
ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХІV Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 2-3 квітня 2014 р., 

Національний авіаційний університет / редкол. М. С. Кулик [та ін.]. – К. : НАУ, 2014. – С. 
411. 

 

УДК 1 (091) 

Ягодзінський С.М. 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ В ТЕРМІНАХ ТЕОРІЇ СТРУН 
 

Прагнення поєднати теорію відносності та квантову механіку в єдину фізичну 

«теорію всього» привели вчених до математичної моделі, відомої як теорія струн. 

В її основі лежить ідея інтерпретації елементарних частинок як результату 

коливання матерії на квантових відстанях, що зв’язало фундаментальні взаємодії 

(гравітаційну, електромагнітну, сильну, слабку) цілісною концепцією. 

Незважаючи на абстрактність, методологічно теорія струн може бути 

екстрапольованою на поле соціально-філософських досліджень, зокрема при 

осмисленні закономірностей, стану та тенденцій історичного процесу. І хоча 

філософсько-культурних, історико-філософських і прогностичних узагальнень 

історії достатньо, на нашу думку, вони не володіють темпоральною і просторовою 

універсальністю. Ідеалізовані критерії періодизації історії унеможливлюють 

застосування більшості підходів в умовах плинної сучасності. Про це свідчить 

постійне скорочення проміжку історичного аналізу. Якщо у роботах А. Тойнбі, 

О. Шпенглера, Д. Белла, К. Маркса та інших класиків соціальний час вимірюється 

тисячоліттями, епохами, ерами, то сучасні соціологічні теорії оперують 30-

річними періодами (А. Шлезінгер). 

Це наводить на думку про фрагментоване, спорадичне схоплення тла історії. Її 

цілісність, картографічність, направленість залишаються утаємниченими. Жодна 

концепція періодизації суспільного розвитку не витримує натиску сучасності. 

Темп змін руйнує будь-які ідеалізації суб’єкта історії, ставлячи під сумнів її 

рушійні сили, сенс і направленість. Особливо відчутно зазначена колізія 

проявилася в умовах постіндустріального суспільства, до темпу якого виявилися 

не готові традиційні підходи. 

Виникає питання: чи можлива взагалі сучасна філософія історії? А якщо так, 

то яка категоріальна база є її надійною основою? Історично склалося, що новітні 

наукові відкриття з легкістю трансформували соціокультурні детермінанти 

попередніх епох. Сократ присоромив Античність, Дж. Бруно зруйнував світогляд 

Середньовіччя; А. Ейнштейн і Н. Бор вказали шлях до нелінійності. У свою чергу, 

новітня теорія струн пропонує свій категоріальний апарат, який здатен змінити 

усталені пріоритети не лише точних, а й гуманітарний наук. 

У застосуванні до філософії історії першочерговим є завдання визначення 

струн історії – таких її елементів, коливання і резонанс яких породжують і 

приводять у дію усі механізми історичного процесу. За цих умов циклічні, лінійні, 

осьові й інші характеристики історичного часу втрачають причинно-наслідкове 

обґрунтування, що відкриває можливість тлумачити історію як мережу, натягнуту 

в чотиривимірному просторі: «минуле – сучасність – постсучасність – майбутнє». 

Для ілюстрації розглянемо струну війни. Різні її коливання породжують 

численну кількість історичного інструментарію: протистояння, ненависть, 

заздрість, агресія, санкції тощо. Амплітуда цих характеристик прямо залежна від 

усіх можливих детермінант суспільного розвитку, а, відтак, – одна струна історії в 

знятому вигляді містить у собі усе розмаїття історичного буття. 


