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Rezumat: De-a lungul ultimului deceniu Muzeul de Istorie Naţională şi
Arheologie Constanţa a achiziţionat mai multe brăzdare şi cuţite de plug din fier. Dintre
acestea, atenţia ne-a fost atrasă de şapte exemplare, care prin formă şi dimensiuni par a se
încadra în perioada de început a evului mediu. Lipsa contextului arheologic, situaţie
întâlnită adesea în cazurile pieselor achiziţionate, ne determină în acest caz să facem apel
la bibliografia de specialitate şi la analogii ca referinţe pentru încadrarea cronologică a
obiectelor noastre. Brăzdarele de plug descrise la poziţiile nr. 1-3 din catalog par a avea
corespondente cu descoperiri de acest gen de la Garvăn (com. Jijila, jud. Tulcea;
lungimea 18 cm, lăţimea maximă 9,2 cm), din secolul al XI-lea şi Dodeşti (com.
Viişoara, jud. Vaslui)- cu o datare mai timpurie în veacurile V-VII. În rândul acestora am
putea încadra şi brăzdarul de la Ghenci (com. Căuaş, jud. Satu Mare)- lung de 16 cm şi
lat de 9 cm-, datat în secolele VIII-IX.
Piesa de la poziţia nr. 4 s-ar încadra în rândul descoperirilor de la Dragosloveni
(com. Dumbrăveni, jud. Vrancea)- veacul al X-lea, iar aceea de la poziţia nr. 5 este
asemănătoare cu brăzdare de plug apărute la Dragosloveni (secolul al X-lea), Budeşti
(com. Coteşti, jud. Vrancea)- secolele X-XI şi Elisaverca (raion Donduşeni, Republica
Moldova)- veacurile XI-XIII.
Brăzdarul de la poziţia nr. 6 pare a avea analogii cu cele semnalate la Capidava
(com. Topalu, jud. Constanţa)- prima jumătate a secolului al XI-lea, Dragoslovenisecolul al X-lea, Bârlogu (com. Negraşi, jud. Argeş)- sfârşitul secolului al IX-lea,
probabil Cornăţel (com. Urecheşti, jud. Bacău)- veacurile X-XI şi Pogoneşti (com. Iveşti,
jud. Vaslui) secolele VIII-IX. Piesa nr. 7 pare a fi asemănătoare cu exemplarele
descoperite la Giurcani (com. Găgeşti, jud. Vaslui) secolele VIII-IX, Mănăstirea (com.
Măluşteni, jud. Vaslui)- secolul al IX-lea, Echimăuţi (raion Rezina, Republica Moldova)veacurile IX-XI şi, probabil, Budeşti (jud.Vrancea)- secolele X-XI.

