неговиот пристап кон животот co зборовите: добро ни дојде, сликару Никола Марти- 
носки!”. Co овој текст е речиси поставена 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 постојна објавеност против тажната вистина за животот во оваа земја во тој период.

Таа еволуција, на содржински и на формален план, не се изразува еднакво во сликите и 
во цртежите на Мартиноски. Цртежите биле приспособени за ваква мисија. Меѓутоа, повеќе него- 
ви слики, што ги обработуваат неговите претпочитани модели од градската периферија на Скопје, 
се повеќе искажуваат една подиректна определеност на Мартиноски: грдата стварност што помал- 
ку да се “дотерува” во естетската и ликовната смисла на зборот. 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 милозливост. Но веќе кон крајот на 1937 и на самиот почеток 
M 1938 година, се јавуваат дела co значителна нагласеност на новиот пристап, што Мартиноски го 
изградува спрема нерадосното живеење на луѓето од тогашната македонска стварност.

Мартиноски во 1938 година имал самостојна изложба во Скопје и овојпат организирана 
од скопското Друштво на пријателите на уметноста “Ефимија”: co тоа уште еднаш се подвлекува 
неговото значење во предвоената уметничка кариера на Мартиноски. На отворањето зборувал 
писателот Раде Драинац. Претставата за бројот, за карактерот и за извесни наслови на тогаш “ 
изложените дела може да се добие главно на посреден начин.6 3 Двата 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 животот 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 изложба била 
“најпристапна за публиката”.64 Во написот во “Скопски гласник” овие дела на Мартиноски се 
означуваат како дел од животот, како неов “верен отпечаток”. Луѓето биле предадени “онакви 
какви што се, груби, истоштени, измачени, стварни”. Од описите на одделни дела може да созда- 
деме поцелосна претстава за физиономијата на изложбата. Сликата “Коцкар” била лик на изжи- 
веана личност на кој се гледале маката и “ниските уживања”. Се споменува и сликата “Трговецот 
Рамадан Рамадановиќ”65, а изложбата имала и дела што ја изразувале гласно “темната страна на 
животот”: “Мајка”, “Старица”, “Вонбрачно дете”, “Без татко”,, “Подведувачка” итн.66 Втората 
група се оние дела што и даваат поведар тон на изложбата: “Девојка co шамија”, “Копнеење”, 
“Пролет”.67 Маслото “Циганска принцеза”6 8 сосем се вклопува во низата што ја открива Марти- 
носки во дела како што се “Невеста” и “Девојче co шамија”, што се од крајот на 1937 година. Во 
“Циганска принцеза” е спроведена истата фина обработка на сите делови на фигурата и на ли- 
кот, исполнет co деликатна носталгија, co уште посвеж и позвучен колорит, внимателното 
“дозирање” на боите и нивното степенување, синтетичноста на обоените плотни. Фино е усогласен
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нежниот светложолт окер на лицето co звучната зелена, сина, темножолта, кафеава, ултрама- 
ринска, црвенопортокалова боја на облеката и заднината. На изложбата од 1938 година Марти- 
носки, можеби, го излагал и делото “Младо ерменско емигрантче”, настанато во тоа време 
(Марјан Коломбо, Риека). Создавањето на творбата е поврзано co пријателството на Мартинос- 
ки co Агоп Киркор-Џирџиријан. Овој Ерменец пред војната бил настанет во куќата на Марти- 
носки заедно co своето семејство. 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 држ- 
ава. Од неговата молба кон Мартиноски произлегла творбата “Младо ерме-нско емигрантче”.69 
Репродукцијата на сликата е објавена во ерменскиот весник “Сонце” (“Арев”), заедно co еден текст 

наКиркор-Џирџиријан.70 Вонаписот 
Мартиноски е означен како “голем 
пријател на ерменскиот народ”, кој 
без размислување прифатил да насли- 
ка дело што ќе прикажува дел од не- 
говата стварност. За уметникот се 
искажуваат ласкави мислења во пог- 
лед на неговите творечки достигања, 
особено за неговата социјална тема- 
тика. Потоа, македонскиот уметник е 
определен како творец од “европски 
ранг” кој, наводно, одлично го позна- 
вал големиот ерменски уметник, 
сликарот Ајвазовски. Од текстот про- 
излегува дека Киркор-Џирџиријан 
пишувал за Мартиноски и. во некои 
германски весници. Во секој случај,.. . 
ова е уште еден прилог за осветлува- 
ње на богатата и сложена личност на 
Мартиноски како човек и уметник.

“Младо ерменско емигрант- 
че” е тесно поврзана co маслото “Не-

веста”, датирано во 1937 година: претставениот лик е речиси “машки пандан на ликот во 
“Невеста”. Спроведена е истата дотерана, прочуена обработка, заинтересирана за постигнува- 
ње на суптилна лирска оформеност на предадениот лик. Боите се необично нежни (доминираат 
фини нијанси на окерните бои, на портокаловата, црвеникавата, зеленикавата, жолтата итн.), пос- 

30. Ерменско емиѓраншче, масло, 1938

тавени во танки, дотерани слоеви.
Значаен за оценување на самостојната изложба од 1938 година, и воопшто за тво- 

рештвото на Мартиноски од овој период, е и написот на Нихад Аџем во скопското списание 
“Луч”.71 За Аџем Мартиноски е првиот сликар кој на македонската стварност и пристапил co 
отворени очи, иако уште воздржано и сентиментално. Го опишува неговото потекло, школува- 
њето, посебно влијанијата што ги добил во Париз (Кислинг). Но Мартиноски во својата душа 
останал “Јужносрбијанец кој има многу сочувство за братот печалбар и за напуштените деца 
скитници од улицата”. А така Мартиноски го предал ликот на мајката во истоимената слика од 
изложбата. Аџем смета дека во цртежите на Мартиноски се наредува меѓу нашите најдобри 



мајстори: ја задржува “француската префинетост” и “јужносрбијанската грубост”; во некои 
цртежи се “занесува co линијата, заборавајќи на материјата и реалноста”, што доведува до 
деформација на неговите ликови. Цртежот помага сликите на Мартиноски да бидат солидно 
конструирани, при што се е совесно и еднакво добро обработено, понекогаш co скулптурални, 
посебно портретите, 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.)”. Аџем заклучува co мис- 
лењето: “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 реалистичко македонско сликарство”.7 2 Ова е првпат 
Мартиноски да биде наречен “македонски сликар” и јасно и недвосмислено да се определи него- 
вата улога во македонската уметност, како нејзин најдобар сликар. Аџем ја определува и 
физиономијата на неговата уметност, нарекувајќи го Мартиноски реалистички сликар. Оваа мисла 
на неговиот млад колега е мошне индикативна за една подоцнежна оцена за творештвото на умет- 
никот од овој период, искажана во времето на социјалистичкиот реализам кај нас. Во некои од 
тогаш напишаните критики творбите на Мартиноски од предвоениот период, без исклучок, ќе 
бидат означени како плод на “декадентната”, “реакционерна западноевропска” уметност.

Во 1938 година Мартиноски настапил и на неколку групни изложби. 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 колекцијата на Синиша 
Пауновиќ од Белград: “Од периферијата на Скопје”, “Мајка co дете” што личи на насловот на 
цртежот “Од предградието” од оваа изложба, и “Три момчиња” (Македонец, Албанец, Турчин). 
Можеби бил изложен и цртежот “Деца”. Цртежот “Одмор се наоѓа во сопственост на семејство- 
то Мартиноски во Скопје. Во овие цртежи суштинското во формата и психологијата на ликови- 
те, 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 свои- 
те сјајни цртежи на скопските детали и типови. Co несмалена сила на психолошкото забележуваМе 
во адекватен, нервозен и фин цртеж, тој е најоригиналниот цртач на оваа изложба".73

На Десеттата пролетна изложба во Белград Мартиноски изложил еден цртеж, "Мајка” 
(Народен музеј, Белград). Единствената критика за ова дело е пак на Пјер Крижаниќ: “...сјаен 
цртач, Никола Мартиноски изложи само еден извонреден цртеж, “Мајка”, што е најдобар труд 
во својот род на оваа изложба...”.74 Во Белград, во декември 1938 година, на последната Петна- 
есетта изложба на “Облик”, Мартиноски учествувал co шест слики и десет цртежи.7 5 На оваа 
изложба тој е споменат само еднаш, патемно и мошне скржаво: се укажува дека е “морбиден” и 
“рафиниран”.76

Во 1938 година настанале и други творби, од кои некои се датирани, а другите веројатно 
настанале до крајот на 1938 година или на самиот почеток на 1939 година.77 Такви се маслата 
“Албанец” (можеби експонатот “Синот на амалот Куртиш“ од “Обликовата” изложба), 
“Циганкичка co скрстени раце”, а можеби и сликата “Невиност” (или “Мала наивка”),кои сите се 
поврзуваат co делото “Невеста” од 1937 година. Од овие дела, најсЈигурно е од 1938 година слика- 
та “Албанец”7 8 Оваа творба (Уметничка галерија, Цетиње) го продолжува манирот на портрет- 
ната уметност на Мартиноски:со милозливото лице, co изработената колористичка организаци- 
ја, co убедливото држење на телото итн.

Од 1938 година е и сликата на Мартиноски “Питач” (и три цртежи настанати во врска 
co неа), за тогашното Градско поглаварство на Скопје, кое побарало од него две дела за својата 



нова зграда.” Мартиноски сам ги одбрал мотивите за овие две слики, за уметнички да го прика- 
же животот на “нашиот Југ”, поради што “изработил два впечатливи типа од нашиот град, кои 
co секој ден исчезнуваат од нашите улици и кои еден ден ќе се загубат заедно co кривите сокаци.8 0 
Во “Питач”, стар парталав човек седи на земја во карактеристична поза. Цртежот убедливо ги 
предава компонентите на главата и телото. Колористички делото е работено co една расветлена, 
студеникава скала на бои, на начин што е туѓ за дотогашното творештво на Мартиноски: мешање 
на тонско и колористичко сликање, акварелско-пастелен аспект, поради танките слоеви на боите 
и поради “расветленоста” и нежноста на нивните наноси. Доминираат бледи нијанси на кафеави, 
жолтеникави, бледозелени, стемнети црвени и розикави бои итн.

Од 1938 година е ликовно рутински изработениот детски “Портрет на Антун Пуљизевик 
масло на платно, потоа некои темпери и цртежи. Темперите “Три девојчиња” (1938), “Две другар- 
ки” и “Три сиромашки” (последните две не се датирани) се обработени во целосна ликовна усог- 
ласеност.81 Сите се co мали димензии, co нагласена скржавост во изразните средства, особено во 
колористичката обработка.Неколку цртежи на Мартиноски се 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 нас- 
танати во врска co споменатата слика “Питач”, потоа 
цртежот co молив “Беспризорни”, датиран во 1938

31. Сшариош просјак, молив, 1938

година, итн.
Кои биле поспецифичните творечки ангаж- 

мани на Мартиноски во втората половина на 1938 
година, дознаваме од еден напис на Тодор Маневиќ.8 2 
Мартиноски се сродил co своите модели од цигански- 
те маала, проникнал во нивниот внатрешен живот, 
чувствувајќи се загубен надвор од мотивите што ги 
наоѓал во скопската Топаана.83 Според Маневиќ, во 
овој период Мартиноски се вратил на еден свој стар-1' 
мотив: жените “од дното”. Меѓу овие ликови, како 
што укажува самиот уметтник, се наоѓал и еден co 
претстава на жена од солунскиот локал “Вардар-бар”, 
при што одбележува: "... Реквизитот по собите на 

овие жени е во целосна согласност co нивните измачени тела”. Врз овој мотив Мартиноски нас- 
ликал 10 слики, од кои 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. Лицето е аглесто, co искривени усни, вулгарен израз, 
подвлечен и co наметливи колористички ефекти (на пример, дречливата црвена боја на усните). 
Според Маневиќ, Мартиноски преку ваквите дела проникнува во внатрешната состојба на 
човекот, давајќи и предност пред чисто “сликарскиот момент на своите студии”: особеност по- 
себно нагласена во натамошниот развој на Мартиноски, во последните години пред војната.

*

Во досегашното творечко дејствување на Мартиноски полека се изградуваше ликовно 
изразување кое се сообрази co неговото зреење како личност, како социјална единка и уметник. 
Полека се гаснеа страсните пориви на младоста за откривање во уметноста една повисока фор- 



ма на постоењето во која сопствената личност “се удвојува”, ја истакнува докрај сета своја 
сложеност, предавајќи му се на она што е емотивно, “дионизиско” во сопствената природа. Ква- 
лификацијата на Нихад Аџем, дека Мартиноски се упатил кон изградба на “вистинско реалистичко 
сликарство”, ќе важи за еден долг период во развојот на Мартиноски, од 1938 година натаму. Оваа 
етапа на неговото творештво ќе го достигне своето основно обликување уште во 1939 година, на 
неговата самостојна јубилејна изложба. Друштвото “Ефимија”, кое толку внимателно го следело 
уметничкото движење на Мартиноски во Скопје, и овојпат ја организирало изложбата, што била 
посветена на десетгодишната дејност на Мартиноски.

На оваа изложба (и од неа немаме каталог) уметникот изложил околи 30-40 свои најно- 
ви дела.84 Од статијата на д-р Слиепчевиќ се познати имињата или мотивите на некои дела.85 
Покрај тоа, посредно може да се заклучи поврзаноста меѓу жанрот и стилските белези на експо- 
натите од изложбата на Мартиноски. Тој на различен начин ги третирал “младите” и “старските” 
ликови. Освен портрети, Мартиноски изложил и мртви природи итн. Од нив - и тоа не е сигурно 
- знаеме сосем мал број дела.

Меѓу нив спаѓа “Малечката наивка” (или “Невиност”)8 6, типична за согледување на прео- 
дот кај Мартиноски од естетизирана пластична морфологија кон пореалистичко искажување. 
Предаден е милозлив лик на младо девојче, префинет во својот физички изглед и духовен портрет, 
како кај делата од 1938 година “Невеста” и “Албанец”. Пластичноста на деталите е подвлечена 
co нежно “сенчење” на одделни делови на физиономијата, co бои обработени во комбиниран 
тонски и колористички начин на сликање. Co оваа изложба може да се поврзе маслото “Мајка co 
дете” (Радмила Угринова, Скопје). Мајката е предадена co делумно разголени, истоштени гради 
и co парталава облека. Долгнавестиот врат држи аскетски слаба и издолжена глава, co издадени 
делови на лицето и вдлабнати очи. Сликана е co придушени земјенокафеави и темноцрвени тоно- 
ви, нечИсто усогласени, co преплетување на силно нагласен цртеж и обоени плотни, непривлечно, 
co нагласена деформација на деталите.87 Сликата “Малечкиот Мустафа” (можеби “Парталаво 
циганско момченце”), масло од 193988, co гологлаво циганско момче, во парталава зеленикава 
кошула, co лице во стемнети тонови на кафеавата и темноцрвената боја, покажува декаШрти- 
носки во 1939 година воведува во своето творештво објективистичка стилска постапка. Мисле- 
њето на Слиепчевиќ дека некои дела се израз на “нешто балкански наше”; и дека во нив Марти- 
носки “ја одбира како најмил предмет скопската сиромаштија”, како крајна поента го искажува 
верувањето дека тој ќе “излезе надвор од оној маѓепсан круг на пролетерски ликови” и ќе “се 
задлабочи и во другите области, co еднаква трпеливост”.8 9 Овој “маѓепсан круг” на “пролетерски 
ликови” Мартиноски, всушност, нема никогаш да го напушти, се до своите последни денови.

Зашто, во нив успеваше да го најде она 
што е најбитно за еден уметник: 
можноста за целосно изразување на 
својата личност, преку предавање на 
мотивот.90 Други дела носат, помалку 
или повеќе, сродни белези co претход- 
но разгледаните. Во “Циганкичка co скр- 
стени раце”, масло на платно (К. Ѓорде- 
ски, Белград) е запазен “мадонскиот” 
изглед на некои досега наведени момин- 
ски портрети на Мартиноски, а се откри- 
ва поврзаност и co делото “Албанец”.32. Риби, масло, 1938/39 /?



Другата стилска линија во делата на Мартиноски од 1939 година, што ќе стане до- 
минантна во наредниот период, се гледа и во “Портретот на Перо Слиепчевиќ”.91 Аскетското и 
необично во изразот на издолженото лице на Слиепчевиќ, е во духот на портретниот реализам, 
без рафинман во пласирањето на цртежот и боите (овие се здржани, доминираат сивоеленикави, 
темнокафеави итн. површини, тонски степенувани без шарм). На овој портрет му е блиска сли- 
ката “Циганкичка co црвен трендафил” (порано кај Борислав Јованчевиќ, Белград).

Мртвите природи од 1939 година, маслата “Риби”92 и “Крап и лимон” (порано кај Марушка 
Шкаперда, Белград), покажуваат дека Мартиноски во овој жанр достигнал издржани уметнички 
резултати. Уметникот ги материјализирал овие свои мотиви: вешто е предадена мазната, елас- 
тична материја на рибите, co проучени усогласувања на колористичките детали. Се е сликано co 
фина четка, co благо нанесувани потези, без да се умртви фактурата. Колоритот, во оваа комби- 
нација на тонско и колористичко сликање, ја запазил тонската свежина, а особено ефектните 
звучни партии на жолтата и зелената боја по телата на рибите.

Цртачките остварувања на Мартиноски co молив “Три деца” и “Две деца” (инж. Иван 
Јоксиќ, Белград) од 1939 година, се уште ја откриваат неговата селективност на одвишни 
подробности во реалистичката описност, а растреперената линија ги смекнува контурите и внесува 
лирска поента во формалната структура на овие дела.

Во 1939 година Мартиноски учествувал уште на две групни изложби. Така на Единае- 
сеттата пролетна изложба во Белград Мартиноски бил застапен co Маслото “Младич” и 
температа “Циганкички”, а искажувањата во печатот се крајно скржави и обопштени.93 Така П. 
Крижаниќ обата македонски уметника - Личеноски и Мартиноски - ги става меѓу југословенски- 
те уметници што успеале да се наредат меѓу најдобрите во земјата "и чии дела на нашето сликар- 
ство му даваат европски белег”.94 Според П. Васиќ, Мартиноски се ослободил од експресиониз- 
мот, “но западнал во некој непријатен манир на фактурата, што личи на отсуство на стилска ори- 
ентација”.95 Мислењето е точно што се однесува до “ослободувањето од експресионизмот”, а и во 
поглед на новата “фактура” на Мартиноски, што постепено ја губела својата поранешна пластично- 

визуелна привлечност. Истата година Мар- 
тиноски учествувал на “Јубилејната изложба 
на јужносрбијанските сликари и скулптори” 
(од 11 декември 1939 до 5 јануари 1940 годи- 
на). Оваа изложба била една од неколкуте 
во кои кон крајот на предвоениот период се 
повеќе се наоѓаат собрани малиот број ма- 
кедонски ликовни уметници. Тие во ра- 
злични мигови на тоа време се вклучувале 
во уметничкиот живот на Македонија и Ју- 
гославија. 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, Љ. 
Белогаски, К. Караџа, од кои не учествувале 
сите на оваа изложба што ја организирала 
“Ефимија”, за својот десетгодишен јубилеј.

33. Девојче co шамија, масло, 1940 Во дејствуваЉето на Друштвото-развојот на 



ликовната уметност во Скопје нашол солидна поткрепа, а без дејствувањето на “Ефимија” сигурно 
ќе се одвивал во уште потешки услови. Во “Јужна Србија”9 6 за Мартиноски и Личеноски се наг- 
ласува дека се меѓу првите во државата, како “репрезентативни државни сликари”, кои во свое- 
то творештво настојуваат да се поврзат co својот крај и co својата традиција.97 На Мартиноски 
му се забележува 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 животот, макар и да им е горчлив”.

Во 1939 година започнала и една друга активност на Мартиноски. Тој работел една сезона, 
од септември 1939 до почетокот на театарската сезона во 1940 година, во Скопскиот театар како 
хонорарен сценограф. Стапил на работа заедно co своите колеги В. Поповиќ-Цицо и Т. 
Владимирски, зашто Мартиноски го условил своето вработување co ангажманот на двајцата не- 
гови колеги. Немаме многу податоци за тоа кои се сценографии ги изработил во текот на 1939 
година, но проектирал сосема малку наполно нови: главно бил принуден да приспособува стари 
декори за нови претстави, да работи бргу и многу. Мартиноски, иако за време на школувањето 
следел курс по сценографија, ја чувствувал оваа работа како извесен товар. Сепак, се знае дека 
проектирал неколку сценографии за претстави од сосем различен жанр.

34. Две пишачиња, масло, 1940 35. Две момчиња, молив, 1940

Во последната година пред војната творечката личност на Мартиноски, ги продолжила 
сите тенденции забележани во претходниот период, а особено во 1939 година. Иако времето било 
оптоварено co застрашувачки навестувања од веќе започната Втора светска војна и малку може- 
ло да поттикнува на спокојна, незаинтересирана уметничка дејност, Мартиноски и во оваа годи- 
на настапил на неколку изложби во Скопје и во Белград. Ја продолжил, исто така, до крајот на 
сезоната 1939-1940, и својата сценографска работа. *

Свеста за ситуацијата во предвоена Југославија и во светот,проткаена co интимните 
преживувања на Мартиноски на сета проблематика што го опкружувала, се искажала и во дела- 
та на уметникот. Сепонагласената визуелна здржаност на неговите дела; истакнувањето на нос- 
талгија и беспомошност во редица ликови што ги обработувал;одбегнувањето на привлечни, 
дотерани ликовни решенија ,веројатно се показатели за изменетиот однос на Мартиноски спре- 



ма животот и уметноста. Во последните години пред Втората светска војна уметникот постепе- 
но го намалувал во својот изразен систем поривот кон еуфорија и емотивност која, можеби, била 
повеќе поврзана co неговата младост и co вербата во иднината. Како и да е, натамошното тво- 
рештво на Мартиноски, што е карактеристично и за периодот на војната, ќе ги задржи 
вообичаените мотиви, но ќе ги исполни co таа нова духовна содржина.

Првата изложба на која учествувал Мартиноски во 1940 година била една од бројните 
во организација на “Ефимија”. Таа опфатила само уметници од Македонија (Мартиноски, Личе- 
носки, Владимирски, Поповиќ-Цицо).’8 Нецелосно е зачуван текстот од говорот на Перо Лиеп- 
чевиќ" одржан при отворањето на изложбата,100 каде тој одбележува: Т. Мартиноски бара да 
изрази еден специфичен карактер на нашата средина преку оној толку специфичен вид на скоп- 
ската сиромаштија. Во тие најмалечките тој бара да ја изрази човечката душа, меланхолична од 
страдањето, но сепак бодра... Мирни тука, вознемирени таму, во мртвите природи М. е посилен, 
ми се чини, отколку на која и да е своја изложба; а неговите цртежи се нешто до крајност суп- 
тилно и оригинално...”

Така во “Дедо и внука” (масло на платно,Работнички дом, Скопје), нивните ликови, фигу- 
ри, физичкиот изглед, психологијата, карактерот и социјалната положба, се типични за реалис- 
тичкото обработување на мотивот, без особено дотерување на одделни делови. Колоритот е 
стемнет, придушен, доследно изведен co здржано тонско сликање. Маслото “Собирач на догор- 
чиња” (Д. Настев, Скопје) е внимателно реалистички изведено, co погрижливо градиран и посветол 

36. Деше co циѓара, масло, 1940

колорит: жолтеникави партии, про- 
ткаени co фини наноси на портока- 
ловорозикава боја, до вметнување 
зеленосиви плотни. ‘Тлава на 
момченце” (галерија Н. Мартинос- 
ки, Крушево) е полубиста на мом- 
ченце, co боемски поставено црвено 
капче на главата, co убаво про- 
филирани сензуални усни, во кои 
“мангупски” држи цигара. Начинот 
на обработката е слободен, поле- 
жерен, поспонтан. Во “Циганкичка 
co зелена шамија” или “Убавата 
Ѓулизар” (некогаш кај Нули Боја- 
џиев, Лугано) се фино дозирани 
црвеникави нијанси на жолто- 
окерни и портокалови бои, што до- 
минираат по лицето и по облеката 
на девојката. Постудени се боите на 
зелената шамија и на сината задни- 
на на сликата. Еден “Акт на девојче” 
(од истата колекција) е разрешен co 
внимателно степенување на основни- 

от тон за да се спроведе неусетна модулација, особено на деликатната физиономија. “Седнатата 
Циганкичка” или “Одбиеното измеќарче” (Михајло Зисиќ, Белград) и “Девојче co шамија” (Борис 
Петковски, Скопје) се деликатно сликани и обработени на сроден начин. ,



Во мртвата природа “Крап и кромид” Мартиноски ја продолжува линијата забележана 
во 1938 и 1939 година при предавањето на материјалноста на предметите во мртвите природи. 
“Реалистички” убедливите бои се рспределени низ сочни плотни, без одвишна академска педант- 
ност, а сите делови на сликата се вешто избалансирани.

Во Белград на Дванаесеттата пролетна изложба Мартиноски го изложил маслото “Дру- 
гари” (семејство Мартиноски, Скопје). Гологлавото момченце и девојченцето co шамија се пре- 
дадени co некаква тапа, непатетична резигнација и мака во физиономиите што се огрубени и су- 
рови од товарот на животот. За делата на Мартиноски патемно е забалежано дека co “сјајно пос- 
табените и одлично цртаните фигури од југот” и “ориенталски наконтените и привлечни 
Циганкички” се истакнуваат на оваа изложба.101

Последната изложба на која учествувал Мартиноски пред војната се одржала во чест на 
прославата на “ослободувањето на Скопје”. Организатор на оваа изложба на слики на “јужноср- 
бијанските уметници” била “Ефимија”. На изложбата, покрај Мартиноски, учествувале Л. 
Личеноски, Т. Владимирски, Љ. Белогаски, В. Поповиќ-Цицо,а на отворањето зборувал писате- 
лот Анѓелко Крстиќ.102 За оваа изложба на која Мартиноски учествувал co 17 дела103, освен сосем 
кратки забелешки, нема ниту еден посериозен напис.1 м Во тука изложените дела продолжува 
линијата на творештвото на Мартиноски видена на претходната мајска изложба. Маслото 
“Рамадан” (1940, порано кај Нули Бојаџиев, Лугано) е една од варијантите на овој мотив, што 
Мартиноски, според ист модел, ги изработил од 1936 година натаму. Овој "Рамадан" директно се 
поврзува co сликата “Другари” и “Циганкичката Ѓула” (“Одбиено измеќарче” ?), обете исто така 
од 1940 година. И тука Мартиноски го отстранил студеното објективистичко сликање. Бистата 
на младото момче “Рамадан” често е грубо потенцирана.105 Обоена е co измешани нечисти бои 
по облеката и основата (темнозелена, сива, темноокерна итн.), освен лицето, што е предадено во 
топла, црвеникава нијанса на затвореноцрвената боја. “Бистата на циганското момче” (порано 
кај Борислав Јованчевиќ, Белград) е мошне сродно co претходните слики. Маслото “Тага” 
веројатно е творбата што се наоѓа во Светозарево (Вера Миловановиќ). Врз придушена основа 
(бледокафеава и жолтеникава) е предадена кревка, немоќна фигура на девојче, чиј благо ^должен 
лик е исполнет co здржана тага, подвлечена co насолзените очи. Обработката е грижлива, во рам-
ките на типично реалистичката постапка.

37. Девојче co пембе шамија, масло, 1940

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 
внесуваат 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 Zo 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.106 Ликот на девојчето е 
префинет, co речиси аристократски изглед, co спо- 



којна положба на телото, co нежна “пембе” боја на шамијата. Врз длабокиот 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 колористичка целост.

Од 1940 година се и сликите “Мајка co дете” и “Портрет на девојче co шамија” (Рада 
Угринова, Скопје). Првата од нив, co изнемоштен лик на жена, и co слабо тело, ја подвлекува 
тенденцијата на Мартиноски кон натуралистичката обработка на моделите, кон небрежна обра- 
ботка на деталите што ги смета за споредни во интерпретацијата на мотивот (облеката и 
основата). Мошне сроден по духот е пристапот на Мартиноски и во маслото “Мајка co дете” или 
“Доилка” (Музеј на град Скопје). Оваа “Доилка” навестува редица подоцнежни претстави на Мар- 
тиноски co овој мотив, блиски до одделни резултати на германските експресионисти од типот на 
"новата објективност”.

Од мртвите природи се изделува “Цвеќе” (АтанасТрпковски, Скопје). Co извесен “ванго- 
говски” пристап кон материјата на фино разработената фактура е постигната чувствителна, 
порозна, благо пастуозна површина. Природата на предметите е евоцирана co грижливиот 
третман на боите на цвеќето (топла црвена, портокалова, лилава, зелена итн.).

Претставувајќи ја октомвриско-ноември- 
ската изложба од 1940 година, ‘Тлас Југа” смета дека 
личностите на Мартиноски како да се родени во “до- 
лината на плачот”, а сите слики му се проткаени co 
длабок животен песимизам, сличен на ориен- 
талскиот и будистичкиот. Лицата што ги слика тој 
имаат болно искривени глави, рацете и прстите се 
кратки, погледите празни, телата вкочанети, а гла- 
вите маченички се занесуваат кон внатрешноста”.107 
Така возбудливо и трогателно им дејствувале на со- 
времениците овие творби на Мартиноски, толку дла- ( 
боко ја чувствувале тие во нив атмосферата на тоа 
немирно време, во предвечерието на војната кај нас.

Меѓутоа, Мартиноски се уште е заинтереси- 
ран за поинаков вид на ликовно обликување. Така во 
маслата “Акт на девојче co трендафил” и “Двајца 
мали питачи” (поран кај Нули Бојаџиев, Лугано), 
облиците се издолжени, елегантни, благо кор-

пулентни. Секој детаљ мошне нежно и умилно ја предава физиономијата на девојчето, co коло- 
рит внимателно вариран во основниот тон на топла кафеавоокерна и жолтеникава боја”. “Двајца 
мали питачи” се работени по истиот пристап. Од 1940 година е и “Мртвата природа co трендафил” 
(д-р Марјан Коломбо, Риека), впечатливо колористички дотерана co заситени топли бои (интен- 
зивна жолта, црвена, портокалова, темнокафеава).

Цртежите на Мартиноски од 1940 година ја следат истата ликовна логика што се откри- 
ва 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 повеќе аглеста, впечатливо се пре- 
даваат облиците и психологијата на ликовите во строга, објективистичка морфологија. Такви се 
неколку цртежи co молив: “Две деца”, “Седнато момче и девојче”, “Клекната мајка co дете” итн. 
(семејство Мартиноски, Скопје).

38. Мајка co деше, молив, 1938



Мартиноски и во 1940 гоцина бил интензивно ангажиран co сценографската дејност. 
Мошне разновидниот репертоар на Скопскиот театар го принудувал уметникот да се сообразува 
co не толку едноставни задачи. На значењето на неговата работа во Скопскиот театар, заедно co 
Томо Владимирски и Василие Поповиќ-Цицо, укажува еден напис во списанието “Позоришни 
лист”.108 Тука се изнесува декаТеатарот конечно го решил "болното прашање” за сценографиите 
co ангажманот на познатите скопски сликари. Експериментот co ангажирањето на тројца 
уметници за една работа се покажал за успешен. Во текстот се дадени и кратки податоци за секој 
од тројцата сценографи, од кои се гледа дека тие навистина биле ценети co својот придонес. Мал- 
ку подоцна во истиот гласник на Скопскиот театар се одбележува дека макетата за тешката и 
комплоцирана декорација за комедијата “Лира на услуга” од рускиот писател Шкваркин, ја 
изработил Мартиноски.109 Но, Мартиноски останал на работа само до крајот на сезоната, доде- 
ка неговите колеги Владимирски и Поповиќ-Цицо и останаа верни на театарската куќа и во 
неколкуте наредни децении, до крајот на својот живот.

IV. ВРЕМЕНА ВОЈНАТА

Во четирите години на војната, од 1941 до 1944 година, творештвото на Мартиноски се 
развива во сложени услови. Времето не било погодно за откривањс на нови творечки хоризонти, 
а уште во претходните години Мартиноски својата ликовна естетика, ја сообразил co сложената 
историска епоха во која живееше тој. И во наредните години Мартиноски го следел усвоениот 
реалистички јазик, во кој модулациите се само израз на темпераментот на уметникот, а не обиди 
за пробиви во нови творечки настојувања: драматичните и трагични настани на војната ги пресекле 
сите стремежи на Мартиноски кон продлабочуваве на изразните можности на неговата уметничка 
природа. Во годините на војната уметникот создал само неколку десетици дела, чија мошве еДно- 
лична ликовна постапка,, прецизната хронологија на неговите творби мошне ја отежнува.

1. СКОПЈЕ (1941-1943)

Од 1941 до крајот на 1943 година Мартиноски ќе настапи на неколку изложби во Скопје 
и Софија, а ќе приреди и самостојна изложба во 1942 година во Скопје.

За време на војната Мартиноски ќе живее и твори во Скопје, Крушево и краток период 
во НОВ. Творештвото на Мартиноски во воените години настанато во Скопје, всушност, ја продол- 
жува стилската линија забележана во 1939 и 1940 година. Од 1941 година,се неколку цртежи co 
молив од кои еден е и датиран: “Две сирачиња” (семејство Мартиноски, Скопје). Co сигурна, благо 
назапчена, во еден здив извлечена танка линија, co доста студен и реалистички пристап се обли- 
кувани фигурите и ликовите на претставените детски модели. Длизок на овој цртеж е и другиот, 
“Дете што седи”, од истата колекција. Неколку масла: “Младинец” (Галерија на Н. Мартиноски, 
Крушево), “Девојче во црвено” (инж. Александар Гризо, Скопје), ‘Тлава на девојче” (Народна и 
универзитетска библиотека, Скопје), се мошне блиски до наведените цртежи: еден вид “мизераби- 
лизам”, чија внатрешна суштина е чувството на длабока резигнација, безнадежност и препуш- 
теност на судбината. Докрај е укинат сиот шарм и привлечноста на претставите на Мартиноски 



на Циганки, за кои повеќе не важи мислата дека, и кога им е тешко, му се радуваат на животот. 
На таков студен и здржан начин се третирани и две темпери: “Две девојчиња” (Галерија на Н. 
Мартиноски, Крушево) и “Две парталави момчиња” (Наум Гризо, Скопје). Од 1941 година се и 
неколку портрети на деца и возрасни, што Мартиноски ги изработил рутински, без амбиција да 
постигне некои особени ликовни резултати. Една "Мртва природа co цвеќе "(Димитар Гризо, 
скопје), исто така од таа година, е сликана рутински, вешто, реалистички.

Во втората година на окупацијата, 1942, творечката активност на Мартиноски се одвивала 
во специфичните услови што беа споменати погоре. Бугарскиот окупатор настојувал да создаде 
претстава за божемно поддржување на културната и уметничката активност, преку приредби во 
кои би учествувале културни работници и уметници од Македонија.1 Од друга страна, веќе пос- 
тоела широка активност на напредните сили во Македонија за саботирање на овие обиди или за 
користење на манифестациите што ги организирала окупаторската власт, за спроведување на една 
политика сосем спротивна од онаа што таа сакала да ја наметне.

Во февруари 1942 година е организирана во Скопје “Првата општа изложба на умет- 
ниците од Македонија”. На неа учествувале неколку македонски уметници и неколку новодојдени 
бугарски сликари, кои окупаторот ги пратил заради разни свои цели и потреби во окупирана 
Македонија. За оваа изложба излегле два речиси сосем идентични текстови, напишани од ист 
автор, Цеко Стефанов.2 Co оглед на тоа дека не е зачуван каталог од оваа изложба, не можеме 
попрецизно да заклучиме кои дела и co какви мотиви Мартиноски ги прикажал на неа.

Во 1942 година Мартиноски учествувал и на XVI општа уметничка изложба во Софија, 
заедно co уште неколку свои колеги од Македонија, co маслото “Жолта блуза”.3 За ова дело е 
одбележано дека е работено co “модернистички искривувања”, но дека уметникот има голем тем- 
перамент, а особена вредност на неговата работа е урамнотежениот колорит “co голема коло- 
ристичка убавина”.4

39. Продавач на весници, масло, 1942

Самостојната изложба на Мартиноски 
во Скопје во август 1942 година е резултат на 
низа околности. Се чини дека пресуден момент ' <' 
било настојувањето на некои негови познајни- 
ци и пријатели Мартиноски да ја приреди оваа 
изложба co цел да ја прикаже стварноста на 
животот во Македонија, творечкиот дострел 
на еден македонски уметник и својата независ- 
ност од карактерот, стилот и целите на бугар- 
ската уметност. Меѓутоа, останува фактот 
дека Мартиноски co изложбата се исправил 
пред сложен етички момент, приредувајќи ја 
во окупирана Македонија, каде бугарската 
власт настојувала да ја искористи секоја кул- 
турна манифестација за своите цели. На оваа 
самостојна изложра на Мартиноски биле из- 
ложени 53 творби (масла, темпери и цртежи): 
фигурални композиции, портрети, цвеќе и 
друга мртва природа, а го имал како најчест 
мотивот на цигански портрети. Некои од нив 
биле слики настанати порано и веќе излагани
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и другпат: портрети на млади девојки, ликови на цигански момчиња и сл. Веројатно биле изло- 
жени и некои цртежи. Според тоа, оваа изложба на Мартиноски била веројатно мошне 
неизденачена според својот состав. Некои од постарите творби несомнено биле ликовно 
поиздржани. Поновите дела го продолжуваат развојот на Мартиноски од претходниот период, 
само co забележливо опаѓање на квалитетот на изведбата. Така сликите “Момче co фес II", 
“Девојче co пембе шамија II", “Насмеано момче” (“Продавач на весници”?), “Портрет на циганско 
момченце” (според фотографиите имало неколку варијанти на ист модел) се поврзуваат co сли- 
ките од 1940, а особено од 1941 година. Тоа е еден вид лирски “мизерабилизам”, при што реалистич- 
ката постапка е дополнета co извесни “дотерувања” на изразот на Мартиноски. Се подвл^кува 
цртежот co здебелени линии и благо “сенчење”. Физиономските детали се смируваат, понекогашѓ 
до сладникава милозливост. Во овие слики од 1942 година третманот е помалку култивиран от- 
колку во сродните творби од претходните години. Користени се темниот окер, “т&ра ди Сиена”, 
окерноцрвената (“тула” боја), нешто посветла на лицето, а стемнета по другата површина.

Co ликовниот квалитет се изделува сликата “Полуакт на девојче co јаболко”. Некои дета- 
ли: 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 согледал делата на Мартиноски на оваа негова самостојна изложба co професиона- 
лен респект. Меѓутоа, тој искажува и една желба да го види Мартиноски заинтересиран не само 
за Циганите, туку и за фолклорот на Македонија, кој е богат, а низ предавање на “битови сижеа”5. 
Една од композициите на оваа изложба можела да биде сликата “Коледари”,6 група девојчиња и 
момчиња во зимска вечер, во бедна облека и искривени чевли, co торбички преку рамената. Де- 
цата се израз на едно макотрпно детство, без радост и насмевки. Композицијата е приспособена 
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 деформацио 
на одредени места, за да ја подвлече карактеристичноста на држењето или изразот на невеселите 
детски лица. Колоритот е придушен, полаган co посна, површна фактура градена без рафинман. 
Ова дело спаѓа во социјалната уметност, сродно е co делата на одделни германски експресионисти 
од крајот на третата и од почетокот на четвртата децеџија. Ваквите слики ја “зграпчуваат” ствар- 



носта на даденото време, не сакаат да ја претстават во привлечна ликовна 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 допадиале на бугарските власти.8

Во 1943 година Мартиноски главно ја продолжил стилската линија што е нагласена noro
pe. Уметникот 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 Блажиќ,ТомоВладимирски, ДимоТодоровски и Михајло Шојлев 
од македонските уметници. Мартиноски бил застапен co повеќе свои творби. Најверојатно е дека 
експонатот “Првата цигара” е маслото “Циганкичка co цигара” (д-р Иван Анастасов, Скопје):.тој 
се доближува до неколку други портрети сликани во истото време, не особено амбициозно, но 
без небрежности, а во духот на една реалистичка, лирски означена постапка. Боите се решавани 
тонски, co нијанси на своите валерски односи. Стефан Станчев за Мартиноски истакнува дека се 
изделува co своето уметничко значење од сите други. На пат е да го надмине “влијанието на фран- 
цускиот модернизам”, како што се гледало во делата “Жолта блуза”, “Колеги” и “Насмеано мом- 
че”. Мартиноски имал успех 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, co “Момче”, 
масло на платно.

Во 1943 година Мартиноски создал неколку портрети. Сликата “Насмеано Циганче co 
цвет” (д-р Стојан Боздов,10 Куманово) е варијанта од бројните мотиви што биле доста чести и 
во претходните години. Покарактеристични за творештвото на Мартиноски од 1943 година се 
некои портрети работени по порачка. Меѓу нив се и маслата “Портрет на Јосиф Христоф” (Вера 
Николиќ, Скопје) и “Зица Боздова” (д-р Стојан Боздов, Куманово). Co погрижлива, постудиозна 
постапка, Мартиноски ја изразува својата очигледна емотивна поврзаност co овие два лика. 
Физиономиите се предадени co извесна блага “идеализација”, co “дотерување” што е кара- 
ктеристично за некои н.егови поранешни портрети. Поиздржан е ликот на старицата во “Зица 1 
Боздова”, што е во извесна смисла навестување на серијата портрети на стари македонски жени 
во народна облека, што Мартиноски ќе ги наслика во текот на петтата и шестата деценија на 
овој век. 2

2. КРУШЕВО (1943-1944)

По повлекувањето во својот роден град Крушево (втора половина на 1943), Мартиноски 
создал неколку дела. Специфичната атмосфера на тоа време, несигурноста што ја чувствувал 
уметникот и неговата лоша здравствена и психичка состојба не го предиспонирале за творечка 
работа.

Творбите што настанале во Крушево се, пред се, портрети на негови блиски и пријате- 
ли, во кои Мартиноски ја продолжува линијата забележана во некои претходни творби од порт- 
ретниот жанр, на пример, “Портрет на Зица Боздова”11 и “Портрет на Јосиф Христов”. Така дет- 
ските ликови во сликите “Портрет на Перо Нича” и “Портрет на Дика Киту” (1943 и почетокот 
на 1944 година, Крушево), се рутински остварувања, без каква и да е поамбициозна ликовна цел. 
Во “Портрет на д-р Боздов’^колоритот и цртежот на Мартиноски се уште поздржани во барање- 
то на попривлечни ликовни реализации. Во Крушево настанале и маслата на платно “Сиромашка”



и “Селанче” (Данче Хаџилега, Крушево), од 1944 година, обработени на еден сентиментално- 
лирски начин. Од 1944 година е и маслото “Портрет на Циганче” (Народен музеј, Битола), во ду- 
хот на социјалниот реализам.

Мартиноски во Крушево насликал и два пејзажа. “Влезот во Крушево”, масло на картон, 
од 1943 година (Димитри Борјару, САД), co малку послободен реалистички третман на мотивот, 
лежерност во композицијата, co убедлива сликарска перспектива. Доминираат нијанси на окерни, 
задушени жолти и кафеави бои, измешани co црвените покриви и зелената боја на дрвјата. По- 
малку успешно е решаван вториот пејзаж: “Куќа во Крушево” (Данче Хаџилега, Крушево). Всуш- 
ност, ја претставува куќата во која престојувал Мартиноски во Крушево за време на војната.

Престојот во родното место за Мартиноски претставувал важен период и во неговиот 
живот и во неговото творештво, без оглед на малиот број создадени дела. Уметникот го дочекал 
и ослободувањето на Крушево (во септември 1944 ). Малку подоцна, одговарајќи на повикот на 
Агитпропот на Главниот штаб на Народноослободителната 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 сите свои разбирања, co сето свое дотогашно творештво, Мартинос- 
ки за време на војната ја подготвил својата личност за вклучување во новите историски 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 сообразува co тоа ново време и како 
личност и како творец. Всушност, првите негови дела co нова тематика поврзана co Народноос- 
лободителната борба, настанале уште во Крушево. Мартиноски 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 порѓретот на 
маршал Тито, кој сега е загубен’2 и голема претстава на партизанка, што исто така сега не пос- 
тои. Во Крушево Мартиноски го насликал и маслото “Партизан”.13 Портретот може да се смета 
за прототип за други творби на Мартиноски што ќе настанат во првите години по ослободување- 
то: цврста градба на деловите на главата и на лицето. Колоритот е поставуван тенко, co грижливо 
извлекување на потезите, фактурата дејствува неизмазнето, благо “вознемирена”, а моделацијата 
е постигната co градирање на основниот тон.

Почнувајќи од цртежот co молив “Борец” (1944, Крушево), Мартиноски создал низа твор- 
би во истата техника co претстави на борци, партизани, курири и курирки, предадени 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. Цртежите што Мартиноски ги создал веќе во таа 1944 
година, спаѓаат меѓу највозбудливите ликовни творби , постигнати на оваа специфична воена 
тематика во цела поранешна Југославија. Во цртежите ‘,‘Борец”, “Курирка”, “Одмор” итн. (Ис- 
ториски музеј на Македонија, Скопје) се предадени поединчени ликови (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 
co здржана, непатетична достоинственост и решителност. Кога ги предава партизаните ранети, 
на одмор или ваодредена акција, неговата paid ги доловува сите карактеристични пози, движе-
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ња, ситуациони односи. Co тоа неговите цртежи 
претставуваат впечатлива документација за тие 
последни месеци на 1944 година, период во кој Мар- 
тиноски мошне непосредно се сродил co оваа нова те- 
матика: подоцна уметникот поретко ќе успее да ја 
достигне таа непосредност и убедливост на својот 
тогашен цртачки израз.

Во ноември 1944 година, по основачкиот сос- 
танок на Друштвото на ликовните уметници на Ма- 
кедонија во Прилеп и по ослободувањето на Скопје, 
Мартиноски се вклучил во нови општествени 
ангажмани, што ќе бидат следени и од нова епизода 
во неговиот богат уметнички живот.

V. СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕАЛИЗАМ

Повоеното творештво на Мартиноски се одвивало условено од промената на историс- 
ките и личните околности на животот на уметникот во одредени етапи на тоа време.

Првата од нив се совпаѓа кај македонскиот уметник co општите особености на соци- 
јалистичкиот реализам. Според своето влијание, co своите последици за уметноста на Мартинос- 
ки оваа фаза, што кај него трае од 1945 до 1950 година, е мошне важна за целиот натамошен раз- 
вој на овој уметник. Уште во претходниот период, од 1938 година наваму, поизразито се 
забележуваат некои битни промени во уметничкото изразување на Мартиноски, кога тој изгра- 
ди творештво што претставува лична варијанта на реалистичко сликарство. Видовме дека Нихад 
Аџем уште во 1938 година го означи Мартиноски како творец на македонското реалистичко сли- 
карство. Можело да се очекува дека овој уметник, кој co своето дотогашно творештво зрачи 
порака за социјална правда, чија уметност: иако не била директно “бунтовничка”, “субверзивна” 
и не повикувала на насилна промена на социјалната стварност, дејствувала “корозивно” за спо- 
којството и самозадоволството на граѓанската класа, ќе биде прифатен од општествената и 
културната практика по ослободувањето, како дел од нејзината борбена традиција; дека самиот 
Мартиноски ќе најде вистински творечки реалции во новата историска ситуација кај нас. Него- 
вите први остварувања од крајот на 1944 година поврзани co тематиката и co ликовите од 
Народноослободителната борба, кога Мартиноски е непосредно поврзан co агитпропските и кул- 
турни задачи на НОВ, се силно сродени co неа, и се вешто приспособени за нејзиното изразување. 
Тие цртежи можеле да претставуваат појдовна основа и за неговото сликарство. Според тоа, 
требало да се очекува дека овој уметник, внатрешно и творечки, подготвен за неа, без подлабоки 
тешкотии ќе се сообрази co новата радикално изменета историска положба на својата земја. 
Мартиноски во таа нова реалност ги гледал реализирани и сопствените стремежи и желби :во таа 
Македонија, ослободена политичи, национално и социјалќо, можел да се одвива непречен наци- 
онален културен и уметнички развиток.
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Врз тој основен историски фон Мартиноски ја гради и својата уметност од 1945 година 
па наваму. Меѓутоа, во првиот период овој пресврт во историската судбина на македонскиот на- 
род и во неговата духовна преродба за Мартиноски претставувал не само време на значајни соз- 
нанија и општествени признанија, туку и период на големи творечки искушенија и дилеми. Тие 
произлегле, од една страна, од несомнената новина и сложеност на општествените задачи пред 
кои биде поставени тој и целата негова генерација во првите години по Револуцијата, а од друга 
страна, од мачното усогласување на сопствената творечка стратегија co нормите и барањата на 
естетиката на социјалистичкиот реализам.

Како што истакнува Лазар Трифуновиќ, развитокот на социјалистичкиот реалиЅам во 
Југославија (па така и во Македонија) во повоениот период беше условен од победата на Револу- 
цијата, од создавањето на новата држава, од блиските државни, политички и културни врски co 
СССР. Предвоените дискусии за исправноста на социјалистичкиот реализам се укинати, а различ- 
ните мислења се отстранети. Трифуновиќ нагласува дека, co силата на државниот и на партиски- 
от апарат, уметноста и културата ја прифатиле идеологијата на прагматичниот круг на довоената 
левица и ја развиле понатаму.1

Социјалистичкиот реализам, онака како што е формулиран во советската теорија и 
практика, бара од уметноста висок степен на внатрешно сродство на критичкиот реализам и 
револуционерната романтика. Несомнено е дека овој момент можел да биде длабоко привлечен 
и во нашата земја, по драматичните години на војната и Револуцијата. Во основата на овој став 
стои формулацијата дека уметничкото дело е “субјективен израз на објективната стварност”. 
Таа во СССР се подразбира како стварност видена и оценета co инструментите на партиската 
политичка оцена, акција и прагматика. Поради тоа се барало таквата уметност да биде високо 
идејна и “партијна”, ангажирана и недвосмислено тенденциозЉ; да им служи на целите што оп- 
штеството 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 суш- 
тина, како постојано преиспитување на стварноста и на секојдневната општествено-политичка 
практика.



Овие основни премиси на естетиката на социјалистичкито реализам биле, како и во цела 
Југославија, усвоени и во Македонија. И тука се подигнати, очигледно најмногу како “инфекци- 
ја” од ситуацијата во поразвиените средини, обвиненија против предвоеното творештво на маке- 
донската ликовна уметност, посебно на Мартиноски и Личеноски, како критика на нивниот 
“формализам” и “декадентност” итн. Истакнувана е и во Македонија мислата за неопходно един- 
ство меѓу содржината и формата, при што и е даван примат на првата." He само по повод излож- 
бата на четири советски сликари (Дејнека, 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 уметност и традиција. Наспоредно co критиката на современата западно-
европска уметност, почнувајќи од импресионизмот па наваму, и во Македонија е укажувано на 
потребата од поврзување co европската реалистичка традиција. Оттука и појавата на истите ба-
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рања, како и во други наши средини, за јасна, прецизна, при- 
фатлива и разбирлива уметност, што може да ја соопшти јас- 
но својата тема, што не внесува елементи за размислување 
надвор од непосредната, директна информација, 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 континуиетот 
на револуционерните и борбените 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 социјали- 
стичката изградба, итн.

Сите овие барања му биле упатувани на Мар- 
тиноски, како и на останатите уметници во Македонија. 
Наспоредно co тоа и од него се барало обновување на стари- 
от академски занает, веристичко мајсторство. напуштање на 
“искривените” или “идилизирани” ликови итн. И во Македо- 
нија 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 кру- 
гот на ликовните уметници на Македонија, на пример 
книжевници или јавни политички работници. На некои од

овие состаноци присуствувале и значајни 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 македонските 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 причини. Сепак, повремените написи од Д. Коцо во печатот и во предговори на каталози, 
се до 1952 година, треба да се сметаат како нејзин зачеток. Тие содржат очигледно настојување 
за определба на естетската вредност на изложенњте дела, за нивно разгледување пред се од тој 
аспект. Но и во тие текстови е платен данокот на времето, и тоа во инсистирањето на Д. Коцо не 
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толку за тематската насоченост на уметничкото дело, колку во настојувањето кон стриктните 
стилски рамки на ликовниот реализам.

Несомнено е дека постои една особеност во положбата на ликовното творештво на 
Македонија од периодот на социјалистичкиот реализам, а посебно на Мартиноски и Личеноски, 
co нивната репутација на веќе познати и одамна признаени уметници. Таа се изразува 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 про- 
фесионални уметници, co веќе одреден обем на творештвото и co донекаде изградени стилски про- 
фили и сфаќања за уметноста. Оттука официјалната критичка конфронтација co нив од кој и да 
е извор, наспроти својата внатрешна сигурност и категоричност, веројатно поседувала во себе 
елементи на “зла совест”: била свесна дека поставува “дидактички упатства”, често пренапнати и 
тесногради забелешки за нешто што веќе претставува одредена историска и естетска вредност 
во културната историја на Македонија; дека сите други области на творештвото се уште ги нема- 
ле, во тие први години по ослободувањето, достигнати тие нивни позиции. Постоело сознанието 
дека Македонија во личностите на Мартиноски и Личеноски поседува творци co кои може да биде 
застапена и претставена 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 тие (поретко тоа бил случај и co В. Коџоман, Д. Пандилов, Љ. Белогаски, 
Д. Тодоровски, В. Поповиќ-Цицо). Во текот на овие години Мартиноски учествувал, пред се, на 
сите годишни и други изложби на ДЛУМ приредени во Скопје (1945,1946,1947,1949 и 1950), по- 
тоа на оние што биле организирани во внатрешноста на Македонија, а меѓу нив и на ретроспек- 
тивната изложба за петгодишниот развој на Македонија, одржана во Охрид во јули 1950 година. 
Во Југославија некои 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), потоа на Првата сојузна изложба од 1949 година, во Белград, Загреб и Љубљана. 
Изложбата на сликарството и вајарството на народите на Југославија од Х1Хи XX век, приредби 
во СССР, ЧССР и Полска, содржеле три цртежи на Мартиноски. - ■ - < •

*

Творбите на Мартиноски од 1945 година и од наредните две-три години, всушност, го продол- 
жуваат стилскиот развиток, забележан од 1944 година и од порано: тоа е недвосмислен реалистички 
ликовен израз, а целосно условен од севкупноста на неговата животна и творечка положба и во тој 
период. Општа негова карактеристика е постепеното вградување во претходното творештво на умет- 
никот на она што било негово ново уметничко сознавање и реализација. Непосредниот одраз на ова 
време во делата на Мартиноски многу поизразито ја резимира оваа проблематика.

Првата изложба на македонските уметници, одржана од 13 ноември до 16 декември во 
Скопје,3 веќе ја открива идеолошката анатомија на социјалистичкиот реализам во “македонска 
варијанта” и неговата примена, како естетски кодекс, во ликовното творештво. Самиот Марти- 
носки учествувал co дела што претставуваат несомнено куриозен избор: ја изразуваат нагласе- 
ната индивидуалност на овој уметник и специфичноста на неговото реагирање во едно карак- 
теристично време. Се чини дека за Мартиноски полната, вистинска суштина на тој миг, конде- 
нзирана во уметничкото доживувдње, се состои во радоста на живеењето, во смислата на осло- 
бодената личност која знае и сака да му се радува на новиот живот, соодветно, пред се, на својата 
интимна човечка емотивна определеност, а потоа како социјална и творечка единка. Оттука 



веројатно, 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 свое дото- 
гашно творештво: и кога е страдалник, кога суровоста на социјалната положба ја обележила 
фактурата на неговиот физички 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 Мартиноски, тогаш ба- 
рем за неговата веќе создадена репутација на уметник co посебно значење и резултати. Но таа 
критика имала можност, 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 написи. Текстот во весникот “Нова 
Македонија” дава можност попрецизно да се разбере во што е суштината на односот спрема твор- 
бите на Мартиноски од овој период. Познато е дека тој навлегол во овој дел на својата уметност 
co едно веќе доста долго тематско и стилски јасно диференцирано, реалистичко ликовно искус- 
тво. Зошто овој момент не се совпаѓа co интенциите на естетската теорија кај нас во периодот на 
социјалистичкиот реализам, на одреден начин се објаснува co овој текст: “...Мартиноски неспорно 
губи co тоа што социјалните проблеми ги разоткрива, во најдобар случај, преку критичкиот реа- 
лизам, провеан co елементи на романтика и потсилена лирика, без да се грижи не само да ги от- 
крива, да ги поставува, туку и да ги анализира, да ги разрешува оние социјални проблеми co кои 
се занимава, преку своите уметнички ликови да определува перспектива, да покажува излез, да 
урива пречки, да води”.4 Одбележувајќи дека Мартиноски, сепак, се изделува од останатите 
учесници на изложбата, авторот на оваа критика додава дека “ако тој во своите вообичаени мо- 
тиви на социјална беда, гледа не само беда, ами 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 тоа и неговата уметност повисока. Во секој случај, Мартиноски има своја 
идеја, тој се задлабочува во својата уметност, бара во социјалното, во психолошкото мотивиза' <' 
своите производи”. Се гледа дека оваа критика е искажана претпазливо и co одреден респект, за 
да го одбележи она што во содржинската суштина и изразната форма на Мартиноски се открива 
како услов за вклучувањето на овој уметник во изградбата на онаква уметност каква што се 
очекува во новите историско-општествени услови. Но во неа е веќе присутна и можноста, до колку 
Мартиноски не се сообрази co овојпат толку внимателното укажување, неговата уметност да биде 
третирана и поинаку. Написот завршува co одбележување на “сигурната мајсторска рака, прек- 
расната линија и колоритот на Мартиноски”. Критиката на Д. Коцо за делата на Мартиноски од 
Првата изложба на македонските уметници ги согледала, пред се, од ликовен аспект, co анализа 
на нивните формално-стилски особености. Откако утврдува дека Мартиноски е сликар co несом- 
нена вредност, дека неговата култура “co издигнат уметнички усет” се констатира во секоја сли- 
ка, Д. Коцо посебно одбележува неколку од нив. Притоа, тој ги нагласува не само формалните, 
туку и содржинските компоненти на ликовната структура кај делата на Мартиноски.5 Покрај 
маслата што биле изложени на изложбата (“Убавиот цвет”, “Селска идила”, “Гамен”, “Оро”), Коцо 
им посветува посебно внимание на цртежите на Мартиноски, сметајќи дека тој како цртач е најси- 
лен на оваа изложба. Како заклучок, Коцо истакнува дека дури и во најкритикуваното дело “Оро” 
Мартиноски како сликар на самиот човек... на човечката психологија, (е) голем”. Нагласува дека 
кај овој уметник содржината и изведбата се неразделни елементи и “хармонично поврзани”. Спо- 
ред Коцо, Мартиноски е “во зрелата фаза на своето творештво и неговите дела се вистински
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уметнички творби”.6
Од каталогот и од реакциите на критиката спрема настапот на Мартиноски на Првата 

изложба на македонските уметници е очигледно дека уметникот во 1945 година се задржал на 
мотивитешто го интересирале и порано: ја запоставил дури и својата кратка епизода од 1944 го- 
дина, посветена на ликови од Народноослободителната 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 атмосфе- 
рата во која творел Мартиноски непосредно по ослободувањето. Меѓу делата што биле излбже- ; 
ни на Првата изложба на македонските уметници, или се познати надвор од неа, се и некои прет- 
стави 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 триесеттите години нава- 
му7, 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 изложени во 
1945 година се изделува “Портрет на жена ми I”. Сликана е во рамките на тогашната ориентаци- 
ја на Мартиноски, забележлива и во други дела од тие години: груба фактура, тврдо профилирани 
црти на лицето, умртвен колорит co доминација на “запечениот” црвеникав тон на лицето и тем- 
ната боја на косата. “Ученикот Диме” е сродно сликано масло. Може да настанало и во 1944 го- 
дина. Во “Ученикот Диме” е понагласена милозливата и деликатна обработка на детското лице, 
повнимателно разрешено како физички и психолошки лик. Вториот “Портрет на жена ми П” ја 
претставува сопругата на уметникот бремена. Погрижливото тонско сликање, сето во доминација 
на разни нијанси на зелената и сивометалната боја, тешко може co сигурност сега да се анализи- 
ра заради мошне лошата состојба на делото.8

Два цртежа на Мартинбски од 1945 година се врзуваат за редица негови остварувања во 
оваа дисциплина од крајот на четвртата и од првата половина на петтата деценија:9 дечиња во 
сиромашна парталава облека, цртани co мошне фина, спокојна и танка линија, што обликува 
заоблени, малку несмасни форми 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 Марти- 
носки учествувал на три изложби, но мошне малку ја изменил својата тематска насоченост. Ова 
“затворање” за темите co актуелно ангажирана тематика и содржина покажува колку бил Мар- 
тиноски воздржан спрема една тенденциозно диригирана уметност. Тоа е забележливо и од кри- 
тиките во врска co Втората изложба на македонските уметници од 1946 година. На неа Марти- 
носки учествувал co 10 творби, масла и цртежи. Така Д. Митрев, откако точно укажува дека “на- 
шите уметници се во мачен процес на пронаоѓање пат по кој ќе се анализира нивната индивиду- 
ална изградба”, посебно се задржува на Мартиноски. Според Митрев, неспорни се уметничките, 
професионалните, ликовните вредности на овој уметник, но тој се уште не успева да допре “до 
проблеми пгго се толку типични за денешнината”.10 Притоа Митрев прави анализа на секое дело, 
посебно укажувајќи на недостатоците што се гледале во нив.11 Откако ја констатира речиси 
апсолутната отсутност на теми од неодамнешното историско 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, забележува: “Инаку - во спротивен случај - Мар- 
тиноски ќе продолжи co кривите глави и ќе си остане само co сижеата и објектите од циганското 
маало.”12 Вториот приказ - и тој пишуван од писател (Јован Бошковски) - во “Нова Македонија” 
co поголема воздржаност и респект се искажува за делата на Мартиноски.13

Во 1946 година Мартиноски се задржал на свите претпочитани теми и мотиви co селски 
сцени и пасторални мотиви, жетви, ора и сл. што-се разрешавани доста шематски, рутински и без 
настојување да се постигнат поамбициозни уметнички резултати. Работени се во масло и темпера. 
По 1946 година, можеби и поради реакциите на критиката, извесно време ќе биде прекинат инте- 
ресот на МартиИоски за оваа идилична, фолклорна тематика “од народниот живот”. Од групата 
“селски идили” од 1946 година е мошне карактеристично маслото “Идила” (сопственост на Со- 
бранието на СРМ). Варијантите на оваа тема се видливи во многу сродни дела од колекцијата на 
семејството Мартиноски, како, на пример, во едно многу оштетено дело “Селска идила co кавалџија”.

Натамошната разработка на овие мотиви, co сведување на помал број фигури, се гледа' <' 
и во цела низа темпери.14 Во нив овој момент на “идилизација”, што го одбележуваат и Митрев и 
Бошковски, е особено наметлив. Извршена е понагласена редукција на реалисгичката описност, 
што е заменета co извесни битово-наивистички и идеализирано-сентиментални стилизации. Меѓу 
мотивите co селски ора, што можат да се од 1946 година, спаѓа платното “Оро”, веројатно изложено 
во таа година на една изложба во Скопје.15 Иако има извесна динамичност, речиси небрежна 
разиграност, оваа сцена дејствува доста неинвентивно, шаблонски.

Во низа портрети од 1946 година се предадени машки и женски ликови на разна возраст. 
Маслото “Млада мајка”, изложено на Втората изложба на ДЛУМ, е познато само според репродук- 
ција од весник и се поврзува co температа “Мајка”, изложена претходната, 1945 година: веројатно 
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 не- 
кои поранешни дела на Мартиноски. Колоритот во овие дела е поставен co нервозни “удари” на 
четката, низ расчленетото полагање на потезите, co вметнување надртачки интервенции во од- 
делни делови, а особено по контурите. Некои од овие дела (“Хризантема”, “Младинец”, “Насмеано 
дете”), барем според мотивите и сродноста нФбдредени детали, се чини дека биле изложени на 
Втората годишна изложба на ДЛУМ од 1946 година.17 Bo 1946 година за првпат се јавува темпера 
co мотивот “Крушевски ентериер”(Галерија на Никола Мартиноски, Крушево). Маслото “Две 
другарки” е творба во која манирот, забележан во портретите од 1946 година: понагласена им- 



пулсивност во поставувањето на боите, разбивање на фактурата co расфрлени, измешани, раз- 
лично оформени потези или парцелизирања, е развиен понатаму.18

Во цртежите од 1946 година, Мартиноски ја следи линијата од претходниот период: реа- 
листичко, сигурно структурирање на предметот, внимателно предавање на ликовите и фигурите, 
co мирна, танка линија.19

Почнувајќи од 1946 година, Мартиноски многу повеќе настојувал тематски и стилски да 
се приспособи кон принципите на социјалистичкиот реализам. Додека во претходниот период 
можел да смета дека забелешките и критиките за неговото творештво се упатени, пред се, пора- 
ди несоодветноста на неговите теми, во споредба co актуелните општествени задачи и барања, 
1947 година донела расчистување и на овој момент.

За тоа придонесол и самиот Мартиноски. Покрај поранешните, во 1947 година тој соз- 
дал и дела co мотиви од работни акции и творби што на одреден начин се поврзуваат co изградба- 
та на социјализмот кај нас. Мартиноски посетил некои градилишта во нашата земја и во Бугари- 
ја. Од друга страна, се чини дека општествениот притисок, директен или како чувствување на 
морална обврска да се почитуваат поставените барања пред уметничкото творење, во оваа годи- 
на бил поизразен. Сето творештво на Мартиноски укажива на тоа дека тој мошне длабоко ја 
преживувал таквата ситуација. Тоа посебно се одразило на 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 “општествено пласирање”. Ист 
е случајот и co неколку цртежи co претстави на работни акции или на борци - партизани: само 
некои од нив се сопственост на јавни установи низ Југославија.

Bo 1947 година, на годишната изложба на ДЛУМ, Мартиноски излагал 11 дела. Повеќето 
од нив сега се непознати или загубени.Критиката на Киро X. Василев се засновува врз неговото 
прифаќање на социјалистичкиот реализам како основна естетска и творечка ориентација на на- 
шата тогашна уметност. X. Василев го подвлекува стремежот за реалистичка обработка на сов- 
ремената стварност, што се судира co неизграденоста на духовниот и професионалниот апарат 
на македонските уметници. Спбред X. Василев, “претрпеното влијание од западните формалис- 
тички правци има површно насаден карактер и во основата не претставува израз на општестве- 
ната припадност и идеолошки концепции кај нашите уметници, но сепак ослободувањето од него 
е долготраен процес”.21 Преземањето на актуелни теми од современиот живот често се врши co 
до вулгарност упростен механизам. Но самиот факт дека најосновната “денешна наша пробле- 
матика добива... достојно... место, претставува значаен чекор напред во развојот на нашата ли- 
ковна уметност”, смета 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 
да одговорат на едно императивно општествено барање”: особено за теми од нашата историја 
(“која, впрочем сосем неоправдано, се уште не нашла место во нашето сликарство”) е неопходна 
“продлабочена идеја”. Посебно внимание X. Василев им посветува на творбите на Мартиноски. 
Според него, најсилен уметнички лик “од нашата стварност” постигнал токму овој уметник, иако 
кај него се уште најсилно е пројавено и формалистичкото цаследство. Тие противречности во 
сликите на Мартиноски зборуваат како за мачителноста така и за искреноста на неговиот тво- 
речки развој, од формалистичко кон реалистичко сликање и “за силата на неговиот талент и 
уметничка интуиција”. Потоа X. Василев врши анализа на позитивните резултати на Мартинос- 
ки, што треба да послужат како пример “на типизирани ликови од современата стварност”. Тоа



48. Две дечиња, молив, 1946(48) 49. Поршреш на ударник, масло, 1947

се делата “Ударник”, “Портретот 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 Мар- 
тиноски: “Триумф на младоста”, “Две бригадирки од Хаинбоаскиот премин” и “Ники”.2 3 Меѓутоа, 
очигледна е желбата на авторот на овој напис негативната оцена да се разбере како добронамер- 
на, принципиелна критика, која е свесна за можностите и за она што е ветувачко во творбите 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 зголемува неговата одговорност во нашата ликовна уметност 
и бара од новиот Мартиноски се порешително и се посвесно расчистување на сметките co стари- 1 
от Мартиноски. Новиот Мартиноски дава сигурни гаранции дека ќе однесе победа, а во тоа се 
вклучуваат, се надеваме, и најтоплите желби на нашата публика за него.”24

Ликовната обработка на одделни портрети, како во платното “Врандушкиот четирик- 
ратен ударник Стојановски Санде од село Брвенци - Тетовско”, Мартиноски често ја применува 
во овие години: широк,масивен цртеж, спроведен по контурите или површината на формите; плос- 
нати или гребени, наместа попастуозни нанесувања на бојата co четка и нож. Некаква брутална 
и сурова изразителност се вградила во ова дело. Сликата “Ники” (1947) е решена постудиозно, 
особено лицето.2 5 Маслото “Портрет на Милка Жицина” е работено сродно co “Ударник”, co тоа 
што повнимателно се обработени некои физиономски детали.26 Карактеристично за сите овие 
портрети од 1947 година е дека се слеани co непроѕирната маса на основата, што доста ја намалу- 
ва пиктуралната привлечност на овие дела.

За повеќе дела co мотиви на работните акции карактеристична е шематична и еднооб- 
разна композиција. Co масивен, тврд, упростен цртеж се извлечени набиени фигури, што сепак 
дејствуваат плакатно. илустративно, неинвентивно. Нивната привидна “реалистичност” е, всуш- 
ност, очигледна конструкција, неснаоѓање на Мартиноски, кој во други мотиви покажал несомнена 
опитност во решавањето на фигуралните композиции. Сродно co овие работни мотиви се тре- 
тирани неколку “ора”. Колоритот на сите овие дела, особено во темперите, е разрешаван во бледи 
нијанси на умртвените зеленикави, сивопепелави, синозеленикави и окернокафеави бои.



Од 1947 година се цртежи co претста- 
ви на ранети или паднати борци, понекогаш co 
знаме, оружје или друг предмет в рака. Во не- 
кои од нив Мартиноски co својот прониклив 
сензибилитет, ја доживува нивната форма, 
нејзината положба во просторот, за 
мајсторски да ја разреши co економични, 
убедливо спроведени движења и ракурси. 
Многу послаби се цртежите co претстави од 
работни акции, што често изгледаат како 

28 површни скици.
Драматичните настани од 1948 

година,по противставувањето на КПЈ на 
Резолуцијата на Инфорбирото, донесоа дла- 
боки промени во целата тогашна југословен- 
ска стварност,што тие ќе бидат предизвика- 

50. Паднат борец, молив, 1947 ни постепено » во културата и уметноста.
Мартиноски сето тоа ги доживеал мошне ин- 

тензивно и длабоко, иако ефектите од значајните историски процеси зачнати таа година 
подиректно ќе се почувствуваат во областа на уметноста дури по два-три години. Ова е карак- 
теристично и за творештвото на Мартиноски, кој во 1948 година мошне понагласено се врзува за 
тематско подрачје, што дневната политичка ингеренција во областа на уметноста го налагаше 
веќе неколку години. Нов момент е обидот на Мартиноски да обработи тема од подалечната и од 
актуелната стварност на македонскиот народ, да одговори на барањата, повеќе пати формулирани 
од “надлежните инстанции”, за таква тематско-содржинска насоченост на ликовните дела,

Сликата “Илинден”, е еден од ретките обиди на Мартиноски да обработи посложена 
фигурална композиција на дадена историска тематика. Прикажан е судирот меѓу востАничките 
и турските сили, чии одделни епизоди вметнати во општата сцена дејствуваат наивно, co несмасни 
човечки фигури, облечени според “улогата” во “сцената”.Со грубата обработка и суровоста на 
колористичкиот третман оваа слика спаѓа меѓу неуспешните остварувања на Мартиноски. Во 1948 
година Мартиноски го насликал и портретот на Гоце Делчев (Народен театар, Скопје), а на 
почетокот на 1949 година настанале и два портрета на Лазар Колишевски во масло и еден во 
цртеж.2’ Иако погрижливо работени,во овие масла само рутински е применета објективистичка 
ликовна шема.30

Цртежите “Портрет на М. Малеш“ и “Три деца” го продолжуваат поранешниот манир 
на Мартиноски: цртачки реализам без одвишна описност, сигурен во предавањето на позите, 
физионимиите итн., co малку потврда, не толку деликатна линија.

Во мај 1949 година, на Четвртата изложба на ДЛУМ, Мартиноски ја изложил и сликата 
“Конгресот на КПМ”.31 Ова платно несомнено не било довршено, а сега е во мошне лоша состој- 
ба. Сепак, може да се заклучи дека биле оправдани острите критички искажувања за сликата 
“Конгресот на КПМ”, без оглед на формулацијата на одделни елементи.32 Сликата “Ристо 
Батроски - носител на Орден на трудот” (1949) и таа мошне оштетена, спаѓа во серијата портрети 
на ударници, што Мартиноски ги создал во текот на неколку години. Од 1949 година е и серијата 
темпери на Мартиноски посветени на НОБ33, разрешени co една шематска композициона орга- 
низација: “Партизанска колона” или “Пренос на ранети” - сите се поставени како сцени co пове- 



ќе фигури предадени во зимски пејзаж, co редуцирани физички детали на луѓето и мал број до- 
полнителни елементи.

Во цртежите од 1949 година Мартиноски останал при своите дамнешни мотиви: машки 
и женски деца од градската периферија или селанчиња, во скудна парталава облека, боси, co 
истоштени фигури и ликови од кои се чита некаква тивка резигнација. Скржавото изразување 
co танка линија, некаде малку назапчена или искината, вешто “оперира” за да се предаде богат- 
ството на материјата.

По веќе споменатата Четврта изложба на ДЛУМ во Скопје, како што во тоа време било 
доста раширена практика во цела Југославија, се одржала дискусија co оцена на делата што биле 
претставени на неа. Во еден напис во “Нова Македонија”34, се укажува дека македонските умет- 
ници, се поврзале co тематиката на народната револуција и co онаа што ја одразува денешната 
стварност. Се забележува 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 на неговиот успех во напорот да ги надмине своите поранешни “декадентни” и 
“формалистички” решенија, неговото свртување кон теми од НОБ, иако и тука покажува некои 
слабости. Во сроден дух се третирани и другите негови дела, co посебен акцент на маслото 
“Конгресот на Партијата”:"... Мартиноски се зафатил co решавање на доста тешка и сложена 
задача, што не успеал да ја оствари докрај. Оваа слика би можела да му послужи како многу до- 
бра идејна скица, кон чие остварување би требало да пристапи co темелно разработување на се- 
кој портрет на нашите раководители”. Интересен е и приказот на Четвртата изложба на ДЛУМ 
во вториот број на списанието “Уметност”.35 Според авторот, на изложбата се забележувале 
“остатоци од таканаречените формалистички средства на изразувањето”. Начинот на обработ- 
ката на одделни дела бил “сб уште врзан за примери од француското современо сликарство”. He 
треба да се одбегнува “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 на тесното, помодно усогласување на боите и облиците. Елеменѓи на такво 
осиромашување 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 двапати и текстови од 
Коле Чашуле во списанието “Нов ден”, карактеристични за позициите од кои се оценувала ли- 
ковната уметност во тој период. Во нив се истакнуваат истите забелешки за натамошната 
неусогласеност на овој дел од уметноста co актуелните барања спрема неа.36

Делата на Мартиноски од 1950 година, претставуваат, ако не естетски врв, тогаш несом- 
нено последна концесија што уметникот сакал да ја направи кон постулатите на социјалистичкиот 
реализам. Обработувајќи одделни дела на теми co се уште актуелна тематика, Мартиноски во нив 
открива постепено насочување кои извесна “естетска регенерација” на својот израз Итзатаму во 
рамките на реалистичката ликовна постапка. Овие едвај забележливи пробиви на нови настоју- 
вања изгледаат понагласени во малиот број зачувани портрети.3 7 Меѓу нив се изделува маслото 
“Автопортрет”, правено co очигледна амбиција, да се постигне уметнички резултат во обработ- 
ка на физиономско-психолоптките карактеристики на сопствениот лик.3 8 Тоа е здржан обид за 
послободен третман на изразните средства: сигурниот цртеж е комбиниран co полагање на боите 
во послоевити парцели, понекогаш наметливо издадени; моделацијата е спроведена co непреси- 
леност, а целината дејствува организирано и кохерентно.

Неколку цртежи co претстави на групи или двојки деца, веројатао од оваа или од поче- 
токот на 1951 година, ја покажуваат истата општа насоченост кон портретен реализам, загрижен 
и за попродлабочена психолошка диференцијација на ликовите.39 Тука спаѓаат и “Портретот на



Славко јаневски”, мошне близок co веќе разгледаниот “Автопортрет”; “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 “народниот живот”, што ќе ги созда- 
де Мартиноски по 1950 година.

51. Авшопоршреш, масло, 1949/50

Мартиноски учествувал на ретро- 
спективна изложба за петгодишниот раз- 
виток на македонската култура во Охрид, 
на која тој изложил три дела, и на 
Петтата изложба на ДЛУМ. За обете из- 
ложби се печатени сосем кратки при- 
кази.4 Меѓутоа, текстот во “Нова Маке- 
донија” на писателот Коле Чашуле, има 
поголемо значење за оцена на творбите 
на Мартиноски од тоа време, за потреба- 
та од нова поставеност на уметноста кај 
нас. Според него, од особена важност е 
проширувањето на тематиката и новиот 
пристап кон неа, ослободен од директна 
принуда и условеност, што, според авто- 
рот, било карактеристично за Петтата 
изложба на ДЛУМ. Притоа Чашуле по- 
себно го поздравува “враќањето” на пеј- 
зажот на оваа изложба, а потоа и на пор- 
третот. Тука тој особено ги истакнува

трите портрети на Мартиноски, како највисоки постигања на оваа изложба. Чашуле го нагласу- 
ва и новиот пристап кон теми co ангажирана тематика, во вид на монументални д§ла, ^ислејќи 
тука посебно на скицата за фреската на Б. Лазески “Илинден 1903”.41 Општо земено, текстоѓ на 
Чашуле, кој и самиот до пред извесно време имал поограничени сфаќања за ликовната уметност, 
претставува миг на пресвртница во односот кон уметничкото творештво во Македонија кон кра- 
јот на 1950 и на почетокот на 1951 година.

*

Од изложеното за творечката еволуција на Никола Мартиноски во времето на соци- 
јалистичкиот реализам, заклучувам дека тоа е фаза од вонредно значење за целото натамошно 
уметничко дејствување на овој уметник. Видовме дека притисоците на една надворешна апаратура 
за насочување на уметничкото творештво кај нас, ограничувајќи го во можноста да се изрази спо- 
ред својата лична, внатрешна определба, предизвикале длабоки внатрешни трауми; на творечки 
план тие се изразиле - и во случајот co Мартиноски - co резултати што не се релевантна уметничка 
вредност во неговото творештво (одделни остварувања, маЉу се изделуваат од оваа глобална оце- 
на).42 Ваквата ситуација, покрај едно изразно сивило и монотонија, довела и до “специфичен” 
формализам”, до формално сообразување co текуштите општествени задачи, императивно намет- 
нати, 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 дадена политичка или “надлежна” културна 
инстанција, или како “пријателско убедување”. Суштината е во тоа дека видот на барањата иска- 



жани спрема уметноста кај нас во времето на социјалистичкиот реализам, што значи и спрема 
творештвото на Мартиноски, бил длабоко спротивен на природата и логиката на слободното 
уметничко изразуваве, а не само притисок co наложена тема и содржина. Мартиноски, 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 
до сосем прозаични ликовни остварувања, туку co градење на една нова творечка димензија: нов 
тип на ликовно изразување, еднакво револуционерно по својот карактер, како и она време и оние 
настани во него што му се наметнувале за обработка.

Било логично тоа што Мартиноски мошне бргу и на еден спонтан, интровертен начин, 
ќе ја насети општата клима за промена на ситуацијата во нашето целокупно уметничко творештво. 
Оттука уметникот, уште во 1950 година, можел да оформи дела што насетуваа една нова поста- 
веност на смислата, улогата и целите на уметничкото творештво кај нас.

VI. ОБИДИ ЗА ОБНОВА

Целиот овој период во животот и во творештвото на Мартиноски, од 1951 до 1960 годи- 
на, претставува еден нерамномерен, дисконтинуиран процес на “обиди за обнова”:за повторно 
“наоѓање” на сопственото творечко битие, напор за дезалиенација на својата личност, за нејзино 
враќање кон нејзините суштински духовни, емотивни и уметнички димензии.

Во претходните години, особено во сликарството на Мартиноски, дојде до снижување на 
уметничките вредности на неговите творби на еден малограѓански духовен и изразен потенцијал, 
ва претворање во првовинцијализиран пластичен јазик, без оглед на значењето на “ангажираната" 
тематика, на нејзината актуелност и “историска вредност” итн. Брзото “ставање во заграда” на 
оваа проблематика во делата на Мартиноски по 1950 година како појава и припаѓа на изменетата 
историска ситуација во Југославија. Во текот на шесгата деценија се создадоа можнбсти принци- 
пот на слободата на уметничкото творештво кај нас да ги добие своите вистински димензии: cfto-'1 
боден избор на личното творечко изразување во одредени стилски рамки, што се менуваат во 
дијалектичка соодветност co своето време, но без административен или каков и да е друг вид 
ограничување. Некои појави укажуваат на тоа дека во Македонија настојувањата за создавање 
нови услови за уметничкото творештво во Југославија започнаа да се чувствуваат околу 1950 
година. Така на Шестата изложба на македонските ликовни уметници, одржана во октомври и 
ноември 1951 година, проширувањето на тематиката co пејзажот и портретот, за сметка на мо- 
тивите од војната и обновата на земј ата, сега е мошне поизразито искажано. За изложбата се јавија 
два карактеристични текста, co акцент врз тие нови моменти. Едниот од нив на писателот Јордан 
Леов, во кој се преплетуваат искажувањата за условеноста на уметничкото творење од идео- 
лошкиот став на уметникот, забелешки за отсуството на дематиката од “социјалната стварност” 
и НОБ, наспоредно co поздравување на некои нови моменти: искреноста во изборот на тематиката, 
соодветно co интимната определба на творците. Така, на пример, како аргумент Леов посебно ги 
наведува делата на Мартиноски на оваа изложба? <

Позначаен е текстот на Кирил Миљовски, прочитан при отворањето на изложбата од 
1951 година. Многу од сознанијата за новиот 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 на југословенските писатели во Љубљана, веќе се во прегнантна форма најавени 
во овие искажувања на Миљовски.2 За него е особено важно, меѓу другото, да ја истакне појава- 



та на нова и разновидна тематика на шестата изложба на ДЛУМ. Миљовски ја подвлекува опас- 
носта за секој уметник 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 “деградирање на степен на рутина и занает”, 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 примитивност, дилетантизам и игнорација на последните”. Појавата на нова 
тематика во македонската уметност Миљовски ја поврзува co “оној широк простор на творештво 
што се создал одамна во нашата земја”. Но тематиката не го решава прашањето на чисто сли- 
карските квалитети и досегашните слабости се, пред се, изразени во творечките моменти. Миљовс- 
ки се изјаснува за учење од целата уметничка традиција на човештвото, а пред се од национална- 
та уметност што нема да биде поврзана co “една класична идеологија”, co што се развиваат ог- 
ромни творечки иницијативи на нашата уметност. За неограничената слобода на творештвото 
постои опасност од бирократско сивило и ограниченост, догматизам, антидијалектичка затапеност 
итн. Миљовски се изјаснува и за една уметност што не е дешператоска, 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 на излож- 
бата. Од еден текст во “Уметност” дознаваме за нивните впечатоци. Тие го истакнуваат напра- 
вениот напредок, но и се уште големата воздржаност 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 своите колеги да не се поврзуваат претерано co Ев- 
ропа и да се доближат 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 умет- 
никот се стреми кон поедноставна и похумана реализација”.4

По повод Осмата изложба на македонските уметници од 1953 година дошло до противс- 
тавување на ставовите меѓу Димче Коцо и Димче Протуѓер, во кои се следи натамошниот пр(оцес 
на изградување на пречистени ставови спрема идниот развој на македонската уметност.5

Во текот на 1954 година во повеќе бореви на скопското списание “Разгледи” е водена 
полемика меѓу сликарите Борко Лазески и Димче Протуѓер (членови на групата “Денес”), 
од една, и Киро X. Василев, од друга страна, околу проблемот за тоа каква треба да биде умет- 
носта што ќе се развива во нашето општество, за нејзините цели и задачи, за прашањето 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 апстрак- 
тната е една од постојаните појави во уметноста на човештвото, барајќи ги нејзините коре- 
ни и изрази и во нашето народно творештво. Од своја страна, К. X. Василев во основата се 
зазема за една визија на фигуративната уметност, заснована врз богатата традиција на свет- 
ската уметност и врз нејзините хуманистички основи, сметајќи ја за приспособена за нашето 
социјалистичко општество. Од денешна перспектива, оваа полемика имала големо значење 
за создавање на атмосфера на отворени дискусии за најбитните проблеми на уметничкото 
творештво во Македонија. ■

Во една таква изменета ситуација, Мартиноски ја започна наредната етапа од своето 
творештво. Тоа се одвиваше како низа често паралелни фази, што значат разновидни формула- 
ции 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 години во текот на периодот од десет години, претставува 



единствен творечки стремеж само преку тоа чувствување на Мартиноски дека може да ги испита 
сите модалитети на пластично изразување, без да се исправи за тоа пред оспорувања и против- 
ставувања надвор од естетската сфера на односите на неговото творештво co времето во кое е 
создадено.

Овој период, инаку, е исполнет и co динамична изложбена активност на Мартиноски на 
бројни групни изложби во земјата и во странство.6 Меѓутоа, за согледување на развојот на него- 
вото творештво, особено се значајни неколку самосгојни изложби на уметникот. Меѓу нив, на прво 
место доаѓа самостојната изложба на цртежи, одржана во Југославија (Белград, Љубљана, 1953; 
Загреб 1954), а потоа во Франција (Париз 1954). На изложбите во нашата земја цртежите на Мар- 
тиноски предизвикаа несомнен интерес кај професионалната јавност и високи оцени од критиката. 
Таа изложба треба да се смета како една од најважните ликовни манифестации одржани во пора- 
нешна Југославија во првиот период на новата идејна и естетска насоченост на уметничкото 
творештво во неа по 1950 година. Провокативноста, широкиот дијапазон, невообичаеноста и 
актуелноста на неговите цртежи во тематско-содржинска смисла и нивната стилска неконвен- 
ционалност, претставуваа во тој миг едно од најсмелите објавувања за нова ориентација на југо- 
словенското ликовно творештво воопшто. Co тоа оваа творечка епизода на Мартиноски добива 
пошироко значење отколку што е нејзината фунција во делото на уметникот и во македонската 
современа уметност, Учеството на Мартиноски на една групна изложба во САД (заедно co Коњовиќ, 
Михелич и Хегедушиќ во 1954-1955 година) беше co слики реализирани во истиот дух како спо- 
менатите цртежи, ако не и co истите квалитети. Американската критика ја нагласи интересноста 
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 можеше да постигне 
вистински ефект, соодветен на стварноста на дотогашната уметничка продукција на Мартинос- 
ки. Подготвена од самиот уметник, речиси без каква и да е соработка co историчар науметноста, 
без научен пристап и музеолошки систем, таа обилуваше co редица тешки пропусти. Поради тоа, '1 
реакциите на критиката спрема неа се само делумно и условно прифатливи, а можноста за нејзи- 
ното користење за натамошни истражувања е значително ограничена.7 Меѓу критиките пишу- 
вани за ретроспективната изложба на Мартиноски се изделуваат текстовите на Димче Ќоцо, 
Антоние Николовски и Ањес Амбер. Коцо, кој е и автор на предговорот во публикацијата печатена 
за изложбата, се обиде во обата текста синтетички да го дефинира развојот на Мартиноски, да ги 
определи неговите основни фази и суштествени творечки одлии.8 Во подолгиот напис Николов- 
ски, покрај другото, се впушти во анализа на одделни дела на Мартиноски, настојувајќв^а ја при- 
каже нивната содржинско-формална карактеристика.’ Интересен е и пристапот на'А. Амбер. 
Таа, покрај другото, особено ја цени кај Мартиноски неговата способност сите асимилации од 
француската и другата уметност да ги пресоздаде во нешто индивидуално и co национални бе- 
лези.10

Мартиноски потоа приреди самостојна изложба и во своето ателје во есента на 1958 
година: како нов вид однос co публиката, таа требаше co својата невробичаеност да предизвика 
поголем интерес за неговото творештво.11 Во 1959 година, Мартиноски прво излагаше свои црте- 
жи заедно co скулпторот Петар Хаџи Бошков во Нови Сад12, а вторпат во Дижон. Тамошната 
критика се покажа мошне приемчива за уметноста на Мартиноски, ја оцени нејзината посебност, 
стилска и уметничка индивидуалност, дека таа 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 колоритот и на цртежот, во кои се барани релации co средновековната 
ликовна традиција во Македонија.13

Односот на критиката спрема творештвото на Мартиноски во овие години е мошне сложен 
и диференциран. Негативните оцени за ова негово поново творештво се појавија можеби прво и 
понагласено во Македонија. Тоа е карактеристично за некои искажувања на Д. Протуѓер, а во 
нешто поумерена форма и за 3. Блажиќ итн. Основна поента е забелешката за двојноста на деј- 
ствувањето на Мартиноски преку неговата изложбена активност: ја “потценува домашната 
публика”, co тоа што пред неа излегоа дела во кои нуди - тематски, стилски и ликовно - квалитет 
што не е соодветен на творбите што ги излагал на други места (на изложбите на цртежи и на из- 
ложбата на слики во Америка)”.14 Такво мислење за уметничката вредност на цртежите на Мар- 
тиноски, за “дескриптивниот реализам” на неговите слики, искажува и Миќа Поповиќ.15 Во пона- 
тамошниот период критиката во Македонија и Југославија обично укажува на предвоениот пе- 
риод на Мартиноски како значаен за македонската и за југословенската уметност, а времето на 
социјалистичкиот реализам го смета за помалку успешно. Поновото творештво на уметникот се 
третира најчесто воздржано или co повремени воодушевувања, но се подвлекува и тоа дека во 
делата на Мартиноски се провлекува повторување на мотиви, рутинска и шаблонска постапка 
итн.16

Интересот за одредени негови мотиви влијаеше врз Мартиноски главното свое внимание 
да го насочи кон нив. Зголемената “побарувачка” придонесуваше уметникот во редица свои дела 
да не оствари ликовни резултати co особена уметничка вредност. Свеста дека овој момент се ја- 
вува во неговото творештво и забелешките направени 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. Наспоредно co тоа, дејствуваше и фактот дека низ 
целата шеста деценија полека се пробиваше една нова, повоена генерација на македонски лико- 
вни уметници. Новиот дух, новите естетски визии и новата стилска насоченост што ги донесоа тие 
co себе дејствуваа на еден посреден начин и врз самото творештво на Мартиноски. Останувајќи 
категорично поврзан co фигуративната уметност, тој се обиде да внесе повеќе стилски внбАции , 
во своите дела од 1951 до 1960 година. Некои од нив беа засновани врз внатрешната логика на' 
сопственото творештво. Другите од овие обиди бргу ќе згаснат, поради својата стварна непо- 
годност од творечки карактер.

За Мартиноски во текот на шестата деценија значително се зголемени можностите да 
следи некои од остварувањата на современата уметност, речиси од сите континенти. Во скопје во 
тоа време беа приредени редица самостојни и групни изложби најугословенскби странско ликовно 
творештво. Така во 1952 година е приредена изложба на современа француска уметност. Од една 
изјава на Мартиноски се гледа дека тој доста критички се поставил спрема неа.17 Особен впечаток 
му остави изложбата на Хенри Мур, чиј домаќин ( како и за француската) беше Уметничката 
галерија во Скопје. Некои други изложби, посетите на биеналето во Венеција (за извесен број од 
овие манифестации Мартиноски пишуваше прикази) придонесоа за обидите на Мартиноски да 
биде “во тек co времето”.

Во овој период на општ подем на македонската соврѕмена уметност Мартиноски остана 
резервиран спрема некои појави во неа, особено поради својата дистанцираност од апстрактната 
уметност. Ова Мартиноски го објаснуваше co својата поврзаност за фигуративното сликарство, 
во кое наоѓаше полна смисла за изразување на својата личност. Меѓутоа, очигледно е дека цела- 
та атмосфера на тоа време: раѓањето на една нова ликовна генерација во Македонија; изменетата 
творечка физиономија на голем број на колеги од неговата генерација, од кои некои (Лубарда,



17. РАМАДАН, темпера, 1952.53



19. СВАДБА, масло, 1965



Табаковиќ, Милуновиќ итн.) често навлегуваа во смели истражувања на нови изразни средства, 
претставуваше постојан предизвик и поттик за Мартиноски во цела низа “обиди за обнова” на 
сопствениот изразен систем.

1. ЛИКОВИ И СЦЕНИ ОД “НАРОДНИОТ ЖИВОТ” (1951-1961)

Една од темите што Мартиноски најшироко ги обработи во повоениот период се лич- 
ности и амбиенти во кои се изразени некои фолклорни и народно-обичајни особини на дел од 
македонската средина. Оваа тематика постепено се подготвуваше и во претходното творештво 
на Мартиноски, co личности и сцени од народниот живот, често присутни во творбите на умет- 
никот од 1945 до 1947 година. Тогаш и тие беа разрешавани најчесто во форма на идилични сце- 
ни и пасторали, обично без непосреден контакт co “реални” учесници во предадениот мотив-сце- 
на. Малку подоцна се јавија и претстави веројатно работени според модел.

А. ЛИКОВИ ОД НАРОДОТ (1951-1955)

На почетокот на петтата деценија Мартиноски продолжи да создава мотиви од народ- 
ниот живот, co поголема систематичност и појасни стремежи. На изложбата од 1951 година Мар- 
тиноски се појави co портрети и фигури, од кои некои се предадени во “градска” и “селска” народна 
облека. Пред сб, тоа се двете масла “Една грација во костим одХГХ век I" и “Една грација во костим 
од XIX век II".'8 Обете слики стилски се реалистички изведени. Заедно co нив било изложено и 
маслото “Две селанки од крушевска околија” (Етнолошки музеј, Скопје), сликано како чиста, 
прегледна визуелна информација: рутински, co занаетско умеење да се предаде материјата и
каракетристиките на облеката, лицата итн.

52. Две селанки од Крушевско, масло, 1951

Неколку цртежи co претстави на- 
селанки во народни носии се третирани 
како маслото “Две селанки од кру- 
шевската околија”: убедливо предава- 
ње на ставовите, движењата и елемен- 
тарната психолошка обработка на ли- 
ковите. Тука спаѓаат цртежите “Се- 
ланки од крушевско” (Мартиноски, 
Скопје) од 1951 и “Петковица” (Умет- 
ничка галерија, Дубровник), веројатно 
од 1951 или 1952 година (бил излаган co 
цртежите на Мартиноски во Загреб во 
1954). Големото масло “Тешкото”, е ра- 
ботено некрлку години (1952-1953). 
Карактеристичната сцена и одделни 
детали: облеката, инструментите итн., 
покажуваат дека Мартиноски работел 
над ова дело според одредени модели. 
Колоритот е придушен, co доминација 



на земјеносивата и темнозеленикавите бои. Реалистичката обработка покажува сигурност во 
предавањето на деталите, но и воздржаност во постигање на некои повпечатливи ликовни резул- 
тати. Наредната етапа во оваа низа дела е маслото “Стариот убав костим” (Галерија на Никола 
Мартиноски, Крушево). Блиско е на творбите co “крушевски мотиви” на Мартиноски од 1953 или 
1954 година. Поголема упростеност, дури шематизација на претставата како во делото “Стариот 
убав костим” се согледува и во температа “Одмор” од 1954 година (или “Одмор на приемен ден” 
(Уметничка галерија во Скопје).

Б. КРУШЕВСКИ МОТИВИ (1952-1961)

Покрај теми од народниот живот, Мартиноски создаде цела низа творби co таканаре- 
чените “крушевски мотиви”. Сликите co теми од животот, обичаите и амбиентот на крушевската 
средина се третирани co пластичен јазик силно приспособен кон нив: реалистичка постапка, “возне- 
мирена” co одделни експресионистички “пробиви”, co потсилување на оние ликовни елементи и 
посебни технички процедури co кои општата архитектура на жанровската ситуација ја добива 
својата еквивалентност и карактеристичност. Кај Мартиноски полека се формираше желбата да 
го опфати своето родно место, co одредена носталгија и приврзаност за него. Сентименталниот 
и снисходлив однос на Мартиноски се преплетуваше co впечатливо проникнување на уметникот 
во живописните декоративно-колористички детали од крушевските ентериери. Во една своја из- 
јава од 1952 година Мартиноски нагласува дека има намера да оди во Крушево co посебна цел да 
ги слика неговиот амбиент и неговите луѓе,’ ’

За првпат ќе се појави една слика од крушевскиот циклус во март 1953 година, на белг- 
радската изложба на ДЛУМ:тоа е температа “Приемен ден” (Галерија на домот на ВЈ) веројатно 
од 1952 година.2 ° “Приемен ден” co својата композиција е сродна co слики чија општа “мизансцена” 
е внатрешност на крушевска куќа, co скржав, но мошне карактеристичен.“декор” за тие амбиен- 
ти. Здржани тонски вредности на стемнети бои: затворена ултрамарин, темнолилава, Сасилена 
црвена, придушена зелена итн., се распоредени во широки колористички зафати. Формитб на 
фигурите и предметите се несмасни, co ненаметлива масивност и тежина на ставите. Површините 
се развлечени и затворени во нагласени тврди линии, што “наивистички” ги деформираат контурите 
на телата.2! Во маслото “Македонски ентериер” (Дом на АРМ, Тетово) е опфаѕен истиот прос- 
тор, предаден co малку поинаква поставеност на одделни предмети во него.22 Сепак, најблиска 
на температа “Приемен ден” од Белград е истоименото масло “Приемен ден” од Крушево, всушност 
“На приемен ден” како едно така споменувано дело од 1953 година.2 3 Во крушевскиот “На приемен 
ден” боите се негрижливо третирани, ја немаат сонорната длабочина од истоимената белград- 
ска темпера. Згорнична деформација е понагласена во контурите на одделни фигури: тие се 
поиздолжени, шематски, “марионетски” во формите, манирични во ставовите.24

Од 1954 година е и маслото “Приемен ден”25, едно од погрижливо изведените оствару- 
вања на Мартиноски co крушевски мотиви. Се спроведува натамошно избегнување на пообјек- 
тивистичко предавање на мотивот, co извесна стилизација и шематизација на изразните средс- 
тва:со тоа сликата станува ипустративно, декоративно, непретенциозно остварување. Заедно co 
ова дело Мартиноски изложил уште неколку други co личности облечени во староградски кос- 
тими.26 Мошне блиска co сликата “Приемен ден” од Етнолошкиот музеј во Скопје е истоиме- 
ната 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 из- 
ложба на Мартиноски во 1955 година во Скопје. Покрај нив, на оваа изложба за прв пат се јавува 
и мотивот “Свадба”, настанат во 1955 година.27 Таа се разликува од претходните co едноставна, 
статична композиција, co повеќе личности седнати во две простории. Ова дело ја завршува и 
стилската линија почната co првата темпера “Приемен ден” (сега во Белград): реалистичка пос- 
тапка, постепено “разјадувана” од интервенции на уметникот за понагласена стилизација и лине- 
арно-колористичка изразност, како популистичко-наивистички еспресионизам co некои елементи 
на фовистички третман на боите.28 Наредната “Свадба” (масло, се наоѓа во Струмица) содржи 
некаква поголема живописност и раздвиженост проткаена во одделни послободни, помалку крути 
и “парадни” стави. Третата “Свадба” (масло, Охрид, Завод за заштита и Народен музеј), веројатно 
настанала во 1956 година. Се гледа натамошното нагласување на извесна хумористичко-кари- 
катурална деформација, веќе порано забележана: во издолженоста, кревкоста, недореченоста 
или пренагласеноста на деталите; во впечатокот на нешто лесно, игриво, необврзливо.2’ След- 
ната етапа се изразува во маслото “По веселбата” (Музеј на современа уметност, Белград)3 °: 
поранешната стереотипност на композиционата шема е заменета co малку подинамичен рас- 
поред на деталите.31 Во двете други “Свадби” (Музеј на современа уметност, Скопје и Галери- 
ја на Н. Мартиноски, Крушево), она што е забележливо кај охридската “Свадба” (од 1956) во 
овие понови (1957) истоимени дела е довршено како ликовна фигура и стил. Целата компози- 
ција е предадена co потези во вид на широки ленти, парцели обоени co штедри наноси на боја.

53. Визиша (Приемен ден), масло 1953/54

Фигурите уште повеќе се искривени, марионетски, сценични, што ги доближува до шегобијно- 
карикатуралните претстави на експресионизмот. Живописноста е зголемена co интензиви- 
раниот колорит, што се распрснува во одделни обоени експлозии: доминираат алово-црвена- 
та, темноокерната, жолтата, нарушени од судири co врескави тонови на ултра-маринската, 
зелената итн.3 2



54. Свадба, масло, 1957

Идната етапа од оваа серија кру- 
шевски мотиви е конципирана во неколку 
дела настанати во 1958 и 1959 година. 
Хронолошки, прво е едно од трите масла 
“свадби”, сите предадени во посебниот мо- 
мент на “Родителски благослов”.33 Други 
две слики co “Приемен ден” или “Крушев- 
ски ентериер” се веројатно од 1958 годи- 
на.34 Во критиките напишани за ноември- 
ската самостојна изложба на Мартиноски и 
за изложбата на ДЛУМ од ноември-декем- 
ври 1958 година ,оваатематика била оцену- 
вана како нешто во што уметникот успева

да се изрази на еден поцелосен начин; и дека во нив се одразува една посебна социјална атмосфе- 
ра, а не само етнографска бизарност.3 5 Трите “родителски благослови” се еден творечки миг што 
се движи по линијата на претходните “свадбени гозби” од 1957 година. Композиционата и 
изразната структура е посмирена, помалку се нагласува емотивна и формална експресивност: сите 
се решени co придушен, пастелно-акварелски поставен колорит. Низ фактурата се провлекуваат 
партии co понагласена обоеност: жолтоокерната, окернокафеавата, темноцрвената боја итн. 
Двете масла наречени “крушевски ентериер” (1958), сосем се вклопуваат во штотуку разгледаната 
ликовна постапка. Се наметнува понагласената, размачкана, разлеана масивност на фигрите,
искинатите, недовршени контури на плотните.

. Последните слики на Мартиноски во оваа низа крушевски мотиви претставуваат две 
масла co наслов “Приемен ден во Крушево” (или “Крушевски амбиенти”) и една “Свадба”.36 Во 
овие три масла доминира малку постуден колорит (зеленопетролна, ултрамаринска и сл.), раз- 
биен co акценти на сосем поинаку обоени плотни или детали (црвената боја на килимот и таваните, 
жолтата покривка на масата итн.). Колоритот е главно наслоен низ “ленти”, плотни и потези сој 
скицозно, занатески и ликовно небрежно сликање. Графизмот ја наметнува издолженоста, кук- 
ленската искривеност и кревкост на фигурите, предадени co наместени, неприродно здржани ста-

55. Приемен ден во Крушево, масло 1960/61

ви. Овие масла стилски се сов- 
паѓаат co цртежите и сликите на 
Мартиноски co други мотиви нас- 
танати во I960,1961 и 1962 годи- 
на. 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.3 7

По оваа “крушевска епи- 
зода”, долга речиси една децени- 
ја, Мартиноски никогаш повеќе 
не се врати на истите мотиви, до 
крајот на својот живот.



2.СИМБ0ЛИЧЕН ЕКСПРЕСИОНИЗАМ (1952-1960)

Во текот на шестата деценија е забележлива стилската хетерогеност во творештвото на 
Мартиноски. Покрај творби во кои уметникот, всушност развива една поспокојна и порутинска 
реалистичка постапка, Мартиноски создаде голем број цртежи и помалку слики во кои е 
значително понагласена неговата поврзаност co експресионизмот. Во овој дел на своето творештво 
Мартиноски ги бараше оние изразни средства, што најдоследно ќе му послужат за едно повтор- 
но наоѓање на својата длабока интима. Тие творби се обликувани co пластичен јазик што и сами- 
от Мартиноски го означи како “симболичен експресионизам”. Co овој систем на пластично изра- 
зување Мартиноски се служеше во целата оваа фаза (1952-1960), низ развоен процес, зависен од 
мерата во која уметникот откриваше нови творечки интереси, условени од неговиот општ раз- 
виток; или кога прераснуваше некои свои појдовни настојувања.

А. ЦРТЕЖИ И ГРАФИКИ

Меѓу цртачкиот опус на Мартиноски од шестата деценија особено се изделуваат пого- 
лем број дела настанати од 1952 до 1954 година. Оваа цртачка епизода е предизвикана од исклу- 
чителни околности. Некои од нив имаат “епохални” причини. Од неколку изјави на Мартиноски, 
што се дадени во тоа време - значи што се најблиску до тогашната психолошка состојба на умет- 
никот - произлегува дека неговата оцена за штотуку изминатиот, сб уште достатно присутен (како 
спомен, како духовна ограниченост) период на социјалистичкиот реализам, е мошне остра. Во неа 
се чувствува горчината на чувствата на едно творечко битие, погодено во најсуптилните меха- 
низми на својата личност, кое сака да се изјасни против една практика што можеше творечки да 
го уништи.3 8

Наспоредно, Мартиноски во тој момент се определи и кон други видови на социјалната 
и етичката ситуација на своето време. Никогаш како во тој миг не биле толку изразени критич- 
носта, луцидноста и острината на неговата порака, на неговите филозофски, социјални и етички ( 
определби. Хипокризијата на некои традиционални морални норми, особено на оние што упра- 
вуваат co најинтимните чувства на човекот, како што е љубовта; потоа демагогијата, политикант- 
ството во секојдневната социјална практика на луѓето итн., Мартиноски ќе ја предава непосред-

56. Полишика, молив, 1953

но или, уште почесто, во заоби- 
колна форма на визуелната ме- 
тафора, алузија или симбол. 
Други појави: војната, човечката 
болка кога човек ги губи блиски- 
те, трагедијата на заемното 
уништување, судирот на живо- 
тот и смртта, се предадени во 
“распознавачки”, “скратен” или 
“преработен вид”. Некои од 
цртежите, се решени во сосем 
поинаков дух. Тие се милозлива, 
лирска и нежна размисла или 
емотивна, страсна определба за 
важни моменти во човековиот



живот: љубовта, мајчинството итн. Треба да се каже дека вакви дела Мартиноски ќе оствари и 
по периодот 1952-1954 година. Но во оваа куса временска секвенца, сите моменти што ја условија 
неговата фаза, што тој ја нарече симболичен експресионизам, беа најцелосно доведени до своја- 
та содржинска усвитеност и пластична целосност.

Ова е посебно карактеристично за цртачкиот јазик на Мартиноски од тие две-три годи- 
ни. Како малкупати во неговото дотогашно 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 пластичната апаратура што ја наметнуваше 
современата естетика и современата ликовна практика. Всушност, целото цртачко творештво 
на Мартиноски од тоа време е засновано врз неколку основни изразни “матрици”. Пред се, тоа 
е сопственото “пластично наследство” на самиот Мартиноски. Овој момент, впрочем. е забе- 
лежан од некои критичари што ги следеа самостојните изложби на неговите цртежи во текот 
на 1953 година (Белград, Љубљана) и 1954 година (Загреб, Париз). Беше одбележано дека во 
претходниот, особено во предвоениот развиток на Мартиноски графичкиот, линеарен момент 
бил особено наметлив, дури и во неговите слики, на пример како “обработување" на контурите 
и сл.39 Од друга страна, и редица други пластични потфати на Мартиноски во овие понови 
цртежи имаат своја претходница во дел од неговото предвоено творештво. Тоа е онаа темелна 
експресионистичко-симболистичка поставеност на многу дела на уметникот, пред се од перио- 
дот меѓу 1929 и 1930 година. Овој впечаток често се наметнува во допирот co некои од овие 
понови цртежи на Мартиноски: не само поради некоја начелна припадност на сродна тематско- 
мотивска или содржинска материја, туку и поради една “регенерација”, обновување на умет- 
никовата пластична имагинација, што смело го надминува сите бариери на општествената си- 
туација и на интимната состојба на неговата личност. Оние “музикални”, змиести, co крајно 
нагласена, морбидна елеганција, линии на голем број цртежи на Мартиноски, најчесто врзани 
за идилични, музичко-танцови мотиви (“Селска идила”, “Оро”, “Симфонија”, “Тешкото” и др. 
од 1953 година), нб потсетуваат на сродните решенија на уметникот од времето ког-а ја 
“вознемирувал” предвоената скопска средина co своите ликовни “екстраваганции”. “Ангажи- 5: 
раноста” на Мартиноски за актуелната проблематика во друг тип на цртежи (во кои експре- 
сионистичката емфаза,нивниот пластичен репертоар,навестува блискости co германскиот 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 блискос^и 
на цртачката стратегија на Мартиноски во делата од 1952-1954 и малку потоа co одредени фази 
на некои истакната уметници од XX век: Грос, Паскен, Шагал и германските експресионисти 
воопшто, а јас би го додал и Пикасо, не се ништо што може да дејствува неочекувано и преси- 
лено. Тоа, впрочем, се гледа најмногу во автентичноста и пластичната доследност на овие стил- 
ски толку богато расчленети и дефинирани цртежи.40

Некои критичари забележаа во одделни творби на Мартиноски одблесоци на неговото 
“поднебје”. Притоа, тоа е искажано co мопше луцидни и префинети формулации на таквите прет- 
поставки. Така се објаснува дека во начинот на кој се обликувани некои од овие цртежи (“Селска 
идила”, “Оро”, “Свадба”, “Тешкото”, итн.) е вовлечена национално-регионалната припадност на
Мартиноски, поврзазноста co византиското и co класичното ликовно наследство. Притоа се ука- 
жува дека тоа е еден момент што не ја девалвира неговата уметничка физиономија, зашто умет- 
никотја користи својата ликовна традиција на ангажиран и примерен начин.41Во патетичната 
театрално-монументална поставеност и организација на композицијата во повеќе цртежи се забе- 
лежува творечко доближување на Мартиноски до средновековната византиска уметност. Тоа се 



дела во кои уметникот, преку преобразувачката, пренапната цртачка структура, предава во ес- 
тетски актуелизирана ликовна форма некои свои инспирации од фреските во Македонија. Би 
можела дури и 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 ,на пример, “Оплакувањето на Христос” и “Симнување од крстот” во Нерези; “Плачот 
на Рахела” од Марков манастир итн.

Неколку критичари го истакнаа значењето на симболичното и надреалното во начинот 
на цртачкото искажување на Мартиноски, како иманентна структура на целата оваа фаза во не- 
говото цртачко творештво. Одбележан е и пробивот на фантастиката, што во некои цртежи на 
Мартиноски се чувствува на еден посебен начин. Тоа не се искажувања предадени како ведра, 
милозлива “приказна”, туку личат на ослободување од некои тешки кошмари. За нивна “визуе- 
лизација” Мартиноски зафаќа не толку во репертоарот на народното толкување на таинствени- 
те сили што ја одредуваат судбината на човекот, колку во она ликовно наследство што се движи 
од Бош наваму, во областа на фантастичната и симболична уметност: Блејк, Гистав Моро, Одилон 
Редон и др. Сето тоа најчесто значи претворање на мотивот во загадочен, тежок состав, што на- 
влегува до последната јатка на некоја човечка проблематика (“Кошмар”, “Страст, човек и зло”, 
“Венец на злото”, “Река на животот” итн., од 1953 година)"

Во одделни цртежи од оваа фаза уметникот навлегува во еден од најсуштинските поттици 
на сопственото творештво, во светот на еросот. Тоа најмногу 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 (“Љубов”, “Пролетна песна”, 1953 итн.) или како 
бурна, жестока драма на заемното предавање (“Љубов”, 1954, “Љубовна екстаза” 1953 итн.). Во 
извесен број цртежи сето тоа е предадено во форма на сложени композициони состави, полни co 
здивот на нешто исконско, необично, надреално (“Река на животот”, 1953)"

Оваа афектација во изразот, развиорената фантазија во пластичното обликување на 
некои од овие и од подоцнежните цртежи на Мартиноски, на пример, оние што преносно-асо- 
цијативно соопштуваат неко] мотив, поим на уметникот, често co суштества слични на претста- 
ви од митологијата, имаат некои далечни допирни елементи и co одделни творби на Пабло Пикасо: 
на пример сликата “Герника” (1937) и двете подоцнежни остварувања - фреските “Мирот” и ‘,‘Вој- 

ната” (1952), најмногу се доближуваат 
до некои цртежи на Мартиноски од 
1952, 1953 и 1954 година. Ова совпаѓа- 
н>е на ваквите цртежи на Мартиноски 
(“Победа” 1953 итн.) co споменатите 
дела на Пикасо нема никакви други об- 
јаснувања освен за веројатноста дека 
епохата наметнува одредена пробле- 
матика, што дејствувала како предиз- 
вик за онаа уметничка свест што се 
чувствува Ровикана да се искаже за 
нејзините јазелни проблеми co иманен- 
тни средства на уметноста. Тоа е 
времето на корејската воена драма 
што беше оптоварено и co сите пла- 
нетарни трауми предизвикани co cry- 57. Венец на злошо, молив, 1953



дената војна, која често премногу “жешко” ги решаваше светските или локалните судири и кон- 
фликти. Тогаш се роди дилемата дали човекот стои пред можноста за уништување на човештво- 
то, co средствата што сам ги пронашол: 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 својата “порака” од премногу директна и груба асоци- 
јативност. Кај ваквите дела на Мартиноски се е нарушено во своите основи, како што и појавите 
што ги обработува поставуваат пред неговата 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 амбиент итн.).

Елементите сродни на цртачко-графичкиот опус на Грос се само еден вид на експре- 
сионистичката обележеност на одреден број цртежи на Мартиноски од првата половина на шес- 
тата деценија. Некои критичари пронајдоа во тогашните творби на Мартиноски силен елемент 
на наивната и на примитивната уметност и на “шагаловското”. Тој момент се открива како стре- 
меж кон фантастично-симболичното и, речиси, надреалистичкото искажување на Мартиноски 
кога обликува дадена идеја, мотив. Блискоста co Шагал но и co Мане Кац, се согледува и во извес- 
ната “репертоарска” сродност на мотивите низ кои Мартиноски ја искажува својата сложена те- 
матско-содржинска материја: лирските претстави на мајчинството и љубовта (цртежите “Циркус”, 
“Свадба”, “Лудата игра”, “Весели браќа” итн. од 1953, “Палјачо”, 1954 година),

Несомнено е дека овие цртежи на Мартиноски, co ваквата поставеност предизвикаа 
на определување спрема нив, ослободено од потребата од снисходлив или куртоазен однос.44 Од 
друга страна, неговата изложба се одржа во период на значајни превирања во нашата уметност, 
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што значеа незапирлива насоченост кон осво- 
јување на слободата на уметничкото творештво. 
Суштествено е да се подвлече дека овие дела на 
Мартиноски се настанати во време кога се по- 
силно се изградуваше новата поставеност и 
смислата на уметничкиот ангажман: co liponiH- 
рување на неговата содржина, co нагласување 
дека уметникот треба да остане доследен на сво- 
ето внатрешно творечко битие; дека секој 
ангажман е, пред сб, ангажман за вистински 
нови, револуционерни во естетска смисла, умет- 
нички вредности.

Веќе во 1955 година се чувствува извесно 
“разлагање” на кохерентната градба на цртач- 
киот израз на Мартиноски. Мартиноски кон кра- 
јот на 1954 и во текот на 1955 година создал 
пастели во кои е направен обид за пренесување 
и во нив на содржинско-формалните откритија 
на уметнико;г од претходните цртежи co молив. 
На јублиејната ретроспективна изложба од 1955 
година Мартиноски прикажа и други пастели и 
цртежи co молив, Во пастелите се развиваат мо- 
тивите од неговата претходна цртачка етапа:4 5 
се јавуваат и сцени од националната историја, на 



пример од Илинденското востание од 1903 година. За жал, најголем број од овие дела сега се не- 
познати или во многу лоша состојба, што го оневозможува нивното проучување.46

Од 1956 до 1960 година, цртачката уметност на Мартиноски, co таа основна стилска обе- 
лежаност на симболичен експресионизам, се одвива co извесна “надворешна” поставеност на 
емотивното учество на уметникот во она што го твори. Голем дел од цртежите што уметникот 
ги создаде во тоа време, се директно поврзани co претходните цртежи на Мартиноски: слободно 
конципирани и разрешени сцени, поврзани co љубовта, co се уште воздржана еротска фантазија, 
идилични или драматично замислени визии за мајчинството, детали од секојдневниот живот, од- 
брани 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.

Кај Мартиноски во 1956 и 1957 година преовладуваат дела co мотиви што изразуваат 
животна радост, жовијалност, неагресивност и стремеж кон еуфорична емотивност. Од 1956 го- 
дина е и цртежот “Веселба во кафеана” во кој co непресиленост, co фина смисла за карикатурал- 
но-сатирична анализа на мотивот, се предава атмосфера на “игранка” под звуците на модерен ор- 
кестар. Од 1957 година (сопственост на семејство Мартиноски) се “Пролетна игра” и “Мајчинство” 
Во првиот игриво-танцовата возбуденост на движењата, до гримаса насмеаните лица, напнатите 
контури на телата решени co немирна, испрекината линија, ослободуваат наметлива, емотивност. 
Вториот цртеж се доближил до барокна организација на композицијата, co волуминозни, преди- 
звикувачки заоблени фигури вивнати во просторот, ослободени од “земјината тежа”.

Во 1958 година Мартиноски во цртежот “Радосна веселба” (Мартиноски) прикажува впе- 
чатливо раздвижена сцена, исполнета co голи машки и женски фигури, во пренапнати, танцово- 
емотивни движења, измешани co грубо скицирани претстави на “птици” и “крави”. Искривените 
глави, предадени co шематизација и натаму сродна co некои решенија колку на Грос, толку и на 
Шагал, се поврзуваат co многу претходни творби на Мартиноски, а најавуваат и цела низа негови 

подоцнежни остварувања во 1959 и 1960 
година. Се забележува ненаметлива 
аглестост во предавањето на некои дета- 
ли. Истата година настанал и цртежот 
“Живот”, што е многу повеќе поврзан co 
делата на Мартиноски од 1953 и 1954 
година co истородна тематика. Централ- 
ни се фигурите на жестоко, грчевито 
предадените фигури на жената и детето, 
при што “мајката”, co патетична и болна 
гримаса на лицето, ја дои својата рожба. 
Еуфорична, милозлива и ведра атмосфе- 
ра е разрешена во цртежот “Свадба”, од 
истата, 1958 година, како претходник на 
големиот број подоцнежни цртежи и сли- 

ки. Co игрива, немирно испрекината линија е предадена змиесто-дијагонално развиена композици- 
ја, co вешто градење на просторот, без какви и да е дополнителни детали.

Во 1959 година настанале цртежи (главно сопственост на семејството Мартиноски) во кои 
продолжува оваа цртачка постапка на Мартиноски, на сродна тематско-содржинска материја како 
во “Радосна веселба” од 1958 година. Така цртежите co молив “Луда игра I” и “Луда игра II" се 
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развиорени баханални сцени, co френетично измешани разголени машки, женски и детски фигу- 
ри, жестоко расфрлени низ посторот. Се насетува далечна блискост co постапката на П. Пикасо, 
особено во некои графики на овој уметник од петтата и шестата деценија на овој век, co сродни 
“баханални” или “митолошки" претстави. Афинитетот кон патетични, драмско-театрални сцени 
останува исто така трајна појава во творештвото на Мартиноски.

Во 1960 година се изделува колекцијата од 9 цртежи од мапата “Младост” (поранешен 
Музеј 25 мај во Белград), една визуелна поема за младоста, љубовната нежност и страст. Намет- 
ливата префинетост, елеганција, “музикалната”, брановидна линија користена за градење на 
издолжените, фино заоблени тела распрснати низ просторот, ги прави грацилни, кршливи, нест- 
варни. Во некои од овие цртежи линијата станува експлозивна, се свиткува под емоциите што се 
подигнати до понаметлива еротска напнатост, навестувајќи 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 уметникот, нагласување на сензуалноста и еротското во прет- 
ставите на Мартиноски. Тие се мошне инвентивно развиени шеми во кои доминира кружниот, 
елипсовиден или брановиден ритам, впечатливите движења на човечките тела, необично истан- 
чено предадени co мошне издолжени, кревки и елегантни форми, co нагласен ритам и динамика 
на извиената, испрекинатата 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 е речиси веќе во целост развиено во цртачките творби што уметникот 
ги создаде во 1959 и 1960 година.

Во текот на истото ова десетлетие Мартиноски создаде и извесен број графики. Во не- 
кои од нив, настанати уште во 1950 година (“Пролет”, “Доилка II”, линорези во боја (Галерија Н.

60. Иѓра, молив, 1958



Мартиноски, Крушево), доаѓа до израз цртачкиот јазик што Мартиноски ќе го разие во целост 
во штотуку разгледуваните цртежи. Тоа се слободни доживувања на уметникот, нежни, умилни 
сцени на мајчинството и љубовта. Фигурите се упростени и шематизирани, ненаметливо 
волуминозни.со декоративни движења. Ваков систем на графичко искажување се протега и во 
наредните години во други линорези во боја, чии мотиви се сродни, како и во дел од истовремените 
цртежи на Мартиноски, на пример: “Љубов”, “Младост”, “Пролет П” итн., од 1953 година. Од 1954 
година е дрворезот во боја (Галерија на Н. Мартиноски во Крушево) во кој ликот на мајката и 
детето што го дои се врзуваат за графички творби на некои германски експресионисти (Хекел, 
Нолде, Пехштајн). Кон средината на педесеттите години графичкото творештво на Мартиноски 
е сосем ограничено, кога линорезот “Раѓање” (Б. Талевски, Скопје), е мошне близок, според сво- 
јот цртачки јазик, до истовремениот цртеж co молив Живот” од 1958 година. Општо земено, 
графичкиот опус на Мартиноски не е многу обемен, а стилски се задоволува co шематичност на 
изразот, повторувана во текот на низа години, што практично го укинува интересот за хронолошко 
проучување на одделните творби. 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 системот на своето пластично искажување во некои творби што ќе настанат во 
наредната деценија. Тоа особено се однесува на редица слики поврзани co лирско-еротската фан- 
тазија 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, е непосредно врзана co не- 
говото истовремено цртачко творештво, претставува еден од обидите на уметникот во повоени- * 
от период да ги усогласи, тематско и стилски, своите творби од областа на сликарството и црте- 
жот. Овие неколку масла од 1953 и 1954 година, се веројатно најуспешното такво настојување на 
Мартиноски.47 Сликите за кои станува збор се условени од карактеристичната клима во која се 
создадени цртежите на Мартиноски од 1952 и 1954 година. Сите дела истовремени co сликарска- 
та епизода на уметникот се исполнети co оргијастичка, сензуална и идилична атмосфера; co бли- 
кање на специфична напнатост на емоциите, често разрешена и како згорнична емфаза; се фор- 
мулира како жовијалност, пренагласеност и деструкција на ликовниот израз. Поради тоа ова 
творештво беше означено од еден америкаиски критичар како “френетичен експресионизам, 
фантастичен на шагаловски начин, co изобличување што се граничи co карикатурата”, додавај- 
ќи дека “на сликата како да и недостасува контрола, а искривеноста на облиците е употребеиа 
повеќе само заради самата искривеност, отколку од некои композициони причини”.48 Еден друг 
автор нагласува дека Мартиноски “има најсветла палета од сите четворица (излагаше co уште 
тројца сликари од Југославија, м. з.) и слики полни co живот, дури и разуздани фигури. Toji е 
незапирлив во своето искривување на формите и позициите, како во “Идила”, која во третманот 
на фигурите и животните потсетува на Шагал”.49

Од делата на кои се однесуваат овие искажувања, познати се три.3 ° Во сликата “Идила” 
“шагаловското” е “програмиран”, наивистичко-инфантилен манир во обликувањето иа сцената 
и иа одделни детали. Телата се co гротескно-театрално пренагласени движења, шематизирани и



сведени на широки, плоскати и разретчени површини, неизедначено “обработени” по контурите. 
Стлизацијата на деталите е сродна како кај многу цртежи од 1953 година. Боите се “наивистички” 
звучни, доминираат жолтата, портокаловата, зелената, цинобер-портокаловата, темносината и 
синовиолетовата. Сликата “Симфонија” (веројатно од 1954) е слободно развиорено “рондо” co 
четири фигури, во необични танцово-музички движења, мошне напнати и динамични. Формите 

се заоблени, co воздржана сензуалност, co 
развлечени површини и неодредени, напати 
“разјадени” контури. Сцената дејствува иди- 
лично, лирски, необично. Дело што е сродно 
на нив, но не било излагано во САД, е “Љу- 
бов” (масло, 1953). Сензуална лиричност и 
воздржана еротска фантазија се чувствува во 
составките на композицијата; во елегантно 
извиените, заоблени линии на голата “двојка” 
во десниот дел - co нешто “мунковско” во сво- 
јата страсна прегратка, и на “летнатата” фи- 
гура на девојче co издадени гради и повеќе 
трендафили во рацете. Боите се пастелни, 
плитко, симболистичко-декоративно трети- 
рани.
Малку поинаку се решени две други дела. Во 
една од изложените творби на Мартиноски 
во САД, “Музичка екстаза”, композицијата, 
мошне сродна како кај некои цртежи co ис- 
тиот мотив: оро, игра, дејствува повознеми- 

рено, co силно раздвижени, синусоидно извиткани фигури, на кои стојата накривени глави co лица 
претворени во гримаса. Оваа слика е најблиска co некои дела на Нолде, пред се co оние во кои 
овој обработува сродни мотиви (Нолдеовите “танчарки”).

Мошне блиско на штотуку разгледаното дело е платното “Мајка co дете” (Собрание на 
РМ).51 Таа творба најдобро соодвествува co забелешката на критиката во Америка за еден вид 
самоцелна жестокост на експресијата, но можеби е повеќе показ за грчевитиот обид на Марти- 
носки да допре до форма на изразување што понепосредно ќе го доближи до некаква “модерност”- 
неговиот уметнички јазик, да се изедначи co редица уметници од својата генерација кај нас и во 
светот. Тие, по една “херојска” младост, од разни причини напуштија некои свои творечки дости- 
гања, a no Втората светска војна се обидуваа, co различен успех, да пронајдат нови изразни мож- 
ности, често како “обнова”, колебливо “враќање” кон некои стилистички форми, сродни на нив- 
ните творби од предвоениот период: така, на пример, во странство 0. Кокошка, во поранешна 
Југославија Коњовиќ итн. Во маслото на Мартиноски “Мајка co дете” контурите, искривени, нап- 
нати, затвораат цврсто разрешени плотни на телата. Изразот на лицето на мајката е претворен 
во насмевната гримаса, co пренагласени детали на физионимијата. Овие стремежи ќе бидат раз- 
работени во повеќе творби нг Мартиноски во наредната деценија, особено во оние што се рабо- 
тени co масло на стакло.
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3. ПОРТРЕТИ И ФИГУРАЛНИ ПРЕТСТАВИ (1951-1960)

Во текот на Шестата деценија Мартиноски создаде голем број портрети и фигурални 
композиции, co две или повеќе фигури, сликани во масло и темпера. Тука се открива бавен и 
ограничен стилски развиток од понагласена реалистичка стилска концепција кон нешто 
послободен третман, изразен особено во делата од крајот на шестата деценија. Притоа,во такви- 
от хомоген стилски развој во сите портрети или фигурални композиции, сепак е забележлива 
извесна разлика во начинот на кој Мартиноски обработувал некои потесни жанровски групи меѓу 
нив.

А. МОТИВ HA МАЈКА СОДЕТЕ

Во творештвото на Мартиноски и во ова време особено е чест мотивот на мајка co дете. 
Како трајна опсесија и интерес на уметникот, тој во текот на разгледуваниот период доживува 
една постепена стилска еволуција.

До 1955 година претставите на мај- 
ка co дете, сликани и натаму според модел 
во масло (од нив речиси ниту една не е 
зачувана во добра состојба) и темпера (нај- 
многу ги има кај семејството Мартиноски, 
Скопје) не откриваат никакви новини во 
доживувањето и ликовното предавање на 
овој мотив. Малку поинаков е случајот co 
некои претстави на мајка co дете од 1953 и 
1954 година, што се совпаѓаат co другите 
мотиви на уметникот, означени како сим- 
боличен експресионизам.

62. МаЈка co деше, масло, 1953/54

Од 1955 година се маслата на Мар- 
тиноски во кои мотивот на мајка co дете 
е третиран co изменет творечки пристап. 
Карактеристично е за нив маслото 
“Доење I" (порано кај Д. Пиртовшек, Скоп- 
је), претстава на мајчинството во кое мајка- 
та е доживеана co внатрешен респект на 
уметникот кон нејзината личност. Мајката 
- жена е co масивна става, co убаво 
моделирана глава силно зафрлена назад, 
изразува ненаметлива гордост и достоин-

ство. Ова е една од реалистичните херојски визии на мајката што ќе ги сретнеме и во некои сли- 
ки на Мартиноски во наредната деценија. <

Кон крајотна 1955 и во 1956 година се забележува обидот да се менува основната реалис- 
тичка поставеност на претходните дела на Мартиноски. Така во некои од неговите нови мајки co 
дете, како на пример “Насмеана мајка”, темпера (порано кај А. Клисински, Белград, 1955), 
“Насмеана доилка 1” (порано кај Г. Влахов, Белград), “Насмеана доилка II", (В. Василев, Скопје), 
масла од 1965 година итн. Мартиноски, сообразно co неговите истовремени “крушевски мотиви”,



извесни делови на сликите го “вознемирува” co ненаметлива деформација и потенцирање на де- 
талите.

Следната, 1957 година, на пример во мошне оштетените платна “Доилка во сино” и 
“Доилка во црвено” (семејство Мартиноски), се чувствува натамошен стремеж кон уште послободен 
ликовен третман на мотивот. Силните издолжени фигури на седнати мајки, обликувани co експ- 
ресивно “раздвижени” контури, се "отвориле" спрема заднината на сликата. Вешто се скицирани 
детали на физионимиите co нервозни, игриви потези, co карикатуралната свежина на истовре- 
мените “крушевски мотиви” и на слободните цртачки импровизации на Мартиноски. Боите се 
мошне интензивни, разрешени co посинтетично, дводимензионално наслојување, co “неизмаз- 

нети”, немирно ишарани, разнона- 
сочни потези.

Меѓутоа, Мартиноски во 
1958 година, во маслото “Мајка co 
дете” (И. Џувалековски ?, Скопје), 
повторно настојува да постигне 
скулптурална цврстина на масите, 
остварена co понагласена модела- 
ција на телото и главата на жената. 
Нејзиниот став, начинот на кој го 
држи телото, се поврзува co дела од 
1955 година наваму во кои ликот на 
мајката е предаван co посебен од- 
нос и пиетет. Боите се необично 
интензивни, градат сочна, колорис- 
тички заситена површина.52

Во 1959 година некои твор- 
би co овој мотив развиваат^два на- 
чина на изразување. Во едниот од 
нив е понагласена редукцијата на 
предметот на речиси декоративно 
упростена и стилизирана претста- 
ва. Кај маслото “Доилка^од 1959 

година (Елена Мацан-Чукиќ,Скопје) се чувствува рутинска, “преработена” поврзаност co Модил- 
јани. Другата група дела од 1959 година, co истите истанчени фигури на мајките, co нагласеното 
линеарно обработување на контурите, остри, аглести, повеќе ја запазуваат физиономската 
описност на лицата, но co посинтетична и поупростена обработка на деталите. Карактеристични 
дела од оваа насока се маслата “Доилка co црвено лице” (Небојша Томашевиќ, Белград) и 
“Насмеана доилка (семејство 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 рериќ, Нови Сад) итн. Меѓутоа, кон 
крајот на 1960 и во текот на 1961 година мотивот на мајка co дете Мартиноски ќе го обработува 
co поинаков ликовен пристап: co повторно инсистирање на извесна заобленост и моделација на 
формите, што ќе биде позабележливо во делата од почетокот на наредната деценија.

63. Мајка co деше, масло, 1958



Б. ПОРТРЕТИ

Во шестата деценија Мартиноски го обработуваше портретот и во други негови тради- 
ционални видови, е мошне блиско и во одреден период речиси идентично co творби co компо- 
зициони белези. Сепак, се забележуваат две основни групи. Тие разлики, во ликовно-стилска смис- 
ла, се малку понагласени кон крајот на педесеттите години.

Уметникот предаде ликови на блиски луѓе или пријатели, на лица чии ликови ги обра- 
ботил “по порачка”, или поради некој свој интерес за нив, co повоздржана, само повремено по- 
слободна реалистичка постапка. Меѓутоа, варијациите се незначителни и не се толку условени 
од некаква органска поврзаност co општиот стилски развиток на Мартиноски, колку од одреде- 
ни акцидентални и второстепени мотиви.

Така меѓу 1951 и 1954 година настанале неколку портрети на стари жени: маслата “Портрет 
на жена”, 1951, “Убавата Донка”, 1951, “Донка”, 1953, “Старица co кафе” 1954, “Жена што плете” 
(или можеби “Плетење), 1953 итн.5 5 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 Мартиноски не ја користи самоцелно, но крајните резултати (поради од- 
делни недоследности и небрежности во обработката, особено колоритот) не се впечатливи. Во 
друга низа женски и машки портрети co ликови од разна возраст, што се работени по порачка, 
Мартиноски уште помалку е загрижен за некои поамбициозни решенија.54 Низ нив стреми кон 
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 (Љубомир Стефановски, Скопје). Масивната 
фигура на стара жена е предадена вешто, само се навестува нејзиниот физички изглед. Од 1958 
година потекнуваат две варијанти на маслото “Бети” (д-р Чоланчески, Скопје и Народен музеј, 
Штип). Тие се доближуваат до истовремените стилски тенденции 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 колорит.

Меѓу автопортретите на Мартиноски, прв е “Автопортретот co цигара” од 1951 година 
(семејство Мартиноски, Скопје), во се,уште 
доследен реалистички манир. Сродно е решен 
пастелот “Автопортрет” од 1952 година. Наред- 
ниот портрет е маслото, сега во лоша состојба, 
“Автопортрет co четки” од 1957 година (семеј- 
ство Мартиноски, Скопје). Стилски се совпаѓа 
co штотуку наведениот “Портрет на Бети”, но 
co поголема ноншалантност во изведбата: гла- 
вата, co стилизирани “кадрици” и високо “изви- 
ени” веѓи, рацете, co долги и силни прсти, забе- 
лежливи и во некои цртежи на Мартиноски. 
Лицето е колористички мошне светло, без мо- 
делација, во судир co стемнетите површини на 
облеката и на заднината на сликата. “Автопор- 
третот” (co зафрлена глава) од 1960 година (Га- 
лерија на Н. Мартиноски, Крушево), не е толку 
наметливо стилизиран што да се допира до из- 64. Авшопопшпеш. масло, 1960



весна карикатуралност, а и физиономските детали се малку поразработени отколку во претход- 
ниот “Автопортрет” од 1957 година.

Два женски акта од овој период: “Акт во ателјето” од 1955, и “Седнат женски акт”, од 
1957 година, мошне малку се разликуваат во ликовната обработка: двете голи женски фигури, 
предадени се мошне шематски, co речиси декоративно-илустративен начин во третирањето на об- 
лиците. Контурите се затворени co тенки линии, а површините се колористички сурнопарно и 
површно обработени.

Поголем е бројот на творбите на Мартиноски што обработуваат ликови од ромската сре- 
дина во Скопје во техниката на температа.5 5 Меѓутоа маслата и темперите од оваа мотивска 
ориентација настанати меѓу 1951 и 1955 година имаат хомогена стилска физиономија, идентична 
co истовремените творби во претстави на мајка co дете: реалистичка обработка што варира, во 
зависност од тоа дали делото е работено во темпера или во масло. Недопадливата, напати површна 
обработка на ликовите на овие “девојчиња”, “деца”, “другарки”, “свирачи”, “џамбасчиња”, “дрвари” 
итн. и колористичкото сивило, - што е особено наметливо во темперите, - го подвлекуваат овој 
впечаток. Во нив како повторно да се вовлекла онаа атмосфера на резигнација, на помиреност co 
животот, на неговото прифаќање co судбински фатализам, што е карактеристичен 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 ориентација меѓу пора- 
нешните и овие понови творби на Мартиноски. Меѓутоа, уметникот умеел да ја открива и “дру- 
гата страна” во психологијата на овие свои специфични модели: животниот оптимизам на овие 
скромни личности, онаа радост од скромните задоволства 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, се изделуваат неколку темпери и масла. Во температа “Рамадан”, од 1952 
или, поверојатно, од 1953 година (Уметничка галерија, Скопје),5 6 масивната фигура е предадена 
отпуштена, co робусна поза, во парталава облека. Лицето ослободува горчлива, одвај здржана 
мака. Сигурниот цртеж на Мартиноски убедливо анатомски и психолошки ја дефинира оваа прет- 
става. Колоритот е усогласен во фактура што дејствува “раздробено”, “парталаво”, стилски- 
хетерогено. Сродно co “Рамадан” се работени и темперите “Дрвари” (“Тестераши”), 1953, “Селски 
свирачи”, од 1953 или 1954, “Три деца”, 1955, “Две деца”, 1955 итн.година.57

Во малиот број на масла од овие години спаѓаат и “Две Македонки” (всушност, “Две 
Циганкички”) и “Семејство”, обете од 1955 година,58 што ја потврдуваат забележаната тенденци- 
ја во температа “Две деца” од 1955 година. Тоа е понаметливо во “Семејство”, чија колористичка 
организација е понебрежна: ликовно нефункционални “расфрлувања” како петна, широки траги 
од неорганизирани потези, поставени врз други “поплитки” слоеви.

И во втората половина,на педесеттите години оваа мотивска група го следи ваквото 
стилско движење, што е забележливо и во другите творечки интереси на Мартиноски: тоа се гледа 
во насмеаните портрети на млади Ромки, на пример во маслата “Циганка co цвет во 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, Скопје) и во некои 
други оштетени темпери се забележува понагласена слобода во третманот: широки, енергични 
потези, раздвиженост на контурите и површините, попастуозно, грутчесто или во вид на плотни 
наслојување на колоритот и сл.

Во 1958 година, на својата самостојна изложба во сопственото ателје, Мартиноски при- 
кажа и поголем број портрети на млади Ромки.5 ’ Во нив, што е забележано и во мотивот мајка co 
дете, уметникот повторно се стремел кон еден поскулптурален и, истовремено, пореалистичен
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начин на ликовно искажување. Таква е “Девојче co цвеќе” од 1958 година (Вера Ацева, Скопје), 
една од оние слики во кои Мартиноски повторно ја бара милозливоста, речиси наместената нас- 
меаност, што ги сменува попечалните тонови од претходниот период.

Во 1959 година и во овие претстави на млади Ромки постои стремеж кон извесна истан- 
ченост, милозливост и кокетност како и во истоимените претстави на мајки co дете. Издолженоста 
на фигурите е подвлечена co аглестите линии на контурите, во еднакво наместените момински 
ликови: карактеристични масла за оваа насоченост на Мартиноски се “Невеста” (вили на РМ во 
Охрид), две истоимени масла “Девојка co скрстени раце” (Стипе Чибариќ и д-р Стефан Стефа- 
новски, Скопје) 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 ва 
уво I" (Галерија на Н. Мартиноски, Крушево) и “Седната Циганка co цвет на уво II" (Димче 
Беловски, Скопје). Маслото “Седнато девојче co скрстени раце” (Мартиноски) се изделува co 
пастуозниот, еиергичен и понаметлив начин на третирање на колоритот, што е поврзан co 
експресионистичко-фовистички  решенија. Од претставите на фигури во цел раст е познато “Мла- 
да невеста", м&ло од 1960 година.

Бројот на фигуралните композиции на различни теми и различна мотивска обработка 
во овие години (1951-1960) е многу мал. Продолжи претходната тематска насоченост на Марти- 
носки кон Народноослободителната борба co две темпери: “Партизанска колона”, 1952 (Ристо 
Бајалски, Скопје) и “Пренос 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 Мартиноски се изразува co симболичен 
експресионизам, во текот на овој период од 1951 до 1960 година уметникот создаде и други цртежи, 
кои се работени според модел. За нив, исто така, е карактеристична стилската еволуција согледена 
кај творбите работени во масло и темпера. Меѓутоа, овој дел од цртачкото творештво на Марти- 
носки мошне понагласено е врзан за реалистичка опсервација, вешто предадени низ играта на 
танката еластична линија. Обично тоа се претстави на деца во неодредени простории, често co 
две или повеќе фигури, распоредени во линерани композиции или во посложени состави, co пира- 
мидална или друга покомплексна градба. Во најдобрите остварувања во оваа дисциплина Мар- 
тиноски мошне минуциозно ги предава деталите, но тоа не е самоцелна игра туку желба за пре- 
цизна идентификација на моделот. Така и неговите детски ликови, co мошне скржави, но впе- 
чатливо дефинирани основни физиономски белези, претставуваат индивидуализирани физички 
и психолошки ликови. Без оглед на тоа што општата структура на овие цртежи е речиси сосе- 
ма идентична co неговите творби работени во оваа дисциплина пред војната, во овие понови 
цртежи на Мартиноски моментот на “социјалното” е помалку иаметлив. Меѓутоа, неговите 
типови се и натаму пронајдени во средината на ромските маала во Скопје, a co тоа го задржуваат 
во себе оиој основен интерес на уметникот за човекот и за неговата социјална ситуација. Осо- 
бено е обемна продукцијата на Мартиноски на реалистички цртежи во 1957 и 1958 година. Во 
иив практично се разработени прототипите за едновремените масла или темпери на Мартинос- 
ки, работени според ист модел: во цртежот, без оглед на дадената изразна стратегија што ја 
применува, тој и во ова време наоѓа средство за свое поцелосно и поинтимно изразување. Црте- 
жите од овие години претставуваат “стилски мост” кон неговите цртачки творби од наредната 
деценија.60



4. МРТВИПРИРОДИ (1951-1960)

Мотивот мртва природа за Мартиноски и во текот на овие години изгледа како вторичен 
интерес. Во многу негови “цвеќиња” стилската еволуција е условна, стеснета, како ,на пример, 
во маслата “Цвеќе во вазна”, 1952, “Трендафили во вазна”, 1952-1953, ’’Мртва природа co јаболка”, 
околу 1955 година (сите сопственост на д-р Б. Бериќ, Нови Сад). Тоа е колористички манир, во 
кој парцијално се измешани тонски и некои послободни акценти нубмористичко сликање. Пак 
во една група на “трендафили” веројатно од 1955 година (некогаш кај Д. Пиртовшек, Скопје) се 
забележува настојување за понежно и порафинирано предавање на материјалноста на цвеќето и 
на другите предмети. Боите се “кадифени”, фактурата се “смекнува”, станува “растреперена”, се 
забележува “скициозна”, позрнеста фактура, аглесто предавање на предметот, понагласена деко- 
ративност: формите стануваат поплоскати и co развлечени контури, изведени co наметлива трага 
на линијата. Некои мртви природи co риби (две темпери во Уметничката галерија во Сараево 
од 1954 и 1955 ; маслото од Уметничката галерија во Скопје од 1956) Мартиноски ги обликува 
послободно. Целата површна е “разјадена” од енергичните вдлабнати потези на неговата четка, 
изведени како “бразди” (на пример во “Мртва природа co риби и плодови” од Уметничката га- 
лерија во Скопје). Сродно на нив се решавани подоцна и некои други творби: “Мртва природа 
co еребици”, околу 1956-1957 (вили на РМ во Охрид), “Мртва природа co плодови”, 1959 (ве- 
сникот “Нова Македонија”, Скопје) и “Мртва природа co фазани”, 1958 (порано кај 3. Билја- 
новски, Скопје).

Мартиноски работеше (почнувајќи од 1945) и бројни илустрации за разни публикации, 
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 се потпираат 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 не- 
говите познати предвоени илустрации. Овој дел од активноста на Мартиноски веројаТно ti пора- 
ди тоа не го свртел вниманието на критиката, која инаку ги следеше другите видови на неговото 
уметничко дејствување.

*

Несомнено 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 раз- 
ни напори на уметникот што мошне диспаратно ја ангажираа неговата личност, нееднакво го 
поттикнуваа во реализација на неговите замисли и проекти. Оттука тие настојувања беа оплодени 
co често суштински различни естетски и ликовни резултати. Така, првата половина на таа деце- 
нија е уметнички повозбудлива и позначајна. Меѓутоа, очигледно е дека овој несомнено значаен 
напор (не само за личната еволуција на Мартиноски, туку и за целото македонско, а и за тогашното 
југословенско ликовно творештво), резимиран особено во цртежите, не можеше да остане пот- 
рајна ознака на натамошниот уметнички развиток на Мартиноски. Тоа “трошење” на творечкиот 
интензитет и амбиции е позабележливо во втората половина на разгледуваниот период.

Причините за тоа се веќе разгледани. Механизмите што дејствуваа за да се “амортизира”, 
да се преобликува уметничкиот стремеж на Мартиноски, се присутни постојано во неговата лич- 
ност и, делумно, во средината во која живееше и твореше уметникот. Но најбитно е тоа дека 



Мартиноски: тој и подоцна уште неколку пати ќе настојува да ја надрасне својата изедначена, 
рутинска, стилско-изразно речиси неподвижиа ликовна продукција, веќе во втората половина на 
шестата деценија и натаму ретко ќе се впушта во истражувачки авантури, што би значеле преис- 
питување, а не само конформистичка потврда и опстојување на веќе достигнатитеѓ1воречки 
хоризонти.

Во творештвото од 1951 до 1960 година Мартиноски воведе извесна двојност во ететско- 
стилскиот пристап, во зависност од “тематскиот блок” и од ликовниот карактер на кој му припа- 
ѓа секое конкретно дело. При обработката на ошпти теми работени според слободната фантази- 
ја на уметникот, изразноста на Мартиноски е понагласено врзана за најинтимните предели на 
неговата личност. Другиот тип на неговото изразување е врзан за обработката на одреден модел 
или предмет, во која се многу поочигледни рутината и конформизмот на уметникот. Развиена е 
речиси сета пластична процедура што е применувана и во наредната деценија,

VII. БАРАЊЕ НА КОНТИНУИТЕТ

Наредното творештво на Мартиноски е многу помалку исполнето co суштински ино- 
вации, а повеќе co неговото барање на континуитет co сето она што и претходи на таа негова 
последна етапа меѓу 1961 и 1973 година. Тоа е и време на стремеж да се достигне еден вид синтеза 
од сите модалитети на дотогашното ликовно изразување на уметникот; кон воспоставување на 
одредени пластично-изразни конвенции во кои се “смирија”, се “ковенционализираа” стремежите 
на уметникот.

Пред сб, во поновите дела на Мартиноски се присутни повеќе сродни или идентични те- 
матски подрачја, како и во изминатите развојни етапи на уметникот. Тие најчесто се идентично 
решавани, co композициони-иконографски карактеристики веќе разработени во поранешните 
творби на Мартиноски. Покрај тоа, иако постои една начелна и непосрено-оперативна 
“менливост” во творештвото на Мартиноски од ова време, одредено повторување на некои рам- ' * 
ковнипластично-изразени процедури, особено од периодот што непосредно претходи (1951-1960), 
е нагласено присутно.

Основната творечка насоченост на Мартиноски во ова време е, и натаму, најошпто по- 
врзана co експресионистичката ликовна стратегија. Меѓутоа, не постои некоја целосна еднооб- 
разност, во формално-стилска смисла, во начинот на кој е обработена разновидната тематско- 
мотивска продукција на уметникот.

Во овие години продолжи засилената професионална активност 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 меѓународни 
ликовни манифестации одржувани во нашата земја.1 Мартиноски беше застапен и на повеќе из- 
ложби во странство од кои некои co општојугословенско значење; меѓу другото, учествуваше на 
изложбата “Уметноста на почвата на Југославија од праисторијата до денес” во Париз во 1971 
година.2 Мошне позитивно е оценето од критиката присуството на Мартиноски на изложбата на 
современата македонска ликовна и применета уметност, одржана во Дижон (Франција) есента 1962 
година? Двете самостојни изложби од 1961 и 1962 година во Скопје, од кои првата претставува- 
ше ова што е наречено “ретроспективни фрагменти” (беа изложени масла, темпери и цртежи од 
-1958 до 1961 година) се карактеристични по неколку моменти. Во обете, а особено во онаа од 1961 
година4, се прикажани обидите на Мартиноски да пренесе и во сликите некои од своите слобод- 



ни импровизации, реализирани во цртежите од тоа време.Наредната самостојна изложба на Мар- 
тиноски беше одржана во 1965 година во Уметничката галерија во Скопје, co дела создадени во 
последните две години по земјотресот (41 масло на платно и стакло). Тоа беа и натаму омилените 
мотиви на Мартиноски (мајка co дете, портрети, слободни композиции, мртви природи и сл.). Во 
нив се открива зголемена еспресионистичка напнатост и силна желба за слободно третирање на 
изразните средства. Во 1966 година во Белград, во Галеријата на Јфиот на ЈНА. беше отворена 
еден вид ретроспективна изложба на Мартиноски, составена од 31 експонат, од кои само 3 беа 
предвоени, а другите настанаа меѓу 1959 и 1966 година, од која ги имаше најмногу.5 Критичарот 
на “Борба” ја нарече оваа изложба на Мартиноски во Белград “Експресионистички екстази”6. Таа 
го откри понагласено присуството на еротското во тогашното творештво на уметникот. Наред- 
ната изложба на Мартиноски во Музејот на современа уметност во Скопје, од 8 до 30 јули 1969 
година, co масла на стакло и платно опфати главно од 1968 и 1969 година, а цртежите од 1967 го- 
дина.1 Печатен е каталог co подолг предговор, co целосни каталошки податоци, co биографски 
и библиографски податоци и извесен број репродукции,8 Изложбата покажа дека Мартиноски 
се придржува кон своите познати мотиви, co еден покомплексен манир, co преплетување на реалис- 
тички, експресионистички и фовистички елементи.9 Во 1970 година Мартиноски приреди своја 
самостојна изложба во Уметничката галерија во Скопје, како “јубилејна”, за периодот 1930-1970 
година (всушност првата самостојна изложба уметникот ја приреди во 1929 година): таа содржеше 
и некои нови моменти, особено желбата на Мартиноски да пренесе во своите слики некои од свои- 
те слободно импровизирани цртежи. Ваквите творби на Мартиноски, иако ја фиксираат негова- 
та опитност, игривата леснина на неговиот потег, беа послабо прифатени co оглед на редица 
недоследности во стилско-изведбена смисла. Во вообичаените мотиви на Мартиноски се забележа 
пренагласено зголемување на звучноста на колоритот, co понекогаш дречливи ефекти, сведување 
на претставите на дводимензионална и декоративна шема, co нагласени графички интервенции 
по целата површина на сликите. Цртежите работени според модел го задржуваат истиот стилски 
белег како и делата од претходните години: реалистичката постапка co која секоја фигура, секој 
детаљ во цртежот е максимално евидентиран и убедлив, a co мошне скржави и економични.срс^- 
ства. Цртежите што се слободно конструирани ја следат линијата забележлива и во сликите од 
истата категорија: послободна цртачка експресивност, често доведена до жестоки деформации 
на изразот.Самостојна изложба на цртежи Мартиноски приреди во 1969 година во и Куманово. 
Последната самостојна изложба одржана за време на животот на Мартиноски беше приредена 
во 1971 година, co творби од различни периоди на неговото творење, сопственост на колекцио- 
нерот Драган Весов. По смртта на Мартиноски беа приредени уште неколку самостојни изложби 
на негови дела. Првата беше поставена во 1973 година, во Културниот центар на Белград, co 30 
творби, замислени како еден вид “скратена” ретроспектива на неговото творештво.1 ° Исто така, 
беше поставена меморијалната изложба, одржана во Уметничката галерија во Скопје, од 7 до 17 
февруари 1974 година?1

Но творештвото на Мартиноски по неговата смрт е прикажано најцелосно на ретрос- 
пективната изложба во Музејот на современа уметност во Скопје од 30 декември 1975 до 10 фев- 
руари 1976 година. Таа опфати голем број негови творби, слики, цртежи, графики, скулптури), 
каталог co скратена монографска студија од авторот на оваа книга, одбрана библиографија, це- 
лосна каталошка обработка на експонатите итн. Co мој избор и предговор, во организација на 
Македонската академија на науките 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 мала изложба, co 
поинаков избор на делата. Во април 1981 година во Скопје (Ликовен салон на ДЛУМ) приредена 



е изложба на цртежи на Мартиноски, настанати меѓу 1967 и 1972 година. Творештвото на Мар- 
тиноски беше прикажано и на уште некои изложби, од кои неколку се поважни. Десетгодишницата 
од смртга на Мартиноски беше одбележана co соодветна изложба во Уметничката галерија во 
Скопје (1983). Потоа се наредија и други самостојни изложби на Мартиноски, а неговите дела беа 
вклучени и на повеќе групни селекции: Дела на основоположниците на современата македонска 
ликовна уметност. Слики и скулптури (од колекцијата на М. Скаловски), Дом на култура^, Охрид 
1983; Никола Мартиноски (1903-1973), (избор од сите периоди), Уметничка галерија, Скопје 1983 
(избор д-р Петковски; текст од С. Јаневски); Никола Мартиноски (1903-1973), Галерија на Никола 
Мартиноски, Крушево 1983 (заедно co Уметничката галерија Скопје; концепција и текст д-р Б. 
Петковски); Современ македонски акварел, Центар за култура и информации, Скопје 1984 (кон- 
цепција и текстВ. Величковски); Ликовни уметници членови на МАНУ, МАНУ, Скопје 1984 (кон- 
цепција, текст В. Величковски); Илинден, НОВ и Револуцијата во делата на македонските лико- 
вни уметници, Музеи на Македонија, Скопје 1986 (концепција, текст В Величковски); Еротизмот 
во современата македонска ликовна уметност, Центар за култура и информации, Скопје 1987 
(концепција, текст В. Величковски); Геометризмот и неговите видови во македонското сликар- 
ство, Музеи на Македонија, Скопје 1987 (концепција, текст В. Величковски); Портрет на Никола 
Мартиноски (38 слики; 12 цртежи), Уметничка галерија, Скопје 1989 (избор на дела: д-р Б. Пет- 
ковски; разговор co д-р Б. Петковски, Д. Кондовски, Н. Този); Портрет на Никола Мартиноски 
(1903-1973), по повод дваесет години од смртта и 90 години од раѓањето , Уметничка галерија, 
Скопје 1993 (текст на Мирјана Талевска; реч на д-р Борис Петковски); Никола Мартиноски, рет- 
роспективна изложба, Галерија на Никола Мартиноски, Крушево; Никола Мартиноски (слики 
на платно и стакло), МАНУ, Скопје 1993 (co текст на д-р Б. Петковски); Никола Мартиноски и 
германските експресионисти, Музеј на град Скопје (концепција и текст д-р Б. Петковски), Музеј 
на град Скопје 1996; Медитеранскиот контекст на македонското сликарство и таписерија, МАНУ 
и Уметничка галерија, Скопје 1996 (концепција и текст д-р Б. Петковски).

Посебен момент во прикажувањето на творештвото на Мартиноски претставува отво- 
рањето на Галеријата на Никола Мартиноски во Крушево, co творби настанати почнувајќи од - < ■ 
најраниот период на неговото творење (поточно од 1928 година) па се до 1970 година. Галеријата, 
и покрај сите слабости во конституирањето, претставувањето и аранжирањето на оваа колекци- 
ја, отвори можност за проучување на творештвото на уметникот, како начелна, иако мбшне 
ограничена и грубо скицирана ориентација во неговиот развој.12

Творештвото на Мартиноски беше следено од ликовната критика, особено за време на 
неговите самостојни изложби, дури се направени и обиди тоа развојно да се претстави.15 Кај 
критиката кон остварувањата од последната етапа на неговото творење постојано алтернираат 
два момента. Од една страна, речиси секој автор ги има предвид специфичната улога и значење 
на уметникот во создавањето и во развојот на современата македонска ликовна уметност. При- 
тоа, co оглед дека неговото творештво до тоа време не беше поопстојно проучено и претставено, 
овие искажувања и натаму беа доста несигурни и импровизирани. Истовремено, актуелното тво- 
рештво на Мартиноски често ја поставуваше критиката пред дилемата за објективен пристап, што 
нема да биде оптоварен co свеста за значењето на уметникот како дел од историјата на македон- 
сцата култура и уметност и како реална творечка вредност. Меѓутба, во одделни текстови се 
формулирани доста прецизни оценки за вистинската естетска, односно уметничка вредност на 
поновото творештво на Мартиноски. Посебен интерес предизвикаа и неговите творби вклучени 
на изложбата на современата македонска уметност, одржана во 1969 година во Белград, Сараево 

-И Загреб (организирана од МСУ во Скопје и co моја воведна студија). Југословенската критика 
некои негови ликовни карактеристики ги спореди co сето она што во Македонија му претходи на 



дејствувањето на Мартиноски, како и во паралела co целото југословенско ликовно творештво;14 
укажа на неговата поврзаност co експресионизмот и co Париската школа, на однос на уметникот 
co ликовната традиција на неговата земја. Се одбележуваа и основните тематско-содржински 
карактеристики на делата на Мартиноски: неговиот специфичен хуманизаѕѓороткаен co момен- 
ти на социјалност, интересот за човекот како објект на духовната и ликовната ангажираност на 
уметникот, поврзаноста co одреден тематско-мотивски блок, комплексноста на неговиот темпе- 
рамент што се движи од лирски медитации до драстични искажувања на својата сензибилна при- 
рода итн.; дека цртежите на Мартиноски повеќе успеале да ја зачуваат вистинската природа на 
неговото творечко битие и поцелосно го дефинираат. За сликите е укажано дека повеќе се прид- 
ржуваат, токму поради преокупацијата co некои постојни мотиви, кон стилски и технички шаб- 
лони, кон извесна професионална рутина.По смртга на Мартиноски ,покрај монографијата од 
од 1982 година (Култура, Скопје), јас напишав повеќе текстови за Мартиноски: во некои од нив 
беа синтетично укажани суштествените одлики и на овој последен период на неговото тво- 
рештво.

I. ВИДОВИТЕ НА ЕРОТИКА ВО ТВОРЕШТВОТО 
НА МАРТИНОСКИ (1961-1973)

“Еротскиот комплекс” е трајна компонента во целото творештво на Мартиноски; најце- 
лосно му ја определува личноста, ја индивидуализира без двосмислености и најмалку поттикнува 
на прашање дали зад таа компонента на неговата уметност останува нешто недоречено, стери- 
лизирано co надворешните социјални норми и што е емотивно “закостено”. Во творбите на Мар- 
тиноски еротската материја се моделира како условена од неговиот развиток како личност и 
творечки субјект; мошне целосно и прецизно ја следи социјалната, приватната и професионалната 
активност на уметникот во текот на неколку децении.15 Присуството на еротиката е уште една 
особеност во творештвото на Мартиноски, што многунастрано го поврзува co експресионис- 
тичкото изразување воопшто. Во европскиот експресионизам на XX век еротиката е една <зд 
најсуштинските структури, онаа што можеби најцелосно го дефинира како филозофска, етичка 
или естетска поставеност спрема проблематиката на човековата егзистенција во џашата епоха и 
како нејзино уметничко соопштување.16

Елементите на “еротската реалност” и на “еротската фантазија” во творештвото на 
Мартиноски се појавија доста рано, во еден континуитет и повремена алтернација co други теми. 
Видовме дека во целата шеста деценија еротските или идилично-љубовните сцени во некои цртежи 
на Мартиноски се веќе дефиниран однос спрема оваа проблематика и, всушност, веќе беа иска- 
жани co сосем слободен начин на користење на линијата и композицијата.

A. ЕРОТСКА ФАНТАЗИЈА

Во 1961 и 1962 година Мартиноски имаше самостојни изложби во Скопје. Уште во првата, 
што беше составена од дела од последните три години на неговото дотогашно творештво (1958-1961), 
покрај експонати од кои некои веројатно веќе беа излагани порано (портрети, фигури, мајки co дете, 
крушевски мотиви, мртви природи и сл.), беа изложени и масла co кои поизразито се обликува типот 
на еротската фантазија кај овој уметник. Некои од овие слики веројатно настанале уште во 1959 и 



1960 година. Карактеристичен е обидот на Мартиноски да го пренесе во нив начинот на линеарно- 
то искажување од своите истовремени цртежи. Мотивите на овие масла, означени co метафорично- 
поетски наслови, се нереалистички, фантастично-симболични фигурални композиции. Околу еден 
средишен елемент (во вид на круг, диск: претстава на сонце, месечина и сл.) се предадени во кружни 
и спирални групирања, во своевидни фигурални “ронда”, “гирланди”, “вериги”, танцово-ритмичките 
шеми на чудните, манирични идилично-призрачни фигури.Облиците се извлечени co нагласена темна 
линија co пресилено издолжени детали претворени во “вретенести”, “инсектовидни” претстави. 
Наметлива е нивната брановидно-динамична извитканост, кревкост, морбидна грацилност и “бесте- 
лесност” здружена co гротескно-карикатурална деформација. Нагласената стилизација, што ги 
сведува на нешто декоративно-плакатско, е подвлечена co сурово, еднообразно, дречливо поставе- 
ни бои: најчесто зеленожолта, портокаловоцрвена, темновишнова, темновиолетова, темносива, 
затворенозелена и сл. Блиски co овие фигурални “виденија” на Мартиноски се некои рани цртежи 
на Паул Кле, особено оние co кои тој ги има илусгрирано страниците на “Кандид”.

Мотивите на овие слики на Мартиноски од 1961,1962,1963,1964 (први сликани и co масло 
на стакло) година и понатаму навидум се поврзани co еден идиличен поетизиран свет. Ликовно, 
се диференцира пристапот во одделни дела според мотивот, но општата пластичка логика на 
обикувањето на овие дела е мошне кохерентна. Кај некои од овие слики е повеќе нагласена лирич- 
носта и извесна сензуална воздржаност. Од други се ослободува понаметлива сензуалност, а ерот- 
ското се соопштува на попредизвикувачки начин. Така очигледноста на сексуалните атрибути 
(жески гради, полов орган и сл.) ја засилува морбидноста на оваа невесела, болно чувствителна 
уметност. Тоа е особено наметливо во сликите “Месечина”, “Нок’, (Уметничка галерија, Скоп- 
је), “Идила”, “Игра” (Мартиноски, Скопје), “Распеани виолини” (Драган Весов, Скопје) и др. од 
1961; “Љубовна игра (Мартиноски, Скопје) од 1962, “Нежност” (Е. Паковска, Скопје) од 1963, 
“Идила”, масло на стакло (Мартиноски, Скопје) од 1964, “Љубовен занес” (Е. Паковска, Скопје) 
од 1965/67 итн.

Во голем број цртежи (1961-1973) co сродна формално-стилска обработка,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 
онаа познатата танка, “влакнеста” 
линија на уметникот, кај други таа е 
претворена во цртачка трага што е 
немирно “шрафирана”, “назапчена” и 
испрекината.

Богатството на еротската фантази- 
ја на Мартиноски се изрази во овој пе- 
риод и во една друга група дела, 
условно (според мотивите и компози- 
цијата) извлечени од “митолошки” ре- 
пертоар: личат на некои претстави од 
античката грчка митолошка еротска 
фантазија, особено онаа што е вгра- 
дена во уметничките дела. Само што 
во нив фантазијата на Мартиноски се 
приспособила кон еден изменет пла- 65. Месечина, масло, 1961



стичен менталитет на уметникот. Тој сега до максимум ја усвитува еротската компонента, пре- 
творајќи ја во речиси дијаболично и, истовремено, карикатурално-гротескно претставување, co 
елементи на садизам и насилништво. Во некои слики на уметникот, почнувајќи од 1963 година 
натаму: “Сатири и жени” (Е. Паковска, Скопје) 1963-1965, “Поезија” (Д. Геров, Скопје), 1965-1967, 
“Панови и нимфи” (Мартиноски, Скопје) 1966, “Сатири и жени II" (Мартиноски, Скопје) 1967, сите 
масла, и “Игра II" 1967, темпера (Мартиноски, Скопје), се предадени тие сатирско-демонски 
личности како жестоко гонат, грабнуваат, силуваат голи жени. Овие беспомошно се предава- 
ат, залудо се обидуваат да се одбранат, се препуштаат на заедничкото задоволство или играат 
под звуците на свирката во рацете на “сатирот”. Овие сцени co мали димензии имаат немирна 
композициона градба; фигурите се произлезени од истите експресионистички “калапи” како и 
истородните цртежи на Мартиноски. На телата на жените се нагласени атрибути на сексот, 
co делови деформирани до изобличување, а нивните лица, co конвулзивно-гримасни изрази се 
претворени во гротескни маси. “Сатирите”, “демоните” се предадени co сатирично-наивистичка 
имагинација, што ги претвора во нешто истовремено непријатно, наметливо, агресивно и, од 
друга страна, шеговито и “незастрашувачко”. Движењата на фигурите се напнати, пренагласено 
динамични во положбата и формата, дејствуваат наместено, пресилено и театрално. Колоритот 
е составен од окерни, жолти, портокаловоцрвени и црвени бои, небрежно, скицозно решавани, 
што им дава недовршен изглед на овие слики на Мартиноски. Во модерната уметност постојат 
творби чија стилско-изразна конструкција е глобално сродна co она што го откриваат споме- 
натите дела на Мартиноски.17 Co тоа повторно се открива комплексноста на личноста на Мар- 
тиноски, на разни начини, отворена за некои современи текови на европската (фигуративна) 
уметност, обележана co експресионистичката изразност, се до неоекспресионизмот од 70-те и 
80-те години.

Б. ЕРОТСК.И НАТУРАЛИЗАМ

Комплексноста на видовите во кои се изразува еротиката во творештвото на Мартиноски 
од неговата последна творечка етапа е особено очигледна во творбите во кои мотрвот не е изв- 

66. Двојки и деца, молив, 1963

лечен од некој симболично- 
фантастичен тематски репер- 
тоар.

Така, во некои слики љу- 
бовната страст се разоткрива 
во жесток пароксизам на емо- 
циите, во експресивно-нату- 
ралистичко разоткривање на 
сексуалносга. Во маслото 
“Пролетен занес” од 1965 го- 
дина (Мартиноски, Скопје) 
две голи фигури, машка и 
женска, се предадени во 
легната положба, co смели 
скратувања на телата, co иск- 
ривени раце, нозе и гротескни 



глави, co змиесто извиткани прсти. Наметливата сексуална поента на ова дело е потсилена co 
повеќе натуралистички моменти, на пример, во предавањето на женскиот секс. Нешто сродно е 
решавана сликата “Идила”, масло на стакло од 1969 година (семејство Мартиноски, 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.

Низа творби, темпери и масла, настанати главно кон крајот на седмата деценија, обра- 
ботуваат 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 про- 
сторот, овие фигури се крајно деормирани. Необично е нагласена нивната агресивна и провока-

67. Сашири и жени, масло, 1967

68. Мон Маршр, масло, 1971

тивна женственост. Меѓу нив спаѓа- 
ат темперите од 1967 година: “Игра 
I", II, IV, V (семејство Мартиноски, 
Скопје), маслото на стакло од 1967 
“Танчарки” (Е. Паковска, Скопје) 
итн.

Друга група дела на Мар- 
тиноски се сцени од кафеанскиот 
амбиент. Во френетичната развио- 
реност на композицијата, се 
инсинуира дел од карактеристичната 
атмосфера на нашето време. 
Творбата “Гитари”, масло на 
стакло од 1965/66 година (семејство 
Тривановиќ ?, Белград), како и 
маслото “Пролетен занес”, беше 
изложена 1966 година во Белград.' 
Co сета своја тематско-содржинска 
и стилско-изразна логика е 
вградена во експресионизмот. Тоа е 
една од оние творби co кои Марти- 
носки е еден од најдоследните 
следбеници на овој правец, особено 
во неговата “германска варијанта”. 
Всушност: co ова дело, македонски- 
от уметник е мошне ран зачетник 
на новиот експресионизам; или на 
правецот на “новите диви”, што ќе 
се конституира во Германија од 
крајот на седмата деценија натаму. 
Кај Мартиноски тоа секогаш е 
проткаено co “сеќавања” на Парис- 
ката школа и “корегирано” co една 
богата индивидуалност. Co дрски 
скратувања, co вешти профилира-



ња на движењата и карактеризација на гримасно-гротескно предадените лица е инсинуирана про- 
сторија на некој локал. Фигурите се прециозно-експресивно издолжени, co пренагласени раце, 
»озс 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, 
но и Базелиц и Имендорф, и во извесна смисла на Американецот Де Кунинг. Во некои други творби 

Мартиноски овој мотив на “игранки” го работел на плат- 
но, но ликовно помалку возбудливо: иако и во нив е при- 
сутна истата основна сликарска постапка, како на пример 
во маслото “Игранка” од 1971-1972 година (семејство 
Мартиноски, Скопје), пренаметливиот графицизам и ко- 
лористичката небрежност ја намалуваат општата израз- 
ност на делото.

Почнувајќи од 1966 година, во 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 пример во маслата на 
стакло “Свадба II” (1966) (сегашниот сопственик е непо- 
знат), “Свадба” од 1968-1969 (смејство Мартиноски, Скоп- 
је), во маслото на платно “Свадба” од 1971 година (д-р 
Божо Видоевски, Скопје), во температа на хартија “Свад- 
ба” од 1968 година (инж. Алеко Гризо, Скопје) итн., “Не- 
вестата” е прикажана co наметливо разголени гради и co 
провокативна фигура. Ова истакнување на женственоста 
е уште понагласено во неколку “пијани невести”, што Мар- 
тиноски ги создаде во 1971 и 1972година.Тука“невестата” 
е предадена co карактеристични движења на личноЛѓпод, 
дејство на алкохол, а притоа уште повеќе е откриена неј-" 
зината женска предизвикателност. И без тоа анимираните 
сцени на овие дела се исполнуваат co разиграна, намет- 
лива, “дионизиска” жовијалност.

Своите повторни допири co париските улици (1971) 
Мартиноски ги предаде co една “гросовска” инспирација, 
измешана co нему својствена шегобијно-карикатурална 
карактеризација на ликовите . Во овие претстави девој- 
ките се предадени co скудна облека, co манир што го из- 
разува еротскиот предизвик и што е забележлив и во не- 
кои други творби на Мартиноски (сликата “Мулен руж” 
од 1971). Тука треба да се приклучат и некои дела што 
според своите мотивц се изделуваат од претходната сери- 
ја разгледани творби. Тоа се маслата на платно “Раѓање”, 
обете од 1965 година (семејство Мартиноски, Скопје). Во 
првото дело натуралистички, co жестока експресивност, 
садистичка очигледност, е прикажана рожбата, наполу

69. Идила, масло на стакло, 1969 извлечена од утробата на мајката, како 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 третман 
е потсилена co наметливата издолженост и деформација на фигурите, co експлозивната блескавост 
на колоритот (дречливожолтата, интензивноцрвената на крвта што тече од телото на мајката 
итн.). Второто дело го предава “раѓањето” преку монструозно призрачни фигури, некаква мор- 
бидна 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 глава- 
та, а рацете, драматично свиткани, иги држи 
една друга призрачна женска личност. На- 
метливиот колорит во оваа слика е уште 
поподвлечен. Вака третиран мотивот на 
“раѓање” се среќава и во некои цртежи на 
Мартиноски, а претходно беше разработен 
и во некои графики од крајот на шестата 
деценија.

Карактеристичен за делата co ерот- 
ски мотиви на Мартиноски е секако “Авто- 
портрет” од 1971 година. Уметникот е пре- 
даден co впечатлиро истакнати физички 
белези на својата зрела доба. Зад него се 
претставени две голи женски фигури како 
свират на “чело” и “зурла”. Распоредот и 
присуството на овие фигури на некаков ме- 
тафоричен начин ја резимира таа опсесија 
на Мартиноски co еротското. Ова дело како 
да ја изразува резигнацијата и меланхолијЅ- ' 

та на уметникот за нешто одминато, што не и припаѓа повеќе на неговата личност, некаква “болка 
за младоста”, како што би рекол Бора Станковиќ.

70. Авшопоршреш, масло, 1971

2. СКОПСКИОТ ЗЕМЈОТРЕС КАКО ИНСПИРАЦИЈА (1963-1967)

Во еден свој труд за одразот на скопскиот земјотрес (26. 7.1963) во ликовната уметност 
се обидов да ја наласам смислата и творечката физиономија на делата што ја обработија таа тешка 
и драматична материја.18 Разгледувајќи го придонесот на Мартиноски во овој специфичен ангаж- 
ман на македонските уметници, ја одбележав логиката на неговото цртачко творештво, она што 
е сублимен екстракт, последна и најдлабока суштина на овој вид изразување на уметникот.19 Co 
овој обид да ја формулирам особината на цртежите co кои Мартиноски го синтетизира своето 
чувтвување на една човечка трагедија, сакав да не се остане само на нивото на поединечната 
визуелна аналитичка дескрипција. Таа, впрочем, нема особена смисла и оправданост co оглед на 
неколку карактеристични моменти во појавата, во ликовното конструирање и во “јавното” пре- 
зентирање 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



71.3емјошрес11,јаглен, 1964

72. Земјошрес, масло ,1967

1963 година: некои цртежи врзани за скопскиот земјотрес, стилски се совпаѓаат co истовремените 
цртачки творби на Мартиноски од таа година, вои кои се обработени други мотиви.

Својот однос спрема скопскиот земјотрес Мартиноски го формулира преку сообразува- 
ње co својот специфичен начин да изразува трогателни, трагични теми. Во неговото претходно 
творештво тој доста често, обземен од некој момент од непосредната реалност на своето време 
или од некој општ егзистенцијален проблем на човекот, го претвора зо симбол, во поетизирана 
или идилизирана визија, во патетично или драмско искажување co пластичните градби на своите 
творби. Токму таква е обработката на скопскиот земјотрес во “варијантата” на Мартиноски. Таа 
е нагласено изделена во споредба co творбите на некои другиуметници од Македонија и надвор 
од неа, што го одразија на свој начин скопскиот земјотрес.20 Елеганцијата на линијата, нејзината 
истанченост и дотераност, што е карактеристична за цртежите co молив, co фломастерот се проек- 
тира како поширока, посурова и “назапчена” трага, често создава впечаток на површна белешка 
или потемно “кроки”. Co фломастер, на пример, се 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: мошне слободно градени ком- 
позиции во кои детски, женски и машки тела се распрснати во просторот, во семожни позиции и 
односи. "Пределот" е “апстрактен”, не го сугерира “амбиентот” на “настанот”. Овие состави и 
покрај својата често нагласена сложеност, дејствуваат кохерентно, а во делата работени co фло- 
мастер илустративно и декоративно. Меѓу цртежите co молив голем број откриваат посебна врска 
co композиционите шеми во средновековните фрески: co логиката на целото свое дотогашно 
творештво Мартиноски барал во ликовната традиција соодветна пластична инспирациија. Таков 
е еден патетично разрешен цртеж, co две фигури: мајка, co необично истанчена, елегантна и 
болно-патетична става, ја придржува својата рожба, co која заедно плови во неодредениот прос- 
тор, инсинуиран co ова дело, изведено во натприродни размери на фигурите.

Двете масла што се создадени во врска co скопскиот земјотрес се помалку возбудливи 
како остварувања: истата појдовна ликовна логика, оптоварена co некои карактеристики што го 
смалуваат нивното побогато доживување.

3. СЦЕНИ ОД СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ (1963-1973)

Мартиноски во последниот период на неговото творештво обработуваше разновидни 
“сцени од секојдневниот живот”. Тоа се излети на уметниковата фантазија во некои елементи од 
секојдневниот живот што се слободно толкувани, без “фактографска снимка” и објективистичка 
обработка на реалноста. Понекогаш тоа се мотиви што се изработени еднаш или се помалку пов- 
торувани, »о и во тематски блокови co поголем број дела: некои од темите се провлекуваат по- 
веќе години, а други се присутни само во одредени етапи на оваа задна епизода од творештвото 
на Мартиноски.

- <
А. СВАДБИ

Еден од тематските блокови е составен од повеќе дела co сцената “свадба”. Во 1961 го- 
дина Мартиноски ги изработи своите последни платна од фазата на “крушевските” мотиви. По- 
тоа две-три години мотивот на “свадба” не се појави во ниеден од дотогашните видови на обра- 
ботка. “Свадбите” повторно се појавија во некои масла на стакло од 1964 година, а во 1965 година 
во неколку дела (едно масло на платно “Свадба” се наоѓа во Музејот на современа уметност во 
Скопје; другите се во колекцијата на семејството Мартиноски или кај други сопственици). Мар- 
тиноски тука ја продолжува композиционата шема и стилската линија забележана во “свадбите” 
од претходниот период: уште повеќе е нагласен шеговитиот, весел карактер на сцените co “свад- 
ба” и манирично-карикатуралниот третман на ликовните средства, како основен белег. Од 1965 
па се до смртта на Мартиноски во 1973 година, во ликовното предавање на “свадбите” “настанот” 
се одвива на улица. Во предниот план на композицијата се “најважните” личности во сцената: 
младенците, музикантите co народни и други инструменти (зурла, тапан, виолина), а до нив и од- 
зади се натрупани останатите “учесници” (роднините, “свадбарите"). Напати се појавува понекоја 
додадена фигура и елемент (на пример кученце во предниот дел). Од двете страни се предадени 
елементи од староградска македонска архитектура. Меѓу неа понекогаш се извишува танко мина- 
ре или џамија. Оваа слободна композициона градба секогаш дејствува динамично, непресилено.



Групата луѓе обично се шири во вид на “инка” кон предниот дел на делото, а насоката на дви- 
жењето е секогаш дијагонално поставена, co интересни скратувања, нагласување на карактерис- 
тични детали и сл. Облеката на личностите е фина измешност на “модерната” мода, co понекој 
детаљ од “градски” костум, што може да изгледа “класичен” или демодиран. Така “невестата” е 
секогаш предадена во долга, бела невестинска облека, а во рацете држи китка цвеќе. Младо- 
женецот е претставен во долго палто, а на глават носи мала шапка, ноншалантно поставена. Дру- 
гите фигури се “облечени” според својата возраст, социјална и друга карактеристичност. “Дви- 
жењето” на модата особено е нагласено кај женските фигури, на пример, смената на долгите 
здолништа co “мини” модата, наспоредно co игриви, но попредизвикувачки решенија (небрежно 
навлечена облека, така што се наѕираат разголените гради на “убавиците” од “придружбата”).

Во општата изразна хомогеност на делата co мотивот “свадба” се забележуваат одделни 
ликовни варијации, во зависност од извесни моменти. Така постојат одделни разлики меѓу делата 
сликани на платно од оние што се сликани на стакло. Во платната некои недостатоци или, поточно, 
пресилени моменти во изразноста на сликите на Мартиноски, условени од желбата својот израз 
да го направи што понепосреден, жовијално-кокетен и експресивен во исто време, се позабележ- 
ливи. Тоа се гледа во сликите кај разни сопственици од 1965 (Музеј на современа уметност, Скоп- 
је), 1967 (Галаба Паликрушева, Скопје) 1968 (ДраганВузевски, Германија), 1969 (Стојан Ќосевски, 
Скопје), 1970 (Влада на РМ, Скопје); во темперите од 1967 (непознати сопственици), 1968 (Алеко 
Гризо, Скопје) итн. Овие “свадби” често се co разлеани контури, површно се предадени делови 
на телата,изразите се co карикатурално-гротескни маски, напати драстични. Цртачкиот елемент 
ги обработува облиците, ги “крши”, навлегува низ сите површини, боите се полагани плитко, a 
фактурата најчесто “зрнеста”, “песоклива”, без фини градации и односи на тоновите, дејствува 
декоративно-илустративно. Овие моменти се засилени од 1969 година до карјот на животот на 
Мартиноски.21

Во маслата на стакло Мартиноски подобро ги остваруваше своите слободно импрови- 
зирани теми. Co оваа техника, аглестоста на формите, нивната декоративна стилизираност се 
смекнува, добива поразлеана трага. Целиот колорит е подифузно наслоен, повеќе се чувствува* 
сочноста, кадифеноста на пигментите, освен кога агресиввата интензивност на тонот станала 
пренагласена или кога уметникот ги третира co помала прилежност. Се изделуваат “Свадба II" 
од 1966 година, co игривата, ведра атмосфера, co необично танките, манирично поставени фигу- 
ри, и “Свадба” од 1969 година (обете кај семејство Мартиноски, Скопје), co разлеани, сензуални 
форми, експресивни детали co сочни, кадифесто користени бои (интензивни нијанси на црвена- 
та, жолтата, сината, лилавата. зелената) и co потсетувања на визиите на Марк Шагал и Мане Канц; 
“Свадба II" од 1970 година (кај непознат сопственик), co пошематизирани, карикатурално тре- 
тирани фигури и многу поанимирана сцена; “Свадба” од 1971 година (Славка Ѓорѓиева-Андреевиќ, 
Скопје), co издолжени, вретенести, кревки фигури и игриви движења итн.

Маслото на сгакло “Посмртен марш“ од 1966 година (кај непознат сопственик) е стилски 
сосем идентично co “свадбите” од истата година. Сцената дејствува лесно, co шаблонизирани дета- 
ли, а предметите, животните (коњите од погребната кола) и луѓето, се предадени co 
карактеристичната и наметлива стилизираност и изразно-гротескна дефинираност на движењата.

Сметам дека “свадбите” се една од формите што Мартиноски ги пронајде за своето под- 
лабоко и поинтимно изразување. Во нив се дефинира неговата поврзаност co нашето подрачје, 
co неговиот специфичен шарм и менталитет. Но и опсесијата на Мартиноски co некои суштински 
моменти во животот на луѓето во социјалната и етичката ситуација во која се вклопени тие; се 
изразува носталгијата на Мартиноски за социјално-обичајните ритуали што полека исчезнуваат.



73. Шахисши, масло на сшакло, 1968

Во неколку дела од 1966 до 1968 година Мартиноски обработи неколку ведри, непре- 
тенциозни мотиви: маслата на стакло од 1966 година “Партија на карти” (Драган Весов, Скопје), 
и “Шахисти” (Крсте Црвенковски, Скопје), маслото на платно “Картаџии” 1967-1968 година (се-

74. Концерш, масло на сишкло, 1966

мејство Мартиноски, Скопје), маслото на 
стакло "Max", од 1966 година, “Партија на 
карти” (ДраганВесов,Скопје),и“Шахисти” (Е. 
Паковска, Скопје) итн. Овие “сеанси” на 
картаџии и шахисти имаат речиси идентични 
композоциски состави и ликовна обработка, 
поврзан co стилски тенденции во други 
истовремени дела на Мартиноски, особено во 
“свадбите”. Така е решена и сликата масло на 
стакло “Фудбалски натпревар” од 1966 година 1 
(Драган Весов, Скопје).

Од втората половина на седмата деценија се 
делата на Мартиноски co народни ора и co 
танцови мотиви. Под разни наслови (“Оро, 
“Тешкото” и сл.) вакви дела се прикажани на 
самостојната изложба на Мартиноски во 1970 
година.Пред тоа, во две масла од 1965 година 
(семејство Мартиноски, Скопје и Собранието 
на РМ, Скопје) ората се претставени во пејзаж, 
co редуцирани елементи на фигурите и амби- 
ентот во кој се сместени. Облиците се 
издолжени, кукленски елегантни, како и во 
многу истовремони цртежи на Мартиноски. 
Ова е уште повеќе подвлечено во поголемиот 
број “ора” и, воопшто, во ритмичко-танцовите 
скици од 1970 година.

Мартиноски во неколку дела на емотивен и 
сензуален начин обработи мотиви од ка- 



феански амбиент, co претстави на “игранки”. Ист е случајот и co неколку претстави на концерти: 
на пример, маслото на стакло од 1966 година “Концерт на Бетовен” (Мартиноски, Скопје) и мас- 
лото на платно “Концерт” од 1970 година (Драган Геров, Скопје) во кој моментот на пикантното, 
“разголеноста”, не е присутен; а сите овие претстави на “концерти” и “музичари” се идентични 
co истовремените дела на Мартиноски од други жанровски подрачја. На овие сцени од секојднев- 
ниот живот им се блиски одделни масла и цртежи co тематика од војната и националната исто- 
рија: овие творби не донесуваат особени новини во веќе усвоениот тип на обработка на истород- 
ни поранешни мотиви, ниту се изделуваат од истовремените дела во кои се обработени други мо- 
тиви, на пример, “свадба”. Сепак, во маслата на стакло се забележува дека општата промена во 
психологијата на творештвото на Мартиноски дејствувала неговите “партизански колони” 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 ликов- 
ните уметници на Југославија”, 1970).

4. ПОРТРЕТИ И ФИГУРИ (1961-1973)

Останатите дела на Мартиноски од последниот период на неговото творештво се моти- 
ви и постапки постојано присутни во целото досегашно дејствување на уметникот. Во редица 
портрети и претстави на мајки co дете доаѓаше до израз експресионистичката компонента на 
неговото изразување, согледана и во други творби од 1961 до 1973 година. Меѓутоа, во делата 
работени co модел Мартиноски се сообрази co стремежот за пофактографско предавање, но и co 
тенденција да продолжи некои од своите поранешни стилско-изразни постапки.

А.МАЈКАСОДЕТЕ .

Мотивот мајка co дете меѓу 1961 и 1974 година во творештвото на Мартиноски доживеа 
специфичен стилски развој. Тој започна co една група масла на платно, во кои се испреплетуваат 
двете тенденции од претходната деценија: поаглестото, линеарно извлекување на контурите и 
деталите е измешано co другата постапка на попластични, позаоблени облици, co поголема 
реалистичка обработка. Тоа е видено во делата “Хризаитема” (всушност мајка што дои дете) од 
1961 (непознат сопственик), “Девојче co цвет” од 1960 година (Галерија на Н. Мартиноски, 
Крушево) и “Невеста” од 1961 година (вили на РМ, Охрид); други масла (“Мајка co дете”, кај Киро 
Георгиевски, Скопје) и темпери (Мартиноски, Скопје) што се вклучуваат во оваа група. Колори- 
тот е во доминација на понекогаш наметливи зелени, окерни, сини и црвени бои, распределени 
во “парцели”, испресечени co надолжни или вертикални линии на обоени потези. Од 1961 година 
е “Доилка” (Железарница “Скопје”, Скопје) co понагласена моделација на одделни делови (лице- 
то, некои партии на телото, главата на детето) и подвлечено воздржана достоинственост и дра- 
матичност (масивното тело на мајката, зафрлената глава co горчливо-сериозен изглед на лице- 
то итн.). Овој пристап е развиен во другата“Доилка”од 1961 година (Музеј 25 мај, Белград).22 Волу- 
минозноста, заобленоста на облиците и нивната пластична цврстина се здружуваат co понагласен 
стремеж за пирамидална поставеност на фигурата. Спокојниот лик, доста грижливо моделиран на 
масивната и обла глава, изразува воздржана нежност и одвај забележлива насмевка.



Bo 1962 година овие две тенденции и натаму се забележуваат во делата на Мартиноски. 
Таков е случајот co маслото “Мајка co дете” (или “По доење”; сопственост на Душко Поповски, 
Скопје): скулптурално обликување и линеарно упростување, воздржана крута обоеност на лсиката 
co “сува”, непривлечна фактура co неизнијансирани површини.

Во 1962 и 1963 година Мартиноски 
сликал co мајка и деца пред се co масло на 
стакло2 \ но, за жал, тие не се зачувани. Во 
маслата на платно работени според модел 
се стреми кон реалистичка стилизација, a 
во стаклата постапката е послободна, co 
разбиени облици и површини. По 1965 го- 
дина, Мартиноски значително инсистирал 
на погрижлива реалистичка обработка, 
ослободена од изразната напнатост. Така 
во две масла од 1965 година, “Доилка во 
сини димии” (Евдокија Нолч, Скопје) и 
"Доилка во плетенки” (Крсте Црвенков- 
ски, Скопје) се синтетизирани овие мо- 
менти на поделикатно, погрижливо ре- 
алистичко сликање, дотерани облици и 
разработка на младите мајчински ликови. 
Импулсивноста на Мартиноски пробива 
во некои недоречени и недовршени дело- 
ви. Колоритот во обете дела е слободно 
третиран, во комбинација на тонско и воз- 
држано колористичко сликање.

Во стаклата сликани co масло во 1966 година таа техника “ја разјадува” нагласената ' 1 
неконзистентност на сликарството на Мартиноски. Силуетите се издолжени и истанчени, 
кршливи, кукленско-манирични и артифицијални.

Од 1967 година се неколку претстави на мајки co дете, co масло на платно и на стакло, co 
понтересно предаван ликот на мајката. Монументалната извишеност во платната од 1961 година 
повторно е присутна. Облиците на женските фигури се поелегантни, co нагласена префинетост 
на цртите (на пример, во “Мајка co дете”, масло на платно од 1967 година, Галерија Н. Мартинос- 
ки, Крушево; како и во двете “Мајки co дете” во Белград сопственост на Трпе Јаковлевски и 
Љубица Новаковиќ).

По 1967 година во овој мотив повторно се јавува физички тип на мајка co блага заобленост 
на облиците на телото. Лицата се дотерани во физиономиите co изградување на еден помоден и 
рутински пристап. Co тоа унифицираноста, неамбициозното истражување, посебно се нагласува. 
Боите се звучни, дејствуваат дречливо и агресивно, особено во интензивните плотни на зелената, 
жолтата, црвената и сината боја. Меѓутоа, во извесни дела од 1968->969 година се јавува фовис- 
тичка или експресионистичка интервенција, колку во обликувањето на облиците, толку повеќе 
во распределбата на боите: низ петна, парцели или плотни co разни неправилни облици итн. “Доил- 
ка”, 1968 (Никола Минчев, Скопје), “Мајка co дете”, 1969 (Р. Угринова, Скопје), “Закрила”, 1969 
(Музеј на современа уметност, Скопје), “Мајка co дете”, 1970 (Уметничка галерија, Скопје), “Мајка 
co дете”, 1971 (семејство Мартиноски, Скопје), “Доилка”, 1973 (семејство Мартиноски, Скопје) итн.

75. Мајка, масло, 1973



Голем број претстави на мајки co дете или доилки Мартиноски изработи и во своите 
цртежи co молив, креда, итн. Карактеристично 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 и во ликовите на мајките.24

Б. ПОРТРЕТИ И АКТОВИ

Другите видови портретно творештво на Мартиноски работени според модел, се прикази 
на ликови од омилениот амбиент на уметникот од скопските предградија. Мартиноски во текот 
на повеќе од една деценија сликал само женски ликови, освен ретките портрети по порачка, или 
кога го работел сопствениот лик.

Развојот се движи според истата веќе забележана логика. На почетокот на седмата де- 
ценија (1961-1962) Мартиноски ги обработува своите ликови co издолжување, co блага аглеста 
стилизација на контурите и ликовите: повеќе претстави на “девојки co цвет” и “невести” (Сто- 
панска комора на РМ, Скопје, вилите на РМ во Охрид, дела во редица приватни колекции итн.). 
Од 1962 година натаму експресионистички се означени фигурите и заднината врз која се про- 
филирани тие: во многу масла на стакло нагласената разработка на ликовите, ишарани co по- 
тези, петна, ленти на “жестоки” бои што ги прави физиономиите деформирани до гротескност 
и карикатуралност. Повоздржано дејствуваат маслата на платно. Веќе од 1963 година, на при- 
мер во “Девојче” (Томе Буклевски, Скопје), и во маслото на стакло “Модел” (Музеј на совре- 
мена уметност, Скопје) се настојува кон посмирена разработка на мотивот. Но една постојана 
осцилација меѓу некои елементи на реалистичката и ескпресионистичката постапка се следи и 

76. Црвена блуза, масло, 1963

во 1963 година, особено во маслото на стакло 
“Црвена Блуза” (Музеј на современата умет- 
ност, Скопје), “Долговратеста циганкичка” (по- 
рано кај Блаже Конески, Скопје), “ЦиѓанкАчка 
во цел раст” (Димче Беловски, Скопје) итн. По- 
воздржана постапка се забележува во некои 
стакла од 1961 година: “Циганка” (Славко Ја- 
невски, Скопје), “Седната Циганкичка” (Работ- 
нички универзитет, Струмица) итн. Таа тен- 
денција ќе се изрази и во 1965 година, најмногу 
во масла на платно: извесен вид на нерешителна 
реалистичка постапка, нарушувана co повреме- 
ни цртачко-стилизаторски моменти. Во делата 
“Насмеано девојче” (Смилевски, Скопје), 
“Насмеано девојче” (Евдокија Нолч, Скопје), 
“Две девојчиња” (Галерија на Н. Мартиноски, 
Крушево, каде е пограшно датирана во 1963 го- 
дина итн.), се претставени насмеани млади де- 
војчиња, чии ликови и контурите се подвлеку- 
вани co обоена трага или co противставени, 
често неусогласени петна и плотни на главно 
жолтеникави и розикаво бои.



Во наредните две години (1966-1967) во редица масла на стакло се искажува издолжување 
и воздржана монументалност, што е изразена и кај многу мајки co дете. Некои подоцнежни ос- 
тварувања, особено масла на платно и темпери од 1968 и 1969 година, се насмена ликови, отпуш- 
тени фигури, силни, интензивни боења на целата површина на делото, co смирување на емотив- 
носта и на експресионистичката изразност.25 Меѓутоа стилизацијата на ликовите, “раздробу- 
вањето “ на плотните, пастуозноста на фактурата, итн., ги сместуваат овие дела меѓу реалистич- 
ката и, повеќе или помалку, фовистичко-експресионистичка цртачка и колористичка разработ- 
ка. Меѓу ваквите дела спаѓаат: во 1968 година “Девојче” (Филип Костовски, Скопје), “Насмеано 
девојче” (Милета Томовиќ, Белград), во 1969 година “Циганкичка co цвет” (Борис Петковски, 
Скопје), “Девојче co јаболко” (Собрание на град Скопје, Скопје), “Две другарки” (Музеј на сов- 
ремена уметност, Скопје) две “Невести” (Крсте Црвенковски и семејство Мартиноски, Скопје) 
итн. Од 1970 до 1973 година Мартиноски ги обработуваше своите претпочитани модели на Циганкички 
како и истовремените претстави на мајки co дете, co специфичната монденско-битова дотераност 
на мотивот. Оваа тенденција се забележува уште во “Насмеано девојче” од 1968 година (Галери- 
ја на Н. Мартиноски, Крушево), а многу понагласено во маслата “Насмеано питаче”, 1970 година 
(Музеј на современа уметност, Скопје) и во неколку девојчиња co цвет (на пример кај д-р Божо 
Видоевски) итн.

Во последниот период на своето творење Мартиноски наслика и неколку женски акто- 
ви. Тие не можат да се доближат до најдобрите остварувања на уметникот co овој мотив од пре- 
тходните етапи. Се изделуваат делата “Седнат женски акт”, масло на стакло од 1969-1970 година 
(Мартиноски, Скопје), “Акт што cron", од 1970 година (Драган Геров, Скопје) и “Седнат женски 
акт”, масло на платно од 1972 година (Мартиноски, Скопје).

Од овој период се и неколку автопортрети на Мартиноски. Се изделуваат три, настана- 
ти во текот на неколку години. Првиот од нив, работен co пастел на хартија, е од 1968 година: co 

инсистирање на портретната блискост, co цврсти, 
заоблени форми, тој се разликува од пбдоцнежни- 
те. Така во “Автопортрет”, масло на платно од 1969 * 
година (Музеј на современата уметност, Скопје) 
Мартиноски се претставил co специфична психо- 
лошка разработка, здружена co импулсивен, дина- 
мичен експресионистичко-импресионистички на- 
чин на градење на мотивот, вознемирана разработ- 
ка на интензивни бои.26 Во ова дело се открива 
чудесна сродност на постапката на Мартиноски co 
еден “Автопортрет” на Оскар Кокошка, од истата, 
1969 година.27 Еден друг “Автопортрет”, co прет- 
стави на две голи фигури на “музичарки” зад него, 
веќе беше разгледан во рамките на еротското 
творештво на Мартиноски.

77. Доилка V, креда во боја, 1967



В..МРТВИ ПРИРОДИ

Обработката на мртви природи во последниот период во творештвото на Мартиноски 
стилски е мошне сродна co онаа применета во другите предмети на уметниковиот интерес. Пре- 
овладуваат мртвите природи co цвеќе, а помалку co претстава на дивеч, како на пример во неколку 
дела од 1964 година: “Мртва природа co зајаци” (Уметничка галерија, Скопје), “Мртва природа 
co зајаци” (семејство Смилевски, Скопје) итн. Карактеристично е за сите мртви природи на Мар- 
тиноски до 1968 година, особено за оние што се работени на стакло, слободната, речиси акварелска 
обработка, кревкоста, речиси недоречената физиономија на овие творби. Од 1968 до 1973 годи- 
на Мартиноски наслика неколку мртви природи co плодови или риби co, условно сфатен, 
сезанистички пристап здружен co фовистичка и експресионистичка логика во третирањето на 
предметите (наборите на ткаенините, мазните, блескави тела на рибите и плодовите итн.) слеани 
во звучни, заситени колористички плотни, разбивани co интервенции на обоени потези. Компо- 
зицијата обично изгледа co “надигнат” преден план, co доста скратувања. Некои од овие творби 
спаѓаат меѓу најинтересните оствраувања на Мартиноски од последните години на неговиот тво- 
речки богат и разновиден живот.

*

И во последната етапа од своето творештво Мартиноски не се задоволи co избор на само 
една ограничена тематска и стилска рамка. Меѓутоа, впечаток за унифицираност, за ловторува- 
ње на неговите естетско-стилски настојувања, се наметнуваше и во ова време од 1961 година па 
натаму, и тоа не без основа. Пред сб, Мартиноски беше стилски-изразно мошне прецизно “иден- 
тификуван” уметник. Сите варијации, понагласени и филигрански промени во неговата творечка 
постапка, никогаш не ја потиснуваа уметничката индивидуалност на Мартиноски. Неговиот “ра- 
копис”, всушност еден цел кодекс на ликовни “знаци” карактеристични за овбј уметник, се про- 
влекува и во овој период во секое дело на Мартиноски, градејќи ја таа општа атмосфера на ст^лис- ; 
тичка унифицираност.

Од друга страна, Мартиноски во седмата деценија се стремеше да изгради содржинско- 
формална поврзаност co се што им претходеше на неговите последни творечки обиди. Притоа, 
во значителен дел од неговите творби, особено во оние што обработуваат разновидни еротски 
визии на Мартиноски, поетиката на неговиот пластичен израз асимилираше одделни импулси од 
социјалната и духовната атмосфера 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: овој аспект важи за него- 
вите најдобри дела. Тоа се некои моменти што се појавиле по Втората светска војна и што ја 
изразуваат, всушност, климата на тегобност и неизвесност во една исклучително сложена исто- 
риска епоха. Така, зборувајќи за видовите на фигурацијата, особено на онаа што е означена co 
експресионистички белези, авторот на книгата “Фигуративната уметност по 1945 година”28 од- 
бележува дека голем број од најголемите имиња на современата ликовна уметност ја ставиле во 
заграда илузијата на својата физичка и творечка младост и, во немирното време од втората по- 
ловина на овој век, на различен начин се определија за многу повоздржан и поконзервативен, во 
формалната смисла на заборот, начин на ликовно изразување. Карактеристичен пример за тоа 
е, меѓу другите, Оскар Кокошка, кој и во многу изјави ја посведочи својата резерва спрема идни- 
ната на современата ликовна уметност. Кокошка го споменувам co оглед на тоа дека некои стил- 



ски белези во извесен број негови понови дела, на пример од крајот на шеесеттите години, се 
мошне блиски (во една начелна смисла) co истовремените ликовни реализации на Мартиноски.

Мартиноски на разни начини се доближи и до некои модалитети на ликовното искажу- 
вање и кај некои други истакнати уметници на XX век. Тоа доближување е најчесто во зависност 
од тематско-содржинската основа на овој уметник. Очигледно е дека врвните дострели на Мар- 
тиноски во ова време често се кријат во низа негови цртачки реализации co молив: без оглед на 
мотивот и на непосредниот стилски манир co кој е обликуван и овој дел од цртачкиот свет на 
Мартиноски треба да се смета меѓу најзначајните делови на целото негово творештво; како еден 
од најрелевантните придонеси на уметникот во современата македонска уметност, во која, до 
денес, не е изграден ниту еден друг толку значаен цртачки опус.

ЗАКЛУЧОК
Ова проучување на животот и делото на Никола Мартиноски имаше за основна цел да 

ја определи историската улога на уметникот во создавањето и во развитокот на современата 
македонска уметност, како неделив дел од севкупната ововековна култура на Македонија . За 
тоа беше неопходно да се определи, пред се, вистинскиот уметнички придонес на Мартиноски, 
логиката и особеностите на неговата ликовна естетика, дострелите на нејзината материјализа- 
ција во делата на уметникот. Сето тоа е согледано како безусловен, основен критериум токму за 

определувањето на значењето на појавата 
и на дејствувањето на Мартиноски во ма- 
кедонската култура и уметност. Тоа е оној 
пристап што Миодраг Б. Протиќ го раз- 
јаснува, укажувајќи дека историското зна- 
чење не ја определува естетската, односно ( 
уметничката вредност, туку обратно, 
уметничките достигања на даден творец ја 
определуваат неговата вистинскЗ улога, 
која се јавува како нивна функција.

Co прифаќањето на оваа поставка, 
знаејќи дека таков пристап не може да го 
измени значењето на суштествено тво- 
речкото постоење на Мартиноски во сов- 

ремената културна историја на Македонија, всушност се одбира патот за постигнување на објек- 
тивна научна анализа и вреднување на секое негово дело.Со ваков пристап Мартиноски се открива 
во недвосмислената и мошне доследно реализираната улога на пионер на современата македон- 
ска ликовна уметност,трајно, неимпровизирано поврзан co својата средина и co ликовната 
традиција на Македонија. Овој момент е особено важен за творефтвото на Мартиноски и за не- 
говиот 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 Мартиноски во текот на школувањето во Букурешт или во Париз од култу- 
рите и уметностите на тие средини, никогаш не успеа да ја задуши и обесмисли таа длабока 
определеност на неговото творечко битие. Несомнено е дека и некои моменти во неговото 



школување, како што беше покажано во случајот co советите на Бисиер Мартиноски да “остане 
свој, балкански”, дејствуваа тој да ја запази таквата определба низ целото свое творечко дејству- 
вање. Меѓутоа, асимилацијата на специфичните духовни и уметнички клими на двата големи ев- 
ропски града во кои се изврши темелното професионално оформување на македонскиот умет- 
ник, исто така имаше решавачко влијание и ингеренција врз неговото уметничко дејствување. 
Мартиноски умееше страсно, co длабока соживеаност, да открие и во различен степен да асимилира 
многу од елементите на актуелните движења во Париската школа од крајот на третата деценија. 
Очигледно е, особено во првиот постпариски период, колку значеше овој момент во дејствува- 
њето на Мартиноски за создавање една нова творечка клима во Македонија. Уметникот воведе 
во таа средина настојувања на модерната уметност, рушејќи ги сите рамки што историскиот раз- 
вој на оваа земја ги имаше поставено на ликовното и, воопшто, на уметничкото творештво. Мар- 
тиноски 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 од- 
делни историски етапи и стилски струења.

Гледано од денешна перспектива, обидите и експериментите на Мартиноски мошне смело 
и решително се појавија наспроти сфаќањата на скопската и на југословенската социјална и ду- 
ховна стварност. Противставеноста на дел од критиката спрема ликовните почетоци на Марти- 
носки произлегуваше од една општа, социолошка, културна и уметничка ситуација во Кралство- 
то Југославија. Ограничувањата на политичките, социјалните и духовните аспирации на тво- 
речката интелигенција во оваа земја беа особено драстично изразени во Македонија, подвлечени 
co исклучително тешката економска ситуација и co целосната национална обесправеност на ма- 
кедонскиот народ. Во услови кога голем број најистакнати југословенски уметници се насочија 
кон еДна смирена, граѓанска уметност, Мартиноски, co своите смели, често младешки невоздржани 
и недовршени стремежи, но полни co предизвик, co арома на нешто неочекувано » бизарно, прет- 
ставуваше очигледен исклучок.

Несомнено е дека желбата за слоевито творење, за соопшување на напластеното во соп- 
ствената личност, co што ја предизвикуваше средината во која дејствуваше, беше поттИкнувдна 
од извесни пријатели на Мартиноски. Тие го стимулираа да ја издржи таа нерамноправна конфрон- 
тација, создавајќи атмосфера на ентузијазам, но и услови за хетерогени вредности во поединеч- 
ните ликовни резултати на Мартиноски. Меѓутоа, во оцените на некои критичари од почетокот 
на четвртата деценија е одбележана новината и ветувачкото во делата на Мартиноски. Од денешна 
перспектива, во тој однос бездруго имале доста храброст и далкугледост одделни автори (М. 
Кашанин, Р. Петровиќ, П. Слиепчевиќ, Р. Пуриќ, Д. Недељковиќ), без оглед на тоа што и тие 
нееднакво и недоследно ја вреднуваа тогашната уметност на Мартиноски. Стануваше збор за млад 
творец, врзан за амбиент кој, според сите свои општи белези, не можеше да биде сметан како по- 
годен за појава и развој на уметност co експресионистичко-симболистички настојувања, co редица 
предизвици (во содржинска и формална смисла) во споредба co една владеачка смирена, кон- 
формистичка граѓанска ликовна естетика.

Уште во првиот скопски период Мартиноски преку сите свои ликовни реализации и co 
неколку свои текстови ја нагласуваше желбата да извршд еден вид синтеза меѓу освоените мо- 
дерни изразни средства и своето доживување на средновековната ликовна традиција. Степенот 
на хомогеноста на овие различни поттици и нивото на органската синтеза што уметникот ја пос- 
тигнуваше во одделни творби, несомнено се нееднакви. Односот на Мартиноски кон иконите и 
фреските од Македонија е, пред се, емотивен и многу малку поттикнат од посистематичен прис- 
тап кон нив, 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 еден актуелен пластичен изразен систем. 
Меѓутоа, несомнено е дека Мартиноски во овој свој напор постојано беше свесен за величината 
на медитеранското ликовно наследство, наспоредно co чувството за потреба од свои “уметнички 
корени”: како еден вид самочувство за достоинствата на сопствената национална култура во ми- 
натото, противставени на прозаичната стварност на времето во кое тој живееше. Мартиноски, 
поради тоа, повеќе пати инсистирше дека вистинскиот современ израз во Македонија може да се 
изгради само како функција на тоа поврзување меѓу традицијата co еден модерен сензибилитет. 
Се разбира, стремежот за национален стил итн., не можеше да има поинакви резултати, освен една 
специфична “балканска” индивидуализација на сопствениот ликовен израз на Мартиноски, врз 
моментите од таа поврзаност co националното подрачје. Оттука, тој можеше да им послужи како 
сугестивна творечка испирација или повод на идните генерации на ликовни уметници, но не и како 
програмски фиксиран формообразувачки модел.

Мошне рано Мартиноски се сроди co еден специфичен социјален и етнички амбиент. Во 
скопје, се до крајот на својот живот, Мартиноски 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 Мартиноски го доживеа овој амбиент co една типично човечка и уметничка чувствителност. 
Во натамошниот процес на своето зреење како личност и уметник, особено co укажувањата на 
критиката и на некои пријатели од левицата, Мартиноски стана свесен за причинската страна на 
животната и социјалната ситуација на своите модели:но тој можеше, без потреси и дилеми, да ја 
продолжи нивната обработка, внесувајќи во неа понагласена насоченост и ангажман од хума- 
нистичко-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 пред 
1941 година. Инфлацијата на многу дела на Мартиноски co претстави извлечени од ромската сре- 
дина; настојувањето на неговите купувачи од добро ситуираната граѓанска класа, пред и по вој- ' * 

ната, да ги гледаат неговите модели не како реал- 
ност 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 Мартиноски (особено правеното по 
порачка). Ја маскираше co своевидна хипокризија 
реалноста на едно постоење, во кое некои состојби 
не се изменети ни до денес. Односот на купувачите 
спрема Мартиноски, освен во одделни случаи, не 
беше co стремеж да му се укаже поддршка како на 
творечко битие :всушност задоволуваше извесна 
потреба за уметничка творба од уметник co одреде- 
на репутација или желба co нејзино поседување да 
се означи одреден општествен статус. Сепак, факт 
е дека некои свои реализации од суштинско 
значење за него Мартиноски можеше да ги реали- 

79. Три жени, креда, 1969 зира само преку “приватната иницијатива” на некои 



поимашливи лица од Скопје. Мислам на неколку ѕидни декорации 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 идеја за изградба на еден национален пластичен из- 
раз. Но најголемата од нив (за Мартиноски секако најзначајната, поради својот вид и обем), 
декорацијата во “Океан” тој ја реализира сепак како своја творечка авантура, изложувајќи се на 
ризиците, што се покажаа реални, да не ја добие официјалната поддршка. Создадено само во не- 
колку години (1933-1937) година, а за жал сочувано само делумно (и не во добра положба) ѕидното 
сликарство на Мартиноски претставува уште еден впечатлив аргумент и за неговото модерно 
уметничко дејствување. Меѓу двете светски војни мурализмот беше широко развиван во европ- 
ските нордиски земји Норвешка, Шведска, Финска: главно на теми поврзани co фолклорот и на- 
родните епски легенди, а стилски варираше меѓу реализмот и симболизмот. Таква ликовна про- 
грама следеа муралистичките остварувања и во повеќе други европски и воневропски земји, 
вклучително и САД: освен оној дел кој во нив беше изведен од некои мексикански муралисти или 
под нивен надзор, а од кои не е сочувано речиси ништо. Во Мексико, мурализамот разви форма 
на ангажирана монументална уметност, врз широк дијапазон на теми, искажани преку синтеза 
на модерни кубистичко-експресионистички модели и елементи од мексиканската предколумбовска 
и фолклорна традиција. Само мал дел монументални творби во Франција (изведени пред сб за свет- 
ската изложба во 1937) беше усогласен co модерните сликарски и архитектонски тенденции. 
Според обемот, темите, стилската разновидност и творечката енергија вградена во нив, ѕидните 
слики на Мартиноски беа секако меѓу највпечатливите творби од тој вид создадени во Европа; a 
серијата еротски мурали од 1935 година, апсолутно единствени и според мотивите и според нив-4) 
ната возбудлива ликовна физиономија: тој чудесен спој на медитерански творечки импулси и 
смелата, модерна преобразувачка логика на Мартиноски. Паганската еротска пасија ,страста на 
Бурделовите рељефи во парискиот Театар де Шам Елизе: таа што бликна тука и кога за првпат 
е изведено делото (според Ж. Касу: “најмодерната музика на 20 век”) на Стравински “Пролетни 
свечености” (како балет во кореографија на Нижински), се излеа, зовре, не само во предвоените 
еротски, сладострасни и класицизирани мурали на Мартиноски: туку и во неговите цртачки порои; 
од по Втората светска војна, во кои похотата и либидинозната фантазија фуриозно се преточени.

Епизодата co “Океан” ја завршува и целата низа “провокации” што Мартироски ги исф- 
рли во арената на јавниот и уметничкиот живот на Скопје и Југославија пред 1941 година. Ком- 
бинацијата на социјални и уметнички моменти ја насочи личната еволуција на Мартиноски кон 
помирни творечки патеки, остварени co “амортизирана” провокација, 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, X. Хофштетер, Рене Иг, Франко 
Борси (“Монументалниот ред”, 1986), Л. Трифуновиќ и М. Б. Протиќ ги означија тие појави како 
враќање кон реалноста, кон класичната уметност како инспирација. Во тие појави се вршеа 
поларизации на разни модалитети на реалистичко фигуративно изразување. Мартиноски се најде 
во еден чуден меѓупростор на овие тенденции. Неговото творештво - и co своите почетоци и по- 
доцна, co многу елементи се доближи co своите варијанти на “ангажираност”, co својот вид на 
изразување на социјалните проблеми, кон елементи од германскиот експресионизам сб до “нова- 
та објективност”; до ликовната постапка на хрватските “земјаши”, или до екпресионизмот co 
христијанско-социјална фактура на браќата Т. и Ф. Краљ во Словенија; а подоцна, напати, и до 
меланхолично-песимистичкиот израз на француските “мизерабилисти” од типот на Грубер и др.

Во сето свое творештво Мартиноски му посвети посебно внимание на мајка co дете. Спо- 
ред сите индикации, овие претстави се јавија кај Мартиноски веднаш по неговото враќање од



22. СВАДБА, масло на стакло, 1969



23. АВТОПОРТРЕТ, масло, 1969
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Париз, co нерамномерна фреквенција no годините и бројот.Во првата половина на четвртата де- 
ценија овој мотив се развива тесно сроден co настојувањата на Мартиноски своите ликови често 
да ги предава како хиератични, аскетско-светителски ликови. Така и неколку мајки co деца имаат 
аспекти на “византинизам”, “иконичност”. Во втората половина на таа деценија е многу поголе- 
ма физиономската портретна разработка на мајките, што се движи од лирски истражувања до 
речиси натуралистички нагласувања на физичката и социјалната беда. И во повоениот период 
мотивот мајка co дете се развива во тесна сроденост co општиот стилски развој на Мартиноски. 
Во него се сменуваа етапи во кои тие творби се доближуваа до понагласено објективистичко при- 
кажување или кон повеќе или помалку изразен еспресионистички јазик. Се поретки беа оние ос- 
тварувања на Мартиноски во кои мотивот мајка co дете се издигнуваше до поамбициозни лико- 
вни резултати. Во иконографска смисла, најинтересни се неколку творби од периодот од 1956 до 
1958 година, а потоа и од 1959 до 1961 година. Во нив е изразен стремежот мајката да се предаде 
претставително, co спокојно и закрилничко движење; додека општата пластична структура е 
реалистичко тонско сликање, co извесни експресионистички моменти во обработката на физио- 
номиите и во третманот 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 композици- 
ска и ликовно еднолична и непроменлива шема.

И многу други свои мотиви од предвоениот период Мартиноски ги развиваше и во свое- 
то понатамошно творештво. Таков е случајот co моделите и мотивите од ромската средина. Пок- 
рај користењето на ликови од тој амбиент за своите “мајки”, Мартиноски, како и во својот прет- 
ходен развој, од 1945 година натаму создаде огромна галерија портрети и фигури од оваа етничка 
група, од сите возрасти. Карактеристично е дека во нив се следи една доста ограничена еволуци- 
ја, без оглед на тоа игго 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 дејствување на Народноослободителната борба, Мартиноски веќе создаде гавесен број< 
цртежи co мотиви од таа стварност на едно херојско и револуционерно време. Потот, во перио- 
дот на социјалистичкиот реализам, Мартиноски беше принуден да се сообрази co новите барања 
за еден специфичен општествен и професионален ангажман во своето ликовно творештво. Не- 
говото предвоено творештво, често означувано како несообразливо - co своите “декадентни” 
белези, co своите “деформации” итн. - co изградбата на една тенденциозна, реалистичка уметност, 
не можеше да му служи како појдовна основа: без оглед на реалноста дека неговите дела од пос- 
ледните години на четвртата деценија се работени во еден несомнено реалистички стил, тогаш 
нагласено означен од критиката, токму од левицата, како исполнет co социјален ангажман и ак- 
туелност. Длабоките искушенија од духовен карактер во овој период беа една од причините во 
своето натамошно творештво Мартиноски да се стреми да ги надрасне ограничените тематски 
и творечки рамки, што му беа поставени и нему и на целото уметничко творештво во периодот 
на социјалистичкиот реализам. Тие настојувања имаа различни и противречни творечки резул- 
тати во творбите на Мартиноски.Некои епизоди, на пример ерупцијата на неговиот цртачки та- 
лент во низа цртежи од 1952 до 1955 година, обележени co моменти што ги нареков симболичен 
експресионизам, се дел од стремежот на Мартиноски за обнова на неговите уметнички хоризонти: 
за вклопување 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 некогашна 
Југославија од првата половина на шестата деценија. Наспоредно, се појави серијата дела на 



Мартиноски co ликови и сцени од народниот 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 
рутински остварувања на овој уметник и повеќе го искажуваат менталитетот не само на Марти- 
носки, туку и на едно време. Но Мартиноски беше рожба на дваесеттиот век. Сите негови сетила 
и духовни моќи алчно ја совладуваа епохата. Тој “мислеше” ликовно модерно дури и кога ги 
редеше своите визии за патријархалните амбиенти и ликови на малите луѓе од скромните маке- 
донски места.

Во други видови мотивски ангажирања Мартиноски поспонтано реагираше на некои 
настани и појави на своето време. Такви се редица цртачки остварувања поврзани co скопскиот 
земјотрес од 1963 година, иако и на оваа тема Мартиноски не се обиде да создаде поамбициозна 
реализација. Сензибилноста и лирскиот менталитет на уметникот создадоа од овие цртежи гале- 
рија на деликатни, манирични и еднообразни излети на линијата низ просторот, ослободувајќи ја 
визијата на уметникот од стриктната поврзаност co конкретниот настан.

80. Доилка, креда во боја, 1967

Така се доживувани, всушност, и неговите еротски мотиви. Еротското во творештвото 
на Мартиноски е, исто така, една од неговите постојани структури, дел од неговата најинтимна 
личност што го определува како биолошко-психолошка и творечка индивидуалност. Поради тоа, 
во сето негово творештво: од предвоените дела, означени наспоредно co елементи на социјална 
порака (на пример творбите од почетокот на триесеттите години co претстави на жени и амбиен- 
тот од “полусветот" на Скопје), па преку остварувањата во “Океан”, се до редица цртачки и сли- 
карски остварувања од седмата деценија, еротиката е еден од посебните придонеси на Мартиноски 
во современата македонска уметност. Уметникот ја формулира,ше оваа материја како суштествен 
дел на човековата егзистенција; ја подигаше во многу цртежи уште од петтата деценија на ниво 
на егзистенцијална драма на човекот, за дрско да се доближи , особено во некои подоцнежни 
цртежи, до работ на фриволноста и ласцивното. Како и сите негови слободни визуелни медитации, 
творбите co еротска означеност на Мартиноски се работени во духот на често екстремно напнат 
и вознемирен експресионистички јазик. Во поглед на актуелноста на неговите настојувања, ерот- 



ското во делата на Мартиноски од шестата и седмата деценија е едновремено блиско според сво- 
јот дух (па дури и според стилскиот јазик) co наметлива присутност на еротиката воопшто во свет- 
ската уметност - и не само ликовната - од истото тоа време. Овие појави се сметани како вид на 
ослободувачка акција на уметниците, како отпор спрема хипокризијата и етичките норми на на- 
шето време, а против реакционерноста на низа современи политички системи. Видовме дека овие 
моменти пробиваа и во други тематски подрачја на Мартиноски, на пример во големиот број не- 
гови “свадби” каде еротскиот момент се појави вовлечен во одделни претстави на “невестите”.

Кон други сцени од “секојдневниот живот” Мартиноски пристапи co својата позната 
љубопитност и усет за карактеристичното во секојдневното. Оттука произлезе репертоарот на 
неговите остварувања co претстави на игранки, концерти, картаџиски сеанси итн., во кои Марти- 
носки патемно ги скицираше своите импресии.

Ако од овие перспективи повторно се вратиме кон означувањето на уметничкиот и ис- 
торискиот придонес на Мартиноски, треба веднаш да заклучиме дека тој е необично значаен и 
исклучителен за македонската современа уметност и култура. Мартиноски и Личеноски пред 
Втората светска војна претставуваа оформени творечки индивидуалности, кои можеа да бидат 
означени како израз и на модерните, актуелни настојувања и на дадениот национален амбиент, 
на неговата 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 тогашното југословенско ликовно творештво.

Мартиноски поседуваше исклучителна ликовна дарба, изумителна визуелна интелиген- 
ција и сензибилитет. Неговите цртежи се една од највозбудливите пластични граѓи во европското 
цртачко творештво на овој век: во нив и во серијата неконвенционално предадени слики и мурали, 
Мартиноски покажува дека поседувал исклучителна способност да ја освои логиката на низа 
модерни фигуративни правци на ова столетие, еднаква co таа на нивните врвни претставници. 
Оттука, одделни тематско-поетички блокови во творештвото на Мартиноски се всушност етапи 
на еманципација на македонската ововековна ликовна мисла и сензибилитет од патријархалниот 
провинциски менталитет на нашата средина; а потенцијално се негација и на кои и да било ака- 
демски канони, или малограѓански одредници за хоризонтите на ововековните ликовни потраги 
наложувани на творечката мисла и во различни европски и неевропски културни амбиенти. Значи: 
стилско-изразната слобода на одделни негови ликовни изрази, е пред се еманација на ослобо- 
деноста на духот на Мартиноски од норми и конвенции од социјална, етичка или естетска приро- 
да што долго (се до денес) го раководат и добар дел од пазарот на уметнички дела во западниот 
свет. Мартиноски кој до својата петта деценија живееше предимно од продажбата на своите дела, 
специфично ќсе потчини на оваа пазарна логика: во сето негово творештво постојано алтернираат 
дела кои се “прифатливи” за поширока рецепција - и други (иако биле “званично” и “приватно” 
прифатени, поради репутацијата на уметникот) кои се “предизвикателни” за вкусот на малог- 
раѓанинотод “сите меридијани”. Оттука, повторувам: во тематско-формалната обработка на низа 
дела на Мартиноски радикално го преобрази својот ликовен јазик за да го искаже новото чувс- 
твување на нивните традиционални иконографски постулати.

Во одделни “икони” co смело експресионистички парафразирани светечки ликови; во 
повеќе слики co симболично-сакрални мотиви, Мартиноски го вгради својот темелен стилско- 
поетички сценарио: порив за нездржано (како катарза) цртачко-сликарско искажување, осло- 
бодено од која и да е академска норма или конвенција. Карактеристично е за таа низа маслото 
(само тоа е зачувано) “Под распетие” од 1930 (од кога е и Пикасовото “Распетие”): суровата, грда 
преобразба на фигурите повеќе се врзува за некој “трансисториски” експресионизам, отколку за 



рафинманот на византискиот ликовен идиом. Во некои патетично експресивни претстави на мај- 
ка co дете, Мартиноски смелоја вградил можната иконографско-сакрална инспирација (Богороди- 
ца co дете) во исказ на човековата социјална беда. Ваквите претстави не се осамени ниту во ово- 
вековното сликарство/скулптура во Европа, при што пластичниот дискурс на Мартиноски се 
доближил само до еден вид од тие “надворешни” поттици (експресионистичко-патетичната дис- 
торзија). Повеќе цртежи на Мартиноски од шестата и седмата деценија, создадени co штедра 
иконографско-ликовна фантазија и цртачко мајсторство, предаваат симболични или патетично- 
драматични сцени. Поттикнати и од стварни катастрофи (Скопскиот земјотрес од 1963), тие се 
модерни духовно-ликовни наследници на целиот медитерански (особено на византискиот) сак- 
рално-спиритуален контекст.

Мартиноски во таа пребогата медитеранска граѓа се нурнуваше co зашеметувачки, дио- 
низиски занес, како во чудесните уништени мурали од 1935 година или во долгата верига цртежи 
и слики настанати меѓу 1953-1957 година, од кои бликаше и митско-симболистички порив. Ја 
освојуваше и преку милозливите младешки ликови на девојчиња и момчиња, во чудесен “натпре- 
вар” co фајумските портрети, co прелестните светечки византиски и ренесансни ликови. Марти- 
носки тука ја вгради медитеранската милениумска опседнатост: дека убавото чинење, патетич- 
ната, беспределна и немилосрдна опсесија co култивирањето на сопственото творење, е возвишена 
цел на сите кои постоеле во пазувите на Медитеранот, Низа модерни творци, во Европа и во све- 
тот, биле опседнати co медитеранските духовни и физички прелести врз кои ги граделе, во сложен 
и противречен дијалог co нив, своите сопствени модерни ликовни дискурси: Матис, Пикасо, Модил- 
јани, Брак, Бурдел, Масон итн. (Жан Клер, Медитеранот: извори и форми на модерната уметност, 
Париз 1988; Борис Петковски, Медитеранот и ние, Зборник на филозофскиот факултет, Скопје 
1992; Исти, Медитеранскиот контекст на македонското сликарство и таписерија, МАНУ , Скоп- 
је 1997).

Денешната теориска мисла за уметноста историско-уметничката херменевтика ја вкрс- 
тува co пристапи кон неа од филозофско, социолошко, психолошко, психијатриско или псих- 
оаналитичко стојалиште. Така Американецот Доналд Каспит, во книгата: “Знакот на психата в8 
модерната и постмодерната уметност” (1993), ги открива пределите на уметничките личности кои 
ги проучува од научни хоризонти што и се недостапни на еднообразната или еднонасочна опсер- 
вација на историјата на уметоста: што не значи дека неговите согледувања секогаш се^чни. Така 
Каспит го определува германскиот неоекспресионизам и поновата германска уметност воопшто 
и како сложена компензација, сублимација или “отплатување” на историски формираното чувство 
на вина на Германците спрема сопствената и историјата на “другите”, што тие често брутално ја 
пореметувале. Но надворешната граѓа на овој феномен во германската уметност главно на доц- 
ните седумдесетти и раните осумдесетти години, ја наоѓаме и во "македонската” варијанта во 
делата на Мартиноски од последниѕе години на неговиот живот. Значи појавени пред германски- 
те “нови диви”, во ликовен дискурс еднакво фуриозен, разнебитен, зајадлив, co смисла за гротеска 
и предизвикателен за етаблираниот морал..

Особено е значајно местото на Мартиноски во повоеното македонско творештво, кога 
дејствуваше во сложената улога на педагог, културен и општествен работник и творец. Несом- 
нено е, сепак, дека суштестзено изменетата ситуација на неговата земја и на неговата личност 
предизвика редица дилеми кај Мартиноски и го постави пред испит неговиот морален и про- 
фесионалне интегритет. Меѓутоа, без оглед на нерамномерноста на неговите резултати, без ог- 
лед на творбите во кои се изразува една творечка “отпуштеност”, рутина и небрежвост, Марти- 
носки co многу свои врви остварувања ја стимулираше општата ликовна култура во Македонија, 



влегувајќи во голем број јавни и приватни колекции, откривајќи се во илустрациите на редица 
книги, co оној коефициент на редок сликарски и цртачки талнт што сепак пробиваше во секое 
негово дело. Несомнено, и кај Мартиноски се открива онаа толку честа појава, забележана и кај 
повеќе негови југословенски и странски колеги, чија творечка и животна зрелост не е означена 
co откритијата и револуционерносста на нивната творечка младост. Меѓутоа, повторувам, co свои- 
те највисоки творечки резултати Мартиноски останува неспорно основоположник на современата 
македонска уметност. Сметам дека инспиративната сила на неговото творештво и натаму ќе деј- 
ствува, во мерата во која и во крајот на ова столетие ќе биде присутен неговиот богат и сложен 
опус. Тоа беше една од најинтимните желби и настојувања на авторот на ова најново претставу- 
вање на животот и творештвото на Никола Мартиноски.

81. Доилка, линорез, 1945





ЗАБЕЛЕШКИ

Вовед

1 Меѓутоа, тоа се често и многу оштетенв масла, темпери, акварели и 

цртежи. Во оваа колекција се наоѓаат доста творби на Мартиноскк од 
периодот ва социјалистичкиот реализам, цртежи од сите периодв итн.

2 Видете одбрава бвблиографија so оваа книга.

2 Душан Недељковик, Типичност јужиосрбијанског омладинског 

сликарства, Јужни преглед 3 (Скопље 1931)

4 Тоа се често документи co неецнаква вредност, но посебно интересни 

за согледслуван^ ва личноста на овој уметник

Прв дел

Живот
1 Историја ва македовскиот карод 2, Скопје 1971

2 Д-р Александар Матковски, Крушево низ исторвјата, во: Крушево, 

НИП Нова Македоиија, Скопје.

2 Види: Душан ПоповнЅ, 0 Циицарима, Београд 1937; Н., Крушево некад 

и сад, Вардар, Скопје 13.1.1934, 292

4 Наведено според усното соопштение од Шуидвка Шкондреаиу. Ова на 

своите деца вм го раскажувал Коста Мартии, кој тврдел дека некој нивен 
прадедо дошол од иекое место во Јужиа Италија

2 Во семејството му е запазен спомевот дека при една епидемија на 

дифтерија вабавил серум за вакцина дурв од Царвград, а н дека на своја 
сметка влаќал свадбв в погреби на своите соседи. Коста Маргвв имал и 
сестра, чвј син Капетаиу бил зограф, работел и живеел во Букурешт, ci 
до почетокот иа XX век. Жева му Акушка имала родввви во Солув в дел 
од ввв уште жввеат во овој град.

2 Што се однесува до цатумот на раѓањето, Никола Мартиноски во своите 

документи и автобиографски изјавв го ваведува 15 август 1903 година, 
Меѓутоа, во соопштението што вв го има дадено на Е. Мацан Чукиќ и 
мене, а и од соооштенијата на неговите сестри, произлегува дека точввот 
датум, сепак е 18 август 1903 година. Никола Мартивоски имал три брата 
в четири сестри, од кои по Првата светска војва останале само сестрите 
Емилија и Шувдика и братот Стерија, кои всто така сега се умрени.

7 Имотот го одржувале поголем број селски семејства, а големата куќа 

ја опслужувале десетина слуги. Никола почнале да го восат тука кога 
имал 6 години. Татко му го задржал имотот според нецелосните податоци, 
веројатво, векаде до пред Првата светска војна

8 Куќата на Мартивовци била овремева co мебел и предмети кувени 

отсграиа, а собите бвле покриени co персиски квлими и други скапоцени 
предмети. Самиот Коста, неговата сопруга и децата се облскувале 
богато, вабавувајќи ја својата тоалета дури и во странство.

9 Jovan Hadi-Vasiljevi<5, Skoplje i njegova okolina, Beograd 1930.

'0 Види: Сковје (моиографвја), Белград 1970,30-32

11 Според соопштеаието иа Панче Двмитров од Скопје, школски другар 

ва Мартввоски, тве всушвост од 1912 до 1915 година веќе оделе во српско 
основно училиште, почнувајќи од трето оцделение.

12 X. Радивојевик, Пет деценија са палетом, Експрес, 25.2.1963: “Кога 

Мартиноски стапил како чирак... во работилницата на зографот 
Димвтрве, имал само 15 години... Во соопштението што ав го даде мене 
и на В. Мацан Чукиќ, Мартвноски, исто така, повеќе пати го потврди 
овој датум, што и онака се чиаи најверојатен.

12 X. РадввојевиЅ, Пет децеиија са палетом...

Елева Мацав Чукиќ, Нвкола Мартиноски, Споменица, МАНУ, Скопје 
1974, 19.

15 Јован Поповски, Никола Мартвноски: Велико је ужвваѕе радити 

давас, за нашег савременика. Политвка. 27.12.1964

Според Е. Мацан Чуквќ, во куќата на Двмвтар Аидонов Папрадишки, 
каде што потоа живеела неговата ќерка, се ваоѓале и неколку колив од 
Гвидо рени што зографот ги работел при престојот во Киев. Едва копија 
се ваоѓала и so сопственост на покојввот Горѓи Попов, Скопје

17 Е. Мацан Чукиќ, Никола Мартииоски, 20.

За влијанието на Д. Андовов врз Мартиноски може да се заклучи 
според една изјава ва Мартѕвоски: “Трагате на културата ва нашата 
иконографија, co сите свои високи креаторски вредвости, а особено 
нашите велвчевствеви мовументалви фрескв, гв восам во себе уште 
од првите деиовв, од малв возе, од почетокот ва свеста, без оглед ва 
сето она што подоцна го добив, научвв, без оглед иа сета сликарска 
култура добвеиа по европските школи в музев". (Јован Поповски, 
Никола Мартивоски: велико ја уживање радвти давас, за вашег 
савремевика...)

19 Според изјавата на Мартиноски, во публвкацвјата: 50 годивв фудбал 

во Македонија, Јубилејно изданве по повод прославата ва 50- 
годишнивата од сововавето ва ФСЈ и ва првите клубови во 
Македовија, Скопје 1969, тој бранел за тогашввот ССК и “Вардар". 
Тоа било уште во 1918 годвна, како што произлегува од усвото 
соопштевве ва Никола Булатовиќ, едев од првите скопскв фудбалерв, 
Павче Двмитров и Гавчо Хацихостов, кои играле фудбал co 
Мартввоскв уште во времето на Првата светска војва. Се чвви дека 
полицвјата ие гледала добро иа собирањето на овве млади Македонци, 
а особено 4 пречело името “Вардар" (според Н, Булатовиќ, всушвост 
првиот клуб се викал “Македовѕја”), поради што васкоро му го 
променвле вмето во ССК (Скопскв свортси клуб). Мартввоски вград 
фудбал в во Романија (“Трвколор”) и во Парвз (Ред-стар) и едно време 
по враќаљето во Скопје

20 Сликарите Д. Баженару в К. Михалчеа ии ги подвесоа своите изјави 

(1974) во писмеѕа форма. Меѓутоа, според публвкацијата: lOO Oe Ani de la 
ifiintarea Institutului de arte plastice “Nicolae Grigorescu” din Bucurcsti 1864-J964, 
Bucuresti 1964, изгледа дека првиот позначаен штрајк, оргавизирав од 
Друппвото ва студевтвте во Школата за убави уметноств во Букурепгг, 
во 1920 годива, бвл встовремево co големиотгенералеи работнички 
штрајк. Co ова се сгава во прашаае изјавата ЖЃБаженару и Мвлалчеа за 
годината на нивното прво запознаван^ co Мартвноскв. Точао е, од друга 
сграва, дека Слободната академија во Букурешт е освовава во 1918 годива 
од уметниците Сгервјадв, Верова, Петреску итв.

21 Во каталозите на Школата, почвувајќн од 1920 годива, се среќава 

вмето на Мартивоски во различва форма, најчесто како Николае 
Мартивеану.

22 Запвшаните без гвмназија вемале право да бидат ирофесорв so средви 

школв.

22 Според Борјару, роднина на Мартввоскв, овој во 1923 годвва едно 

време бвл во Скопје, поради семејвв првчвви. Co еден акт ва 
Миввстсрството за култура и уметност во Букурепгг бр. 16922 од 17.4.1924 
годвна, упатен до двректорот на Школата за убави уметвости, му се 
одобрува ва ученикот Мартииеаву Николае да ги даде, ва крајот ва 
школската годива што е во тек, теоретските испити од претходвата 
годива што му останале веиоложевв.

24 Постов заверев орепис од доаументот ва Дирекцијата на уметничката 

школа во Букурешт, бр. 15 од 13 јуни 1927: свидетелство за завршуван>е, 
во кое се сведочв дека “Мартввеаву Николае целосво ја завршил 
Школата, секцвја за специјалвзвраље и дека е класиран прв на ковкурсот 
за завршување, секција слвкарство".

22 Види; “Bissiere, Musee des Arts Decoratifs, Paris 1966, кадс ce тврди дека 

Бисиер имал големо морално влвјание врз своите ученици, сметајќи ги 
за пријатели од кои и тој може да учв.



26 Видв: Историја на македонскиот народ, Ивститут за нациовална 

исторвја - книга III, Скопје 1969.

27 Изложбата во 1922 година била составена од слики на Љубо Бабиќ, 

Ц. Вареш, Т. Кризман, С. Рашкај, Ф, Туркељ, Фраигеш и Црниловиќ (види: 
Д. Фртуввќ, Прва сликарска изложба у Схопљу, Јужна Србија, 1, (Схопље, 
31.3.1922, 74-74). Втората била изложбата на белградската група “Лада” 
во 1924 година.

28 Во 1929 годива Мартиноски се обидел да излага за првпат и на една 

колектвивна изложба во Белград, но безуспешно. Co едно свое писмо 
од 7.9.1929 година Мартвносхи се обратил до Друштвото “Цвиета 
Зузориќ”, молејѓи да излага на есенската изложба од таа година, 
нагласувајќи дека во времето иа вејзивото одржување ќе биде отсутен 
од земјата. He учествувал на оваа изложба, зашто ие живеел во Белград. 
Засега ве се знае дали Мартиносхи навистина бил некаде во странство 
во 1929 година в каде. Постои можиост да бил на пат во Романија (усво 
соопштение од Борјару, Букурешт)

25 Анонвм, Друштво пријатеља уметности, Скопсхи гласних, 

Скопје,22.3.1930; и: Аноним, Друштво пријатеља уметностк, Скопскв 
гласник, 1.5.1930 година.

30 Аноѕим, Уметничко поподне са чајавхом, Скопски гласник, 1.5.1930 

година.

Види: Растхо ПуриН, Поводом изложбе г. Николе Мартиноског, 
Вардар, 5.9.1935, хаде се наведува дека од изложбата ка “Облик” од пред 
неколху години биле откупени над 20 дела.

32 Ановвм, Прослава на факултету, Схопски гласиик, 31.1.1931 година. 

Притоа е отворен и Музејот на Јужва Србија.

33 Никола Мартвносхи, МогуЕноств и начив развитка лиховве 

уметности у Вардар. Бановики, Скопје.Вардар, 22.5.1932 година.

22 Аноним (3. Костовскв), У разговору са сликаром Г. Николом 

Мартиноским, Вардар, 30.10,1932 година.

35 Никола Мартиноскн, Поводом изложбе Југосрбијавских уметвкка, 

Вардар, 4.5.1933 год. Види особеио: Угљеша Рајчевиќ, Здружението на 
југословснските ликовви уметница на Вардарска бановина во Скопје, 
Разгледи , Схопје,8.9.1980

36 Види: Никола Мартввоскв, Фреске у Скопљу, Вардар, 5.1.1933. Овие 

фрески, всушност ја претставувале трговијата, индустријата и другите 
занимања во “Јужна Србија". Вториот напис е: “Никола Мартиноски, 
Изложба Караџиќ-Стојановиќ, Вардар, 16.2.1933, За фреските на 
Настасиевиќ, упатувајќи му векои забелешкв на својот кблега во однос 
ва композицијата и едволвчвоста на ликовите, смета дека тој успеал да 
се сообраза co народната уметност и дсха "го разбрал не само нашиот 
човек, туку и неговата душа”. Bo текстот за заедничката изложба 
Караџвќ-Стојааовиќ Мартивоски всушност големо внимавие ќ 
посветува на положбата на младвте уметници во Македонија, 
ухажувајќи на оиаѓањето ва ликоввата уметност во неа. Тој смета 
дека во оцената ва едев уметник што дејствува во таква средина 
треба да се води сметка co какви тешхотви тој мора да се справува 
за својот опстанох. Оттука, co колегвјалев одвос и внимание, тој 
укажува кај Караџа ва позитивните моментк, што ги смета како 
“наследство од нашите стари слвкари фрескиств'’, а особеао во 
температа “Распетве”

32 Нвхола Мартиноски, Потреба основања једве сликарске уметничке 

школе у Скопљу - Мишлење г. Николе Мартиноског, акад. слвхара, 
Вардар, 13.4.1933.

38 Бора АнтиК, Да ли су уметничке слике на зидовима једног нобног 

лохала уметност или порнографија?, Полвтика, 15.4.1936. Во написот е 
образложено деха Мартиноски за локалот примал ваем од 2000 динари, 
кој му овозможувал слободво творење Уште во есента 1935 година, 
уметникот бил принуден да му гв “објасиува” своите разголени фигури 
ва шефот на сховската полвција: тој, хако “шхолуван” в "вапредев" 
човек, сметал дека делата во “Океав" ве го вавредуваат “јавввот морал”. 
Но саввтетсхата комисија во март 1936 повторво покревала “постапка”, 
што довело до формирање на вова комисија за "вештачење” (во која 
бил и слвкарот Драгутвв Инкиостри-Медењак), чија одлука требало да 
биде решавачка за судбввата (да останат или да бидат остраиетв) на 
делата во “Океан”. Комвсијата “пресудила” Мартнноски да го преправи 
своите дела (Ановим, Дванаест фресхо-композиција г. Н. Мартиноског 
у скопском шантану “Охеан” морају се премазати no наредби полиције, 
Време, Белград,6.12.1936).

29 Бора АвтиН, Због уметничких фресака в кафани “Океан”, сликар г. 

Никола Мартиноски ocyheB је ва педесет динара глобе или један дан 
затвора, Полвтвка, 15.4.1937

4° Во својата одбрана Мартивоскв укажувал дека таквата лажна 

хипокризија става под удар мвогу дела на уметвоста, на јавни места и во 
музеите. Уметвикот, убеден дека има право, дека неговите дела не се 
порвографија, бил решев да одлежи во затвор колку што бил осуден. Во 
напвсот: Аноиим, Параграфи и сликарство. Сковски гласвик, 7.4.1937, 
се заклучува: Полицијата... ве ги оцевува уметничките работв според 
введна естетичка теорија... Така... г. Мартиноски (ќе) има можност да го 
научи в затвор ова што не го ваучвл во уметвичккте акацемии на 
Букурешт и Париз.а тоа е парадоксот дека уметникот може да 
соблазнува повеќе од животот”.

"22 Доаѓале да гв видат и од други места ва Југославија: наводно (според 

М. Тривановиќ), дознале за нив в во Холандија, од каде било пишувано 
да не се премачкаат до доаѓањето ва “заивтересираните”. А имало и 
понуди за печатење на репродукции во колор co дела од"Океан”. Потоа 
следувале 3-4 порачкв за ѕидни декорации кај првватници во Скопје. 
Самиот Мартивоски co мака гк првфаќал “мешанвците” околу овој 
локал.

*2 Карактеристични се пвсиата ва Мартиноски до Пауновиќ, од 3.2.1936, 

од 1.4.1936 до 16.12.1936, 15.12.1937,20.12.1938.16.12.1938 итн., вокои бара 
поддршка од својот пријател.

22 Види: Слободав Марковиќ, Југословенската меѓувоева боемска 

поезија, Македоиска книга, Скопје 1976, каде се објавени песнвте на 
Мартиноскв: "Кафеанчето “Океав" (87) и Циганска мајка (88). Песните 
се датирани од 1927 година, а тоа е, барем за “Охеан" погрешна дата, co 
оглед на тоа дека Мартиноски гв сликал своите ѕидни слики во овој 
сковски локал дури 1935 годииа. Алузиите во техстот веројатво се 
однесуваат на проблемите што му ги создала волицвјата во 1936 в 1937 
година, а што е и поверојатна дата за песната.

22 Растко ПуриИ, (Поводом изложбе г. Нвхоле Мартиноског, Вардар, 

5.11.1935) тврди деха за веколку дена изложбата од 1935 годвна ја 
восетиле 2000 лвца в деха е откупев рекорден број дела (21). Така Љ. М. 
Добричавин (Слихарска взложба г. Николе Мартивоског, Скопље, 
најбоља слвхарска пвјаца у нашој земљи, Правда, 18.12.1936), одбележува 
дека на својата изложба од 1936 годвна Мартвносхи пред иејзиното 
завршување веќе продал 14 дела.

22 Мирослав ВвторовиН, Изложба г. Николе Мартиноског, Наша реч, 

бр. 1,25.2.1939; М. Изложба г. Н. Мартиноског, Схопсхи гласвих, 2.3.1938.

26 Позн^твото co Кризман, веројатво датира вајдофза од крајот на 

1935 година, кога македонсквот уметник во декемврв пресѓојувал во 
Запрешиќ кај Загреб, а потоа во Љубљана, хаде што исто таха имал 
вамера да оргаввзира своја изложба. Во Загреб Мартиноски се зблвжил 
co нехолку други уметвици, меѓу кои Тартал»а, Ј. Бужан (познат co бројви 
дела од циганскиот живот) и К. Страјниќ. Своред писменото соопштение 
од 17.4.1974 на д-р А. Бауер, Мартииоски бил мошне добро прифатен во 
загревсквте ликовни хругови.

2' Во своите повоеви изјави Мартвносхи особено ја подвлекуваше 

улогата ва Друштвото во културниот живот на вредвоеио Скопје и во 
неговото сопствено творештво (К. Чемерска, Нихола Мартивосхи, 
Схопје на мојата младост, Починка, 22.1.1972).

28 Според усвото соопштевве ва Зорица Мишковиќ, мошне ангажираи 
член на “Ефимија" Аионим, Усмене новине у Схопљу, Глас Полога, 
Тетово, 9.1.1937.

29 Види; Борис Петковски , Животот в творештвото на Василе Пововвх- 

Цицо, предговор за ретроспектвввата изложба, МСУ Скопје, 1973.

20 Аноним, Ним Евеја у Скопљу, Вардар, 21.5.1933; Р. ПуриБ, Сликар 

Нихола Енеја, Вардар, 16.11.1933. Во овој текст Пурих прави споредба 
меѓу двајца холеги; ја претпочита уметноста на Мартквоскн, хој 
значително се одделил од ахадемсхото сликање.

51 Мартивоскв самвот се сметал (а и Теодоровиќ така го ценел) како 

хумаи и напреден уметвих. Но тој не се согласувал co догматското 
гледање за улогата на уметноста, што го застапувала групата "Жнвот”, 
на хоја и врипаѓал овој колега ва Мартииоскв. Сметајќи го тоа кахо 
“заблуди на младоста”, Теодоровиќ му дава право на Мартиноскв. Од 
друга страна, слвхарот Мирхо Кујачиќ ми тврдеше деха во групата 
“Живот” го сметале Мартивоски како близок до нејзвнвте 
вастојувања.Видете и: Вјекослав 'Бетковик, Социјална уметвост у Србији 



азме!)у цва рата, Нови Сад 1991, каде во ковтекстот на разгледуваниот 
феиомев се подвлекува улогата на Мартиноски (и на неколку други 
махедовски уметници)во социјалната уметност и на Србнја.

33 Аноиим, Три наша позоршшга сликара, Позоришни лист VII (Скопље 

1939). За Мартиноски и колегите во списанието е пишувако в во броевнте 
II, III, VI од 1939 година (за сценографијата на “Тартиф” и "Отело” итн.). 
Ниввата 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) сб до крајот на 
нивниот живот, односво на нивната ириера на сцеиографи.

33 Тодор МаневиН, Г. Мартиносхи који искључиво слика Цигане излагаИе 

у Београду, Време, 21.11.1938. Во написот се изѕесува дека Мартиноски 
интензивно се подготвува за својата изложба ка почетокот на идвата 
година (1939 во белград). За изложбата е водева преписха меѓу М. 
Триваиовиќ, Н. Мартиноски и “Цвиета Зузориќ”. Од неа вроизлегува 
дека не можеле да му ја отстапат салата кога на Мартиноски му 
одговарало.

54 Видв: Тодор Маневик, У Охриду и о Охриду, Време, 18.8.1940.

33 Ввди: Исгорвја на македонскиот народ ,3, Схопје 1969, 292-293

33 Види: Борнс Петковски, Живот и творештвото на Василве Попвнќ- 

Цицо, МСУ, 
Скопје 1973.

33 Нѕкола Мартиноски, XXVI Биенале во Венеција, Социјалистичка зора, 

Скопје,25.9.1952

5* Никола Мартиноски, 1900-1950. Педесетгодишнина на 

југословенското сликарство, Нова Македонија, Скопје,!, 2, 3.5.1954.

59 Меѓу бројввте крвтвки ва Никола Мартиноски во Нова Македонија 

спаѓаат: Јапоиска графика, 15.6.1958; Југословевска графика, 4.7.1958; 
Изложба на ликовни уметници ва Босва в Херцеговнна, 28.9.1958; 
Творечкиот пат на Вангел Коџоман, 10.10.1958; Англнска графика во бои, 
8.5.1959 итн. Меѓу внструктивно информатввните текстови спаѓаат в: 
Како треба да се гледа една уметничка кзложба, Културеи живот, 
23.4.1951 (напис за потребата од подготовка за разбирање на уметвичкото 
дело); Македонската уметничка галерија, Социјалистичка Зора, 15.7.1952 
игв. Ввци и Авоним, Околу школата за примевета уметност во Скопје, 
Разгледи, 2.7.1953, за одговорот на Протуѓер и Личевоски и др. на една 
статија на Мартиноски во Политика од 15.4.1953, во која тој ја напаѓа 
програмата и работата на Школата.

E Ѓорѓи Механџисхи, Моите ученици се гордост на ликовната уметност, 

Нова Македонија, 21.2.1965; Марко Арсовски, Малуброев народ - големв 
дела, Млад борец, 25.11.1965 итн.

5' Види: Борис Петковски, Некои основни карактервстики на ликовниот 

живот во Скопје (1944-1966), Музеј на град Скопје, Зборник I-II (Скопје 
1965/1966), 96, каде се укажува дека во 1961 имало 65, 1962 45, а во 1963 
47 изложби.

57 Слободан Марковиќ, Туга једног доајена, Борба 1.3.1967; Славко 

Јаневски, За она што беше најавево, Нова Македовија 4.6.1967.

55 Меѓу вив спаѓаат (покрај неколку високи одликувања) наградите: 1927 

- Награда за дипломска работа (Акт) - Букурешт; 1950 - Награда за 
автопортрет; 1953 - Награда ва грацот Скопје; 1955 - Октомвриска 
ваграда на СРМ за сликарство, Скопје; 1964 - Сребрева плакета на 
Сојузот ва ликовввте уметници 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.

Втор дел
Творештво
I. Почетоци

3 Свето Серафимовски, Никола Мартииоскв, Млад борец, Схопје, 
25.5.1955; к: Ѓорѓи Механџиски, Моите учевици се гордост на ликоввата 
уметаост, Нова Македонија, 21.2.1965.

5 Автовие Николовски, Македонските зографи од крајот ва XIX в 

почетокот на XX век - Авцонов, Зографски в Ванѓеловиќ, РЗЗСК - 

Скопје, Схопје 1984. Co овој труд уште по целосво се согледува одвосот 
ва Мартиноси co Папрадишки и темелввот уметнички исчекор што ќе 
го направи ’ученикот'’ на зографот.

5 Да слика фирми го поттикиал некој фирмописец Сребров. Тие негови 

фирми, порадв непознавањето на техиологијата, долго се сушеле, а потоа 
пропаднале.

Vasiiie Dragut, Dan Grigorescu, Vasile Florea, Marin Mihalache, La peinture 
roumaine en images, Bucurest 1971.

5 N. Дело

5 Види: Rada Teodoru, Camil Resu, Bucharesf 1962. Самиот Мартиноски 

многувати го спомевуваше влијанието на Миреа и Ресу врз неговото 
творештво, во бројви изјави пред и по војната (С. М., Пред изложбу г. 
Мартиноског, Време, 3.2.1932; X. РадивојевиН, Пет деценија са палетом, 
Експрес, 25.2.1968).

7 Види: Jon Franzetti, Paciurea, Bucuresti 1971. За време ва престојот ва 

Мартивоскв, Пачуреа бил особено актввен, излагал постојаво на многу 
изложбв в работел редица свои симболични скулптури.

® “Млади Схопданац Никола Мартини има четири одлично студиране и 

фино осекаве студије глава и један женски акт са необично природним 
ставом...” (С. М. ОрхаиоввК, Изложба слика у Скопљу, Јужнв преглед 2 
(Скопје 1927).

® Борис Петковски, Парискиот период во творештвото на Никола 

Мартиноски, Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје, 
Скопје 1976. Тука се разработени подетално неков аспекта на овој период 
на Мартиноскв, а се отпечатени и репродукции на неколку дела 
настанати во Париз.

Jean Cassou, Panorama des arts plastiques contcmporains, Paris 1960, 146

11 N. д, 147

'7 Bemar Dorival, savremeno francusko slikastvo III, Sarajevo I960, 209-210 

(“Lako je ustanoviti da je slikarstvo Pariske Jkolenadahnuto ekspresionizmom 
koji smo upravo definisali. Ono je, kao I espresionizam, ravnoduino prema 
kubizmu. lako je Modiljani posjedivao Bato-Lavoar, to nije uticalo na njegovu 
umjetnost. Nepristupa*ni teorijama Pasken, Kisling, Jagal i Sutin protive se 
apstrakciji... To ne znafi da teze povratku u real iz am koji je liSea sudjelovanja 
misli, nW same da vjeruju u nadmoc maSte i subjektivne umjetnosti).
Види и: iqorent Fels, L’Art vivant de 1900 a nos jours, Geneve 1950,91; 136-140

13 N. д, 212,213 i

Hans. H. HofsBtter, Peinture. gravure et dessin contemporains, Paris 172,76,77; 84-92

33 Giulio C. Argan. L’Arte modema 1770/1970, Firenze, 1971, 114, 115 .

16 Данас ce познати македонски сликар Мартиноски ceha свог професора 

Бисиера из Париза који му је рекао: “Никола, гледај да будеш свој, 
балкански. To нам дај овде, то донеси из твоје домовнне, остави паркске 
правце, остави француско сликарство...” (Јоваи Поповски, N. 
Мартиноски: “Буди свој, балкански...” Политика, 31.10.1970).

И Првата е купена 1967 година од самиот автор. Втората е дел од колекцијата 

на Милан Стоимвровкќ-Јовановиќ; роцум од Смедерево, тој живеел пред 
војната веколку годнни во Скопје, му бил пријател ва Мартиноски, а бил 
директор на весиикот “Вардар” и на југословенскиот Прес-цектар.

Рафиниравата, ноктурна уметност ва овој уметник е предадена co 
необвчно префинети топлв, кадифеств бои, во кои се втопуваат 
сензуалви, благо волумивозви облици ва човечките фигури. Носталгија 
пгго взбива од неговите ликови, можебв хако векаков здив се чувствува 
и во слихата “Глава” на Мартивоски: таа може да се спореди и co 
“Автопортретот” на Ла Пателјер, настанат во дваесеттите годкни.

331 Овие слики се мошке звачајви во уметничкаот развој на Биелиќ, 

односно Шумановиќ. Тве произлегуваат од истата ошпта пластична 
клвма, како и творбата ва Мартивоски “Женски акт co шапка”. За 
споредба: вкди ја пертиневтвата анализа на Лазар Трифувовиќ во 
неговата квига: Срвско сликарство 1900-1950, Белград, 1973, 145 и 148. 
Сликата на Мартиноски може да се поврзе и co веков дела на Дерен: 
"Портретот ва госпоѓа Пол Гијом”, а особено ва Кисливг: "Легнат акт”. 
"Кики од Мокпарвас” (1925), како в co некои актови на Шарл Дифрен 
(на пример "Тоалетата"). За модел на Мартиносхи иожела да му послужи 
некоја од неговите пријателхи во Париз: Лукреција Михаил или сопругата 



на Ромео Шторк, романски сликар; а Мартиноска работел во иивните 
ателјеа, во различнн периоди на својот престој во Париз.

2® Некогаш (до 1972 свгурво) сопственост на семејството Агоп Киркор- 

Џирџиријан во Париз. Од сопственикот (бивш “скопјанец")се знае деда 
потписот и датирањето се воставени во почетокот на триесеттите години.

23 Др. Душан Недељковик, Тшјичност јужносрбијанског омладикског 

сликарства, Јужни преглед, 3 (Скопље 1931).

22 Треба да се споменат во овој случај Пермеке, Громер, Ла Пателјер, 

Гоерг, Ив Аликс, Дерев, Авдре Лот итн., како создавачи на оваа клима 
во која можело да настане и ова дело на Мартиноски (види: Raymond 
Nacenta, Ecole de Paris, Neuchatei, 1960).

23 Сцени од кафеанскиот амбиент ce среќаваат, на пример, кај Громер 

во Франција, кај Грос, Дикс и цр. во Германија; кај веколку уметници од 
некогашна кралска Југославвја итн.

2^ Усно соопштение на Ромео Шторк, романски сликар, добиеао во 

Париз 1971 и 1972 година и од аеговата сопруга.

23 Тоа е ликот на Димитрие Фртуниќ, професор, боем, преведувач на 

класичии текстови, позвајвик на Мартииоски. Во Смедеревскиот музеј нема 
други податоци, освен дека 0 припаѓала, како и другите творби на 
Мартиноски, на приватната колекција на Милан Стоимироввќ-Јовановиќ.

II. Up» скопски период
' Во изјави и одговори на прашања во весници Мартиноски ја спомеиува 

оваа изложба. Притоа, освек детаљот дека таа не била особеио 
прифатеиа и дека продал сб на сб едно дело, ве наведува некои други 
податоци.

2 Н. Д., Сликарска изложба Н. Мартина, Политвка, Белград,17.2.1929.

2 Аноним, Сликарска изложба Николе Мартива, Наша Сгара Србија, 172.1929,2.

4 Н.дело

5 Во овој напис се укажува дека изложбата е отворева во Просветвиот 

дон, подоцна зграда на Музичката школа во Скопје (ceca не постои).

6 Anonim, Slikarska izloJba u Skoplju, Novo doba, 23.2.1929,6.

2 Почнувајќи од оваа изложба од 1929 година, се јојавува еден од 
освовввте проблеми во проучувањето и датиранЈго аа делата на 

Мартиноски: како и кај другите, в за оваа изложба не е аачуван каталогот 
или каков и да е вид визуелна документација.

8 Сопственик е Нора Димитриевиќ-Шводреаву од Ниш. Сликата била 

изложена и откупена од најстарата сестра на Мартиноски, мајка на 
сегашната совственичка. Тоа бил едивствениот откуп’

9 Обете слики се наоѓаат во Ниш: едната е кај д-р Мирјава Пејовиќ, a 

другата кај Нора Димитриевиќ-Шкодреаву.

На Мартивоски му било забележано од неговиот пријател Душан 
Недељковвќ, дека ва изложбата прикажува дела на кои се претставени 
романски селанки, а не “наши” македоиски (усно соопштение од Нора 
Димитриевиѓ-Шкодреаву).

" Покрај Ј. Теодореску-Сион, можат да бидат споменати и Н. 

Грвгореску, Г. Миреа, М. Јанку и др.

'2 Елева Мацав-Чуквѓ тврди дека ва взложбата била вклучева и сликата 

“Месија", една од првате претстави на мајка co дете кај Мартивоски, 
тука предадева co користење ва религиозно-свмболичеи мотвв. (Елена 
Мацан-Чукиќ, Никола Мартиноски, Споменица МАНУ, Скопје 1974). 
Во колекцијата ва семејството Мартиноски има дела (масла и акварели) 
што би можеле да бидат од тоа време, односно од 1928 или 1929 година. 
Некои личат на двете масла co “Берачки на јаболка”, а има в веколку 
пејзажи, но сите се во мошие лоша состојба, што не дозволува сосем 
сигурни заклучоци пред нивното рестаарираае.

13 Тоа е случај co самостојиите изложби од 1930,1931 и 1932, co изложбата 

ва “Удружење ликовних уметника Вардарске бановине" од 1930 и 1941 
годииа итн.

Петар СлијепчевиБ, Изложба “Удружења ликовннх уметвика Вардар 
Бановине” у Скопљу, Јужви преглед 11, (Скопље 1930), 108-109.

15 tlepo СлијепчевиБ, Изложба слика г. Николе Мартина, Јужни преглед 

V, (Скопље 1930), 238-239.

“... Но и во боите покажува значителев напредок...; во некои портрети, 
на пр. тие тонови ставуваат изразителни и говорат саите co себе, без 
оглед на лининте; додека повекаде како само да ја исполнуваат 
ограничената површина” (в. д.).

12 Сеќавањето на локојииот д-р Душан Недељковиќ, неговите податоци 

за одделни дела в датуми од најраниот период во творештвото на 
Мартиноски се едни од најсигурните, особено кога станува збор за 
сопствевиот портрет.

18 Некои од нив се: издолжените ликови, co закосени, монголоидни очи; 

воопшто, тип ва човечки лик и тело поврзани co Модилјани, во co редица 
пробивв на други стилски процедури (карактеристични за ликовната 
постапка на Сутин, Кислинг, Мане Кац, Кремењ, на германските 
експресионисти од кругот на “иовата објективност”, на Ото Милер итн.).

Види: 1930 на Југу, Алманах, Скопље 1930

20 Порано сопственост на Мила Гец, Белград; односно на МСУ, Скопје.

2' Некои од нив се од физичка природа: иа пример едкаквиот квалвтет 

иа платвото, ввдот на боите, иачивот на кој ‘'остареле" овие материјалн 
во двете дела и сл,

22 Перо СлвјепчевиК Изложба слика г. Николе Мартина, Јужни преглед

V (Сковље 1930).

2^ Види во порано цитираниот приказ за самостојната изложба ва Никола 

Мартиноски во мај 1930 година, пишуван од д-р Петар Слвепчевиќ.

М Перо СлијепчеввБ, Изложба слика г. Николе Мартива, Јужни преглед
V (Скопље 1930)

25 Особено е тешко да се посочи кои од мртвите природи или пејзажи се 

од крајот на 1929 година, а кои од 1930 годива. Еден пејзаж, потпишав co 
“Лаки” (Тома Дервенџи, Скопје) можебв е од 1929 или од 1930 година, 
Многу елементи во вего ce стилски и ликовно ретардирани, во споредба 
co пејзажите за кои се знае дека настанале во 1930 и 1931 година. Во 
колекцијата на Мартивоски востојат векои мошне оштетени пејзажи, 
чија состојба засега го спречува вввното проучупање, а кои се можеби 
од овој период.

26 Перо СлијепчевиИ, Изложба слика г. Николе Мартива...

27 - ' < '
Сопственост на Галеркјата Никола Мартиноски оц: Крушево, a 

потпишаво е co Мартин.

28 Првата е сопственост ва Мила Гец, од Белград, а втората на МСУ, 

Скопје. Обете се датирани од 1930 година, меѓу ретките слвки што 
Мартивоски воопшто га датврал во предвоениот период. Потпишави се 
co Мартиноски и, колку што е засега позвато, тоа се лрвите дела така 
потпишавк од уметникот.

2^ Ако оваа и сродни на веа слики биле взложеии во наредната, 193! 

год., на самостојната изложба на Мартиноски, не е чудно што Перо 
Слиепчеввќ, пишувајќи за оваа маввфестација, споменува влијанија на 
Пикасо кај Мартивоски.

2® Сопетвеност на МСУ во Скопје. Делото не е ниту потпишано виту 

датирано. Кувево e во мошне лоша состојба од авторот, а веројатно е од 
1930 година.

21 Аноним, Дестегодишњица филозофског факултета у Скопљу, 

Скопски гласник, Лолитика 31.1.1931.

32 Др. Дуцдан Недељкови11: Типичност јужносрбијанског омладииског 

сликарства, Јужни преглед III (Скопље 1931), 114-117.

33 Н. дело, 114.

34 Н. дело, 115.

33 Н. дело, 116.

36 Н. дело, 116.

37 За “Шахистите" видовме дека, според самиот Мартивоски, би требало да 

васганалс во 1928 година. Ниввото појавување на оваа изложба ва почетокот



на 1931 година е или условено од некој посебен момент или е укажување за 
можноста ова датврање да не е сосем сигурно. Сликата содржи, условно, 
одредени сродности co некои дела, за кои co сигурност можеме да тврдиме 
сека се од 1930 и 1931 година; иа пример, некои “Автопортрети” на 
МаптиДки! .ЗсдекЈ^Шајкдаие’' се зачувани во доста лоша состојба (во 
приватЉ сојЅтежиЅ сликата "Вечииот распиат син” е ушшггена. 
Одредач пМѕајКгнеаЛкрај. опасот и внтерпретацијата во наведениот 

текст на.Накљкфиќ има според творбата “Под распетието”,
сопствевосгиа семе|ствотоДМартиноски во Скопје.

88 раце и разлаЅавеки, расчекорени нозе така што самиот

Дит«ЅгЗРна цртежот оствавјва единствеи грч на болхата, co која 
човдв|вото с^ѕЈлободува ои1раисконскиот грев, ко и грч во кој се 
ст|^М заштДЖтално богочовекот, вечниот син, само син, човек. 

Акцентот и на оваа слика, како и на сите други, е трагичниот, безизлезен, 
но сепак творечки полет” (н. дело, 116).

39 За тоа како изгледала сликата "Вечниот распиат син” податоци се 

добиеви и од бившиот сопственик иа ова уметничко дело, кој од 
небрежност, дозволил да пропадне некаде по Втората светска војна.

4® “Така, како и да се изразуваат кај Мартивоски, co јазикот на Кислинг, 

Фриез и Пикасо... јужносрбијанските слики гк акцентираат своите 
уметнички изрази онака како што воопшто во кивниот крај се 
акцентираат изразите, без оглед на личката емотивна содржана на 
уметничкк изразеиото или создадсното и без оглед на уметничките 
школи кон кои ломалку илн повеќе се наклонети. Во акцентираи.ето на 
уметничкиот израз или на уметничката реализација на младинското 
јужкосрбијансхо сликарство се зачувала и доаѓа до израз 
јужносрбијанската типичност co извесни свои карактеристики”. (н. дело 
117). Меѓутоа, “Вечниот распиат свв” и "Под распетието” многу повеќе 
се поврзуваат co некои сроцни претстави на Грос, Бекман и др. германскв 
експресиоиисти од дваесеттите години на овој век (аиди: Bernard Ѕ. Myers, 
Les expressionistes Allemands, Paris 1967; H. H. Hofsfitter, Peinture, gravure et 
dessin contemporains, Paris 1972).

4' Види: Bissiere, Musee des Aris Decoratifs, 1966 Paris.

43 He ce знае како дошло до оваа кзложба.

**8 Аноним, Изложба r. Н. Мартввоског, Политика, 3.3.1931.

Н. Д., Изложба слика Николе С. Мартввоског, Полтнка, 13.3.1931, 6.

Беше сопственост на покојниот д-р Светозар Радојчиќ, академик, 
Белград. Според информацијата од сопствекикот, сликата му била 
подареиа од проф. Александар Дероко, кој ја купил од изложбата во 
Белград, 1931 година.

Порано сопственост на Ефтерпи Марковик, Белград. Делото не е 
сигнирано ни датврано. Од задната страка се наоѓа недовршен 
“Автопортрет co цигара”, еден од неколкуте што Мартивоски ги има 
насликано на почетокот иа триесеттите години.

“*2 Тоа е, иа пример, очигледно ако овие две дела на Мартиноски ги 

споредвме co сликите на Сутин; “Црвените скали”, 1920, “Пејзаж” 1919 
- 1922, “Свиткани дрвја” итн.

“Мартиноски, сепак, е најблиску до експресвонизмот. Во тој стил тој 
даде весомнено мошне добри малв работи”. (Предраг Каралиб, Изложба 
г. Мартивоског, Живот и рад. VII, 40 (Београд 1931), 316-317.

® Поврзувањето на овие слики од 1931 година co изложбата во Белград, служи 

повеќе како илусграцдја какви можеле да бидат тогаш изложевите пејзажи.

Се води како да е направена 1928 година, што не е прифатливо, зашто 
е миогу блиска co пејзажитс за кои знаеме дека се од 1931 година.

” Постојат и други познати мртви природи на Мартиноски, што можат 

да бидат од 1931, но еднакво и од 1932 година. Тоа најмкогу се однесува 
на сликата “Трекдафили”, масло ка платно, од Галернјата на Никола 
Мартиноски во Крушево:таа е потпишана co Мартиноски, а стилски 
повеќе спаѓа во 1931 годнна « е најблиску до "Мртвата природа co зеијен 
сад” (Смедерево, Музеј у Смедереву).

52 Н. дело.

52 “Слободните композиции на г. Мартиноски се далеку од вкусот и 

разбирањето на нашата публика. Тие можеби кај него, како и на другите, 
не претставуваат никаков особен уметнички пулс". (Предраг КаралиБ, 
н.дело). Каралиќ беше позаат како конзервативен критичар.

5^ Н. дело.

55 Сепак сликата “Шах” била изработена во 1928 година, без оглед на 

нејзинито зачестено излагање на неколку изложби во 1930 в 1931 година.

5^ “Морнарска песна" можеби е делото што сега се наоѓа во Музејот во 

Смедерево, каде што се водн co наслов “Рибари на Охридското Езеро”, 
а настанало меѓу 1928 к 1930 година,

52 Ова дело на Мартиноски е сродво co “Портретот на Кислинг”, слика 

на Модилјани.

5® “Автопортрет” од 1931 годкиа, чиј оригииал е загубек се поврзува co 

друг “Автопортрет” на Мартиноски во Галеријата на Н. М. во Крушево. 
Обата можебв се поврзуваат co еден "Автопортрет” на Модилјани од 
1919 година(првватва колекција, Сао Паоло).

59 Претпоставуваме какви ликовнв белези имала таа слика, врз основа 

на позвати творби од 1930 и 1931 година, co сроден предмет, личности 
од полусветот: на пример, “Госпоѓицата Арети”, (Галерија на Н. М. во 
Крушево, 1931), која е работена во Солун.

Петар Слијепчевкќ, Изложба слвка г. Мартвноског, Јужви преглед 
V, (Скопље 1931), 236.

5* Н. дело.

® Н. дело, 236.

58 Сопственост на МСУ, Скопје. Сликата купева од самостојната 

изложба на Мартиноски во Скоије, ствлски се поврзува co векои творбв 
од 1930 и од 1931 година. Насловот "Светото семејство”, не може да се 
прифати поради нконографската поставеност на сликата, која не 
сугерира поврзаност или инспирација од оваа релагиозна тсматика.

Многу е сроден co малечкиот цртеж - “Автовортрет” на Мартиноскв, 
||'ѓрелродуциран во февруари 1929 годива (Наша стара Србија).

85 За овој проблем види: Лазар Трифуаовиќ, Српско сликарство 1900- 

1950 Нолит, Београд 1973. Од неговата авализа провзлегува дека 
посгкубиствчките појави во делата ва многу југословенски сликари биле 
мошне важна етапа во развојот ва сликарството во Југославија во 
третата деценвја на овој век. Трафуновиѓ во неа ја согледува 
комплексната проблематика на наспоредното кастојување да се користат 
резултатите на модерните текови на совремеиото европско сликарство 
- на првмер, на кубизмот и на експресиоиизмот на формата - заедно co 
едно постепено враќаље кон “добра традвција”, кон клари.чнкот ред и 
смиреност. Кај Мартиноски оваа проблематика се изразува иа сррден 
начин и co извесвв особености, што провзлегуваат од негбвата 
зиачително поголема сроденост co експресионизмот.

55 Според каталогот, Мартиноска гв взложил следввве слики: “Граф 

Крафчевко” (127), “Твп од Мовмартр” (128) и Тлава” (129). За сега е 
пронајдека само “Граф Крафчевво" (совствеиост на Р. Угринова- 
Скаловска, Скопје)

52 Милан Кашанин, Tpeha пролеБна изложба, Време 15.5.1931,3.

58 Предраг КаралиБ, ПролеНна изложба Цвијете ЗузориБ, Живот и рад 

VII, 43 (Београд 1931), 557.

59 Растко ПетровиБ, ПролеЕна изложба, Политика, 11.5.1931.

Radovan Zogovic, Druga izloJba Udruienja likovnih umetnika Vardarske 
Banovine, savremenik (14-15), (Zagreb 1931), 205.

28 H. дело.

22 H. цело.

28 "... A ние би сакале вмпулс, под кој човек заради една духовна 

вивисекција, нема да биде црв или само заради г. Мартиноски, туку 
обајцата, зарадн сите вас... Животот се става во едво големо 
дввжење”.

24 Овие моменти се присутни не само во експресиониствчкото 

слвкарство, туку в во експресионвстичката литература, лоезија, филм 
итн. (ввди: L'expressionisme dans les arts, 1972)

25 Растко ПуриК, Друга взложба Удружења ликовних уметника Вардарске 

бановине, Скопски гласник 6.6.1931.



76 Според анонимниот автор на белешката: Успех сликарске изложбе у 

Скопљу, Скопски гласвик, 4.6.1931, за првите пет дена била откупена 
една четвртина од изложевите работи. Меѓу откупувачите се нашле и 
министрите Кумануди и Коиќ, кои откупиле пет слики.

77 Тодор Манојловиќ, меѓутоа, ги спомевува “Автопортрет” и иеколку 
цртежи, женски актови: Тодор Малојловиј), Иж>жба“Облика” у Уметничхом 
Павиљону у Београду. Летопис Матице Српске Ш, Нови Сад 1931,233-237.

78 "... Никола Мартиноскв даде две интересно третиранк платва, 

“Автопортрет” и "Офицерскиот дом во Скоггје”. (Десимир БлагојевиВ, Шеста 
изложба групе “Облик”. Правда 8.11.1931,4; заслужува особено ввимание 
развввањето и ва ... Мартиноски Никола”, кој се цитира меѓу “мошне 
талевтираните сликари” (Растко Петровик, Шеста изложба “Облика”, 
Политика, 8.11.193-1, 8). Т. Манојловиќ вели дека “Никола Мартвносхи... 
најповолно се прикажува co својот мошие слакарски работен “Автопортрет” 
и co неколку цртежи (жевски актови)” (Тодор Мавојловик, н. дело, 236).

70 Драган АлексиВ, Сликари и вајари групе “Облик” у садашњој 

репрезентацвји, Време 11.11.1931, 4.

80 Порано сопственост на покојната Шундика Шкодреану, сестра на 

Мартвноски, Ниш. Ова е речиси женски павдан иа ‘'Автопортретот".

8' Перо СлијепчевиБ, Изложба г. Николе Мартиноског, Јужни преглсд 

V (Скопје 1931).

82 Сликата не е потпишава виту датирана, а се знае дека е од 

предвоениот период. Има уште еден идевтично слихан, но мкогу оштетен 
пејзаж во сопственост на семејството Мартиноски.

83 Сликата е сопственост на Галеријата на Н. М. во Крушево.

84 Види кај Радовав Зоговиќ, во написот што веќе е цитиран, опис ва 

сликата "Тип” "... младост... разголена, некако гнило расцутена"

85 Сопственост ва Уметничката галерија во Скопје, каде се води како 

“Две девојки”; меѓутоа, сметам дека сликава е споменуваната творба 
“Две од овие”. Во Народниот музеј во Белград под "Две од оние” се води 
творбата што, всушност, се ввка “На дното”. До овие разлики, одкосно 
до преимевувања, дошло од разни цричини: меѓу другото, поради 
сродната “иконографвја” и стил.

8^ Југокроввчар, Хроввка ва Југу, Правда I, децембар 1931.

87 Сликарката Зора Поповиќ, (1902-1978) во тоа време беше професор 

по цртање во Скопје. Покрај тоа се занимаваше co ликовва уметвост. 
За да вмага на оваа изложба, заслугата му припаѓа на нејзвниот колега 
Мартавоски кој ја поттикнал на овој заеднички вастап.

88 Се укажува дека Мартиноски мошне интензивно се подготвувал за 

взложбата co слики и цртежи од “првите до последните работв”, 
создадеви под разни влијанија: прввте, вод влијавве на веговите 
професори, ромавски сликари Миреа и Ресу, па дурв в Григореску. 
Мартивоски помвнал ииз многу ликовни искуства, често парадоксалво 
различни; враќајќи се "кон себе”, ги создал вајноввте работи (С. М., Пред 
изложбу г. Мартивоског, Време, 3.2.1932). На друго место се встакнува 
дека Мартиноски е вајдобриот сликар од Скопје, член на "Облик” в дека 
од “бурнвте влвјаввја" ва разнв школи се развил во едев “солнден 
мајстор”: тој... ваоѓа оригиаалви мотиви, изразувајќи се co духовити лвнии 
и co мопше осмислев, тонски одличво поставен колорит”, (Аноним, Две 
изложбе младих, Време, 12.2.1932, 2). Друга белешка укажува цека 
Мартиноски дава доказ за голем сликарски напредок од својата прва изложба 
(Авоним, Нове изложбе у Уметнвчком павиљону, Политиха 15.2.1932,6).

80 Сава ПоповиК, Никола Мартииоски и Зора ПоповиК, Београдске 

ошптинске новиве, 2, П (Београд 1932), 167-168.

00 Драгав АлексвК Изложба радова Зоре ПоповиЕ и г. Николе 

Мартвноског и Славка Томерлина, 15,2.1932, 2.

0' Растко Петрови11, Хериозам и мучеништво иравих сликара Мартииоски, 

Зора ПоповиН, ХорвК ГвозденовиК, Политика , 28.2.1932, 7.

02 Н. дело.

08 Пиво Караматијевик, Изложба Николе Мартиноског в Зоре ПоповиК 

Недељве илустрације, 8 (Београд 1932), 8-9.

04 Милав Кашанин, Никола Мартаноски и Зора Попови!1, Српски 

кљижевни гласвик XXV (Београд 1932).

05 Драгав Алексиќ, опишувајќѕ гв физнономввте на Мартивоски, како 

нешто тииично за експресиовизмот, укажува: “неспорно е дека 
гротескната линија на ескпресиоввстите одговара на изразувањето на 
она постојано болво, очајно и загубено во мнозинството на душите”. 
Па, зборувајќи за трагизмот ва линијата употребувана во творбите на 
експресиоиистите, ја истакнува тажвата, хуманата. вамерно 
примитивната ливија, ја сфаќа хако стремеж да се доближи човек до 
човек co сродвоста на “болката” што весовладлвво се крие во двото на 
секое задоволство” (Д. АлексиН, Изложба радова...)

08 Ото Милер (1869-1930), германски сликар му припаѓал на 

ескпресионизмот, члев ва групата''Мост”. По Првата светска војва, се 
до својата смрт, обработил мвогу дела: слвки, цртежв, графики од 
цвгавсквот живот, ввспириран од патувањата во Унгарија в во 
некогашна Југославија (Далмација, Дубровник, Сплвт). По мајка му 
неговото потекло е, според некои укажував>а, цигавско. (Види: Lothar- 
Gunther Bucheim, Otto Mueller. Leden und Werk, Feldaring 1963; Peter Selz, 
German expresionist painting, Berkeley 1974).

07 Cera сопственост на Народниот музеј во Белград, co внвентарски 

број 863 се води како “Две од оние”. Во книгата на Миодраг Б. 
Протнќ: Југословенско сликарство, Белград 1973, оваа слика с 
публакувана како “Женв на масата”. Меѓутоа, вајрано објавената 
репродукција на ова дело во “Политика” од 28.2.1932 годвна е 
имевувана како "На дното”, што е точвото име ва сликата. Порано 
покажав дека делото “Две од овие” треба да се бара во сликата што 
е содственост на Уметничката галерија во Скопје, водена како "Две 
девојѕјќ?

08 Во Народниот музеј во Белград се води под наслов: "На црвенвот мивдер". 

Mefyroa се чвни дека овој наслов, како и кај претходвата творба е дадед 
подоцна. Веројатно првобитниот наслов бил “На диванот”. Една слика co 
ваков иаслов се спомевува истата година во изложбата на "Облик”.

00 Дека Мартивосхи се интересирал “за она што е градежнкштво во 

создаван>ето на една слика”, распоредувајќи ги нејзинате елементи 
според векоја “архвтектонска логика”, укажува Растко Петровиќ, во 
цвтвраивот напис во Политика.

'00 Сопственост на Народниот музеј во Белград. Се види како 

“Муслимакка од Македонија”.

101 На модилјаниевски вачин издолжеииот нос, благо закосеиите тесни 

монголоидни очи, виското чело, долгите веѓи - се сместени ва главата 
co издолжен профил во ввд ва диња.

'02 Сопственост на Ненад Поповвќ, САД. Слвката е _многупатв 

репродуцирана во весници, хаталози и дури во "Минервиииот .тексикон”, 
(1937 Загреб, на латиница). 5

'08 Оваа “Џаиам 2”, се ваоѓа во Музејот во Смедерево. ва вејзиниот 

грб е претставена седната женска фвгура од профил, што е 
недовршена.

'04 Пвво КараматијевиН, Изложба Нвколе Мартиноског и Зоре 

Поповик, Недељне илустрације, 21.2.1932.

105 Претставува девојка во пуловер, а на главата co кокетна “фраицуска” 
баретка, всушност родвивата на Мартввоски Нора Шкодреану. Ликот е 
третиран сродво co обработката ва “Портрет на Раде Драинац”, “Порок" итв.

106 Претпоставувам дека тоа е слвката “Циганка” во МСУ - Белград.

107 На грбот аа сликата, веројатво “Емша”, ракописно е напишаио 

"paheua 1934-35, Циганка, цева 120.000 див”. Податокот за годината 
сигурио не с точев, а васловот е ставен рутивски, co оглед на тоа дека 
наввсгина е претставена Циганка. Сметам дека cte вапашано по војвата, 
особево co оглед на взвосот на цвната.

108 Н. дело. *

'00 тука се води co годвиа на изработка 1935, што не е првфатливо, пред 

сб стилски.

"0 Сопствевост ва покојната Шундика Шкодреану, сестра ва 

Мартиноски, Наш. Слвката наставала околу 1931 година и претставува 
слугвика во куќата иа Мартиноски.

Претпоставевата слика “Еврејското маало во Скопје” е сопствевост 
ва семејството Гапиќ, сега во Белград. Потпвсот е поставен миогу 
подоцва, векаде по војната.



*12 Ce води како “Мртва природа”. Ова масло на картон за “главев” 

предмет има рвба co лимон до веа.

Милан Кашаввн, Никола Мартиноски и Зора ПоповиЕ,в. д., 209.

Покрај другото, тој одбележува, во врска co поврзавосга на Мартииоски 
co “нсздравата” уметвост на експресвонкзмот: “Стилот не се добива, ниту 
личноста се изразува во уметаоста co произволев збор или неконтролирани 
начини, туку co долго кскуство и посгепев в здрав развој на уметничкиот 
талент" (Сава ПоповиБ, Никола Мартижххи и Зора ПоповиК..)

Два од овие актовн ја претставуваат младата девојка Цвета 
(Мартиноски го сликал и нејзиввот портрет); изглеца дека била 
вработена во Скопскиот театар, која се согласила да му “познра” на 
Мартиноски. Неколку години подоцна, Зоговиќ ја квалификува како 
“лростигутката Цвета”. Актовите се наоѓаат во Ниш, сопственост на 
Марија Гукниќ, и во Дубровник, сопственост на Уметничката галерија, 
а наставале околу 1931 и 1932 година.

116 Сава М. llonoMd, Како онв себе виде. Илустровани лист Недеља, 

271, 27.5.1932, 4-5. Авторот забележува деха бил на пролетвата изложба 
во павилјонот “Цвиета Зузориќ" и отгаму ги нзнесува своите впечатоци.

117 Н. дело.

118 Во “Правда”, “Политика”, “Време” итн. воопшто не го споменуваат, 

а “Живот в рад” само патем истакнува дека е интересен co стилот 
(Предраг КаралиБ, "Живот и рад”, 67, 1.6.1932, 872-873).

49 “...Мартииоскв врши една ресурекција ва експресионизмот без каква 

и да е потреба”. Истиот автор се согласува co Кашааив, кој тврдел дека 
во портретот “Учевичка” Мартииоски го копврал Модилијани, но бил 
“решен во добар манир”, a се гледало настојувањето да ce соедини 
експресионистичкото иаследство co "модели од старите фрескв” (Драган 
АлексиН, Сликари ва изложби групе “Облик”, Време, 9.11.1932).

120 Ввди: Двмвтар БлагојевиБ, “Обликова” взложба, Правда, 8.11.1932, 

6; Растко ПетровиБ, Седма взложба уметнвчке групе “Облик”. Политика 
10-16.11.1932; Тодор МанојловиК, Изложба Облвка, Српски књвжевни 
гласник XXXVII (Београд, 1932).

1^1 Сопственвк е Сваиша Паувовиќ. Слвката е приближно од тој первод 

ила, можеби од почетокот ва 1933.

1^ Совсгвеност ва МСУ, Скопје. Делото бвло изложево ва взложбата: 

“Македовската уметвост меѓу двете војви”, 1967, во Уметвичката 
галерија во Скопје. Дел од десвиот горен агол бил оштетен. 
Реставрацијата, односно воправката ја извршил самиот Никола 
Мартиноски во 1966-67 годива, од кого тогаш е купева.

122 Дознаваме за незадоволството на Мартивоски, co својата свтуација, 

за иедостигот ва моделв, ивтерес за уметноста, дека нема никакви 
порачки втн., за неговите плавови за излагање итн. Пуриќ резигиираио 
одбележува дека уиетникот по овие “сонншта” работи co полет в ја 
заборава средината во која жввее. (Растко Пури^, Тетн>а по уметвичким 

атељеима, Вардар, 5.1.1933, 18).

Ановим (Јован Костовски): Две савремене фреске у Скопљу, Вардар, 
13.4.1933, 12). Покрај овој текст, добиеви се усвв соовштенија од 
покојниот Мартиноски и од Домница Петковска, ќерка ва покојниот 
Михајло Шкаперда, во чија куќа бнле изработени овие дела. Семејството 
Шхаперда ја вапуштило куќата во октомври 1947 година в дотогаш обете 
фресѕи биле зачуванв. Потоа, во 1947 илв 1948 година, тие биле 
премачакни, откако куќата била користена за иекои потреби на 
републичката администрација ва Македонија. Делот на ѕидот каде што 
биле взработеви потоа ва неколкупати е преправав. Таа куќа од 1967 
годива привремено беше седиште ва Македонската академија на науките 
и уметностите, а од 1979 годива ва Републичката комисија за културни 
врски co странство: при вселуваљето на Комисијата, Републичкиот завод 
за заштата иа споменвците на културата презеде сондажни истражуван.а, 
Откриева е фреската “Шумадвска ицила”, но co доста оштетувања, па 
се взведевв низа реставраторски зафати. Втората фреска “Македонсха 
вдила”, е сосем унвштева. Зградата сега е седиште на Амбасдата ва 
Република Италвја а за овке и подоцвежнвте фрески ва Мартиноски, 
вади: Борис Петковскв, Предвоево ѕвдио сликарство на Нвкола 
Мартивоски, Културво наследство V, Скопје 1975 (тогаш “Шумадиска 
идила” се уште ве беше повторво откриева).

Според “Шумадиси вдила”, висината била 1,62 м., а широчината 1,93 
м. Биле завршева око.лу датумот на нивното објавување во "Вардар” ва 
19.4.1933 годвва, во фреско-техвика.

Сцевата претставува пејзаж, што благо се свушта до далечвиот 
хоризовт. Ретки дрвја ce распоредеви виз него, рскичка тече во леввот 
дел. Во средииата има две фигури во селски "шумадискв” носии: младич 
и девојче, седнати ка земја, во меки, отпуштева, но елегантаи ставови. 
Неколку јагкшва ce сосем напред претставени. До вив, десно, стов овчар, 
co селска восија, потпрен на стап. Во вториот плав десно е претставено 
жевско оро. По небото се гледаат облацк.

127 Се велв, понатаму, дека овие селани в селанки во “јужвосрбијански 

костимв слават ва таа фреска една гозба на младоста, co музика, овошјв, 
сонце, така што оваа фреска дејствува како едиа Виргилиева буколеска, 
колорирана и дадева co голема смисла за ковкрстност. Во цртежот некои 
работи на тој ѕид вб потсетуваат ва некон наши стари фрескв (особево 
мускулатурата на детето што лежи до таткото в мајката кои ce 
прегрвуваат до самозаборав)”. Репроцукцијата во весникот 
"Вардар"претставува мошне порасчленет пејзаж, возвемнрен, разбравет 
co малв, заоблени ритчиња. Го дополвуваат мвогу грмушки, дрвја, брда 
во дното ва хоризонтот, потоа згради пгто изгледаат како векоја црква 
од Средниот век. Нсколку фигури се расворедени во првиот план во 
развовидни и неконвенционалвв ставовв. Лево, од профвл в клекната, е 
претставена девојка во селска носија co глава свртена кон лево и 
зафрлена вазад. Во средината, пак од профил e претставев маж, исто 
така во селска носија. мошнѕ.вдноставва (векаква долга кошула и 
“паиталови"), co необичиа шапк«чна главата. Се чини дека во рацете 
држв грозје. До него e легната жевска фигура. Главата, свлво зафрлена, 
ќ ce наоѓа во скутот ва еден маж, кој е седнат насвроти гледачот, co 
глава потпреаа ва десната рака. Пред нив, полулсгвата, во кошула, co 
разголени возе, е претставена детска фигура. Во средивата, ва земја, ва 
постилка ce поставени сдва стомва и неколку илодови.

i2® Н. дело.

Сопственост на Мвлош Милиќевиќ, векогаш во Смедеревска 
Палавка. Оваа слвка бвла купена на самостојната кзложба на 
Мартиноси! во 1935 година, кога прикажал дела од неколку годввв.

Така, на пример, во ревродукцвјата на “Циганчиња”, ва повеќс 
дртежи - кроки, во неколку карикатурв во "Вардар” и хуморвстичниот 
весиик "Каравилје’, што почна да излегува во 1933 година итн.

171 Во “Каравилје” бр 5 од 19.3,1933 година, стр.4 вод васлов: Уметност, 

e објавен споменатиот цртеж и следвиот текст под вего: Т. Никола 
Мартиноскв, академски сликар, го изработв вајвовото дело за изложбата 
во Каиро и го осигури кај “Шумадвја” на 500 долари. Донесувајќи ја 
репродукцвјата ва ова дело, вие ги молиие чктателите, ако разберат 
што е ова, да му јават ва г. Мартиноски. (Г. Васа Стевановиќ мисли дека 
е ова симболизација ва велешкото јагве, што циц^од.^е мајкв)". 
Спомеватиот Васа СтевавовиБ, е всушност Васил Антевски-Древ, од 
Велес, во тоа време правник, на работа во тогашната Скопска опшКна, 

позвајвик на Мартиноски. Аатевскв-Древ, уште пред војната, се поврза 
co напредните сили. Според д-р Душан Недељковиќ, co овој текст ce 
инсивуира ставот на Антевски-Древ спрема поЛитичкото држење ва 
иекои велешани.

"... го вмаме Мартиноски кој е, иако иалку позајадлив, барем во 
умвожувањето, во гговторувањето на тововите. Свежо зеленото сега e 
помешано co она диво црвено, co она што беше боја ва свежо месо. 
Фигурвте му ce пак деформирави во просторот, намовувајќи в денес 
ков сликарсѕото исвоведаље дека двсхармонијата е прабитвоста наша”. 
(Десимир Благојевиб, Сликарство на Петој пролеБној взложби, 22, 
Правда, 10.5.1933, 6).

133 “Мартиноски, премвогу шарев...” (Растко ПетроввН, Сликарство и 

вајарство на вролеЕвој изложби, Политвха, 14.5.1933, 10).

134 Драган АлексиК, Пета пролетња изложба југословевских уметвика, 

Врсме, 11.5.1933.

Од овие дела вознати се: “Порок (објавево во “Сввјет”, Загреб) и 
“Џавам” (објавево во “Новоств”, 7.6.1933). Под “Скопје” можел да биде 
излаган вејзажот што бил прво во Народната галерија, а сега е, во Модервата 
галерија во Љубљаиа (сликата е откупена во 1933 година, оц изложбата ва 
“Облкк"). Сликата "М. Тривановвќ”, e загубевиот портрет аа Триваиовиќ: 
долго се наоѓал во сопственосг ва похојаиот Тривановиќ, а потоа му бал 
вратен на умстникот во замена за “Портрет на Трнвавовиќ" од 1928 годвна. 
За делата “Композиција” в “Мртва природа” нема соопределени елемектв 
за да се поврзат co некое ховкретио дело. "Ајпи” би иожела да биде “втората 
варкјанта”, купена во есента 1933 од изложбата на "Облвк”: одзади има 
натпис "Ајвга” и e наведена цената 3000 динарв. Стклски е идентична co 
“Цаганска слава” оц 1933. Кувено е од Урош Стаменковиќ, пријател на 
Мартиноски, сега e совствевост на Душав Симоиовиќ, Белград.



136 p pavlekov, 0 mladima na izlozbi “Oblika” u Zagrebu, Kronika, 10.6.1934,7.

’37 Ivo Frank, Izlozba umjetnirkog Udruzenja "Oblik”, Narodne Novine, 

Zagreb, 11.5.1933, 3.

138 DuSan V. Cmogortevir, Povodom izlozbe Oblika, 15 dana, Zagreb, 12-13, 

1933, 187-206.

139 “Ha чело на таа група ќе ги ставиме "Џанам” и “Композиција” на г. 

Мартвноскв; "М. Трввавовиќ” нема зошто да изостаие. Потоа, две 
“Дами” и “Девојка” на г. Белнќ, "Акт од грб”, “Недела”, “Островјаните 
во крчма” и други ва г. И. Јоб...” (Н. дело)

Н. дело.

Р. Pavlekov, 0 mladima na izloibi Oblika...

"... Toj (Мартиносхи, м.з.)... собирал во Париз многу примероци и сб му 
се измешало во главата... Од Модилјани (Ајша, 45) (Џанам, 47) ги запаметил 
едииствеио бадеиестите очи, но Моцилјани никаде во своите портрети не е 
баналев и прост, а заднината му е еднакво важиа за еквилиброт аа обоените 
површини како и фигурата во предвиот план. Додека Мартиноски воопшто 
ие знае каде да ја смести и што да почне co неа”.

'43 “...Мартивоски попрчува зад Андре Дерен... но според разбирањата 

од пред војната”. Па « додава дека Мартиноски “го култивира колоритот 
што го изразува неоимпресионисткчки во насока на Сињак”. Меѓутоа, 
нема никакви елементв за вакво доближување на лостапката на 
Мартивоски во овве дела до споменатате уметници (к. дело).

144 Се истакиува “чувсгвено експресиввата линија” на Мартиноски во делата 

“Ајша" и “Порок”. (R. Lokar, Oblikovci prviL med nami, Slovenec, 28.6.1933).

45 " Пејзажот од Скопје” открива предел, веројатно од најблисхата 

околѕна иа Скопје. Во првиот плав, лево, е предадена, мошне упростено, 
фигура на магаре. Во средината има низа дрвја, десно, ограда околу селска 
кука. Во задниот план се простираат ниски, благи падини на рвд. Се е 
сликано во експресионистичкв-фоввстички манир co кратки, расчленети, 
браздести траги-потезв, нафрлевв, испреплетени меѓусебио, по 
површината на сликата. Можеби во техивчката физиовомија на ова дело 
се крие мислењето ва И. Фраииќ за “нсоимпреснонизмот” на Мартиноски.

14^ ... Никола Мартиноски значвтелно напредувал во текот ва оваа 

последаа годвва: аеговиот колорат станал почнст, попроѕврен и добил 
некои светли, седефести преливи, неговата концепција станала 
поширока, помирна и посодржајиа...” (Тодор МанојловнН, Изложба 
“Облака”, С. К. Г., XV, 8, Београд, 613-615).

147 Се наоѓа кај Богиња Ристиќ.

148 Оваа “Ајша” е купева од едва изложба во Белград во 1933 година. 

Поранешната “Ајша I”, водена како "Млада муслиманка”, е сопственост 
ва Народниот музеј во Белград уште од 1932 годкна. На "Ајша II" стои 
етвкетата дека била излагана во Павилјоиот на “Цвиета Зузориќ”

149 Првата е сопствевост на МСУ, Скопје, а порано на Јово Косговски. 

Втората беше сопственост ка Евтерпи Марковиќ: таа заминала од 
Скопје на почетокот иа 1934 година, co свте дела што се вејзина 
сопственост, a co тоа ииаме уште едно приблвжно укажување за тоа кога 
би можела да настане сликата “Седнато девојче II”.

“Портретот на Раде Драивац” е сопственост на Галеријата на Н. М. 
во Крушево. “Портретот ка Милета Томовиќ” е сопственост ва самиот 
модел од Белград.

Од овие дела Мартиноски порано веќе гв излагал “Порок Г, a 
веројатво и "Ајша”. Мартиноски особено држел до овие дела, без оглед 
на тоа какви биле реакциите на критвхата. Видовме, впрочем, дека таа 
не била секогаш готова да прифати дела што ќ взгледале провокатввни, 
невклопливи во општвте вормв на ликоввиот јазвк. Делото 
“Циганкичка” од оваа кзложба бн требало да е “Џанам”, веќе изложено 
во 1932 година на самостојната изложба ва Мартиноски. Слвката под 
наслов “Рибн”, можеби е сликата што се наоѓа ви прнватна сопствевост 
во Белград, кај Богнња Риствќ. Што се однесува до акварелот “Ахт”, во 
Белград се наоѓаат два акварела co овој мотвв, кај Синвша Пауноввќ. 
Меѓутоа, сопствеввкот тврди дека ввту еден од нив не бил изложен во 
Софаја. Засега не вв се познати творби на Мартиноски што би бале 
евевтуалките слики "Порок II” и “Композиција" од оваа изложба.

152 Стефавт» Митовт., Изложбата на “Облик”, Литературен глас 219, 

28.1.1934, 7-8

'33 Н. дело.

'34 Елена Петева, “Југославлвската художествеиа изложба е “Облвк”, 

“Златорог”, год. XV. кн. 1 јануар 1934,42-45.

155 Н. Дело.

‘56 Порано сопственост на Милав Трввановиќ, кој ја ооседувал сликата 

пред своето заминување од Скопје, во 1934 годвна.

157 Сликите на Мартиноски:"Мртва природа co јаготхи“,”Мртва 
природа co зеленчук" и "Рибв", се веројатно од 1933 вли 1934 година.

158 Растко ПуриК, “Наличја”, Скопље 1934.

Мапата ва Кујачиќ, покрај ревродукцив на неговите графикн, co 
мотиви од рибарскиот живот, содржи програмски прсдговор за 
социјалната функција на уметноста.

Сопствевост на МСУ, Скопје, пораво ка покојниот Растко Пуриќ, 
Белград: тој ваведуваше дека во 1934 гедда бил иасликав од неговиот 
пријател Мартиноскк, кому му побарал да му го “искарикира” ликот.

Сопственост на Народниот музеј во Смедеревска Паланка, купена 
од покојвиот В. Љубинковвќ, Белград. Во горниот десеи агол co молив е 
вапишано: Раку, Мартивоски: се мисли на Раде Драинац. Фигурата е 
издолжена, co деформирани и разнебитени облици. Елипсовидната глава 
и лицето се обработени co скицозно неоргаввзирани ливии од молив.

162 “Мајка", жена од народот co дете во раце, има вредвост на мадовите од 

старите фрески. Тука има нешто сличио ва претставите од “руските работи" 
иа Борис Грвгориев”. (J. R. Marek, “Oblik”, Narodni list, 235 (Praha 1934), 5).

Сопственост на Уметвичката гелрија во Сараево. Според 
Мартиноски, оваа слика треба да се вика “Емша": портрет на слугинка 
во куќата на Мартиноски пред војѕата.

“Никола Мартиноски сенешто ваучил co Модилјани. “Циганка” му 
е полна co вистивска, длабока експресивност”. (Божо ЛовриБ, “Облик” 
у Прагу, Живот и рад, XXI, Београд 1934) 60-61.

Сопствевикот д-р Мирјана Пантазвс, тврдв дека слвката била 
изложева во Прага. Тоа може да се прифати co оглед на тилските белезв.

V. V. §., Vistava Spolky Jihoslavanckih umelcu “Oblik" v Manesu, CeJko 
slovo. 218 (Praha 1934)

167 “Bo витересните слики на луѓе, во ниввите особеии тиџбви ка глави 

е комбивирана извесва ориевтална форма co одблесоци на најсуптилва 
в ѕајфина форма на едев Модилјани” (J. PeSirka, Jugoslavische Ausstellung 
im Manes, Preger, Presse, 9.9.1934). Друг критичар одбележува дека 
Мартивоски “се обидува да создаде модерек стил, во насилни лииии, во 
и така таа уметност е доста психологичва, зашто може да ги изрази 
простотата, ваивноста, и бедата на народот. (V. Н., Vystava “Oblik". 
Budova Ѕ. V. U. Manes, Lidovk listy, Prag, 18.IX.1934).

168 Co овве претставк на Ромки Мартиноски кајмвогу се доближи до 

аскетските испвени лвкови на веков од делата на Ото Милер (на прнмер 
’’Старата цигавка”, “Полско семејство” итв.).

1® Сопственост на Марија Ѓукниќ, Ниш. Сопствевичката се колеба меѓу 

1934 и 1935
како година кога настанала сликата “Џанам III”.

170 Раде Драивац, седма пролетња изложба, Правда, 25.5.1935.

121 Н. дело

^2 Драган AnexcHh, Седма пролебва взложба југословенских уметника, 

Време, 24.5.1935, 10. За темперите на Мартвноски Алексиќ додава дека 
покажуваат скловост кон гротеска, co која уметникот се репрезентирал 
веќе co години.

173 Мара Харисијадес, VII Пролебна изложба југословевских уметиика, 

Жввот и рад, (Беосрад 1935), 250-252.

174 Бранко ПоповвБ, VII ПролеИиа кзложба у Уметничком павиљону у 

Београду, СКГ, XLV, 4 (Београд, 16.6.1935).

175 За податоците видете: Франце Месеснел, Изложба слика Николе 

Мартиноског, Јужии преглед, II (Скопје, 1935), 417-418; Тодор МаневиБ, 



Највеки јужносрбвјански сликар г. Н. Мартивоскв приказује у Скопљу 
наш Југ, Време. 5.11.1935, 10.

He е зачуван каталогот, а само дел од скспонатите се идевтификувани 
и поврзанв co вака добиените наслови.

'77 Спомевувави се: “Аргатка”, "Мајка на јужносрбијанска аргат”, 
“Мадона од Топаава”, “Мустафа”, “Цигавка co сексапил”, “Дервиш 
Бекташ", “Бела робинка”, “Игбал”, “Циганккчка”, “Казанова од Топаана”, 
“Без дилбер”, “Мајчинска љубов”, “Св била еднаш една ружа”, "На крај 
сокак чадлива меана”, “Рибари”, “Дрвари”, "Пијанка", “Трв бсзработни".

^78 Делото е веројатно експонат од изложбата на “Облик” во Праса во 

претходната, 1934 годика.

I79 Внди: Тодор Маневик, НајвеИи јужносрбијански сликар... кој го 
споменува “рахитвчниот врат” и “пресушевата града” на мајката што го 
држи чедото.

!80 Сопственост ва Галеријата ва Н. М. во Крушево. Одзади на сликата 

е напишаво co молив: Ра^ева 1934-1935.

'81 Сопственост ва Марија Здравковиќ, Белград. Одзади ва слвхата се 
наоѓа насловот “Мадона од Топаава”. За веа Маневиќ одбележува; "... 
зар не е сета во атмосфера ва патријархалниот дом, копнеејќи неодоливо 
co својот шал и шамија “ве.мбе” боја да гк привлече мераклиските 
погледи на маалските дилбери, што минуваат ииз сокакот” (в. дело).

'82 Порано совственост ва Марушка Шкаверда, Белград. Одзадв co 

молив е напишан овој васлов, а е купена во 1935-36 година.

Сопствсник на "приштинскиот” “Дервиш бекташ" е инженер Пециќ 
од Приштива. Постои и друга слика во Уметничката галерија во Скопје 
co истиот наслов, "Дервиш бекташ", вапвшан и на задната страна на 
делото. Обете творби досга се разликуваат. Искажувањето ва Маневиќ 
и несомвено поквалитетната обработка на “првштинската” варијанта, 
ме наведуваат да го гледам експонатот од изложбата во 1935 година. 
Маиевиќ укажува дека дервишот е претставен co снви очи, “полни co 
фаталкзам и ориенталска мистика, co сстилни усни и блазирана, 
незападаоевропска аасмевка...”’(Тодор Маневнк, н. дело).

Соопштенке од покојниот Јовав Костовски, кој ја добил од 
Мартиноски ва оваа изложба. Тука се забелсжуваат тве свртуван>а ва 
Мартивоски од “модилјаниевски” кон "кислинговски” вачин на сликан>е, 
придружев co влијанија од сликарството на икони. He е сигурно далв 
сликата била ва изложбата.

'85 Така под насловот “Цигаика co сексапил” можат да се предложат 
веколку дела. Ист е случајот co обопштениот наслов “Цигавкичка”, 
“Аргатница” итн. Некои експонати д-р Душан Нсдељковиќ ги ваведува 
под терминот "композиции”:според Недељковик, тука спаѓале слѕките 
"Си била еднаш една ружа”, “На крај сокак чадлива меаиа” и "Човекот и 
животното” (Др. Душан Недељковиќ, Уметнички успех Мартиноског, 
културни успех Скопља, Скопски гласник 9.11.1935, 4).

18(* Порано сопственост ва Емилија Димитрова, Скопје. Датирава е во 

1934 година порадв сличноста co илустрациите ва Марткноски во 
“Опачини” од Р. Пуриќ. Меѓутоа, поголема е сродиоста co друг цртеж- 
карикатура ва Јоваа Костовскв, изработев од Мартиноски во 1935 
година.

187 "Никола Мартвноски взложил 65 творбв. Цената е 54100 див. Риби 

во тепсија, аа суво, мртва природа во жива облека, салата од домати, 
салата од зелка, салата гемишт, лубеници, двн>и, цвеќе, портрети- 
приватна сопственост, праз и раби, голи жени, белв робинки, црии 
грешници, Циганки co сексапил, дерввш, дрвари, Казаиови итн.” (Данило 
Лек1Љ, Два “културва" догаЈуаја у Скопљу, Зета, 46 (Подгорвца 1935), 3.

'88 За ваквите мотиви ва Мартиноски Растко Пуриќ има друго мислење: 

Мартиноски превесол ва платвото “веколку пејзажи, исто така коректво 
работенн, неколку мртвв природи во кои не одел подалеку од строгиот 
академизам..." (Растко Пурик, изложба г. Мартивоског у Сковљу, 
Народна одбрава, 45 (Београд 1935).

'8^ Недељковиќ одбележува дека во “Човек и животно” Мартаноскв 

“ни дава еден просечев Шагал: тоа, според Недемовиќ, бв значело успех 
за многу сликари, но за овој уметиик "звачи, без сомневање, моменталев 
вад и неуспех” (н. дело).

'9° Фравце Месеснел, Изложба слиха Николе Мартиноског, Јужни 

преглед, (Скопље, вовембар 1935), 417-418.

'9' Н. дело.

Растко ПуриН, Изложба г. Ннколе Мартиноског...

“Како сликар ва Југот, тој (Мартиноски, м.з.) создаде за себе особен 
однос спрема живстот и формалните февомени ва оваа земја... Тој однос 
викогаш ве бил фолклореи, во денес е нешто воинаку отколку што се 
обичните сликарски односи спрема сижето. Суштината на животот, 
судбината на поединецот, вивката веобична животна борба, тоа се работн 
што девес одлучуваат при изборот на мотивите и што ќ даваат белег на 
неговата уметност. Далеку од тоа сликите ва г. Мартиноски да бвдат 
социјалао тенденциозни, тие нмаат толку фино чувство за сб што е веобкчно 
и за сето она што обичниот свет саха да го презре или co едва хумаиа фраза 
сака да го избрише од својата совест”. (Франце Месеснел, Изложба слика...).

Н. дело.

195 “Г. Мартиносхи, за љубов на своите скопјави, се врати кон малку 

поакадемско сликањс, се врати главно кон манирот на својот вариски 
учител Кисливг" (Др. Душан Недељковик, Уметнички успех...).

Тодор МавевиК, НајвеНи јужвосрбијански сликар г, Никола 
Марткноски...

^7 Данило ЛекиН, Два “културна” дога^аја у Скопљу...

'^8 Лекиќ докрај го открива својот став за социјалио-волитичката 

стратегаја и цел на социјалната уметност. Тој ве гледа дека творбите на 
Мартивоски можат да служат како инструмевт ва една таква функција 
и неговата визија за средината во која живее како да ја смета лишена од 
“откривање на дијалектичките спротиввости”. Според Лекиќ, 
Мартиноски ги слика вретставниците на периферискиот живот како 
одбивнв, сентименталви “лумпени", “бивши луѓе”, лишена од вротест, 
од омразата ва вековво поробената класа; во творештвото на 
Мартиноскн вема вкту еден “далекуглед воглед" да се вајде кај 
претставниците аа перифервјата... ва оние на кои нм првпаѓа идвивата”.

Н. дело.

200 Н. дело.

2<^’Првата е совственост на МСУ во Белград, а втората на д-р Бора 

Миленковиќ во Алексинац, кој сликата ја купвл од Мартваоски во раиата 
вролет на 1936 година.

2®^Пораво совствевост на Милан Тривановиќ, Белград, во чија куќа 

во Запрешиќ биле изработени од Мартиноски, сега е хај -РјУгринова- 
Схаловска, Скопје.

№ Пораио беа сопствевост аа Марија Ѓукнвќ, Ниш. Претставено е 

девојчето Васвија, кое му послужило ва Мартиноски како модел за 
неколку слики, во разни изгледи: тука лнчи ва постаро девојче. Делото 
било излагано идвата годика во Загреб, ва кзложбата на Мартиноски 
co Кризмаи.

Пораао сопственост на Мвлаа Тривановиќ, Белград. Цртежот се 
ввкал "По обед”, ќе биде изложен во 1937 година на изложбата во Рим, a 
се уште е во модилјавиевски мавир. Но, како и едев цртеж од истата 
годииа во МСУ во Скопје, веќе се нагласени в стремежите за 
реалвстичкото прикажуваље ва деталите.

^8Во друг цртеж co тројца Албанци седнати крај маса во крчма, се гледа 

истата цртачка поставка, како во вретходввте две дела од 1935 година. 
(Синиша Пауновиќ, Белград).

Сопствевост ва д-р Зоран Мавевмќ, Белград.

^07 Мартивоски сликарски го декорврал приземјето на локалот co 12 

или 15 сцеаи во рдзлвчна големина. Една била co димензии од 2 на 3 
метри. Одделни фигури биле во првродва големива. Секоја сцена била 
“врамева” co корввзи од сите страни. Порадв тоа взгледале како “слвкн" 
аа ѕид. Мартквоски ги работел 15 дена. (Види: Авоним, Дваааесет фреско- 
композвција г. Н. Мартввоског, Време, 16.12.1936. Покрај овој вапис, 
покојниот Јарослав Кратива, сликар, кописг и конзерватор на фрески, пред 
војната вастанет долго време во Скопје и пријател на Мартииоскв, го 
тврдеше истото). Според некои други кажувања, бв прокзлегувало дека овие 
дела се работени неколку ведели (Бора Аитик, Да ли су уметвичке слике ва 
звдоввма једвог Bohaor локала уметвост или порвографија, Политика, 
Београд 15.4.1936). Можеби оваа ивформација го вклучува в времето ва 
водготовката на изведбата, но, co оглед ва тоа дека не се завазени каквв в 
да е скицв или цртежи на вретходви сгудии, сето ова не може да се првфати. 



20® Според Кратина, на Мартиноски многу повеќе му одговарал работата 

"ал секо” co неа можело да се работи како и при “штафелајното” сликарсгво, 
односво да се изведуваат поправки и да се остварува поинтимен однос co 
корисгенвот материјал. Освен тоа, Кратина претполага дека Мартиноски 
употребил специјално подготвева емулзија за врзување на боите, шт» 
популарно се нарекува “млад казевн”. Според него, таа се состоела од 1 литар 
млеко, 4 јајца и I лажица гасена вар. Таа мешаница потоа се подготвувала, 
co “риба&е”, за сликање. Татомир Вукановвќ, бивш кустос ва Музеј Јужне 
Србвје, погоа на работа во Народниот музеј во Врање, исто така се сеќава 
дека бвла примевета некоја “посна”, “ал секо”, техника.

209 Интересно е во тој поглед кажувањето на Бора Аитиќ: “Над 

Подиумот ... се насликани, преку целиот ѕид... бахавалии во прврода. 
Мажв и жени, според изгледот се чинв неков автички артисти, се 
астегнале на тревата, речиси пијави, во најчудев преплет на тела... На 
дното на сликата се гледаат волупијани луѓе како изведуваат некои чудви 
ритмнчки движења. Мажвте и жевите се наслвкани сосем голи н во 
природна големина. До оваа композиција е васликана, десво, жена што 
спие... Подалеку е првкажаио ромавско оро. Лево од влезвата врата е 
најчудната слвка... едво огронно клопче вкрстени екстремитети. Тоа 
треба да претставува починка ва маж и жена кои совуваат среќа. 
Понатаму... мошне убаво е насликана зрелоста иа жената. Малку 
понатаму една голема композиција ја претставува лебедовата љубов”. 
(Бора АнтнИ, Далв су уметвичке слике... Политика...).

210 Аноним. Дванаест фреско-композвција г. Н. Мартѕвоског, Време, 

16.12.1936.

211 Види - Peter Selz, German Expressionist painting, Berkeley, 1974, каде ce 

встакнуваат идилично-романтичните моменти во делата на германските 
експресиовисти. Интересни се размислуваљата за истото прашање и кај 
В. Ѕ. Myers, Les Expressionistes Allemands, Paris, 1968.

212 Јовав Д. КостиН, Ивтуитивно сликарство Нвколе Мартвноског, 

Вардар, 15.9.1935,3.

III. Втор скопски период
1 Мартиноски веројатво се запозвал co Кризман во декемврв 1935 годива, 

кога престојувал во с. Запрешиќ, барајќи место и датум за организирање 
на својата изложба во Загреб.

2 Според нецелосвиот спвсок на Архивот за лнковка уметност при ЈАЗУ 

во Загреб, произлегува дека имало вкупво 31 дело, Меѓутоа во весвнкот 
“Вардар” се ваведува поголем број дела, но различев во разни броеви: 
ва едно место дури се вели дека биле изложени 50 трудови, од кои 16 
масла, а другите цртежи.

3 Обата се сопствевост ва Графичкиот кабивет ва ЈАЗУ во Загреб в се 

кувеви од оваа изложба ва Мартиноски во 1936 година.

4 Dr. В,, Ausstellung N. Martinoski, Morgenblatt, 1.4.1936.

3 "Eoptye Поповик, VIII пролеБна изложба, Правда, 5.6.1936.

6 Бранко ПоповиБ, Осма пролеква изложба у Уметничком павиљону, СКГ, 

в. с. V (Београд, 1936), 391.

7 Radojica-Noe Zivanovic, Napredna umetnost, Naia stvamost, 1-2 Beograd 1936.

® Авонвм (Јоваа Костовски), Познатв скопски сликар г. Никола 

Мартиѕоски Bpapehyje шестог децембра велику изложбу својвх 
сликарских радова, Вардар, 26.11.1936. Истиот весник ги цитира и 
мвслењето на “некој” белградскв сликар, дека делата на Мартиноски се 
“најдобро цртани работи што досега биле изложени во Павилјовот". 
(Аноним, Изложба слика академског сликара г. Николе Мартиноског, 
Варцар, 5.12.1936), 4. Во “Скопски гласвик” малку време пред отворањето 
на изложбата се цитираат мислења на критичари (Бравко Попвиќ, д-р 
Јосип Драганиќ, д-р Душан Недељковиѓ).

0 Во него се взнесевв некои биографскв податоци за Мартиноскв и едев 

есеј од Р. Пуриќ за творештвото на уметникот. Објавеви се и веколку 
репродукцви, список ва делата и цените. Бвле 52 експонати, слики и 
цртежи, чии цеви се дввжеле од 500 до 2000 дивари. За сосем мал број 
позвати дела на Мартиноски знаеме co сигурност дека биле вклучени на 
взложбата, главно преку сеќавања ва нивните сегашни сопствевици.

10 Растко Пурик, О Николи Мартиноском, Каталог, Скопље 1936, 5.

4 Растко Пуриб, Са изложбе Николе Мартиноског, Јужви преглед 

(Скопље 1936), 12, 432-433.

'2 Франце Месесвел, Изложбе Николе Мартвноског, Јужни преглед, 

(Скопље 1936), 12, 432-433.

'3 Франце Месеснел, н. д.

1^ Растко ПуриН, О Никола Мартивоском...

12 Љубомир М. Добричанан, Сликарска изложба г. Наколе Мартиноског 

- Скопље, вајбоља сликарска пијаца у нашој земљи, Правда, 18.12.1936,10.

10 “Другарот Рамадан” и “Циганско девојче” се соаственост на Марија 
Ѓукниќ од Ниш;“Мустафа (или “Еден парталко”) ва д-р Бора 
Миловавовиќ, од Белград. Моделот на “Рамадан” и “Мустафа" е ист, a 
“Мустафа” е име дадено своред еден советски филм, “Пат во животот”, 
што се прикажувал во тоа време во Скопје (соопштение на Марија 
Ѓукниќ и Тодор Маиевиќ).

'7 “Цигавкичка”, порано сопственост ва Бора Антиќ од Белград, пред 

војната дописник на Политика од Скопје. Ја купил од Мартиноски во 
1936 година. “Седнато Циганче” порано сопственост на Светозар 
Дорошки од Белград, пред војната новинар во Скопје.

1® Ввди. Растко ПуриН, Работнвчки Југ - Скопје 1937 (всушност, декември 

1936). Според тоа, цртежите во неа биле взработени уште во 1936, па дури 
и во 1935 годива: Истите цртежи се репродуцираии и во книгата на Др. 
Душан НедељковгЉ Књкжевво Бивтинство и Виктор Иго, Скопље 1937.

Другите два се “Деца” од Галеријата на Н. М. од Крушево, датиран во 
1928 година, в “Мајка co дете" (од книгата ва Растко Пуриќ) по с4 изгледа 
од 1935 годвна ( во колекцијата на МСУ во Скопје).

2°Види: МиодрагБ. ПротиБ, Српско сликарство XX века I, Београд 1970,

21 Видв: Мнодраг Б. ПротвЕ, Српско сликарство XX века II, Београд 

1970,341-342; Лазар ТрифувовиБ, Српсхо сликарство 1900-1950, Београд 
1973, 245-246; и: Вјекослав ИетковвБ, Социјалва уметност у Србијв 
азме^у два para, Новв Сад, 1991.

22 М. Н. М. Изложба независних уметника у Београцу, Време, 14.1.1937. 
Види и: R. 2ivanovi6, Karakteristi&e i znafajne pojave na prvoj izloibi nezavisnih 
unietnika. NaJa stvamost 5-6 (Beograd 1937) 90-94. Уште и: Вјекослав 
БетковиК Социјална уметвост у Србији измеЈуу два para, Новв Сад 1991.

23 Сопственост на Синиша Пауновиќ, Белград. Заклучувам дека сликата 

наставала во 1936 или 1937 година, а'можеби и во 1937 годвва, а преку 
споредба co иекои дела за кои знаеме дека настанале ро^аш.

24 Муралот се ваоѓа во иекогашниот став ва семејството Палѓмаревиќ 

во зградата на ул. Климент Охридски бр. 43а во Скопје. Димензиите му 
се 0.86 х 1.94м., ва висина од 1.50 м. од подот, а сега во станот живее 
друго семејство. Според д-р Слободан Паламаревиќ, слвката била 
работена “ал фреско” на свеж малтер и co пигментв за фреско- 
сликарство.И од прегледот на делото повеќе се чинв дека е работено 
“ал фреско” како и во фреските од 1933 година.

22 Причаиите за тоа што ве е објавен некој вапис во печатот и во списанијата 

надвор од Скопје, не се познати. Можеби е во прашање ивдолентноста ва 
професвовалните известувачв за белградските веснвци од Скопје.

22 Перо СлијепчевиБ, Отварање изложбе “Облика у Сковљу”, Јужви 

Преглед I (Скопље, 1937), 34-37.

37 Н. дело.

2® Н, дело, стр. 36.

29 Според Слиепчевиќ, во Скопје уметннците, "колку и да се модерви”, 

не можеле да се “пожалат и иа публиката”: кога “Ефимија” би ги објавила 
откугште од кзлбжбате што ги организира само таа, ба се ввдело дека тие 
суми не се нвски, особево во Скопје кое вема повеќе од 25-30.000 жители 
во чии домовв постоа ввствнско “чувствување на западноевропската 
дивилизациија и нејзиннте уметнвчки потребв". Слвепчевиќ го споредува 
тука Скопје co 1радовите Сараево, Мостар, Дубровник, давајќи му предвосг 
во смисла ва односот спрема уметвиците.

20 Сопствевост иа Уметввчката галерија во Скопје. Свте трв бвле 

изработеви во духот ва цртежите во книгата на Растко Пуриќ 
“Работшчкиот југ” датирана од 1937, а печатева кон крајот на 1936 годкна.

21 М. К., Skopski slikar Nikola Martinoski govori o sebi i svom radu - slikat 

kojega gone zbog umetniikih fresaka, Novosti, 31.4.1937,8.



32 Н. дело.

33 Според списокот на Архивот на ликовните уметности so Загреб, 

нивниот број бил 22, од нив 4 биле темпери, а останатите цртежи.

24 “Г. Мартиноски co својата графика е речиси класичен пример на 

дисхармонија меѓу манирот и сижето. Социјалниот мотив на бедата служи 
како повод за ориеаталски рафикирана. иако малку шаблонска, игра ва 
линиите н боите. Тука има јапонска суптилност на цртежот, но уметникот 
би можел да најде поадекватни објекти за својата забава”. (X. Y., Kritika 
(Martinoski), Knj&vnik 6, Zagreb 1937).

25 Verena Мапб, Izlozba Krizman - Martinoski a Salonu Urlich, Obzor, 20.5.1937.

26 B., Ausstellung Krizman Martinoski, Morgenblatt, 12,5.1937, 5.

27 Види: Аноним, Изложба г. Мартиноског у загребу и Солуну, Скопски 
гласник, 17.4.1937, 4, според кој "г. Мартвноски ќе отпатува во Солув 
каде ва 25 о. м. се отвора "Облкковата” кзложба на која учествува тој.

2® Ановим, Југословенска уметност у вностранству. Изложба групе 

Облик у Солуну, Политика, 11.5.1937.

2® М. К., Skopski slikar Nikola Martinoski govori o sebi i o svom ratin, Novosti, 

Zagreb, 30.3.1937, 8.

40 Natalia Mola, Rim, Razstava jugoslavenske modeme umjetnosti v rimski galeriji, 

Dorn in svet, IX-X, (Ljubljana 1937), 1-2.

42 Види: Споменица двадесетпетогодишн.ице ovtodohema Јужне Србије 

1912-1937, (Скопје 1937).

42 Види: N. (Р. Пури8); Јубвларна изложба јужносрбијанских уметника, 

Јужни Преглед X (Скопље 1937), 434436.

43 Според каталогот, тоа се: 71. “Мајка”, 72. “Портрет на Циганка”, 73. 
“Ќамир”, 74. “Ајша”, 75. “Измеќарче”, 76. “Цанам”, 77. “Глава”, сите 
масла; 78 и 79. изгледа бале асто co мотив “Глава” н масла; 81 до 84 
заклучио биле цртежи co молив “Улвца”; 85 “Улвца” темпера.

44 Пораио сопственост на Петар Прокопвев, Скопје.

45 Тоа се: “Циганкичка”, пораво сопственост на Темјана Брезјаиив од 

Скопје (можебв кат. бр. 76 “Ајша”); “Цигаккичка co шарена шамија”, 
сопственост на Филота Фила, Белград (можебн кат. бр. 75 “Портрет иа 
Циганка”); “Циганкичка co скрстени раце”,пораво сопствеаост 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 Ц, Јубилараа изложба...

42 Сопственосг на Филота Фила од Белград, хој имал уште две слики: 
“Константин и Елена” и “Мртва природа”, што проиаднале за време на 
Втората светска војна.

48 Сега сопсгвеност на Ќефсер Сејфула, Скопје, порано била во Градското 

поглаварство на Скопје, кое ја купило пред војната. Марткноскв тврдеше 
за делото дека е од 1937 гоцвна, а се потврдува co две дела за кои ухажуваме 
дека се настанати во 1936 година: "Рамадан” и “Мусгафа".

49 Оваа слика бнла порачана кај Мартиноски од Англо-југословевскиот клуб 

за благодарност на Аагличанецот Џорџ Бовар, доброчинигел на српските деца 
за вреие на Првата светска војна. Бонар починал пред да му биде пратева 
сликата, која била довршена во 1938 година, а веројатно ио 1937 година.

50 Radovan Zogovid, Variants jedne poante. Na prodaji i brod i zastaval, Naia 

stvarnost I-N (Beograd 1937).

52 Дека ке ги видел делата од “Океан”, ми соопшти самиот покоен Зоговиќ 

во 1973 год. Тој сметал - смета и сега - дека неиало потреба да гв види во 
орвгинал (!); му била достатна информацијата од печатот и фактите каде, 
зошто и како дошло до реализацијата на овие дела на Мартиноски.

52 Н. дело.

53 Н. дело.

54 Проектантот на куќата во која се ааоѓа фреската наречева 

“Пасторала”, внж. Брана Протиќ од Белград, ја нарачал кај Мартваоски 
кога ја градел оваа куќа во 1937 година, на сегашииот Бул."Климевт 

Охридски", Во ова дело, Мартивоски сакал да прикаже “слободна игра 
во природата”. Нарачувателот и уметнвкот се договориле и заеднички 
одлучувале за ковечнвот мотив. Таа творба е работена во техниката “ал 
секо", co гемпери за сликање ва ѕид. Колку пгго се сеќава инж. Протиќ, 
за овој мурал Мартиноски изработнл неколку скици. Делото е платено 
co 6 или 7 илјадв тогашни динари.

55 Во редица дела на Матис, Хекел, Пехштајн, итн... можат да се најдат 

сродвости co оваа композвцвја на Мартивоски.

56 Основнкте податоци се добиени од проектантот на зградата ва д-р 

Пуљнзевик, покојвиот проф. инж. Миха Чакеља: ја проектирал во 1937 
годива,кога е и градена и е определев простор в за делото на 
Мартиноски.

53 Димензвите бкле 4,50 м. должина и околу 1, 50». ввснна, а се наоѓала 

ва околу 1, 50 м. од подот. Според инж. Чакеља, сликата била работева 
во фреско-техвика ва свеж малтер. Мартиноски, наводно, секој ден 
подготвувал еден дел од површивата за работа. Меѓутоа, според 
покојнвот Јарослав Кратиаа, Мартивоски тука рааботел co мрсни бои 
на ѕид, co претходно поставева спецвјалва препаратура. Оваа техвика 
многу повеќе му одговарала на Мартиноски, co оглед на тоа дека 
допуштала многу послободен и повепосредев начин на работа co 
материјалот. "Ова беше Ннкола. Делото е работево co масло, тука тој 
беше мајстор. На суво можете да работиме co прсти, co четка. He можете 
кај фреската тахво иешто да работите co раце, co крпа, co прстите; тоа 
тука се допушта, а Никола во тоа беше вешт. Тоа повеке одговараше на 
неговата постапка ва експресвовистички сликар”.

58 Вади: Борис Петковски, Социјалви мотиви у стваралаштву Николе 

Мартввоског до 1941, Зборнвк за лкковну уметвост 12, Матица српска, 
Нови Сад 1976.

59 Јован "bophesnb, Пред нову изложбу Нвколе Мартиноског, Скопски 

гласник, 18.12.1937, 4. Авторот, поет-работник, комунист, бвл пријател 
ва Мартаноски. Се дружел co Коста Рацив. Поезкјата на Ѓорѓеввќ од 
пред војната е изразвто социјално авгажврана. Мартиноски во 1937 ја 
влусгрнрал неговата книга: Ј. ТЈор^ешЉ, Лице и наличје културтрегера 
Југа, Схопље 1937. Јасно е дека е тоа поетски дефинирана опрецелба на 
работничката класа: во напорот да биде објективен вредвувач, Ѓорѓевиќ 

се вздвгнува над ограничував>ата што веговата класна припадвост и 
сфаќања можеле да ги наметнат во односот спрема уметничкото дело 
ва Мартиноски

60 Овие мими ва Ѓорѓевиќ, веројатво се однесуваат на Радован Зоговиќ: 

како одговор ва веќе разгледуваниот текст од встата 1937 годииа (“На 
продају в брод в засгава” Наша стварност, 1937).

- ‘ '
62 1уда ^орбеввк ?о всгахвува “шпанскиот сликар од;Х1Х век, 

импресионвстот Пикасо”. Оваа несмаска формулација не 6 одзема нвшто 
на суштината ва ставот ва Ѓорѓевиќ и на веговата оправданост.

62 Спротивно од ова, Ѓорѓеввк ва две места во својот текст истакнува 

вегатввво мислење за Лвчевоски: го смета за “реакциоверен” и 
“бегалец”.

62 Види: М. (Зорвца Мишковик), Изложба г. Николе Мартиноског, 

Скопски гласвик,
26.2.1938. Постојат и извесен број фотографии на тогаш изложените 
дела.

64 М., Изложба г. Николе Мартиноског, 4.

65 Според фотографијата, средновечен Циганин во скромиа облека, и 

co “кече” на главата, е предадев цврсто, co сурово достоввство, а лицето 
покажува и изразува здржаност и резигвација. Уметникот водел грижа 
за убедлива реалистичка портретна обработка.

66 Од неколку фотоси co означен васлов на делата од оваа изложба 
“Ќерка на к</цкарот”, "Без татко", “Безработник” се гледа токму таков 
пристап на уметникот , каков што наведуваме в прв фотосот ва сликата 
“Рамадан Рамадавовиќ”: облагородева, воздржана реалистичка 
обработка, психолошка диференцвјација ва ликовите.

62 Едво од овие дела, за кои се велв дека претставуваат “ликови уште 
недопрени од животот", го знаеме од фотографвјата; “Девојче co шамија" 
(реалистичка обработка, проткаена co лирски пристап кон мотивот).

68 Порано сопствевост ва д-р Тодор Стојавовиќ, Скопје. На задната 

страна ва делото е вапишаво co молив: Циганска приицеза, Mac Тов- 
Хане. Сопственикот тврди дека сликата ве била викаде излагана. 



69 Според соопштевието на Каркор Џирџиријаи, кој живеел во 

Паризжако и според текстот што тој го објавил во еден ерменски весник, 
Мартиноскв бил во Солун за да пронајде модел меѓу тамопгеата ерменска 
колонија.

7" Агоп Киркор-Џирвнријан, Никола Мартиноски-првјател на 

Ермеиците, Арев (Соаце), 30.4.1938 (текстот е печатен на ерменски јазвк 
и co ерменско писмо).

7' Нвхад Аџем, Изложба Николе Мартиноског, Луч 1-2 (Скопље, 1938). 

Аџем, Турчив родум од Штип, на Уметнвчката школа во Белград учел 
заедно co иакедоисквот сликар Борко Лазескв, во 1937 и во 1938 годкна 
извесно време престојувал во Скопје. Тука го уживал гостопримството 
на Мартивоски, работејќи во неговото ателје. Како и Лазескв, бил 
близок co сфаќањата на групата “Живот” од Белград и посетувал некои 
вејзини состаноци. Покрај слики (пејзажи, мртви прироци), работел и 
графика.

77 Нихад Аџем, Изложба Николе Мартиноског...

11 Пјер КрвжанвБ, Tpeha графичка изложба у Уметничком павиљону 
“Цвиете ЗузориБ”, Полвтика, 8.3.1938, 10.

74 Пјер КрвжаниН, Десета пролекна изложба, Политика, 5.6.1938.

15 Според надисот биле взложени: 64. Фатима во пембе блуза, 65. 
Џунцулиња во вбрик, 66. Синот на амалот Куртиш, 67. Малечквот 
Ибраим, 70-80: цртежи за кои ке е наведен ниту еден васлов.

16 Милав Кашанин, XV изложба Облика, Уметнички преглед 1 (Бсоград 
1939), 27-28.

11 Од ѕапвсите се дознаваат мотивите на Мартвноски и веговата општа 
стилска ориентација. Мартииоски почнувајќи од крајот на 1938 година, 
рсчиси редовво, под својот потпис ја става, напишана co латикица, 
големата буква “Д”. Ова е поврзано co неговите симпатии за Данвца 
Стамевковиќ, ќерка ва скопсквот адвокат Стаменковиќ.

78 Можеби и сликата “Невиност” (клк "Малечката наивка”), аоја пак се 

поврзува co “Невеста” и неков темпери и цртежи, од кои две-трв дела 
се датврани, а се чинат вастаиати по веќе разгледаните творби ва 
Мартввоскв од 1938 година. Познати се теиперите: “Три девојчиња", што 
е и дагврава во 1938 годива, “Две другарки” в “Три свромашкв”, што ке 
ce датврави, а се целосво лвковво усогласеви co првата датврана 
темвера. Меѓу цртежите co молив “Беспризорни” е датиран во 1938 
година.

79 Ановим (Јован Костовски), Градско поглаварство откупило је две 

велике слике скопског сликара г. Николе Мартввоског - Ове he слвке 
битв смештени у новој згради Скопске општине која је у изградњв, 
"Јужва Србија", Скопје 27.7. 1939,3.

80 Н. дело.

8' Сопствевост на МСУ - Белград, ва МСУ - Скопје в Синиша Пауновиќ 

од Белград.

87 Тодор МавевиН, Г. Мартиноски који искључвво слика Цвгане излагаБе 

у Београду, Време, 21.11.1938.

88 Во “психо-фвзвчквте особини” на ликовите од свовте слики 

Мартиноски наоѓал и посебев поттик за решавање на ликовните 
проблеми. Мартиноски, според текстот, лесво доаѓа до свовте модели, 
освев кога бв побарал да гв слика голи.
°4 Мартвноски вмал малку дела во својата колекција за да може ца 
направи ретроспективен преглед. Изгледа дека биле прикажани 30-40 
ексвонатв.

88 “Мустафа” (бр. 24), “Малечката наввка” (бр. 10, можеби “Невивост”), 

“Мајка co дете", “Без никој свој” (бр. 24), “Јаболка и круши караманкв" 
(бр. 11); покрај тоа се споменуваат мртвите природи (“Osoinje” и 
“Цвеќе”), старвцв, девојчин>а, темпери (Перо СлијепчевиЕ, Резултати г. 
Николе Мартввоског, Полвтика, 8.2.1939 година”).

86 Сопственост на Јованка Чемерикиќ, Белград, член на "Ефимија”, a 

сликата ја купила од оваа јубилејна изложба хако “Невивост”. Блискоста 
на насловот “Малечката наивка"... бр. 10, мвслам дека е најдобра работа 
ва овој слвкар воовшто, ве само поради префвнетоста на душата, туку в 
воради слимрското комповирање ва бовте: вонредно блиски прелевања, 
согорување, одмерево в обединето... (Перо СлвјепчевиЕ, Резултати г. 
Нвколе Мартиноског...).

87 Порано кај Томислав Црнвќ, Самобор (сега кај Угрвнова - Скаловска, 

Сковје). Сите творбв се купени од Мартвноски во летото 1946 година 
(податок од Т. Црниќ и од покојниот сликар Јарослав Кратина).

88 Порано сопственост ва покојниот Петр« Прличко, аргвст, кој го добвл 

во 1939 годвна од Мартиноски, при своето прво вработување во 
Скопсквот театар. Слиепчевиќ одбележува дека Мартвноски ја слвка 
машката младина “co некој пркосен оптимизам”, дека потсетува “во 
парталвте ва оние oc старите шпански платна (како кај оној малечок 
Мустафа под бр. 24)”.

89 Н. дело.

90 Дека делата ва Мартивоски на оваа изложба ce одлвкуваат co 

“интуитивно чувство за убавото” и вонредно чувство за “реално 
восматрање иа жввотот и на неговвте манифестации” укажува в Јован 
Костовски: "Уметввкот - в во својата специјалност - Цвганчкњата, не 
заоставува по суштината на мотивот... зад неговите носачи и мајки co 
дете, во кои тој најдлабоко навлегува во доменот иа социолошкото 
посматрање”. (Јован Д. КоствБ, Десет годква сликарства Н. 
Мартивоског, Јужна Србија, 1.2.1939). Во весвикот “Нова реч" е искажана 
забелешка за вачвнот на кој изложбата на Мартиноскв ја отворвл Раде 
Драввац, зашто за неа “можело да ce каже и нешто миогу повеќе и многу 
подобро”( М., Изложба г. Николе Мартииоског, Наша реч, Скопје , 
25.2.1939).

9' Сопственост ва Љубица Слиевчеввќ, Белград. Портретот бил сликан 

некаде за време на самостојната изложба на Мартиноски во 1939 годвна. 
Во веколку забелсшки во дневвикот на Слиепчсвиќ од почетокот на 
февруари се нагласува дека бвл на посета кај Мартввоски.

92 Сопственикот Ствла Герушевиќ, Врање, ја добвл како подарок од 

уметникот во 1939 годива, кога е довршена.

98 “Младич” е можеби загубената “Право на живот", позната од 

фотографија; гордо асправев младич, во парталава, разградена облека. 
“Цвгавквчки” можеби е температа од колекцијата на МСУ, Скопје, пораво 
сопствевосг на Расгко Пурвќ, која можеби васгаиала пораво, во 1938 годвна.

94 Пјер КрижавиБ, Једанаеста пролеНва изложба, Политвка, 20.5.1939, 6.

98 Павле ВасиБ, XI пролеНва изложба и салон независнвх уметвика, 

Уметничкв преглед II, (Београд 1939).

96 Една од тве личности бил в Раство Пуриќ, од чиј текст дознаваме

извесни детали за оваа јубилејна взложба ,за која е зачувак каталог. 
Изложбата бвла сместена во вовата зграда на Женската грмвазија, а ја 
отворвле Жввавоввќ, претседател ва “Ефимија", и Пуриќ.1 .

97 Н. дело.

98 Изложбата, иаречена пролетна, е одржава од 12 до 20 мај 1940 годива, 

во Офицерскиот дом во Скопје. Мартввоски учествувал co 16 дела, масла 
и цртежи и темперв: “Зел дедо”,... “Убавата Ѓулизар”, “Освојувач”, 
“Убавото чекмеџе”, “Рамадав”, “Наследвикот на дервишот Абдула”, 
“О^биевата измеќарка”, “Крап в кромвд”, “Дојрански верки”, “Портрет 
ва Гурѓовдев", “Отмената Ајша”, цртежи, “Мајка и посмртче” (темпера). 
Цените се движеле од 10.000 до 800 динари.

99 Од мошне изедначевото и еднообразно с.чикањс на Мартиноскм, без 

менуваше на мотивите, произлегува и тешкотијата да ce наредат 
хронолошкв веговвте творби од овој первод.

109 Зачував е оригиналот во ракопис.

'°' Свннша ПауновиЕ, Дванаеста изложба сликарских и вајарских 

радова југословенских уметнвка у Београду, Полвтика, 4.6.1940; 
Тодор МанојловиБ, Дваваеста пролекна взложба у Београду, Време, 
9.6.1940, 11.

'6* Ввди: Аноним, У окввру прославе ослобо^ења, у суботу се отвара у 

Скопљу изложба слика јужиосрбијансхих уметника, Глас Југа, 26.10.1940, 4.

108 За оваа взложба е печатен каталог co список на уметвиците и на 

вивните дела co цените: “Цигавкичка”, “Круши”, “Момче co фес”, 
“Насмеан тревдафвл", “Џанам”, “На одмор”, “Замислената", “Свнот на 
Идриз”, “Цвеќе”, “Тага”, “Младвот џамбаз”, “Рамадан", “Измеќарче”, 
"Младич”, “Девојка co пембе шамија”, Цртеж I, Цртеж II. Ценнте ce 
движеле од 1.000 до 3.000 динари.

'64 Сопсгвевост на Нули Бојаџвев од Лугаво.



I®5 Според Нули Бојаџвев, под младичот била насликана млада жеиа 

која уметникот мвогу ја сакал во својата младост.

10® Веројатно совственост на семејството Бошкови, Скопје.

*07 С. Ј., У оквиру прославе ослобо!)ен>а, у суботу се отвара у Скопљу 

изложба јужиосрбијанских уметника, Глас Југа, 20.10.1940.

Аноним, Три наша позоришна сликара, Позоришни лист 7, (Скопље
1939) , 12-14.

1® Аноним, (Преглед на репертоарот), Позоришви лвст, 12,13, (Скопље

1940) , 16.

IV. Времето на војната
1 Од втората половива на 1941 годива биле праќани во Македовија 

повеќе бугарски уметници: некои за наставници во училиштата, а друга 
за да ги сликаат "ослободеиите краишта”. Бугарскиот окупатор им 
укажувал големи олеснувања, одделувајќи посебни средства за 
поддржување ва овие “уметничкв екскурзии”.

2 Цеко Стефановз., Првата обгца художествева изложба на художници 

отв Македонив вт> Скопие, Цллокупна Бт>лгарнд, 10.12.1942.

3 Оригиналот ве е познат

4 Стефант. Митовт>, XVI обша художествена изложба. Литературент. 

гласљ, 578 (Софив 1942).

$ Види: Асент. Василиевт., Изложбата ва художника Никола Мартиноски, 

Цт>локупна Бглгариа, 3.8.1942.

5 Сопствениците се еден извор, а постојат и фотографвв co изгледот на 

изложбата. (Изложбата била во основното училиште ‘Тоце Делчев", 
разурнато во земјотресот од 1963 годива).

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 весдици”), “Момче co фес II”, “Девојче co 
пембе-шамија II”, “Полуакт на девојче co јаболка”, "Портрет ва цигавско 
детевце” итв. Сопствевост се, според редот на цитирањето: ва 
Александар Тодоров, Скопјс, ва Атавас Икоиомов, Белград, Војо 
Малевица, Белград).

8 “Личвото иредавање на формата уметннкот секогаш го поврзува co 

смисла за психолошка содржина, што се стреми да ја вредаде ве само во 
главите, туку и воопшто во целата фигура. Од тоа се добиват често на 
прв поглед невообичаени пози, кои всушвосг имаат свое оправдување. 
Ков својата композициона дарба, Мартииоски го додава својот квалитет 
на чувствителен колорвст. Особеао му успеваат овве длабокв гамв, што 
не поднесуваат силни контрасти, а звучат спокојно в здржано, без да 
имаат потреба од ефект на пресилиа светлина-сенка” (Асен Василиевт., 
в. дело).

9 Види: Стефавг Ставчевг, Втората обша хуцожествена изложба на 

художниците одз. Македонив, Цддокупна Бглгарм, 10.4.1943.

*0 Тој ја добил од Мартввоски во 1943 година.

Ч Сопственост на д-р Стојан Боздов.

*2 Тоа го тврдеа, меѓу другвте, веговите роднинв Перо Нича.покојввот 
Ѓррѓи Харилега в др.

Сопственост на Галеријата Никола Мартвиоскв во Крушево. 
Всушвост, го претставува ликот ва роднивата на Мартивоски, Ѓорѓи 
Хацилега.

V. Социјалистички реализам
1 Лазар ТрифувовиБ, Српско сликарство 1900-1950, Нолит, Београд, 1973, 

250.

2 Видв во таа смисла: Dragoslav Dordevid, Socijalistiiki realizam, 1945-1950 

bo: 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. 

2 Под фирмата “Друштво на уметвиците, ваучвицвте и журналистите", 

оваа взложба опфатнла 19 излагачи. Предговорот во каталогот е од 
Дниче Коцо, Мартвноски изложил II творби (масла, темпери, цртежи 

co молив), co разновидни мотиви, но веќе отпорано присутни во неговото 
творештво: “Селска идила”, “Ученикот Днме”, “Мајка" • темпера, ‘Тлава 
аа девојче”, “Другарв” - молив, “Оро”, “Гамен”, “Убавиот цвет”, 
“Портрет на жена ми”, цртеж (молив), “Портрет ва д-р Спиро Калииски” 
(цртеж co молив). Од нив две дела, “Селска идила” и “Убаввот цвет” 
пропаднале во земјотресот од 1963 година; некои други наслови не можат 
да се поврзат co позиати дела, на пример “Другарчин>а”, “Гаиен”, 
веројатно масла, и двата споменати цртежа.

4 Димитар Митрев (?), Изложбата ва македонските художници, Нова 

Македоиија, 25.XI.1945, 5.

5 Така Д. Коцо истакиува дека во температа “Мајка" е "предадеаа длабоката 

психологија ва мајка која се бори и страда"; дека “Ученвког Диме” е ученик 
беден, во бодар и полв co живот, а во “Убавиот свет” и "Идила”, според 
авторот, “веселиог жввот блика од лиризам”. Се одбележува колоритот co 
префинети товови (“Мајка”, 'Тлава ва момче"), хармоничната композиција 
(“Убавиог цвет”). На Мартиноски тука му се забележува дека '‘графичките 
слемеити” во сликвте co масло “се за сметка и на штета на чисто сликарскв 
елементи”. Посебно внимание му е посветено на делото “Оро". Уватени му 
се редица забелешки од содржински и формалев карактер. Нагласен е 
расчекорот во обработката на одцелни компоневта во сликата, особево во 
третмакот на пејзажот. Коцо смета дека пејзажот воопшто е послаба сграна 
во творештвото на Мартивоски и дека “квалитетот на фигурите” е над вего. 
(Димче Коцо, Првата изложба на македонските художвици, Нов дев 3, 
Скопје 1945,47-51).

6 Н. дело, 48

7 Порано сопственост на Нвкола Кацаволу, Скопје, “Мајка” била 

изложеиа во 1945 годива.

* Cera е сопственост на семејството Мартиноски. За прв пат оваа слика 

била изложева дури во 1949 година како “Бремева жева”.

® Едвиот од нив, цртежот co молив “Партизаии”, всушвост е делото “Две 

дечиња”. Ова дело Мартиноски му го подарил на советскиот писател 
Иља Еренбург, прв неговиот престој во Југославија во 1945 година. Сега 
се наоѓа во Пушкиновиот Музеј во Москва. Вториот цртеж co исг наслов, 
“Две дечиња” се наоѓа кај Галаба Паликрушева , Скопје.

Димитар Митрев, Втората општа изложба на македоиските 
художвицв, Нов деи, 9-10, (Скопје 1946), 56.

" Така Митрев укажува на натуралистички'елементи (“Плонер”, “Млада 

мајха”, “Насмеано дете", “Хрвзавтема"); иесоодветни, “вечовечки”, 
искривени претстави на ликови на современата младина “како детевервцр” 
(“Младинец”); веактуелност, пресилевост на тематиката (“Иди.та”, 
“Пасторала”); недостатоци, некохерентиост на ликовната обработка 
(запоставување на пејзажот во “Идила”; претерано вагласување ва 
“графичките” момеити во сликата “Млада мајка", “Хризантема”) итн.

12 Н. дело, 69.

Се изнесува дека портретите се “голем чекор напред во реалиствчкото 
сликање кај Мартиноски”. Во поблага форма се искажува забелешха за 
сликата “Младииец”, "што гв носи сите белези ва поравешвото 
творештво на Мартиноски, За друга група слики (“Идила”, “Пасторала”) 
се истакнува вввввот лизризам и претераното “мдилизирање" и 
“подвлечената пасторалност”. (Јован Бошковски, Втората нзложба на 
Македонските художшци, Нова Македовѕја, 18.12.1946).

Ч Ваквите темпери се наоѓаат во колекцијата ва семејството 

Мартивоски, во хотелот “Горнца” во Охрид итн.

15 На изложбата на скопските уметниди и на уметвиците од Армијата, 

во иај 1946 година. Пораво сопственост на Благоја Дрнков, Скопје.

15 Може тука да се< датира маслото на картов ”Мајка co дете”, 

сопственост ва д-р Петар Миљковиќ-Пепек, Скопје: а можеби спаѓа в 
во векоја претходва фаза на Мартиноски, евентуално од крајот на 
четвртата деценија.

'7 Сите овие дела се сега во непозната приватна сопствевост во Скопје. 

Блиска им е творбата “Иванка Тривановвќ”, Белград, и таа работена 
како портретна полубиста.

18 Сопственост ва Нкко Този, Скопје.

1® На пример, во цртежите co претстави на деца, совственост на 

Уметвичката галерија во Сараево и на И. Димвтриевиќ, Белград.



20 Дел од творбите ни се познати од каталогот на Третата взложба на 

македонсккге уметвици: тне се уништени или досега не се пронајдеви. 
Тоа се маслата: “Триумфот на младоста”, “Мајстор Киро Ивавовски, 
новатор во начинот на ѕидањето”, “Оро на братството и едивството на 
фестивалот во Штип 1947 год.”, "Две бригадврки од Хаинбоасхиот 
премин (Бугарија)” “Жетва”, “Од пругата Перник-Волујак”.

22 Киро X Василев, Третата општа взложба ва македоиските Јгуцожници, 

Нов дев 1-2 (Скопје 1948), 122-130.

Така авторот за “Удараикот” вели дека ја “типизира нашата гордост, 
нашата прекрасна и славна младива”; портретот на “Мајсторот Киро 
Ивавовски” е “вндавидуализиран лик” во кој можат “јасно да се 
прочитаат, за раздика од ликот на младиот ударник, трагите од 
скорашниот ропски труд и чемерен живот”. Додека “изблик ва радосен 
трудов полет Мартиноски успева да покаже во “Сејачката”, но во 
вејзината несмасно замавната рака тој уште му плаќа данок на 
ватурализмот”. (Н. д., 126).

22 Двете први дела се уништеви. Се чини дека X. Василев доста точно 

ги забележал ведостатоците. Потешко е да се прифати неговата авализа 
ва ликоввиот квалитет на другите разгледуванв творби; особево 
негативвата оцеиа иа маслото “Ники”.

24 Како и X. Василев и Д. Митрев гв дели делата на Мартиноски на оние во 

кои реалистичквот метод веќе е еввдевтен и на онне во кои сб уште има 
осгатоци од формалистички и натуралисгички решевија: во “Триумфот на 
младоста”, Жетва”, “Две бригадирки од Хаин-Боас” итн. (Димитар Митрев, 
за Третата изложба на македоноогге художници, Нова Македоаија 20.1.1948).

22 Маслото го претставува ликот на постариот син на Мартиноски и е 

совственост на семејството Мартиноски.

2^ Претставеа е поргретот на писателката Милка Жицива, од 1947 годиаа, 

кога заедао co Мартиносаи престојувала во Бугарија, во градот Балчик.

22 Тоа се, на првмер, цргежвте co молив “Ранет партизаа" од Галеријата на

H. Мартиноски во Крушево (едва варијанта се наоѓа и кај семеј. Мартиноски, 
Скопје), “Падват борец”, од Уметничката галерија во Цетиље итн.

28 Можно е некои од маслата; темаерите в цртежите co молил од работни 

акции и од борбата да аастааале и во 1948 година.

2® Едиата слика е сопствевост ка Л. Колишевски. а цртежот - на 

семејството Мартиноски.

20 Кај семејството Мартиноски се наоѓаат неколку автопортрети на 

уметникот. Еден од нив, работев во масло ва картон, на кој Мартшоски е 
предаден во профил, е веројатво од 1948 годива. Второто масло “Ники” 
(постариот син на Мартиноски во цел раст, како пионер), е настанато во 
1948 или на почетокот на 1949 година. Овие дела вајчесто ве се потпишааи.

21 Сопственост ва семејството Мартивоски. На изложбата беше 

изложена и сликата “Бремена жена", од 1945 година, "Ристо Батроски - 
иосител ва орден на трудот", потоа неколку темпери од НОБ и од 
младински акции.

22 Славко Јаневски, Четвртата изложба на уметвиците од Македовија, 

Нов ден, 5 (Скопје 1949), 300-311.

22 Најголем број од нив се ваоѓаат во колекцијата на Уметаичката 

галервја во Скопје, потоа на неколку места во Охрид, итн.

2^ Аноним, По поаод Четвртата изложба ва македонските художници, 

Нова Македоваја, 5.6.1949. Во оваа дискусија учествувале, покрај 
взлагачите, и тогашвиот ректор на Универзитетот К. Миљовски, 
министерот за просвета Д. Мире, секретарот ва Сојузот на ликовните 
уметввци од Југославвја Б. Шотра, а Славко Јаневски, писател, одржал 
реферат за изложбата.

22 Marko Celebonovid (?), IzloSba likovnih umetaika Makedonije, Umctnost

I, (Beograd 1949), 70. Co текстот e репродуцираво делото “Портрет” 
(всушвост: “Портрет на Милан Батроски ударвик ва трудот”).

20 Види: Коле Чашуле, За звачевето на I конгрес на КПМ, Нов ден 1-2 

(Скопје 1949), 1-15, кој укажува дека во ликоввата уметвост сб уште има 
“загнездеви формалистичко декадентки сфаќања”.

22 За жал, некои други дела ва Мартввоски од 1950 година, изложеви в 

на годишвата взложба ва ДЛУМ, не се зачувави или ве можат co 
сигурност да бидат вдентифихувани.

28 Се чини дека слкката настанала кон крајот ва 1949 година, а дека 

бвла довршувава и доработувана во 1950 годива.

29 Сопственост се на Галаба Палвкрушева, на семејството Талевски в 

Уметвичката галерија во Скопје.

« Првата, за ретроспеиивната изложба во јули 1950 годива, е објавена 

во “Уметност” бр. 2, 1950 година, како новввска белешка и на латиница. 
Bropara е кратка рецензвја: Бранко Заревски, Низ изложбите на 
ликовввте уметнвци, Нова Македонија, 7.7.1950 годвва. На оваа изложба 
Мартиноски гв излагал, покрај веќе разгледуваните дела, уште и маслата 
“Курир”, "Мавровчаш”, “Ударници”, “Мртва природа” и два цртежа, сите 
од 1950 година.

2^ Коле Чашуле, По повод Петтата изложба на ликоввите уметнвци. 

Впечатоцв и размислуваља, Нова Македонкја, 24.1.1951 година.

42 Така Д. Ѓорѓевиќ го вбројува Мартиноски меѓу малиот број уметвици 

ков успеале во перводот на социјалиствчкиот реализам да остварат 
сведоштва за поамбвциознв уметнички резултатв (Dragoslav Dorflevid, 
Socijalistiiki realizam 1945-1950; во: Nadrealizam i socijalna umctnost, MSU, 
Beograd 1970).

VI. Обиди за обиова
1 "... Зар Мартвноски не влева респект како сликар co своите “Две 

селанки од крушевската околија” и “Портретот на жената", за разлика 
од неговите платна co тематика од изградбата изложеви на Петтата 
изложба... И затоа ве е многу чудно што Никола Мартиноски на оваа 
изложба се појавува само co фигури и портрети каде што се чуаствува 
веговата зацврстена форма на сликата, одмереноста во потезвте и 
вкусвото распорецување на линиите” (Јордав Леов, Низ Шестата изложба 
на македоиските ликовни уметници, Нова Македонија, 21.12,1951).

2 Кирил Мил>овски, Некои мвсли по повод Шестата изложба на 

македонските ликовни уметници, Совремевост, 5 (Скопје, 1951).

2 Anonim, О Makedoniji i izloibi makedonskih umetaika, Umetnost 3, 

(Beograd 1951), 3-5.

4 H. дело.

2 Димче Коцо, Осмата взложба на македовските уметници, Нов дев X 

(Скопје 1953), 72-79: Двмче Протуѓер, За и околу едва критвка, 
Совремевост III (Скопје 1954), 229-235.’

6 " .
° Присутен е на свте изложби на ДЛУМ, што се одржуваа во Македонија 
и во други краишта на Југославија: во Загреб, Белград, Љубљана, 
Сараево, Титоград втн.; иа Сојузнвте изложби (почиувајки од 1949 
годвна, тве се одржавв во вајважвите културци центрв на поранешиа 
Југославија). Потоа и на изложбата “Половииа век на југословенското 
сликарство”, 1953 и 1954, одржана речиси во цела Југославија, 
Мартввоски беше заставев на редвца тематски изложби, посветени, иа 
пример, на пејзажот во Македонаја, НОБ в Револуцијата, одржани во 
Македонија и надвор од неа. Во стравство Мартиноски беше претставен 
co свои цртежн на Биеналето “Бјанко е неро” во Лугано (1956), во 
Мексвко (1957), Норвешка (1958) итн. Co сликарство беше заставев на 
изложбата иа четворѕца уметници од Југославија во Њујорк и Вашивгтон 
во 1954 и 1955 годвва, а во 1958 година ва едва изложба ва 
југословевското сликарство во Кавада итв.

2 На изложбата е очигледва бројвата вепропорцвовалвост и дури 

целосвото запоставуваље на одделни фази од иоранешното творештво 
на уиетникот, за сметка ва поновото. Особево е неупотреблив каталогог, 
co погрешни датврања, особево на постарите дела, не се наведеви други 
воказатела освен техниката. Беше издадена в пригодна публикаднја во 
врска co оваа изложба, co репродукции во црно-бело в боја, co истите 
ведостатоцв, дурк и co погрешно поставени репродукции на делата. 
Предговорот е од Димче Коцо.

8 Двмче Коцо, Јубиларна изложба Николе Мартивоског, Политика, 

5.10.1955.

9 Антоние Николовски, Ретроспективна изложба на Никола 

Мартввоски, разгледи 19 (Скопје 1955).

2® Ањес Амбер, По повод взложбата на Никола Мартииоски, Нова 

Македоаија, 25.9.1955.



Ч Види: Коста Балабавов, Интвмен допнр co сликите на Нккола 

Мартиноски, Нова Македонија 13.11.1958.

12 Гордана Дивјак-Арок, Македоиски уметници у Новом Саду, Двевник,

28.6.1959.

'3 Во Дижон Мартиноски излагаше околу 40 дела (масла. темпери, 
цртежи, пастели) што опфатија разии мотави: портретн, мајки, мртви 
природи, фигури и сл. Меѓу написите ге одбележувам: Louis Gerriet, Un 
Peintre et un dessinateur de talent: Martinoski, artiste Yugoslave.Lcs depeches, 
8.9.1959; J. V., Un peintre Macedonian de talent: Nicolas Martinoski, Le bien public,
9.9.1959.

84 Димче Протуѓер, Десет годиви слободно творештво, Современост... 

(Скопје 1955); Здравко Блажевиќ, Единаесетта изложба иа ликоввите 
уметвици од Македонија, Н. живот, 21 (Скопје 1956).

'5 Миќа Поповиќ, Зрелост и неслолуки на македонското совремево 

сликарство, Разгледи 1 (Скопје 1954), 10.

™ Види: Димче Протуѓер, Ликовни проблеми, Н. Македонија, 25.12.1952; 
К. Катин, Јубилеј сликара Мартиноског, Вечерње новости, 24.9.1955; 
Павле ВасиБ, Савремена макѕдовска графика, 16.11.1957; Taopi^e ПоповиИ, 
Македонска паворама, 18.11.1957; Светозар ДомиН, Тринаесетта годишна 
изложба ва ДЛУМ, Совремевост 1 (Скопје 1959); Павле ВасиБ, Савремена 
македонска уметѕост, 4.12.1959 итн.

И Аионим, Македонските лвковна уметници за изложбата на 

современата француска уметиост, Нова Македонија, 10.6.1952.

18 Помалата слика е во Хотел “Горица” - (Охрид), а поголемата кај 

семејството Мартивоски и е доста оштетева.

Авоввм, Разговор co Никола Мартиноски, Нова Македоввја, 25.5.1952.

Мартиноски само во текот на летото престојувал во Крушево; a 
фактот дека делото било изложено во март 1953 година, покажува 
дека 1952 година треба да се смета како почеток на фазата ва 
крушевските мотави во творештвото на Мартввоски. Во текот на една 
деценија тој работеше главно во три куќи: ва семејствата Борјаровци, 
Хрисик и Хаџилега. Лицата што се предадени во веговите слики, од 
сите возрасти и во разва облека, се најчесто роднвки, првјателв, 
иознајницв. Неколку лвчности особено држеле до тоа да бидат 
обработеии како моделн ва Мартиноски. "Режирањето” ва сцевите 
од страва на Мартиаоски било условево од реалвоста дека многу 
прикази на настани од животот на крушевсквте луѓе ае можеле да 
бвдат направени на самото место, виту тие аастани се случувале кога 
ва Мартивоскв “му требале”.

21 Оваа темпера, според А. Челебововиќ, се изделува co својот “гусг 
холорит што дејствува придушево и меко како кадвфе” од другите дела 
на Мартивоски ва изложбата на ДЛУМ од 1953 годива (Алекса 
ЧелебововвН, Изложба ликоввих уметвика Македовије, Политика, 
29.3.1953 год.). За С. Паувовиќ, во “Приемен дев” копирањето на 
фолклорот е одбегвато: “вма тука и македонска боја и македовски 
штимувг и македовска псвхологнја - тоа е Македонија”. (Синвша 
Паувовнќ, Првата изложба на македонските лвковни уметници во 
Белград, Скопје (1953), Современост, 5, 42-52.

22 Под ова масло од Тетово треба да се водразбере слвката “Македонски 
ентериер”, изложена (бр. 94) на взложбата ва ДЈТУМ во 1953 годииа.

28 Сопственост ва Галеријата Никола Мартивоски во Крушево, ова 

масло “Првемев дев” е погрешно датираво во 1948 година, Поверојатло 
е дека оваа слика била взложева во 1952 година на Осмата изложба ва 
ДЛУМ (бр. 95) како “На приемен ден”. Меѓутоа, ножеби маслото е 
направено дури во 1953 годива.

24 На овие масла веројатво се однесува критиката за изложбата на 

ДЛУМ од 1953 годива: “Мартиноски, како в Личевоски, е поврзав co 
нашата средина в веговата личвост е веразделна од нашиот човек За 
Никола Мартнноски има мотиви за обработување повеќе во домашниот 
амбиект отколку во првродата... едев вов свет за вашата публика co 
судрувањаа на разновидвв психолошхв момеити е претсгавен пред нас 
и ни зборува дека Мартиноски вма не само бујна фантазија, човечност и 
желба да победи позитивното и балгородвото, туку и способвост да вајде 
адекватва композиција за ивввото уметничко обликување вадвор од 

определените академскв форми” (Димче Коцо, Осмата изложба ва 
македонсккте уметници, Совремевост, X (Скопје 1953),

28 Се наоѓа во Етнолошкиот музеј, Скопје. Било взложево 

ретроспектвввата взложба ка Мартивоски од 1955 годика, а репродукцвјата 
на оваа дело е означена како “Македонски ентериер" и co годвва 1953. 
Меѓутоа, обата податока се погрешви; самиот Мартивоскв го потаишал и 
датирал делото во 1954 годвна, а името прво било “Приемев дев”.

2® За нив Здравко Блажиќ смета дека “повеќе се работевв врз база на 

колоркстичка ефектавност, додека желбата за обработка на психолошко- 
поргретските проблеми взосганува. Сликар co квалитетот на Мартиноски 
ие би смеел да се воведе само по етвографска елементи. Посилва и 
поиздржава работа му е “Приемев ден” (Здравко Блажиќ, Изложба ва 
здруженаето ва ликоввите уметници од Македовија, Нова Македонија, 
19.XI.1954). Во иствот дух се исхажува и Д. Протуѓер( Деветгата изложба 
ва македоаските ликовни уметвици, Разгледв 25 (Сконје 1954), 2.

27 Слвката е кај непозват сопствеаих во Белград.

28 За сликата “свадба" од 1955 годива се вскажавк веколку патемни 

оцени. Така 3. М. (?) одбележува: “Според зборовите ва Мартвноски, 
иајтешко е да се изрази спецвфично провѕвциската македовска и 
воопшто европска средива. Тој ентеркер Мартиноски долго го студира 
и неговото помедво платно живо зборува за видлввиот успех. Неговата 
“Свадба” ја открвва таа средива, нејзивите луѓе, ва еден близок, 
вепресилен начин... шаревилото на колоритот не достига - но е дадево 
богато во ввстинските взворнв бов и неупадливо (J. М., 25-години 
напори и успеси - По повод јубилејот на Никола Мартиноскв, Нова 
Македонаја, 18,9.1955). Според едев друг критичар, Мартивоскв во 
своите ентервери “усиеал да ни го долови македовскиот амбвевт”, прв 
што се споменува слкката “Свадба” (Автовие Нвколовски, 
ретроспективна изложба на Нвкола Мартиноски, Разгледв, год. II, бр. 
19,18.9.1955,4-11). Причината да ја наслвкаоваа “Свадба" в векои други 
дела, ја има формулирано самвот Мартвиоскв: “Во стремежот да 
овековечам едво време што умира... во последио време му посветив 
особено ввимание на сликањето на локални мотивв. Неодамва ја 
васликав "Крушевска свадба”, вотоа тип на стара жева која co својата 
носија исчезнува, како и на стар човек co македокската восвја ввкава 
’’автерија” и други мотиви (К. Катив, Јубилеј сликара Мартвноског, 
Вечерв,е новости, 24.9.1955).

29 Веројатно едва од овие две “Свадби” била взложена co ДЛУМ, во 1956, 

вод бр. 68, а другата во 1957 година под бр. 73 на каталогот.

30 Оваа слика ја датирам во 1957 годива; “По весеЛба" € дело рд 

белградската изложба ва ДЛУМ, во 1957 година, сега во МСУ во Белгр'ад, 
под погрешен наслов “Свечевост”.

83 Јосип Делопо определува дека “...Мартиноски « најцврст во својата 

швроко конципираиа фигурална композицвја “По веселба”: таа беше 
претставева на изложбата на ДЈГУМ во Загреб, во јануари 1958 година 
(Josip Delopo, Za strozi kriterij, Vjesnik, 12.1.19580.

82 Видовме дека “По веселба” била изложена иа изложбата на ДЛУМ 

од 1957-1958 годива во Загреб. За двете “Свадби” е потешко co сигурвост 
да се тврда дека биле излагани иа годишната изложба ва ДЛУМ.

38 Првата слвка се наоѓа во Торонто, Канада (кај д-р Алексавдар 
f орѓневски), датврава во 1958 годвва. Нејзината варвјанта од 1959 годива 
се наоѓа во Собраиието ва РМ, Скопје. Третата е во Галеријата ва Никола 
Мартвиоски, Крушево.

84 Овие две дела се првите работевв во куќата на Хаџнлега, веројатно 

во 1958 година. Поточво е овие слики да ги означиме кахо "Крушевскв 
ентервери”. Позвато с дека дела co такви мотиви биле изложени во 1958 
година, на саиосгојната изложба на Мартивоски во сопственото ателје.

35 Така А. Николовски истаквува: “Мартвноски... слика едва ствариост, која 

се бори да опстане , co свте вавики, предрасуди, обвчаи в одвосв. Една 
сгварвост што се уште живее, велвчава до култ, во свеста на тој обичев 
човек, co која тој е психичкв и материјалво сраснат...” (Антовие Нвколовскв, 
Самосгојва взложба ва Н. Мартиносш, Разгледи 1 (Скопје 1959).

8^ На самостојната изложба ва Мартивоски во Скопје (1961) во каталогот 

под бр. 1 е “Крушевскк амбвевт”, а под бр. 17 “Свадба”. Првото масло, 
датвраво од 1960 годвва, сега сопственост на Уметвичката галерија, a 



второто на Стопанска Комора ва РМ и е од 1961 година. “Крушевски 
амбиент” од есевската изложба на ДЛУМ во 1961 годива, сега е во 
Галеријата на Никола Мартвноски во Крушево.

37 За овие последвв дела на Мартиноски од фазата на крушевсквте 

мотиви вскажувањата ва критиката се општо земено скржавв.

38 Во аависот: М. N., Makedonski slikar Nikola Martinovski: Kako se razvija 

likovni zivot u N. R. Makedoniji, Narodni list, Zagreb, 20.1.1954,8. Мартиноски 
ja искажа таа своја горчлива оцеиа за периодот ва социјалистичкиот 
реализам, како загубено време во своето творештво.

39 За А. Челебововиќ сегашните цртежи (1953) на Мартивоски 

произлегуваат од "линеарноста ва неговите векогашнв слвки и цртежи" 
(Алекса ЧелебововиН, Пртежи Нвколе Марвноског, Борба, 16.9.1953. 

Слично е мвслењето в на А. Луковик, (Алексавдар Луковиќ, Никола 
Мартввоскв излага во Белград, Нова Махедоаија 4.10.1953).

40 Според A В. Михичиќ: “Мартиноски сака во цртежот да 

филозофира, да поучува, да порализира, да флертува co литературата 
в да ја подвлекува церебралво-илустративната нота за сметка на 
ликоввата, а тоа е особеност на Германците... Париската копмоневта 
во уметвоста на Мартиноски е бегањето од баналноста ва 
секојдневието и ликовно-изразвата проблематика” (Андро Вид 
Михичиќ, Рвтмите на Никола Мартиноскв, Разгледи 6 (Скопје 1954), 
9. Ф. Шијанец ја подвлекува современоста, актуелноста, автономвоста 
на изразвите средстав на Мартиноскв. Откако го споредува co 
“визиоаерите”, co Модилјааи, Шагал, Паскен в Грос, нагласува дека 
“аеговата цртачка уметаост допира толку длабоко во сферата на 
изворнвот македонски говор", така што во прикажаниот материјал е 
толку самостојва и интимна, што нема потреба од никаквв објасвувања 
или цополнителни укажувања (F. Sijanec, Nikola Martinoski v Mali galerii, 
Na8i razgledi, Ljubljana, 21.11.1953). Модерност, оригиналаост, 
аедубиозна концепција, акцеатирање иа општочовечкото в 
социјалвото, открива кај Мартивоски и I. Деполо (J. Depolo, Satire i 
lirizam Nikole Martinoskog, Zorba, Zagreb, 21.11.1954).

41 Ф. Швјанец ja подвлекува високата цртачка култура на Мартиноски, 

што е резултат ва спонтавото освојување на вајблагородните и 
најтипичните особвнв на автохтоната “старомакедовска традвција”. 
Покрај взразнтото чувство за декоративвост и убаввот тек ва лвввјата, 
фолклорните елемевта на Мартииоски немаат ввхаква врсха co 
“фолвлоризвраљето" Во неговвте цртежи повторно заживеала 
потребата од ивтимво уметвичко обликувавата естетичност аа старите 
фрески. На друго место се подвлекува дека кај Мартивоски има малку 
изразито македонски, регвовалао озвачеви мотвви: “Селска адила”, 
"деца”, “Луда вгра” и векои други, каде во аосиите се одразува 
“македонското вародво живеење” (В. В., Risbe Nikola Martinoskega, 
Ljubljanski dnevnik, 14.1.1953). Едев друг автор (Cevc, Rastava rizb Nikola 
Martinoskega, Slovenski poroSevalec, 22.11.1953) исто така смета дека 
македовскиот уметввк мвогукратао е врзав за своето подвебје.

40 Во “Словенскв ворочевалец” се спомевува ‘’вадреалиствчката 

обликовва волја”, елемевти на “детски примвтивизам” в експресиоввзам. 
Според А. Б. Михичиќ, во цртежот “Старост, "Човек и зло” во “волипското 
вреплетување" се гледаат метаморфозиравв луѓе, пердања и змејови, a 
во цртачкиот опус на Мартивоски има мвогу “халуцивавтии” сцевв.

43 Во наведените критвки, повеќе се ивсистира ва севзуалвоста, на 

лиричвоста на цртежите, co "љубовни мотиви”. Повеќе ввсиствра ва 
другв момевтв Антовие Николовски, кој одбележува: “Тоа беше 
изложба ва лесни дввжења ва лввијата, ва лирски ритми, паворама ва 
љубовви умвлкувања и заговарања, ва еротска игра ва половите, 
взложба полна co алузив и сатира, ва теми што го опкружуваат, овој 
ваш мал свет хој тешко се откажува од наследевите вавики” (Автовве 
Нвхоловскв, Самостојвата изложба на Никола Мартвноскв, Разгледв 
1. (Скопје 1959).

44 Ф, Швјааец встаквува дека изложбата ва Мартиноскв е едва од 

вајвнтересните “што cue ja имале во воследво време... Такви изложби 
од современата југословеаска уметвост сакаме што повеќе”. Според С. 
Паувовиќ, цртежите ва Мартиноски взложевв во Белград (1953) се 
изделуваат во целокупната ваша ликовна уметвост “и по својата 
орвгииалвост и по својата сила" (Сиввша Пауновиќ, Изложба ва Никола 
Мартивоскм во Белград, Совремевост 9, Свопје 1953). М, Поповиќ тврдв 
дека Мартиноски “прави моментално цртежи ков по орвгиналвоста и 
зрелоста стојат васпоредно co најдоброто што е создадено во повоевата 
југословенска уметност” (Мвќа Поповиќ, Зрелост в несволуки ва 

македонското современо сликаретво, Разгледи, Скопје 2, Разгледи, 1954, 
10).

49 Види: Автовие Николовски, Ретроспективна изложба ва Накола 

Мартвноски, Разгледи 19 (Скопје 1955).

40 Неков пастели се наоѓаат кај семејството Мартиноскв.

47 Неколку од овве слвкв се датврани во 1953 година, во каталогот на 

изложбата ва сликарите Коњоввќ, Мартивоски, Михелиќ, Хегедушиќ, 
одржана во САД во 1954 и 1955 годииа.

48 Leslie J. Portner, Technique and the Artist, The Washington post ant Times 

Herold, 14.11.1954.

49 Florence S. Berryman, News of Artists and Exhibitions, The Sunday Star, 14.11.1954.

9® Toa ce маслата “Идила”, “Музичка екстаза” и “Симфовија" (кај 

семејство Мартввоски).

51 Ова платио е излагано на изложбата ва ДЛУМ од 1954 в 1955 годвва 

во Белград и Загреб, в веројатво ве е сликата “Мајка co дете” од 
изложбата во 1954 годвва во САД.

33 Оваа “Мајка co дете” била взложена на самостојвата изложба ва 

Мартивоскв во веговото ателје, хога в “Довлка”, темпера, исто од 
1958 годива (Н. Теохарева), во која оваа тенденција е всто така 
забележлива.

93 На ретроспективвата изложба на Мартиноскв 1955 годива било 

изложево маслото “Плетење” од 1954 гоцина, додека другпат е 
означено co 1953 годвва (ввли на РМ, Охрид). “Портретот ва жема” 
е сопствевост на Народввот музеј во Охрид, “Убавата Довка", 
односво “Студија ва глава” и “Старвца co кафе” е во Уметввчката 
гелрија во Скопје, а "Донка” во Галеријата ва Н. Мартивоски во 
Крушево.

94 Toa ce, ва пример, маслата “Портрет ва Невева Теохарева”, 1953-1954 

(Н. Т, Скопје), “Жената ва инж. Јоксимовиќ”, 1954 (ввж. И. Јоксамовик, 
Белград), "Портрет ва инж. Пиртовшек" (пораво кај Д. Пиртовшек, 
Схопје), 1955 втѕ.

93 Најголем дел од нив ce ваоѓаат во колекцијата ва семејството 

Мартавоски. Другвте се главво во приватви колекцт во земјата. 
Извесев број е увиштев или оштетен во повлавата од 19#2 и во 
земјотресот од 1963 годива во Скопје.

33 Во взложбиге ва ДДУМ од 1952 в 1953 годика се ваведува температа 

“Рамадав”. На ретроспехтвввата взложба од 1955 година “Рамадан” е 
датирав во 1953, што е поприфатливо.

97 И “Селските свврачи" во каталогот на ретроспективната изложба во 

1955 ce датврани во 1953, а во публикацијата co репродукции за истата 
изложба - во 1954 година. Репродуцвравата варајавта порано била 
сопственост ва д-р М. Попадиќ, Скопје, “Дрвари” се наоѓа во Врњачка 
Бања, а “Три деца" во Уметвичхата галерија во Битола( тоа е можеби 
една од темпервте изложени во 1955); додека “Две деца” е сопсгвеност 
ва семејството Мартиноски.

38 Во првите годиви на шестата децевија Мартивоски работел мвогу 

вомалку масла, co оглед ва тоа дека сѓ до 1955 година вемал вистивско 
сликарско ателје.

99 Ввди: Коста Балабавов, Интвмен допир co сликите ва Мартнносхи, 
Нова Македоввја* 13.11.1958.

3® Тоа е карактеристичво за цртежвте на Мартивосхв во мапата од 1960 

годвва, сега во Музејот 25 Мај, Белград.

VII. Барање ва континуитет
1 Меѓу нив: ва I и П југословевско трвевале (1961, 1964) во Белград ва 

тематските изложби: за портретот (1962), НОБ и вационалвата истораја 
(1961, 1963, 1966, 1968, 1969, 1971) во Скопје, Т. Велес и Белград, 
авгажвравата уметност (1967 и 1969) во Осиек и Словењ Градец, 



надреализмот и социјалвата уметност (1969) во Белград; на взложбвте на 
македонските уметници меѓу двете светски војни (1967), Скопје, и 
современата македонска уметност (1969) во Белграц, Сараево, Скопје, итн.

2 Никола Марганажи беше засгапен co својот "Автопортрет” од 1931/32 година.

2 За делата на Мартвноски е изложево, меѓу другото: Мартаноски 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. Свте овие слики, чудесао изработеви, го имаат 
шармот и оној личен акцент што му првпаѓаат само на сликарот” (М. 8., 
Exposition d'art contemporain macedonien. Los depeches, 17.10.1962).

4 Биле изложенв 26 масла и темпери и 13 цртежи. За целата, освен 

насловот и техниката, во каталогот не е означено ништо друго. (Каталог 
има само за изложбата од 1961 годвва).

Сите означени творби се без димензии и сигнатура.

6 Авоним (Стева Станиќ?), Експресвонистичке екстазе Наколе 

Мартиноског, Борба, 6.5.1966. Во написот: Свет Нвколе 
Мартиноског (Политика, 7.5.1966) Павле Васиќ исто така укажува 
на ехспресионизмот на Мартиаоски, што навлегол во “аналитичка 
фаза”, а посебво ја вагласува “еротичната нота” во последвнте 
слики.

2 На изложбата (8-30.6.1969) имаше 29 масла и 86 цртежи и теѕшери. 0о сликите 

мотивите беа свадби, мајки co дете, ликови ва цигански девојки, мртви природи 
ити., едеи “Автопортрет” од 1969 година. Цртежите обработуваа најмногу 
мајки co дсте, одделни или групни претстави на фигурв итн.

8 Предговорот е пишуван од Борис Петковска. Останатите прилози се 

подготвени од колегиумот на МСУ, Скопје, co пропусти и неточности.

9 Ворис Петковски, Никола Мартиноски, слики и цртежи (предговор) 

МСУ, Скопје 1969.

Вади: Nikola Martinoski (1909-1973), Kulturni cental, Beograd 1973 
(предговор: Димче Коцо). Беа изложеви 30 дела: масла, темпери и цртежа 
од 1932 до 1969 година. каталогот содржи неточвости и непрецизности, 
особево во датирањето на делата. Во врска co изложбата на Мартиноски, 
Ѓорѓе Кадиевиќ одбележува: ...’’експресионист по темпераментот к 

иатимист по иенталитетот, овој, во вистивска смисла иа зборот, 
национален македовскв слвкар имаше необвчна, вредна смисла за 
мовумевталао. Должејќи му на споменот за охридсквте икони, 
незабележливо слични на византиските Одигитри и Млекопитателвици, 
никако според стилот или иконографската шема, туху според гордото 
возвишево чувство на мајчинството.”

II Тоа беше избор на 56 дела (масла, темпери, цртежи) на Мартииоски 

од колекцијата на Уметничката галерија, МСУ и Музејот на град Скопје, 
ѕастанати од 1930 до 1970 годива. Во каталогот има веточности во 
датарањето, не се одбележави снгиатурите итн.

'2 Отпечатен е нов уточвет каталог за колекцијата на Галеријата.

*2 Ввди, забелешките бр. 4,5,6,7.

Види особено: Павле ВасиЕ, Време младих уметниха, Политика, 1.3.1969; 
Миодраг Протиќ, Творечко достигаување на светот, Нова Македоваја, 
9..1969; д-р Катарнна Амброзиќ, Македонската уметност денес, Разгледи
III (Скопје 1969) втн. Во ваписите е подвлечеиа положбата и звачењето 
ва Мартиноски во македонската уметност.

'5 Оттуха звачењето ва поврзавоста ва Мартиноски co некои од 

тековите на совремевата уметност. Можеби најсуштински се изразува 
во еротските елементи на неговото творештво. II Кабан смета дека 
само едев слободен дух е способен слободно да зборува за сексот в да 
се инспирира, од него, дека “еротската уметност предава една 
навистива револуциоверва порака. Таа бара прикажување на 
слободата, не само во сексуалвата област, туку в во секоја сфера ва 
општествеввот живот”. (Pierre Cabanne, Psychologic de Part erotique, Paris 
1971).

16 Ha Мартввоски му беше блиска карактеристихата ва гериавскиот 

експреснонизам, да ја предизвикува хшгохризијата, социјалните забранв

\\

и сексуалвите табуа ва Европа. Како што вели Кабав, ексвресионвствте, 
“измачувани co еротски опсесии и фројдовски алузии, му се доверуваат 
на инсгииктот, ја егзалтираат примитивната сексуална дивава” (в. дело, 
во забелешката бр. 15).

12 Така Матис, во илустрацвите за поемата на Маларме “Повладнето на 

сден фаув” (1933), сака да вб потсети ва “вагонската” едноставност и 
ввталвост “на цртежите ва грчките вазни в фреските co еротска 
содржина во Помпеи и Херакуланум, вели Е. Лусв-Смвт. За Пнкасо тој 
нагласува дека користи “модернизирана верзија на некласичниот ствл” 
и како средство за взразување ва “еротската тема”. Најблиску до целта 
каде еротското е мешаво во квази-класични мотиви, се декорациите на 
Пнкасо работеии ва херамика во текот на седмата деценвја: претставв 
аа агресввнв “сатири” кои напаѓаат жеви (види: Edward Lucie-Smith, 
Erotiram u umjetnosti Zapada, Beograd 1973, 156-157). Видете в: Борис 
Петковски, Античхата традиција во совремевата македонска ликовна 
уметност, во; За махедоиската уметвост, Наша мисла, Скопје 1989.

'8 Борис Петковски, Одразот на скопсквот земјотрес во делата иа 

ликовките уметници, Разгледи 6 (Скопје 1971), 564-584.

19 Карактервстична е за цртежот на Никола Мартиноски "... неговата 

засвовавост врз едва нагласеиа индивидуална луцидност ва уметввкот: 
способвоста да се проникне во суштествената пластична оформеност 
на некој мотив и, потоа, еруитивво да се извлече апстрактната графичка 
лакеарвост ва цртежот. Цртежите на Мартиноски се сраснати co 
тековите ва уметниковвот лвковев израз. И низ кив постојано се 
остварува таква експресиввост низ која уметниковото внатрешно “јас” 
се искажува co немирва сила, го претвора потегот, линијата во посредикк 
ва некаква вепрестајна катарза” (Борис Петковски, н. дело, 573).

Одделни дела co тематиха од скопскиот земјотрес се третврани 
реалистичко-дескрипитивно; други - во духот ва вадреализмот и магичвиот 
рсализам. (Види: Борис Петховски, Одразот ва скопскиот земјотрес...).

Овој мавир е првсутен кај Мартнвоски и во обработката ва сите другв 
ввдови мотиви. Квалитетот на неговите бои в структурата на фактурата 
чесго зависат од грижливоста на уметвикот, кој и сам ги подготвуваше 
своите бои, купувајќв вајчесто пигмевти во прав.

22 Постоеле повеќе вакви дела што сега се загубени или неотхрвевв, a 

кои се слвчни co оваа белградска “Доклка” од 1961 годива.

22 Мартиноски подготвуваше самостојна изложба во Белград, за 1963 

година, речиси исклучително co стакла. Најголемиот бр_ој од.вив беше 
уништен или значително оштетен во скопскиот земјотрес таа годица. 
Неков стакла во цриватна сопствевост исто така се унвштевк. '■Во 
досегашввте встражувања не се пронајдеаи дела co претстави на мајка 
и дете што co свгурвост можат да се датираат во 1962, 1963 и 1964 годава.

24 Ввди каталог: Никола Мартивоскм, Слики и цртежа, МСУ, Скопје 1969.

22 Вадв под број 5, 7,8,9,22, 23,24,27 a 29 од каталогот ва самосгојна 

изложба на Мартиаоски во МСУ, Скопје 1969.

26 Видв за овој "Автопортретот” а: Борис Петковски, Никола 

Мартивоскв, слаки в цртежи (предговор) МСУ, Скопје 1969.

22 Ввди: J. Р. Hodin, Representational Art And Abstraction, London 1970,16,21, 

in: Figurative Art since 1945, London 1970, 16, 21.

28 J. П Ходнн, н.д., 9-34.Меѓутоа, Мартиаоски силно ја "вајави" "обновата 

ва слаката" тој бликот на неоекспресаовистички остварувања , особено 
во Германија: co оглед цеха тве појави обичво се врзуваат за осмата 
деценија, Мартиноски co некои свои дела од крајот на седмата а до 
смртта во 1973 годива (маслото на стакло Титари”, 1966, да речеме), 
навистина временски им предвичи; а концептуалво и ликовво сосема 
ги дефиввра (видв: Klaus Hofher, L'art contemporain, K61n 1992).



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: form 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 contemporary cultural history of Macedonia.

In the monograph we have paid special attention to all types of Martinoski’s artistic expression 
and they are the subject of our main interest. Hence, the rich life of this artist is presented here to explain 
his creative personality.

LIFE

Nikola Martinoski was bom 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 Ilinden Uprising (August 2,1903) which was a heroic and unequal struggle of Macedonians 
against the five centuries 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 Martinoski began his elementary education in the Romanian grammar school in 
Skopje (1910). During this 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 educa
tion. From 1918 to 1920 Martinoski studied at the Serbian high school.

During these yearn 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 Bucharest: 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 Bucharest, Martinoski stayed for a short time in Skopje where he immedi
ately 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 Academe de la Grande 
Chaumiere and the Academy Ranson. His professors were George Bissiere, M. Kissling, A. de la Patteliere 
who helped Martinoski 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 the 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 and 1939) were organized by “Jefimija” asso
ciation of friends of art. He also had one-man show in Belgrade (1931-1932) and Zagreb (1936-1937) 
and took part in many group exhibitions in Yugoslavia and abroad (Prague, Sofia, 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. For 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 were the Skopje intellectuals 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,'1' 
who were in touch with 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 he felt the hardship of the Bulgarian policy for the total spiritual and national 
suppression of Macedonians. In 1942, Martinoski had an one-man show in Skopje and took part in 
several group exhibitions in Skopje and Sofia. Then, in 1943, the artist withdrew to Krushevo. 
There, Martinoski continued to help the People’s Movement for Liberation, and immediately after 
the liberation of the town in September 1944, he joined in various cultural and propaganda activi
ties. 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 until 1949 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 Parliament, 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 Martinoski was engaged 
in social life and he did not produce many works.



Ill the Fifties Martinoski had many one-man shows of drawings and paintings in the country, 
(1953,1954,1958,1959) and abroad (1954, Paris; 1959 Dijon). Martinoski was in touch with world 
trends in modem fine art because he frequently traveled abroad. In the Sixties Martinoski was very 
active: he had one-man shows in Skopje (1961,1962, 1965,1969,1970) and Belgrade (1966): he also 
took part in many group exhibitions in Yugoslavia and abroad among which the big Yugoslav exhibition 
in Paris 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 established with a'dozen of his works.

Martinoski had the honor 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 7,1973.

CREATIVE WORK

I. THEBEGINNINGS

1. SKOPJE (-1920)

Nikola Martinoski showed an interest in drawing during his first school years in Skopje. He 
learned a lot at the workshop of Dimitar Andonov Papradishki. By 1920, Martinoski created his first 
beginner’s works, mainly motifs copied from postcards in colour.

2. BUCHAREST(1920-1927) - -i'

In Bucharest (1920-1927) at the Fine Art School Martinoski acquired a considerable profes
sional education. Then he became acquainted with the Romanian art of that time, which apart 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 were important for his 
development as an artist. Starting with embellished portraits and finishing with portraits done attuned 
expression (“Portrait of a Romanian Gypsy”, “A Head of a Child” 1926). For his work “Nude Woman” 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.

3. PARIS (1927-1928)

Martinoski’s stay in Paris is of a particular significance for the development of his creative work. 
By the time Martinoski arrived in Paris, many modem 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 complex creative environment showed a particular interest 
in the painting of Modigliani and Soutine. He was also influenced by M. Kissling and Pascin. He became 



familiar with French, German and Flemish expressionism, with the art of A. Derain and P. Picasso. This 
influence is obvious in his “Paris period” and the few years after it which is of undoubted importance for 
the development of the whole of contemporary Macedonian painting. In Paris, Martinoshi (as well as 
Lazar Lichenoski) took part in an exhibition of Yugoslav artists in 1928, with two landscapes, now un
known to us. In Paris, Martinoski created three oil paintings: “A Head of a Woman”, “A Nude Woman 
with a Hat” and “A Lady with a Cat”, with elements taken form the Paris examples. In Paris, he also 
created the oil-painting “Chess-Players”. According to its style it belongs to postcubist expressionism. 
The Masculine figures are massive with square and round expressive shapes of the bodies and heads.

II. THE FIRST SKOPJE PERIOD.

From 1929 to 1944, Martinoski experienced a complex and heterogeneous creative develop
ment. It passed through several phases that are related to the artist’s life and are authentic document of his 
humane characteristics.

1. THE PHASE OF EXPRESSIONISM (1929-1932)

The period is for Martinoski an important turning-point in all his further artistic career. His role 
in Macedonian fine art was then established by the means of penetration into the trends of contemporary 
art and by his attempt to overcome the limits laid down by the time and 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 “A Still Life”, “In the Market-place”, “Apple Pickers I” and “Apple Pickers П”. The 
critics noted that the artist had abandoned academic means of expression, that he had learned the tech
niques of impressionism, cubism and expressionism. In fact, Martinoski tended towards the geometrical 
simplification and decorativeness and restrained, fairly cold leveled colour. In 1929, he also created “A 4 
Portrait of a Young Philosopher” which is the beginning of a new way of expression for Martinoski. 
Similar to this is the oil painting “A 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 characteris
tics 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 metaphori
cal motifs. With these works he became closer to some of the artists of Parisian School (de la Patteliere, 
Soutine, Kissling, Rouault, 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 of some members of the progressive Croat group “Earth” established in 1929, especially 
with that of Ignat Job.

Thus, many works of Martinoski’s from the beginning of the Thirties present 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 artists (T. Lautrec, Grosz, 0. Dix, Soutine). Here, Martinoski 
deforms, even makes caricatures in order to underline the brutality of the motifs he is working on.

At the end of 1929 and the beginning of 1930, he created “Wet Nurse” and “A Composition - 
Mother with Child”. These are Martinoski’s first variations on this motif. They are “rendered” with “loose” 
contours of the figures and 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 over filled composition. The forms of the 
feminine and masculine figures are rendered with nervous, detailed strokes, with notable cubist and ex
pressionist inspiration. In 1930, Martinoski also created the oil painting “A Gypsy Girl With Plaits” and 
“The Portrait of Olga”. Especially in the later, the firm shapes, the strong contours 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 expres
siveness 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 later portrays figures with firm, rolling draw
ing, that builds round forms with intrusive movements that are dramatically and rudely rendered. The 
characters are vulgarly simplified, the colours refined with clear shades.

In 1931 Martinoski had two one-man shows and took part in several exhibitions in Skopje and 
Belgrade. His works (portraits, figures, compositions, landscapes, still lifes) were considered as a search 
for artistic individuality opposed to Parisian inspiration and expressionism. That year, he did the oil 
painting “A Landscape form Skopje”, “A Landscape from Soko Banja”, treated in a Soutine manner with 
inverted and convulsively suggested strokes and deformed shapes and surfaces. In 1931, he painted his 
“Selfportrait” rendered with a synthesis of postcubist style and Modigliani’s refinement. In the symbolic 
composition “A Family”, three figures (of a man, a woman and a child) are worked out on a bare back
ground in a cubist and expressionist manner, with particularly emphasized masses of shapes and simpli
fied details on 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 or “broken” with cubist deformed shapes that resemble pup
pets or marionettes (they remind us of the works of Picasso, Grosz, Dix, Kissling). 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 cer
tain cubist treatment. ‘ '1 ,

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.

2. FROMEXPRESSIONISM  TO REALISM (1933-1935)

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 the 
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 completely destroyed and the other one (“Shumadian Romance”) with its pastoral 
motif and treatment shows the artistic tendency to alter his artistic treatment: slightly rounded forms, 
gracious movements and delicate stylization of all details. Such tendencies (still close to Modigliani’s 
style) are notable in many feminine figures of that time.

In the “Gypsy Holiday”, 1933, the scene is rendered with dynamic composition of more figures 
and worked out 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 
lengthened, almost ascetic characters.



In 1934, Martinoski exhibited with ‘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 Rastko Punch’s book “The Backs”. Here, the social motifs are worked out in an expressionist 
manner that deforms the shapes and even makes them caricatures. 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 particularly emphasized and shows similarity to Soutine’s treatment ant to icons. With other feminine 
characters, the forms are sound and delicately worked out, with a refinement 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 although with more delicate treatment which 
tended towards lyrical and poetic expression (in the oil paintings “Mother with Child”, “Madonna from 
Topaana”, “Without Lover”, “Dervish Bektash” and many drawings). There are two landscapes from 
1935 that are certainly among the best of Macedonian pre-war painting.

From the same year are the 13 destroyed frescoes in the Ocean cafe. These symbolic and erotic 
scenes were full of refined sensuality and elegantly stylized and winding forms, close to some of Matisse’s 
works and to some of the German expressionists.

Ill THE SECOND SKOPJE PERIOD

In 1936, Martinoski’s artistic personality had definitely matured. He would sill find his main 
motifs and models in the Gypsy quarters of Skopje, revealing the social reality of pre-war Macedonia.

1. LYRICAL REALISM (1936-1937)

The years up to the very beginning of the Second World War were occupied by Martinoski’s4' 
intensive activity. In 1936 and 1937, he exhibited drawings in Zagreb together with Croat artist Tomislav 
Krizman. His refined lyrical and realistic works on social motifs were acclamated by the critics to “pro
gressive art” (i. e. works that were close to those by the Belgrade “Zivot” group that belonged to social 
art). At Martinoski’s exhibition 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 nostalgic faces, and nicely shaped bodies and heads (“Mustapha’s Love”, “The Gypsy Shirley 
Temple”, “Mustapha”, “Comrade Ramadan”). Most typical of Martinoski’s 1936 drawings are the illus
trations 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” (or “Country Romance”) in a private house in Skopje. It is worked 
out in his previous more emphasized style, close to Modigliani with a decorative treatment of the compo
sition.

In 1937, Martinoski exhibited with “Oblik” in Rome, Skopje and Salonica. The presentation of 
the old beggar “Chamir” and “A Bride” should be particularly mentioned: the latter was influenced by 
Kissling and worked out with careful delicacy and transparently rendered. In 1937, Martinoski did the 
“Pastoral “ fresco or “A Dance”. That is a romantic and symbolic scene with halfhude girls that are 
dancing in a bare landscape.



2. SOCIALREALISM (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 
produced several typical works: “A Beggar”, in rags and with a patch over the right eye, “The Little 
Armenian Emigrant”, “An Albanian” presenting in young boys, sweet faces and careful treatment simi
lar to “A Bride” from 1937.

With his one-man show of 1939, Martinoski also followed this tendency of social realism. 
Presenting mothers with children, boys and girls, he often intrusively stressed some details in order to 
achieve impressions of suffering and resignation. Apart form 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 atmo
sphere of unavoidable danger. Thus, in the oil painting “Grandfather and Granddaughter” the characters 
are portrayed with the bitterness of a hard and unhappy life. Moreover, it is obvious in several mothers 
and children and wet nurses, where sometimes, the social and psychological moments are naturalistically 
emphasized. But, more impressive results are 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 
skillfully rendered, the physiognomies typically presented.

IV. THE WAR PERIOD (1941-1944)

During the war Martinoski’s creative work developed under complex conditions. Bearing all 
that in mind, he limited his art production which by its style followed the previous commitment. These 
painting and drawings were still realistic. Thus, in the canvas “Christmas Carolers” (1941), poorly dressed 
girls are rendered in a winter landscape, following the spirit of the pre-war social art: are strained draw
ing, typical deformations, unimpressive colours. During these years, at first, in Skopje then in Krushevo, 
Martinoski portrayed some character 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. Martinoski also did some land
scapes and drawings with the same characteristics as his previous ones.

After the liberation of Krushevo (September 1944), Martinoski eagerly took up to new commit
ments especially in agitation and propaganda. Then he went to the Headquarters of the People’s War for 
Liberation of Macedonia in Prilep. In those months, Martinoski portrayed works which were themati
cally related to the People’s War for Liberation. In the year of 1944, he made a realistic oil painting with 
a portrait called “Partizan” and a series of drawings on motifs from the partizans’ life and struggle: with 
a fine, firm line he rendered typical personalities and situations and monumental and proud characters.

V. SOCIALIST REALISM

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 creative 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 social realism: a clear thematic commitment (motifs form the People’s War for Libera
tion, 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 1946, there appeared paintings on idyllic and pastoral motifs, scenes presenting boys and girls are 
treated in a different way, with nervous strokes, without thoroughness and refinement. Martinoski’s draw
ings of this period have the same value as his previous works in this discipline.

In 1947, adapted his theme and style to the aesthetics of social realism. In that year, he made the 
oil painting “The Outstanding Worker”, treated realistically with massive and open drawing and intrusive 
contradictory colours. In some tempera paintings and drawings of 1947, Martinoski presented motifs 
from some voluntary mass labor projects and the People’s War for Liberation. Martinoski's creative work 
in 1948 and 1949 is close to this thematic preoccupation. He also produced works on themes from recent 
history worked out routinely and without creative depth: the oil paintings “Ilinden”, “Portrait of Goce 
Delchev”; then several oil paintings on current political motifs “The Congress of the Macedonian Com
munist Party” etc. In 1949, he produced a series of tempera paintings on motifs of partizan 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 gradu
ally 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 certain and skillful commitment.

VI. ATTEMPTS AT RESTORATION

For Martinoski, the period from 1951 to 1960 consisted of attempts to restore his art.
In the previous period Martinoski’s creative work had become considerably less worthwhile. In the Fif
ties, however, there were possibilities in Yugoslavia for the gradual application of the principle of free
dom 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 modernization of Macedonian art influenced his personality and his creative work 
which led to attempts to restore his individual system of expression.

1. CHARACTERSAND 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 foikloric characteristics. He presented 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 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 modem 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.

2. SYMBOLIC EXPRESSIONISM (1952-1960)

In the Fifties, Martinoski produced many drawings and several paintings in a style which he 
himself called “symbolic expressionism”. Among them the drawings produced between 1952 and 1954 
should be pointed out. They express Martinoski’s committed 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 modem art expression: above all, he used his pre-war 
expressionist experience and hence the similarity to some works by Grosz, Pascin, Chagall and the Ger
man expressionists. Some of Martinoski’s drawings are related to Byzantine art, and others contain ele
ments of the art of symbolism and surrealism (“Nightmare”, ’’Man and evil”, “Evil garland” 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 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 (“Victory”, 1952, “The Evil Garland”, 1952, 
“The Problems of Civilization”, 1953, “The Military Game”, 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 Belgrad, 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 drawings of this kind, that 
gradually changed their inner tension with constant artistic innovations. Thus, in the drawings of 1956, 
and especially in those of 1957, 1958 and 1959, there appeared angled constructions and deformation 
whose cubist expressiveness and fantasy in the composition were close to that of some modem artists. 
Martinoski’s art fantasy with extraordinary resources, dramatic and bold positions of the figures in space, 
graciously refined and winding shapes, is especially notable in the period from 1959 to Martinoski’s 
death in 1973.

Some oil paintings exhibited in the USA (1954-1955) also belong to Martinoski’s period of 
“symbolic expressionism”. Close to the drawings of the same period, /hose oil paintings full of sensual 
and idyllic atmosphere and freedom of fantasy (Grosz, 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.



3. PORTRAITSAND FIGURES (1951-1960)

In many portraits and figure compositions of this period a slow and limited stylistic develop
ment is present which levels down form emphasized realism to a freer treatment.

That is the period when many “Mothers with children” and “Wet nurses” were produced with 
obvious gradual changes in the treatment. Some of these paintings on this motif are among the better 
achievements of that period. Several portraits of various characters are routinely worked out: he achieved 
better results in some of his selfportraits: “Selfportrait with Paintbrushes”, 1957 and “Selfportrait” 1960. 
In the former, the expressiveness of the drawing is stressed with mildly caricatured features of some de
tails.

In this period, Martinoski produced works on motifs from Gypsy life. The unattractive, superfi
cial treatment of the characters of all ages and professions, is related to some of Martinoski’s pre-war on 
social motifs. We might point out the more expressively rendered monumental figure of a youth in the 
tempera painting “Ramadan” (1952-1953). Martinoski also produced many individual and group paint
ings 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 
produced a certain number of graphics.

VII. SEARCHING FOR CONTINUITY

Martinoski’s creative work that followed contained very few innovation and was chiefly char
acterized 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 iconographic and compositional characteristics used 
in his previous works. The basic creative strains is related to expressionist commitment. There is not, , 
however, uniqueness in the treatment of various themes. Thus, the motifs freely improvised 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).

1. THE TYPES OF EROTICA 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 reality” and “erotic fantasy” appear in his works very early, and are present in many 
drawings and graphics of the previous decade. '

Erotic fantasy is partially present in many of Martinoski’s paintings and drawings produced 
after 1961. Many oil paintings on canvas and glass are symbolic 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-shaped”, “insects-like” images. Elegant wavy distortion blends 
with caricatural compulsiveness and deformation. In some works (1961-1964), a sort of poeticized, idyl



lie world prevails, while others are full of intrusive emotivermess and eroticism (“A Moon”, 1961, “Ro
mance”, 1964, “Spring Exhaltation”, 1965).

Numerous drawings (1961-1973) are produced with a similar formal and stylistic treatment. 
Here, Martinoski’s artistic vision and refinement are expressed. 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 “mythological” images. They 
are transformed into turbulent, disguising scenes, with elements of sadism and violence. The figures, here 
are completely deformed which remind us of a satirical and naivist treatment, in which the aggressive and 
the humorous blend (“Satyrs and Women”, 1967, “Gentlemen and Nymphs” 1966). The expressive and 
naturalistic stress laid on the sexual is obvious in other works as well (“Spring Exaltation”, 1965, “Ro
mance” 1968): there is a challenging treatment of the whole of the scenes and details.

In the series of works on the motifs from cafe life, the oil painting on glass “Guitars”, 1965/66 
should be pointed out. It confirms Martinoski’s continuous 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.

In several “weddings” (oil paintings on canvas or glass, tempera paintings and drawings) 
Martinoski’s erotic obsession is present in the whole of the scene and individually in the figures of “the 
brides”: they are rendered with nude breasts and provocative behavior (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.

2. THE SKOPJE EARTHQUAKE AS INSPIRATION (1963-1967)
- t

Martinoski’s first drawings that present the Skopje earthquake of 1963 are probably form the 
same year. In the following year he produced a series of drawings in which he freely presented this 
tragedy. They are poeticized, pathetic or dramatic presentation, done with coloured chalks, pencil or felt 
pen. With an elegant and mannerist fine line, which is sometimes continues, interconnected or fractured, 
Martinoski rendered figural compositions placed as scattered in indefinite spaces. Two oil paintings on 
this “earthquake” theme are just routine and unimpressive achievements.

3. SCENES FROM EVERYDAY LIFE (1963-1973)

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, the presentations are length
ened, flexible and often grotesque. In “Wedding” (oil painting on glass), 1969), Martinoski created a 
subtle and colourful atmosphere similar to some of Chagall’s and Mane Katz’s works. Similar to these



“weddings” but in different environments are the presentations of “Card-players”, “Chess-players”, “Con
certs”, “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.

4. PORTRAITSAND FIGURES (1961-1973)

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 the portraits 
he did not search for more impressive solutions, in some group presentations, Martinoski followed ex
pressionism with linearity in the treatment and animated, distorted rhythms.

Among the portraits “The Selfportrait” (in oil, 1969) should be pointed out. It is a synthesis of 
fauvist and expressionist treatment with freely developed forms, intensive colours and impressive psy
chological expressiveness of the character.

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.

CONCLUSION

Martinoski’s historical contributions is of invaluable significance for Macedonian contempo
rary art. In the prewar period he was a mature artist who managed to unite the modem art tendencies of 
the world with our national environment. He managed to integrate the art tradition with modem trends. 
Martinoski’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, undoubtedly, the founder of contemporary Macedonian art. And, as we should 
not forget, he was the inspiration of many young artists.
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ИчРене 176



ИзерЈосиф47
ИкономовАтанасЗЗ
ИљоскиВасилЗ!
Инкиостри-Медењак Драгутин 27,28

Ј
ЈаковлевскиТрпе 169
Јаневски Славко 39,157,170,190,196,207,224
ЈавкуМ. 186
J. a (J. V.) 197
Јоб Игњат 58,59,66,72,75,81,83,91,190,233
ЈовановиќДрага31
Јованчевиќ Борислав 111, 114
Јоксимовиќ Иван 111,198
J. M.197
J.C.195

К
Кабан Пјер (Cabanne Pierre) 199
КадиевиќГорѓе 228
Капетану 183
Каралиќ Предраг 65,187,210
Караматиевиќ Пиво 11,69,72,188
Караџа Кирил 26,27,29,74,81, 111, 128,205 
Караџиќ Кирил види Караџа Кирил 
КаревНикола 17
КаспитДоналд 180
Касу Жан 49,85,176,185,207
Катин. К. 197
Кац Мане (Katz Mane) 47,49,63,65,85, 144, 
186,211
Кацаволу Никола 195
КашанинМилан 10,63,65,69,79,174,187,188, 
189,194
Кикоин Мишел 49,74,94 .
Кирхнер Ернест 60,67,71,74,92
Кислинг Моиз 23,47,48,49,56,60,62,63,67, 
69,71,85,87, 89,90,94,99,107,185,186,187, 
191,202,204,205
Кле Паул 159
Клер Жан 180
КлвсинскиАнгел 149
Коиќ211
Кокошка Оскар 72,89,148,171
Кокто Жан94
КолвицКете48
Колендиќд-рАнтон 29,31,32,33,102,115
Колишевски Лазар 130,196
Коломбод-р Марјан 115
Кондовски Димитар 157
Конески Блаже 39,170
Константиновиќ д-р Зоран 203
КоњовиќМилан 135,148,198
Корнеа Ена 22,46
Костиќ Јован види Костовски Јован
Костиќ д-р Мита 95
Костовски Јован 26,77,99, 184, 190,191,192,
194,213,214,216,217,218,221
Костовски Филип191
Коцо Димче 39,123,125,134,135,195,196,197,199 
Коџоман Вангел 7,25,26,31,32,35,37,38,40, 
52, 55,62,66,67,74,81,101,113, 124,141, 185 
Краљ Tone 52,58,66,72,73,81,176
Краљ Франце 58,66,72, 176
Кратина Јарослав 52, 91,102, 191,192, 217,
220,221
Кремењ Пинкус 47,49, 52, 74, 81, 85,94, 95, 
186,209
КрижаниќПјер 100,101,108,111,194

КризманТомислав30,73,94,100,184,192, 205,
206,217,218,236
КрстиќАнѓелко 114
Крле РистоЗ!
Крлежа Мирослав 39
КрњевиќЛепосава97
Кујачиќ Мирко 84,95,135,184,190,206,215
КуманудиКоста211
Кутеску-Шторк Чечилија 21
КутурецТомо34

Л
Лазески Борко 95,131,132,134
Ла Пателјер Амадеде23,48,56,185,202,204,
ЛепчевскиВасил 74
Левин Џек 75
Лекиќ Данило 89,191
ЛеовЈордан 133,196
Личеноски Лазар 7, 10, 23,24, 25, 26, 31, 32, 
35, 37,46,57,62, 74,79,99,101, 111,112, 113, 
114,123,179,185, 197,202,204,231,232
Ловриќ Бошко 85,190
Ложар Рајко 190
ЛотАндре 186
Лондон Џек 29
Лубарда Петар 23,39,95,123,134,136
ЛуковиќАлександар 198
Луси-Смит Едвард (Lucie-Smith Edward) 199

Љ
ЉубинковиќВ 190

М
М.Ј.226
М.К. 192
М. Н. (M.N.) 198
М. С. (М, Ѕ.) 185,199
Маларме Стефан 199
МаленицаВојо 118
Малеш Михо 36
МалинскаВеселинка 223
МаљевиќЗоран 191
Маневиќ Тодор 32,87,88,97,98.99,109, 125,
190,191,194,206,207,215,216,217,218,221 
МанојловиќТодор 188, 190,213,214,222 
МанчВерена 100,193
МарекЈ.Р. 85,190
Марковиќ Ефтерпи 44,187
Марковиќ Слободан 184,185,190
Мартин Анушка 18,24,183,201,204,230
Мартин Емилија 29,183
Мартин Коста 17, 18,20,183,201
Мартиноски Стерија 26,183
Мартиновци 17,183
МасонАндре 180
Матис Анри 69,77, 89,92, 100, 103, 180, 193, 
199,220,228
Матковски д-рАлександар 183
Мацан Чукиќ Елева 150,183,186,203,204,207, 
208
Мејерс Бернард С. (Meyers Bernard Ѕ.) 187, 203,
210,217
Месеснел д-р Франце 11,26,31,74,89,94,95, 
96,190,191, 192
Механџиски Ѓорѓи 185

Мештровиќ Иван 62,73
Миленковиќ д-р Бора 191
Милер Ото (Mueller Otto) 67,74,78,85,95,103, 
186,188,209,212

Милиќевиќ Мил ош 213
Миловановиќ д-р Бора 218,219 
МиловановиќВера 114
Милуновиќ Мило 39,123,134, 137
Миљковиќ Петар-Пепек 195 
МиљовскиКирил 133,196 
Минчев Никола 169
Мињевиќ Милан 101
МињевиќМилош90
МиреДимче196
Миреа Д. Г еорге 21,44,45,185,186,201
Митов Стефан 190,195
Митрев Димитар 127,195, 196 
МихајловиќВука97,100 
Михајловиќ Јосип 25,21,33 
Михајловиќ Никола 26,28 
Михаил-Силион Лукреција 23,185 
МихалакеМарин185
Михалка К. 183
Михелич Франце 135,198
Михичиќ АндроВид 198,226,227 
МишковиќЗорица 184,193, 204,206,220,221 
М.К. 192
МодилјаниАмедео23,47,48,56,60,65,66,69, 
70,71,74,79,85,87,180,181.203,204,214,226,
232,233,234,235,236
МолаНаталија101,193
МороГистав 143
Мунк Едвард 70,209
Мур Хенри 36,136
М.Х.М.(М. Н. М.) 192

Н
Насеата Рејмон (Nacenta Raymond) 186 
Настасијевиќ Живорад 27
НастевД. 113
НастевЃорѓи46,113

Н. Д. види Недељковиќ д-р Душан 
Недељковиќ д-р Душан 10,11,24,26,27,29, 
30,31,53,54,61,62,74,88,89,94,174,183,186, 
189, 191,192, 195,203,204,2V8,'2^9,214,216, 

217,218 .
НижинскиВацлав 176
Никитовиќ31
НиколиќВера 119
Николовски Антоние 12, 135, 185, 196, 197, 
198,225,226,227,228
НичаПеро 195
НоваковиќЉубвца 169
Нолде Емил 147,148,161,162,209
НолчЕвдокија 169,170

О
ОдинЈ.П. (Hodin Ј.Р.) 199
Озмо Даниел 95
Органџиев Крум 114
ОрхановиќС.М. 185

П
П. види Пуриќ Растко
ПавлековП79,190
ПаликрушеваГалаба 166,196 
ПаковскаЕлпида 159,160, 161,167 
Паламаревиќ д-р Стојан 28,192 
Пандилов Димитар види Аврамовски 
Пандилов Димитар
ПановАнтонЗ!
Пантазис д-р Мирјана 190
Паскен Жил 47, 49,59. 67, 94, 106, 142, 162,



207,232,239
Патрногиќ54
ПауновиќСиниша25,28,98,103,108,116,184, 
190,192,194,204,213,215,217, 218,221,222, 
225,227
Пачуреа Димитрие 21,45,61,74,81,201,207, 
230
Пејовиќд-р М. 72,186
Пермеке Гистав 84
Петева Елена82,190
Пети 48
Петковски Борис 113, 157, 171,180,184, 185, 
199
Петховска Домшшца 82
Петреску 183
ПетровиќВељко 39
ПетровиќЊегош Петар 62
Петровиќ Растко 11,65,69,174, 188,189,211, 
214
ПеќиркаЈ. 85,190
ПехштајнМакс 147,193
Пециќинж. 191
Пикасо Пабло 24,49,54,62,71,142,143,146, 
179,186, 187,204,205,210,232,235,239 
Пиртовшек Дана 149,154, 174, 198,227 
ПлаовиќРаша29
ПластовАркадиј 123
Поленаковиќ д-р Харалампие 39,204
ПоморишацВаса 73
Попадиќ д-р Милан 198
Поповиќ Бранко 87,95,190, 192
Поповиќ-ЦицоВасилие 7,31,32,33,34,52,91, 
102,111,112,113,114,115,129,130,132, 141,184, 
185,206
Поповиќ Душан 31,183
ПоповиќЃорѓе95, 192,197
Попов Ѓорѓи 183

Поповиќ Зора 25,52,55,188,189
ПоповиќМиќа 136,197, 198
ПоповиќНенад188
Поповвќ Сава М. 68,69,73,77,80,81,188,189, 
211,213
Поповски Душко 169
Поповски Јован 183,185
Портнер Лесли J. (Portner Leslie J.) 198
Прибиќевиќ Стојан 39
ПрличкоПетре 194
ПрокопиевПетар219
Протиќ инж. Брава 193
ПротаќМиодраг Б. 173,176, 192,199
Протуѓер Димче 134,136, 155, 185,196,197, 
207,224,225,226
Пуљизевиќд-рАнтон 10,28,101,104,109,118 
Пуриќ Растко 11,26, 27,29,47,60,76,83,88, 
90, 94, 95, 96, 97,174, 184, 187,190, 191,192, 
193,194,206

Р
Радивоевиќ X. 183
Радојчиќ д-р Светозар 28,68,187
РадовиќВладимир 101
Рајнерд-рФ.21
РафаилМартин 18
Рацин Коста 29,31,33,220
РашкајСлава 184
Редон Одилон 143
Рејмов Насента (Raymond Nacenta) 207
РајчевиќУгљеша 205
Рени Гвидо 204

Ресу Камил 21,22,45,46,185,201,203, 
Ристиќ Богиња 90,96,102,190 
РосандиќТома 73
РуоЖорж 48,5^59,|1,|

С
С.Ј, 195
С. М. 207,211
С. М. II81 (^опо^иќ Сава М. 
Сантомазо Филипо M
Сезан Пол k 55,69,H^^0,241 
Сејфула ЌеЦл 39,2 M 
Сејфула Ќефсер 193®® 

СекуловиќАлександар 101
Селц Џон Питер (Selz John Peter) 192,202,203,
211,212,217
СерафимовскиСвето 185 
Симоновиќ Душан 102,189 
СинклерАптон 29 
СињаркПол190
Сирато Фравциск 47
СкаловскиМирослав 157 
СлиепчевиќЉубица 194 
СлиепчевиќПетар 11,25,29,31,55,67,99,100, 
110, 111,174, 186,187,192, 194,210,219, 221, 
222
СмилевскиВидое 170
Стамеиковиќ-Поповац Даница 194
Стаменковиќ Урош 189
Стаменковиќ Бора 183
Станиќ Стево 199
СтошиќСтева 228
СтаноевиќВељко 82
Станчев Стефан 119
Стевановиќ Боривое 73
СтевавовиќВаса видиАнтевски-ДренВасил 
СтеријадиЈон45,183
Стефановиќ Мирослава 114 
СтефановЦеко 117,195 
СтефановскиЉубомир 151 
Стефановски д-р Сгефан 153 
Стоимировиќ-ЈовановиќМилан83, 185,186 
Стојановиќ д-рТодор 220 
СтојовиќЉубо27
Стравински Игор 176
СтрајниќКоста 184
Суреп Иван 36
Сутин Каим 23,47,48,56,63,69,71,73,74,94, 
95,184,203,204,205,207,209,232,233

Т
ТабаковиќИвав 137
ТалевскаМврјава 157
Талевски Благоја 150
Тартаља Марино 39,73,81,82,91,99, 111,184, 
206
Теодореску-Сиов Јон 186 
Теодоровиќ Ѓурѓе 32,52,184 

ТеодоруРада185
ТеохареваНевевка 198 
ТодоровАлександар 195
Тодоровски Димо 7, 34,52, 55, 111,119,128, 
136,141
ТозиНико157,195
ТомашевиќНебојша 150 
Томерлив Славко 212 
Томовиќ Милета 29,80,81, 84,93,94,90, 171, 
191,235
ТрепшеМаријан75

ТривановиќИванка 161
Тривановиќ Милан 26,51,54,84,161,184,189,
191,214,215,217
ТрифуновиќЛазар 122,185,187,195,198,203, 
207,210,211,218,222
Триоле Елза 36
ТрпковскиАтанас90,115
ТУлузЛотрекАнриде 59,63,233
ТуркељФ. 184

Ќ
ЌетковиќВоислав 12,184
Ќосевски Стојан 166

У
Утрило Морис69
УгриноваРада67, 110,115,169,191,194

Ф
Фелс Флоран (Fels Florent) 185
Филота Фила 193
ФлореаВасилие 185,207
Франгеш 184
ФраниќИво 79,190
Фриез Отон 62,187
Фртуниќ Димитрие 51,54,184,186
ФрунзентиЈон 185

X
Харисијадес Мара 87,190
ХаузеиштајнВилхелм 29
ХафтмавВернер 203
Хаџи Бошков Петар 135
ХаџиВасилевКиро 128, 134,196
ХаџиВасиљевиќ Јован 183
Хаџикостов Гавчо 183
ХаџиДимоваЛепа 186
Хаџилега Ѓорѓи 120,195,197

Хаџилега Злата 34,35
Хегедушиќ Крсто 39, 135,198
ХегелФридрих31 ■ ' ('
Хекел Ерих 60,71,74,78,82,92, 103,166,193, 
220
Хофштетер Хаас X. (Hofstatter Hans Н.) 48, 
176,185,187,203,208,210
ХоџиќСабахадин55, 101,113,188,211
Хрисиќ 197
ХутерАнтов 23,95,99
Х.У. 193
Хофнер Клаус199

Ц
ЦевцЕмилијан 198
Цигара-СамуркашА. 21
Црвенковски Крсте 167,169, 171,189,191 
Црниловиќ Христифор 19,44,46,205 
ЦрногорчевиќВк Душан 78,79 
ЦрнчвќТомислав 194

Ч
Чакеља ин Ж. Миха 104
ЧашулеКоле 131,132,196
ЧемерикиќЈованка19
ЧемерскаКаќа184
ЧелебоновиќАлекса 198,199
ЧелебоновиќМарко23,196, 224
ЧибариќСтипе 153
ЧолавческиВаско 151
ЧукуренкуАлександру 21,22



Џ
ЏирџиријанАгоп-Киркор 107, 186,194
Цото108
Џувалековски Илаја 150

Ш
Шагал Марк 23,47, 63,88,142, 144,145, 147,
186,207,209,211,226,239,241
ШанБен 74,83
ШвракиќТодор 73
Шербан Миленко 23,24,82,91
Шијанец Фран 198,226,227
ШкапердаМарушка 111,191
Шкаперда Михаило 10,26, 82, 85,90, 91,92, 
98,102,111,213 111,213
Шкваркин 132
Шкодреану34
Шкодреану Димитриевиќ Нора 30,183,186, 
208,211,221,223
Шкодреану Шундика 24, 183,188,204,211
ШојлевМихајло25,52,55, 111,119,128,136
ШопенхауерАртур 93
Шотра Бранко 36,39, 123,196
Штаклев Зоран84
Шторк Ромео 22,23, 186
ШторкФредерик21,22
Шумановиќ Сава 50,185



1. ЖЕНСКИАКТ, 1927
NUDE WOMAN, oil 
масло на платно, 76 х 47 
Сиг. г. д, Martin и г. л. I Premiu 927 
Con. д-р Б, Бериќ, Нови Сад

2. ЖЕНСКИ АКТ CO ШАПКА, 1928 
NUDE WOMAN WITH HAT, oil 
масло на платно, 65 х 53,5 
Народни музеј, Смедерево

3. ПОД РАСПЕТИЕТО, 1930 
CRUCIFIXION, oil
масло на платно, 83,5 х 67 
сиг. д. д.: Н. С. Martinoski, Скопје 
Семејство Мартиновски, Скопје

4. АВТОПОРТРЕТ, 1931 
SELFPORTRAIT, oil 
масло на платао, 42 х 35
Галерија Никола Мартиноски, Крушево

5. ГОСПОЃИЦА АРЕТИ, 1931 
MISS ARETI, TEMPERA 
темпера на картон, 65 х 35
Галерија Никола Мартиноски, Крушево

6. ПОРОК, 1931/32
MCE, oil
масло на платно, 77 х 57
Галерија Никола Мартиноски, Крушево

7. ВО КАФЕАНА П, 1932
IN THE CAFE П, oil 
масло на платно, 90 х 67 
сиг. д. д. и г. л. N. Martinoski 
Музеј на современа уметност, Скопје

8. ШУМАДИСКА ИДИЛА1933 
SUMADUAN IDYLL, fresca 
фреска, 162 х 193
без сигнатура 
Вила Шкаперда, Скопје

9. МАЈКА CO ДЕТЕ, 1934 
MOTHER AND CHILD, oil 
масло на платно, 79 х 59 
сиг.г.д.КЅ. Martinoski 
Музеј на град Скопје

10. ЏАНАМП1,1934/35
JANAM Ш, oil 
сиг. г. д. N. Ѕ. Martinoski 
М. Ѓукниќ, Ниш

11. ПЕЈЗАЖ ОД ЗАПРЕШИЌ1,1935 
LANDSCAPE FROM ZAPRESHICH, oil 
масло на картон, 33 х 48
без сигнатура
Р. Угринова Скаловска, Скопје

12. ДРУГАРОТ РАМАДАН, 1936 
CAMRADE RAMADAN, oil 
масло на платно, 57 х 47,5
сиг. r.c.:N. Ѕ. М.
М. Ѓукниќ, Ниш

13. НЕВЕСТА, 1937
BRIDE, oil 
масло на платно, 95 х 72 
сиг. г. д.: N. Ѕ. Martinoski
Ќефсер Сејфула, Скопје

14. ПИТАЧ, 1938
BEGGAR, oil
без сигнатура
Соп. Музеј на град Скопје

15. АКТ НА ДЕВОЈЧЕ, 1940
NUDE GIRL, oil
масло на платно, 63,5 х 53
сиг. г. д. N. Ѕ. Martinoski
Н. Бојаџиев, Мелиде (Лугано)

16. ЦВЕКИЊА, 1940
FLOWERS, oil
масло на платно, 63,5 х 53 
сиг. г. л.: N. 8. Martinoski/D
АтанасТрпковски, Скопје

17. РАМАДАН, 1952/53
RAMADAN, oil 
темпера на картон, 99x69 
сиг. г. д. с.: N. 8. Martinoski / D
Уметничка галерија, Скопје

18. МАЈКА CO ДЕТЕ, 1955
MATHER AND CHILD, oil
сиг. г. д.: N. 8. Martinoski / D/1955
Порано: Д. Пиртовшек, Скопје - • • ('

19. СВАДБА, 1965
WEDDING, oil 
масло на платно, 115x88 
без сигнатура '
Соп. МСУ, Скопје

20. ГИТАРИ, 1965/66
GITARS, oil 
масло на стакло, 75 х 56,5 
сиг. д. с.: Мартии
Семејство Тривановиќ (?), Белград

21. ДОИЛКА, 1967
WET NURSE, oil
сиг. д, сред.: N. Martinoski
Галерија Н. Мартиноски, Крушево

22. ШАХИСТИ, 1968
CHESS-PLAYERS, oil 
маслонастакло21 х44 
сиг, д. д.: N. Martinoski
Семејство Мартиноски, Скопје

23. СВАДБА, 1969
WEDDING, oil 
масло на стакло 41,5 х 29 
сиг. д. д.: N. Martinoski
Семејство Мартиноски, Скопје

24. АВТОПОРТРЕТ, 1969
SELFPORTRAIT, oil
уасло на платно, 49 х 63 
сиг. г. л.: 69 N. Martinoski
МСУ, Скопје



1. МРТВА ПРИРОДА CO ЧЕРЕЦ 1920 
STILL LIFE WITH SKULL, oil
масло на платно
Семејство Мартиноски, Скопје

2. МРЗЛИВИОТ СТОИКА, 1925 
LAZY STOIKA, oil
масло на платно 38 х 40 
сиг. д. д.: Martin 1925/D
Муз. на соврем. уметност, Скопје

3. ГЛАВА НА МОМЧЕНЦЕ, 1926 
HEAD OF A BOY, oil
масло на платно 38 х 40 
сиг. г. л.: 1926 Martin
Семејство Мартиноски, Скопје

4. ШАХИСГИ, 1928
CHESS-PALYERS, oil 
масло на платно 50x73 
сиг. д. д.: N. Ѕ. Martinoski 928 
Приватна колекција, Париз

5. СЕДНАТАЦИГАНКА, 1928 
SITTING GIPSY, oil
масло на платно 90 х 47 
сиг. г. д.: Martin / 928 
Музеј на град Скопје

6. БЕСПРИЗОРНИ, 1928 
URCHINS, pencil 
моливи во боја на хартија 
сиг. г. л.: N. Martinoski Ѕ /1928 
Галерија Н. Мартнноски, Крушево

7. БЕРАЧИ НА ЈАБОЛКА, 1929 
APPLE PIKERS I, oil
масло на платно, 92,5 х 48 
сиг. д. д.: Martin 929 
Приватна колекција, Ниш

8. МЛАДИОТ ФИЛОЗОФ, 1929 
YOUNG PHILOSOPHER, oil 
масло на платно, 41,5 х 29
Соп. Нада Недељковиќ, Белград

9. ДЕВОЈКИ ВО КАФЕАНА, 1930 
GIRLS IN CAFE, pencil
молив, 25 x 17,6
сиг. г. л. N. Martinoski
Семејство Мартиноски, Скопје

10. КОМПОЗИЦИЈА (МАЈКА CO ДЕТЕ),1930 
COMPOSITION (mother and child), oil
сиг. д. д.: Martin
Галер. H. Мартиноски, Крушево

11. ДЕВОЈЧЕ CO ПЛЕТЕНКА, 1930 
GIRLS WITH A PLAIT, oil
масло на платно, 45,5 х 34 
сиг. г. л.: Martinoski /1930 
Мила Гец (?), Белград

12. СЕМЕЈСТВО (АДАМ И ЕВА), 1931 (?) 
FAMILY (ADAM AND EVE), oil
масло на платно, 84x104 
без сигнатура 
МСУ, Скопје

13. ПЕЈЗАЖ ОД СКОШЕ, 1931
LANDSCAPE FROM SKOPJE, oil 
масло на картон, 33 х 32 
сиг. д. д.: N. Ѕ. Martinoski /1931 
Семејство Радојчиќ, Белград

14. ДВЕ ДЕВОЈКИ, 1932
TWO GIRLS, oil 
масло на платно
Уметничка галерија, Скопје

15. РАДЕДРАИНАЦ, 1932
RADE DRAINAC, oil 
масло на платно, изгубено

16. ЕВРЕЈСКО МААЛО ВО СКОПЈЕ, 1931 / 32 
JEWISH QUATER IN SKOPJE, oil
масло на платно, 60,5 х 40 
сиг. д. л.: Martinoski / 1930 (?) 
Приватна Колекција, Белград

17. ДАНИЦ А АНТИК, 1932
DANICA ANTICH, pencil
молив на хартија, 22 X 34 
сиг. д. д.: Martinoski 
Д. Антаќ (?), Белград

18. ВОКАФЕАНА, 1933/34
IN A CAFE, pencil
молив на хартија, 18,5 х 14
Порано кај Е. Димитрова, Скопје

19. ЦИГАНСКАСЛАВА, 1933.
GIPSY HOLIDAY, oil
масло на платно, 110 х 100 ‘ 1
сиг. д. д.: N. Ѕ. Martinoski
Народен музеј, Белград

20. СЕДНАТО ДЕВОЈЧЕ1,1933
SITTING GIRL, oil 
масло на платно, 55 х 46 
сиг. д. д.; N. Ѕ. Martinoski 
МСУ, Скопје

21. РАСТКО ПУРИЌ, 1934
RASTKO PURICH, oil 
масло на платно, 49,5 х 39,5 
Д. г.: N. Martinoski 
Con. МСУ, Скопје

22. МАЈКА CO ДЕТЕ, 1935 (?)
MOTHER AND CHILD, oil 
масло на платно, 76 х 62 
д. г.: N. К. Martinoski
Гал. Н. Мартиноски Крушево

23. ПО ОБЕД, 1935
AFTER THE MEAL, oil 
масло на хартија, 31x41 
дол. сред. N. Ѕ. Martinoski
Семејство Тривановиќ, Белград

24. ДЕРВИШ БЕКТАШ, 1935
DERVISH ВЕКТАЅН, oil 
масло на платно, 60 х 60 
д. сред. N. Ѕ. Martinoski 
Миодраг Пециќ, Приштина



25. СЦЕНА ОД “ОКЕАН”, 1935 
“OCEAN” CAFE wall painting 
мурал, (уништен)

26. СЦЕНА ОД “ОКЕАН”, 1935 
“OCEAN” CAFE wall painting 
мурал, (уништен)

27 ПАСТОРАЛА (СЕЛСКА ИДИЛА), 1936 
“PASTORAL”, fresco 
фреска, 85 х 194 
Скопје

28. ДРУГАРИ, 1937 
FRIENDS, pencil
д. сред. N. Ѕ. Martinoski /1937 
Гал. Н. Мартиноски, Крушево

29. ЦИГАНСКА ПРИНЦЕЗА, 1938 
GIPSY PRINCESS, oil
г. д. N. Ѕ. Martinoski
д - р. Тодор Стојановиќ, Скопје

30. ЕРМЕНСКО ЕМИГРАНТЧЕ, 1938 
ARMENIAN EMIGRANT, oil
масло на платно, 82,7 х 65,3
д. г. N. Ѕ. Martinoski
д - р. Маријан Коломбо, Риека

31. СТАРИОТ ПРОСЈАК, 1938
OLD BEGGAR, pencil 
молив на хартија

32. РИБИ, 1938/39 (?) 
FISHS, oil
масло на платно

33. ДЕВОЈЧЕ CO ШАМИЈА, 1940 
GIRLS WITH A SCARF, oil 
масло на платно, 65 х 53
л. долу N. Ѕ. Martinoski/D 
д - р. Борис Петковски, Скопје

34. ДВЕ ПИТАЧИЊА, 1940 
TWO LITTLE BEGGARS, oil 
масло на платно,82 х 66
г. д. N. Ѕ. Martinoski/D 
Нули Бојаџиев, Мелиде (Лугано)

35. ДВЕ МОМЧИЊА, 1940
TWO BOYS, pencil 
молив на хартија, 29 X 36,5 
г. д. N. Ѕ. Martinoski /1940 
Семејство Мартиноски, Скопје

36. ДЕТЕ CO ЦИГАРА, 1940
CHILD WITH A CIGARETTE, oil, 
масло на платно, 42 х 32 
г. л. N. Ѕ. Martinoski / D 
Гал. Н. Мартиноски37. ДЕВОЈЧЕ CO ПЕМБЕ ШАМИЈА1,1940 
GIRLS WITH A RED SCARF I, oil
масло на платно, 62,5 x 77 
г. д. N. Ѕ. Martinoski / D 
Семејство Бошкови, Скопје

38. МАЈКА CO ДЕТЕ, 1938
MOTHER AND CHILD pencil 
молив на хартија, 49,7 X 53,3 
д. сред. N. 8. Martinoski/ D

39. ПРОДАВАЧ НА ВЕСНИЦИ, 1942
NEWSPAPER SELLER, oil 
масло на картон, 70 х 51 
r.д.N. Martinoski/D 
Александар Тодоров, Скопје

40. КОЛЕДАРИ, 1941
CHRISTMAS CAROLLERS, oil 
масло на платно, 130 х 90 
д, л. N. Ѕ. Martinoski/D 
Уметничка галерија, Скопје

41. ПОРТРЕТ НА ЗИЦА БОЗДОВА, 1943
PORTRAIT OF ZICA BOZDOVA, oil 
масло на платно, 51 х 41 
д - р. С. Боздов (?), Куманово

42. ГЛАВА НА ПАРГИЗАН, 1944
HEAD OF A PARTIZAN, oil 
масло на платно 50 х 55
Галер. Н, Мартиноски, Крушево

43. ОДМОР Ш, 1944
REST III, pencil
молив на картон 36,5 х 36
д. д.: Н. К. Martinoski/ D/ Крушево/1944
Музеј на Македонија, Скопје

44. БОРЕЦ, 1944
FIGHTER, pencil • ' I'
моливна хартија 51 х 35 
Музеј на Македонија, Скопје

45. КУРИРКА, 1944
MESSENGER GIRL, oil 
молив на хартија 48 х 22,6 
д. л.: N. Martinoski/ курирка/1944 
Музеј на Македонија, Скопје

46. МАЈКА CO ДЕТЕ, 1945
MOTHER AND CHILD, oil 
темпера 43x33 
Семејство Кацаволу, Скопје

47. УЧЕНИКОТ ДИМЕ, 1945
DIME THE SCHOOLBOY, oil 
масло на картон 68 х 52,2
г. д.: N. Martinoski/ D
Уметничка галерија, Скопје

48. ДВЕ ДЕЧИЊА, 1946/48
TWO CHILDREN, pencil 
молив «а хартија 38x28
д. сред.: N. К. Martinoski

49. УДАРНИК, 1947
OUSTANDING WORKER, oil 
г. д.:К Martinoski/D 
Уметничка галерија, Скопје



50. ПАДНАТ БОРЕЦ, 1947 
FALLEN FIGHTER, pencil 
д. л. N. Martinoski/ D 
Уметничка галерија, Цетиње

63.

51. АВТОПОРТРЕТ, 1949/50 
SELFPORTRAIT, oil 
масло на платно 64x35 

. Уметничкагалерија, Скопје

64.

52. ДВЕ СЕЛАНКИ ОД КРУШЕВО
PEASANT WOMEN FROM KRUSHEVO, оил 
д. д.:№ Martinoski/D
Музеј на Македонија, Скопје

65.

53. ПРИЕМЕНДЕН, 1954 
VISITING DAY, oil

66.

масло на платно 99,5 х 100 
д. д.: N. Martinoski/ D 
Уметничка галерија, Скопје

67.

54. КРУШЕВСКА СВАДБА, 1957 
KRUCHEVO WEDDING, oil 
масло на платно 70,5 х 60 
д. д.: Martinoski 
МСУ, Скопје

68.

55. ПРИЕМЕН ДЕН ВО КРУШЕВО, 1960/61 
VISITING DAY IN KRUCHEVO, oil 
д. сред.: K. Martinoski/1948 (?) 
Гал. H. Мартиноски, Крушево

69.

56. ПОЛИТИКА, 1953
POLITICS, pencil 
молив на хартија 27 х 35,5 
г. л.: Politika/ N. Martinoski 
Семејство Мартиноски, Скопје

70.

57. ВЕНЕЦНАЗЛОТО 1,1953 
VREATH OF EVIL I, pencil 
молив на хартија 33 х 37 
д. д.: N. Martinoski/1953

71.

Семејство Мартииоски, Скопје
58. ПАЛЈАЧО, 1954

CLOWN, pencil 
молив на хартија 34 х 20,7 
д. д. Pajaco/N. Martinoski 
Семејство Мартиноски, Скопје

72.

59. ДРАМА, 1954 
DRAMA, pencil 
д. л.: Martinoski/1954

73.

60. ИГРА, 1958
GAME, pencil
д. сред.: Martinoski 58
Семејство Мартиноски, Скопје

74.

61. ЉУБОВ, 1953
LOVE, oil
Семејство Мартиноски, Скопје

62. МАЈКА CO ДЕТЕ, 1953 
MOTHER AND CHILD, oil 
масло на платно 117 х 79 
д. д.: Martinoski 
Собрание на РМ, Скопје

75.

ДОИЛКА, 1958 
WET NURSE, oil 
масло на платно 82 х 70 
Илија Џувалековски, Скопје 
АВТОПОРТРЕТ, 1960 
SELFPORTRAIT, oil 
масло на платно 60 х 51 
Гал. Н. Мартиноски, Крушево 
МЕСЕЧИНА, 1961 
MOONLIGHT, oil 
масло на платно 45 х 70 
Уметничка Галерија, Скопје 
ДВОЈКИ И ДЕЦА, 1963 
COUPLE AND CHILDREN, pencil 
д. сред.: Martin 63 
САТИРИ И ЖЕНИ, 1967 
SATYRS AND WOMEN, oil 
масло на платно 50 х 70 
д. сред.: 67 Martin
Семејство Мартиноски, Скопје 
МОНМАРГР, 1971 
MONTMARTRE, oil 
масло на платно 78 х 68,5 
Семејство Мартиноски, Скопје 
ИДИЛА, 1969 
IDYLL, oil 
масло на стакло 54 х 14 
Семејство Мартиноски, Скопје 
АВТОПОРТРЕТ, 1971 
SELFPORTRAIT, oil 
масло на платно 83 х 65 
Семејство Мартивоски, Скопје 
ЗЕМЈОТРЕС 11,1964 
EARTHQUAKE П, pencil 
јаглен на хартија 24,3 х 37,5 
д. д.: N. Martinoski 64 
Семејство Мартиноски, Скопје 
ЗЕМЈОТРЕС, 1967 
EARTHQUAKE, oil 
масло на платно 88x115 
д. сред.: Martinoski 
Гал. Н. Мартиноски, Крушево 
КОНЦЕРТ, 1966 
CONCERT, oil 
масло на стакло 79 х 36 
д. д.: Martin
ШАХИСГИ, 1968 
CHESS-PtAYERS, oil 
масло на стакло 21 х 44 
г. д.: N. Martin
Семејство Мартиноски, Скопје 
МАЈКА, 1973 
MOTHER, oil 
масло на платно 116 х 90 
Семејство Мартиноски



76. ЦРВЕНАБЛУЗА, 1963 
RED BLOUSE, oil

80.

масло на стакло 49 х 28
д. л.: Мартан
Уметничка Галерија, Скопје 81.

77. ДОИЛКА1У, 1967
WET NURSE, colored pencil 
креда во боја 56 x 46 
сред. д.: Мартиноски 67 82.

78. ЈАБОЛКА, 1971
APPLES, oil 
масло на платно 65,5 х 77,5 
д. д. вер.: Н. Мартиноски

79. ТРИ ЖЕНИ, 1969
THREE WOMEN, colored pencil 
црвена креда 50 х 36 
д. сред.: Мартин 69

ДОИЛКА, 1967
WET NURSE, colored pencil 
креда bo боја 33 x 70 
Семејство Мартиноски, Скопје 
ДОИЛКА, 1945
WET NURSE, linoleum cut 
линорез
Семејство Мартиноски, Скопје 
ФИГУРА НА ЖЕНА, 1930 
FEMALE FIGURE, plaster 
гипс (оштетен)
Семејство Мартиноски, Скопје



ERRATA:

Ha стр. 72 кај легенда бр. 16 стои: мало - а треба маало 
На стр. 161 кај легенда бр. 68 стои: Мон Мартр - а треба 
Монтмартр
Во списокот на репродукции во боја отпаѓа бројот 22. 
Шахисти; а броевите 23. и 24. стануваат 22. и 23.

CIP - Каталогизација во публикација
Народна и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје

75.036.7(497.17) (081) Мартиноски, Н.

ПЕТКОВСКИ, Борис
Никола Мартиноски / Борис Петковски; ( ликовно обликување 

Денко Матевски; колор и црно бели фотографии Благоја Дрнков: превод 
од англиски Драги Михајловски), - Скопје: Уметничка галерија, 1997. - 224 
стр.: илустр. (делумно во боја); 30 см.

Резиме - Summary. - Библиографија: стр. 212-214. - Регистар.
1. Мартиноски, Никола

ISBN - 9989-694-20-6




