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Pigeon, Patrick (2005), Géographie critique des risques, Editura 
Economica  &  Antropos, Paris, 217 p.

Géographie critique  des risques, semnat  de o personalitate în lumea 
tiin ific  francez , profesorul Patrick PIGEON, de la Universitatea Savoia, 

cercet tor al Laboratorului EDYTEM (CNRS), este destinat  cercet torilor i
amenaji tilor. Lucrarea prezint  un bilan  al cercet rilor actuale asupra 
disfunc ionalit ilor spa iului geografic, disfunc ionalit i  induse de cauze naturale 
i antropice. Prezentarea unui bilan  critic al riscurilor  percepute de administra ie,

de comunitate i de cercet torii geografi reprezint  tema central  a studiului. 
Profesorul Pigeon expune o interpretare geografic  a riscurilor, ce ia în 
considerare, problemele identificate în teren i m surile ori solu iile ce trebuie 
aplicate. Nu este suficient s  interpretezi o situa ie critic  din teren, o disfunc ie
ap rut  în sistemul geografic, ci trebuie s  instrumentezi cazul, s  g se ti
mijloacele i metodele de a preveni apari ia situa iei de risc, dar i s  g se ti
metode adecvate de a con tientiza comunitatea afectat  sau posibil de a fi afectat
de un hazard. 

Lucrarea este structurat  în cinci p r i: avantajele i limitele studiului 
segmentat în geografia riscurilor; condi ion rile în geografia riscurilor favorizeaz
men inerea segment rii; condi ion rile geografiei riscurilor: urbanizarea; politic i
mo teniri în geografia riscurilor; provoc rile studiului sistemic în geografia 
riscurilor. Prima parte abordeaz   aspectele no ionale ale geografiei riscurilor, 
respectiv: defini ii geografice ale riscurilor, r spunsul clasic al abord rilor 
segmentate sau analitice, ambiguitatea binomului hazard (aléa) - vulnerabilitate, 
tipologia riscurilor (riscuri naturale, riscuri legate de incendii), experien a terenului 
i limitele studiului analitic sau factorial. A doua parte insist  asupra 

condi ion rilor geografice i juridico-politice care favorizeaz  segmentarea 
studiilor de risc, respectiv opozi ia dintre geografia fizic i uman , reflectat  în 
abordarea dual  a fenomenelor de risc, i dificult ile dep irii limitelor acestui 
dualism al cunoa terii geografice, incertitudinea unui vocabular juridic al riscurilor. 
Partea a treia este dedicat  interesului urbani tilor, amenaji tilor pentru în elegerea 
con inutului geografic al riscurilor i limitelor urbaniz rii. Conexiunea  între cele 
dou  grupuri de speciali ti ai investig rii tiin ifice a spa iului geografic presupune 
utilizarea unui limbaj  comun. Autorul asociaz  urbanizarea cu cre terea situa iilor 
de risc, afirmând c  urbanizarea tinde s  favorizeze gestiunea riscurilor i difuzia 
acestora. Un alt aspect ce suscit  interes este analizat în subcapitolul 3.2, intitulat 
Riscuri, urbanizare i spa ii rurale. Riscurile apropie comunit ile rurale de cele 
urbane, întrucât peisajele i structurile agrare sunt evaluate prin prisma riscurilor 
geografice susceptibile de a se produce ori înregistrate. Riscurile naturale nu exclud 
niciodat  urbanizarea, iar urbanizarea este un proces ce presupune schimb ri
globale în geosistem. Politica i mo tenirile în geografia riscurilor, partea a patra, 
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aduce în aten ia geografilor interesul politic pentru geografia riscurilor. Autorul 
reliefeaz  muta iile intervenite în cunoa terea i investiga ia riscurilor dup
interna ionalizarea efectelor acestora (tsunami, cutremure, vulcanism, inunda ii, 
alunec ri de teren, avalan e, terorism, malnutri ie, de ertificare, epidemii i
pandemii, etc). Mo tenirea în gestionarea riscurilor este o op iune a civiliza iei i
politicii teritoriale, de unde i necesitatea, subliniaz  autorul, de a formaliza 
rela iile dintre parametrii constitutivi ai riscurilor. Ultima parte a lucr rii este 
destinat  provoc rilor “lansate”de abordarea sistemic  în Geografia riscurilor.
Autorul invit  la analiz i reflectare asupra conceptului de pagub , demersului a
posteriori în geografia riscurilor, responsabilitate, anacronism i relativism 
cultural, constrângeri teoretice, etc. 

Lucrarea se constituie într-un veritabil “barometru” al cunoa terii tiin ifice
a problematicii riscurilor, v zute prin ochii i ra iunea unui  distins cercet tor i
profesor francez, Monsieur Le Professeur dr. Patrick  Pigeon. Ea supline te un 
segment substan ial din preocup rile colii franceze i se constituie un reper util în 
investiga ia riscurilor la scar  planetar , servind deopotriv i speciali tilor români 
cu preocup ri în investigarea riscurilor geomorfice, hidrice, climatice, antropice. 

          IOAN AUREL IRIMU


