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Przykłady obrazów prezentujących kulturę nastawioną na treść

I

Schemat ideowy licznika amperogodzin

źródło: www.stud.wsi.edu.pl



Schemat przedstawia zbiór elementów tworzących konkretną całość o określonym 

przeznaczaniu. Ta celowość wyodrębnia obraz z chaosu i umieszcza go w obszarze 

kultury. O jej nastawieniu na treść świadczy (poza opozycją do nieładem) fakt, że 

kreśleniem schematów rządzą precyzyjne reguły,  co zbliża rysunek techniczny do 

języka.  Pochodzące z określonego zbioru piktogramy mogą być, przy zachowaniu 

sztywnych  rygorów,  zestawiane  w  rozmaite  całości.  Co  ważniejsze,  powstały 

schemat  nie  jest  odzwierciedleniem  istniejącego  urządzenia,  a  pewnego  rodzaju 

instrukcją,  na podstawie której  dany układ można zbudować.  Rysunek techniczny 

staje się więc rodzajem podręcznika; modelowego tekstu dla kultury nastawionej na 

treść.

II
Kopernikański układ heliocentryczny wraz z opisem

źródło: http://images.google.com/hosted/life

Model  układu  heliocentrycznego  jest  przykładem  opisu  rzeczywistości  poprzez 

reguły.  W  ogólnym  ruchu  ciał  niebieskich  doszukano  się  prawidłowości,  które 

wykreślono  w  formie  orbit.  Nie  istnieją  one  w  rzeczywistości,  stanowią  jedynie 



przedstawienie zmian położenia planet. Tworzą ramy (a właściwie pierścienie), które 

stworzono, by opisać dany fragment wszechświata w uporządkowany sposób.

III
Pierwsza strona partytury Marsylianki (C.J. Rouget de L'Isle)

źródło: www.bossowski.pl/images/nuty/marsylianka

Nuty, podobnie jak litery alfabetu, przy zachowaniu określonej formy, pozwalają na 

przedstawienie  prawie  dowolnej  treści.  Tworzą  one  tekst  o  cechach  podręcznika, 

ponieważ stanowią zapis sekwencji dźwięków, które mogą zostać odtworzone przez 

wykonanie  ciągu odpowiadających  im czynności.  Powstała  w ten sposób muzyka 

opiera się na porządku stając w opozycji do chaotycznej kakofonii.

 



IV
Układ okresowy pierwiastków

źródło: www.nauka.panoramainternetu.pl 

Tablica Mendelejewa stanowi zarówno przykład opisu świata przez pryzmat reguł, 

jak  i  przejaw walki  z  chaosem przez  stosowanie  klasyfikacji.  Miejsce  każdego  z 

pierwiastków w układzie jest uzależnione od wielu jego cech. Takie ułożenie, oprócz 

tego,  że  pozwala  na  przedstawienie  zależności  pomiędzy  elementami,  dopuszcza 

możliwość dołączenia nowych, jeszcze nie odkrytych. Bez względu na to, czy inne, 

niż zawarte w tablicy, pierwiastki istnieją, czy nie, jest możliwość ich opisu.



V
Linia montażowa w chińskiej fabryce

źródło: www.speedlink.com.hk

Ilustracja  przedstawia  jedną  z  ważniejszych  cech  kultury  nastawionej  na  treść: 

ekspansywność. Płynące z niej dążenie do systematyzowania, uściślania i tworzenia 

algorytmów znajduje wyraz w fabrycznym procesie produkcji. Pracownicy wykonują 

powtarzalne  sekwencje  ruchów  według  zoptymalizowanego  modelu. 

Nieproduktywny  chaos  (niekultura)  zostaje  zastąpiony  porządkiem  działania 

mającym dawać określony cel. 


