


2 

 

Streszczenie 

 

Analiza wpływu manufaktury Dawida Roentgena z Neuwied na meble produkowane 

w ośrodku warszawskim od 1775 roku do początku 19. wieku 
  
Przybycie 8 stolarzy z czołowej europejskiej manufaktury mebli Dawida 

Roentgena z Neuwied do Warszawy w r.1775, odnotowane w ówczesnej prasie 

niemieckiej i polskiej, wpłynęło na rozwój warszawskiego ośrodka wytwarzania mebli. 

Część stolarzy założyła „fabryki”, produkujące modne, między innymi fornirowane 

mahoniem meble. Pięć obiektów wybranych z zachowanej w zbiorach m. in. muzeów 

warszawskich grupy takich mebli o bardzo wysokiej jakości wykonania, nieznanych 

twórców, zostało przeanalizowanych pod kątem cech wspólnych w zakresie formy, 

zdobnictwa, konstrukcji i technologii. Takie specyficzne rozwiązania zostały 

wytypowane i zestawione z rozwiązaniami stosowanymi w manufakturze w Neuwied. 

Potwierdzenie, iż w badanych jak i neuwiedowskich meblach stosowano m. in. 

mocowanie dna we wrębie w bokach i czole (innowacyja wprowadzana w tym okresie w 

Neuwied) i w efekcie precyzyjne pozycjonowanie czoła dzięki klockom oporowym na 

podsuwnicy czy też okleinowanie jednym płatem forniru większych powierzchni 

podzielonych na płaszczyzny występujące na różnym poziomie - pozwala uznać stolarzy 

przybyłych z Neuwied do Warszawy za twórców badanych mebli. 
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Summary 
 

Analisys of the influence of David Roentgen’s manufactory in Neuwied on furniture 

produced in Warsaw and its surroundings from 1775 to the beginning of 19. century 

 

The influence of the fact that eight joiners came to Warsaw from the leading 

European manufactory of David Roentgen (Neuwied, Germany) in 1775 what was 

mentioned then in German and Polish press was noticed in Warsaw centre of furniture 

production. Some of those joiners settled manufactories and produced among others 

furniture veneered with mahogany. Five pieces were chosen from the group of high 

quality mahogany furniture that remained in Warsaw museums and other places and they 

were analyzed to find common features in form, decoration, construction and used 

technologies. Such features were selected in Warsaw group and many of them found in 

furniture produced in Neuwied. By confirming that such features like for example 

ploughing the bottom of a drawer into front and sides (innovation newly introduced in 

Neuwied) what enabled positioning of that front in precisely chosen place by means of 

flat cube glued to drawer rail or veneering with single sheet of mahogany veneer that had 

been precisely cut into pieces to cover surfaces of a piece divided into different levels - 

enables to recognize those joiners who came from Neuwied to Warsaw as the authors of 

these pieces of furniture. 
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