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WSTĘP
Koniec I wojny światowej to moment, w którym Polska – po ponad stuletnim okresie zaborów – odzyskuje niepodległość i ponownie ukazuje się na mapie Europy. Niełatwe początki odrodzonego państwa polskiego opierały się na
budowaniu wewnętrznej stabilizacji politycznej oraz na poszukiwaniu zewnętrznych sojuszy gwarantujących bezpieczeństwo. O tym, jak kruche były
podstawy niepodległej Polski świadczyć może fakt, iż niecałą dekadę później
władze wojskowe II Rzeczypospolitej uznały podpisanie traktatów lokarneńskich za niedostateczną gwarancję bezpieczeństwa zachodnich granic, a wojnę
z Niemcami za kwestię czasu. Rzeczywiście polska polityka dwudziestolecia
międzywojennego stanowiła wypadkową stosunków Moskwy początkowo
z Francją i Londynem, a następnie z Berlinem. Scena polityki międzynarodowej
była więc terenem grząskim i niepewnym. Próbując jednak odbudować państwowość, Polska nie mogła ignorować sojuszy, które miały stanowić gwarancję bezpieczeństwa. Stabilizacja polityczna i pokój w Europie były jednak
stawką nie dość wystarczającą ani dla Berlina, ani dla Moskwy. Skutkiem tego
było zerwanie porozumień wersalskich przez Niemcy na kilka lat przed wybuchem drugiej wojny światowej. Niepodległość Polski ponownie została zakwestionowana z jednej strony przez Rzeszę Niemiecką, a z drugiej przez ZSRR.
O suwerenności państwa polskiego, a przede wszystkim o kształcie powojennych granic, zdecydowali ostatecznie okupanci, a wraz z nimi Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Terytorium państwa polskiego zostało na zawsze
zmienione. Straty powojenne obejmowały jednak nie tylko utracone obszary
i ludność, objawiały się także w nadwątleniu wiary i siły polskiego społeczeństwa. Polska Ludowa powołana do życia w nowych warunkach politycznych
i nowych granicach znalazła się pod wpływem komunizmu. Wolność jednostki
i narodu zostały ujarzmione przez totalitarną ideologię. W mozolnym i długotrwałym procesie walki przeciw doktrynie komunistycznej, w całej Europie
Środkowo-Wschodniej zachodziły przemiany o fundamentalnym znaczeniu dla
przyszłości narodów, w tym także polskiego. Symboliczne, ale i dosłowne zburzenie muru berlińskiego ostatecznie przypieczętowało upadek żelaznej kurtyny, a w dalszych następstwach rozwiązanie Układu Warszawskiego, otwierając
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drogę ku nowym możliwościom budowania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Wstąpienie Polski do NATO, czy w struktury Unii Europejskiej stworzyły grunt nie tylko dla partycypacji w polityce międzynarodowej,
ale przede wszystkim dla budowy stabilnych fundamentów bezpieczeństwa kraju i jego przyszłości.
Po stu latach od momentu odzyskania niepodległości w roku 1918, problem
bezpieczeństwa Polski ukazuje się w świetle procesu gwałtownych i dramatycznych przemian politycznych, społecznych i światopoglądowych, jako fundamentalny dla obecnego pokolenia. Świadczą o tym wydarzenia naukowe czy
pozaakademickie, w ramach których ta doniosła rocznica stała się kluczowym
tematem do refleksji. Ta sama idea przyświeca prezentowanemu X tomowi naszego czasopisma „Res Politicae”, którego ramy teoretyczne obejmują problematykę bezpieczeństwa Polski w XX i XXI wieku – ewolucji bezpieczeństwa
w latach 1918–2018. Zapraszamy Państwa do lektury tekstów oraz do dyskusji
nad wymiarem i przemianami w obszarze bezpieczeństwa Polski, uznając, iż jest
to niezmiernie istotna problematyka, nie tylko historycznie, ale też naukowo.
Od Redakcji

