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STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Nie szukając w ciągu królowania naszego innych 
korzyści lub zamiarów, jak stać się użytecznym ojczyźnie 
Naszej, byliśmy także tego zdania, iż opuścić należy 
tron w okolicznościach, w których rozumieliśmy, że od-
dalenie Nasze przyłoży się do powiększenia szczęścia 
współziomków Naszych lub też przynajmniej umniejsza 
ich nieszczęścia; przekonani teraz, że pieczołowitość 
Nasza na nic się ojczyźnie Naszej nie przyda, kiedy 
nieszczęśliwa zdarzona w niej insurekcja pogrążyła ją  
w teraźniejszy stan zniszczenia, i rozważywszy, że środki 
względem przyszłego losu Polski koniecznie potrzebne 
z powodu naglących okoliczności, a od Najjaśniejszej Im-
peratorowej Wszech Rosji i innych sąsiednich mocarstw 
przedsięwzięte, jedynymi są do przywrócenia pokoju  
i spokojności współobywatelom Naszym, których dobro 
zawsze było najmilszym przedmiotem starań Naszych 
— postanowiliśmy przeto z przywiązania do spokojności 
publicznej oświadczyć, tak jako też niniejszym aktem 
najuroczyściej ogłaszamy, że wolnie i z własnej woli 
wyrzekamy się bez ekscepcji wszelkich praw Naszych do 
Korony Polskiej, do Wielkiego Księstwa Litewskiego i in-
nych należących do nich krajów, jako też znajdujących 
się w nich posesji i przynależytości; akt ten uroczysty 
abdykacji korony i rządu Polski w ręce Najjaśniejszej 
Imperatorowej Wszech Rosji składamy dobrowolnie i z tą 
rzetelnością, która postępowaniem Naszym w całym życiu 
kierowała. Zstępując z tronu, dopełniamy ostatniego obo-
wiązku królewskiej godności, zaklinając Najjaśniejszą 
Imperatorową, ażeby macierzyńską swą dobroczynność 
na tych rozciągnęła, których królem byliśmy, i to wielkości 
Jej duszy działanie wielkim swym sprzymierzeńcom 
udzieliła. Akt niniejszy dla większego waloru podpisa-
liśmy i pieczęć nań Nasza wycisnąć rozkazaliśmy.

Działo się to w Grodnie dnia 25 listopada, a roku 32 
panowania Naszego Stanisław August, król.

My, Stanisław August, 
z Bożej Łaski Król Polski, 
Wielki Książe Litewski etc., etc., etc.

Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej, pragnę noty-
fikować rządom i narodom wojującym i neutralnym 
istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego 
wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.

Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie 
pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowie-
dzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które 
nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymie-
rzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności 
Polski staje się odtąd faktem dokonanym.

Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu  
i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski 
zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści 
lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój, zbudowany 
na porządku i sprawiedliwości.

Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, 
mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy 
do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej 
woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje 
Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia 
Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej.

Do P. Prezydenta Stanów Zjednoczonych,
Do Królewskiego Rządu Angielskiego,
Do Rządu Rzeczypospolitej Francuskiej,
Do Królewskiego Rządu Włoskiego,
Do Cesarskiego Rządu Japońskiego,
Do Rządu Rzeczypospolitej Niemieckiej 
i do Rządów wszystkich Państw wojujących i neutralnych

Za Ministra Spraw Zagranicznych
Filipowicz

Wódz Naczelny
Piłsudski
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