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Poznań, dnia 17 sierpnia 2020 r. 

dr hab. inż. Tomasz Krystofiak 

Katedra Tworzyw Drzewnych 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 

 

RECENZJA 

rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Ozaist – Przybyła 

pt. „Analiza wpływu manufaktury Dawida Roentgena z Neuwied na meble produkowane 

w ośrodku warszawskim od 1775 roku do początku 19. wieku” 

wykonanej na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie,  

nad którą opiekę sprawowali 

promotor: prof. dr hab. inż. Ewa Dobrowolska 

oraz promotor pomocniczy: dr inż. Anna Różańska 

 

1. Podstawa wykonania recenzji 

Podstawą wykonania recenzji rozprawy doktorskiej jest stosowna Uchwała Rady Naukowej 

Dyscypliny Nauki Leśne SGGW w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. powołująca mnie na 

recenzenta. 

 

2. Przedmiot recenzji 

Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska mgr Anny Ozaist-Przybyły 

pt.  „Analiza wpływu manufaktury Dawida Roentgena z Neuwied na meble produkowane  

w ośrodku warszawskim od 1775 roku do początku 19. wieku”. Dysertację wykonano na 

Wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Rzeczona praca obejmuje ogółem 239 stron maszynopisu, w którym w kolejności 

zamieszczono streszczenie i słowa kluczowe w języku odpowiednio  polskim i angielskim,  

8 rozdziałów, w tym 7 ponumerowanych (w ujęciu: Wstęp; Cel, zakres i metodyka pracy; 

Przegląd literatury; Meble klasycystyczne produkowane w Warszawie w końcu 18. wieku; 

Manufaktura Dawida Roentgena z Neuwied, jej wytwory i uczniowie; Inwentaryzacja 

wybranych do badań mebli; Wspólne cechy analizowanych obiektów jako świadectwo 

wykształcenia twórców w manufakturze Dawida Roentgena w Neuwied; Podsumowanie  

i wnioski) oraz spis 153 rysunków, 9 tabel, 12 dokumentów archiwalnych, 137 pozycji 

literaturowych wykorzystanych podczas realizacji pracy i 5 załączników. 
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3. Ocena ogólna 

Problematyka, której realizacji podjęła się mgr Anna Ozaist – Przybyła w recenzowanej pracy 

doktorskiej, jest niezmiernie istotna dla badaczy zajmujących się w Polsce historią 

meblarstwa, a zwłaszcza metodami pozwalającymi na ustalenie nie tylko przynależności 

mebli do danej epoki, ale ich powiązanie z konkretnym warsztatem lub grupą twórców. 

Analiza charakterystycznych wspólnych cech konstrukcyjnych, technologicznych  

i zdobniczych mebli umożliwia odpowiednią kwalifikację poszczególnych obiektów 

muzealnych oraz ich powiązanie z wpływem osób ich wytwarzających na rozwój produkcji 

mebli w danym regionie. 

Struktura recenzowanej pracy charakteryzuje się swoistą specyfiką, w pewnym stopniu 

odbiegając od klasycznych dysertacji naukowych. Powszechnie rozdział wstęp stanowi 

pierwszy numerowany rozdział pracy. Natomiast metodyka i materiał badawczy są 

przedmiotem odrębnego rozdziału. W recenzowanej pracy, Autorka w sposób wyczerpujący 

przedstawiła „state of the art” z zakresu podjętej tematyki badawczej. Aczkolwiek żałować, 

wszakże należy, iż Autorka niniejszej rozprawy nie podjęła trudu skonsolidowania  

w zbiorczym ujęciu wyszczególnionych w kolejności rozdziałów: 2. Przegląd literatury,  

3.  Meble klasycystyczne produkowane w Warszawie w końcu 18. wieku i 4. Manufaktura 

Dawida Roentgena z Neuwied, jej wytwory i uczniowie, pod wspólnym tytułem Przegląd 

literatury. W sposób prawidłowy, Autorka określiła cel i zakres pracy, opracowała metody 

badań, bazując zaś na uzyskanych rezultatach przeprowadziła ich dyskusję z danymi 

literaturowymi, które stanowią kanwę podsumowania oraz sformułowanych wniosków. 

Na podkreślenie zasługuje znaczące intelektualne zaangażowanie Pani mgr Anny Ozaist – 

Przybyła w rozwiązywaną problematykę, bowiem zrealizowane przez nią dociekania 

badawcze są cennym źródłem wiedzy, wpisując się w tematykę dziedzictwa polskiego 

meblarstwa artystycznego, mogąc zarazem stanowić swego rodzaju inspirację dla 

współczesnych producentów.  

 

4. Ocena szczegółowa 

Wstęp (s. 6-9) 

W tym rozdziale Autorka przedstawiła znaczenie podjętej problematyki, wskazując  

na konieczność podnoszenia świadomości społeczeństwa w odniesieniu do wartości oraz 

uwarunkowań powstawania poszczególnych rodzajów mebli, ze szczególnym 

uwzględnieniem aspektów w zakresie konstrukcji, sposobów wytwarzania oraz rodzaju 

użytych materiałów, jako swego rodzaju wymiernych wyznaczników wykorzystywanych  
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w procedurach identyfikacji mebli. Generalnie rzecz biorąc, w powszechnej świadomości, 

dominuje przeświadczenie, że do 20. wieku, występuje znaczący niedosyt źródłowych 

informacji dotyczących wytwarzania mebli oryginalnych, m.in. o powierzchniach 

uszlachetnionych fornirami z drewna mahoniu i dekorowanych złoconymi okuciami. 

W powyższym kontekście wyłania się konieczność ustalenia genezy tej grupy mebli,  

w konfrontacji z dokonaniami technicznymi prowadzonymi w manufakturze Dawida 

Roentgena z Neuwied. 

Autorka założyła, że w ramach realizacji niniejszej dysertacji, stworzony zostanie zbiór 

dominantów w zakresie cech konstrukcyjnych oraz form i zdobnictwa, co pozwoli  

w przyszłości na dołączanie kolejnych obiektów do ekskluzywnego kręgu „mebli 

roentgenowskich”. 

 

Cel, zakres i metodyka pracy (s. 10-13) 

Ten rozdział podzielono na 3 podrozdziały. Autorka przedstawiła zamierzenia badawcze oraz 

jaki materiał został zaplanowany do realizacji rozprawy. W punkcie 1.2. Metodyka uzasadniła 

dobór przyjętych narzędzi badawczych, obejmujących analizę archiwaliów  

i opracowań związanych z działalnością manufaktury Dawida Roentgena w Neuwied oraz  

z rozwojem rzemiosła i manufaktur w Warszawie na przełomie 18. i 19 wieku. Natomiast  

w drugiej części pracy zaplanowano wykorzystanie takich narzędzi badawczych, 

umożliwiających inwentaryzację i analizę wybranych mebli, wykonanie ich rysunków 

inwentaryzacyjnych oraz fotograficznej dokumentacji w zakresie zarówno formy,  

jak i elementów zdobniczych oraz cech konstrukcyjnych. 

W punkcie 1.3. Materiał badawczy, Autorka w sposób prawidłowy przedstawiła kryteria 

doboru 5 wybranych rodzajów mebli w postaci: stolika do gry, biurka w typie bonheur  

du jour, komody dwuszufladowej, biurka wielofunkcyjnego i szyfoniery sekretera.  

 

Przegląd literatury (s. 14-18)  

Na wstępie Autorka stwierdziła, że „Literatura dotycząca meblarstwa historycznego jest  

w Polsce bardzo skromnie reprezentowana”. Na podstawie źródeł literaturowych z końca  

19. wieku oraz drugiej połowy 20. wieku potwierdziła działalność grupy 8 stolarzy 

przybyłych do Warszawy z Neuwied. Następnie w zarysie przedstawiła grupę tzw. mebli 

warszawskich oraz publikacje zawierające rezultaty badań prowadzonych m.in. przez prof.  

I.  Swaczynę na  SGGW  w  Warszawie  oraz  prof.  S.  Dzięgielewskiego  na  UPP  w  Poznaniu.  

Uważam, że informacje zawarte w publikacjach niemieckojęzycznych, zwłaszcza z lat 1982-
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2007, opierały się na wcześniejszych pracach i dlatego również powinny być podane  

w dysertacji. Pewnym mankamentem jest pominięcie kilku prac źródłowych dotyczących 

działalności manufaktury z Neuwied oraz zestawień tabelarycznych, omówionych w rozdziale 

4. Kwestie te w znaczącym stopniu wzbogaciłyby treści, przyczyniając się zarazem  

do podwyższenia merytorycznej jakości dysertacji. 

 

Meble klasycystyczne produkowane w Warszawie w końcu 18. wieku (s. 19-44)  

Rozdział ten Autorka podzieliła na 4 podrozdziały. Pierwszy pt. 3.1. Popyt na meble 

luksusowe w Warszawie w końcu 18. wieku ma charakter informacyjny, a dane zawarte  

w tabeli 1, dotyczące porównania liczby stolarzy cechowych w Warszawie i Berlinie  

z powodzeniem można było zamieścić we wstępie. W kolejnym 3.2. Miejsca produkcji i zbytu 

mebli w Warszawie przedstawiła funkcjonowanie zakładów rzemieślniczych produkujących 

meble w Warszawie, podsumowując, że „… pomimo istnienia od 1761 roku w Warszawie 

odrębnego cechu stolarskiego, warsztaty cechowe, ze względu na ograniczoną ilość 

pracowników i metody produkcji, nie były wystarczająco wydajne i poprzez narzucone 

ograniczenia miały znaczące problemy ze zbytem produkcji. … Z kolei to właśnie grupa 

przybyłych z manufaktury w Neuwied stolarzy, przyzwyczajonych do pracy niekrępowanej 

przepisami cechowymi i szybkiego wdrażania nowych wzorów mogła mieć udział w rozwoju 

warszawskich manufaktur i z kolei magazynów meblowych…” W punkcie 3.3. Meble  

o formach klasycystycznych wytwarzane w Warszawie Autorka przedstawiła materiały  

i techniki stosowane przy produkcji mebli, stwierdzając, że „…meble o formach 

klasycyzujących pojawiły się w Warszawie w okresie przyjazdu stolarzy z Neuwied, że mahoń 

wykorzystywano do wykonywania mebli dla arystokracji, a nawet mieszczan i że był niezwykle 

modny …”.  Natomiast  w  3.4. Pojęcie i charakterystyka „mebli warszawskich” jako mebli  

„w guście angielskim” wykazała związek formy mebli produkowanych w Warszawie  

z trendami panującymi w ówczesnych czasach przy produkcji mebli angielskich.   

Zawarte w tym rozdziale informacje dowodzą, że Doktorantka posiada wiedzę nie tylko  

w zakresie właściwości funkcjonalnych mebli, ale również w ujęciu historycznym, 

umożliwiającą właściwe jej wykorzystanie.  

 

Manufaktura Dawida Roentgena z Neuwied, jej wytwory i uczniowie (s. 45-99) 

Rozdział ten podzielono na 5 podrozdziałów. W pierwszym 4.1. Pozycja manufaktury 

Dawida Roentgena z Neuwied na rynku luksusowego meblarstwa europejskiego lat 1769-90 

Doktorantka scharakteryzowała działalność rodziny Roentgentów z wyraźnym 
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zaakcentowaniem sukcesów wyprodukowanych mebli w innych państwach europejskich. 

Stwierdziła, „…,że sukces był możliwy dzięki odejściu od sztywnych przepisów cechowych, 

stosowaniu nowatorskich metod pracy, dystrybucji i pewnego rodzaju marketingu, a także 

dzięki wykonywaniu mebli w pełni realizujących zapotrzebowania klienta…” W kolejnych 

4.2. Uczniowie Dawida Roentgena na europejskich rynkach meblarskich  

na przełomie 18. i 19. wieku oraz 4.3. Uczniowie Dawida Roentgena  

w Warszawie przedstawiła kierunki działalności dalszych pokoleń stolarzy, wzbogacając 

treści pracy zdjęciami przykładowych realizacji. Natomiast w punkcie 4.4. Informacje 

archiwalne o meblach produkowanych w Warszawie przez stolarzy przybyłych z Neuwied  

w ujęciach tabelarycznych zestawiła zapisy pochodzące z odnośnych epokowych 

dokumentów, dotyczące działalności stolarzy przybyłych z Neuwied. Na podstawie tych 

doniesień Doktorantka m.in. wykazała, że „…Produkty tych stolarzy były cenione nie tylko  

za modne, dopasowane do wymagań zamawiających formy i zdobnictwo, ale też za doskonałe 

wykonanie i funkcjonalność oraz interesujące rozwiązania techniczne, poprawiające komfort 

użytkowania tych mebli …” W następnym 4.5. Charakterystyka mebli klasycystycznych  

z manufaktury Dawida Roentgena z Neuwied – formy, zdobnictwo i rozwiązania 

konstrukcyjne Autorka przedstawiła charakterystyczne cechy analizowanych mebli pod 

względem formy i zdobnictwa, funkcjonalności, konstrukcji i technologii oraz okuć i warstwy 

wykończeniowej. Na wyróżnienie zasługuje wzbogacenie treści pracy licznymi zdjęciami, 

obrazującymi meble wykonane w manufakturze Dawida Roentgena w 18. wieku.  

W podsumowaniu tego rozdziału Doktorantka stwierdziła, że „… Szczegółowo badane cechy 

charakterystyczne konstrukcji mebli roentgenowskich służą coraz powszechniej badaczom  

do przypisywania kolejnych mebli manufakturze z Neuwied…” Za interesujące uważam, 

sformułowanie konkluzji na zakończenie każdego z podrozdziałów. 

 

Inwentaryzacja wybranych do badań mebli (s. 100-185) 

Rozdział ten podzielono na 6 podrozdziałów. W punkcie 5.1. Zasady wyboru i inwentaryzacji 

mebli, Doktorantka przedstawiła kryterium decydujące o wyborze poszczególnych 

egzemplarzy mebli oraz sposób przyjętej ich inwentaryzacji. W kolejnych zaś ujęciach  

(od 5.2. do 5.6.), dokonała inwentaryzacji każdego z 5 mebli podając dane indentyfikacyjne  

i pochodzenie oraz dokonując charakterystyki pod względem formy i funkcjonalności, 

konstrukcji, zdobnictwa oraz okuć. Dla każdego mebla Doktorantka sporządziła rysunki 

techniczne, a poszczególne elementy zostały przedstawione na zdjęciach. 
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Wspólne cechy analizowanych obiektów jako świadectwo wykształcenia ich twórców  

w manufakturze Dawida Roentgena w Neuwied (s. 186-209) 

Rozdział podzielono na 3 podrozdziały. W pierwszym dokonała charakterystyki wspólnych 

cech badanej grupy mebli pod względem konstrukcyjnym i technologicznym. Zdaniem 

recenzenta, znaczącym ułatwieniem dla czytającego byłoby wyjaśnienie przyjętego 

literowego oznakowania (od A do P). W ujęciu tabelarycznym Doktorantka zestawiła 

charakterystyczne rozwiązania analizowanych mebli pod względem konstrukcji, funkcji, 

zdobnictwa oraz częstotliwości zastosowania tych rozwiązań w badanej grupie. W kolejnym 

rozdziale 6.2. Podobieństwa z grupą mebli badanych w latach 1994-1999 na WTD SGGW  

w Warszawie dokonała porównania uzyskanych rezultatów z wynikami uzyskanymi przez 

pracowników SGGW. Świadczy to o dojrzałości badawczej Doktorantki i znajomości 

problematyki prac badawczych podejmowanych w ośrodku warszawskim. W następnym  

6.3. Cechy wspólne analizowanych obiektów i mebli Dawida Roentgena  

z Neuwied, Doktorantka, w analogiczny sposób jak w 6.1., porównała uzyskane wyniki, 

reasumując w tabeli 7 najważniejsze cechy mebli warszawskich wspólne  

z wyprodukowanymi w manufakturze Dawida Roentgena w Neuwied. Na podstawie 

przeprowadzonej analizy stwierdziła, m.in., że „… wymienione rozwiązania pozwalają 

przypisać wykonanie analizowanych obiektów jednej grupie stolarzy, zdobywających wiedzę  

i praktyczne umiejętności w Neuwied.”  

 

Podsumowanie i wnioski (s. 209-213) 

Doktorantka finalizuje dysertację interesującym podsumowaniem, reasumując w ujęciu 

tabelarycznym uzyskane rezultaty dla analizowanych mebli pod względem konstrukcji, 

technologii, funkcjonalności i zdobnictwa. Następnie Autorka zredagowała 3 wnioski, 

przyjmując zgoła nieoczekiwane, oznakowanie w ujęciu A, B, C. Stwierdzam, że 

przedstawione podsumowanie oraz sformułowane wnioski stanowią w całej rozciągłości 

odpowiedź na założony cel pracy. 

 

Podsumowanie oceny 

Treści zawarte w ocenianej pracy są dowodem, że Autorka posiada wiedzę z zakresu cech 

konstrukcyjnych, funkcjonalnych i zdobniczych mebli. Praca jest autorskim opracowaniem 

zagadnienia mebli tzw. „warszawskich”, do rozwoju produkcji których, przyczyniło się 

przybycie w XVIII wieku do Warszawy stolarzy z Niemiec. Uważam, że Autorka wykonała 

ambitne zadanie naukowe i osiągnęła zamierzony cel przedstawiając Radzie Naukowej 
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Dyscypliny  Nauki  Leśne  SGGW  w  Warszawie  pracę,  której  wyniki  wpisują się w  całej  

rozciągłości w zagadnienie dziedzictwa polskiego meblarstwa artystycznego i mogą stanowić 

jak już wcześniej zaakcentowano inspirację dla współczesnych producentów, konstruktorów  

i projektantów mebli. Zawarte w recenzji uwagi, są przyczynkiem do dyskusji naukowej  

i generalnie rzecz biorąc nie wpływają na pozytywną ocenę rzeczonej rozprawy doktorskiej.  

W powyższym kontekście, zatem stwierdzam, że rozprawa doktorska Pani mgr Anny Ozaist – 

Przybyła, spełnia wymagania stawiane w Ustawie o tytule naukowym i stopniach naukowych 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dn. 14.03. 2003 r. (Dz.U. z 2003.Nr 65, poz 595,  

z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 

2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach 

doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 

1383) i stanowi podstawę merytoryczną do ubiegania się o stopień doktora nauk leśnych. 

Stawiam przeto wniosek o dopuszczenie mgr Anny Ozaist – Przybyła do publicznej obrony 

rozprawy doktorskiej. 

 
dr hab. inż. Tomasz Krystofiak 

 


