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Abstract: In 2004 Amur-Primorskii archaeological expedition discovered a 

pottery kiln with grey-clay ceramics. The site was called settlement Sinegorye 1. 

The ceramics being I the kiln the following forms: large earthenware pots with 

collar rim being widely spread in the Mediaeval epoch on Pohai monuments of 

North East China, the Russian Primorye and North East part of Korea; vase-

formed articles and also typical Pohai pots of Koguryo origin. The basic deco-

ration on the pottery were horizontal furrows being located in two ornamental 

zones: along the rim and hangers. Besides, in collection there were articles with 

stamped types of design, represented by geometrical figures that were put down 

in the belts – rhombuses and triangles, and also horizontal belt with dancing 

people holding each other by hands. Figures are outlined schematically, details 

of faces are not drawn, but there are head-dresses or hair-do. The height of 

figures – 1,7 sm. The length of arms – 0,7 sm. The height of the head up to the 

middle of the body – 0,5 sm. Dancing people were dressed in one and the same 

form of the dress. It is widening downward from the waist (bosom) to the hem 

and represented a triangle. The length of such a skirt – 0,6 sm. The width along 

the hem – 0,8 sm. The width around the breast – 0,3 sm.  

The most ancient parallel to such “the round dance” is analogous orna-

ment that is made on a flat surface of the handle of a bronze knife being kept on 

Ordosky State Museum of China. The bronze knife is related to Hunnu culture. 

The ornamentation is stamped. The character of the ornamentation on the bronze 

handle of a Hunnu knife and ornamentation of the belt on Pohai pottery from the 

keln of Sinegorye 1 settlement are identical in all details.  

One more analogy to “dancing people”, that the author pointed out, was 

discovered in the ethnographic collection of the Museum of Minorities of China 

(Beiping) where such a scene was cut out on wooden panel and was an article of 

the exposition among ritual attributes of ethnic communities of North East 
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China. The composition of ornamental motif of “dancing people” is completely 

analogous both to Hunnu and Pohai motifs. 

Exposed parallels of ornamental motif “Dancing people, holding each 

other by hands” show that it took place on the territory of the Central Asia and 

the Far East at the end of the 1
st
 thousand B.C. (Hunnu epoch), at the end of the 

1
st
 thousand A.D. (Pohai time), during ethnographic time it was connected with 

ethnic communities of Altai language circle, who communities this territory from 

the ancient time.  

The round-dance on the vessel let us suppose that this is a round-dance 

Kangansunvolle that was used to be danced by women in national costume 

hanbok at the time of the Harvest holiday.  

The Mediaeval “Korean trace” is also determined with the fact that this 

ornamentation was discovered n the keln of Koguryo type, it is distinctly 

stratified and marked on the vessel of Pohai forms. Thus, if the supposed version 

of decoding the ornamental motif, that was analyzed above, is true, there seen a 

certain connection of Hunnu, Pohai and Korean traditions in applied arts of these 

ethnic communities. 
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Özet: 2004 yılında gerçekleştirilen Amur-Primorskii arkeoloji keşifleri sırasında 

bir çanak çömlek fırını ve gri kilden yapılmış bir takım seramikler bulunmuştur. 

Bu fırının bulunduğu bölge Sinegorye 1 olarak adlandırılmaktadır. Fırında 

bulunan seramikler şunlardır: kuzeydoğu Çin, Rusya Primorye ve kuzeydoğu 

Kore’deki Pohai abidelerinde de geçen Orta Çağda yaygın olarak kullanılan 

kenarlıklı büyük toprak kaplar; vazo şeklindeki eşyalar ve ayrıca Koguryo döne-

mine özgü Pohai kapları. Kapların üstündeki temel süsleme, kenar ve askı 

boyunca görülen enine çizgilerdir. Bunun dışında, koleksiyonlarda basılarak 

yapılmış geometrik şekilli süslemelerin görüldüğü eşyalar da bulunmaktadır. Bu 

süslemelerde eşkenar dörtgenler ve üçgenler ile birbirlerinin elini tutarak dans 

eden insan figürleri yer almaktadır. Figürler şema hâlinde olup figürlerin yüz ay-

rıntıları resmedilmemiştir ancak süslemelerde başlıklar ve saç modelleri görül-

mektedir. Figürlerin yükseklikleri 1,7 cm; kollarının uzunluğu ise 0,7 cm; başı ile 

üst vücudu arasındaki yükseklik 0,5 cm’dir. Dans eden insan figürlerinin elbise-

leri tek tiptir ve belden eteğe genişleyen bir üçgen ile gösterilmektedir. Elbisenin 

uzunluğu 0,6 cm; genişliği etekte 0,8, göğüste ise 0,3 cm’dir. 

Bu “çember dansı” ile kıyas edilebilir en eski örnek, Ordosky Çin Müze-

sinde muhafaza edilen bir bronz bıçağın yüzüne resmedilmiş bir süslemede 

görülmektedir. Bronz bıçak Hunnu kültürü ile bağlantılıdır. Bıçağın üstünde 
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görülen süsleme bıçağa basılmıştır. Bronz Hunnu bıçağının üstündeki süsleme 

ile Sinegorye 1’den çıkarılmış Pohai çömleğinin kemerinde yer alan süsleme 

bütün ayrıntılarıyla örtüşmektedir. 

“El ele tutuşarak dans eden insanlar” motifinin yer aldığı diğer örnekler, 

bunun milattan önce birinci binyılın sonu (Hunnu dönemi) ile milattan sonra 

birinci binyılın sonunda (Pohai dönemi), bu bölgede eski dönemlerden beri yaşa-

makta olan Altay dilli etnik topluluklarla bağlantılı bir dönemde meydana geti-

rildiğini göstermektedir.  

Kaplar üzerinde yer alan çember dansı, hasat mevsiminde Koreli kadınla-

rın geleneksel giysi “hanbok” içerisinde yaptıkları Kangansunvolle dansını anım-

satmaktadır. Süslemenin Koguryo’ya özgü bir kil çeşidinin üzerinde yer alması 

ve Pohai tarzı bir kap üstünde görülmesi, bu süslemede Orta Çağ’dan kalma 

“Kore izleri”nin var olduğunu kanıtlamaktadır. Sonuç olarak, eğer yukarıda ele 

alınan süsleme gerçekse, Hunnu, Pohai ve Kore halklarının sanatında da bir 

bağlantı olduğu söylenebilir. 
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