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Słowo od autora

N a początku winien jestem czytelnikom kilka słów wyjaśnie-
nia. Ta książka to zbeletryzowana opowieść o Piotrkowie 
końca XIX wieku. Fakty historyczne dotyczące tego miasta 

łączą się tu z elementami fikcji literackiej.
Główny bohater, Franciszek Ksawery Sphan senior, to postać jak 

najbardziej autentyczna, żyjąca w drugiej połowie XIX wieku. Miasto 
poznajemy właśnie jego oczyma. Odbywa on liczne spacery po Piotr-
kowie i odkrywa przed nami miejskie zaułki. Tak naprawdę nie wiemy, 
czy Spahn akurat tam się przechadzał – na potrzeby tej książki przy-
jąłem takie założenie. Natomiast wszystkie opisy miasta, ciekawostki, 
osoby, budynki i ulice są prawdziwe.

Moim zamiarem było przedstawienie codziennego życia miesz-
kańców miasta końca XIX wieku i sprawienie, by czytelnicy poczuli 
specyficzny klimat minionych lat. Mam nadzieję, że ten nietypowy 
przewodnik się Wam spodoba, będziecie się dobrze bawić w trakcie 
jego lektury, a przy okazji dowiecie się interesujących rzeczy o historii 
Piotrkowa i odkryjecie jego tajemnice.
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Wstęp. Pamięci ojca

N azywam się Franciszek Ksawery Spahn Junior. Na historię, 
którą pragnę przedstawić, składają się spisane wspomnie-
nia, notatki oraz wycinki prasowe, które mój ojciec w pocie 

czoła zbierał przez całe swoje życie. Otrzymałem je od niego jako 
swoisty spadek. Zagłębiając się w treść tych fascynujących zapisów, 
dostrzegłem ich pewną cechę wspólną, której być może nawet mój 
ojciec nie widział – otóż wszystkie dotyczą naszego miasta, Piotrkowa 
Trybunalskiego. Stanowią one piękny opis miejskiego życia widziane-
go oczyma XIX-wiecznego człowieka, lokalnego patrioty. Moja skrom-
na rola w tym przedsięwzięciu polega tylko i wyłącznie na redakcji 
tekstu, opatrzeniu go wstępem i dodaniu pewnych łączników. Chcę, by 
czytelnicy zobaczyli tamten świat takim, jakim widział go mój ojciec. 
Nie ukrywam, że asumptu do pracy dostarczyły mi moje dzieci: córka 
Janina i młodszy od niej Stanisław. Warto w tym miejscu dodać, że 
z ojcem mamy wspólne imiona i nazwisko. Tatko to Franciszek Ksa-
wery Spahn senior, a ja to junior. To ponoć pewna tradycja rodzinna 
przywieziona do Polski z dalekiej Bawarii.

Po śmierci mojego ojca (zmarł 28 września 1899 roku) wszystkie 
notatki i wspomnienia stały się moją własnością. Czułem się trochę 
dziwnie, przeglądając dokumenty, które nie były adresowane do 
mnie. To niemal tak, jakbym podglądał ojca przez dziurkę od klucza. 
W biurku znalazłem mnóstwo rzeczy, wśród nich bardzo dużo odręcz-
nych notatek, często ze sobą niczym szczególnym niepowiązanych, 
szereg dokumentów, rachunków i bilansów dotyczących stworzone-
go przez ojca teatru. Były tam też liczne wycinki i anonsy prasowe, 
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niektóre opatrzone datami, a inne trudne do umiejscowienia w czasie. 
Jeżeli dobrze rozpoznałem, część odręcznych notatek to przepisane 
fragmenty z prasy zaopatrzone licznymi komentarzami. Pamiętam, 
że na samym wierzchu, w górnej szufladzie leżał rachunek opiewają-
cy na kwotę 250 srebrnych rubli za dużą kryształową lampę gazową, 
która obecnie wisi w teatrze i pięknie oświetla scenę – i to był ostat-
ni prezent taty dla teatru. Tata oddał teatrowi cały swój zapał, czas 
i pieniądze. To była jego pasja i życie. Zaskoczyło mnie, że prócz tego 
był zapalonym entomologiem. W regałach i gablotach znajdowały się 
„przyszpilone” owady, żyjące niegdyś na terenie guberni piotrkow-
skiej. Każda z tych maszkar była opisana, skatalogowana, opatrzona 
nazwą polską i łacińską. Wiedziałem, że ojciec ma takie hobby, ale nie 
miałem pojęcia, iż oddał mu się tak bezwarunkowo. Później natknąłem 
się na taki oto zapis zamieszczony w naszej gazecie, a dotyczący tatu-
siowego hobby: „zbiór owadów gubernii piotrkowskiej bardzo ładnie 
skompletowany i należycie rozklasyfikowany, posiada mieszkaniec 
naszego miasta p. Ksawery Span, który za naszem pośrednictwem 
radby się dowiedzieć czy niema kogo w gubernii, któryby również 
z zamiłowaniem oddawał się badaniu owadów właściwych tej części 
kraju. Zbiory p. Spana godne są widzenia i właściciel bardzo chętnie 
je pokazuje, udzielając uprzejmie wszelkich wskazówek i objaśnień”1.

Każda opowieść ma gdzieś swój początek. Historia mojego ojca za-
czyna się tak jak każdego człowieka, czyli od urodzenia. Jak podaje 
metryka, przyszedł na świat 6 maja 1821 roku w bawarskim mia-
steczku Autenried. Jest to malowniczo położona osada, gdzieś po-
między Augsburgiem a zacnym miastem Ulm. Babcia, której niestety 
nigdy nie poznałem, była dobrą bawarską katoliczką, starającą się na-
leżycie wychować swoje dzieci na porządnych obywateli Bawarczy-
ków-Niemców. Dziadek był długoletnim zarządcą dużego Browaru 
Zamkowego Autenrieder. Browar ten założył hrabia von Hein rich de 
Lapiére około 1650 roku. Datę tę, mimo upływu lat, doskonale pamię-
tam za sprawą mojego ojca, który wiecznie mi ją przypominał. Browar 
stanowił część większej posiadłości arystokratycznej i po dziś dzień 
jest perełką w tej zacnej koronie. Oczywiście, rzeczony hrabia już 

1  „Tydzień”, 16.08.1896, R. 24, Nr 33, s. 2.
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dawno opuścił nasz ziemski padół, lecz jego następcy nadal kultywu-
ją te dobre tradycje. Chlubą szacownego zakładu było, znane do dziś, 
doskonałe piwo Weizen. Mój wuj Andrzej wspominał, że było to piwo 
na ówczesne czasy klasyczne, o pięknym ciemnopomarańczowym ko-
lorze, naturalnie mętne, wspaniale wytrawne.

Dziadek był w Autenrieder osobą powszechnie znaną i szanowa-
ną, a pełnię chwały przynosił mu wykonywany zawód piwowara. 
Zwieńczeniem jego kariery była notka biograficzna w prestiżowym 
Königlich Bayerischer Polizey-Anzeiger von München (1845), gdzie 
otrzymał zaszczytny tytuł „piwowara z Autenrieder”. Dzięki cięż-
kiej pracy dziadka (nomen omen Franciszka) mój ojciec oraz mój 
wuj Andrzej uzbierali sporą sumkę, lecz w Bawarii nie mieli szans 
na budowę browaru odpowiedniego do ich aspiracji. Dostrzegli 
natomiast swą szansę za granicą, gdzie ceny były niższe, a techni-
ka browarnicza jeszcze w powijakach. Poszli śladem wielu przyja-
ciół i ruszyli na wschód. Początkowo myśleli o Poznaniu, który jako 
peryferyjna część Prus wydawał się dobrą lokalizacją. Przypadek 
zdecydował, że znaleźli się na Śląsku, w okolicach Będzina, gdzie 
rozpoczęli pracę w miejscowym browarze. Wraz z rozwojem kolei 
żelaznej stanęła przed nimi perspektywa przeniesienia się jeszcze 
dalej na wschód, docelowo do Warszawy. Wujek Andrzej niespodzie-
wanie uzyskał informację, że w mieście powiatowym Piotrków jest 
do sprzedania mały browar. Właścicielem tego interesu był niejaki 
Markus Braun. Cena była niewygórowana (11 500 rubli srebrnych), 
a interes w toku, dlatego zdecydowali się na nabycie tej nierucho-
mości. Wcześniej zakupili od pani Zielińskiej działkę przy ulicy Mo-
skiewskiej (dawniej Bykowskie Przedmieście) oznaczonej numerem 
41/43, na rogu z Zagrodzką2. Miało to miejsce w 1848 roku. Później 
wybudowali reprezentacyjną i okazałą kamienicę.

Ówcześnie był to jeden z większych domów mieszkalnych w Piotr-
kowie, a adres – pierwszorzędny. Obiekt frontonem przylegał do ulicy 
Bykowskie Przedmieście i nawiązywał do modnego wówczas stylu 
neoklasycystycznego. Całość obejmowała trzy kondygnacje, wejście 
od Bykowskiego Przedmieścia i podwórka. Na parterze mieściły się 

2  Obecnie skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i Al. Cmentarnych.
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lokale handlowe, a na piętrach i w bocznej oficynie – piękne słoneczne 
mieszkania, które wynajmowali zacni obywatele grodu.

Interes browarniczy szedł naprawdę dobrze, ale przez wrodzoną 
ostrożność tato i wuj rozwijali go powoli, acz systematycznie. W 1878 
roku nabyli nową kadź zacierną na około 250 wiader, w 1879 – kocioł 
warzelniczy na 139 wiader, w 1881 – większy kolejny kocioł o po-
jemności 426 wiader. W roku 1886 wydzierżawili zakład ich wcześ-
niejszemu plenipotentowi Juliuszowi Abrahamsonowi. W tymże roku 
1886 wielkość produkcji w browarze osiągnęła około 70 warek rocz-
nie. W firmie zawsze zatrudniani byli wysokiej klasy specjaliści bro-
warnicy, jak choćby pan Romuald Tenszart, który pełnił tę funkcję od 
1890 roku.

Należy wspomnieć, że początkowo w dokumentach oficjalnych za-
pisywano nasze nazwisko z niemiecka, w formie oryginalnej, Sphan, 

Projekt gospodarowania nieruchomości rodziny Spanów. Browar, teatr z 1979 r. 
Obecnie róg Al. Cmentarnych i ul. Wojska Polskiego
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W tym miejscu kończy się moja rola jako narratora i autora. Teraz 
głos oddaję tacie, który oprowadzi nas po ulicach, placach, ogrodach, 
kamienicach, sklepach i cukierniach XIX-wiecznego Piotrkowa, odma-
luje niepowtarzalny klimat tego miasta i czasów, w których przyszło 
mu żyć.
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