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Кирил ПЕНУШЛИСКИ1 
 

ПОТПИСИТЕ НА НИКОЛА МАРТИНОСКИ 
 
АПСТРАКТ: Текстот презентира сегмент од една повеќегодишна 

студија на делата на Никола Мартиноски. Следејќи ги промените на 
сигнатурата на Никола Мартиноски, на читателот му е понудена еден 
вид на хронолошка слика (timeline) на потписите на Мартиноски која 
може да се користи при датирањето на оние негови дела кои се 
потпишани но не и датирани. Резултатите од истражувањето покажаа 
дека во текот на пет децении творештво, потписот на Мартиноски 
повеќе пати се променил. Забележано беше дека Мартиноски секогаш се 
потпишува на латиница. Дополнително, неговиот потпис не зависи од: 
сликарската техника (беа испитани дела работени во масло, темпера, 
пастел, туш и молив), од материјалот користен при изработка на 
делата (студијата опфати дела работени на платно, картон, хартија, 
стакло и плексиглас), од локацијата на потписот на делото (на пример, 
во горен десен или долен лев агол), ниту пак од ориентација на потписот 
во делото (хоризонтално, вертикално и сл.). Беа идентификувани 22 
различни потписи кои можат да се поделат на 6 основни групи. Авторот 
ги презентира потписите и дава кратко објаснение на основните 
карактеристики на секоја група. 

 
 
Цел на овој текст е да презентира сегмент од една повеќегодишна 

студија на делата на Никола Мартиноски. Следејќи ги промените на 
сигнатурата на Мартиноски, на читателот му е презентирана хронолошка 
слика (timeline) на неговите потписи која може да се користи при 
датирањето на оние дела на Мартиноски кои се потпишани но не и 
датирани. Потписот на авторот е важен дел од едно уметничко дело. Тој е 
еден вид на „гаранција“ за квалитетот и е едно од примарните средства 
при докажувањето на автентичноста. Притоа, потписот на уметникот 
може да помогне и при толкувањето на делото давајќи информации за 
темата или за процесот на креација. 

Во текот на истражувањето беа опфатени 602 дела на Никола 
Мартиноски. Резултатите од истражувањето покажаа дека потписот на 

                                                            
1 Кирил Пенушлиски, докторски кандидат по историја на уметност на Универзитетот 
EPHE во Париз, kpenusliski@yahoo.com. 
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Мартиноски не зависи од: сликарската техника (беа испитани дела 
работени во масло, темпера, пастел, туш и молив), од материјалот 
користен при изработка на делата (студијата опфати дела работени на 
платно, картон, хартија, стакло и плексиглас), од локацијата на потписот 
на делото (на пример, во горен десен или долен лев агол), ниту пак од 
ориентација на потписот во делото (хоризонтално, вертикално и сл.).  

Беше утврдено дека во текот на неговото творештво (од 1923 то 
1973 година), потписот на Мартиноски повеќе пати се променил, но дека 
тој секогаш се потпишувал на латиница. Беа идентификувани 22 различни 
потписи кои можат да се поделат на 6 основни групи. Потписите во 
рамките на една група се појавуваат со мали вариjации. На пример, 
потписот може да се појави со или без интерпукциски знаци (точка, 
запирка, раздел - ако потписот се состои од повеќе букви или повеќе 
зборови), да биде напишан во еден или во повеќе реда и да биде напишан 
со ракописни или печатни букви. 

 Шесте основни групи на потписите на Мартиноски се:  
 1. Martin   
 2. Martinoski  
 3. N. Martinoski  
 4. N. K. Martinoski  
 5. N. S. Martinoski 
 6. Oстанати. 
 
Група 1 – Martin 
 
Првата група на потписи ја сочинуваат варијантите на потписот 

Martin кои Мартиноски ги користи во два периода од својата кариера: од 
1920/22 до 1931 и од 1962 до 1969 година (види илустрации 1 - 5).   

Мартин е старата форма на презимето на фамилијата Мартиноски. 
Фамилијата Мартиноски се доселила во Крушево (од градот Самарина во 
Грција) во втората половина на деветнаесеттиот век.2 Инаку, таа 
потекнува од јужна Италија каде била позната како Мартини.3 Се до 
почетокот на триесеттите години од дваесетиот век, сите членови на 
фамилијата ја употребувале само формата Мартин за своето презиме. 
Според Борис Петковски, д-р Д. Недељковиќ имал голема улога во 
промената на презимето на Никола Мартиноски од Мартин во 
Мартиноски. „Мартиноски [...] го промени своето презиме од Мартини 
(односно Мартин) во Мартиноски во есента од 1930 година. Причината 
била во тоа што Недељковиќ сметал дека формата на ’ски’ била соодветна 
за едно презиме од Македонија и дека Мартиноски (како што тврди 
                                                            
2 Петковски, Борис, Никола Мартиноски, Култура, Скопје, 1982, стр. 17. 
3 -, Никола Мартиноски, Скопје, 1982, стр. 17 и стр. 204, точка 4. 
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Недељковиќ во своите написи) мошне впечатливо ја изразува оваа земја 
како ’локален акцент’ и специфичната ликовна традиција“.4  

Во оваа група на потписи постојат пет подгрупи:  
 1. а. Martin,  
 1. б. N. Martin,  
 1. в. Martin N, 
 1. г. Martin D,  
 1. д. N. S. Martin. 
 Од петте варијанти на потписи кои и припаѓаат на оваа 

група, варијантата 1. а. Martin најчесто се сретнува на делата на 
Мартиноски (илустрации 1-4). За прв пат потписот Martin се појавува на 
едно дело од 1920/22 година. Тоа е сликата ’Утрински пејзаж’ која можеби 
е најстарото сочувано и потпишано дело на Мартиноски.5 За ’горна 
граница’ на употребата на потписот Martin во раниот период од 
творештвото на Мартиноски, Петковски ја зема сликата ’Младинец со 
фес’, дел од колекцијата на Галеријата “Никола Мартиноски“ во Крушево, 
насликана во 1930 година.6 Петковски вели дека „...сите предвоени дела на 
Мартиноски со форма на презимето Мартин, несомнено, настанале до 
некој момент во втората половина на оваа година, зашто во ваква форма 
презимето на уметникот воопшто не се јавува повеќе во целиот предвоен 
период“.7  

Меѓутоа, моето истражување утврди дека не само што Никола 
Мартиноски се потпишувал како Martinoski и пред 1930 година кога го 
променил презимето (за повеќе за овој тип на потпис – Martinoski - види 
текст долу и илустрација 12), туку дека постојат дела од предвоениот 
период на неговото творештво настанати по 1930 година каде тој се 
потпишува користејќи ја старата форма на презимето Мартин. Пример е 
’Портрет на Домника’, слика која е потпишана и датирана како ’Martin 
931’.8 Оттаму, горната граница за употребата на оваа форма на потпис во 
раниот период од творештво на Мартиноски, треба да се помести најмалку 
до 1931 година.  

Ќе поминат полни три децении пред Мартиноски повторно да 
почне да ги потпишува своите дела како Martin. Вториот период на 
употребата на оваа форма на потпис ќе трае од 1962 до 1969 година 
(илустрација 4). 
                                                            
4 -, Никола Мартиноски, Скопје, 1982,  стр. 28. 
5 Сликата е објавена како ’Утрински пејзаж’, масло на платно, 35 х 50 см, реден број 1 во: 
Никола Мартиноски 1903-1973, Ретроспектива, 25 ХII 1975 – 10 II 1976, Музеј на 
современа уметност Скопје, Скопје, 1975, стр. 66. 
6 Петковски, Никола Мартиноски, Скопје, 1982, стр. 60-61. 
7 -, Никола Мартиноски, Скопје, 1982, стр. 60-61. 
8 Се работи за сликата ’Портрет на Домника’, масло на платно 40 х 31 цм, објавена во 
Никола Мартиноски 1903-1973, Ретроспектива, Скопје, 1975, стр. 67, реден број 21.  
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Останатите варијанти на потписот на Мартиноски од оваа група, се 
потписи кои поретко се појавуваат од основна форма Martin. Во 
предвоениот период варијантата 1. б. N. Martin се појавува само во 1929 
година, за повторно да се појави кон крајот на шеесеттите (во периодот од 
1968 до 1969 година), додека варијантата 1. в. Martin N ја сретнав само на 
дела од периодот 1927-1929 година (илустрација 5). Потписот 1. г. Martin 
D, Мартиноски го употребува многу кратко, јас го имам забележано само 
на неколку дела од 1925 година. Петтата варијанта 1. д. N. S. Martin се 
сретнува во период од две години, во 1928 и 1929 година.   

Додека значењето на буквата ’Н’ (на латиница ’N’) е очигледно (се 
работи за иницијал на личното име на Мартиноски, Никола), значењето на 
другите две букви кои се појавуваат во оваа група на потписи се нејасни. 
Постои мислење дека буквата ’Д’ (на латиница ’D’) го означува женското 
име Даница, некоја голема љубов на Мартиноски од доцните триесетти 
години. Но, сликата ’Мрзливиот Стоика’,9 потпишана и датирана - Martin/ 
1925/ D, го прави сомнително ова тврдење и значењето на буквата ‘D’ во 
потписот на Мартиноски останува нејасно (за други примери каде оваа 
буква се појавува во потписот Мартиноски, види текст долу).  

Слично е и со буквата ’С’ (на латиница ’S’). Таа буква во потписот 
на Мартиноски за прв пат се појавува во 1928 година, пример е сликата 
’Акт’, масло на платно 65 х 53,5 см во колекцијата на Музејот во 
Смедерево, потпишана и датирана NS Martin/oski 928.10 Значењето на 
буквата во потписот на Мартиноски е нејасно, но постои фамилијарно 
предание кое тврди дека ’Ѕ’ значи ’Спасител’. Веродостојност на ова 
тврдење му дава сликата ’Берба’11 од 1928/29 година која е потпишана 
како Salvator K. Martin.  

 
Група 2  - Martinoski 
 
Втората група на потписи на Мартиноски ја сочинуваат потписите 

чијашто основна форма е Martinoski. Главната одлика на потписите од 
оваа група е потпишување на полното презиме без додавање на личниот 
иницијал ’N’.  

 Оваа група има две подгрупи:  
 2. а. Martinoski,  
 2. б. Martinoski D. 

                                                            
9 ’Мрзливиот Стоика’, масло на платно, 38 х 40с, во сопственост на Музејот на 
современата уметност во Скопје. 
10 Повеќе за оваа слика види Цветковиќ, Снежана, Оставштина Милана Јовановича 
Стојимировича, Музеј у Смедереву, Смедерево, 2010, стр. 105. За други варијанти на 
потписот на Мартиноски каде се појавува истата буква види текст долу. 
11 Дел од колекцијата на Музејот во Смедерево, сликата е масло на платно, 52,5 х 63 смм. 

НУ Завод и Музеј - Битола Зборник на трудови бр. 17

176



 
 

Од двата типа потписи во оваа група, почесто се појавува формата 
2. а. Martinoski, која Мартиноски ќе ја користи во три различни периоди: 
од 1930 до 1932, од 1953 до 1957, и од 1960 до 1967 (илустрација 6). 
Втората форма, 2. б. Martinoski D јас ја имам забележано само на неколку 
слики од 1940 година.  

 
Група 3 - N. Martinoski 
 
Оваа група на потписи го содржи личниот иницијал на Мартиноски 

’N’ кој е додаден на потписот Martinoski.  
 Постојат две подгрупи:  
 3. а. N. Martinoski,  
 3. б. N. Martinoski D.  
Исто како и претходните групи, овие потписи можат да се сретнат 

со или без интерпукциски знаци (точка, запирка), со или без раздел и 
дополнително, потписот може да биде напишан во еден или во повеќе 
реда.  

Варијантата 3. а. N. Martinoski е еден од најчестите потписи на 
Мартиноски (види илустрации 7-9). За прв пат овој потпис се појавува на 
сликата ’На пазар’ од 1928/29 година.12 Таа слика, заедно со делото ’Акт’ 
(од Музејот во Смедерево, потпишана и датирана: NS Martin/oski/928), 
докажува дека Мартиноски ја користел и ’модерната’ форма на своетo 
презиме (Мартиноски наспрема Мартин) и пред 1930 година (види текст 
горе). Овој потпис се среќава на делата на Мартиноски од 1928 до 1934 
година, потоа од 1946 до 1948, од 1953 до 1959 година, и конечно во 
последниот период на неговото творештвото од 1965 до 1973 година. 
Потписот 3. б. N. Martinoski D, Мартиноски го употребува во два периода: 
од 1942 до 1947 и повторно од 1950 до 1953 година (илустрација 10). 

 
Група 4 - K. N. Martinoski 
 
Оваа група на потписи се одликува со присуството на буквата ’К’, 

иницијалот на личното името на таткото на Никола Мартиноски, Коста. 
Потписите кои и припаѓаат на оваа група се ретки во творештвото на 
Мартиноски.  

Постојат три подгрупи:  
 4. a. K. N. Martinoski,   
 4. б. N. K. Martinoski, 
 4. в. N. K. Martinoski D. 

                                                            
12 ’На Пазар’, масло на платно, 73 х 58,5 см, објавена во: Никола Мартиноски 1903-1973, 
Ретроспектива, Скопје, 1975, стр. 66, реден број 9. 
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 Во моето истражување, варијантата 4. а. K. N. Martinoski ја 
сретнав само неколку пати и тоа на дела кои датираат од 1945 и 1948 
година и потоа уште на едно дело од 1960 година. За разлика од 
претходната варијанта, потписите  4. б. N. K. Martinoski (илустрација 11) и 
4. б. N. K. Martinoski D почесто се појавуваат на делата на Мартиноски. 
Прв пат се среќаваат на слики од 1934/35, а последен пат Мартиноски ќе 
ги употреби во 1953 година. 

 
Група 5 – N. S. Martinoski 
 
Групата 5 ја сочинуваат потписите на Мартиноски (потпишан со 

полно презиме Martinoski) кои, покрај неговиот личен иницијал, ја 
содржат и буквата ‘С’, напишана на латиница ‘S’. Оваа група на потписи 
има три подгрупи: 

 3. а. N. Martinoski S,  
 3. б. N. S. Martinoski,  
 3. в. N. S. Martinoski D. 
Варијантата 3. а. N. Martinoski S е еден од најретките потписи на 

Мартиноски и се среќава само на дела од 1928 година, додека потписот 3. 
б. N. S. Martinoski, Мартиноски го користи од 1928 до 1938 година 
(илустрација 12). Варијантата 3. в. N. S. Martinoski D за прв пат се појавува 
во 1938 година. Мартиноски го употребува овој потпис се до 1940/41 
година (види илустрација 13).13 

 
Група 6 – Останати 
 
Групата 6 ја сочинуваат сите останати потписи на Мартиноски кои 

не се опфатени во претходните групи. Претежно тоа се потписи составени 
само од букви/иницијали. Овие потписи ретко се сретнуваат на делата на 
Мартиноски. 

Групата 6 содржи шест подгрупи на потписи:  
 6. а. NM,   
 6. б. NSM, 
 6. в. NSMD,  
 6. г. SM, 
 6. д. Laki, 
 6. ѓ. Salvator K. Martin, 
 6. e. Martini. 
Во текот на моето истражување, од потписот 6. а. NM јас забележав 

само два примера (цртеж од 1952 и платно од 1972). Варијантата 6. б. NSM 
                                                            
13 Овде морам да напоменам дека постојат два цртежа (едниот од 1944 вториот од 1952) 
година кои се потпишани на овој начин. Меѓутоа, нивното датирање е проблематично. 
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Мартиноски ја користи во периодот од 1931 до 1936 (илустрација 14), 
додека од потписите 6. в. NSMD (илустрација 15) и 6. г. SM јас имам 
сретнато само по еден пример (NSMD на слика од 1937/1938 а SM на дело 
од 1936/37 година). Подгрупата 6. д. Laki е необичен потпис кој се среќава 
само во раниот период од творечкиот опус на Мартиноски (илустрација 
16). По кажувањето на фамилијата на Мартиноски, Laki бил прекар на 
Никола од детството. Последната варијанта на потпис која припаѓа на оваа 
група е 6. ѓ. Salvator K. Martin, потпис кој е забележен на само едно дело 
од 1928 година (види текст горе). Последната подгрупа 6. е. Маrtini 
(илустрација 17) се среќава само во периодот од 1923-25 година. 

Ако понекогаш промената на потписот на Мартиноски може да се 
објасни (на пример, во раните триесетти години од минатиот век тој ќе 
престане да се потпишува како Martin, што се софпаѓа со промената на 
презимето од Мартин во Мартиноски), причините поради кои тој го 
менува потписот на своите дела остануваат нејасни. Понатамошно 
истражување на неговиот живот и дело, можеби би дало одговор зошто тој 
го менува својот потпис и кои се причините некои форми на неговиот 
потпис да се краткотрајни или долговечни, или се појавуваат само во 
одредени години.   

На крај, сакам да напоменам дека бројката од 602 дела, врз која се 
базира оваа студија, е само мал дел од огромниот опус на Мартиноски. 
Петковски тврди дека Мартиноски има создадено „над 1000 слики и 
неколку илјади цртежи, околу 4000“.14 Јас мислам дека бројката на негови 
дела е многу поголема. Бидејќи не постои каталог на сите дела на 
Мартиноски, јас ги ’консултирав’ делата кои ми беа достапни или кои 
можев да ги пронајдам и следам врз база на архивски или на друг објавен 
материјал. Затоа морам да потенцирам дека резултатите на моето 
истражување не се конечни и дека се подложни на промени. 

 
 
ИЛУСТРАЦИИ: 
 

 
1. Потпис на Никола Мартиноски од група 1. а. Martin од 1925 

година. 

                                                            
14 Петковски, Никола Мартиноски, Скопје, 1982, стр. 8 
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2. Потпис на Никола Мартиноски од група 1. а. Martin од 1928 

година. 
 

 
3. Потпис на Никола Мартиноски од групата 1. а. Martin, од крајот 

на дваесеттите години на минатиот век. 
 

 
4. Потпис на Никола Мартиноски од групата 1. а. Martin, од 

периодот од 1967-69. 
 

 
5. Потпис на Никола Мартиноски од групата 1. в. Martin N. 
 

 
6. Потпис на Никола Мартиноски од групата 2. а. Martinoski, од 

1960. 
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7. Потпис на Никола Мартиноски од групата 3. а. N. Martinoski од 

1955 година. 
 

 
8. Потпис на Никола Мартиноски од групата 3. а. N. Martinoski од 

1958 година. 
 

 
9. Потпис на Никола Мартиноски од групата 3. а. N. Martinoski од 

1968 година. 
 

 
10. Потпис на Никола Мартиноски од групата 3. б. N. Martinoski D 

од 1945 година. 
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11.Потпис на Никола Мартиноски од група 4. б. N. K. Martinoski од 

1946(?). 
 

 
12. Потпис на Никола Мартиноски од групата 5. б. N. S. Martinoski 

од 1928 година. 
 

 
13. Потпис на Никола Мартиноски од групата 5. в. N. S. Martinoski 

D. од периодот 1940-42. 
 

 
14. Потпис на Никола Мартиноски од група 6. б. NSM од периодот 

1931-1935.  
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15. Потпис на Никола Мартиноски од групата 6. в. NSMD од 

средина на триесеттите години од минатиот век. 
 

 
16. Потпис на Никола Мартиноски од групата 6. д. Laki. 
 

 
17. Потпис на Никола Мартиноски од групата 6. е. Martini од 

1923/24 (?). 
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Резиме:  
Текстот претставува дел од наодите од повеќегодишната студија за 

делата на македонскиот сликар Никола Мартиноски. Со следењето на 
промените во потписот на Мартиноски, овој текст воспоставува 
хронолошка временска рамка која може да се користи во датирањето на  
неговите дела кои се потпишани, но на кои недостасува датум. Студијата 
утврди дека во текот на пет децении на работа, потписот на Мартиноски е 
променет неколку пати, но утврди и тоа дека Мартиноски секогаш се 
користи со латиницата за да го потпише неговото име. Исто така беше 
утврдено дека неговиот потпис не зависи од техниката која се користи во 
креирањето на делото (испитувани беа дела изработени во масло, темпера, 
пастел, туш и молив), од подлогата на сликата (студијата проучуваше дела 
на платно, панел , хартија, стакло и акрилно стакло), на локацијата на 
потписот на делото (на пример, во горниот десен или долниот лев агол), 
или на ориентацијата на потписот врз делото (хоризонтално, вертикално 
...). Дваесет и еден различен потпис беа идентификувани и поделени во 
шест основни групи, секоја група е дополнително поделена на бројни 
подгрупи. Авторот на студијата го презентира секој од забележаните 
потписи и потоа дава краток опис на основните карактеристики на секоја 
група. 

 
 

Resume:  
 The six statues of the Bitola’s famous sculptor Aleksandar for a quite 
long time were posted in the premises of the Art-Culture Association and 
chorus “Stiv Naumov” and were treated or not-treated simply as a part of 
inventory of the interior  of this facility. In 2013 those statues became a 
permanent possession of the N.I. Institute and Museum Bitola in aim to go 
under conservation and to be re-exhibited. Aesthetic  style analysis indicate that  
those works are masterpieces of the contemporary Macedonian  sculpture art 
created parallel to those of the author Dimo Todorovski. This presentation is a 
trial  or a beginning of a some kind of affirmative revision of the Macedonian 
art created a century ago which seriously correlated to European art, as well as a 
trial finally to start with determination, exploration and affirmation of the 
specific and very important art creation in Bitola  
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