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Всі травми – з дитинства, кожна погана 
дитина – насправді недолюблена та пригнічена.  

            

У статті визначається та проводиться аналіз особливостей відображення психології підлітків в романі Джея 
Ашера «13 причин чому». 
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Книги Джея Ашера отримали високу 
популярність у всьому світі. Його романи 
перекладені більш як на 40 мовах світу, а 
сумарна кількість тиражу його книг уже 
перевищили 3 мільйони екземплярів. Дебютний 
роман Джея Ашера – «13 причин чому», став 
бестселером «New York Times», а після 
екранізації у 2017 р.  роман набув світової слави.    

Джей Ашер – це відомий романіст, людина, 
яка висуває найважливіші питання сучасної мо-
лоді, письменник, який тонко у своїх романах 
передає настрої та внутрішній світ своїх героїв.   

Мета статті полягає у дослідженні 
особливостей психології у підлітків в романі 
Джея Ашера «13 причин чому».  

Для досягнення поставленої мети нами було 
передбачено розв’язання таких завдань: 

- висвітлити власне бачення особливостей 
відображення внутрішнього світу Ханни, 
головної героїні в романі Джея Ашера 

-  узагальнити причини, які спонукають 
молодь робити останній крок у житті 

- дослідити, які символи використовує у 
романі Джей Ашер 

Об’єктом дослідження виступає роман 
американського письменника ХХІ ст. Джея 
Ашера «13 причин чому». 

Практичне значення отриманих результатів: 
основні положення та висновки статті можуть 
бути використані викладачами ВНЗ та 
вчителями середніх шкіл на уроках української 
літератури, а також на уроках психології та   
додаткових заняттях з учнями.  

   Наукова новизна. В даній статті вперше 
виконаний комплексний аналіз внутрішнього 
світу підлітків, чинники, які формують харак-
тер і проаналізовано причини чому діти пово-
дять себе погано та зважуються на відчайдушні 
кроки. У процесі вивчення теми було проаналі-

зовано мотиви та символи роману, що допомог-
ли кращому сприйняттю та розумінню твору. 

Вступ. Підлітковий вік називають перехід-
ним, тому що у цей період відбувається перехід 
від дитинства до юності, від незрілості до зрі-
лості. Ця особливість проявляється в фізич-
ному, розумовому, моральному, соціальному 
та духовному розвитку особистості. 

Проблема суїциду існує досить давно, у 
кожному поколінні описувалися, розглядалися 
та були намагання запобігти добровільній 
смерті, але, на даний час, ця проблема є досить 
актуальна, особливо для підлітків. 

Підлітки – дуже складні людські істоти, хоча 
батьки, вчителі намагаються переконати себе та 
інших, що це не так.  У їхньому житті буває бага-
то змін та стресів. Змінюється їхнє тіло, зміню-
ються інтереси, змінюється світ навколо них. І як-
що мозок дорослих вміє пристосуватися до змін, 
відрізнити несправжнє і розуміти, що більшість 
проблем у нашому житті – явище змінне та вирі-
шуване, то в молодих людей захисний механізм 
ще не повністю сформований та будь-яка дріб-
ниця здається їм фатальною і здатною зруйнува-
ти їхнє життя назавжди. Добре, коли є друзі, здат-
ні підтримати у важку хвилину або улюблене за-
няття, яке дозволяє відволіктися. Найгірше, коли 
підліткам немає на кого опиратися, з ким 
поговорити, тоді, коли в їхньому житті дійсно 
серйозні, а не ілюзійні проблеми. 

Проблема сексуального насильства в школі та 
підліткових самогубств дуже делікатна й болюча 
і, водночас, надто складна. Потрібно мати велику 
сміливість, такт, емпатію, щоб обговорювати такі 
питання. Подібна тематика нечасто зустрічається 
в романах та в серіалах, але спроба Джея Ашера 
та   Netflix залучити до розгляду таких проблем, 
заслуговує на повагу та подяку.   

Джей Ашер – американський письменник 
сучасних романів про підлітків. Найвідоміший 
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роман - «13 причин чому», який був 
опублікований в 2007 році. 

  Твір присвячений темі підліткового суїци-
ду. Книга стала найкращим бестселером за вер-
сією «New York Times» в 2011 році. За мотива-
ми книги у 2017 році розпочалися зйомки 
компанією Netflix. Серіал та роман викликали 
широку дискусію серед суспільства, оскільки 
показували, багато негативних сторінок життя 
молоді – секс, алкоголь, наркотики, насильство.   

Поштовхом до написання роману стала 
реальна історія, яка відбулася з членом родини 
Джея Ашера. Більшість подій, що описані в книзі, 
засновані на реальних подіях, які зібрав автор, 
опитуючи знайомих, сусідів, випадкових людей. 

Цікавим є те, що на початку автор хотів дати 
іншу назву книзі, а саме «Дюжина Бейкер: 
автобіографія Ханни Бейкер», натякаючи при 
цьому на цифру 13. 

 Не можна не згадати і того факту, що імена 
персонажів роману містять свій підтекст. На-
приклад, Ханна – уособлює в собі паліндром, 
що символізує дві сторони касети, а її прізвище 
Бейкер з англійської «пекар».  Клей (з англій-
ської «глина») показує, що його бачення світу, 
ситуацій на початку книги, серіалу -  пластичні 
і він їх «обпікає»         

У романі «13 причин чому» Джей Ашер ви-
користовує ланцюг незначних подій, які мо-
жуть змінити відношення суспільства до під-
літка, зруйнувати його репутацію і підірвати ві-
ру в себе. Це ніби снігова лавина, що почина-
ється з маленької сніжинки.   

Роман розпочинається тим, що учениця старшої 
школи містечка Ліберті на ім’я Ханна Бейкер 
здійснює самогубство. Перше, що бачить читач, 
або глядач серіалу – це її комод у шкільному 
коридорі, прикрашений відкритками і квітами.  

Траур по Ханні закінчився, а школа повністю 
обклеєна плакатами з пропагандою насолод 
життя і телефонами гарячої лінії самогубств. 

Вчинок Ханни Бейкер не був спонтанним. 
Головна героїня свідомо готувала себе та 
оточуючих до своєї смерті: вона записала своє 
передсмертне послання – якраз ті 13 причин, 
які підштовхнули її до самогубства. 

Книга і серіал обертаються одночасно у двох 
часових проміжках: у минулому і в теперішньому. 
Минуле розповідає про те, що саме змусило 
Ханну записати касети і далі накласти на себе 
руки. А теперішнє показує як Клей страждає та 
мучить себе питаннями, бродить по місту і з 
жахом чекає касету зі своїм іменем. 

У ході прослуховування касет виявляється, 
що сучасні діти – жорстокі та безсердечні, 

готові мучити один одного за популярність та 
чистоту своєї репутації.        

 Така тема не є новою: фільми про те, що в 
школах є багато спільного з концтаборами і 
в’язницями строгого режиму, вже випускає не 
одне покоління.   

«13 причин…» додають до вічного сюжету 
про «гидке каченя» тільки технології: учні по-
головно тримають у руках телефони (ай фони), 
сидять у соціальних мережах і поширюють 
компрометуючу інформацію один на одного з 
блискавичною швидкістю американського 
мобільного Інтернету.  

На фоні цього рішення: поширити свої 
передсмертні записки на власника, який уже 20 
років вважається застарілим, виглядає логіч-
ним аналогом, вважає Ханна.  

  Історія Ханни Бейкер несе в собі глибокий 
сенс. Головна ідея книги, а пізніше і серіалу – 
показати, вплив суспільства на чуже життя, всю 
його жорстокість, байдужість до горя і проблем 
окремих підлітків. Велика кількість людей за 
своєю природою  – це великі егоїсти. І серіал, і 
книга «13 причин чому» яскраво демонстру-
ють,  що люди, в першу чергу, прагнуть задо-
вольнити власні потреби. 

Більшість героїв були зайняті своїми проб-
лемами, адже їм ні до чого був чужий біль. Алекс, 
Джесіка, Маркус, Зак, Брайс навіть не хотіли 
помітити проблем оточення, не прагнули поба-
чити, як однокласник чи то знайомий перестав з 
усіма спілкуватися та ходив весь час засмучений, 
адже іноді достатньо просто декілька слів, щоб 
дізнатися причину.  

Джей Ашер вирішує більшість проблем ре-
алізмом та справедливістю. Охоплюючи такі пи-
тання, як почуття особистої гідності, індивіду-
альність, плітки, романтика, сексуальне насиль-
ство, підлітки та депресія, досвід головної героїні 
і її підлітків можуть резонувати з багатьма моло-
дими читачами. Кожен може взяти роман для 
переосмислення свого життя, аналізуючи його 
аспекти. Автор дає батькам, вчителям, студентам 
цікаву та корисну відправну точку для багатьох 
складних тем, які занадто часто у суспільстві 
залишаються без уваги.  

Одні із найгірших поведінок у творі «13 
причин чому» вмотивовані егоїзмом персонажів. 
Герої приймають ряд ризиків через свої 
егоїстичні вчинки, але рідко коли прагнуть зали-
шатися  добрими.  Прикладами такої поведінки є: 
Тайлер, своїми фотографіями опускався до   вуль-
гаризму, Маркус намагався докучати Ханні в барі 
«Роузі», Дженні Курц збила знак «Стоп», прихо-
вуючи причину алкогольного сп’яніння. В кож-
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ному з випадків персонажі ігнорують благопо-
луччя інших людей. 

Роман пропонує, що здорове, щасливе 
суспільство потребує турботи про інших. Люди 
повинні дивитись на себе і враховувати почуття 
оточення. До кінця роману Клей сприймає це 
близько до серця, коли він звертається до Скай 
в шкільному коридорі.  

Джей Ашер у своєму романі використовує 
низку символів, які допомагають підкреслити 
багатозначність, смислову глибину створюваних 
ним образів. Правильне  тлумачення символів 
сприяє глибокому і вірному прочитанню роману.  

Нерозуміння символічної природи образів, 
навпаки, може привести до грубих помилок в 
тлумаченні тексту, до спотворення авторського 
задуму. Символи завжди розширюють смислову 
перспективу твору, дозволяють читачеві на 
основі авторських «підказок» вибудувати ланцюг 
асоціацій, що зв'язує різні явища життя. 

Автор використовує у романі такі символи: 
знак, касети, магнітофон, касетна стрічка, шрам. 

Зламаний знак зупинки відображає нездат-
ність або небажання персонажів зупинити нега-
тивні емоції або ж негативні ситуації в їхньому 
житті. Ряд трагедій в книзі – автокатастрофа, 
зґвалтування Джесіки, самогубство Ханни – 
можна було зупинити, якби люди зробили кра-
щий вибір, а перехожі не були б лише спосте-
рігачами, а намагались  прикласти більше 
зусиль, щоб зупинити це. 

Шрам Ханни є фізичним відображенням її 
емоційного болю. Шрам появився після того, як 
Джесіка вдарила подругу, звинувачуючи у зраді. 
Знак, що залишився після удару– щоденне 
нагадування Ханні про непорозуміння з Джесікою 
та недостачу вірних друзів, почуття, які вона 
відчувала щоразу як бачила себе в дзеркалі. 
Кожного нового дня Ханна була заново зраджена, 
її емоційна рана боліла все більше і більше. 

Касетні магнітофони – центральний символ 
книги. Так як вони приносять переживання та 
неприємні моменти в житті Ханни і виставляють 
напоказ всі негативні риси кожного, кого 
стосуються касети. Касети – втілення правди та 
помсти. Хоч вони й розкривають реальність за 
кулісами, але й також заперечують дійсність. 

Здатність слухача призупинити, зупинити та 
перемотувати їх по бажанню – є яскравим 
нагадуванням   про те, що реальне життя не може 
бути призупинене чи перемотане. Наші дії 
незмінні та їх наслідки повинні бути вирішені.   

Роман « 13 причин чому» вміщує в собі 
деталі знущань та суперечок , які сприяють 
самогубству Ханни та іншим прикрим 
інцидентам протягом усієї історії. Хоч 
більшість таких епізодів є вигаданими, але вони 
є доволі реалістичними і роблять цей роман для 
обговорення, перестраховкою від залякувань.  

Ашер використовує у романі  творчу структуру 
історії, випереджаючи точку зору, щоб розповісти 
свою історію та разом з тим зберегти очікування. 
Твір вміщує паралельні історії, що чергуються з 
декількома реченнями за участі Клея в 
теперішньому, появлення Ханни, яка була в 
минулому. Частина історії Клея розповідається  
через потік свідомості, метод теперішності, в якому 
виражаються думки та почуття в непереривному 
потоці слів. Автор також використовує унікальні 
методи форматування, вставляючи курсив, щоб 
вказати записаний голос Ханни та символи, що 
являють собою функції «зупинки» та «паузи» і « 
почати» касетного програвача.  

Висновок. Як і герої, кожен з нас має бути 
відповідальним за свої вчинки. Нам залишається 
тільки здогадуватись, як наші слова та дії прино-
сять біль тим, хто нас оточує. Але навіть те, що 
Ханна  жертва – її гостре сприйняття всього, що 
оточує – це також є яскравим прикладом того,  що 
будь-яка людина має бути сильною, це стосу-
ється не лише підлітків, а всіх людей на землі, 
кожен має навчитись пережити той момент, коли 
здається, ніби весь світ зруйновано, і що в усе, у  
що вірили стає непотрібним та дріб’язковим, 
момент найсильнішого внутрішнього болю та 
розчарування.  

Ханна –переконливий приклад того, що варто 
завжди бути стійкою та сильною і не здаватись 
під натиском суспільної думки, але самогубство 
головної героїні, на жаль, не дає нам бажання 
залишатись на її стороні, бо Ханна повинна була 
подумати про своїх батьків, які до кінця свого 
життя картали себе, за скоєне донькою.
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