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Â ZÂ³oty podziaÂ³, Â zÂ³ota liczba, Â zÂ³ota proporcja Â â€“ w geometrii, w przyrodzie, w sztuce

JuÂ¿ w starych kulturach MajÃ³w i Egipcjan a potem w staroÂ¿ytnej Grecji i Rzymie znano i doceniano harmoniÃª
tworzonÂ± dziÃªki tzw. zÂ³otemu podziaÂ³owi.
Ze zÂ³otym podziaÂ³em mamy do czynienia wtedy, gdy podzielimy odcinek na dwa odcinki tak, by stosunek krÃ³tszego
z nich do dÂ³uÂ¿szego byÂ³ taki sam jak dÂ³uÂ¿szego do caÂ³ego pierwotnego odcinka. Przy zachowaniu takiej
proporcji dÂ³uÂ¿szy odcinek jest, wiÃªc Â¶redniÂ± geometrycznÂ± odcinkÃ³w pierwotnego i mniejszego.
Do wyznaczenia wartoÂ¶ci takiego stosunku posÂ³uÂ¿yÃ¦ siÃª moÂ¿emy prostym rÃ³wnaniem:
Â Â Â Â Â Â Â Â Â xÂ Â Â Â Â Â a-x Â Â Â Â Â Â Â Â --- = ------- Â Â Â Â Â Â Â Â Â aÂ Â Â Â Â Â Â x
Po sprowadzeniu do rÃ³wnania kwadratowego: Â Â Â Â Â Â Â Â x2 +ax â€“ a2 = 0
obliczymy Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ___
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I wÂ³aÂ¶nie liczbÃª Î¦ = ----------- â‰ˆ1,61803398â€¦ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2
nazywamy zÂ³otÂ± liczbÂ± lub zÂ³otÂ± proporcjÂ±.
Liczba Î¦ oznaczana jest znakiem greckiej litery phi, ktÃ³ra jest 21. literÂ± greckiego alfabetu.
Â ZÂ³ota proporcja w geometrii:
Â ZÂ³oty prostokÂ±t to taki, w ktÃ³rym stosunek bokÃ³w rÃ³wny jest liczbie Î¦. W takim prostokÂ±cie zawsze moÂ¿na
dokonaÃ¦ jego podziaÂ³u na kwadrat i mniejszy prostokÂ±t, ktÃ³ry rÃ³wnieÂ¿ jest zÂ³otym prostokÂ±tem.

Â
Â ZÂ³oty trÃ³jkÂ±t powstaje jako trÃ³jkÂ±t rÃ³wnoramienny z poÂ³Â±czenia dwÃ³ch sÂ±siednich i trzeciego przeciwlegÂ³ego wierzchoÂ³kÃ³w pentagramu. Jego kÂ±ty to dwa razy po 720 przy podstawie i 360 przy trzecim
wierzchoÂ³ku.

TrÃ³jkÂ±t Â
Najciekawszym przykÂ³adem podziaÂ³u harmonicznego (zÂ³otego) jest gwiazda piÃªcioramienna utworzona z
poÂ³Â±czenia wierzchoÂ³kÃ³w pentagramu (piÃªciokÂ±ta foremnego) stanowiÂ±ca znany symbol zarÃ³wno
staroÂ¿ytnych jak i obecnych kultur. Do kultury MajÃ³w i Egipcjan pentagram trafiÂ³ dziÃªki temu, Â¿e szlak, jaki
przemierza Wenus po nieboskÂ³onie ukÂ³ada siÃª wÂ³aÂ¶nie w piÃªcioramienna gwiazdÃª. DziÂ¶ ten symbol widnieje
na wielu flagach, na pagonach wojskowych i w wielu innych miejscach symbolizujÂ±c siÂ³Ãª i harmoniÃª.
Â Â
Na planie pentagramu, rysujÂ±c tzw. obraz witruwiaÃ±ski, Leonardo da Vinci umieÂ¶ciÂ³ ciaÂ³o czÂ³owieka,
pokazujÂ±c jak wedÂ³ug zÂ³otej proporcji zbudowany jest czÂ³owiek.
CiÂ±g Fibonacciego to ciÂ±g rosnÂ±cy liczb naturalnych, w ktÃ³rym kolejny element jest sumÂ± dwÃ³ch poprzednich
a stosunek sÂ±siadujÂ±cych liczb wiÃªkszej do mniejszej jest tym bliÂ¿szy liczbie Î¦ im dalej posuwamy siÃª w liczbach
tego ciÂ±gu.
Pierwsze liczby tego ciÂ±gu to: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377â€¦ Â Â
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A oto fragmenty ksiÂ±Â¿ki Dana Browna â€žKod Leonardo da Vinciâ€•, cytowane za pozwoleniem wydawcy,
Wydawnictwa Sonia Draga â€“ www.soniadraga.pl (Warszawa 2004, Wydanie IV poprawione/wersja I, str. 121- 126).
Fragmenty te wspaniale oddajÂ± znaczenie liczby Î¦ i zÂ³otego podziaÂ³u w geometrii i sztuce:
Â â€žLeonardo Da Vinciâ€¦ liczby Fibonacciegoâ€¦ pentagram.
To nie do wiary, ale wszystkie te trzy elementy poÂ³Â±czyÂ³a jedna koncepcja, tak podstawowa dla historii sztuki, Â¿e
Langdon nieraz poÂ¶wiÃªcaÂ³ temu tematowi caÂ³e zajÃªcia.
Fi.
Nagle poczuÂ³ siÃª, jakby wrÃ³ciÂ³ do Harvardu i prowadziÂ³ zajÃªcia na temat symboliki w sztuce. Stoi przed
studentami i pisze kredÂ± na tablicy swojÂ± ulubionÂ± liczbÃª. Â 1,618 ZwrÃ³ciÂ³ siÃª do zaciekawionych studentÃ³w: Kto moÂ¿e powiedzieÃ¦ co to za liczba? Wysoki student matematyki w tyle sali podniÃ³sÂ³ rÃªkÃª. - To jest Fi. - Bardzo
dobrze Stettner â€“ powiedziaÂ³ Langdon. â€“ Przedstawiam paÃ±stwu liczbÃª Fi. - Nie myliÃ¦ z pi â€“ dodaÂ³ Stettner,
Â¶miejÂ±c siÃª. â€“ Jak mÃ³wimy my, matematycy, Fi jest o wiele bardziej odlotowa niÂ¿ pi! Langdon rozeÂ¶miaÂ³
siÃª, ale chyba nikt inny nie zrozumiaÂ³ dowcipu. Stettner usiadÂ³. - Fi â€“ mÃ³wiÂ³ dalej Langdon â€“ jeden, przecinek
szeÂ¶Ã¦set osiemnaÂ¶cie, jest w sztuce liczbÂ± niezwykle waÂ¿nÂ±. Kto wie, dlaczego? Stettner prÃ³bowaÂ³ siÃª
zrehabilitowaÃ¦. - Jest Â³adna? W sali rozlegÂ³y siÃª Â¶miechy. RzeczywiÂ¶cie - powiedziaÂ³ Langdon. â€“ Stettner
znowu ma racjÃª. UwaÂ¿a siÃª ogÃ³lnie, Â¿e Fi jest najpiÃªkniejszÂ± liczbÂ± we wszechÂ¶wiecie. Â¦miechy nagle
umilkÂ³y, a Stettner poczerwieniaÂ³ z dumy. Langdon wsunÂ±Â³ slajd do projektora i wyjaÂ¶niaÂ³, Â¿e liczba Fi
wywodzi siÃª z ciÂ±gu Fibonacciego â€“ jest to ciÂ±g rosnÂ±cy, sÂ³ynny nie tylko dlatego, Â¿e kaÂ¿dy kolejny wyraz
rÃ³wna siÃª sumie dwÃ³ch poprzednich, ale dlatego, Â¿e ilorazy wyrazÃ³w sÂ±siadujÂ±cych maja zadziwiajÂ±cÂ±
cechÃª, a mianowicie sÂ± zbliÂ¿one do liczby 1,618 â€“ czyli liczby Fi! Pomimo pozornych mistycznych poczÂ±tkÃ³w
matematycznych liczby Fi, wyjaÂ¶niaÂ³ Langdon, prawdziwie zaskakujÂ±cym aspektem Fi jest jej rola jako
fundamentalnej jednostki, ktÃ³rÂ± posÂ³uguje siÃª natura. RoÂ¶liny, zwierzÃªta, nawet ludzie â€“ ich podstawowe
wymiary z zadziwiajÂ±cÂ± dokÂ³adnoÂ¶ciÂ± wyraÂ¿aÂ³y siÃª stosunkiem Fi do jednoÂ¶ci. - WszechobecnoÂ¶Ã¦ Fi w
przyrodzie â€“ mÃ³wiÂ³ Langdon, gaszÂ±c Â¶wiatÂ³a â€“ z pewnoÂ¶ciÂ± i bezsprzecznie wychodzi poza ramy
przypadku. StaroÂ¿ytni przypuszczali, Â¿e liczba musiaÂ³a byÃ¦ zamierzona przez samego StwÃ³rcÃª. Pierwsi
naukowcy gÂ³osili, Â¿e jest to boska proporcja. -ChwileczkÃª â€“ powiedziaÂ³a mÂ³oda kobieta w pierwszym rzÃªdzie.
â€“ StudiowaÂ³am biologiÃª i nigdy nie widziaÂ³am w przyrodzie tej boskiej proporcji. - Nie? â€“ uÂ¶miechnÂ±Â³ siÃª
Langdon. â€“ BadaÂ³a pani kiedyÂ¶ zwiÂ±zki miÃªdzy pszczoÂ³ami pÂ³ci Â¿eÃ±skiej i mÃªskiej w spoÂ³ecznoÂ¶ci
ula? - OczywiÂ¶cie. PszczÃ³Â³ pÂ³ci Â¿eÃ±skiej jest zawsze wiÃªcej niÂ¿ pszczÃ³Â³ pÂ³ci mÃªskiej. - A czy wie pani,
Â¿e jeÂ¿eli podzielimy liczbÃª pszczÃ³Â³ pÂ³ci Â¿eÃ±skiej przez liczbÃª pszczÃ³Â³ pÂ³ci mÃªskiej jakiegokolwiek ula
na Â¶wiecie, zawsze otrzymamy ten sam wynik? - NaprawdÃª? - Tak jest. Otrzymamy fi. Dziewczyna nie mogÂ³a w to
uwierzyÃ¦. - NiemoÂ¿liwe! - A wÂ³aÂ¶nie, Â¿e tak! â€“ odparÂ³, uÂ¶miechajÂ±c siÃª Langdon. WsunÂ±Â³ w projektor
slajd z fotografiÂ± uÂ³oÂ¿onej w spiralÃª muszli morskiej. â€“ Poznaje jÂ± pani? - To nautilus â€“ powiedziaÂ³a
studentka biologii. GÂ³owonÃ³g. MiÃªczak, ktÃ³ry pompuje gaz do swojej podzielonej na komory muszli, Â¿eby
utrzymywaÃ¦ siÃª w odpowiedniej pozycji w wodzie. - SÂ³usznie. ProszÃª zgadnÂ±Ã¦, jaki jest stosunek Â¶rednicy
jednej spirali do drugiej. Dziewczyna niepewnie przyglÂ±daÂ³a siÃª koncentrycznym Â³ukom spirali nautilus. Langdon
skinÂ±Â³ gÂ³owÂ±. - Tak fi. Boska proporcja. Jeden, przecinek, szeÂ¶Ã¦, jeden, osiem do jednego. Dziewczyna byÂ³a
zdumiona. Langdon przeszedÂ³ do nastÃªpnego slajdu. â€“ zbliÂ¿enia gÂ³Ã³wki kwiatu sÂ³onecznika z nasionami. Nasiona rosnÂ± w dwÃ³ch przeciwnych sobie spiralach. Czy ktoÂ¶ potrafi powiedzieÃ¦, jaki jest stosunek Â¶rednic
obrotu kolejnych spirali? - Fi? â€“ spytali wszyscy chÃ³rem. - StrzaÂ³ w dziesiÂ±tkÃª. â€“ Langdon szybko zmieniaÂ³
slajdy. â€“ Spiralnie ukÂ³adajÂ±ce siÃª pÂ³atki szyszki sosny, ukÂ³ad liÂ¶ci na Â³odygach roÂ¶lin, segmentacja
owadÃ³w â€“ wszystko to wykazywaÂ³o zadziwiajÂ±ce posÂ³uszeÃ±stwo boskiej proporcji. - To nie do wiary! â€“
powiedziaÂ³ ktoÂ¶ gÂ³oÂ¶no. - Tak â€“ zauwaÂ¿yÂ³ ktoÂ¶ inny â€“ ale co to ma wspÃ³lnego ze sztukÂ±? WÂ³aÂ¶nie! Dobre pytanie. â€“ Langdon wyÂ¶wietliÂ³ kolejny slajd. BladoÂ¿Ã³Â³ty pergamin z rysunkiem sÂ³ynnej
nagiej postaci mÃªskiej piÃ³rka Leonardo da Vinci. â€“ CzÂ³owiek wetruwiaÃ±ski, nazwany tak na czeÂ¶Ã¦ Marka
Wetruwiusza, genialnego rzymskiego architekta, ktÃ³ry sÂ³awiÂ³ boskÂ± proporcjÃª w swoim traktacie O architekturze.
Nikt nie rozumiaÂ³ boskiej struktury ludzkiego ciaÂ³a lepiej niÂ¿ Leonardo da Vinci. EkshumowaÂ³ nawet zwÂ³oki,
Â¿eby mierzyÃ¦ dokÂ³adne proporcje budowy kostnej czÂ³owieka. On pierwszy wykazaÂ³, Â¿e ludzkie ciaÂ³o jest
dosÂ³ownie zbudowane z elementÃ³w, ktÃ³rych proporcje wymiarÃ³w zawsze rÃ³wnajÂ± siÃª fi. Studenci patrzyli na
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niego z powÂ±tpiewaniem. - Nie wierzycie mi? â€“ zapytaÂ³ wyzywajÂ±co Langdon. â€“ Wszyscy. ChÂ³opaki. I
dziewczyny teÂ¿. SprÃ³bujcie zmierzyÃ¦ odlegÂ³oÂ¶Ã¦ od czubka gÂ³owy do podÂ³ogi. Potem podzielcie jÂ± przez
odlegÂ³oÂ¶Ã¦ od pÃªpka do podÂ³ogi. Zgadnijcie, co wam wyjdzie. - Chyba nie fi?! â€“ powiedziaÂ³ jeden z futbolistÃ³w
z niedowierzaniem. - Tak, wÂ³aÂ¶nie fi. Jeszcze jeden przykÂ³ad? Zmierzcie odlegÂ³oÂ¶Ã¦ miÃªdzy ramieniem a
czubkiem palcÃ³w, a potem podzielcie przez odlegÂ³oÂ¶Ã¦ miÃªdzy Â³okciem a czubkiem palcÃ³w. Znowu fi. DaÃ¦ wam
jeszcze jeden przykÂ³ad? Od biodra do podÂ³ogi podzielone przez odlegÂ³oÂ¶Ã¦ od kolana do podÂ³ogi. Jeszcze raz fi.
Stawy dÂ³oni. Palce u nÃ³g. OdlegÂ³oÂ¶Ã¦ miÃªdzy krÃªgami. Fi, fi, fi. Przyjaciele, kaÂ¿dy z was jest Â¿ywym hoÂ³dem
zÂ³oÂ¿onym boskiej proporcji. - Przyjaciele, jak widzicie, ten chaos w otaczajÂ±cym nas Â¶wiecie ma swÃ³j
wewnÃªtrzny porzÂ±dek. Kiedy staroÂ¿ytni odkryli fi, byli pewni, Â¿e natknÃªli siÃª na element budulcowy, ktÃ³rym
posÂ³ugiwaÂ³ siÃª sam BÃ³g, konstruujÂ±c Â¶wiat. I wÂ³aÂ¶nie dlatego czcili MatkÃª NaturÃª. Przez nastÃªpne pÃ³Â³
godziny Langdon pokazywaÂ³ studentom slajdy dzieÂ³ MichaÂ³a AnioÂ³a, Albrechta DÃ¼rera, Leonarda da Vinci i
wielu innych, wykazujÂ±c zamierzonÂ± i rygorystycznÂ± wiernoÂ¶Ã¦ wszystkich tych artystÃ³w pÃªdzla i piÃ³rka zÂ³otej
proporcji w planach kompozycyjnych. Langdon odkrywaÂ³ przed nimi fi w wymiarach architektury rzymskiego Panteonu,
egipskich piramid, a nawet w budynku ONZ w Nowym Jorku. OkazaÂ³o siÃª, Â¿e fi jest obecne w strukturach sonat
mozartowskich, PiÂ±tej Symfonii Beethovena, jak rÃ³wnieÂ¿ w kompozycjach Bartoka, Debussyâ€™ego i Schuberta.
Na liczbie fi, mÃ³wiÂ³ dalej Langdon, opieraÂ³ siÃª nawet Stradivadius, aby obliczyÃ¦ dokÂ³adne miejsce i poÂ³oÂ¿enie
otworÃ³w rezonansowych w pudle swoich sÂ³ynnych skrzypiec. - Na koniec â€“ powiedziaÂ³ Langdon, podchodzÂ±c do
tablicy â€“ powrÃ³cimy jeszcze na chwilÃª do symboli. â€“ NakreÂ¶liÂ³ piÃªÃ¦ poÂ³Â±czonych ze sobÂ± linii, ktÃ³re
utworzyÂ³y piÃªcioramiennÂ± gwiazdÃª. â€“ Jest to symbol jednego z najbardziej imponujÂ±cych obrazÃ³w â€¦ Zwany
jest formalnie pentagramem, a staroÂ¿ytni nazywali go pentaculum â€“ jest to symbol przez wiele kultur uwaÂ¿any za
magiczny i boski. Czy ktoÂ¶ mÃ³gÂ³by powiedzieÃ¦, dlaczego? Stettner podniÃ³sÂ³ rÃªkÃª - PoniewaÂ¿ w pentagramie
linie dzielÂ± siÃª na czÃªÂ¶ci, ktÃ³re sÂ± zgodne z boskÂ± proporcjÂ±â€¦.â€• I tyle cytatÃ³w z â€žKodu Leonardo da
Vinciâ€•.
Leonardo da Vinci odkryÂ³, Â¿e proporcje poszczegÃ³lnych czÃªÂ¶ci ciaÂ³a ludzkiego sÂ± zgodne ze zÂ³otym
podziaÂ³em. CzyÂ¿ nie wydaje siÃª naturalne, Â¿e pole â€ženergetyczne czÂ³owiekaâ€• teÂ¿ powinno podlegaÃ¦
takiej strukturze?
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