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Abstract:  
Each state contains certain geographical advantages and disadvantages that place 
it in a position of strength or exposure in relation to the states in its proximity. Both 
Romania and Poland throughout history had borders made up of natural elements 
that gave an advantage to the state on the defensive, but the eastern border was 
constantly exposed to incursions and represented a weak point that different peoples 
used in their advantage, and this had a profound impact on the perception of the 
population of the two states.  
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Abstract:  

Fiecare stat conține anumite avantaje și dezavantaje geografice care îl plasează 
într-o poziție de forță sau de expunere în raport cu statele din proximitatea sa. Atât 
România, cât și Polonia de-a lungul istoriei au avut granițe formate din elemente 
naturale care dădeau un avantaj statului în defensivă, dar granița de est a fost 
expusă constant incursiunilor și a reprezentat un punct slab pe care diferitele 
popoare l-au folosit în avantajul lor, iar aceasta a avut un impact profund asupra 
percepției populației celor două state.  
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Fiecare stat conține anumite avantaje și dezavantaje geografice ce îl 

plasează într-o poziție de forță sau expus în relație cu statele aflate în 
proximitatea acestuia. Atât România cât și Polonia de-a lungul istoriei au 
avut granițele formate din elemente naturale ce oferă un avantaj statului 
aflat în defensivă, însă frontiera de est a fost constant expusă incursiunilor 
și a reprezentat un punct slab pe care diferite popoare l-au folosit în 
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avantajul acestora, iar acest lucru a avut un impact profund în cadrul 
percepției populației a celor două state.  

În cazul Poloniei, un stat format în secolul al X-lea și ale cărui 
frontiere au fluctuat de-a lungul secolelor, două elemente au fost 
constante: Frontiera de sud delimita statul polon de vecinii săi prin 
elementul său montan, în timp ce frontiera din nord era formată de către 
lacurile Mazuriei și Marea Baltică – Aceste bariere naturale au oferit 
stabilitate și siguranță statului polon în nord și sud în timp ce la vestul 
statului se afla Sfântul Imperiu Romano-German, care prin 
descentralizarea sa oferea un pericol minim a unei posibile invazii. 
Granița de vest a devenit însă problematică odată cu ascensiunea 
regatului Prusiei și mai târziu a statului german centralizat unificat de 
către aceștia. Problema securizării frontierei de vest este aceiași ca cea 
securizării frontierei de est: Polonia de-a lungul istoriei sale a fost 
întotdeauna străbătută de la est la vest de către Câmpia Nord Europeană, 
fiind un element definitoriu al reliefului său, „pole” fiind tradus din 
poloneză în „câmpie”, denumirea de Polonia putând fi astfel tradusă ca și 
„Țara oamenilor de câmpie/câmpenilor”. 

În cazul României, un stat format recent în secolul al XIX-lea prin 
unirea Țării Românești și a Moldovei în 1859 și care la finalul Primului 
Război Mondial si-a extins considerabil teritoriul controlat, a avut ca 
elemente centrale geografice: Munții Carpați, Dunărea și Marea Neagră. 
Acestea au oferit un element defensiv considerabil asupra granițelor de 
Sud, Sud-Est în cazul Dunării și a Mării Negre și Nord și Vest în cazul 
Carpaților – fie că este luată în considerare perioada pre-formării statului 
unitar român, când ofereau protecție Moldovei în vest și Țării Românești 
în Nord și Vest fie în perioada Interbelică când elementul defensiv al 
Carpaților a fost oferit în principal de către Carpații Occidentali asupra 
frontierei de vest în detrimentul celor Orientali și Meridionali ce erau 
situați într-o zonă centrală în componența noilor granițe. Teritoriile de est 
au fost întotdeauna cele mai expuse deoarece Câmpia Română este o 
extensie a Câmpiei Nord-Europene ce nu conține niciun element geografic 
ce ar putea oferi protecție, Râurile Prut și Nistru neavând lățimea Dunării 
pentru a putea oferi aceleași avantaje defensive conferite de către fluviu. 

Elementul comun atât în cazul Poloniei cât și în cazul României este 
reprezentat de către vulnerabilitatea frontierelor de est, iar de-a lungul 
istoriei un număr semnificativ de popoare migratorii și sedentare au 
exploatat acest element geografic, fie că este vorba de popoarele 
migratorii din perioada târzie a Imperiului Roman de Apus, popoarele 
slavice de est în perioada medievală, mongolii în secolul al XIII-lea, tătarii 
sau Imperiul Țarist/Uniunea Sovietică/Federația Rusă. Câmpia Nord-
Europeană este ideală pentru expansiunea rapidă urmată în multe dintre 
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cazuri de fragmentarea statală iar aceste elemente au contribuit în mod 
direct sau indirect în formarea identităților naționale a celor 2 popoare.  

 

 
Fig. 1 – Harta topografică a Europei 

 
În perioada antică, Sarmații, un popor iranic nomadic aparținând 

familiei Sciților era prezent pe teritoriul actual al Ucrainei în zona Stepei 
Pontice, iar influența acestora s-a manifestat până în secolul IV, când sub 
presiunea perioadei migrației au fost absorbiți de către popoarele vecine, 
inclusiv de către slavi. În perspectiva nobilimii polone (Șleahta), aceștia 
erau considerați predecesorii nobilimii polone. iar această ideologie a 
influențat radical cultura și politica din Regatul Polono-Lituanian prin 
elemente vestimentare și estetice, dar și prin intermediul elementului 
politic specific al statului – dreptul la liberum veto, un procedeu prin care 
votul unui membru al Sejmului Regatului Polono-Lituanian, o instituție 
medievală asemenea unui parlament modern, avea aceiași importanță ca și 
votul regelui. Astfel, se poate remarca un prim element cultural al 
polonezilor ce este prezent într-o măsură redusă și în prezent în societatea 
polonă. În cultura română, influența popoarelor iarnice de la nordul Mării 
Negre este minimă, exceptând denumirea orașului Iași, ce își are originea în 
denumirea unuia dintre triburile respective ce s-au aflat în zona Moldovei. 

În a doua jumătate a secolului al XIII-lea Europa de Est a fost expusă 
raidurilor mongolilor, iar armata mongolă formată predominant din 
cavalerie și nu din infanterie a folosit terenul plat al Câmpiei Est-Europene 
în avantajul său pentru a înainta și prăda teritoriile actuale ale României și 
Poloniei. Hanatele ce au succedat invaziei mongole au realizat incursiuni 
constante pe teritoriul Moldovei și Poloniei, reprezentând unul din 
principalele pericole externe pentru cele două state, iar incursiunile 
Ungariei în secolele XIII-XIV pe teritoriile din exteriorul Arcului Carpatic au 
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avut ca scop principal crearea unor state-tampon între Regatul Ungariei și 
teritoriile controlate de mongoli și tătari în scopul de a reduce din pericolul 
asupra existent asupra nucleului statului maghiar. În cazul Poloniei se poate 
remarca o situație diferită deoarece în Marele Ducat al Lituaniei în secolul 
al XIV-lea a realizat o expansiune rapidă asupra teritoriilor ce aparțineau 
Rusiei Kievene înainte de invazia mongolă, iar ulterior în urma Uniunii de 
la Lublin din 1569, statele Poloniei și Lituaniei au devenit o singură entitate 
condusă de același rege. Deoarece expansiunea s-a produs într-un timp 
relativ scurt, iar controlul statului Polono-Lituanian în zonele periferice de 
sud si est era minim, diferite grupuri de oameni au migrat în zonele 
respective din motive ce variază de la fuga țăranilor de pe moșia nobilului 
până la dorința de haiducie și s-au alăturat grupurilor de „oameni liberi” 
numiți cazaci. Cazacii aveau un mod de viață descentralizat și cu minimă 
influență din partea statului Polono-Lituanian și era utilizați la rândul lor ca 
un teritoriu-tampon între regiunile controlate de tătari și teritoriile de vatră 
ale Poloniei, o situație ce prezintă anumite asemănări cu rolul Moldovei 
pentru Regatul Ungar în secolul al XIV-lea. 

Principalul pericol în secolele XVII-XVIII a fost înlocuit treptat de 
către Rusia pe măsură ce acest stat a continuat să se extindă în teritoriile 
controlate de tătari, iar în final a ajuns să poarte războaie de cucerire pe 
teritoriile deținute de către polonezi și români. Această ostilitate s-a extins 
în secolul al XIX-lea, deoarece Rusia era privită cu ostilitate de către 
populația și nobilimea polonă și română. 

În cazul polonezilor ostilitatea față de ruși era datorată următorilor 
factori: 

1. Populația polonă era predominant catolică, în timp ce rușii erau 
predominant ortodocși. 

2. Rusia încă din perioada domniei lui Ivan cel Groaznic a dus 
războaie de cucerire a teritoriilor Polono-Lituaniene, ce au culminat cu 
partiția statului Polono-Lituanian în 1795. 

3. Procesul de rusificare a polonezilor de pe teritoriile rusești. 
 

În cazul românilor factorii erau asemănători: 
1. Deși ambele popoare erau predominant ortodoxe, ortodoxismul 

românesc era asociat elementelor și influențelor grecești și cu propriile 
mitropolii înființate în secolul al XIV-lea, în timp ce Rusia autoproclamată 
„A Treia Romă” avea ca scop principal aducerea lumii ortodoxe sub 
conducerea propriului Patriarhat. 

2. Tendința Rusiei de a purta războaiele cu Otomanii pe teritoriile 
Țării Românești și Moldovei, culminând cu anexarea Basarabiei în 1812. 

3. Procesul de rusificare a românilor de pe teritoriile rusești. 
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În secolul al XIX-lea această ostilitate a căpătat noi forme, odată cu 
inițierea proiectelor de obținere a independenței și de emancipare 
națională celor două popoare. În cazul polonezilor, existau divergențe în 
privința proiectului național deoarece existau două tabere: tabăra celor 
care doreau crearea unui stat polonez care să fie la bază un stat național 
care să cuprindă regiunile cu majoritate polonă și tabăra celor care doreau 
refacerea statului medieval Polono-Lituanian în granițele de dinaintea 
Partiției. În ambele tabere însă ostilitatea cea mai mare dintre cele  
3 imperii în care se regăseau polonezi se manifesta către Imperiul Țarist 
Rus din cauza procesului cel mai agresiv de asimilare și a religiei ortodoxe 
a statului, biserica catolică reprezentând cea mai importantă instituție de 
menținere a identității polone în cele 3 state.  

În cazul României se regăsesc anumite particularități diferite de 
cazul Poloniei, în primul rând statul nou înființat in 1859 era vasal 
Imperiului Otoman, însă pericolul cel mai mare era perceput ca fiind Rusia 
din cauza faptului că Imperiul Otoman era în declin iar statul care a 
profitat cel mai mult de regresul acestuia a fost Imperiul Țarist. De 
asemenea, atât în cazul României dar și a românilor din provinciile aflate 
sub control străin în secolele al XIX-lea și al XX-lea a existat un proces 
amplu de emancipare națională, iar ca urmare a unor politici precum 
adoptarea alfabetului latin în 1862, reformarea politicilor Bisericii 
Ortodoxe Române și standardizarea limbii române se dorea o asociere a 
poporului român cu restul popoarelor eurpene, iar Rusia era privită ca o 
entitate separată, non-europeană. 

Odată cu încheierea Primului Război Mondial și realizarea 
idealurilor naționale atât în cazul Poloniei cât și al României, percepția a 
s-a schimbat către pericolul din est: Imperiul Țarist Rus ortodox fiind 
înlocuit de către statul ateu comunist și cu tendințe revanșiste – Uniunea 
Republicilor Socialiste Sovietice. Această temere comună a dus la 
realizarea alianței defensive dintre România și Polonia ce s-a semnat în 
1921 și a fost menținută până în momentul declanșării celui De-al Doilea 
Război Mondial, când Germania Nazistă a invadat Polonia. După 
încheierea războiului, URSS-ul și-a consolidat influența în regiune prin 
anexarea de teritorii aparținând României și Poloniei, și nu numai, ce 
fuseseră deja cucerite în 1939-40 ca urmare a Pactului Ribbentrop-
Molotov pentru a crea o regiune-tampon între nucleul rusesc al statului 
sovietic și granița acestuia. Este important de menționat că deși au fost 
expuse mai multe contexte în care este prezentată perspectiva a celor 
două popoare care reprezintă subiectul principal al articolului, la rândul 
său poporul rus a fost prins în această situație datorată geografiei 
dezavantajoase ce a necesitat o extindere constantă pentru a separa 
nucleul rusesc de granițele statului pentru a evita la rândul său să fie 
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cucerit de către alte popoare ce folosesc Câmpia Nord-Europeană ca pe o 
„autostradă” pentru armatele acestora invadatoare.  

Prăbușirea Cortinei de Fier, a regimurilor comuniste din Europa 
Centrală și de Est, între 1989-1991 a dus la schimbarea radicală a situației 
politice, economice și sociale în regiune. Perioada anilor 90 și 2000 au fost 
caracterizată de un stat rusesc slăbit ce a favorizat ascensiunea Poloniei și 
României în structuri precum UE și NATO, o revenire a acestor state în 
concertul european ce fusese brusc încheiat în 1939. În prezent, pericolul 
oriental este în creștere încă o dată deoarece acțiunile Rusiei din ultimii 
20 de ani au evidențiat o tendință de retrasare a zonelor de influență a 
acesteia, culminând cu invazia Ucrainei - un război ce se poartă deja de 
peste 10 luni în momentul scrierii articolului.  

Ca o rezumare a ideilor menționate mai sus, se pot remarca anumite 
procese ciclice atât în cazul Poloniei cât și al României. Aceste procese se 
datorează geografiei regiunii ce favorizează crearea în granițele de est a 
celor două state recent menționate a unei entități ce prin geografia locală 
va trebui să se extindă constant sau să se prăbușească, vidul de putere 
creat fiind întotdeauna ocupat de o altă entitate ce va deveni la rândul ei 
captivă a geografiei ce o înconjoară. Este de aceea important de menționat 
că acest articol nu este realizat strict pentru a evidenția ostilitatea 
românilor sau polonezilor asupra Rusiei, ci în schimb pentru a evidenția 
că acesta este un proces natural care s-a fi realizat indiferent de ce 
popoare ar fi fost implicate și că orice popor s-ar fi aflat în zona Carpaților 
sau a câmpiilor poloneze ar fi dezvoltat o mentalitate ostilă față de 
entitatea care ar fi unit vastele teritorii ale Câmpiei Nord-Europene și ar fi 
început un proces natural de extindere către un relief geografic cu 
caracter defensiv mai avantajos: Munții Carpați în cazul României și 
îngustarea către un punct minim a câmpiei între zona lacurilor Mazuriene 
și Munții Carpați în cazul Poloniei.  

Un alt element ciclic este tendința de oscilare a regiunilor Poloniei și 
României între influența Europei – Biserica Catolică, Imperiul Bizantin, 
Naționalismul secolelor XIX-XX, aderarea în cadrul structurilor Euro-
Atlantice și influența orientală – Cuceririle mongole, expansiunea Moscovei 
și mai târziu a Rusiei, perioada comunistă. Elementul comun a acestor 
regiuni este de a reprezenta granița dintre cele două lumi, aflându-se sub 
influența directă a ambelor tabere.  

În prezent și viitorul apropiat, tendința Rusiei de a reface sferele de 
influență în zonă va duce natural la o cooperare mai strânsă pe plan 
economic, militar, cultural și diplomatic între România și Polonia, datorită 
experiențelor anterioare și unei abordări pragmatice a proverbului 
„Dușmanul dușmanului meu îmi este prieten”. Pericolul oriental a fost 
constant, doar denumirea entității s-a schimbat de-a lungul timpului. 
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