
PAFOS 
Pafos – miasto na południowo-zachodnim wybrzeżu Cypru, ważny ośrodek turystyczny. Czwarte 
pod względem wielkości miasto kraju. 
W starożytności istniały tu dwie osady: Pafos Palaia (starogr. Πάφος Παλαιά – Stare Pafos), 
położone na zachód od terenów współczesnego miasta, w pobliżu obecnej wsi Kuklia i 
późniejsze Pafos Nea (starogr. Πάφος Νέα – Nowe Pafos), znajdujące się w obszarze 
dzisiejszego Pafos. 
Nazwa miasta miała pochodzić od imienia herosa-eponima – Paphosa, syna Pigmaliona. 

Palepafos wg Iliady miał założyć Agapenor, król Tegei, wódz wojsk arkadyjskich w czasie 
wyprawy na Troję, w drodze powrotnej. 
Według mitologii greckiej u wybrzeży Pafos narodziła się z morskiej piany bogini miłości Afrodyta. 

 

 
Ślady bytności człowieka na terenie Pafos, tak jak i na całym Cyprze, sięgają przynajmniej 
epoki neolitu. Palepafos, położone na wschód od obecnego miasta, zostało założone 
prawdopodobnie na początku XIV w. p.n.e.. Uważa się, że od samego początku istniał tu silny 
kult Afrodyty (wywodzący się zapewne z przedgreckiego kultu płodności, ogólnie przyjęta teoria 
mówi o obcym, niegreckim pochodzeniu kultu Afrodyty). W Palepafos istniała poświęcona jej 
słynna na cały świat grecki świątynia, którą zbudowano już w XII w. p.n.e. 

Nowe Pafos, powstałe w obrębie dzisiejszego miasta, zostało założone pod koniec IV wieku 
p.n.e. W epoce hellenistycznej znacznie przybrało na znaczeniu, stając się w II wieku p.n.e. 
stolicą całego Cypru. Szczyt rozwoju osiągnęło pod rządami Rzymu (który objął kontrolę nad 
wyspą w 58 p.n.e.), będąc centrum politycznym i administracyjnym Cypru 
W I w. apostoł Paweł ze świętym Barnabą i Janem Markiem spotkali w mieście maga, fałszywego 
proroka żydowskiego Elimasa Bar-Jezusa, który im się sprzeciwiał, gdy ci 
głosili prokonsulowi Sergiuszowi Pawłowi. Dlatego Paweł na pewien czas oślepił czarownika, 
a Sergiusz Paweł pod wpływem tego cudu nawrócił się na chrześcijaństwo (Dz 13:6-13). 



Na początku IV wieku Pafos zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi. Miasto odbudowano, ale 
nie osiągnęło już dawnej świetności, a stolica została przeniesiona do także 
odbudowanej Salaminy. 

 

 
Razem z grupą pojechaliśmy na przepiękną wycieczkę do samego serca Afrodyty, gdzie mogliśmy 
spędzić czas na przepięknej plaży, a główną atrakcją było szukanie kamienia w kształcie serca, 
z którym wiąże się pewna legenda. Następną atrakcją było zwiedzanie Zamku, czyli pierwszej fortecy 
broniącej dostępu do portu Pafos, w którym mogliśmy pozwiedzać piękne budowle i spędzić miło 
czas. Do następnego miejsca pojechaliśmy razem z panią przewodnik, czyli starożytnych mozaik, 
gdzie usłyszyliśmy piękne, interesujące słowa na temat historii z nimi związanymi. Po całym 
spędzonym dniu pojechaliśmy do wielkiej galerii w Pafos gdzie mieliśmy czas wolny, mogliśmy robić 
zakupy i coś zjeść. Po galerii wszyscy wyczerpani weszliśmy do busa i wróciliśmy do naszego hotelu. 

 


