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CULTURA RISCULUI I FUNDAMENTAREA EI ÎN 
GEOGRAFIA CONTEMPORAN .

UN PUNCT DE VEDERE 

M. VOICULESCU 

RESUME. - La culture du risque et sa fondamentation dans la géographie 
contemporaine. Un point de vue. La recrudescente des phénomènes de risque a 
imposé aujourd’hui une nouvelle vision sur la restructuration et la compréhension 
des systèmes géographiques et en même temps culturelle des sociétés modèrnes. 
C’est pourquoi nous présenterons notre point de vue, en envisageant les suivantes 
éléments qui participent à la fondamentation de la culture du risque: les domaines 
de compétence impliqués dans la géstion des phénomènes de risque, la 
compréhension des concepts et des définitions utilisées aujourd’hui, l’acceptation 
d’une méthodologie générale de recherche, la création d’une base de données 
statististiques et photographiques. 

1. Introducere 

Amploarea fenomenelor geografice de risc, recrudescen a lor i gradul 
ridicat al inciden ei actuale atât asupra omului, cât i asupra infrastructurii i
activit ilor economice, impun o nou  viziune i o redirec ionare în în elegerea i
asimilarea conceptual  a sistemelor geografice i implicit a societ ilor
contemporane.  

În cele ce urmeaz , ne-am propus prezentarea, din punctul nostru de 
vedere, a unor interoga ii i elemente-reper care s  stea la baza fundament rii unei 
culturi a riscului, precum i a implica iilor domeniilor de competen , a no iunilor
i conceptelor vehiculate în prezent, a accept rii unei metodologii generale de 

cercetare i a cre rii unei baze de date statistice i fotografice. 

2. Definirea culturii

Cultura presupune dou  abord ri distincte: în sens propriu sau de cultur  a 
p mântului (ar tur , îns mân are, irigare, fertilizare, ierbicidare, recoltare) i în 
sens figurat sau de cultur  a spiritului (instruire, cuno tin e, tiin , moravuri, 
obiceiuri).

Din alt punct de vedere, cultura presupune o definire extensiv  care 
reprezint  totalitatea fenomenelor naturale i ideologice specifice unui grup etnic, 
unei na iuni, unei civiliza ii, în opozi ie cu un alt grup etnic, o na iune, o civiliza ie
i o definire restrictiv  care eviden iaz cultura spiritului i care presupune 
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îmbog irea spiritului prin exerci ii intelectuale i acumularea unui ansamblu de 
cuno tin e sau altfel spus: „totalitatea cuno tin elor de care dispune la un moment 
dat societatea” (Mic dic ionar enciclopedic, 1978, pag. 260). 

F r  îndoial  c  fundamentarea unei culturi a riscului se bazeaz  în primul 
rând pe un set de achizi ii care s -i configureze i s -i îmbog easc  domeniul. Este 
ceea ce se subliniaz i în literatura de specialitate din str in tate când se 
men ioneaz  c : „plus d’informations, plus de responsabilisations” – mai multe 
informa ii, mai multe responsabiliz ri (Hopquin, 1999, citat de Granet-Abisset, 
2000, pag. 41) i când, în aceea i citare referitoare la raportul asupra prevenirii 
inunda iilor din Fran a, se vorbe te de cultura riscului.  

Orice fenomen de risc reprezint  în sine un eveniment edificator din punct 
de vedere economico-social. El poate restructura în timp i spa iu un sistem sau un 
subsistem de tipul indivizilor, grupurilor, comunit ilor, organiza iilor i
societ ilor. Orice fenomen de risc reprezint  în sine o amenin are asupra statutului 
social i, implicit, cultural al unei societ i. Fenomenele de risc pot defini, astfel, 
sistemele i subsistemele naturale i sociale, având, în acela i timp, valoare de 
matrice de identitate local i/sau regional  (Berlioz, Quenet, 2000) i, am zice noi, 
în sens larg, cultural .

De aceea, consider m c , ast zi, mai mult ca oricând, toate categoriile de 
speciali ti implicate în studiul fenomenelor de risc trebuie s in  seama de 
dimensiunile simbolice i culturale ale societ ilor pentru a în elege reac ia îns i a 
popula iilor la impactul unor fenomene naturale sau tehnogene cu poten ial de risc.  

Contribu ii esen iale în fundamentarea unei culturi a riscului le au ast zi, 
f r  îndoial , rile alpine, dintre care se deta eaz  Fran a i Elve ia. În acest sens, 
trebuie men ionat  seria de colocvii asupra fenomenelor de risc organizate de 
Universitatea Pierre Mendès, Fran a, CNRS, Regiunea Rhône-Alpes, Consiliul 
General Isère i de Ministerul Amenaj rii Teritoriului i Mediului în anii 1999, 
2001 i 2003. De asemenea, trebuie re inute volumele colocviilor unde au fost 
cuprinse lucr rile prezentate (Histoire et mémoire des risques naturels, 2000; Les 
pouvoirs publics face aux risques naturels dans l’histoire, 2002; Le traitement 
médiatique des catastrophes, 2004), contribu ii europene, esen iale prin tematica 
larg  de subiecte abordate în fundamentarea unei culturi a riscului. 

3. Interoga ii asupra fundament rii culturii riscului 

În prezent, orice fenomen de risc presupune o serie de perspective analitice 
i de interoga ii, de la cele tiin ifice, antropologice i psihanalitice, pân  la cele 

istorice, politice i religioase (cf. Peretti-Watel, 2001). Astfel, ne putem întreba: 
1. Care a fost evolu ia istoric  a no iunii de risc? 
2. În ce m sur  societ ile contemporane î i asum  sau ignor  riscurile? 
3. Care este simbolistica contemporan  a fenomenului de risc i în ce 

m sur  este el în eles ast zi?
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4. Care este leg tura între no iunea de fenomen de risc i valorile etice i
estetice ale unei societ i?

5. Cum se diferen iaz  într-o anumit  societate percep ia riscului în func ie
de preg tirea cultural i de grupele de vârst , de sex i confesiune? 

6. În ce m sur  structurile culturale, mass media, dar i reprezent rile 
literare i artistice contribuie la crearea i în elegerea no iunii colective de risc? 

7. În ce m sur  ne imagin m dezbaterile publice, în mod democratic, f r
îndoial , pentru asumarea colectiv  a fenomenelor de risc? 

8. Cum poate fi integrat  tematica riscului contemporan în educa ia
individului? 

Aceste interog ri reprezint  tot atâtea puncte de reflexie ale societ ilor
moderne, dac  avem în vedere recrudescen a din ultimul timp a fenomenelor 
geografice de risc (telurice, climatice, hidrologice, biologice sau antropice) i, în 
sens larg, impactul lor ecologic (sens Chardon, 1990) i social. Modul acestora de 
manifestare, frecven a apari iei, for a de impact, efectele imediate sau de mai lung
durat  prin pagube materiale, victime umane i mor i, dar i modul în care 
societatea reac ioneaz  prin restructurarea politicilor de preîntâmpinare, prin 
sensibilizarea comunit ilor umane la efecte i prin viziunea nou  în amenajarea 
spa ial i social  a teritoriului, reprezint , f r  îndoial , o viziune nou  în 
identitatea cultural  a unei societ i i implicit a unui spa iu geografic.  

4. Re eaua domeniilor de competen  implicate în gestiunea unui 
fenomen de risc natural/tehnologic 

Fenomenele de risc se bazeaz  pe mai multe domenii de analiz i evaluare, 
fapt ce denot , f r  îndoial , caracterul lor multidisciplinar i interdisciplinar.  

Dac  domeniul tehnic, cuprinzând speciali ti din mai multe discipline, se 
bazeaz  pe analizele diferen iate, specializate i punctuale, iar domeniul 
dreptului i domeniul economic pe gestionarea fenomenelor, respectiv pe 
evaluarea infrastructurilor i a sistemelor de a ez ri, atunci domeniile social, 
psihologic i religios dep esc cadrul tehnico-economic, nuan ând i
restructurând valoarea cultural  a unei societ i:

1. Domeniul tehnic cuprinde o serie de speciali ti (geologi, geomorfologi, 
geofizicieni, climatologi, hidrologi) precum i speciali ti în S.I.G; 

2. Domeniul dreptului gestioneaz  fenomenul natural i/sau tehnogen i
prezint  obliga iile administra iei locale, regionale i na ionale;

3. Domeniul economic este implicat în evalu ri asupra a ez rii (a ez rilor), 
c ilor de comunica ie, re elelor electrice i de telefonie prin costuri financiare; 

4. Domeniul social cuprinde speciali tii în istorie care s  fac  analiza 
(comparativ ) în perspectiv  istoric  a unor fenomene similare; sociologii care s
fac  evaluarea impactului asupra popula iei i demografii care s  prezinte 
implica iile fenomenului asupra mediului urban; 
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5. Domeniul psihologic trebuie s  aib  în vedere atitudinea mental i
fizic  a individului i a popula iei în fa a unui fenomen i gradul de cunoa tere i
de preg tire pentru a face fa  acestuia; 

6. Domeniul religios face apel la gradul de în elegere al individului sau al 
comunit ii a unui fenomen în perspectiva raportului proces fizic/tehnologic-
divinitate.

În func ie de existen a i de gradul de implicare al fiec rui domeniu, 
societ ile umane pot deveni vulnerabile sau invulnerabile în fa a unui astfel de 
fenomen de risc prin lipsa politicilor de gestionare a fenomenelor de risc i, 
implicit, prin lipsa de preg tire social  (Fig. 1): 

Fig. 1.  Schema conceptual  a societ ilor umane moderne în fa a unui fenomene de risc 

Cu cât cre te gradul de cunoa tere i de acumulare a cuno tin elor în 
domeniul fenomenelor de risc a unei societ i, cu atât se înt resc leg turile între 
gradul de dezvoltare al societ ii respective i posibilit ile de preîntâmpinare i
gestionare a fenomenelor de risc. De aceea, din acest punct de vedere, au fost 
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lansate 4 teme fundamentale de abordare analitic i implicit de fundamentare a 
culturii riscului (cf. Vue générale sur la gestion des catastrophe, 1992):  

1. Fenomenele de risc întârzie i/sau întrerup programele de dezvoltare, 
distrugând anii de activitate de dezvoltare economico-social ;

2. Reconstruc ia unei societ i afectate prezint  oportunit i semnificative 
în a pune în mi care programele de dezvoltare;  

3. Programele de dezvoltare pot cre te susceptibilitatea unei regiuni sau 
societ i la diferitele fenomene de risc;  

4. Programele de dezvoltare pot fi concepute astfel încât s  atenueze 
susceptibilitatea la fenomene de risc i consecin e lor a unei regiuni sau societ i. 

5. În elegerea i acceptarea no iunilor i conceptelor vehiculate 
în prezent 

În prezent, în lumea tiin ific  universitar i de cercetare sunt vehiculate 
no iuni i concepte ale c ror în elesuri prezint  diferen ieri i sinonimii. Indiferent 
de contextul în care sunt folosite, ele trebuie s  exprime f r  îndoial  originea 
fenomenului, rela ia pe care societ ile moderne o au cu sistemele naturale i felul 
nuan at de apreciere a efectelor imediate i de mai lung  durat , exprimate în 
pagube materiale i/sau victime umane.  

Cele mai utilizate i dezb tute no iuni, concepte, tipologii i clasific ri
întâlnite atât în literatura de specialitate din ara noastr , dup  1990 (Benedek, 
2002; Bogdan, 1994, 1996; Bogdan, Niculescu, 1999; Cheval, 1999, 2002; Grecu, 
1997, 2004; Iano , 1994, 2000; Moldovan, 2004; Sorocovshi, 2002; Voiculescu, 
1995, 1996, 2002; Velcea, 1995; Z voianu, Dragomirescu, 1992), cât i în 
str in tate (Chardon, 1990; Gares et al., 1997; Manche, 1997; Panizza, 1986; 
Zanzi, 2002; Gestion des catastrophes, ESF, 1990-2000, DHA, 1992; Terminologie
en Science du Risque, Recueil de définitions, 1992; Vue générale sur la gestion des 
catastrophe,1992 . a.), fac obiectul diferitelor abord ri tiin ifice.

Astfel: accidentul, alea, catastrofa, cataclismul, dezastrul, fenomenele 
extreme, fenomenele geografice de risc, hazardul, recordul, riscul cu formele sale 
(riscul specific sau Rs, elementele supuse riscului sau E, riscul total sau Rt), 
vulnerabilitatea (cu formele sale vulnerabilitatea uman , vulnerabilitatea re elelor
i c ilor de comunica ie, vulnerabilitatea secundar ) trebuie s  fie folosite în mod 

sugestiv i nuan at în a a fel încât s  stea la baza fundament rilor teoretice i, în 
mod implicit, a în elegerii studiilor sistemelor geografice contemporane. 

6. Acceptarea unei metodologii generale de cercetare 

Metodologia de cercetare a fenomenelor de risc trebuie s  prezinte, dincolo 
de documentarea teoretic  de baz , în mod corelativ, 3 mari direc ii de analiz  a 
arealului afectat: harta fenomenelor de risc, h r ile tematice ale pagubelor 
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materiale, respectiv ale victimelor umane (r ni i i/sau mor i) i h r ile finale ale 
riscului vie ii umane, respectiv ale riscului vie ii materiale (Fig. 2). În mod evident, 
schema conceptual  poate suferi modific ri, în func ie de interesul analizei i a 
elementelor care se impun predominant în teritoriu i trebuie surprinse. 

HARTA FENOMENELOR GEOGRAFICE DE RISC 
grade de risc 

slab ... puternic

CARTOGRAFIEREA 
VICTIMELOR UMANE 

(R NI I I/SAU MOR I)
grade de apreciere 

slab ... puternic

CARTOGRAFIEREA 
PAGUBELOR
MATERIALE

VIA A UMAN
HARTA RISCULUI 

grade de risc 
slab ... puternic

VIA A MATERIAL
HARTA RISCULUI

Fig. 2. Schema conceptual  a metodologiei generale de analiz  a fenomenelor de risc 

7. Crearea unei baze de date statistice i fotografice 

Crearea unei baze statistice i fotografice are un cadru mai larg, fiind 
absolut necesar  în perspectiva inform rii, prelucr rii analitice a datelor, iar, pe de 
alt  parte, în analizele comparative i în aprecierea spa io-temporal  a propor iilor
fenomenului. Aceast  baz  poate cuprinde o serie de izvoare literare, arhive 
mân stire ti, rapoarte ale unor servicii i institu ii locale i regionale, monografii 
istorico-geografice, fotografii aeriene, de pres  sau ale unor amatori, care au 
surprins modul de manifestare a unui fenomen sau efectele sale, gravuri i litografii 
de epoc , h r i tematice vechi, h r i recente, planuri cadastrale etc. Toate acestea 
pot fi ob inute fie de la prim rii, biserici, ocoale silvice, fie de la institute de 
cercetare i de înv mânt superior, fie chiar de la particulari. 

Din alt punct de vedere, baza statistic i fotografic  are valoare istorico-
documentar , fiind un element de raportare dac  fenomenul a atins o amploare 
deosebit , cu implica ii asupra cadrului natural, dar i asupra omului i
activit ilor lui.  

Astfel de imagini-document pot fi, de exemplu, unele dintre urm toarele 
(foto 1, foto 2, foto 3, foto 4): 
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Foto 1. Avalan e de mari dimensiuni în Masivul F g ra : a. În circul Bâlea 
 (foto Voiculescu, 2002); b. La Cota 2000, pe versantul sudic al Transf g r anului 

 (foto Urdea, 2001) 

                                                 

Foto 3. P dure doborât  de vânt în Pasul Prislop (Voiculescu, 2002) 

Foto 2. Fenomene induse antropic: a. Surparea de 
la Ocnele Mari (Voiculescu, 2002); b. Procese 

erozionale pe versantul sudic al Masivului 
F g ra  la ie irea din tunel (Voiculescu, 2001) 
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Foto 4. Poluarea mediului cu gunoaie i de euri or ene ti: a. Groapa de gunoi de lâng
Timi oara (Voiculescu, 2004); b. Groapa de gunoi de la Chiajna (Voiculescu, 2002) 

Concluzii 

Cultura riscului reprezint  ast zi, f r  îndoial , un concept modern i
complex, a c rui fundamentare se face în func ie de 2 coordonate:  

1. De modul paroxistic de manifestare i imposibil de controlat al naturii 
prin diferitele fenomene de risc;

2. De modul în care societ ile contemporane prin indivizi, grupuri i
comunit i, mai mult sau mai pu in structurate, reac ioneaz  la impactul diferitelor 
fenomene de risc.

Dincolo de atributul societ ilor cu economie puternic dezvoltat i cu 
tradi ie în în elegerea i gestionarea fenomenelor de risc ( rile alpine în Europa, 
S.U.A. i Canada în continentul nord-american), cultura riscului prinde contur din 
ce în ce mai mult i în cadrul societ ilor care de pu in timp i-au creat o nou
viziune pentru în elegerea, cunoa terea i asimilarea fenomenelor de risc, din 
perspectiv  geografic , dar i socio-economic .
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