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ABSTRAKT

Gromadzenie wyrobów rzemiosła artystycznego, przedmiotów historycznych, a także obiektów osobliwych w pokrzyżackim 
zamku w Malborku zaczęło się w XIX wieku. Zamek formalnie nie był wówczas instytucją muzealną, takową stał się dopiero po 
II wojnie światowej, w styczniu 1961 roku. Lecz już na początku XIX stulecia uzyskał statut obiektu objętego rządową troską 
konserwatorską. Prowadzone w zamku prace konserwatorskie, które miały na celu przywrócenie warowni dawny splendor po 
dewastacji pruskiej, sprawiły, że warownią zaczęły się interesować niemieckie elity intelektualne. To wtedy pojawiły się pierwsze 
obiekty zabytkowe przekazywane w darach. Powołane wówczas Towarzystwo Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego 
(niem. Verein für die Herstellung und Ausschmückung der Marienburg; nazwa obowiązująca od 1885 r.) odegrało istotną rolę w po-
zyskiwaniu i gromadzeniu zabytków, które stały się zrębami tworzonych kolekcji. Wszystkie dary oraz niektóre zakupy opisywa-
no w sprawozdaniach podawanych do informacji publicznej (niem. Geschäftsbericht). To między innymi dzięki nim wiemy, że już 
w pierwszej ćwierci XX wieku zbiory zamkowe liczyły kilkadziesiąt tysięcy eksponatów. 
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