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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗОЛОТОГО ПЕРЕРІЗУ 

 

Золотий переріз використовувався ще у Вавілоні й Древньому Єгипті. 

Цю пропорцію знаходимо в піраміді Хеопса, у предметах побуту із гробниці 

Тутанхамона, у барельєфах й інших творах мистецтва тієї пори. В VI столітті 

до н.е. Піфагор заснував філософську школу, де був гурток, у якому учні, 

вивчаючи ідеї матемпсихози (переселення душ), прилучалися до вищих 

таємниць. Піфагор учив, що увесь світ - не що інше, як гармонія й 

арифметика. Все складається із однієї й тієї ж матерії, всі елементи якої 

створюють непорушний порядок, абсолютну гармонію, установлену 

верховним божеством. Вона виражається в числах. Виявляє у всьому 

гармонію й золотий переріз. 

Давньогрецькі архітектори і скульптори свідомо використовували цю 

пропорцію у своїх творах. Прикладом може служити Парфенон. (Не 

випадково американський математик Марк Барр запропонував називати 

відношення двох відрізків, що утворюють золотий перетин, числом "фі" - 

першою літерою в імені великого скульптора Фідія, що враховував золоту 

пропорцію у своїх скульптурах)[1]. Таємниці золотого перерізу в античну 

епоху ревно оберігалися, зберігалися в суворій таємниці й були відомі тільки 

обраним (малий відрізок) – Батько (більший відрізок) – Бог – Святий дух 

(ціле). 

Художник Альбрехт Дюрер встановив, що зріст людини ділиться в 

золотих пропорціях лінією поясу, а також лінією, проведеною через кінчики 

середніх пальців опущених рук, нижня частина обличчя - ротом і т.д. Талія 

ділить ідеальне людське тіло відносно золотого перетину. Такими є, 

наприклад, знамениті статуї Аполлона Бельведерського роботи Леохора й 

Зевса Олімпійського скульптора Фідія. Пропорції чоловічого тіла 

коливаються в межах середнього відношення 13:8 і трохи ближче підходять 



до золотого перерізу, ніж пропорції тіла жінок (8:5), які змушені 

"урівнювати" фігуру за рахунок підборів. 

Астроном Іоганн Кеплер назвав золотий переріз одним зі скарбів 

геометрії. Він перший звернув увагу на значення золотої пропорції в ботаніці 

(ріст рослин й їхня будова). 

В XX столітті "таємниця золотого перерізу" продовжувала хвилювати 

дослідників. Зроблено чимало відкриттів. Наприклад, в 1946 році француз 

Карбюз'є відкрив у ньому ключ до серійного будівництва й винайшов 

золотий модуль. Це система гармонійних величин, заснована на пропорціях 

людського тіла. Він запропонував золотий модуль як вихідні розміри для 

масового будівництва. З розвитком дизайну й технічної естетики чинність 

закону золотого перерізу поширилася на конструювання машин, меблів й 

інші сфери [2]. 

Деякі сучасні фізики вважають, що золотий переріз повинен 

"працювати" також й у мікросвіті, навіть на самому елементарному, 

кварковому рівні. Не дивно, що дотепер триває суперечка між ідеалістами, 

теологами й матеріалістами про те, ким же створений золотий перетин - 

вищим розумом чи це, як висловлюються фізики-теоретики, усього лиш один 

з наслідків динамічної рівноваги у Всесвіті. Це питання і донині розглянуте 

не повністю, отож маємо тему для більш детального розгляду. 
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