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S łow o w stęp n e

Miał to być rocznik dedykowany prof. dr. hab. Tadeuszowi Łoposzce, kie
rownikowi Zakładu Historii Starożytnej UMCS, który w 1994 roku obchodził 
podwójny jubileusz: 65. rocznicę urodzin i ĄO-lecie pracy naukowej. Arty
kuły nadesłali krajowi i zagraniczni przyjaciele i koledzy Profesora oraz Jego 
współpracownicy i uczniowie. Niespodziewana i nieubłagana śmierć, która 
dosięgnęła Go w dniu 3 sierpnia 199Ą roku, pogrążyła nas w głębokim smutku 
i żalu i spowodowała, iż tom jubileuszowy ukazuje się jako Księga Pamiąt
kowa.

Profesor Tadeusz Łoposzko był wybitnym uczonym w dziedzinie historii 
starożytnej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i uczeń takich znako
mitości w nauce polskiej, jak profesorowie: Iza Bieżuńska-Małowist, Kazi
mierz Kumaniecki, Rafał Taubenschlag, po ukończeniu studiów związał się 
w 1954 roku na trwałe z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lu
blinie, przechodząc tu wszystkie szczeble kariery od asystenta do profesora 
zwyczajnego. Koronną dziedziną jego badań była historia społeczna staro
żytnego Rzymu. Monografie, artykuły i ujęcia podręcznikowe z tego zakresu 
spotkały się z uznaniem krytyki krajowej i zagranicznej i spowodowały, iż stał 
się w obrębie tej problematyki niekwestionowanym autorytetem. Szerokiemu 
gronu czytelników był natomiast znany jako autor poczytnych i popularnych 
książek z dziejów żeglugi i wojen morskich w starożytności. Jedna z nich: 
S ta ro ży tn e  b itw y m o rsk ie  (Gdańsk 1992) stała się prawdziwym bestsel
lerem. O osiągnięciach Zmarłego informuje zamieszczona w tomie bibliogra
fia. Jego prace omawia też szerzej w artykule wspomnieniowym dr Henryk 
Kowalski.

Był również Prof. T. Łoposzko znakomitym dydaktykiem i wychowawcą. 
Wymagający wobec siebie, wymagał i od innych, sprawiedliwy w ocenach, był 
szanowany i łubiany przez studentów. Jego wysoka pozycja naukowa i cechy 
charakteru: prawość, uczciwość, serdeczność i bezpośredni stosunek do ludzi, 
połączone z energią i zdolnościami organizacyjnymi spowodowały, iż w spo-



leczności akademickiej pełnił z powodzeniem wiełe odpowiedzialnych funkcji. 
Był dyrektorem Instytutu Historii, dziekanem Wydziału Humanistycznego 
w okresie dwóch kadencji, prorektorem UMCS. Śmierć zabrała Go w pełni 
sił twórczych; złożone do druku Jego książki i prace ukazują się nadal. Nie
chaj i ten rocznik „Annales UMCS” będzie świadectwem niewygasłej o Nim  
pamięci.
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