
 
W 1796 roku car Paweł I uwolnił Kościuszkę, który zgadza się złożyć przysięgę 

wiernopoddańczą, w zamian za co car uwalnia 20 tys. Polaków. Rok później Kościuszko 

wyjechał do Stanów Zjednoczonych, jednak na krótko, gdyż już w 1797 roku powrócił do 

Europy. W latach 1798-1815 roku mieszka w Brevile pod Paryżem u Piotra Zeltnera. Brał 

udział w tworzeniu Legionów Polskich. Przez cały ten czas był niewątpliwym autorytetem dla 

swoich rodaków. Istotnie Kościuszko to nieodzowna część bytu historycznego i poczucia 

narodowej identyczności Polaków, i tych w kraju i tych poza krajem. 

 

W 1799 roku (17 października i 6 listopada) spotkał się z Napoleonem. Choć brał udział w 

tworzeniu Legionów Polskich, przeciwstawiał się idei powiązania sprawy polskiej z 

działalnością Napoleona I Bonaparte, któremu nie ufał. 

 

W 1800 roku wydał broszurę dość utopijną pt. "Czy Polacy mogą wybić się na 

niepodległość"? Przekonywał w niej, że zaborców można pokonać o własnych siłach, bez 

uciekania się do obcej pomocy. Stanowiła ona natchnienie wszystkich zwolenników i 

patronowała w jakiś sposób powstaniu listopadowemu, wydarzeniom 1846 r. i powstaniu 

styczniowemu. Szerzyła możliwość wykorzystania siły chłopów dla patriotycznych celów oraz 

mit racławickiej kosy jako wystarczającego oręża na   karabiny i armaty zaborców.   

 

Podczas Kongresu Wiedeńskiego (1814-1815) przebywał w Wiedniu. Car Aleksander I 

zabiegał o poparcie Tadeusza Kościuszki dla idei utworzenia Królestwa Polskiego, czego 

Tadeusz Kościuszko nie uczynił. Zwiedziony pustymi obietnicami cara Aleksandra, a także 

rozczarowany decyzją Kongresu Wiedeńskiego, postanowił pozostać na emigracji.  

 

Od 1815 roku znalazł schronienie w niezależnej Szwajcarii, pragnąc dalej służyć swej 

Ojczyźnie. W Solurze, najpiękniejszym mieście barokowym Szwajcarii, znalazł przyjaciół i 

uznanie ze strony władz i mieszkańców.  

2 kwietnia 1817 roku podpisał jeszcze akt zwalniający z poddaństwa i uwłaszczający 

chłopów w jego majątku w Siechnowiczach. 

 
Zmarł 15 października 1817 r. w Solurze w Szwajcarii.  
 
W 1818 roku ciało Tadeusza Kościuszki pochowano w Katedrze Wawelskiej, jego serce 

umieszczono w urnie na Zamku Królewskim w Warszawie. W latach dwudziestych XIX wieku 

społeczność Wolnego Miasta Krakowa podjęła decyzję o budowie Kopca Kościuszki, 

wzorowanego na istniejących w mieście kopcach Wandy i Kraka.  


