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Abstrakt

Abstract

Autorka artykułu przedstawia stan badań nad Pałacem Biskupów Krakowskich w Kielcach. Prezentacja ta stanowi podsumowanie wiadomości dotyczących pałacu zaczerpniętych głównie z inwentarzy i publikacji. W artykule jest mowa o nieścisłościach dotyczących m.in. daty
powstania obiektu, głównego architekta, a także tematyki plafonów
i zdobień. Podstawową jednak kwestią sporną w historiografii polskiej
jest sprawa fundacji pałacu. Analiza stanu badań nad Pałacem Biskupów Krakowskich w Kielcach wykazuje luki, które do dnia dzisiejszego
nie zostały dostatecznie zbadane i uzupełnione.

The author of the article describes the state of research on the Palace of the Kraków Bishops in Kielce. This presentation is a summary
of information about the palace obtained primarily from inventories
and publications. The article discusses inaccuracies concerning, among
others, the date of the creation of the building, its main architect, as
well as the subject of plafonds and other decorations. However, the
most contentious issue in Polish historiography is the question of the
palace’s foundation. The analysis of the state of research on the Palace
of the Kraków Bishops in Kielce shows gaps which to this day have not
been sufficiently researched and filled.
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