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n 2011, a licence granted by the Department of Antiquities in Nicosia
allowed us to commence archaeological research of the Agora in the ancient
town of Nea Paphos in Cyprus. The Paphos
Agora Project (PAP) is headed by the
Department of Classical Archaeology of
the Jagiellonian University (JU) Institute
of Archaeology and directed by Professor
Ewdoksia Papuci-Władyka. The project aims
to investigate the history and development
of the city's central part – the main market
place, the Agora. The research also goes
beyond the Agora itself, and aims to answer
open questions concerning the economic
infrastructure and trade activity of Nea
Paphos during Hellenistic and Roman times.
The extensive interdisciplinary and international research required by the Paphos
Agora Project would not be possible without
broad help and support. We would like to
acknowledge Dr.Maria Hadjicosti, theformer
Director of the Department of Antiquities
in Nicosia and Dr. Marina Solomidou-Ieronymidou, the current Director, for giving us
permission to conduct our research and for
supporting our work. Special appreciation
goes to the archaeological officers of the
Department, Dr. Despo Pilides for invaluable help, and Dr. Efstathios Raptou for his
constant support and assistance, as well
as the other staff of the Department. Our
cordial thanks also go to the staff of the
District Archaeological Museum in Paphos.
The research of PAP would be not possible without funding from the National
Science Centre, and of the JU Faculty of
History and its Dean, Professor Jan Święch
to whom we are particularly grateful, as well
as the Institute of Archaeology Director, Professor
Paweł Valde-Nowak, for
their help and support.
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Introduct ion

Equally, our cordial thanks
go to the Embassy of the Republic of Poland in Nicosia
and the current Ambassador,
H.E. Mrs. Barbara Tuge-Erecińska for her
patronage and funding, as well as, to
His Magnificence, the Rector of the JU,
prof. dr hab. Wojciech Nowak for the financial support of this exhibition's organisation.
We would also like to give special thanks
to the following organisations and people for
their support: Mr. Paweł Dobrowolski (the
former Ambassador in Nicosia); the Paphos
Municipality; the Cultural Association of Kato
Paphos; the Honorary Consul General of the
Republic of Poland in Cyprus, Mr. Loukis
Papaphilipou; Frederic University Professor
Andreas Soteriades; Georgios, Damian and
Ben Demetriades (the Seven St. Georges
Tavern); Lenia Charalambous; Sue Huston;
the Association P3A and WSBA Archaeological Society and to many others to whom
we are very grateful. Our thanks go to Paul
Croft for the processing of animal bone
material, and Michel Gamble for the study
of the human remains from our excavations.
A special thanks to the Organising
Committee, which was created to realise
the exhibition; Jacqueline Westwood-Demetriades not only for the corrections of the
English text but also for her other invaluable
help during all these years. This catalogue
accompanies the exhibition of photographs
by Robert Słaboński and we would like to
thank him for allowing us to immortalise
our incredible experiences together.
Additionally, we would like to thank all
of our collaborators not mentioned, doctoral and undergraduate students, and volunteers who committed themselves
to the Paphos Agora Project.
We are indeed counting
on future collaboration!

roku 2011 rozpoczęte zostały
badania archeologiczne na
Agorze starożytnego miasta
Nea Pafos na Cyprze, na bazie koncesji
udzielonej przez Departament Starożytności Cypryjskich w Nikozji. Prace badawcze
na głównym placu miasta prowadzone są
w ramach Paphos Agora Project (PAP) pod
kierunkiem prof. dr hab. Ewdoksii Papuci-Władyki, z ramienia Zakładu Archeologii
Klasycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ). Mają na celu
nie tylko prześledzenie historii i rozwoju
centrum miasta, jego tytułowego „serca”,
jakim jest Agora, ale zakrojone są na szerszą
skalę – odkrycie i zbadanie infrastruktury
oraz działalności ekonomicznej i handlowej
Pafos w okresie hellenistycznym i rzymskim.
Kilkuletnie interdyscyplinarne i międzynarodowe badania w ramach Paphos Agora
Project nie mogłyby się rozwinąć bez wsparcia wielu instytucji i osób. Na pierwszym
miejscu podziękowania składamy poprzedniej Dyrektor Departamentu Starożytności
Cypru w Nikozji, dr Marii Hadjicosti oraz
obecnej Dyrektor, dr Marinie Solomidou-Ieronymidou za wydanie licencji na badania
oraz otaczanie opieką naszych prac, a także
pracownikom Departamentu, w szczególności dr Despo Pilides za wsparcie oraz
dr Efstatiosowi Raptou za wieloletnią
wszelaką pomoc i życzliwość oraz całemu
zespołowi Muzeum Okręgowego w Pafos.
Nasze badania nie byłyby także możliwe
bez finansowego wsparcia, w pierwszym rzędzie Narodowego Centrum Nauki, jak również Wydziału Historycznego UJ, reprezentowanego Dziekana prof. dr hab. Jana
Święcha. Podziękowania niech
zechce przyjąć też Dyrektor
Instytutu Archeologii,
prof. dr hab. Paweł
Valde-Nowak.
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WPROWADZENIE

Serdeczne podziękowania kierujemy do Ambasady
Rzeczpospolitej Polskiej
na Cyprze, reprezentowanej
przez panią Ambasador, Barbarę Tuge-Erecińską, która objęła patronatem nasze
badania i wsparła finansowo. Wyrazy
wdzięczności kierujemy na ręce JM Rektora
UJ, prof. dr hab. Wojciecha Nowaka za
finansowe wsparcie organizacji tej wystawy.
Gorące podziękowania za pomoc
zechcą także przyjąć inne instytucje i osoby:
poprzedni Ambasador w Nikozji, Paweł
Dobrowolski; Urząd Miasta Pafos; Kulturalne Stowarzyszenie Kato Pafos; Honorowy
Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej
w Limassol, Loukis Papaphilipou; profesor
Uniwersytetu Frederic, Andreas Soteriades;
Georgios, Damian i Ben Demetriades
(tawerna „Seven St. Georges”); Lenia
Charalambous; Sue Huston; wolontariusze
ze Stowarzyszenia P3A oraz WSBA Archaeological Society; Paul Croft za opracowanie
zwierzęcego materiału kostnego z naszych
badań oraz Michele Gamble za opracowanie
szczątków antropologicznych i wiele
innych osób.
Specjalne podziękowania zechcą przyjąć
Komitet Organizacyjny wystawy, Jacqueline
Westwood-Demetriades nie tylko za korektę tekstu angielskiego do publikacji, ale
za wszelką pomoc i wsparcie przez wszystkie
te lata. Niniejszy katalog towarzyszy wystawie zdjęć Roberta Słabońskiego, któremu
dziękujemy za uwiecznienie naszej aktywności i wspaniałych doświadczeń i przeżyć.
Dziękuję serdecznie wszystkim moim
współpracownikom, doktorantom, studentom i wolontariuszom, którzy przyczynili się do dotychczasowych
sukcesów Paphos Agora Project
i liczę na dalszą współpracę!
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- or what's new at the Paphian Agora
yprus, a large island located in the
eastern part of the Mediterranean,
from the dawn of history played
an important role in the development of
civilisation in the region. In ancient times,
Cyprus stood at first on the crossroads of
Middle Eastern and Egyptian influences,
and from the 2nd millennium BC the island
was part of Greek civilisation, but the indigenous population (the so-called Eteocypriots) also played a big role, and later,
the Phoenicians too. According to Greek
mythology, Aphrodite, the Goddess of
Love, was born here emerging from the
sea foam by the southern shore of the
island in the vicinity of Palaia (Old) Paphos
(today Kouklia village).
Harbour cities, like Nea (New) Paphos,
played an important role in the island's history. The city was founded in the Hellenistic
period (i.e. the time after Alexander the
Great) in the late fourth or early third century BC. It soon grew and became significcant, and for centuries, served as the capital
of Cyprus (ca. 200 BC to ca. AD 350). Firstly,
it was the seat of the strategos who governed the island in the name of the Egyptian
dynasty of Ptolemies and later, the residence of the Roman governor. It replaced
Palaipaphos, the previous capital of the
Paphian Kingdom, in its economic and
administrative functions. However, Old
Paphos remained the main centre of the
Aphrodite cult on the island. The monuments of Nea Pa-phos which have been
uncovered from the 1960’s up until the
present day by Cypriot archaeologists and
numerous foreign missions, have been
inscribed in the UNESCO World Cultural
Heritage list.

C

Nea Paphos was a modern city for its
time. It was founded (although it is not sure
if this happened from the very beginning)
on a regular grid of streets intersecting at
right angles known as Hippodamian. Though
such organisation existed in Classical Greek
cities like Miletus (the mother city of architect Hippodamos) and Piraeus, it was a first
for Cyprus. The city's area of more than
100 hectares, together with the harbour
organised in a natural, quite large, bay existing in the south, was surrounded by walls
with many gates. In the eastern part, the
theatre had been created at the very beginning of the town's history (around 300 BC)
and many temples embellished the city.
Other buildings (e.g. the gymnasium) have
been known from written sources
but as yet, have not been located. In the
western part of the city, the residential
quarter developed, and in the central area,

czyli co nowego na pafijskiej Agorze?
ypr, duża wyspa położona we wschodniej części Morza Śródziemnego,
od zarania dziejów odgrywała istotną rolę w rozwoju cywilizacji tego regionu.
W starożytności Cypr najpierw znajdował
się na granicy wpływów bliskowschodnich
i egipskich. Od II tys. p.n.e. pozostawał
w obrębie cywilizacji greckiej, dużą rolę
odgrywała też rdzenna ludność (tzw. Eteocypryjczycy) a później również Fenicjanie.
Według mitologii greckiej był miejscem
narodzin bogini miłości, Afrodyty, która
wyłonić się miała z morskiej piany u południowych wybrzeży wyspy w pobliżu Palepafos (Starej Pafos, dziś wieś Kuklia).
Wielki wkład w rozwój cywilizacyjny
wyspy miały miasta portowe, w tym Nea
(Nowa) Pafos. Miasto powstało pod koniec
IV lub na początku III w. p.n.e. czyli u progu
okresu hellenistycznego (czasy po Aleksandrze Wielkim). Wkrótce rozrosło się oraz
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nabrało znaczenia stając się w okresie hellenistyczno-rzymskim stolicą wyspy (od ok.
200 p.n.e. do ok. 350 n.e.). Było wówczas
siedzibą stratega zarządzającego wyspą
z ramienia egipskiej dynastii Ptolemeuszy,
a następnie rzymskiego gubernatora. Zastąpiło w funkcjach ekonomicznych i administracyjnych Starą Pafos, dawną stolicę
królestwa pafijskiego, która pozostała jednak ośrodkiem religijnym jako najważniejsze
centrum kultu Afrodyty na wyspie. Zabytki
Nea Pafos odkrywane od lat 60-tych XX w.
przez gospodarzy terenu, Cypryjczyków, ale
też liczne zagraniczne ekspedycje archeologiczne, zostały wpisane na listę światowego
dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Pafos było miastem nowoczesnym
jak na swoje czasy. Posiadało (choć nie jest
pewne czy od początku swego istnienia)
regularną siatkę ulic przecinających się pod
kątem prostym – tzw. plan hipodamejski,
który w okresie klasycznym w Grecji zastosowany był w takich miastach, jak Milet czy
Pireus, jednak nie był znany na Cyprze. Było
ono otoczone murami miejskimi z wieloma
bramami, posiadało korzystnie usytuowany,
dość duży port w naturalnej zatoce od południa. Obszar miasta wraz z portem, obejmował ponad 100 ha. We wczesnej fazie
istnienia Nea Pafos (ok. 300 p.n.e.), w części
wschodniej wybudowano teatr, miasto posiadało także wiele świątyń. Inne budowle
(np. gimnazjon) znane są ze źródeł pisanych
i czekają wciąż na swoje odkrycie. W części
zachodniej znajdowała się dzielnica rezydencjonalna, zaś w centralnej, niewielkie
wzgórze Fanari (zwane tak od stojącej na
nim współczesnej latarni morskiej), które
pełniło prawdopodobnie funkcję Akropolu.
Na jego wschodnim zboczu osłoniętym od
19
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the low hill known as Fanari (from the
modern lighthouse built here) probably
served as an acropolis. On the east slope
of this hill, the Odeon was erected (likely
used as a bouleuterion too – a meeting
place for the council). Opposite it, the
Agora (the main city square) is located
which is the primary focus of our work.
The research has been conducted by the
Department of Classical Archaeology,
Institute of Archaeology of the Jagiellonian
University (JU). The JU cooperates with
other universities from Poland including:
the University of Science and Technology
AGH in Krakow, the Jan Kochanowski University of Kielce, the Warsaw University of
Technology, the Warsaw Academy of Fine
Arts, as well as, the Intercollegiate Institute
of Conservation, and starting from 2015,
we have international cooperation with the
University of Hamburg in Germany. This development of cooperation with more and
more institutions brings extremely rich and
measurable scientific benefits to all parties
involved in the project.
PAP had modest beginnings – our
first team consisted of about 20 people.
However, from year to year, the mission
has grown by taking on impetus and has
reached a record number of around 70
participants in recent years. The core of
the expedition are the staff , doctoral and
undergraduate students of the JU Institute
of Archeology. However, our mission has
also benefitted from volunteers – both

students from JU and other Polish universities (Gdańsk, Łódź, Poznań, Toruń, Warsaw
and Wrocław) and from abroad, as well as,
freelancers and archaeology enthusiasts
from Czech Republic, Croatia, Cyprus,
Greece, Germany, Italy, Slovakia, the UK,
and the USA. It is obvious that it is impossible to list here all of the people who
generally participated in the project:
one can find their names on our website
(www.paphos-agora.archeo.uj.edu.pl).
Sometimes we hear the question: ‘why
do you excavate the Agora?’ The response
is very simple: an agora was an extremely
important place in ancient cities. It is here
the administrative, economic, cultural and
social functions of the community were
focused. The Paphos inhabitants handled
official matters here, discussed matters of
state, participated in various cult activities,
but also shopped and gossiped.
Excavations of the Paphos Agora were
first conducted by the Cypriot archaeologist, Kyriakos Nikolaou, in the 1970’s, but

wiatrów wzniesiono odeon (który mógł też
służyć jako buleuterion – miejsce zebrań rady), a naprzeciw niego znajdowała się Agora,
czyli główny plac miejski. To tutaj, w sercu
starożytnego miasta, koncentrują się prace
naszego projektu, prowadzone przez Zakład
Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii UJ. Projekt jest realizowany nie tylko
przez UJ, ale także we współpracy z innymi
instytucjami z Polski, do których należą
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Politechnika Warszawska,
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz
Międzyuczelniany Instytut Konserwacji,
a od roku 2015 nawiązaliśmy międzynarodową kooperację z Uniwersytetem w Hamburgu. Rozwój współpracy z coraz liczniejszymi
instytucjami przynosi niezwykle bogate
i wymierne korzyści naukowe dla wszystkich
stron uczestniczących w projekcie.
Początki Paphos Agora Project były
skromne: pierwsza ekipa w roku 2011 liczyła
nieco ponad 20 osób. Jednak z roku na rok

misja rozrastała się nabierając rozmachu,
by w ostatnich latach osiągnąć rekordową
liczbę około 70 osób. Trzon ekspedycji
stanowią pracownicy, doktoranci i studenci
Instytutu Archeologii UJ. Jednak, obok nich,
w projekcie brało udział także bardzo wielu
wolontariuszy, nie tylko z naszego instytutu,
ale też z innych uczelni w kraju (Gdańsk,
Łódź, Poznań, Toruń, Warszawa i Wrocław)
oraz wielu zagranicznych ośrodków, w tym
również pasjonaci niezwiązani z żadną uczelnią, pochodzący z Chorwacji, Czech, Cypru,
Grecji, Niemiec, Słowacji, USA, Wielkiej
Brytanii, Włoch. Oczywiście nie sposób
wymienić tu dziesiątków osób, jakie uczestniczyły w projekcie, natomiast wszystkie
figurują na naszej stronie internetowej
(www. paphos-agora. archeo.uj.edu.pl).
Niekiedy słyszymy pytanie: dlaczego
prowadzicie badania na Agorze? Odpowiedź
jest prosta: było to bardzo ważne miejsce,
w którym skupiały się funkcje administracyjne, handlowe i kultowe miasta, miejsce,
gdzie mieszkańcy starożytnej Pafos przybywali w sprawach urzędowych, dyskutowali
o sprawach wagi państwowej, wypełniali
rozmaite czynności kultowe, ale też robili
sprawunki i plotkowali.
Agora w Pafos została zlokalizowana
i wstępnie tylko przebadana przez cypryjskiego archeologa Kyriakosa Nikolaou
w latach 70-tych XX w., jednak jego prace
nigdy nie zostały w pełni opublikowane.
Ich rezultaty ogłosił jedynie w kilku krótkich raportach wstępnych. Ustalił on, że
Agora miała formę kwadratowego placu
o boku niemal 100 m, prawdopodobnie otoczonego portykami kolumnowymi. Zdaniem
Nikolaou, Agora ta funkcjonowała w okresie
rzymskim, w wiekach od II do IV n.e.
Podczas pierwszego etapu projektu
(2011–2014), finansowanego głównie
z grantu OPUS Narodowego Centrum Nauki
23

his results were never fully published and
consisted of short, preliminary reports.
He established that the Agora was square
shaped (each side being almost 100m long)
and was likely to have been surrounded
by column porticos. He dated the market
place to Roman times, from the 2nd to
the 4th century AD.
Our investigations of the Paphos Agora
during the first phase of the project (2011–
–2014), which were financed from the
OPUS grant of the National Science Centre
(NSC, no. 2011/01/B/HS 3/01282), aimed to
answer many questions. The main question
was whether the Hellenistic Agora was
situated in the same place, that is under
the Roman one. Other questions related
to when the excavated area had started to
be the Agora; what it had looked like in the
beginning and later on, during the changes
and rebuilding caused by, among others,
the frequent earthquakes in Cyprus;
how it had functioned as a public space.
The second phase of our research
began in 2015, financed by a new NSC
grant MAESTRO (no. 2014/14/A/HS 3/00283),
which aims to continue research in the
Agora itself and to search for the remains
of other material infrastructure related to
the economy and trade (e.g. other market
places, harbours, warehouses, workshops
etc.) outside the Agora, based on nondestructive investigations.
Studies within the Paphos Agora Project are interdisciplinary with participation
not only of experienced archaeologists and
an architect, as well as, a numismatist, but
also experts from various fields such as
geodesy, geophysics, geoarchaeology, conservation and others. Of course, traditional
archaeological methods are used, but we
also follow the spirit of modern times: laser
scanning, close range, aerial and satellite

photogrammetry, drone aerial photography, and chemical analyses are just some
of the scientific approaches that support
our day-to-day work. Particularly important
has been the creation of a Digital Terrain
Model (DTM), which is the representation
of land surface point elevations of the investigated area. All processed data has been
stored in a GIS environment (an on-going
process). Consequently, it will be possible
to depict the excavated site virtually on
a computer screen. This modern system,
named the Archaeological and Archaeome-tric Information System for PAP (AAIS
forPAP), a database specifically for documenting excavations, has slowly been implemented since 2013. It will provide easy
access to all excavation data for project
participants and – in the future – for
other scientists.
The excavated portions of the Agora
(650m2) only account for ca. 6,2% of the
entire square (10124 m2). The work of PAP
has focused on six trenches: Trench I –

(NCN, nr 2011/01/B/HS 3/01282), nasze badania
na Agorze miały na celu przede wszystkim
odpowiedź na pytanie czy Agora okresu
wcześniejszego, czyli hellenistycznego,
znajdowała się w tym samym miejscu, tzn.
poniżej Agory rzymskiej i jakie były jej początki. Staraliśmy się także odpowiedzieć
na inne pytania, takie jak: kiedy badane
miejsce zaczęło być Agorą, jak wyglądało
wówczas i potem w czasie kolejnych faz
zmian i rozbudowy (spowodowanych głównie trzęsieniami ziemi), jak funkcjonowało
jako przestrzeń publiczna oraz wiele innych.
Etap drugi rozpoczął się w roku 2015
wraz ze zdobyciem prestiżowego grantu
NCN MAESTRO (nr 2014/14/A/HS 3/00283),
a celem jego są nie tylko badania na samej
Agorze, ale też wyjście poza nią w poszukiwaniu metodami nieinwazyjnymi innej
infrastruktury związanej z ekonomiczną
i handlową działalnością miasta (np. inne
place, porty, magazyny, składy, warsztaty).
Badania w ramach Paphos Agora Project
mają charakter interdyscyplinarny: biorą

w nich udział nie tylko doświadczeni archeolodzy i architekt czy numizmatyk, ale także
znakomici eksperci z różnych dziedzin, jak
geodezja, geofizyka, geoarcheologia, konserwacja i in. Stosowane są oczywiście tradycyjne metody badań archeologicznych, ale
podążamy również z duchem czasu: skaning
laserowy, fotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu, fotografia lotnicza z użyciem
drona czy analizy chemiczne, to tylko niektóre z metod zaczerpniętych z nauk ścisłych, które wspomagają naszą codzienną
pracę. Szczególnie ważne jest tworzenie
Numerycznego Modelu Terenu (NMT), czyli
wysokościowego odwzorowania badanego
obszaru. Wszystkie dane po przetworzeniu
są sukcesywnie gromadzone w środowisku
Systemu Informacji Geograficznej (GIS):
w efekcie możliwe jest wirtualne przeniesienie oraz przedstawienie eksplorowanego
przez nas stanowiska na ekranie komputera.
Wdrażamy w ten sposób, począwszy od roku 2013, nowoczesny system dokumentacji
i gromadzenia danych, który otrzymał nazwę: Archeologiczny i Archeometryczny
System Informacji dla Paphos Agora Project
(AASIdlaPAP); dane w nim zgromadzone będą łatwo dostępne dla uczestników projektu opracowujących poszczególne
zagadnienia, a w przyszłości dla wszystkich
badaczy zainteresowanych historią i archeologią Pafos.
Prace wykopaliskowe objęły niemal
650 m2 (z ok. 10124 m2) czyli 6,2% całego
obszaru Agory. Prowadzone były na sześciu
Wykopach: I – w centralnej części placu;
II – we wschodnim portyku oraz w jego
pobliżu, gdzie znajdowało się wejście na
Agorę i gdzie ulica prowadziła na wschód
w kierunku teatru; III – przy portyku południowym, gdzie także usytuowane było
wejście; IV – w narożniku południowo-wschodnim placu; V i VI na wschód
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the square's centre; Trench II – where the
eastern entrance of the Agora was situated
and the street which leads in the direction
of the theatre;Trench III – next to the southern portico, where the second entrance
to the Agora was also situated; Trench IV –
located in the south-western part of the
square; Trench V and VI to the east of
Trench I. The most important achievement
so far has been to push back the initial date
of the Agora from the Roman period, as Nikolaou believed, to the Hellenistic period.
Many facts concerning this Hellenistic
Agora are still being investigated. It should
be noted that on Cyprus, only one other
agora of Hellenistic date has been excavated – at Amathus, a city on the south
coast of the island, east of Paphos.
Many architectural remains were excavated. Of particular interest is the eastern
portico, which according to our findings,
probably opened outside of the Agora and
functioned for a long time, continually
being rebuilt after numerous earthquakes.
It had a lot of rooms; so far 18 of them have
been discovered. Under the collapsed walls
in the rooms R.1 and R.2 due to an earthquake, we found very important finds.
Noteworthy are the items that point to
the aspects of power. First of all, a standard
lead weight was found bearing an inscription referring to agoranomos Seleukos.
An agoranomos is a senior state official
who controls the activities of an agora,
previously unknown from Paphos inscriptions; so far in Cyprus, this office is only
mentioned by an inscription from Kourion.
In these rooms, other objects, such as
a Roman sword of iron, a bronze weight
with an acorn-shaped counterweight, and
items indicating relatively high property
status were discovered e.g. a gold pendant,
two bronze jugs, 48 coins, and a fragment

of a marble sculpture. Attributes of power,
both administrative and coercive, allow
the hypothesis that these rooms were the
seat of the administration controlling the
organisation of the Agora. In the sphere
of suppositions, there remains the question
of whether it was the office of one official
or whether the rooms in question were
used by various officials. The location of
the local administration office seems to
be well suited to its tasks; undoubtedly,
the officials had control of one of the
entrances to the Agora.
One of the great achievements of the
PAP was to define the function of two other
rooms in the eastern portico of the Agora,
namely that of R.15 and R.16. In the first
space on an uncovered floor, two intact
glass vessels – a vial and a bottle – were
found which had avoided destruction probably caused by an earthquake, because they
had been deposited in kind of wooden (?)
box, whose iron handle (?) has also been
found. Two intact oil lamps were also
uncovered in this context, as well as,

od Wykopu I. Stwierdziliśmy ponad wszelką
wątpliwość, wbrew wcześniejszym ustaleniom, że Agora okresu hellenistycznego
znajdowała się w tym samym miejscu, co
rzymska, choć nie znamy jeszcze ani jej dokładnego zasięgu, ani wyglądu. Warto może
tu nadmienić, iż jest to druga agora na całej
wyspie, której początki sięgają okresu hellenistycznego, obok agory w starożytnym
mieście Amatus położonym na południowym wybrzeżu wyspy, na wschód od Pafos.
W trakcie badań odsłoniliśmy wiele pozostałości architektury. Na szczególną uwagę zasługuje portyk wschodni, który według
naszych ustaleń prawdopodobnie otwarty
był na zewnątrz od Agory i funkcjonował
przez długi czas ciągle przebudowywany
po licznych trzęsieniach ziemi. Posiadał wiele pomieszczeń, do tej pory odkryto ich 18.
Pod zawalonymi w wyniku trzęsienia ziemi
ścianami w pomieszczeniach R.1 oraz R.2 natrafiliśmy na niezwykle istotne znaleziska.
Na uwagę zasługują przedmioty wskazujące
na aspekty związane ze sprawowaniem władzy, przede wszystkim wzorcowy ołowiany

ciężarek z inskrypcją wspominającą agoranoma Seleukosa. Agoranomos to wysoki
urzędnik państwowy kontrolujący działalność agory, nieznany wcześniej z inskrypcji
pochodzących z Pafos, do tej pory na Cyprze urząd ten wspomina jedynie inskrypcja
z Kurion. W omawianych pomieszczeniach
zostały odkryte też inne obiekty, np. rzymski miecz żelazny, waga brązowa z odważnikiem w kształcie żołędzia oraz przedmioty
wskazujące na relatywnie wysoki status majątkowy: złoty wisiorek, dwa brązowe dzbanki, 48 monet, fragment marmurowej rzeźby.
Atrybuty władzy, zarówno administracyjnej,
jak i o charakterze aparatu przymusu, pozwalają wysunąć hipotezę, iż pomieszczenie
to pełniło funkcję siedziby administracji
kontrolującej organizację aktywności na
agorze. W sferze pytań pozostaje kwestia,
czy była to siedziba jednego urzędnika czy
też może pomieszczenie użytkowane przez
różnych urzędników. Lokalizacja siedziby
miejscowej administracji zdaje się dobrze
odpowiadać jej zadaniom, niewątpliwie
urzędnicy mieli kontrolę nad jednym
z wejść na Agorę.
Wielkim osiągnięciem PAP było określenie funkcji dwóch innych pomieszczeń
w portyku wschodnim Agory, a mianowicie
R.15 oraz R.16. W pierwszym natrafiono
na poziomie podłogi pod zwalonym murem,
między innymi na dwa zachowane w całości
szklane naczynia, fiolkę i butelkę (pierwotnie umieszczone w drewnianej? skrzyneczce), dwie całe oliwne lampki do oświetlania
oraz dwa skarby monet brązowych pierwotnie przypuszczalnie schowanych w sakiewce
(nie zachowała się). Monety, które prawdopodobnie stanowiły pierwotnie jeden skarb
podzielony na dwie części, zostały wstępnie
odczyszczone i przebadane.
W sąsiednim pomieszczeniu, R.16,
także na poziomie podłogi, odkryto zestaw
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fragments of pottery. In the immediate
vicinity, two hoards of bronze coins were
encountered, probably originally hidden in
a purse. The coins, which presumably form
one hoard divided into two parts, have
preliminarily been cleaned and examined.
In the adjoining room, R16, also at the
floor level, a toolkit of six surgical instruments, five bronze and one iron, was discovered together with the remains of a box
in which they had been deposited, together
with a slate tablet and small lumps of
various minerals used to prepare the medicines. In this room, another smaller glass
vial (unguentarium) was discovered, which
could have been used together with the
previously mentioned vessels to store
powdered substances and already prepared
medications. The preliminary research
showed that the surgical instruments have
analogies inter alia with the instruments
from the famous House of the Surgeon in
Pompeii (currently exhibited in the Naples
Archaeological Museum) and also, with
those in the so-called surgeon grave found
in in the 1980's in the ancient Paphos
eastern necropolis (the area of today’s
Annabelle Hotel). The whole assemblage
of these fantastic finds have prompted the
interpretation of Rooms 15 and 16 as places
of medical practice, which we have named:
Office of a Paphos Surgeon. A preliminary
analysis of the movable diagnostic material
from the described finds’ contexts and in
particular, the coins, gives us the evidence
to determine their chronology to the first
half of the reign of emperor Hadrian which
could coincide with the earthquake mentioned by ancient written sources and dated
by modern scholars to AD 126. The very
good state of preservation of the described
finds suggests that this part of the portico
had never been rebuilt. It seems that other

rooms in the eastern portico served for
commercial and service roles (shops –
lat. tabernae, workshops, service
premises etc.).
In Trench II, many walls, floors, and
hydro-technical devices e.g. channels,
terracotta pipelines for the city's water
supply, basins, wells and cisterns for water
collection were uncovered too. Worth
noting are the "treasures" discovered in
a 7m deep well (S.173) in room R.13. After
it ceased to be used, it served as a refuse
site for objects priceless for archaeologists:
dozens of different categories of pottery
from elegant tableware to kitchen and
cooking vessels; utility ceramics to transport amphorae, primarily for wine and
olive oil; lamps, many coins, metal, glass,
and terracotta objects etc. The analysis of
these findings which constitute the closed
deposit have allowed us to conclude that
the well was filled in around the mid first
century BC. It existed earlier because one
of its sides was associated with the portico,

narzędzi chirurgicznych, pięć wykonanych
z brązu i jedno z żelaza oraz ślady po skrzyneczce, w której były zdeponowane razem
z łupkową płytką i grudkami minerałów
do przygotowywania lekarstw. W tym
pomieszczeniu odkryto jeszcze jedną,
mniejszą fiolkę szklaną (unguentarium),
która mogła służyć razem z uprzednio
wzmiankowanymi szklanymi naczyniami
do przechowywania sproszkowanych
substancji i gotowych medykamentów.
Niektóre z narzędzi są identyczne jak te
ze słynnego Domu Chirurga w Pompejach
(obecnie eksponowane w Narodowym
Muzeum Archeologicznym w Neapolu) oraz
z tzw. grobu chirurga, który został odsłonięty w latach 80. XX wieku w Pafos na
antycznej nekropoli wschodniej (w rejonie
dzisiejszego Hotelu Annabelle). Całość tych
fantastycznych znalezisk skłania do interpretacji pomieszczeń 15 oraz 16 jako miejsca
działalności lekarskiej, które nazwaliśmy
Gabinetem Chirurga z Pafos. Monety datowane są na pierwszą część panowania cesa-

rza Hadriana i przypuszczalnie trzęsienie
ziemi, które zawaliło portyk to katastrofa
wspomniana przez pisane źródła antyczne,
a datowana przez współczesnych badaczy
na rok 126 n.e. Dobry stan zachowania znalezisk wskazuje, że ta część portyku nigdy
nie została odbudowana. Wydaje się, iż inne
pomieszczenia w portyku wschodnim pełniły role handlowo-usługowe (sklepiki – łac.
tabernae, warsztaty, lokale usługowe itp.).
Na Wykopie II odkryliśmy ponadto
liczne mury, podłogi, urządzenia hydrotechniczne, jak kanały, terakotowe rury wodociągowe, baseny, studnie, cysterny itp. oraz
inne obiekty. Na uwagę zasługują „skarby”
odkryte w głębokiej na 7 m studni (S. 173)
w pomieszczeniu R.13. Po tym jak przestała
być używana, służyła jako miejsce na odpadki, które dla archeologów są bezcennymi
przedmiotami: dziesiątki naczyń różnych
kategorii, od eleganckiej zastawy stołowej,
naczyń kuchennych i do gotowania, ceramiki
użytkowej, po amfory transportowe przede
wszystkim do wina i oliwy, lampki oliwne
do oświetlania, liczne monety, przedmioty
metalowe, szklane, terakoty itp. Analiza
tych znalezisk, które stanowią tzw. depozyt
zamknięty, pozwoliła stwierdzić, że studnia
została zasypana ok. połowy I w. p.n.e.
Istniała wcześniej, a z racji tego, że jeden
z jej boków związany był z portykiem,
pozwoliło to wywnioskować, że portyk
wschodni Agory datuje się co najmniej
na późny okres hellenistyczny.
Wśród spektakularnych odkryć PAP
na szczególną uwagę zasługują trzy budynki.
Dwa z nich to założenia o charakterze publicznym, których początki datowane są
na okres hellenistyczny. Jeden, określony
jako Budowla A usytuowany w centralnej
części Agory w Wykopie I, interpretowany
jest jako być może świątynia (na razie
uchwycona na Wykopie I, V oraz VI, długość
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so it allowed us to infer that Agora's eastern
portico dates back to at least the late
Hellenistic period.
Among the spectacular discoveries
of the PAP, three buildings deserve special
attention. Two of them are public establishments whose origins date back to the
Hellenistic period. One, named Building A,
located in the central part of the Agora
Trench I, is interpreted as perhaps a temple
(for now the uncovered length of its
southern wall on Trenches I, V and VI is
close to 40m). The second feature – Building B – revealed at the southern portico,
presumably served as a warehouse for
a long time. The third building has a multiroom character (we have uncovered at least
8 rooms), is located in Trench I, north
of Building A, and was functioning in Hellenistic times, but we do not know its function
yet or its relationship to this building.
Huge amounts of portable objects aside
from those mentioned above also include
stone artefacts, roof tiles, painted plaster,
animal bones etc. The specialist staff are
dealing with their analysis and preparation
for publication, which will bring a lot of
new information to our knowledge about
ancient city of Paphos and its inhabitants.
When an exhibition such as ours is presented, it is often a chance to make some
statistical summaries of the artefacts found
during the excavations. So it is worth mentioning that in the course of the years of
the project, we have discovered tens of
thousands of ceramic sherds, thousands
of non-ceramic monuments, tons of terracotta tiles (13000 fragments only in the
first four years of excavation) and more
than 2,000 special objects which have
been registered, hundreds of photographs
were taken and also hundreds of documentation drawings have been made.

The numbers are simply too long to be
enumerated.
The second stage of PAP research,
as was mentioned above, was expanded to
investigate the economy and commerce
of the political centre of Cyprus in the
Hellenistic and Roman times using non-invasive methods such as magnetic prospection with a magnetometer, georadar (GPR)
prospection and aerial photography. The
geoarchaeological research which reconstructs the relations between humans and
their environment and their impact on the
development of ancient Paphos city is also
very important. The non-destructive
research has been conducted on the Agora
itself, but also over the rest of the ancient
town area which is protected and constitutes the Archaeological Park (ca. 75 hectares i.e. most of the ancient Paphos area).
In 2014 and 2015, initial surveys were performed on the Agora and the areas directly
south of it. The results are extremely

jej muru południowego jest bliska 40 m).
Drugi obiekt – Budowla B – odsłonięta
przy południowym portyku, służyła przez
długi czas, przypuszczalnie jako magazyn.
Trzeci budynek ma charakter wielopomieszczeniowy (uchwyciliśmy ca najmniej 8 pokoi), znajduje się w Wykopie I, na północ od
Budowli A i funkcjonował w okresie hellenistycznym, ale nie znamy na razie jego
przeznaczenia ani powiązań z tą budowlą.
Odkryto również ogromne ilości materiału tzw. ruchomego, który obejmuje
oprócz już wspomnianego powyżej, także
zabytki kamienne, fragmenty tynków,
dachówki, kości zwierzęce itp. Sztab specjalistów zajmuje się ich opracowaniem i przygotowaniem do publikacji, które wniosą
wiele nowego do naszej wiedzy na temat
antycznego miasta i jego mieszkańców.
Takie okazje, jak prezentowana wystawa,
skłaniają do statystycznych podsumowań,
więc warto nadmienić, że w ciągu kilku lat
trwania projektu odkryliśmy dziesiątki ty-

sięcy fragmentów ceramicznych naczyń,
w tysiącach liczone są zabytki nie-ceramiczne, w tonach terakotowe dachówki (13000
fragmentów tylko za 4 pierwsze lata wykopalisk), ponadto zarejestrowaliśmy ponad
2000 specjalnych zabytków tzw. wydzielonych, wykonaliśmy setki zdjęć i rysunków
dokumentacyjnych itd., można by długo
wymieniać.
Jak zaznaczono powyżej, w drugim
etapie badań wychodzimy poza Agorę, poszukując obiektów związanych z gospodarką
i handlem centrum politycznego jakim było
Pafos w okresie hellenistycznym i rzymskim.
W tym celu prowadzone są badania nieinwazyjne takimi metodami, jak metoda magnetyczna przy zastosowaniu magnetometru,
prospekcja georadarowa, fotografia lotnicza. Ważnym elementem są także badania
geoarcheologiczne odtwarzające relacje
człowiek–środowisko i ich wpływ na rozwój
starożytnego miasta Pafos. Badania nieinwazyjne prowadzone są na samej Agorze, ale
również na pozostałym terenie starożytnego miasta, który jest chroniony i tworzy
obszar Parku Archeologicznego (obejmuje
ok. 75 ha czyli większą część Nea Pafos).
W roku 2014 i 2015 przeprowadzono pierwsze testowe prace na Agorze i w jej bezpośrednim sąsiedztwie na południu. Wyniki
są niezwykle obiecujące, sugerują istnienie
budowli oraz innych obiektów, w tym –
mamy nadzieję – związanych z ekonomią.
Jednym z niezwykle istotnych elementów związanych z gospodarką i handlem są
porty. Pafos posiadało wspomniany port
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promising, suggesting the existence of
buildings and other objects, including –
hopefully – some related to the economy.
One of the most important aspects
of the economy and trade are the ports.
Paphos had a main harbour as mentioned
above, but many years ago it was hypothesised that there was another harbour or
haven near the northwest gate of the city,
where there are remains of structures that
may well be related to this postulated
harbour. One of our goals is to verify this
hypothesis using non-invasive geophysical
and geoarchaeological research. The first
results of the DTM analysis and the magnetometer tests are positive but require
verification. Geoarchaeological research
is designed to reconstruct the course of
the coastline in ancient times in this region.
It was hypothesised that in ancient times
the bay in this place (near today's Faros
municipal beach) was much deeper and
could have served as a harbour, but that it
was gradually silted up, both as the result
of the flow of periodic rivers and by human
activity, which may have led to the change
of the configuration of the seashore and
the disappearance of the bay and its transformation into being part of the mainland.
These studies will be continued on a much
larger scale in the years to come and
should give an answer as to the truth of
the revised theory.
Several years of extensive interdisciplinary and international research of the
JU at the Agora and other areas of Paphos
city have yielded spectacular results. Our
research has challenged preconceptions
concerning the origin and development of
Nea Paphos by demonstrating the existence
of a Hellenistic-era Agora. We have discovered the remains of large public buildings: evidence of abundant construction

activity in Nea Paphos during Ptolemaic
times. Analysis of our excavated artefacts,
partly already published, are challenging
paradigms concerning ancient society and
technology. A better understanding of
the capital of Cyprus during Hellenistic and
Roman eras will improve our understanding
in general of the Eastern Mediterranean
civilizations, due to the commercial and
political importance of Nea Paphos during
these times.

skiej Faros), była znacznie większa i mogła
służyć jako port, jednak została stopniowo
zamulona, zarówno materiałem niesionym
przez okresowe rzeki, jak i w wyniku działalności ludzkiej, co doprowadziło do zmiany
linii brzegowej i procesu zalądowienia zatoki. Badania te będą kontynuowane na dużo
większą skalę w kolejnych latach i powinny
główny, natomiast wiele lat temu postawio- dać odpowiedź co do prawdziwości weryfino hipotezę o istnieniu drugiego portu lub
kowanej teorii.
przystani w pobliżu północno-zachodniej
Zakrojone na szeroką skalę, interdysbramy miasta, gdzie znajdują się pozostacyplinarne, międzynarodowe badania
łości struktur mogących mieć związek
Uniwersytetu Jagiellońskiego na Agorze
z portem. Jednym z naszych celów stało się i na terenie miasta Pafos przyniosły znakozweryfikowanie tej hipotezy z zastosowamite efekty. Zmieniliśmy istniejący w publiniem nieinwazyjnych badań geofizycznych
kacjach dotyczących Pafos obraz początków
i geoarcheologicznych. Pierwsze wyniki
i rozwoju miasta, przesuwając datę powstaanalizy NMT oraz badań magnetometrem
nia Agory na okres hellenistyczny i odkrysą pozytywne, lecz wymagają weryfikacji.
wając pozostałości dużych budowli publiczBadania geoarcheologiczne mają na celu
nych z tego czasu, świadczących o prężnej
zrekonstruowanie przebiegu linii brzegowej aktywności budowlanej w czasach ptolemejw czasach antycznych w tym rejonie. Posta- skich. Podjęliśmy również na nowo problem
wiono tezę, że w starożytności zatoka w tym dawnej teorii o istnieniu drugiego portu
miejscu (w pobliżu dzisiejszej plaży miejniedaleko północno-zachodniej bramy miejskiej i mamy pierwsze pozytywne rezultaty.
Analiza odkrytych artefaktów, częściowo
już ogłoszona drukiem, również wniosła
wiele nowych ustaleń, zmieniając istniejące
w nauce poglądy i paradygmaty. W efekcie
możliwe będzie nowe spojrzenie na stolicę
Cypru w okresie hellenistyczno-rzymskim
i jej rolę nie tylko na samej wyspie, ale
szerzej we wschodniej części basenu
Morza Śródziemnego.
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The Exhibition
and its author

Wystawa
i jej autor

This exhibition of photographs by Robert
Słaboński immortalises our activity and
achievements. Toil, heat and tons of earth
from which we, the archaeologists, have discovered a new world of unknown structures:
premises with traces of daily life of ancient
inhabitants; shops in the arcades once
surrounding the city market place; buried
wells full of treasures; unique monuments
and beautiful hand-crafted products of the
Hellenistic and Roman period … findings too
many to be enumerated. Our achievements
and priceless works of art which are shown in
this exhibition will enrich museum collections
of Cyprus, and also – and perhaps primarily –
our knowledge concerning the past of Aphrodite's island. The work and achievements of
this team of many dozens of people involved
in each campaign are an everyday excavation
reality captured through the lens of this
artistic photographer.

Wystawa fotografii Roberta Słabońskiego
dokumentuje nasze prace i dorobek. Trud,
upał i tony ziemi, spod których archeolodzy
odkryli nowy świat nieznanych budowli,
pomieszczenia ze śladami życia codziennego
starożytnych mieszkańców, sklepiki w podcieniach otaczających niegdyś rynek miasta,
zasypane studnie pełne skarbów, unikatowe zabytki i przepiękne wytwory
rękodzieła okresu hellenistycznego i rzymskiego… i tak można by długo wymieniać.
Nasze osiągnięcia oraz bezcenne dzieła
sztuki wzbogacające muzealne kolekcje
Cypru, jak również – a może przede
wszystkim – naszą wiedzę o przeszłości
wyspy Afrodyty, pokazujemy na prezentowanej wystawie. Dokonania i dorobek ekipy
kilkudziesięciu osób biorących udział w każdej kampanii w Pafos, to codzienność wykopaliskowa uchwycona w fotografiach artysty.

Robert Słaboński,
Robert Słaboński,
a freelance photographer, has been cooperating with the Institute of Archeology of the
Jagiellonian University and other national
and foreign institutions for many years, documenting and processing, in an artistic way,
the work of many archaeological expeditions
not only in Paphos, Cyprus. He has worked in
many other countries such as Egypt, Guatemala, Mexico, the USA and Ukraine. His
photographs are published in the National
Geographic, Antiquity, Newsweek, Polityka,
Wprost, Gazeta Wyborcza and many others,
as well as, on many websites. He has had
numerous exhibitions of his work.
The publications concerning the Paphos Agora
Project can be found on our website:
http//www.paphos-agora.archeo.uj.edu.pl

artysta fotografik freelancer, od wielu lat
współpracuje z Instytutem Archeologii UJ
oraz innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi, dokumentując i ukazując w sposób
artystyczny prace wielu ekspedycji archeologicznych, nie tylko w Pafos na Cyprze. W grę
wchodzą badania w takich krajach, jak Egipt,
Gwatemala, Meksyk, USA czy Ukraina.
Fotografie jego autorstwa publikowane
są w National Geographic, Antiquity,
Newsweek, Polityce, Wprost, Gazecie
Wyborczej i wielu innych, jak również
na różnych stronach internetowych.
Doczekał się licznych wystaw swoich prac.
Publikacje dotyczące Paphos Agora
Project można znaleźć na stronie
internetowej projektu:
http//www.paphos-agora.archeo.uj.edu.pl
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