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CERAMICĂ ALANICĂ DIN 5ECOLUL AL VIII- LEA DE5COPERITĂ iN 
CENTRUL DOBROGEI 

Dintre numeroasele descoperiri făcute in Dobrogea in ultimul tim p, o 
atenţ i e deosebită ne-a atras un grup de cinci vase intregi găsite de mun
cito ri întîmplător în raza fabrici i de ciment de la Medgidia, achiziţionate 
de farmacistu l Paul BăIănescu din Brăila şi publicate de N. Harţuche', 

Di n cele cinci vase descoperite trei (un borcan de cu loare brună În
chisă ornamentet cu striuri orizontale şi do u ă vase cu corpul sferoidal de 
:cu loare bru nă-cenu şie cu decor lustruit sînt comune zonei Dunării inferi 
oare, astfe l Încît nu ne vom opri În ch ip deosebit asupra lor. 

Un al patru lea vas cen u ş i u are gura t r i lobară (f ig. 20, 2b), corpul sfe
roidal şi două toarte care incep sub buză şi coboară pe umăr 2. Acest tip 
de vas este mai rar Întilnit. Totuşi un astfel de exemplar a apărut pînă 
acum În Dobrogea la Fîntîna lui Adam (dotat de P. Diaconu În secolul al 
VIII - lea 3). Trei oale cu două toarte similare, avînd insă pe corp linii ver
t icale, nu orizonta le, ca exempla rul de la Medgidia, au fost descoperite 
,ş i În necropola biri<u ală de Ia H i·stria 4. 

In nord ul Dună1ri i un fragment d iln buza un ui vas a apărut În aşezarea 
Bucov-Rota ri , bordei ul nr. 2, dotat În secolu l al VIII -l ea s. 
. La sud de Dună re - astfe l de vase au apărut in necropola de la Novi 

Paz!,,, şi G arvăn 1, datate de asemenea in secolLiI al VIII- lea 6. 

Din oale cu gura tr i lobată (da r nu şt i m dacă aveau una sau două 
toarte) provin şi două fragmente descoperite la Pastirsk 7; iar Într-o peri-

1 N. Harţuche, Contribuţjj la repertoriul arheologic af Dobrogei, Pontico. 4, 1971 J 

p . 25~257. 
2 Ibidem, p. 253 şi urm. ş i fig. 5 p. 256. 
3 Petre D ioconu şi N i ţă Anghelescu. Urme vechi de locuire in colţul de sud-vest 

cI Dobrogei, Revista M~zeelor, V, 4, 1969, p. 350, fig. 6 . 
.. Vlad Zirra, nByxo6pfl,ll.OBbln /IIorH.rlbtl\lK paHlic<ţleo.n.aJlbHOft 3HOXII B KaHYll Bmwop 

Y!cTP"R, Dacia, NS. VII , 1963, p,. 388, f ig. 24/1, 2; 4. 
s Maria Comşa, Cultura materială veche românească (Aşezările din secolele 

VIII- X de la Bucov - Ploieşti), Bucureşf;, 1978. p. 83, p. 90 fig. 80/5 ş i p. 101. 
6 Stoncio Stcncev, HeKpOnOJl.bT 11..0 HOBU n a3ap , Sof.o, 1958, p .. 1.. nr. 30 şi pl. XVI 

Jjvka Vijarova, C.llaB5Ipn li npa6bJlrapn do .!1aHJlbIIl lIa HeKpOnOJHITe OT VI-X I BB H~ 
îepH10pj.iaTa Ha 5'bJ1rapHfI, Sofia, 1976, fig. 16/1 p. 32 (partea trilobată este pe partea 

din spate). 
7 D. T. Berezoveţ, GOB 'pBH il nJierueH a C3JInl BCbKOi 1<Y/1 bTypbl , Arheologic, XIX, 

!Kjev, 19, fig. 4/3, 4. p. 56. 
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oadă mai tirzie (sec. X- XII), oaie cu una sau două toarte avind cura tri
lobată apar şi În zona Caucazului 8, introduse aici foarte prob~bil din 
zona nord pontică. 

Ultimul vas ne interesează in chip special. El este un ulcior cu gura 
tri!obată , gitul destul de inalt, avînd o toartă mai mare care incepe apro
ximativ pe la miijlocul gitului şi coboară pe umeri, iar alte două toarte moi 
mici sînt dispuse aproximativ în zona diametrului maxim a corpului 9 

(fig. 1/3). 

Acest tip de ulcior (cu .trei toarte) nu a apărut pînă acum În alte com
pleXe din Dobrogea. 

Un asemenea ukior, fragmentar însă, provine din aşezarea Bucov· 
'ioco. din bordeiul nr. 14. aparţinînd celei mai vechi etope de locuire a 
(lce.tei aşezari. dotat pe la mijlocul secolului al VIII-lec 10 (fig. 1/1). 

Exemp lare similare se cunosc şi la. sud de Dunăre la Novi Pazar 11, 

Kiulevicia (trei exemplare)". BdinţÎ (două exemplare) 13. unde sînt datate 
de asemenea În seco lul al VIII-lea (fig. 2/1. 30. 3b ; fig. 3). 

Un ulcior d,n pastă fină cenuşie. cu trei toarte. avînd Însă pe corp 
decor de ' linii orizontale la fel ca şi ceramica arsă oxidant cu decor inci
zat. a fost descoperit la Preslav. pe malul drept al rîului Ticio. În punctu l 
Odabahcia. El provine foarte probabil dintr-o necropolă. AI doilea ulcior 
a fost descoperit in necropola Preslav 2. Acesta însă prezintă unele schim
băr i În ceea ce priveşte forma faţă de celela lte exemplare 14 (fig. 2/4. 60. 6b). 

8 V. A. Kuzneţov, AJ1aIiCK!ie n.rleMella cesepHoro KaBK33a, MIA, 106, 1962, fig. 3 81 
ş i r:g. 27 8/8. 

9 N. Harţuche, op. cit .. p. 254 şi fig. 5/3-3 a, p. 256. 
10 Maria Comşa, op. cit., p. 84 şi fig. 81/12, p. 90. 
11 Stancie Stancev, op. cit., pl. 
12 Jivka Vijarova, Op. cit., fig. 73/1, p. 123; f:g. 75/2 p. 126; fig. 75/2, p. 126. 
jJ Ibidem, fig . 102/6, p. 162. Acesta are pe corp şi pe umăr şi ornament În relief 

aplk.at, format din bastonaşe sau arcuri alungite cu curbura in sus sub care e trasată o 
J:n ie orizontală incizatâ. Un ulcior cu o singură toartă, dar C'l ornament aplicat execu
tat in aceeaşi tehn i că, mărginit in partea superioară şi inferioară de briuri in relief. s-a 
descoperit şi la Kiu levcia în mOi'm. 20 (fig. 54/2 o, p. 100). Acest ulc,or ore aceeaşi 
origine nord -caucQ'ziană ca ~i precedentul. 

AI doilea ulcior de la Bdinţî (!biderT', fig. 104/4, p. 165) ore pe corp linii orizon
tale, trasate cu un instrument cu capul bont, ornament preluat sub . influenţa ceromici t 
arse oxidont. 

1. Stancio Stoncev, op. cit., p. 75, fig. 16; Jivka Vîjarovo, op. cit., fig. 167/1, p. 264. 
Ulciorul din necropcJa Preslav 2 ore o singură toartă, guro trilobată, corpul său faţă de 
ulcioarele cu trei toarte fiind mai svelt, aprop:indu-se În oarecare măsură de exempla· 
rele de origine bizantină. Pe corp însă, aproximativ in zona d:artlctrului maxim, are pro
eminenţe, distanţele in tre ele, care indică orig:nea sa nord caucaziană (alanică). 

Originea nord ca'ucaziană a ulcioarelor cu trei toarte, cu proem:nenţe sau CI.! orno
ment in relief pe corp din sudul Dună ri i a fost sis';'zată şÎ de Jivka Vijarova, op. cit .. 

\ p. 430, dar nu le-a atribuit etn:c. 
In- necropola de la Dolni lukovit 1 a fost descoperită o oală cenuşie Înch i să, cu 

corpul globular, gîtui bine profilot şi buza îngroşată in formă de colac avînd pe umeri 
de o parte şi de alta urechiuşe in formă de capete de pasăre, cf. Ibidem, fig. 116/2, 

,3, p, 191, la noi fig. 
Dacă in ceea ce priveşte forma corpului, acest vas e comun zone'; Dunării infe

rioare, toarte!e zoomorfe dovedesc legătura cu cultura moterială aienă. 
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Ulciorul de la Medgidia se leagă Însă din punct de vedere tipologie 
de exemplarele mai t im puri i de la : Bucav, Novi Pazar, Kiulevcia si Bdinti. 

Ţinind seama de analogiile citate mai sus, descoperite in' condiţii 
clare bine dat<'lte, oa la cu gura triiobată , ulcioru l cu t rei toarte ca şi cele 
lalte vase intregi de la Medgida se datează in secolul al VIII-lea. Ele pro
vin după părerea noastră dintr-o necropolă anterioară aşezării in core 
s-au găsit fragmente ceramice ce pot fi datate i n secolele IX-X eventual 
ce! mult şi in primele decenii ale secolului a XI - lea 15 

Ulcioare (in general de mari dimensiuni) lucrate din pastă 
cenuşie cu ornament lustuit uneori şi adincit etc. se cunosc pe teritoriul 
de la nard de Munţi i Caucaz, mai ales În zona de munte şi in Podişui 
Stavrapol, incepind eu secolul al III-lea e.n. şi pină in secolul a l VII-lea 
inclusiv 16, 

Tipuri de ulcioa re (cu decor lustruit de mari dimensiuni) cu trei toarte. 
sau de proporţii obişnuite cu proeminenţe pe corp, asemănătoare cu cele 
din nardul Caucazului şi Podişul Stavropol, au fost descoperite in ultimul 
t imp şi pe Nipru (in zona praguri lo r) la Balka Kanţirka 17, mai la nord de 
riu l Vorskla (afluent pe partea sti'ngă a Nipru lui) la Macehi 18 ling ă oraşul 
Poltava, la vest de Nipru la Steţovka, hopIPpiere · de vărsarea riului Tia.s
min 19, precum şi la Voznesensk 20. Cera mica de t ip Kanţirka a fost atribu
ită in general unor alani veniţi in această regiune in secolul al VI - lea. 
Acest tip de ceramică nu dăinuie după seco lul al VII -l ea, centrele de 
o l ărie de a ici fiind distruse 21 , 

Ulcioarele cu trei toarte descoperite la noi, ca şi cele din sudul Dună
rii se deosebesc atit În ceea ce priveşte forma cit şi ornomentarea d& 
ulcioare le de tip Kanţirka de pe Nipru, ca şi de ulcioarele de acelaşi tip 

15 N. Harţuche, op. cit., p. 257. Menţionăm că a~ezarea de la Medgidia nu poot~ 
fi paralel;zată cu necropola de la Castelu, cum afirmă autorul, in această oşezare fiind' 
documentate etape de locui re sigur posterioare necropolei amintite. 

16 T. M. Minaevo, Kepa"'IlH<a EaJlKH KaHUHpKa B CBiTJli apreOJlOUl4HHX )l,OC;nJ}KeHh Ha, 
niSp,l'iHOiy KaBKa3Y, Arheologia, XI II, 1961, K;ev, p. 119-128. (In tabelul de clas ifica re 
ceramicii de pe cursul superior 01 riului Kubon acest tip figu rea7ă În secolele VIII-IX 
şi chiar in X- Xl. La V. A. Kuzneţov acest tip opore in secolele IV- VII, op. cit., fig. 15/6, 
dalare care este mai apropiată de reafitate. 

17 A. T. BraicevskoÎo, PasKoflKH rOH4npcbKoro roplla B EaJllli K3HuIlpKa a 1955 p. 
Arheo logio XIII, Kiev, 1961, p. 114-118; A. T. Sm:lenko, rOHlIapHbJlt ueHTp VI II B 11.3. II a, 
IIIOKHeM ,illie fi pe, Actes du VIII e Congres International des Sciences Prehistoriques et Pro 
ta· h:storiques. Praque 21-27 Aout 1966, 2. Proha, 1971 , p. 1213-1215: Idem, CJ1oG' Rilil 

Ta j'x cycillH fi CTenOBOMY nOJJ:p inpoB'j (II-XIII CT). Kiev, 1975, p. 118-160. 
Fiind analizate cu ajutorul metodei arheomognetice, frogmente d:n trei cuptoare 

de ars oale de la Konţi rca d€" către O. M. Rusakov şi G. F. Zag ni, a fost infirmată data· 
rea acestei cerom;ci În secolu l 01 VIII·leo. Fragmentele din cuptorul nr. 12 fiind din o· 
doua jumătate a sec. al VI·lea, iar fragmentele din cuptoarele nr. 13 ş i 17 datînd de 
la sfirsi,tul secoluluil 01 VI· lea şi inceputul secolului 01 VII · lea. 

18 A. T. Smilenko, TOHlWPHblH ueHTp ".' p. 1214; Idem. Cnoa' 51HH "'1 p. 154. Aic i 
fost un cuptor de ars oale cu ceramică de acelasi tip cu cea de le Kanţ:rca. 
ef. N. E. Makarenko, ApXeOJlOfHlIeCKHe IiCCJIell.oB3HIlP 1907-1909 IT , in 17.3(eCTYp P p ): 
OJlOfJlt:leCKOil KOMMHCCV., 43, p. 116-118. 

19 A. T. Braicevskaia. Pa3KonKH f OH4ap"oro fopll a ... , p. 118. A. T. Smilenko, 
f OH lIapHblfI llf'Elp ... p. 1215. 

20 Idem,J OB·RJiIl .... p. 154 Satul Voznesensk face parte az i din ora~ul Zaporojic_ 

2"A T. Smilenka, Cnon'SiHIl .. , p. 157. 
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de pe cursul superior al riului Kuban şi d in preajma oraşului Stavropol . 
. Acestea, deşi atribuite tot lO lanilor, datează dintr-o perioadă anterioară , 

incetarea existenţei lor putind f i fixată in jurul anului 670-680, odată cu 
mişcările de populaţie din zona nard est pontică către Dunorea inferi· 
oară şi mijlocie. 

in seco lele VIII-X, in cultura Saltovo de pe Donul mijlociu ş i Daneţ, 
,ulcioarele cu trei toarte nu se cunosc. Ele apar doar mai la sud la Sarkel. 
exemplarele de aici neavind o ornamentare atît de bogată ca şi cele 
precedente 22. 

In complexele din nordul Caucazului se petrec de asemenea sch imbă. ri 
În ceea ce priveşte forma şi ornamentarea acestui tip de vas. Dacă În 
'secolele III-VII ulcioarele cu trei toarte, bogat omamentate reprezintă un 
.tip caracteristic tuturor complexelor d in zona muntoasă din nordu l eauca 
zului şi din Podişul Stavrapol23, începînd din secolele VIII-IX se pare că 
ele sint specifice ma ales variantei răsă ritene Q culturii alanice şi vari 
antei răsăritene a culturii locale din zona muntoasă din nordul 
Caucazul ui 24. 

Ulciorul cu trei toarte de la Medgidia, ca ş i celela lte exemplare simi 
,Iare din zona · Dunării inferioa re Îşi găsesc analogiile cele mai apropiate 
tocmai in lOceste complexe şi onume in necrapalele cu cavouri clădite din 
piatră , de la Goliat 2S, cu morminte datate in seco:lu.1 al VIII-lea pe baza 
unei monede arabe de mgi'nt <:l lui A):>du'l Maleka, (fgi. 4/2,4, precum şi in 
necropola cu inmormintări in nişe ,de la Kamunta 26 (fig. 4/1) din aceeaşi 
·vreme. 

Se pune problema cum se explică existenţa unor forme sim i lare în 
partea de răsărit a regiunii nord caucaziene şi zona Dunării inferioare? 

După părerea noastră ulcioarele de tip nord caucozian (cu trei 
toorte, cu ornamente aplicate, proeminenţe, etc.) au fost aduse in regiu
nea Dunării inferioare din nordul .Caucazului după datele de care d ispu 
.nem pînă acum, din regiunea ~e la vest de cursul. superior al riului Terek. 

Esje vorba de grupuri de alani goniţi din această regiune datorită 
invaziei arabilor în oordol Caucazului din anul 730, precum şi datorită 
războiului dus de Mervan impotriva A!aniei d in anul 735, după C<:l re 737 
a urmat o companie cu scopul de a cuceri Chazaria 27 (fig. 5). 

22 S. A Pletneva. Ke aYMllKa CapKeJIa oeJ,orl Be~H, MIA, 75, p. 218, fig. 6/2. 
23 T. M. Minoeva, op. cit, fig. 3, p. 124: fig. 4, p. 125 şi r;g. 6, p. 126, V. A. Kuz~ 

nelov, op. cit., lig .. 3/3, 6, lig. 15/6; lig. 24/13. • 
24 V. A. Kuzneţov intr~o lucrare mai recentă AJyaHC1{a~ KYJlbTKpa UelITpaJlbHOrO Kas

~a3a H ee JIOKaJj ţ,Hble 6 ap!laHTbl B V-VIII BeKax, in Sov. Arh., 1973, 2, p. 60-74 revi ne 
asupra atribuirii etnice date complexelor de aici in lucrarea sa monografică mai veche 
lOJIanCKHe fIJ,eMeHa ceBepHoro KaBK233 . In acest articol .autoru l atribuie alanilor doar 
mormintele in catacombe săpate in pămint sau in stincă, pe cind in mormintările in 
cavouri sau in cutii de piatră (10 care se remarcă o contin uitate de mdi multe milenii) 
,le atribuie populatiei locale caucaziene. 

2S.V. A. Kuzneţov, op. cit., p. 103-104 ş i fig. 35/1-3. 
26 Ibidem, p. 21-22 şi fig. 3/13. 
27 A. Pletneva. Or KOl.J:eBl11! K rop0.n.aM, CaJITOBO MaHuKap KY.'1hry-pa MIA, 142, 

;Moscova. 1967, p. 184; M. 1. Artamonov, I1CTOPHH Xa3ap, leningrad, 1962, p. 218. 
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Aceste tulburări au provocat deplasarea unor grupuri (mai mari) de 
olani spre 'nord pe Clon şi Doneţ in regiunea Saltovo 28 'iar alte grupuri mai 
mici au pornit spre vest către Dunăre 2Y. 

In afară de elementele tipic nord caucaziene cum sint ulcioarele cu 
"trei toa rte, uneori avînd ş i ornamente in relief aplicate. proeminenţe etc. 
de care am pomen it mai sus, grupurile de alani veniţ i În regiunea Dunării 
inferioare au putut aduce cu ei şi alte forme de vase cum sînt ulcioarele 
·cu dia metrul maxim in partea inferioară a corpului, ulcioarele cu gura În 
-fori1) ă de jgheab (plisc de raţă, de ex. ef. fig. 1/2) şi altele. 

Intruci t in să prin intermediul diferitelor grupuri de alani ultimele două 
tipuri de ulcioare au fast preluate şi de alte populaţii de origine nomadă 
din zona nord pontică avem rezerve in atribuirea acestora numai alanilor. 

Prezenţa a la ni lor În zona Dunării inferioare În secolele VIII-IX În 
afa ră de ceramică, este ma rcată şi de diferite piese de metal, ca pendan
tive cu f iguri antropomorfe (Preslav 30, Vraţa 31), clopoţei (BdinţÎ 32) şi alte 
obiecte 33 , precum şi prin morminte de i n humaţie in nişe din necropolele 
Devnia 134 şi de la Izvorul, jud. Ilfov 35. 

Grupurile .de alani ajunşi În zona Dunării inferioare se integrează jn~ 
tr-un timp relativ scurt În aşezările preexistente de aici. Ţinînd cont de 
datele arheologice de care dispunem pînă În prezent se pare că elemente 
alanice mai numeroase s-au integrat În complexele din nord -estul Bulga 
ri ei (Novi Pazar, Kiulevcia, BdinţÎ) regiune În care cu o jumătate de veac 
mai Înqinte se aşezaseră bulgarii lui Asparuh, În rest, urmele culturii lor 
materia le pot fi sesizate sporadic În necropolele de al Do lni Lukovit 1, 
P;eslav 2, Preslav-Odabahcia, Vraţa, Devnia 1, Izvorul, Medgidia şi În aşe
zarea Bucov~ Tioea . . 

În zona Dunării inferioare ulcioarele cu trei toarte şi alte e lemente 
.de cu ltură materială alanică nord caucaziană apar aproximativ pe la mij
locul secolului al VIII-lea şi pot fi sesizate pînă la Începutul secolului al 
IX-l ea 36, deci Într-o perioadă de timp de circa 60- 70 de ani, dată după 
care acest grup de alani este asimilat de populaţia _ locală În mijlocul 
că reia s-a aşezat. 

28 S. A. Pletneva, OT KOl.leB ll 1i K ropo;J.aM p. 184-186. 
29 S. A. Pletneva in raportul npa6r.TITapb! U 6acce fIHe nOHa II rIpll a306b51 , presupu'ne 

<> asemenea deplasare a unor grupuri de nlani catre Dunărea inferioara in secolul 01 
VIII -l ea, fără ::.ă o poată concret';2a incă pe baza datelor arheologice, 

30 Stancio Valklinov, <Dop MH paHe Ha cTapo-6rJlrapCK a Ta KYJlbTypa, Sofia, 1977, fig. 
după pag. 96. 

31 Spas Maşov, Catalogul Cpe.!l.H eEeKODHII H3K.iTII. Muzeul d in Vraţa . pl. 1. 
32 Jivka Vijar9va, op. cit., fig. 98/30, 3b p. 157. 
33 Stancio Stancev, op. cit., pl. XIII / l, 5, 7. 

34 Dim:tăr II. Dimitrov, H OCOOTKPblT paHH o6r.'lrapCKII HeKponO.TJb npil neBlIe, in I13BecTHp 
Ha H ap0 1i. pH p M Y3eH BapHa . VI I {XXII} , Varna, 1971. fig. 5. p. 63. 

l S Bucur Mitrea. Unele probleme in legătură cu necropola prefeudaJă de la Izvo~ 
lui (1. GiUlgiu), in SCIV, 18, 1967, 3, p. 447. 

16 fn acest sens o dotă precisă dau ulcioarele cu trei toarte descoperite la Bucov
T;oco, care aparţin celor mai vechi etape de locuire din aşezare. ef. moi sus nota 10. 



156 M. COMŞA 

In concluzie, ţir.em să precizăm că descoperi ril e analizate mai sus le 
considerăm importante deocrec~ ele i ndică deplasarea unor grupuri d-.= 
aloni din nordul Caucazu lui În regiun ea Dunării inferioare, pe baza datelor 
a rh eolog ice, in lipsa unor izvoare scrise ca re să le menţioneze. 

Datorită acestor descoperiri , ca şi altora d t'iltr-o perioadă ceva mai 
nouă 37, se poate dovedi că legăturile teritoriilor d in sud estul ţă rii noastre 
ş i o zonei vest pontice in general cu Caucazul şi T ranscaucoz io nu se limi
tează numai la epoca med i evală mai tirzie, el ele existau încă din vremurt 
mult mai vech i. 

RESUMU 

CERAM/QUE ALAINE DU VIII' SIECLE DE N.E. TROUVE DANS LA DOBROUDJA 
CENTRALE 

A Mcdgidia ont ete decouvris fortuitement cenq vases entiens, qui proviennent d'une 
nec ropole. Parmi eux il y a une cruche 6 trois onses (une plus gronde, qui commence 
su r le co l e t finit su r le pense, et deux plus petites sur le corp) typique pour la region 
nordcoucosienne. 

En tenont campte des dlkouvertes similoÎres de la region du Bas Donube (cf le!. 
fig. 1-3), olnsi que de celles du Coucose (fig. 4), ouquelles s'ojoutent des objets en 
metal (pendentifs el c hevol ovec des figu res humoÎnes. clochettes, etc. cf les noles 
no 30-33) et les tombes el nic hes (de Izvoru l et Devnio 1. cL les notes no 34 ei 35), 
I'outeur conquit qu'iJ S'09it d'u ne dep[ocement des groupes des oloins tordifs, provoque 
por les invosions arobes da ns la region nord-coucasienne pendont les a nnees 730. 735 
et 737. Une g roupe . plus compacte. s'est instollee ou nord dans la region du Verhne Sol
tava, t!t autres groupes, plus petites, ont orrivees dans la region du Bas Donube vers le 
milieu du VIII s. Ces oloins on resiste dans la region du Bas Do nube autour de 
60-70 annees, et vers la moi tiee du IX siecle il s on ete deja assimilees par la popu
lation locale. 

37 Mo ria Comşo, op. cit., p. 114. l a aceste descoperiri se mai adaugă şi materiale 
alane tirzii din secolele IX-X d in Dcbrogea pe care sperăm să le putem analiza 1ntr-o 
altă lucra re. 
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Fig, 1. Ufcioare de tip ofonie de fo Bueov- Tioeo (1 bordeiul nr, 14 sec, VIU ; 2 Bordeiul nr, 3 

sec. VIII-IX, după M. Comşa) şi de la Medgidia (3 sec. VIII, după N. Harţuche) 
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Fig_ 2. UlcioOle de tip olcnic şi oale cu două toarte din secolul al VIII-lea (1, 3 a, 3 b Novi Pazar, după 
Stoncio Stancev j 2 o, 2 b Medgidia. după N. Har ţuche : 4. Preslav 2. după J. Vijarovo ; 5 Dolni Luko

vit " după J. VijarovQ : 60, 6b Preslav - Odabahcia. după Stoncio Stoncev). 
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Fig. 3. Ulcioare de tip o/anie din secolul al VIII-lea (1-4 Kiu levcio : 5-6 Bdi n ţi , după J. Vija tovo). 
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Fig. 4. Ulcioare din secolul al VIII· lea din nordul Caucozu/ui (1 din necropole olo n ică cu cata
combe de la Komunta: 2-4 din cavoul de piatră de la Goliat, după V. A. Kuzr, eţov) . 
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Fig. 5. Direcţiile de deplasme a a/ani/or În zona nordpontică şi 
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la Dunărea inferioară În secolefe VI-VIIJ. 


