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I. Увод 

Гледането не е толкова просто, колкото изглежда 

Ад Райнхард  

Мнозина художници твърдят, че не могат да обяснят как творят, че картините им са 

плода на тяхното вдъхновение. Руският художник Василий Кандински, 

основоположник на абстракционизма, представя в трактата си „За духовното в 

изкуството" своята теория за живописта и идеите, които са повлияли творчеството на 

съвременниците му. Той прави смелото предсказание, че бързо приближаваме времето 

на съзнателни и аргументирани композиции, когато художникът ще бъде горд да 

нарече произведението си конструктивно. 

Съвременното изобразително изкуство се опитва да говори за неща, които ще бъдат 

видени, затова неговият език остава неразбираем за мнозина. Но този език може да бъде 

научен по-лесно, ако изучаването му се съчетае с изучаването на езика на геометрията.  

Когато четем статии на художествени критици, се натъкваме на понятия като хармония, 

стил, ритъм, равновесие (и по-рядко на по-добре дефинираните правила, симетрия, 

геометрия). Може би смятат, че разкриването на някакви „правила”, с помощта на 

които се постига равновесие в една композиция, би тривиализирало изкуството. За нас 

като ценители и на математиката, и на изкуството, разкриването на известни 

закономерности и правила би повишило изходното равнище, от което зрителят оценява 

дадена картина. 

В днешно време учениците се увличат от фотография и често от живопис, но не виждат 

какво общо би могло да имат те с математиката. За да повишим мотивацията им към 

изучаване на геометрията, можем да разкрием връзката между естетиката на 

художествените композиции и някои геометрични принципи. 

Да разгледаме няколко относително прости геометрични конструкции, които се оказват 

полезни при създаването и изучаването на равновесието в композицията на 

художествени произведения. След като ги опишем, ще ги реализираме с помощта на 

динамичен софтуер (Геогебра в нашия случай), за да илюстрираме как могат да се 

прилагат за изследването на различни картини (както класически, така и съвременни). 



II. Рабатмънт (Rabatment) 

Широко използван през 19-и век метод е т. нар. рабатмънт (rabatment). Методът се 

състои в това да се построи квадрат със страна по-късата страна на правоъгълника. Aко 

по-дългата страна е хоризонтална, построяваме квадрати съответно за лявата и за 

дясната страна, а в противен случай – за долната и за горната странa на правоъгълника. 

В традициите, при които хората четат отляво надясно, вниманието е фокусирано главно 

в левия квадрат и особено по дясната му страна: (Фиг. 1) 

 

Фиг. 1 Ляв рабатмънт в картина на Моне  

За да постигне по-въздействаща композиция, художникът може да добави диагоналите 

на двата квадрата и на правоъгълника (Фиг. 2).  

 

Фиг. 2 Рабатмънти при различно съотношение на страните на „рамката” и техните 

диагонали 

Фокусът на вниманието ясно се вижда в картините на Джото и на Богаднов-Белски 

(Фиг. 3). 

 



 

Фиг. 3 Рабатмънтът, приложен към картина на Джото (ляво) 

и на Богданов-Белски (дясно) 

Да създадем сега динамичен рабатмънт като специален инструмент в Геогебра. 

III. Създаване на инструмент рабатмънт в Геогебра  

Ще започнем с построяване на динамичен правоъгълник. Това може да стане по много 

начини, но ние ще се спрем на два, които се оказват най-подходящи за създаването на 

инструмент рабатмънт. 

Първи начин – построяваме като независими обекти връх на правоъгълника (точка А) 

и два плъзгача за неговите измерения a и b. За целта използваме бутона  и 

определяме интервала, в който да се менят  (в случая – [1, 10]). Построяваме B 

(противоположния връх в правоъгълника), като въведем в командния ред: 

 

 

Фиг. 4 Построяване на два противоположни върха на правоъгълник 

След това построяваме прави през A и B, успоредни на координатните оси (като преди 

това показваме координатната система):  



 

После използваме бутона за успоредна права:  

 

Да припомним, че за целта първо щракваме върху точката и след това – върху оста, 

успоредна на правата, която строим. 

Останалите два върха на правоъгълника можем да получим като пресечни точки на тези 

прави, т.е. като щракнем върху бутона   и след това =  последователно върху двете 

прави. 

След това построяваме правоъгълник с помощта на бутона   с върхове 

четирите точки и страни – отсечките 1a , 1b , 1c , 1d . 

 

Нека b a . Построяваме окръжности с центрове 4-те върха на правоъгълника и радиус 

b . За целта използваме бутона за построяване на окръжност по център и точка от нея 

(точката е другият край на отсечката b): 

 

Намираме пресечните точки на 4-те окръжности със страните на правоъгълника и 

построяваме съответно левия и десния рабатмънт на правоъгълника. След това 

построяваме диагоналите, които ни интересуват: 



  

Остава да построим квадрата, който се появява в центъра, когато 2b a b . (Ако е 

необходимо, придвижваме плъзгача и построяваме пресечните точки – върхове на 

квадрата.) 

 

Сега вече можем да скрием помощните обекти (правите и окръжностите) и да 

изследваме конструкцията за различни стойности на a  и b . 

  

Ясно е, че ако a b , остава само част от тази конструкция. Правим подобни 

построения и за правоъгълник с „основа”, по-къса от „височината”.  



  

След скриване на помощните обекти имаме конструкция, готова за изследване на 

картини. Но нещата ще станат по-удобни за потребителя, ако направим тази 

конструкция елемент от лентата с инструменти (една от важните черти на Геогебра е, 

че можем да добавяме към лентата с вградени инструменти собствени конструкции). 

Ето как в случая добавяме инструмент Рабатмънт: 

 

Избираме обектите от конструкцията (отсечки и четириъгълници):  

 

Входните параметри (точка и 2 числа) се вмъкват автоматично: 

 

Именуваме бутона (по-късно можем да добавим и подходяща икона):  



 

Бутонът вече е готов! След като щракнем върху него, трябва да въведем точка, първо 

число (или името на параметър-плъзгач) и второ число (или името на параметър-

плъзгач).  

 

Цялата конструкцията на правоъгълника с 2 рабатмънта и съответните диагонали се 

появява на екрана.  

Втори начин – построяваме две точки (краищата на диагонал на правоъгълник) като 

независими обекти. (Ако искаме да изследваме отношението на някои отсечки, трябва 

допълнително да показваме динамично дължината им.) 

Продължаваме подобно на Първия начин и построяваме правоъгълник, в който точките  

A и B се движат свободно (като независими обекти). 

 



Подходящо е да именуваме така конструираните бутони за рабатмънт с различни 

имена (подсказващи какви входове очаква конструкцията), например RabatmanPNN  

(точка, число, число) и RabatmanPP (точка, точка).  

Сега вече можем да изтрием конструкциите.  

Освен това построяваме два плъзгача, за да ги използваме заедно с бутона 

RabatmanPNN, и две точки, за да разполагаме картините, които ще изследваме.  

 

IV. Вмъкване на картинки върху екрана на Геогебра 

За да изследваме конкретна картина (запазена предварително в графичен файл), ще я 

покажем на екрана на Геогебра посредством бутона Insert Image за вмъкване на образи. 
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За да можем да променяме размера на картината, като запазваме пропорциите, удобно е 

да свържем два от върховете на ‘рамката” с  две предварително построени точки, 

например A  (независим обект) и B  – на хоризонтална права през A  (успоредна на 

абсцисната ос). 

 

Да пуснем сега в действие бутона Рабатмънт  върху картини на известни майстори на 

живописта и да изследваме техните композиции. Ето няколко експеримента с картини 

на известни български художници от 20-и век:  

 

  



 

Вече може да продължите с изследването на други картини, като включите любимите 

си произведения на представители на различни течения -- класици и модернисти.  

V. Някои по-прости геометрични конструкции за изследване на 
художествени композиции  

a. Централен ромб 

Главната идея (логическото ударение) на дадена картина често се оказва във 

вътрешността на ромб с върхове средите на страните на правоъгълната рамка: 

  

   
http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d25038.html 

 

Задача 1. Постройте бутон Ромб в Геогебра за изследване на художествени 

композиции.  

Упътване . Започнете с построяването на правоъгълник (както при Рабатмънта).  

http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d25038.html


b. Правилото на третините 

Това правило е прост метод, който можем да използваме не само като инструмент за 

изследване на произведенията на прочути художници, но и за да подобрим собствените 

си композиции (когато рисуваме или правим снимки).  

На чертежа по-долу (Фиг.5) правоъгълникът е разделен с две хоризонтални и две 

вертикални отсечки (като всяка двойка го дели на три еднакви ивици). Правилото на 

третините гласи, че пресечните точки на тези отсечки са специални (отбелязани са с 

черни кръгчета), защото привличат окото на зрителя. На английски се наричат power 

points (да не се смесва с едноименния софтуер). 

         

Фиг. 5 Правилото на третините и специалните точки  

Ето правилото на третините в действие (в хоризноталната си версия): 

  

 



И вертикалната му версия: 

  

И в двете картини по-горе главата на жената е разположена в централната третина на 

правоъгълника, но позицията на ръцете е определяща за постигнатото равновесие. 

Когато прилагаме едновременно вертикалната и хоризонталната версия на правилото 

на третините, получаваме централен квадрат, който (също както върховете си) играе 

специална роля. Ето няколко примера с картини на френски импресионисти: 

  

Правилото на третините е много полезно и за доброто разположение на обектите в 

една фотография (например хоризонтът е добре да заема горната третина на пейзажна 

снимка): 

  



  

Задача 2 Направете няколко дигитални снимки на пейзаж, като приложите правилото 

на третините в поне една от тях. Обяснете коя версия изглежда „най-уравновесена”. 

Задача 3 Създайте бутони Thirds (вертикална и хоризонтална версия). 

Задача 4 Изследвайте класически и модерни картини с всички създадени от вас 

инструменти за изследване на художествени композиции 

Упътване. Вмъкнете картини от виртуалните галерии в Интернет, като следвате 

инструкциите от точка IV. Използвайте последователно различните композиционни 

бутони, например:  

  

  



VI.  Златното сечение в изкуството  

Най-известният математически инструмент за създаване и изследване на художествени 

композиции е златното сечение. Определя се като точката, която дели дадена отсечка 

на две части a и b по такъв начин, че отношението на по-дългата (a) към цялата (a+b) е 

равно на отношението на по-късата (b) към по-дългата т.е. a/a+b = b/a:  

 

Златното сечение се означава традиционно с гръцката буква Φ. Правоъгълник, чиито 

страни са в отношение Φ, се нарича златен правоъгълник. Такъв правоъгълник се среща 

често в композициите на художници и архитекти още от древността: 

 

 
http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d25039.html 

Най-характерното за златния правоъгълник е, че ако „отрежем” от него квадрат, 

получаваме пак златен правоъгълник. Като продължим този процес, получаваме редица 

от златни правоъгълници (Фиг. 6). 

http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d25039.html


 

Fig. 6 Редица от златни правоъгълници 

Задача 5. Постройте редица от златни правоъгълници в Геогебра.  

Упътване. Постройте най-напред един златен правоъгълник (Фиг.7): 

 Постройте единичен квадрат (в синьо). 

 Постройте отсечка, свързваща средата на основата със срещуположен връх.  

 Използвайте тази отсечка като радиус на окръжност с център средата на 

основата. Пресечната точка с продължението на основата определя втория връх 

на златния правоъгълник. 

 

Фиг. 7 Построяване на златен правоъгълник 

Задача 6. Постройте дъга от 90
ο  

във всеки квадрат от редицата златни правоъгълници, 

за да получите златна спирала (Фиг. 8): 

 

Fig. 8 Построяване на златна спирала 

Задача 7. Постройте очите на златния правоъгълник (Фиг. 9) и създайте съответен 

бутон Eyes за определянето им в произволен динамичен правоъгълник. 



Упътване:  

1. Начертайте диагоналите на правоъгълника.  

2. Постройте средите на всеки полудиагонал. 

 

Фиг. 9 The eyes of a rectangle 

Тези точки (означени със сини кръгчета на Фиг. 9) се наричат очи на правоъгълника.  

Разположението на златното сечение върху страните на правоъгълник създава 

конструкция от отсечки, която зависи съществено от отношението на основата към 

височината му: 

 

Task 8. Създайте бутони върху основата на златното сечение и изследвайте картини. 

Опишете какво наблюдавате. 
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VII. Динамични мини-проекти 

1. Направете снимка на пейзаж по два начина, така че да отразяват определени цели. 

Изследвайте ги с помощта на динамични конструкции и ги редактирайте чрез 

изрязване. 

2. Аранжирайте за снимка по два начина: 

 6 участника на парти за рожден ден, седнали около маса 

 клас от 24 ученика и техния учител  

 цветя и плодове  

 парфюми за реклама  

Изследвайте резултата с динамични конструкции и направете корекции при 

необходимост.  

3. Направете реклама по два начина на: 

 вашето училище 

 вашено хоби 

 натурален сок 

 Стария град 

Изследвайте резултата с динамични конструкции и направете корекции при 

необходимост. 

4. Направете по два начина покана за: 

 празник на математиката (физиката, музиката, цветята, спорта) 

 бал с маски 

 празник за рожден ден 

Изследвайте резултата с динамични конструкции и направете корекции при 

необходимост.  

5. Постройте динамична композиция в стил Макс Бил. 

 
6. Изследвайте с динамичната конструкция, с помощта на плъзгачите и точките, 

предложените обекти или други подобни на тях (т.е. с ротационна симетрия). 

 
http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d25040.html 
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7. Създайте модели на обекти около Вас, базирани на ротационна симетрия. (резбовани 

тавани, чинии др.) 

http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d25004.html 

8. Намерете снимки на картини на българския художник Иван Милев и изследвайте с 

динамичните инструменти.  

http://www.ivan-milev.com/ 

   

   

   

http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d25004.html
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