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Aрхеологија, наука о старинама, у почетку се ослањала на стилско-естетске расправе и методологију 
засновану на поређењу материјала и културних појава. Овај конвенционални принцип, током последњих 
деценија, је доживео знатне промене. Развој различитих научних дисциплина, првенствено оних којима је човек 
у средишту интересовања, издвојио је археологију као комплексну и специфичну науку. Интердисциплинарни 
приступ омогућио је различите аспекте проучавања човекове прошлости, његових културних остварења и 
уметничких домета.

И основни метод археологије, документовање прикупљене грађе и свих сегмената археолошких 
истраживања, унапређен је последњих деценија новим софистицираним технологијама. Међутим, цртеж и 
ликовна илустрација су остали неприкосновени као документ и доживљај у тумачењу и научној интерпретацији 
прикупљених података.

Изложба оваквог карактера први пут је приказана у једном од музеја Србије, у Завичајном музеју 
Петровац на Млави, 2009. године. Изложени радови Славице Марковић су део археолошке докуменатције 
оплемењени руком сликара ретког сензибилитета. Ова уметничка патина приказана је на више начина.

Археологија је егзактна наука која захтева прецизност и тачност у свим њеним истраживачким 
сегментима. Принцип који је обавезан за све актере овог процеса. Посебно за уметнике којима уметничка 
слобода и асоцијације дозвољавају другачији приступ обликовању и илустровању задатих форми. Славица 
Марковић је измирила ове уметничке и научне принципе. Тешко је у сфери примењене, научне, документације 
савладати различите материјале и предмете, урадити естески и емотивни склад са контекстом његовог 
настанка. Ухватити, бар, део прошлог времена или осећања човека и његове потребе за лепим чак и на обичном 
предмету. Распон је велики! Од рудара који улази у тамне и непознате дубине подземног света, знатижељног 
ливца-ковача, грнчара који руком обликује и украшава посуђе различите намене, магијске предмете које 
користи врач-шаман или учеснике ритуала који преко стављених прилога-дарова усрдно моле за добробит 
појединца и заједнице. Сваки од ових артефаката, било да су у питању камен, теракота или минијатурне перле 
од малахита и бакра, пластичним потезима је савршено обликован.

Креативност уметника који раде научну илустрацију огледа се у запажању и документовању детаља који 
промакну оку стручњака, професионалца. Славица Марковић развила је тај осећај на основу искуства, 
емотивне корелације са предметом са страшћу и знатижељом истинског истраживача. Ма колико стереотипно 
изгледале представе Мајке-богиње са Беловода само око свестраног уметника је могло да уочи посебне 
декоративне детаље, потезе руке ондашњих вајара и другачију идеју која стоји иза оваквих ритуалних објеката. 
Таква запажања и сугестије оплемењивала су тумачења егзактних и фактографских научних података. 
Чињенице које цртеже и илустрације Славице Марковић чине вредним и ретким у веку рационалних, 
дехуманизованих, технологија непознатих занатлији - уметнику са Беловода. Квалитет и број радова сврставају 
је у групу од неколико уметника чији цртежи представљају највише домете у илустровању археолошке грађе.

Истраживања на Беловодама показала су нове садржаје живота човека овог простора пре 7 миленијума. 
Изузетни резултати су наметнули обавезу за што бољом документацијом свих сегмената овог пројекта. Цртежи 
и илустрације Славице Марковић, али и остали видови техничке документације којом је у међувремену 
овладала, представљају основу за даљи рад и публиковање досадашњих истраживања.

                                                                      мр Душко Шљивар

 Археолошко налазиште Беловоде се налази у ширем Поморављу и административно припада општини 
Петровац на Млави. Захвата атаре села: Велико Лаоле, Крвије и Табановац. Насеље је настало око извора Велика 
Беловода из којег истиче истоимени поток, по чему је читав предео добио име.

Беловоде припада винчанској култури, која се на простору централног Балкана развијала у другој половини 
VI и првим вековима V миленијума старе ере (5400-4600), што су посведочиле најновије анализе коштаног 
материјала животињског порекла, обављене у институту за археометрију у Оксфорду.

Ово изузетно археолошко налазиште је отркрио 1954. године прoф. Никола Крстић (1920-1994) 
дугогодишњи сарадник Народног музеја у Пожаревцу (Јацановић Д, Живковић Ј, 2000, Археолошке ''Белешке'' 
Николе Крстића, Viminacium 11, Пожаревац, 2000, 111-112, 115). Прва прелиминарна истраживања су обављена 
крајем 1980-тих година, када је локалитет обишао Драган Јацановић, археолог Народног музеја у Пожаревцу (The 
Neolithic of Serbia, 1988, The Neolithic of Serbia, Archaeological Research, Editor Dragoslav Srejović, Beograd, 1988, 
118). Систематска археолошка ископавања сондажног карактера започета су 1994. године у оквиру пројекта 
Народног музеја у Београду Археометалургија винчанске културе: Беловоде, под руководством мр Душка 
Шљивара, који крајем 2015. одлази у пензију. Пројектом од тада руководи др Вера Богосављевић Петровић, Збирка 
за млађи неолит и енеолит Народног музеја у Београду. Од 2011. године археолошка истраживања су неколико 
година обављана у оквиру међународне сарадње.

Досадашња истраживања омогућила су сагледавање оквирне организације насеља. Грађене су надземне 
куће са мањим помоћним зградама економског карактера. Подну конструкцију су чиниле хоризонтално поређане 
дрвене облице, на које је постављена подница од глине помешане са сламом и плевом. Основу конструкције су 
чиниле масивне дрвене греде, које су укопаване у земљу. Између њих су распоређивани дрвени стубићи оплетени 
прућем и облепљени блатом. Кров је био вероватно двосливни од неког лаког материјала, сламе или трске. 
Претпоставља се да је храна припремана на отвореном јер нису пронађени остаци огњишта у кућама. 

Остаци материјалне културе сведоче о развијеној занатској делатности на Беловодама. Разноврсност и 
квалитет посуђа, алатки од окресаног и глачаног камена и оних од животињских костију показују висок 
технолошки ниво грнчарског заната, обраде камених и коштаних сировина.

Најзначајнију појаву на Беловодама представља примарна металургија бакра о којој нам сведоче открића: 
рудника – на око 10 km од насеља у изворишном делу реке Решковице, великих камених батова коришћених за 
рударење, керамичког калупа за израду длета, једног привеска, на више десетина перлица од малахита и остаци 
згуре.

Неолит, као праисторијска епоха подразумева седелачки начин живота и развој сточарско-
земљорадничких заједница. Култивисање биљака, припитомљавање животиња и нов начин привређивања, мења 
човеков однос према природи. То се одражава и у сфери духовног живота, у веровањима и ритуалима. 
Најзаступљенији је био култ плодности. Већина ритуалних предмета је била израђена од печене глине. 
Антропоморфне фигурине су углавном представа велике богиње мајке, у седећем или стојећем ставу, са схематски 
третираним лицем и орнаментиком која је представљала фризуру или ношњу. Посебан значај имају фигурине са 
две главе или са дететом на грудима. Представе мушкараца су ретке и обично са анатомским обележјима 
хермафродита. Најчешће представљена зооморфна фигурина је говече, а као заштиту од злих сила, неолитски 
становници Беловада су израђивали у великом броју и носили амулети, којима је приписивана магијска моћ. 
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