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Ως “βιολογικός χαρακτήρας του οικοδομείν” ορίζεται η έμφυτη τάση δημιουργίας γεωμετρικά ορισμένου
χώρου.
Το θέμα της εργασίας πραγματεύεται την εξέλιξη των οικιστικών δομών του ανθρώπου, συναρτήσει των
εκάστοτε γεωμετριών τους, από την προϊστορία μέχρι και τις πρώτες χιλιετίες μετά τη νεολιθικοποίηση. Τότε
δηλαδή, που το είδος μας απέκτησε τη δική του κατασκευαστική-γεωμετρική ταυτότητα, εφευρίσκοντας μέσα
από ένα κυκλότερο περιβάλλον την ορθή γωνία. Αυτή η αναζήτηση επικεντρώθηκε στη φυσιοσκοπική
παρατήρηση, στο ανθρώπινο αντιληπτικό σύστημα, και τέλος, στο καταγεγραμμένο ιστορικό παρελθόν.
Ο άνθρωπος μάλλον χρειάστηκε κάποια εφόδια προκειμένου να κατακτήσει τη “γεωμετρική έκφραση”. Καθώς
παρατηρούσε και βίωνε τα εξωτερικά ερεθίσματα του φυσικού περιβάλλοντος, ταυτόχρονα φαίνεται να
ανέπτυξε διάφορους μηχανισμούς αντίληψης και παράλληλα εξέλιξε τη νέα λογική τού “δοκιμάζωεπιβεβαιώνω ή απορρίπτω” συνδυάζοντας επιτυχώς τη στοχευμένη σκέψη με την πράξη. Έτσι, το τεχνητό
περιβάλλον κάνει την ηχηρά εμφάνισή του και προπαντός ενέχει γεωμετρία.
Ωστόσο, η χρήση της ορθής γωνίας στην οικοδομική θα ήταν επιφανειακό να θεωρείται ως μια δεδομένηαόριστη επιλογή, διότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν εφευρέθηκε ως αυτοσκοπός
ανακάλυψης ενός νέου συστήματος, αλλά αντιθέτως μάλλον δοκιμάστηκε και ύστερα διατηρήθηκε ως χωρική
λύση. Η τεχνολογική εξειδίκευση, οι κοινωνικές ωθήσεις για την ευνοϊκότερη χωροθέτηση και η έμφυτη
συμβολική τάση έκφρασης, στο παράδειγμα του ανθρώπου, φαίνεται να λειτουργούν σαν ένα συνεχές
σύστημα και να αλληλοεπηρεάζονται. Θα μπορούσε να πει κανείς πως και στο “οικοδόμημα”, ένα
φαινομενικά άψυχο κατασκεύασμα το οποίο ποιείται από ενσυνείδητες εξωτερικές δυνάμεις, περιέχεται μια
εξελικτική πορεία βελτιστοποίησης. Προβλήματα οικονομίας υλικού αλλά και χώρου συμπλέκονται με
γεωμετρίες, και δημιουργούν νέες, καλύτερες δομές.
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Σκηνή από τη ταινία του Jean-Jacques Annaud “La Guerre du feu”, 1981.
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