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ЧЕЛОВЕК И МИР В РОМАНЕ МАЙИ 

ЛУНДЕ «ИСТОРИЯ ПЧЁЛ» 
 

Козлова А.Г. (Харьков) 
 

Первый роман для взрослых читателей 

норвежской писательницы Майи Лунде «Истрия пчёл» 

(2015) в жанровом отношении сочетает в себе черты 

антиутопии и семейной саги. В хронотопе произведения 

автор соединяет три повествовательно-временных 

пласта: Англия 1852 года (повествование ведется от 

лица Уильяма Сэведжа), Америка 2007 (от лица 

потомственного пасечника Джорджа Сэведжа) и Китай 2098 (в роли рассказчика 

выступает китаянка Тао). Сюжетообразующую функцию выполняет при этом не 

только «история пчёл», но и семейные и экзистенциальные проблемы, не 

имеющие ни территориальных, ни временных границ. Название романа можно 

трактовать двояко: с оной стороны, речь идет об истории вымирания 

(«исчезновения») пчёл – феномене, который получил название «Синдром 

разрушения пчелиных семей», с другой – о разрушении семейных (родовых) и 

общечеловеческих (надродовых) связей. Обращает на себя внимание прямая 

вербальная перекличка: семья пчелиная (рой) – семья человеческая (род). А над 

всем этим – экологическая проблема, которая интерпретируется и как экология 

природы, и как экология души: проблема нарушения естественного баланса, 

разрушения природных связей и основ, которое приводит к общемировой 

катастрофе и ставит под угрозу существование человечества. Не случайно, 

подробно описывая устройство пчелиной семьи, автор проводит аналогию между 

природным предназначением каждого её члена (типа пчёл: рабочая пчела, трутень, 

пчела-матка) и той ролью, которую принимает на себя (добровольно или 

вынужденно) каждый из центральных героев произведения. Хотя в человеческом 

мире, пожалуй, не всё так однозначно, и наиболее эксплицитно такая аналогия 

выражена в антиутопических главах романа. Елена Рычкова обращает внимание и 

на именование героев в них, связанное с философским подтекстом произведения: 

имя Тао отсылает к одной из основных категорий китайской философии Дао 

(Путь); категория даосизма, подразумевающая невмешательство в естественный 

ход вещей, имеет название У-вэй (не случайно сына Тао, который должен стать 

символом спасения мира, зовут Вэй-Вень). 

 


