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Słownik biograficzny oficerów Legionów Polskich 1796-1807 jest plonem 

blisko półwiecznych badań prof. Jana Pachońskiego, znanego historyka-

napoleonisty, nad dziejami tej polskiej formacji wojskowej z okresu napoleońskie-

go, stanowi tom drugi, ‘szczegółowy’, dwutomowej monografii pt. Oficerowie 

Legionów Polskich 1796-1807, będąc kontynuacją i niezbędnym uzupełnieniem 

tomu pierwszego, ‘ogólnego’, wydanego pt. Korpus oficerski Legionów Polskich 

1796-1807. Słownik odpowiada na pytanie: kim byli poszczególni oficerowie 

legionowi? Jaki był przebieg ich służby? Autor dokonał unikatowych kwerend 

archiwalnych (także w nieistniejących obecnie zbiorach, zniszczonych podczas II 

wojny światowej) i bibliograficznych, dzięki czemu zgromadził źródłowy materiał 

do biogramów wszystkich legionistów spełniających kryterium posiadania stopnia 

oficerskiego. Dogłębna znajomość epoki napoleońskiej i rzetelna kwerenda mate-

riałowa powodują, że Słownik jest niezastąpioną pomocą zarówno dla zawodo-

wych historyków wojskowości, biografistów, regionalistów, ale i dla miłośników 

naszych dziejów pragnących pogłębić swoją wiedzę o poszczególnych przedstawi-

cielach tej patriotycznej, polskiej formacji wojskowej, pierwszej po okresie rozbio-

rów próbie odtworzenia rodzimej armii poza granicami kraju. Wielka wartość 

poznawcza Słownika idzie w parze z jego walorami edukacyjnymi. Przejrzyście 

skonstruowany Słownik biograficzny oficerów Legionów Polskich przychodzi z 

pomocą nauczycielom-historykom w zakresie wychowania patriotycznego, poka-

zując wzorce osobowe na konkretnych przykładach indywidualnych 1202 życiory-

sów żołnierzy pochodzących z różnych regionów Rzeczypospolitej Obojga Naro-

dów. „Kartoteka stanów służby” zaprowadzona w 1931 r. przez Pachońskiego jako 

rodzaj ‘makiety’ dla uchwycenia imiennego wszystkich legionistów, została zwery-

fikowana archiwalnie w XXI w. przez Kamila Stepana i Adama Rolińskiego w 

oparciu o dostępne materiały historiograficzne. Każdy biogram zaopatrzony jest w 
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odrębną bibliografię. Słownik zawiera cenny indeks oficerów (odsyłacze) oraz 

zaktualizowaną bibliografię przedmiotową. Jak dotąd jest to jedyna pozycja słow-

nikowa w literaturze przedmiotu dotycząca Legionów Polskich epoki napoleoń-

skiej. 

 

Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 

[Rev.:] The Biographical Dictionary of the Officers of the Polish Legions 1796-

1807  

 

Abstract (Summary): 
 

The book entitled The Biographical Dictionary of the Officers of the Polish Legions 

1796-1807 (in Polish: Słownik biograficzny oficerów Legionów Polskich 1796-

1807), written by a well-known Polish historian Jan Pachonski (Jan Pachoński), 

relates to special issues concerning the Polish Legions in Napoleon Bonaparte’s 

time in France. The publication focuses on the biographical information about the 

Polish officers’ corps in these Legions. In this source-based archival dictionary there 

are 1202 short, unique biographies of Polish officers. The book, which is an intro-

duction to another publication entitled The Officers’ Corps of the Polish Legions 

1796-1807 (Korpus oficerski Legionów Polskich 1796-1807), has been published 

in Polish. 
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