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În Depresiunea Maramureşului, situată în bazinul Tisei superioare, cantităti mai mari de ceramică Suciu 
de Sus, ce pot fi supuse analizei tipologice, provin din aşezările de la Giuleşti-Valea Mestecăniş (Popa 1969, 30, 
nota 94, fig. 3; Popa 1970, 43, nota 6; Kacs6 1987, 59, nr. 13, fig. 5-7) şi Slatina-Cetate (Kobal' 1997; Ea11arypw 
2001, fig. 72; Vasiliev 2002; Ko6aAb 2011, 196, fig. 1), relativ numeroase fiind şi materialele ce au apărut la 
Călineşti-Rogoaze (Popa, Kacs6 1974, 561 sqq.; Nemoianu 1979, 133 sq.; Nemoianu, Todinca 1981, 66 sq.; 
Kacs6 1999, 57 sq., fig. 5, 1-5. 8-11. 13-17. 21-22, fig. 6, 2-4. 6-11. 14-16. 19-20. 22, fig. 7, 3. 6-9. 13-15. 17), 
Călineşti-Grajdurile CAP (Kacs6 1999, 58, fig. 5, 6-7. 12. 18-20. 23-24, fig. 6, 1. 5-7. 12-13. 17-18. 21, fig. 7, 1-2. 
4-5. 10-12. 16) şi Sighetu Marmatiei-Cireghi 1 (lvanciuc C. 19901). Din celelalte aşezări, deşi uneori numărul 
fragmentelor ceramice puse în lumină este ridicat, descoperirile cu potential de valorificare sunt puţine, ele 
permiţând doar încadrarea lor culturală, care în anumite cazuri rămâne totuşi nesigură. 

În timp ce materialele din aşezarea de la Slatina-Cetate au fost detaliat descrise, descoperirile apărute în 
alte obiective, chiar în conditiile în care ele au fost ilustrate, nu au fost decât sumar prezentate. 

La începutul demersului făcut pentru stabilirea trăsăturilor ceramicii Suciu de Sus din Maramureş descriu 
descoperirile ce au ieşit la iveală la Giuleşti-Valea Mestecăniş (fig. 1), acestea reprezentând un lot ce poate fi 
considerat cu probabilitate destul de mare ca fiind unitar şi cronologic, întrucât provine din umplutura unei 
singure locuinţe. Voi face apoi referiri la alte materiale din Maramureş, cu raportări la ansamblul descoperirilor 
din aria de răspândire a culturii Suciu de Sus, uneori şi la descoperiri din alte medii culturale. 

Ceramica apărută la Giuleşti, ca de altfel şi cea din majoritatea aşezărilor maramureşene, este fragmentară2 , 

astfel că reconstituirea formelor, dar mai ales a decorului vaselor întâmpină dificultăti. Din umplutura locuintei 
au fost adunate 267 de fragmente, dintre care 90, ce apartin la 85 de vase, pot fi analizate în legătură cu formele 
ceramice de care aparţin, pasta din care au fost confectionate, culoarea lor după ardere, respectiv în privinta 
tehnicii în care au fost decorate şi a motivelor decorative uzitate. Dintre ele, 82 de fragmente, ce provin de la 
77 de vase, sunt ilustrate (pl. 1-6)3. 

1. Fragment de vas cu pereţii subţiri, culoarea cenuşiu-negricioasă în exterior, maronie în interior, pasta 
cu pietricele foarte mărunte şi cioburi pisate, arderea foarte bună, marginea uşor răsfrântă în exterior, bordura 
tăiată drept şi decorată cu un şir de crestături scurte orizontale, imediat sub ea un registru de linii incizate 
oblice ce flanchează o linie incizată semiovală (pl. 1, 1). 

2. Fragment de vas cu pereţii subtiri, culoarea cenuşie, pasta cu pietricele foarte mărunte, arderea foarte 
bună, marginea uşor răsfrântă în exterior, bordura tăiată drept şi decorată cu crestături oblice, imediat sub ea 

1 Descoperirile sunt menţionate, fără a fi descrise şi ilustrate. 

2 Doar vasul de mici dimensiuni de la Slatina (Vasiliev 2002, fig. 32, 1) este aproape întreg, lipsindu-i numai tortiţa. 

3 O parte a acestei ceramici, şi anume 52 de fragmente, a fost deja publicată, cu desene de calitate mai slabă, vezi Kacs6 
1987, fig. 5-7. 
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un motiv triunghiular haşurat, care flanchează o linie dublă incizată curbă (capăt de spirală?) (pl. 1, 2). Vasul 
pare să fi fost prevăzut cu o toartă. 

3. Fragment de vas cu gât tronconic şi corp bombat, culoarea cenuşiu deschis cu flecuri mai închise, pasta 
cu pietricele şi nisip, arderea foarte bună, întretăierea gâtului cu corpul marcată de un prag, decorat pe corp cu 
o linie incizată semiovală, mărginită de o linie dublă incizată curbă (spirală?), spaţiul dintre prag şi cele două 
motive fiind umplut cu haşuri oblice (pl. 1, 3). 

4. Fragment de vas cu corp bombat, pereţii subţiri, culoarea roşiatică, pasta cu pietricele foarte mărunte şi 
cioburi pisate, arderea bună, marginea răsfrântă în exterior, bordura rotunjită şi decorată cu crestături oblice, 
imediat sub ea triunghiuri haşurate alăturate, mărginite de linii duble incizate oblice şi incizii curbilinii (arce 
de spirală ?) (pl. 1, 4). 

5. Fragment de castron, culoarea roşiatică, pasta cu nisip, arderea foarte bună, marginea răsfrântă în 
exterior, bordura rotunjită şi decorată cu crestături oblice, sub gâtui scurt o linie circulară incizată, imediat sub 
aceasta haşuri oblice ce mărginesc un motiv incizat semioval (pl. 1, 5). 

6. Fragment de vas cu gât tronconic şi corp bombat, pereţii subţiri, culoarea gălbui roşiatică, pasta cu nisip, 
arderea foarte bună, marginea uşor răsfrântă în exterior, bordura rotunjită şi decorată cu crestături, pe gât, 
probabil, două torţi, întretăierea gâtului cu corpul marcată de un uşor prag, sub acesta arcade incizate flancate 
de haşuri oblice (pl. 1, 6). 

7. Fragment de vas cu gât cilindric şi corp bombat, culoarea cenuşiu negricioasă, pasta cu pietricele 
mărunte, arderea foarte bună, în porţiunea aflată imediat sub întâlnirea cu gâtui un decor de arcade incizate 
flancate de linii oblice (pl. 1, 7). 

8. Fragmente de vas, culoarea gălbui roşiatică, pasta cu nisip şi pietricele foarte mărunte, arderea bună, 
decor de linie incizată dublă (pl. 1, 8). 

9. Fragment de vas cu gât, probabil, tronconic şi corp bombat, culoarea cenuşiu negricioasă, pasta cu 
pietricele mărunte, arderea foarte bună, se păstrează parţial decorul spiralic de linie dublă incizată completat 
de linii oblice ce flanchează un capăt incizat de spirală(?) (pl. 1, 9). 

10. Fragment de vas, culoarea cenuşiu negricioasă, pasta cu nisip şi cioburi pisate, arderea foarte bună, 
decorat cu o linie incizată (pl. 1, 10). 

11. Fragment de vas cu aceleaşi caracteristici, decorat cu o linie dublă incizată (pl. 1, 11). 
12. Fragment de castron, culoarea cenuşie, pasta cu nisip şi cioburi pisate, arderea foarte bună, marginea 

puţin răsfrântă în exterior, bordura parţial rotunjită şi decorată cu crestături (pl. 1, 12). 

13. Fragment de castron, culoarea cenuşie, pasta cu nisip, arderea bună, marginea puţin răsfrântă în 
exterior, bordura tăiată drept şi decorată cu crestături, pe corp incizii duble curbilinii (pl. 1, 13). 

14. Fragment de vas, culoarea roşiatică cu flecuri negricioase, pasta cu nisip, arderea foarte bună, decor de 
linii duble incizate (pl. 1, 14). 

15. Fragment de vas cu gât, probabil, tronconic şi corp bombat, pereţii subţiri, culoarea roşiatic gălbuie în 
exterior, cenuşie în interior, pasta cu pietricele şi cioburi pisate, arderea foarte bună, decor de linie circulară şi 
linie dublă incizate (pl. 1, 15). 

16. Fragmente de vas cu corp bombat, culoarea neagră în exterior, maronie în interior, pasta cu pietricele 
mărunte, arderea foarte bună, decor de linii incizate (pl. 2, 1). 

17. Fragment de cană cu pereţii subţiri, culoarea cenuşiu negricioasă, pasta cu pietricele mărunte, arderea 
bună, decor spiralic incizat (pl. 2, 2). 

18. Fragment de vas cu corp bombat, culoarea cenuşiu negricioasă, pasta cu cioburi pisate, arderea bună, 
decor de linii incizate (pl. 2, 4). 

19. Partea inferioară a unui vas cu pereţii subţiri, culoarea cenuşie, pasta cu pietricele, arderea bună, decor 
spiralic de linii incizate duble (pl. 2, 5). 

20. Fragment de vas cu gât tronconic, prevăzut cu toartă, şi corp bombat, culoarea cenuşiu negricioasă, 
pasta cu cioburi pisate şi pietricele mărunte, arderea foarte bună, decor spiralic (?) incizat (pl. 5, 5). 

21. Fragment de strachină, culoarea roşiatică, pasta cu pietricele şi cioburi pisate, arderea bună, striuri slab 
perceptibile imediat sub marginea uşor răsfrântă în exterior (pl. 2, 3). 

22. Fragment de vas, culoarea cenuşie, pasta cu cioburi pisate şi pietricele, arderea bună, striuri răzleţe sub 
marginea foarte uşor răsfrântă în exterior (pl. 2, 6). 

23. Fragment de vas, culoarea roşiatică cu flecuri negricioase, pasta cu cioburi pisate şi pietricele, arderea 
bună, marginea uşor răsfrântă în exterior, bordura rotunjită (pl. 2, 7). 
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