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УВОД
Златни пресек у математици и уметности је специфични однос између две
величине које задовољавају следеће правило: однос њиховог збира и веће величине
једнак је односу веће величине према мањој. Где год опазимо изнимну лепоту и склад
најчешће ћемо открити присутност златног пресека. Златни број 𝝋 и Фибоначијев низ
уткани су у само ткиво стварања: од морских шкољки до галаксија. Свуда у природи
проналазимо изразе божанских пропорција. 𝝋 је у пропoрцијама лица, ритму откуцаја
срца, структури ДНК. Све, баш све око нас, у себи садржи овај однос бројева који се
назива „златни пресек“: биљни и животињски свет, људско тело, музика, сликарство,
вајарство, на крају и грађевине, почев од оних из античког временапа до савремених
архитектонских здања.
Полазећи од дефиниције и конструкције златног пресека, упознаћемо се са
појмовима златног правоугаоника, златног троугла, златне спирале, а затим и са
Фибоначијевим низом и његовом повезаношћу са златним пресеком. На крају ћемо
указати на повезаност која влада између математике, природе и људског стваралаштва.
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1. Пропорционалност у алгебри и геометрији
Учење о размерама (односима) величина и пропорције стари су колико и људска
цивилизација. Посебно су истраживани у античкој Грчкој (5. и 4. век пре нове ере) и
коришћени често у градитељству и уметности. Са пропорцијама су везиване представе
о лепоти, поретку и хармонији. Теорија размера и пропорција детаљно је изложена у
Еуклидовим1 „Елементима“ (грч. Στοιχεῖα). Тамо се налази и доказ основног својства
пропорције.
Однос истоимених величина је основа за увођење појма реалног броја, дакле
основа целе алгебре и анализе. У геометрији однос дужи је основа целе геометрије.

1.1. Пропорције у алгебри
Дефиниција 1: Количник реалних бројева а и b (ab  0), тј. број 𝒂 ∶ 𝒃 =
назива се размером бројева a и b.

𝒂
𝒃

Дефиниција 2: Ако је размера два броја а и b једнака размери бројева c и d тј.
𝒂
𝒄
ако је 𝑎: 𝑏 = 𝑐: 𝑑, односно, = , кажемо да су ови парови пропорционални. Дату
𝒃

𝒅

једнакост називамо пропорцијом.

Теорема 1. Ако су a, b, cи d реални бројеви, сви различити од нуле, тада је
𝒂: 𝒃 = 𝒄: 𝒅 аkkо 𝒂 ∙ 𝒅 = 𝒃 ∙ 𝒄
Доказ: Једнакост 𝒂: 𝒃 = 𝒄: 𝒅 записаћемо у облику

𝒂
𝒃

𝒄

= .
𝒅

Ако обе стране ове једнакости помножимо сa 𝑏𝑑, добијамо
𝒂
𝒄
∙ (𝒃 ∙ 𝒅) = 𝒅 ∙ (𝒃 ∙ 𝒅),
𝒃
Након скраћивања добија се да је 𝑎 ∙ 𝑑 = 𝑏 ∙ 𝑑
Aко обе стране једнакости 𝑎 ∙ 𝑑 = 𝑏 ∙ 𝑑 поделимо са 𝑏 ∙ 𝑑 добијамо
𝑎∙𝑑
𝑏∙𝑑

=

𝑏∙𝑐
𝑑∙𝑏

, односно

𝑎
𝑏

𝑐

= .
𝑑

Чланове a и d пропорције a : b = c : d, називамо спољашњим члановима, а
чланове b и c унутрашњим.
Дефиниција 3: Једнакост три или више размера називамо продуженом
пропорцијом. Ако су размере a: b, c : d, и e : f међусобно једнаке, онда једнакости
𝑎
𝑐
𝑒
a :b = c : d = e : f, односно, = = , представљају продужену пропорцију три дате
𝑏

𝑑

𝑓

размере.
За продужену пропорцију a :b = c : d = e : f користи се и следећи запис
a : c : e = b : d : f.

1

Еuclid (300 г. пне) - грчки математичар
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1.2. Пропорционалност у геометрији
Мерење дужи је поступак којим се дужима додељују бројеви који описују однос дужи
са унапред изабраном и фиксираном дужи. Унапред изабрана дуж назива се јединица
мере.
Подударност дужи не зависи од избора јединице мере.

Слика 1. Приказ мерења дужи

𝐴𝐵
4 2
= 𝐴𝐵: 𝐶𝐷 = =
𝐶𝐷
6 3
Дефиниција 4: Размера дужи AB и CD, у ознаци AB:CD или
дужина ове две дужи, тј |AB | ∶ |CD |.

𝐴𝐵
𝐶𝐷

је количник

Размера две дужи не зависи од избора јединице мере. Ово тврђење оправдава
занемаривање вертикалних црта у односу бројева |AB | ∶ |CD |
Ако је 𝐴𝐵 ∶ 𝐶𝐷 = 𝑘, онда пишемо 𝐴𝐵 = 𝑘 ∙ 𝐶𝐷, онда је k мерни број дужине
дужи AВ при избору дужи CD за јединицу мере.
Размера две дужи може бити било који позитиван реалан број. Ако је размера
неки рационалан број, кажемо да су те дужи самерљиве. Ако је ирационалан број, те су
дужи несамерљиве.
Дефиниција 5: Ако су размере два пара дужи једнаке, кажемо да је један пар
дужи пропорционалан другом пару.
Проучавање пропорционалних дужи у великој мери се ослања на рачун са
пропорцијама који смо објаснили у поглављу Пропорције у алгебри.
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2. Дефиниција златног пресека
Дефиниција 6: Кажемо да су две величине a и b, a  b , a, b  0 , у односу
златног пресека када се збир ове две величине односи према већој величини, као што се
већа величина односи према мањој. Математички изражено:

(𝑎 + 𝑏) 𝑎
=
𝑎
𝑏
Теорема

2:

(𝑎+𝑏)

Једначина

𝑎

(ирационално) позитивно решење: 𝜑 =

𝑎

= 𝑏 = 𝜑, 𝑎 > 𝑏, 𝑎, 𝑏 > 0

1+√5
2

има

јединствено

≈ 1,6180339887 …

Доказ : Посматрајмо две вредности a и b, 𝑎 > 𝑏, 𝑎, 𝑏 > 0, које задовољавају услове
теореме.
Из услова теореме важи

(𝑎+𝑏)
𝑎

𝑎

= .
𝑏

Еквивалентно тој једначини је 𝑎2 − 𝑎𝑏 − 𝑏2 = 0.
𝑎
𝑎
Када целу једначину поделимо са b 2 добијамо:(𝑏 )2 − 𝑏 − 1 = 0,
Једначина има два решења:
𝜑1 =

1+√5
2

≈ 1,618 и

𝜑2 =

1−√5
2

𝑎
𝑏

= 𝜑, 𝜑 > 0.

≈ −0,618.

С обзиром на природу решења, узимамо само позитивно решење
𝜑=

1+√5
2

≈ 1,618.

Реципрочну вредност броја  означићемо са 𝜌 =

−1+√5
2

≈ 0,618.

Ако су две величине у односу  или  , оне су у односу златног пресека. Број
 познат је у математици као златни број. У 12. веку математичар из Пизе, Леонардо
Фибоначи2, открио је низ бројева који одређује сразмеру златног пресека:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...
Овај низ назива се Фибоначијев низ.
Полазећи од бројева 0 и 1 сваки следећи број је једнак збиру претходна два.

2

Leonardo Pisano Fibonacci (1170-1240) - италијански математичар
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3. Златни пресек кроз историју
Постоје они који тврде да су још стари Египћани знали за златни пресек и да су
га користили приликом изградње пирамида. Не постоје писани трагови који доказују
ову тврдњу мада је однос дужине странице Велике пирамиде и њене висине приближно
једнак златном пресеку.

Слика 2. Однос висине и странице Велике пирамиде у Гизи
Грци су још у петом веку пре нове ере комплетан изглед Партенона засновали на
божанској пропорцији. Грчки скулптор Фидија 3 је проучавао златни пресек и
примењивао га приликом израде украсних скулптура.

Слика 3. Храм Партенон у Грчкој
AB : AS=AS : SB

3

Phidias (око 490-430. г.п.н.е.) - грчки вајар , сликар и архитекта
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Питагора4 и његови следбеници су на основу знања о златном пресеку
конструисали пентаграм који су користили као симбол свог братства .

Слика 4. Питагорејски пентаграм
Ипак прву јасну дефиницију онога што је касније названо златни пресек дао је
Еуклид, оснивач геометрије, око 300 година пре нове ере у свом делу „Елементи“. Он је
дефинисао пропорцију која произилази из једноставне поделе дужи коју назива
“поделом у средњој и крајњој размери“. Захваљујући познавању ове поделе Еуклид је у
четвртој књизи „Елемената“, успео да конструише „златни троугао“ као једнакокраки
троугао чији је сваки угао на основи, два пута већи од трећег угла.

Слика 5. Део стране из првог издања Еуклидових „Елемената“ из 1482. год.

Фибоначи објављивањем „Књиге о абаку“ 1202. год.
знатно проширује опсег примене златног пресека. Овај низ је
био познат још у шестом веку индијским математичарима ,
Фибоначи га је приближио Европи.
Слика 6.
Леонардо Писано
Фибоначи

4

Pythagoras of Samos (570 пне – 495 пне) – грчки филозоф и математичар
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По свему судећи, највероватније је појам златни пресек, тек у првој половини
деветнаестог века, увео професор Берлинског универзитета Мартин Ом5 у другом
издању свог уџбеника „Чиста елементарна математика“. Мартин Ом у својој књизи
јасно оставља утисак да није он измислио термин златни пресек, већ да је прихватио
опште коришћено име. Чињеница, да овај појам није користио у првом издању своје
књиге објављене 1826, указује на то да је назив златни пресек стекао своју популарност
око 1830. године. Могуће је да се, пре тога, ово име користило усмено, највероватније у
нематематичким круговима.
На почетку двадесетог века амерички математичар Марк Бар6 за означавање
златног пресека уводи симбол ɸ од првог слова имена грчког скулптора Фидије.

5

Martin Ohm (1792-1872.)- немачки математичар
James Mark McGinnis Barr (1871-1950.) - амерички инжињер електротехнике, физичар, проналазач,
математичар
6
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4. Златни пресек-конструкције
Дужина је подељена у златном пресеку ако је однос дужине целе дужи према
већем делу, једнак односу дужине већег дела према мањем делу.
φ=

1+√5
2

≈ 1,618… - ЗЛАТНИ БРОЈ

4.1 Конструкција златног пресека
1) „Унутрашњи“ златни пресек :

Слике 7. и 8. Конструкција златног пресека
Ако конструишемо правоугли троугао ABC, такав да има основицу a и крак
а
дужине
(који захватају прав угао), ако из тачке C у унуташњости троугла,
2

а

конструишемо лук полупречника , он ће пресећи дуж AC у тачки D. Ако из тачке А
2

конструишемо лук полупречника дужине дужи AD, он ће пресећи дуж AB у тачки S.
2) „Спољашњи“ златни пресек:

Слике 9. и 10. Конструкције златног пресека
Ако конструишемо квадрат странице a и на половини основице AS уцртамо
тачку P и ако из тачке P конструишемо лук полупречника PC, он ће пресећи
продужетак дужи AS у тачки B.
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4.2 Златни правоугаоник
Златни правоугаоник је такав правоугаоник код којег је однос дужина страница
једнак броју 𝜑.
𝑏
=𝛗
𝑎

Слика 11. Златни правоугаоник
Златни правоугаоник добијамо конструкцијом квадрата који имају заједничке
странице.

Слика 12. Конструкција златног правоугаоника
Он има неке необичне особине. На пример има стране чије су дужине једнаке
збиру два узастопна Фибоначијева броја. Такође, ако узмемо правоугаоник чије су мере
13
8
 1, 625 .
5 x 8,  1, 6 . Правоугаоник који следи после њега биће величине 8 x 13,
8
5
Што више правоугаоника додајемо, све више се однос његових страница
приближава златном пресеку-приближно 1,618034...
Када у сваки од квадрата који чине златни правоугаоник уцртамо четвртину
круга добијамо златну спиралу.

Слика 13. Конструкција златне спирале
11
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4.3 Златни троугао
Златни троугао је једнакокраки троугао ABD са угловима на основици од 72°
којем је однос дужина крака b и основице a једнак φ.

𝑏
𝑎

=φ

Слика 14. Златни троугао

4.4 Златни петоугао
Сваке две дијагонале у правилном петоуглу (које се секу унутар тог петоугла)
секу се у односу златног пресека. Такође однос дужине дијагонале и дужине основице
правилног петоугла је златни однос.

Слика 15. Однос златног пресека у петоуглу
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5. Фибоначијев низ
Већ смо поменули да је до овог низа Фибоначи наводно дошао решавајући
„проблем зечева“.Тачно постављен проблем је гласио:
-Колико се пари зечева може добити током једне године од једног пара ако:
а) сваки пар сваког месеца рађа нови пар (женку и мужјака), који је већ другог месеца у
стању да рађа
б) зечеви не умиру?
Бројеви парова зечева чине низ: 1,1,2,3,5,8,13,…Лако је закључити да је било
који број овог низа једнак суми предходна два члана. Према томе, следећи чланови низа
су: 21,34,55,89,144,233,… и одавде, укупан број парова зечева у једној години је 233.
Више од шест векова овај проблем и његово решење уопште нису привлачили
пажњу. Почетком деветнаестог века француски математичар Едуар Лика (Edouard
Lucas, 1842 – 1891.) почео је са изучавањем особина горњег низа бројева које је назвао
„Фибоначијеви бројеви“. После ових првих истраживања број радова о Фибоначијевим
бројевима почео је да расте великом брзином. Чак је покренут и часопис „Fibonacci
Quarterly“ (1963. год.) који објављује најновија достигнућа о Фибоначијевим бројевима
и њима сродним темама.

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55…
У низу горе сваки следећи број или граничник, чини збир претходна два 0+1=1;

Слика 16. Чланови Фибоначијевог низа
1+1=2; 1+2=3; 2+3=5…
Количници узастопних Фибоначијевих бројева називају се Фибоначијеви
разломци:
1
=1
1
2
=1
1
3
= 1,5
2
5
= 1,66666 …
3
8
= 1,6
5
13
= 1,625
8
21
= 1,61538
13
34
= 1,6190476
21
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Низ Фибоначијевих разломака тежи (приближава се) златном броју 
(1,6180339887499...).
Уколико посматрамо последње цифре
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 ...
уочава се низ који се понавља у бесконачност, а циклус траје 60 бројева. Исто је и за
последње две цифре сваког броја, само циклус траје 300 бројева, ако узмемо три
последње цифре, трајаће 1.500 бројева, са четири цифре 15.000 бројева, а са пет 150.000
бројева итд...
Такође у „Паскаловом троуглу“ (бесконачан низ природних бројева, који је у
облику пирамидалне шеме, сваки број у једном реду представља збир бројева који су
изнад њега) можемо уочити да збирови вредности по дијагонали чине Фибоначијев низ.

Слика 17. Паскалов троугао

14

Златни пресек

Милојевић, Сирар

6. Златни пресек у природи
Свуда у природи проналазимо изразе божанске пропорције. Фибоначијеви
бројеви и златни број φ су уткани у само ткиво стварања: од сићушне шкољке до
бескрајне галаксије.

Слика 18. Златни пресек у шкољки и галаксији Орион
Постоји велики број примера у природи. Неколико најинтересантнијих су:
листови на грани, латице цвећа, пчелињак, наутилус, структура ДНК ... Листови на
грани расту на међусобним удаљеностима. Веома је занимљиво да те удаљености
одговарају Фибоначијевом низу.
На први поглед се чини да биљке листају и цветају произвољно и насумично, без
посебног правила. Заправо њихова грађа је резултат непроменњивих природних закона
постављених по чудесно прецизним мерама. Кад пажљивије анализирате, видећете да
биљни свет прати свој природни образац, најуочљивији код оних који које расту по
моделу Фибоначијевог низа. Цветови најчешће имају 3, 5, 8, 13, 21, 34 или 89 латица.
Цветићи у глави сунцокрета су размештени у два низа спирала. То су: смер кретања
казаљке на сату и супротан.

Слика 19. Златни пресек у сунцокрету
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Фибоначијев низ је у тој мери присутан у биљном свету да је тешко пронаћи
биљку која не расте по овом правилу. Положај листова на стаблу је такав да сваком
понаособ одређује златни пресек, који омогућава једнак доток сунчеве светлости и
кише. Овај природни феномен је најуочљивији у формама које граде кактус, сунцокрет
и шишарке.

Слике 20-25. Златни пресек у биљном свету

У кошници увек је мањи број мужијака пчела него женки. Када би поделили
број женки са бројем мужијака пчела увек би добили број φ.
φ је у пропорцији структуре ДНК и у ритму откуцаја срца.
Наутилус у својој конструкцији има спирале. Када бисмо израчунали однос
сваког спиралног односа према следећем добили бисмо број φ.
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7. Људско тело и златни пресек
Људи су од најранијих времена покушавали да утврде односе свога тела. Стари
Египћни су користили ширину свога длана као мерну јединицу за приказивање
пропорције људског тела. Трагање за савршеним пропорцијама довело је уметнике
старе Грчке до успоставања канона. Канон је представљао пропорционална правила за
приказ идеалних мера људског тела. Најчешће се користио однос главе према остатку
тела. Тако је код Поликлета7 Копљоноша има 7 глава, као и код статуе бога Зевса.

Слика 27. Статуа Зевса

Слика 26. Поликлетов Копљоноша

Најпознатије пропорционално обележавање човека нацртао је Леонардо Да
Винчи . На његовом цртежу висина човека једнака је ширини раширених руку. Тело је
још уцртано у кружницу и квадрат. Центар кружнице се добија када се руке и ноге
поставе у дијагиналу. Али до овог открића Да Винчи није стигао сам, већ је пре њега
римски архитекта Витрувије 9 до ове идеје. Он је објединио сва дотадашња сазнања о
пропорционалности људског тела. Витрувијев центар кружнице се налазио у пупку
(руке и ноге су такође биле раширене). Да Винчи је изменио Витрувијев цртеж, тако
што је руке раширио у правој линији, а ноге је скупио. Тако је квадрат, који је описан
око тела, има пресек диагонала мало испод пупка.
8

Слика 28. Витрувијев човек
7

Polykleitos (460-420 п.н.е.) – грчки кипар
Leonardo di ser Piero da Vinci (1452-1519) – италијански сликар, вајар, архитекта, математичар,
инжењер, изумитељ, анатомиста, геолог, картограф, ботаниста и писац
9
Marcus Vitruvius Pollio (80-15 п.н.е.) – римски писац и архитекта
8
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Поред Леонарда овим се бавио и немачки сликар Албрехт Дирер 10.
1945. године француски архитекта Ле Корбизје11 уводи у теорију и праксу модуларни
систем.
Данас ако упоредимо висину људског тела са удаљеношћу између пупка и
стопала, добићемо однос 1,618. Ево и неколико примера чији је међусобни однос 1,618:
удаљеност између врха прста и лакта са удаљеношћу између ручног зглоба и лакта;
удаљеност између линије рамена и врха главе са дужином главе; дужина уста са
ширином носа; удаљеност између зеница са удаљеношћу између обрва ...
Данас је идеална људска фигура висока 8 глава.

Слика 29. Људска фигура од 8 глава

10
11

AlbrechtDürer (1471-1528) – немачки сликар, графичар и теоретичар уметности
Charles-Édouard Jeanneret (1887-1965) – француски архитекта, вајар, писац и сликар
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8. Златни пресек у архитектури
Златни пресек се у архитектури користио још од време старих Грка. Њега су
користили и Египћани током градње својих пирамида, као и Маје и Астеци. Херодот 12
је сазнао да је квадрат над висином Кеопсове пирамиде једнак површини троугаоне
бочне стране.

Слика 30. Кеопсова пирамида
Осим у пирамидама златни правоугаоници се налазе и у другим грађевинама.
Грчке архитекте су примењивале златни пресек као најлепшу пропорцију за
најскладније облике архитектуре. Пропорција златног пресека је закон лепоте. Она се
налази у сразмерности између делова, или између делова и целине.Фидија је изградио
велики број фигура и грађевина помоћу златног правоугаоника. Најпознатија грађевина
је Партенон. Његов предњи део се готово у потпуности поклапа са златним
правоугаоником.

Слика 31. Партенон

12

Herodotus (484-425 п.н.е.) – антички грчки писац, „отац историје“

19

Златни пресек

Милојевић, Сирар

По својој величини, лепоти и златном пресеку издвајају се и Нотр Дам са
Ружиним прозором у Паризу и Таџ Махал у Индији.

Слика 32. Нотр Дам

Слике 33. Таџ Махал

Слике 34. Ружин прозор
(Нотр Дам)

Од новијих грађевина по златном пресеку се издваја зграда Уједињених нација у
Њујорку.

Слике 35. Зграда Уједињених нација
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9. Златни пресек у уметности
Златним пресеком обилује и уметност. Сликари користе површине чије
дименизије нису у односу златног пресека. Али свака та површина може се поделити на
две површине које се налазе у златном пресеку. Бројни експерименти и теорија су
доказали да је положај где се секу два златна пресека идеалан и естетски најбољи
положај за објекат на слици, без обзира који је формат слике.
Код великог броја слика уметника као што су Леонардо Да Винчи, Рафаело13,
Дали14, Пит Мондријан 15 примећује се златни пресек. Најлепше је златни пресек
видљив на сликама Мона Лиза (Леонардо Да Винчи), Распеће (Рафаело) и Композиција
2 (Пит Мондријан).

Слике 36. и 37. Златни пресек у слици Мона Лизе

Слика 38. Златни пресек у слици распећа

Слика 39. „Композиција 2“

13

Raffaello Sanzio da Urbino (1483-1520) – италијански сликар
Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech (1904-1989) – шпански уметник
15
Pieter Cornelis "Piet" Mondriaan (1872-1944) – холандски сликар и теоретичар уметности
14
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У музици златни пресек је користио Антонио Страдивари 16 у 17. и 18. веку при
изградњи музичких инструмената. Њихов савршен звук се и даље проучава.

Слика 40. Страдиварова виолина

Руски композитор Себанев се бавио питањем златног пресека у уметности.
Анализирањем великог броја композиција, дошао је до закључка да учесталост и
квантитет златног пресека зависи од ранга композитора. Највећи број музичких
композиција са златним пресеком су стварали: Арсенски, Бетовен, Хајдн, Моцарт ...
Правило златног пресека дају нам неке препоруке где треба сместити објекат
фотографисањем. Уколико правоугаону површину поделите линијама на три једнака
дела хоризонтално и вертикално, добићете четири тачке унутар фотографије. Управо су
то тачке у којима је пожељно поставити фотографисани објекат. Уколико је објекат
хоризонталан, поставити га близу доње или горње хоризонталне линије. Златним
пресеком се на најидеалнији начин дефинишу односи.

Слика 41. Златни пресек у фотографији

16

Antonio Stradivari (1644-1737) – италијански творац виолина и осталих жичаних инструмената
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Следеће правило које многи примењују је златни троугао. Он је знатни
применљивији за фотографе код којих доминирају дијагоналне линије. Суштина је да
се фотографија подели на три троугла, одговарајућих пропорција и они могу да се
ротирају и мењају места.

Слика 42. Златни троугао у фотографији
Постоји и правило спирале. Суштина је да се добија спирална композиција која
води од око од централног дела и шири се. У природи те облике видимо код шишарке,
сунцокретовог цвета, чуваркуће ...

Слика 43. Слика златне спирале
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Закључак
„Елементи“ су најстарије математичко дело у коме се врши конструкција
златног пресека. Од тада је прошло много векова, а магија златног пресека је и даље
инспирација многим математичарима, научницима и уметницима.
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