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Annemarie KAUFMANN - HEINIMANN, Die romischen Bronzen der Schweiz, V, Neufunde 

und Nachtrëge, mainz, Philipp von Zabern, 1994, XIV, 225 pagini cu 6 desene, 136 planşe 

cu 589 fotografii şi 1 plan. 

în anul 1987 apărea la prestigioasa editură Philipp von Zabern de la Mainz primul volum din 

seria dedicată bronzurilor romane din Elveţia: Annemarie Kaufmann - Heinimann, Die romischen 

Bronzen der Schweiz, I, August und das Gebiet der Colonie Augusta Raurica. 

De această dată A. Kaufmann - Heinimann publică bronzurile descoperite în Elveţia în anii 

1968 - 1985 şi la Augst până în 1990. Marea majoritate a bronzurilor provine din complexe 

arheologice închise sau nivele de locuire bine datate, obiectele de bronz fiind descoperite împreună cu 

alte materiale arheologice: monede, ceramică. Pisele romane din bronz găsite în Elveţia nu sunt 

importante doar ca elemente de comparaţie tipologică pentru bronzurile din alte zone, ci, 

cunoscându-li-se condiţiile de descoperire constituie şi importante repere cronologice. Din acest punct 

de vedere sunt deosebit de importante complexele din sec. I d.Chr. 

Autoarea şi-a asumat o mare responsabilitate publicând obiecte foarte diferite ca tip, 

funcţionalitate, valoare artistică. Trebuie spus de la început că ea a realizat magistral ceea ce şi-a 

propus: descrieri, interpretări, încadrări cronologice corecte, decelarea de trăsături stilistice comune 

mai multor piese şi prin aceasta definirea unor ateliere. Obiectele sunt tratate cu aceeaşi atenţie, fie 

că sunt statuete sau ace de păr, vase de bronz sau aplice. Cercetarea întreprinsă de A. Kaufmann -

Heinimann nu este numai deosebit de competentă, ci şi foarte serioasă şi onestă. 

Cele 381 obiecte de bronz sunt grupate după cum urmează: zei şi semizei (nr. 1 - 48); animale 

(nr. 49 - 71); fragmente de statuete, atribute, baze (nr. 72 - 125); fragmente de bronzuri mari (nr. 126 -

142); aplice (nr. 143 - 174); garnituri de mobile, părţi de obiecte (nr. 175 - 203); chei, mânere de cuţite, 

ace de păr, capsule de sigilii (nr. 204 - 243); părţi de la obiecte de iluminat şi cântare (nr. 244 - 257); vase 

şi părţi de vase (nr. 258 - 307); garnituri de car şi piese de harnaşament, pandantive şi amulete (nr. 308 -

366); addenda piese de Augst/Kaiseraugst (nr. 367 - 381). 

Observaţiile noastre sunt minore. Ele se referă la includerea unor obiecte în anumite 

categorii ca de exemplu sfinxul (nr. 48) printre zei şi semizei sau bărbatul bătrân (nr. 175) considerat 

picior de obiect când datorită orificiilor de la partea superioară pare mai curând un obiect de agăţat. 

De asemenea, credem că aplica nr. 171 reprezintă mai curând un Amoraş decât pe Meduza. 

Ceea ce vrem să scoatem în evidenţă din această carte, atât de densă ca material şi 

informaţie, sunt unele constatări valabile şi pentru cercetarea bronzurilor din Dacia. 

A. Kaufmann - Heinimann introduce greutatea printre datele tehnice ale obiectelor de bronz, 

ceea ce permite să se ştie, prin compararea greutăţilor, dacă au fost turnate plin sau gol. 

O primă constatarea este aceea că bronzurile au fost multă vreme în uz, că larariile s-au 

alcătuit în decursul mai multor generaţii şi că data îngropării obiectelor reprezintă doar un terminus 

ante quem pentru confecţionarea lor, nimic precis. Astfel, este interesant faptul că în lararii se găseau 
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statuete diferite ca stil şi dată de fabricaţie ca cele descoperite într-o ladă din lemn de stejar la 

Kaiseraugst: Mercurius (nr. 4); Somnus (nr. 23); Hercules (nr. 25); Lar (nr. 31), bază de statuetă (nr. 

54), şoarece pe o bază de statuetă (nr. 67). Este menţionat şi o altă descoperire din aceeaşi localitate 

- o ladă de lemn îngropată în interiorul unei locuinţe între anii 253/254 şi în care s-au găsit statuete 

reprezentând pe Mercurius (nr. 14), Hercules (nr. 26), Lar (nr. 28); 398 de vase, o lingură de argint şi 

7 monede din perioada 96 - 249. 

Preocupată de problema arhetipurilor A. Kaufmann - Heinimann dă soluţii diferenţiate 

observând că există tipuri eclectice sau tipuri care duc direct la un original celebru, de pildă Hercules 

cu măciucă, nebridă şi merele din grădina Hesperidelor (nr. 25) este un tip inspirat din statuia de 

bronz aurit din templul lui Venus Victrix de la Roma sau din statuia de marmură cunoscută sub 

denumirea "Hercules Chiaramonti" (p. 28 sq). 

A. Kaufmann - Heinimann stabileşte o serie de trăsături specifice unor ateliere gaIIice sau 

ratice. Astfel constată că reprezentările lui Mercurius cu cârlionţi şi petatos plat sunt caracteristice 

pentru sudul Galliei (p. 12); că mânerele de casete cu delfini ca nr. 192 au fost lucrate în ateliere din 

nordul Elveţiei şi Rinul Superior (117) sau că în sec. I d.chr fibulele cu animale şi capsulele de sigilii 

erau lucrate în aceleaşi ateliere şi că aceste din urmă, în cazurile în care au decor în relief, datează 

din sec. I şi prima jumătate a sec. II, pe când cele cu decor emailat datează din sec. II - III (p. 138). 

Deosebit de importantă este observaţia că statuetele de lari - copii din Dacia provin din ateliere italice 

sau sud gallice. 

în ceea ce priveşte tehnica de turnare A. Kaufmann - Heinimann remarcă faptul că la 

statuetele lui upiter şi Mercurius braţul pe care atârnă mantaua a fost turnat separat (p. 13), amănunt 

pe care l-am observat şi la Jupiter de la Potaissa. 

Raportul între reprezentările iconografice şi răspândirea unor religii este corect interpretat. 

A. Kaufmann - Heinimann este de părere că aplicele cu Ammon nu sunt o dovadă a răspândirii 

cultelor egiptene (p. 94). 

Prin bogatul material pe care îl cunoaşte şi stăpâneşte, ca şi prin vasta bibliografie pe care 

îşi bazează interpretările şi încadrările cronologice ale pieselor noua carte a lui A. Kaufmann -

Heinimann este nu numai o lucrare de referinţă, ci şi una indispensabilă pentru studiul bronzurilor 

romane. 

Lucia Marinescu 
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