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Drewno by³o od zarania dziejów podstawowym tworzywem do konstruowania sprzêtów u¿yt-
kowych przez cz³owieka. Tworzy³ on arcydzie³a sztuki meblarskiej w ró¿nych stylach a¿ po czasy
wspó³czesne, w których nadal rozszerza asortyment mebli. Nie by³o i zapewne nie bêdzie mate-
ria³u w meblarstwie o takich cechach, jakimi wyró¿nia siê drewno. Nie jest surowcem ³atwym,
przy obróbce wymaga du¿ej wiedzy i cierpliwoœci, ale odwdziêcza siê niepowtarzalnymi efek-
tami estetycznymi i u¿ytkowymi. Stan i perspektywy rozwoju meblarstwa s¹ dobre, choæ
zarysowuj¹ siê pewne problemy. W szkicu podjêto próbê syntetycznego przedstawienia wybra-
nych zagadnieñ meblarstwa i jego wyrobów z drewna.

Wypiski z historii
nowo¿ytnej sztuki meblarskiej

Sztuka meblarska w czasach nowo¿yt-
nych zmienia³a siê poprzez kolejne style.
Ulega³a ona wielorakim wp³ywom, o czym
mog¹ œwiadczyæ poni¿sze wzmianki (Miller
i in. 2000; Swaczyna 2001a,b,c,d).

Meblarstwo bizantyjskie we wczesnym
œredniowieczu rozwija³o siê pod wp³ywem
sztuki klasycznej, g³ównie hellenistycznej,
przyjmuj¹c ze wschodu zami³owanie do
przepychu.

Meble romañskie (X–XIII w.) by³y sto-
sunkowo prymitywne i masywne. Na me-
blarstwie tym odcisnê³a swoje piêtno epoka
wojen krzy¿owych i wêdrówek ludzi. Popu-
larne by³y skrzynie i szafy. Krzes³a, sto³y i
³ó¿ka wykonywano tak, aby mo¿na je by³o
stosunkowo ³atwo demontowaæ. Na pó³nocy
Europy wyrabiano wówczas meble z drewna
dêbowego, na po³udniu – g³ównie ze œwier-
kowego.

PóŸniej, w okresie rozwoju stylu gotyc-
kiego, na przyk³ad we Francji w XII w., we
W³oszech do XV w., a na pó³nocy Europy
oraz na Pó³wyspie Iberyjskim nawet d³u¿ej,
meble by³y proste, a ich asortyment ma³y,
obejmuj¹cy g³ównie sto³ki, ³awy, ³ó¿ka,
skrzynie, zdobione niekiedy p³askorzeŸbami.
Stosowano lokalne surowce drzewne.

Meblarstwo renesansowe zrodzi³o siê
we W³oszech. Meble charakteryzowa³y siê
stosunkowo prostymi kszta³tami, z bo-
gatymi zdobieniami. Najpopularniejsze w
tym okresie (XIV–XVI w.) by³y skrzynie
zdobione kompozycjami malarskimi, a
tak¿e polichromi¹, p³askorzeŸb¹ oraz in-
tarsj¹. W po³owie epoki renesansu pojawi³y
siê we W³oszech kredensy. Do typowych
wówczas mebli nale¿a³y tak¿e tzw. kabinety
(wyparte w XVIII w. przez sekretarzyki).
Najpowszechniejszym typem krzes³a by³y
zydle na podporach krzy¿akowych z desek
b¹dŸ na trzech lub czterech nogach. Do wy-
robu mebli u¿ywano zwykle drewna orze-
chowego, z elementami sosnowymi.

Meblarstwo barokowe, na przyk³ad w
Anglii (lata 1660–1760), zmienia³o siê w
okresach panowania kolejnych monarchów
(Karol II, William III, Maria II, Anna),
których imionami nazwano style mebli. W
pocz¹tkowym okresie (lata 1660–1689)
widoczne by³y wp³ywy wzorów francuskich
i flamandzkich, cechuj¹cych siê bogactwem
form i ornamentów. Typowe sta³y siê spiral-
nie toczone nogi mebli do siedzenia, jednak
najbardziej charakterystyczne by³y wzory
flamandzkie w kszta³cie liter „S” i „C”. Wy-
rabiano m.in. okr¹g³e sto³y i ma³e stoliki.
Popularne by³y w tym okresie sto³ki i ³awy.
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Wprowadzono do u¿ytku fotel do spania.
Meble wykonywano z drewna dêbowego.
W póŸniejszych latach (1689–1702) stoso-
wano w zdobnictwie wzory wschodnie, do
czego przyczyni³a siê kampania indyjska.
Meble cechowa³y siê delikatniejszymi linia-
mi i oszczêdniejszymi rzeŸbieniami. Zani-
ka³y flamandzkie krzywizny. Nogi mebli do
siedzenia by³y w przekroju kwadratowe,
zwê¿aj¹ce siê ku do³owi, a w górnej czêœci
mia³y kszta³t np. grzyba lub dzwonu.
Jednym z najbardziej charakterystycznych
mebli by³a odmiana kabinetu w kszta³cie
komody. Do wytwarzania mebli zaczêto
stosowaæ drewno orzechowe.

W czasach póŸniejszych (lata
1702–1727) meble mia³y kszta³ty krzywo-
liniowe. Oparcia krzese³ pozosta³y wysokie,
z jedn¹ rzeŸb¹ poœrodku, ale ich zwieñcze-
nia by³y wygiête. Siedziska mia³y krzywo-
liniowe boki, a nogi rozszerzone u nasady i
esowato wygiête. Oko³o 1708 r. zakoñcze-
nie nóg w formie maczugi zast¹piono kul¹ w
ptasich szponach. W latach póŸniejszych
nasady nóg wykonywano z motywem lwiej
maski. W latach 1725–1750 popularnoœæ
zdoby³y meble, które projektowa³ William
Kent. By³y one ciê¿kie, z elementami ar-
chitektonicznymi i esowato wygiêtymi
nogami. W nastêpnym okresie dominowa³y
ju¿ formy rokokowe, wzorowane na projek-
tach g³ównie Thomasa Chippendale. Wzory
jego mebli nawi¹zywa³y do form staro¿yt-
nych i francuskich (z okresu Ludwika XV),
a tak¿e chiñskich i gotyckich. W latach
1710–1770 dominuj¹cym surowcem w
sztuce meblarskiej by³o drewno mahoniowe.

Meblarstwo polskie wnios³o tak¿e
wk³ad do dorobku europejskiej sztuki.
Znajdujemy w nim wp³ywy niderlandzkie,
saskie, wiedeñskie i w³oskie, ale cechowa³a
je pewna odmiennoœæ. Trzeba tu wymieniæ
barokowe meblarstwo gdañskie, nawi¹-
zuj¹ce do flamandzkiego, jednak ró¿ni¹ce
siê od niego. Nogi mebli gdañskich by³y spi-
ralne, kuliste lub wygiête esowato. Szafy

gdañskie charakteryzowa³y siê stosowaniem
p³askorzeŸby jako dekoracji oraz prze³a-
manym wieñcem górnym, co ró¿ni³o je od
wzorów flamandzkich. Sto³y gdañskie (ok.
1700 r.) mia³y p³yty zwykle prostok¹tne,
rozsuwane i cechowa³y siê rzeŸb¹ na szu-
fladach. Wyrabiane by³y tak¿e krzes³a i fo-
tele z wysokimi oparciami. Podstawowym
surowcem w pierwszej po³owie XVIII w.
by³o drewno dêbowe, a póŸniej orzechowe
w po³¹czeniu z hebanem, mahoniem, pali-
sandrem i jesionem. Mo¿na wyró¿niæ tak¿e
meble kolbuszowskie. By³y wzorowane na
meblach wiedeñskich (z okresu cesarzowej
Marii Teresy i cesarza Józefa), ale
odró¿nia³y siê m.in. wyciêciami przejêtymi
ze sztuki ludowej. Elementem dekoracyj-
nym by³y czêsto herby. Meble wyrabiano z
drewna jod³owego, œwierkowego, rzadziej z
sosnowego, modrzewiowego i dêbowego.

Wybrane cechy drewna
jako surowca meblarskiego

Spoœród ró¿nych zalet drewna, ju¿ na
wstêpie trzeba podkreœliæ, ¿e nale¿y ono do
zasobów odnawialnych. Jest materia³em od-
miennym od innych surowców meblarskich,
daj¹c cz³owiekowi poczucie ciep³a, spokoju i
harmonii. Przyk³ady z historii dowodz¹, ¿e
mo¿e inspirowaæ i pobudzaæ wyobraŸniê oraz
jest podatne na artystyczne kszta³towanie.

Drewno wyró¿nia siê wyj¹tkowymi ce-
chami estetycznymi. Spoœród nich na
szczególne uznanie zas³uguje niepowtarzal-
noœæ barwy i rysunku, swoista zmiennoœæ
faktury powierzchni, naturalnoœæ oraz przy-
jemnoœæ w dotyku i zapachu.

Drewno w meblarstwie cechuje siê
znaczn¹ trwa³oœci¹. Niektóre drewniane
meble przetrwa³y wieki. Trwa³oœæ tê mo¿na
zwiêkszyæ przez zabezpieczenie œrodkami
obojêtnymi dla cz³owieka i œrodowiska.

Z ekologicznego punktu widzenia za
drewnem w meblarstwie przemawia jego
znaczenie w ograniczaniu gazów szklar-
niowych, w tym przetrzymywanie wêgla w
drewnie przez dziesi¹tki, a czasem setki lat,
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co podkreœla siê ostatnio, maj¹c na uwadze
przeciwdzia³anie ocieplaniu siê klimatu.
Mo¿na wymieniæ jeszcze takie cechy, jak
du¿¹ podatnoœæ na recykling oraz nieuci¹-
¿liwoœæ dla œrodowiska po spe³nieniu roli
mebla. Mo¿e byæ wykorzystane np. do
celów energetycznych, zapewniaj¹c neu-
tralizacjê zawartego w drewnie wêgla w
sposób przyjazny dla œrodowiska i
cz³owieka. W³asnoœci ekologiczne drewna
potwierdza uzyskanie certyfikatu, œwiadcz¹-
cego o pochodzeniu z lasu spe³niaj¹cego wy-
magania ekologii, trwa³oœci i zachowania
dla przysz³ych pokoleñ.

Do wybranych cech przedstawionych wy-
¿ej trzeba jeszcze dodaæ spo³eczne znaczenie
wykorzystania drewna w meblarstwie, pole-
gaj¹ce na ograniczaniu bezrobocia poprzez
zatrudnienie w zagospodarowaniu lasu oraz
przy pozyskiwaniu drewna i wyrobie mebli.

Wspó³czesne wymagania
odnoœnie do mebli

We wzornictwie i wyrobie mebli kiero-
wano siê dawniej doœwiadczeniem, dziœ sto-
suje siê wieloaspektowe procedury, m.in. z
uwzglêdnieniem norm, np. ISO grupy 9000,
niektórych ISO i PN-ISO z grup 7170, 7171,
7173, 7175 oraz wielu Polskich Norm. Pro-
jektowanie obejmuje wytworzenie nie tylko
pojedynczego mebla, ale ca³ej serii,
sk³adaj¹cej siê z kilku wariantów. Firmy
zachodnie przeznaczaj¹ na badania i rozwój
nowych produktów 5–10% dochodów ze
sprzeda¿y wyrobów. Krajowi producenci
powinni uwzglêdniæ ten fakt w swoich
kalkulacjach, bo mo¿e to byæ dla nich
op³acalne w ostatecznym rozrachunku (ren
2002c; Silny, Rogoziñski 2002).

Trafne rozpoznanie potrzeb potencjal-
nych odbiorców decyduje w du¿ym stopniu
o sukcesie firm. Mog¹ temu s³u¿yæ m.in. ba-
dania ankietowe. Jedne z takich badañ, które
objê³y 275 osób (Kuberka 2002) wykaza³y,
¿e podstawowym kryterium wyboru mebli
jest estetyka (83% ogó³u badanych) i cena

(61%). Znaczna czêœæ (35%) respondentów
zwróci³a uwagê na funkcjonalnoœæ, a
stosunkowo ma³a (19%) na ergonomiê.
Wyniki badañ wskazuj¹ tak¿e na pewne
zró¿nicowanie preferencji w zale¿noœci od
p³ci, wieku i zasobnoœci finansowej. Kobie-
ty w wiêkszym stopniu ni¿ mê¿czyŸni kie-
ruj¹ siê estetyk¹ i mod¹ oraz ¿ycz¹ sobie me-
bli funkcjonalnych i bezpiecznych. Mê¿czy-
Ÿni natomiast bardziej zwracaj¹ uwagê na
cenê i markê oraz ergonomiê i wy-
trzyma³oœæ. Cena i wzornictwo ma wiêksze
znaczenie dla osób w wieku 18–30 lat, a
tak¿e powy¿ej 50. roku ¿ycia. Wiêkszoœæ re-
spondentów zamo¿nych (71%) i mniej za-
mo¿nych (76%) wskaza³o na dowolnego
producenta. Polskich producentów wy-
bieraj¹ chêtniej osoby o mniejszym upo-
sa¿eniu (20%).

Meblarstwo w wybranych liczbach
i faktach

Wartoœæ produkcji meblarskiej w Unii
Europejskiej w roku 2001 wynios³a 82 mld
euro. Oznacza to, ¿e w Europie wytwarza siê
wiêcej mebli ni¿ w innych czêœciach œwiata.
Wskazuje siê przy tym na dekoniunkturê w
ostatnich latach (ren 2002d). W unijnym
przemyœle meblowym pracowa³o w roku
1998 ok. 700 tys. osób, ale liczba zatrudnio-
nych stale maleje (Formanowicz 1999).

Wartoœæ produkcji mebli w Polsce ok-
reœla siê na ok. 3 mld euro. Pod tym
wzglêdem bylibyœmy w Unii Europejskiej
na szóstym miejscu. Wyprzedza³yby nas
takie kraje, jak: Niemcy (22,8 mld euro),
W³ochy (22,7 mld euro), Francja (9,5 mld
euro), Wielka Brytania (7,8 mld euro) oraz
Hiszpania (7,3 mld euro). Zdecydowana
wiêkszoœæ produkcji, a wiêc ok. 80%, w tym
ok. 77% mebli z drewna, jest eksportowana,
g³ównie do Niemiec, Belgii, Wielkiej Bry-
tanii, Francji, Szwecji i Holandii. Meblar-
stwo polskie obejmuje ok. 20 tys. ró¿nego
rodzaju podmiotów gospodarczych, zatrud-
niaj¹cych ok. 113 tys. osób (ren 2002a). 12
firm zatrudnia 1/4 ogó³u pracuj¹cych w tej
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bran¿y, a 370 firm cechuje siê zatrudnie-
niem ponad 50 osób (Pochwa³owski 2001).
W strukturze kosztów bran¿y meblarskiej
dominuj¹: materia³y i energia (ok. 60%),
wynagrodzenia i œwiadczenia pracownicze
(ok. 22%), us³ugi obce (ok. 11%), a nie-
wielk¹ czêœæ stanowi¹ amortyzacja (ok.
3%), podatki i op³aty (ok. 1%) oraz inne wy-
datki (mp 2001).

Do produkcji mebli wykorzystuje siê
drewno chyba wszystkich krajowych
rodzajów drzew leœnych. Stosunkowo ma³y
jest udzia³ drewna egzotycznego. Jako
ciekawostkê mo¿na podaæ, ¿e wyrabia siê
tak¿e meble z czarnego dêbu (¯yciñski
2002b).

Przemys³ meblarski w Polsce zu¿ywa a¿
85% krajowej produkcji p³yt wiórowych i
40% – pilœniowych (Hikiert 2002;
¯ukowski 2001). £¹czna produkcja tych
p³yt wynios³a ok. 3,7 mln m3 w 1999 r. i ma
tendencjê rosn¹c¹ (Strykowski, Ratajczak
2001). Meblarstwo jest tak¿e g³ównym
(70%) odbiorc¹ naturalnych oklein, a trzeba
zaznaczyæ, ¿e ich niepowtarzalne cechy s¹
znowu doceniane, po okresie du¿ego zainte-
resowania imitacjami drukowanymi na pa-
pierze, którym nie pomog³a nawet perfek-
cyjna obróbka komputerowa. Podkreœla siê
przy tym, ¿e imitacja powoduje pewn¹
utratê szans (jak¹ daje natura – skupiska
sêczków, skrêt w³ókien, wielordzennoœæ,
zawoje i falisty uk³ad w³ókien) przez polski
przemys³ okleinowy, nastawiony g³ównie
na seryjnoœæ produkcji. Korzystaj¹ na tym
zagraniczni przedsiêbiorcy, którzy docenili
te oryginalne cechy drewna, uznawane
wczeœniej za jego wady (GA 2002; ¯ukow-
ski 2001; ¯yciñski 2002a).

W wyrobie mebli zu¿ywa siê znacz¹c¹
iloœæ litego drewna, g³ównie tarcicy (1,2
mln m3). Udzia³ drewna pochodz¹cego bez-
poœrednio z lasu jest stosunkowo ma³y.
Przewiduje siê, ¿e zapotrzebowanie prze-
mys³u meblarskiego w 2010 r. wyniesie ok.
8 mln m3 drewna w ró¿nych postaciach,
m.in. tarcicy na poziomie 2,5 mln m3

(¯ukowski 2001).

Wyroby polskiego meblarstwa

Polskie firmy meblarskie specjalizuj¹
siê w produkcji nastêpuj¹cych rodzajów
mebli (w kolejnoœci zmniejszaj¹cej siê
liczby firm w internetowym indeksie
bran¿owym – www.stolarstwo.pl): meble
domowe; meble kuchenne; meble biurowe;
meble tapicerowane; meble do hoteli, barów
i restauracji; meble do sypialni; meble ogro-
dowe; meble dla dzieci; meble do sklepów i
domów towarowych; krzes³a i fotele; ³ó¿ecz-
ka dzieciêce, ko³yski; meble do banków,
bibliotek, archiwów, muzeów; meble
ratanowe, wiklinowe i trzcinowe; meble do
statków; meble do szkó³; rega³y; meble do
teatrów, zespo³ów sportowych, dworców i
koœcio³ów.

Pewne wyobra¿enie o udziale wartoœci
produkcji sprzedanej niektórych wyrobów
meblarstwa mo¿e daæ nastêpuj¹ce zesta-
wienie (za trzy kwarta³y 2001 r.): krzes³a i
meble do siedzenia – 12%, meble biurowe i
sklepowe – 6%, meble kuchenne – 5%, me-
ble pozosta³e (w tym materace) – 77% (ren
2002a).

Warto wspomnieæ jeszcze o specyficz-
nych wyrobach polskiego meblarstwa, a
mianowicie:

Meble stylizowane. Wspó³czesne meblar-
stwo nawi¹zuje m.in. do dawnych stylów.
S¹ to najczêœciej wyroby wzorowane na za-
bytkowych meblach flamandzkich, fran-
cuskich, w³oskich, a tak¿e gdañskich. Asor-
tyment wyrobów tego meblarstwa jest do-
syæ du¿y (komody, krzes³a, ³ó¿ka, stoliki,
sto³y, szafy). Meble wykonywane s¹ zwykle
na zamówienie. Do ich wyrobu wyko-
rzystuje siê drewno bukowe, dêbowe, ma-
honiowe, olchowe (Bia³ow¹s 2001a,b;
¯yciñski 2002c). Odnosi siê wra¿enie, ¿e
meblarstwo to cechuje pewien eklektyzm
stylów, ale zainteresowanie jego wyrobami
roœnie.

Meble “wyciosane”. W meblarstwie do-
cenia siê w coraz wiêkszym stopniu natural-
noœæ drewna z jego cechami, okreœlanymi
niegdyœ jako wady. “Wady” te wykorzystuje
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siê w kompozycji prostych w formie
krzese³, ³aw, ³ó¿ek, sto³ów. Do ich wyrobu
s³u¿¹ czêsto narzêdzia rêczne, np. siekiera,
st¹d okreœlenie „meble wyciosane”. Stosuje
siê ró¿ne rodzaje drewna, m.in. brzozowe,
dêbowe, jesionowe, modrzewiowe, ol-
chowe, osikowe, sosnowe, œwierkowe (ba
2002; ren 2002b).

Zakoñczenie

Mija³y ró¿ne okresy i style, a drewno w
meblarstwie trwa³o jako podstawowy mate-
ria³ i bêdzie zapewne nadal niezast¹pione.
Wyró¿nia siê ono wyj¹tkowymi cechami es-
tetycznymi, ekologicznymi i u¿ytkowymi, a
jego wykorzystanie w meblarstwie ma tak¿e
znaczenie spo³eczne (tabela). Z drewna
powsta³y arcydzie³a sztuki meblarskiej,
daj¹ce œwiadectwo wielowiekowej historii.
Dzie³a takie powstaj¹ nadal.

Wspó³czesne meblarstwo ci¹gle poszu-
kuje nowych rozwi¹zañ, ale nawi¹zuje tak¿e
do dawnych stylów. Prze¿ywa okresy inten-
sywnego rozwoju i zahamowania. Musi
spe³niaæ wiele wymagañ wynikaj¹cych z
przepisów technicznych, a tak¿e podejmowaæ
nowe wyzwania w d¹¿eniu do zaspokojenia
gustów klientów oraz zapewnienia sobie
op³acalnoœci ekonomicznej.

Leœnictwo mo¿e tak¿e przyczyniæ siê do
wzrostu zu¿ycia drewna w meblarstwie,
spe³niaj¹c czasem szczególne wymagania w
odniesieniu do surowca.

Mówi siê niekiedy, ¿e w meblarstwie
wszystko ju¿ by³o, ale póki cz³owiek tworzy,
póty bêdzie on nadal uparcie poszukiwa³
mo¿liwoœci zwiêkszenia wykorzystania
drewna oraz konstruowania z niego nowych
arcydzie³ sztuki meblarskiej.
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Wybrane cechy drewna jako elementy jego promocji w meblarstwie

Grupy cech Wyszczególnienie cech

Odnawialnoœæ
oraz odmiennoœæ
surowcowa

�Drewno jest surowcem odnawialnym, przyjaznym dla cz³owieka od
pocz¹tku jego istnienia po czasy wspó³czesne.
�Drewniane meble w ca³ym rozwoju kultury materialnej do dziœ wyró¿niaj¹

siê odmiennoœci¹ i niepowtarzalnoœci¹.
�Drewno jest surowcem podatnym na artystyczne kszta³towanie mebli (me-

ble z drewna stanowi¹ dzie³a sztuki z poszczególnych okresów i stylów).

Cechy estetyczne
i techniczne

�Odczucie ciep³a, spokoju i harmonii przy obcowaniu cz³owieka z drewnem.
�Niepowtarzalnoœæ barwy i rysunku.
�Wyj¹tkowoœæ faktury powierzchni.
�Naturalnoœæ i przyjemnoœæ w dotyku oraz zapachu.
�Znaczna trwa³oœæ.
�Podatnoœæ na zabezpieczenie œrodkami obojêtnymi dla cz³owieka

i œrodowiska

Cechy
ekologiczne

�Przetrzymywanie wêgla w drewnie przez wiele lat, jako element zapobie-
gania negatywnym zmianom klimatu.
�Nieuci¹¿liwoœæ dla œrodowiska po wype³nieniu swojej roli jako mebla

(przy zachowaniu istniej¹cych zasad utylizacji b¹dŸ recyklingu, w przy-
padku mebli zabezpieczanych œrodkami chemicznymi).
�Posiadanie certyfikatu œwiadcz¹cego o pochodzeniu z lasu, spe³niaj¹cego

wymagania ekologii, trwa³oœci i zachowania dla przysz³ych pokoleñ.

Spo³eczne znaczenie
wykorzystania drewna
w meblarstwie

�Ograniczenie bezrobocia poprzez zatrudnienie w zagospodarowaniu lasu
oraz przy pozyskiwaniu drewna i wyrobie mebli.
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