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Course contents:

Archeologia i sztuka Anatolii w okresie brązu i wczesnym
okresie żelaza
Archaeology and Art of Anatolia during the Bronze and
Early Iron Age
05-ASAOB-24
05-ASAOB-24
II, studia pierwszego stopnia (licencjackie)
II, first cycle studies (B.A. undergraduate)
4, letni
4, summer
wykład i ćwiczenia, obligatoryjne
lecture and classes, compulsory
15 godz. wykład, 30 godz. ćwiczenia
15h lecture, 30 classes
5
5
prof. Rafał Koliński, mgr Patrycja Filipowicz
Prof. Rafał Koliński, Mgr. Patrycja Filipowicz
podstawowy
basic
polski
Polish
brak
none
obecność na zajęciach, referaty, egzamin pisemny
class participation, in-class presentations, written exam
Omówiony zostanie rozwój lokalnych kultur archeologicznych
Anatolii w III tys. p.n.e., następnie przybycie na te tereny
plemion Indoeuropejskich i ich wpływ na rozwój kultur
autochtonicznych, a także przyswajanie przez mieszkańców
Azji Mniejszej elementów kultur Mezopotamii i Syrii.
Zarysowana zostanie kultura hetyckiej Anatolii z jej wszystkimi
elementami składowymi. Scharakteryzowane zostaną też
najważniejsze kultury wczesnego okresu epoki żelaza: syrohetycka, urartyjska i frygijska.
Students will gain knowledge of regional developments of the
EBA Anatolia, changes on the local culture resulting from
coming of Indo-Asiatic tribes and growing influence of
Mesopotamia, as well as origin and development of culture of
Hittites. Cultural syncretism, typical for Hittite culture will be
characterized on example of the Hittite religion and written
tradition. Attention will be paid to survival of the Hittite culture
in Syro-Anatolia during the 1st millennium BC, as well as
emergence of new cultures in Asia Minor: those of Frygians,

Cele i efekty kształcenia:

Objectives and learning
outcomes:

Zalecana literatura:

Recommended reading:

Urarteans and Greeks, to mention only the most important ones.
Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy o kulturach
Anatolii od początku epoki brązu do podboju Azji Mniejszej
przez Persów. W rezultacie będą w stanie zidentyfikować różne
tradycje kulturowe i ich odbicie w kulturach Anatolii, a także
zdefiniować wpływ wywierany przez Anatolijczyków na
sąsiadujące ludy, przede wszystkim w Syrii oraz w basenie
Morza Egejskiego. Posiądą umiejętność rozpoznawania i
datowania zabytków kultury i sztuki. Zrozumieją przebieg
procesów kulturotwórczych zachodzących na terenie Anatolii.
Aim of the course is to describe development of Anatolian
cultures from the beginning of the Early Bronze Age till the
conquest of Anatolia by Persia. Students will obtain basic
knowledge of Anatolian cultures, consequently they will be able
identify various cultural traditions which influenced this
development as well as point out elements of Anatolian cultures
which were present in culture of neighbouring regions, mainly
in Syria and in the Aegean. Obtained knowledge allow for
identifying and dating of Anatolian antiquities.
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