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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ У КОМУНІКАТИВНІЙ 

СИТУАЦІЇ РЕВНОЩІВ 

 

Поняття “ревнощі” хвилювало людей з давніх часів, свідченням 

чого є чимало художніх творів – прозових і поетичних, музичних, 

живописних тощо. У Біблії, у піснях Соломона, це почуття 

порівнюється зі “смертю, з жаром та полум’ям шеолового вогню”. 

Шекспір порівнював це почуття у своєму романі “Отелло” із 

“зеленооким монстром”. Американський вчений Л. Джонсон писав: “… 

якщо полічити жертви жахливих битв, описаних в історії, і жертви 

ревнощів, то останніх буде набагато більше”.
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Отже, порівняння ревнощів з монстром, смертю, шаленістю, 

жахливими битвами, землетрусом викликає зацікавленість не лише в 

людей мистецтва, але й науковців. 

Услід за С. Мамонтовим, можна виділити чотири види ревнощів: 

тиранічні, від ущемлення, привиті, переведені (вульгаріс).
2
 Тиранічні 

ревнощі – це вибухова суміш великої руйнівної сили, що складається з 

кохання і ненависті. Ревнощі від ущемлення – ранять не стільки серце, 

скільки самолюбство. Привиті ревнощі – це коли будь-хто доводить до 

відома чи підказує, що слід звернути уваги на поведінку партнера 

(наприклад, як вірний друг Яго підказав Отелло, що слід звернути увагу 

на поведінку Дездемони). Переведені ревнощі (вульгаріс) – коли 

кохання пройшло і людей пов’язує тільки спільна нерухомість. 

Згідно визначення, ревнощі – болісне почуття, викликане сумнівом 

у вірності, коханні, стражданням від прихильності партнера до когось 

іншого, підозрою у зраді.
3
 Вебстерський словник дає таке визначення: 

“Jealousy is a state of fear, suspicion or envy caused by a real or imagined 

threat or challenge to one’s possessive instincts.”
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Отже, ревнощі – досить стійке емотивно-оцінне ставлення суб’єкта 

до об’єкта, викликане порушенням основних морально-етичних норм з 

боку об’єкта у сфері особистісних стосунків. Це почуття є проявом цілої 

низки емоцій, перш за все – смутку, гніву, ненависті, зневаги, страху, 

безнадії. Кожна з названих емоцій може виникати внаслідок постійної 

підозри, усвідомлення загрози, випадкового засвідчення дружньої 

розмови, проявів поваги між партнером і суперником, випадкових 
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чуток, пліток та очевидного виявлення зацікавленості партнера кимось 

іншим. 

Оцінювання стосунків партнера і суперника здійснюється по-

різному, залежно від того, як особистість сприймає саме існування 

суперника. І, зазвичай, різні оцінки відповідно до обставин провокують 

різні емоційні відгуки особистості, розрізняють такі форми ревнощів:
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ревнощі-підозра, ревнощі-усвідомлення і ревнощі як результат 

зневаги. 

Ревнощі-підозра виникають у тому випадку, коли поведінка 

партнера починає інтерпретуватися як припустима чи потенційна 

невірність. Дані припущення торкаються як сучасності, так і майбуття. 

Ревнивець підозрює, що партнер збирається зав’язати стосунки десь на 

стороні чи вже їх із кимось підтримує. Проте, доказів у ревнивця ще 

може і не бути, але він сподівається їх отримати. 

Ревнощі-усвідомлення – пряме переконання, що партнер зраджує, 

у результаті свідчення інтимних сцен і випадкових незаперечних 

доводів. Найсильнішими почуттями при такій формі ревнощів є гнів та 

горе. Ревнивець уважає свого суперника більш привабливим і це 

підсилює страх кінцевої втрати партнера. 

Ревнощі як результат зневаги – емоційне хвилювання й ураження 

самолюбства ревнивця, викликане браком уваги з боку партнера.  

Кожній вище наведеній формі ревнощів притаманні свої, цілком 

індивідуальні почуття та хвилювання, що впливають на поведінку і стан 

комунікантів.  

Ревнощі реалізуються в дискурсі; дискурс ревнощів 

характеризується певною специфікою характера комунікації, а тому має 

такі ознаки: 

 неофіційність, 

 емоційність,  

 конфліктність. 

У цьому дослідженні залишаються поза увагою ситуації, пов’язані з 

проявами професійних чи дитячих ревнощів, і розглядаються ці почуття 

у контексті інтимних, тобто тісних, близьких стосунків двох дорослих 

людей (різної статі). 

Лінгвістів цікавить мовний прояв вказаного почуття у процесі 

комунікації та ситуації, у яких воно виникає. Когнітивний та 

афективний аспекти тісно пов’язані з проявами цього почуття в 

міжособистісних та соціальних стосунках між членами романтичного 

“любовного трикутника” (“love triangle”), що потребує з’ясування 

попередніх чинників виникнення ревнощів. 

У сучасних дослідженнях виділяється шість попередніх чинників,
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що взаємодіють один з одним і можуть впливати на вербалізацію 
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ревнощів, зокрема це: 1) біологічна стать, 2) культура, 3) особистість, 

4) відносні чинники, 5) ситуативні фактори; 6) стратегічні дії. 

Щодо біологічної статі, то тут ревнощі розподіляють на сексуальні 

та емоційні. Чоловіки перш за все ревнують, якщо підозрюють жінку в 

сексуальній зраді, а жінки ревнують чоловіків, якщо встановлюють факт 

емоційного спілкування свого партнера з іншими жінками, чи, просто 

кажучи, помічають закоханість. Чоловічі ревнощі спрямовані на те, щоб 

перемогти свого сексуального суперника. Стосунки з партнершою 

хвилюють його набагато менше. Жінки ж, навпаки, більше стурбовані 

стосунками і куди менше – перемогами над сексуальними 

суперницями.
7
   

Про ревнивих чоловіків згадується набагато частіше, ніж про жінок. 

Це пояснюється тим, що вони сильніше зляться  і аргументи в них 

(невербальні) вагоміші. Жінки частіше за все просто страждають і 

опускають руки, усвідомивши сам факт зради. Вербальне вираження 

цього почуття, як і загалом будь-якого іншого, залежить від статі, віку, а 

також від соціального, освітнього й культурного чинників.  

Теорія статеворольових стереотипів виділяє два образи: чоловічий і 

жіночий.
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 Типово чоловічий образ – це набір рис, пов’язаний із 

соціально необмежуючим стилем поводження, компетенцією і 

раціональними здібностями, активністю й ефективністю. Типово 

жіночий образ, навпаки, включає соціальні й комунікативні уміння, 

теплоту й емоційну підтримку. Лінгвісти і психологи відзначають, що з 

погляду статеворольових стереотипів, чоловік займає в суспільстві й у 

родині більш високе, важливе положення, ніж жінка. Жінка, у свою 

чергу, у більшості випадків займає підлегле положення в сім’ї і 

суспільстві. Це впливає на мову чоловіка і жінки. Дослідники вказують 

на те, що в мові чоловіків частіше зустрічаються застережувальні 

речення, ніж у мові жінки.
9
 У застережувальних висловлюваннях 

чоловіки частіше використовують імперативні речення або з 

модальними дієсловами, що додає їх мові більшої категоричності. У 

мові жінок імперативні судження, здебільшого, пом’якшуються 

ласкавими словами або ласкавим звертанням.  

Як свідчать дослідження, чоловіки часто використовують 

категоричні елементи висловлювань none, never, absolutely. Таке 

мовлення дозволяє швидко й ефективно укладати договори та є 

ефективним засобом нав’язування іншим своєї волі. Якщо чоловік 

застосовує подібний стиль у сімейному спілкуванні, він уважається 

грубим і невихованим. У міжособистісній комунікації чоловіки 

перебивають один одного лише тоді, коли налаштовані агресивно чи 

відчувають конкуренцію. У суперечках, дискусіях вони використовують 
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фразеологічні й термінологічні одиниці впливу на адресата, які стають 

важливим тактичним прийомом.
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Мовлення жінок, значно відрізняється від чоловіків. Жінки можуть 

почати розмову про один об’єкт, у середині речення перескочити на 

інший, а потім без попередження повернутися до першого, одночасно 

згадавши про щось стороннє. Їм часто приносить задоволення сам 

процес спілкування. Внаслідок цього вони поводяться зі словами з 

поетичною вільністю і не соромляться перебільшувати заради 

“красивого” слівця. Чоловіки при цьому приймають на віру кожне слово 

й відповідно реагують. 

Спілкування натяками властиве в основному жінкам. Коли одна 

жінка говорить натяками з іншою, проблем не виникає – жінки дуже 

чутливі і швидко схоплюють реальний зміст сказаного. Спілкування 

такого роду для чоловіків нетипове. 

Увагу лінгвістів привертає той факт, що комунікативна поведінка 

чоловіків і жінок відрізняється залежно від норм відповідної культури. 

Слід пам’ятати про певні розбіжності в соціально-статусних стосунках 

між чоловічою та жіночою статтю, які сформувалися історично в 

соціумах різних частин світу. Культурний устрій, який укорінився в 

країнах Європи та США, забезпечує сьогодні жінкам певні привілеї. І 

жінки використовують ці переваги у конфліктах з чоловіками, 

демонструючи “ображену гідність”: “… it’s the nastiest thing? By a long? 

Long way? That you’ve said to me in twenty years.”
11

 

Гендерна диференціація значною мірою репрезентована на 

фонологічному і дискурсивному рівнях і меншою мірою на лексичному 

й синтаксичному рівнях.  

 

 

Поведінка людини, що ревнує, не завжди передбачувана і залежить 

від конкретної особистості, культури та культурних традицій країни, в 

якій людина проживає, бо кожен бачить і оцінює світ індивідуально, 

базуючись на тому, що пропонує йому етнічна культура. У цьому 

культурно сформованому світогляді, який включає до себе погляди на 

міжособистісні стосунки, людина повсякчас зростає духовно. При 

цьому індивід може критично ставитись до культурних поглядів іншої 

людини і намагатися нав’язати їй власні. Порушення вироблених віками 

культурних традицій соціуму нерідко створює непорозуміння у 

спілкуванні комунікантів. 

Одним з найважливіших агрументів генетичного базису ревнощів є 

те, що вони зустрічаються абсолютно в усіх культурах. Тому існує 

думка, що ревнощі не знають національності. Проте, дослідження 

доводять інше. Існують суспільства, де чоловіки мають велику кількість 
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жінок (так звана полігінія), до того ж жінки і не думають ревнувати 

одна одну до тих пір, поки їх коханий чоловік не віддасть перевагу 

одній з них та її дітям. Саме так існують на землі культури, в яких 

дозволено багатомужжя (так звана поліандрія) і в яких не дуже часто 

почуєш про чоловічі ревнощі. Проте, у більшості європейських країн 

подружня невірність часто приводить до розриву сімейних стосунків. 

Універсальним для всіх культур убачається той факт, що люди 

здатні розглядати стосунки з суперником як явище, що погрожує їх 

міжособистісним взаємовідносинам у сім’ї, а також те, що їм відомі 

засоби та способи захисту таких взаємовідносин.  

Безумовно, що стать, вік, освіта, світогляд, соціальний статус, 

культура, до якої належить мовець, психологічна характеристика 

(наприклад, темперамент) та те, у якій соціальній чи психологічній ролі 

він виступає в ситуації ревнощів, зумовлюють його мовленнєву 

поведінку. Важливим є як предмет бесіди, так і те, про що говорять 

співрозмовники. Побудова комунікативного процесу в ситуації 

ревнощів регулюється чисельними правилами, дослідження яких ще 

далеко не завершене. До них слід віднести насамперед норми та 

настанови, які регулюють поведінку людини в суспільстві: це правила 

моралі, мовленнєвого етикету тощо. 

Під культурою спілкування розуміється розвиненість умінь 

здійснювати комунікацію згідно з нормами, що історично склалися в 

певному мовному колективі з урахуванням психологічних механізмів 

впливу на адресата, а також використанням лінгвістичних засобів і 

способів реалізації такого спілкування, з метою досягнення найбільш 

запланованого прагматичного результату. 

Неможливо не поділити думку, наведену в праці Р. Портер,
12

 про те, 

що культура спілкування є багатоплановим явищем, яке постає у 

вигляді певних рівнів, зокрема: 1) культури мислення; 2) комплексу 

мовних і немовних знань; 3) суми навичок та вмінь, що забезпечують 

такі ознаки висловлювань, як логічність, експресивність, стилістична 

адекватність тощо; 4) уміння планувати дискурс і скеровувати його з 

метою здійснення мовленнєвого впливу на адресата. 

Під культурою спілкування слід розуміти використання і 

невербальних чинників, що супроводжують передачу інформації, до 

яких відноситься, наприклад, кінесика (body language) та проксеміка 

(use of space). 

Поведінка, котра в одній культурі розглядається як груба і 

неприпустима, може позитивно оцінюватися в іншій. Так, наприклад, 

західна культура розглядає прямий погляд в очі співрозмовника як 

свідчення відкритості намірів, щирості і прямоти. Але у східних, 

зокрема в Японії і в мусульманських культурах, прямий погляд 
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оцінюється як прояв агресивності, грубості, нескромності або 

безсоромності. Таким чином, при аналізі невербальних компонентів 

комунікації завжди необхідно враховувати не лише конкретну ситуацію 

спілкування, а й культурний контекст. 

Отже, визнання ревнощів одним із найсильніших негативних 

почуттів зумовлює визначення комунікативної ситуації ревнощів як 

адекватної при аналізі реалізації емотивних висловлень негативної 

оцінки; соціокультурні аспекти вербальної складової та невербальних 

чинників ситуації ревнощів мають певну специфіку; вивчення реалізації 

емотивних висловлень негативної оцінки в англомовному конфліктному 

дискурсі пов’язано з етносоціальними особливостями останнього, 

зокрема, із значним ступенем свободи жінки в англомовному соціумі, а 

також із певними особливостями мовленнєвої поведінки чоловіків та 

жінок.  
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