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Peter Spufford  
(1934–2017)

18 listopada 2017 r. zmarł w Cam-
bridgeprofesorPeterSpufford,znakomity
historykpieniądzainumizmatyk.

Peter Spufford urodził się 18 sierpnia
1934 r. w Hutton w hrabstwie Somerset.
Pierwszekrokiwnaucestawiałjakostudent
idoktorantwcambridgeańskimKolegium
Jezusawlatach1953–1960.Byłtampierw-
szym i chyba najwybitniejszym uczniem
Philipa Griersona. W latach 1960–1979
pracowałwUniwersyteciewKeele,nowo-
czesnej i nietypowej uczelni, gdzie przez
pewien czas pełnił obowiązki kierownika
Departamentu Historii. Podtrzymał wtedy
kontaktzmacierzystąuczelniąjakoczłonek
wizytujący kolegium Clare Hall w latach
1969–1970.NastałewróciłdoCambridge
w 1979 r. Został wtedy członkiem Kole-
giumKrólowych(Queens’College),wktó-
rympozostałdokońcażycia.NaWydziale
Historycznym był wykładowcą historii
gospodarczej, od 1990 r. na stanowisku
docenta(reader)historiigospodarczej,aod
roku 2000 profesora historii europejskiej.
Na emeryturę przeszedł w 2001 r. Dwu-
krotnie, w latach 1992–1993 i 2005, był
profesoremwizytującymwUniwersytecie
KatolickimwLowanium.Byłteżgościem
UniwersytetuMikołajaKopernikawToru-
niu w roku 1980 i Akademii Japońskiej

w 2005 r. Udzielał się w Towarzystwie
Heraldycznym iGenealogicznymUniwer-
sytetuwCambridge,gdziew rokuakade-
mickim1959/60pełniłfunkcjęprezesa.

JakoautorksiążekPeterSpuffordzaczął
odhistoriiregionalnej—wydanąwspólnie
zżonąMargaretmonografiąEccleshall: the 
story of a Staffordshire market town and 
its dependant villages (1964). Jego debiu-
tem jako samodzielnego autora była praca
Origins of the English Parliament (1967),
pokazująca mniej znany nurt jego zainte-
resowań, związany zwieloletnimi pracami
w archiwach i działalnością w Brytyjskim
TowarzystwieArchiwalnym.Dotegonurtu
należy też napisana z Geoffreyem Hawar-
demMartinemksiążkaThe Records of the 
Nation: The Public Record Office, 1838–
1988, the British Record Society, 1888–1988 
(1990) oraz Index to the probate accounts 
of England and Wales, A–J (1999, przy
współpracyMatthewBrettaiAmyLouise).
Listędziełzzakresuhistoriipieniądzaroz-
poczynająMonetary Problems and Policies 
in the Burgundian Netherlands 1433–1496 
(1970). Do jego najważniejszych prac
należyepokowedziełoMoney and its use in 
medieval Europe (wielokrotnie wznawiane
od1988r.,tłumaczonenajęzykhiszpański-
-kastylijski). Wielką popularnością cieszy
się również Power and Profit. Merchants 
in medieval Europe (2002; tłumaczone na
językszwedzki,niemiecki,włoskiiwęgier-
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ski). Niezbędne w pracy historyka pienią-
dza jest zestawienie historycznych cen,
Handbook of Medieval Exchange(1986;już
w1977 r.ukazała sięwstępnawersjapod-
stawyźródłowej tejpracy,napisanawspól-
niezWendyWilkinson).

BibliografięPeteraSpuffordawzboga-
cająbroszury(np.How Rarely Did Medie-
val Merchants Use Coin?, Van Gelder-
-Lezing 5, 2008) oraz tomy redagowane
(szczególnie ważny: Later Mediaeval 
Mints: Organization, Administration and 
Techniques, wydany wspólnie z Nichola-
sem Mayhew w serii British Archaeolo-
gical Reports, 1988 oraz Genealogists’ 
HandbookzAnthonymJ.Campem,1969).
Po śmierci Philipa Griersona w 2006 r.
Spufford podjął po nim trud ukończenia
tomu z serii Medieval European Coinage
poświęconegoNiderlandom,lecznieudało
musiędoprowadzićtegoniezwykleskom-
plikowanego dzieła do końca (kontynuuje
je teraz Serge Boffa). Stale współpraco-
wał z FitzwilliamMuseum w Cambridge
— jednymz najważniejszych światowych
zbiorównumizmatycznych.

PeterSpuffordbyłteżbardzocenionym
dydaktykiem i mówcą. Jego wystąpienia
publiczne na konferencjach i kongresach
zawsze ściągały tłumy zainteresowanych.
Mówił jak pisał— potoczyście, przystęp-
nie, pięknym, ale jasnym językiem. Miał
teżniezwykłydar,zktóregochętniekorzy-
staliorganizatorzykonferencjizjegoudzia-
łem:otopotrafiłbezpośredniopoostatnim
referaciewygłosić systematyczne,meryto-
ryczne, półgodzinne podsumowanie całej
konferencji, komentując ze znawstwem
wszystkieistotniejszewątkiwystąpień.

Talenty i osiągnięcia naukowe Petera
Spufforda były docenione członkostwem
KrólewskiegoTowarzystwaHistorycznego
(1968), niezwykle prestiżowego Towarzy-
stwaAntykwariuszy(1990)iAkademiiBry-
tyjskiej(1994).Wybranogoteżczłonkiem

honorowym Holenderskiego, Belgijskiego
iBrytyjskiegoTowarzystwaNumizmatycz-
nego.OtrzymałmedalKrólewskiegoTowa-
rzystwaNumizmatycznego(2005).

W bezpośrednim kontakcie był czło-
wiekiemprzystępnymiżyczliwym.Chętnie
dzieliłsięnietylkoswąniezwyklerozległą
igłębokąwiedzą,aletakżewspomnieniami.
Nawet czytając w przedmowie doMoney 
and its userefleksję,że„taksiążkazabrała
zbyt wiele z naszego życia małżeńskiego
idzieciństwanaszychdzieci”,trudnobyło
uwierzyć, że w tle fascynujących prac
PeteraSpuffordapozostawałybolesne tro-
skiżyciaosobistego.Córkę,Bridget,starał
się ratowaćzwrodzonej,ciężkiejchoroby
jakodawcanerkidoprzeszczepu(wewstę-
pie doMoney and its use usprawiedliwiał
tymopóźnienierealizacjitegodzieła).Nie
zapobiegło to jej śmierci w wieku zaled-
wie 22 lat w 1989 r. Nie mógł też ulżyć
swejżoniewniszczącejjąprzezcałeżycie
chorobie. Margaret Spufford (z domu
Clark,poślubionaw1962r.)byłarównież
profesorem historii Uniwersytetu w Cam-
bridge,świetnąznawczyniąwczesnejdoby
nowożytnej.Wielezawdzięczałjejwiedzy,
więcejjeszczejejniezwykłej,fascynującej
osobowości.Obie, żona i córka, towarzy-
szyłymuipomagaływ1978r.wpodróży
po Europie podczas zbierania materiałów
do Power and Profit, coz ledwoukrywa-
nym wzruszeniem opisywał we wstępie
do tej książki.Margaret zmarław2014 r.
ZostawilisynaFrancisa,uznanegopisarza.

Nabożeństwo żałobne odbyło się
24 listopada w kościele Panny Marii
i św.Andrzeja wWhittlesford pod Cam-
bridge, gdzie też Peter Spufford został
pochowany. Jego donośny głos wytraw-
nego wykładowcy wciąż rozbrzmiewa
w korytarzach Muzeum Fitzwilliamow-
skiego—trudnopogodzićsięztąstratą.

Borys Paszkiewicz




