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„Neokradneme štat my, štat okradne nas.“ 
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„Konverzácia, to je v podstate sloveso a demonstratívum, ktoré umožňujú 

uplatniť sa mimojazykovým, najmä situačným prvkom“ (1971, s. 10). Týmito slo-
vami zakľúčil J. Mistrík svoju kvantitatívnu analýzu lexiky dialógu z roku 1971 
a tieto slová platia aj po vyše štyridsiatich rokoch a aj pre odlišnú materiálovú bá-
zu – súbor 73 autentických spontánnych dialógov dospelých z bežného každoden-
ného života z prostredia východného Slovenska.1 Zámená, dominantný slovný 
druh dialogickej komunikácie, sa v rovine langue klasifikujú do piatich subsysté-
mov; v exponovanom súbore je najfrekventovanejším subsystém ukazovacích zá-
men a hneď po ňom subsystém personálií; preferovanejšie sú základné personáliá 
oproti posesívnym. Konštantnou súčasťou každého dialógu boli zámená ja a on, 
takmer všade sa nachádzalo aj my a ty, vy však iba sporadicky.  

                                                           
1  Súbor pozostáva z audionahrávok a transkriptov alebo len z transkriptov rozhovorov; má rozsah vyše 250 

transkribovaných strán a približne 55 560 slov; časové trvanie nahrávok je asi 7 hodín a 40 minút. V súbore sa 
nachádzajú dialógy dvoch, troch komunikantov a skupinové. Celkovo v nich alternuje zhruba 170 rôznych 
účastníkov patriacich k rozličným vekovým kategóriám (16 až 70 rokov), profesiám a s rôznymi sociálnymi sta-
tusmi. Komunikanti boli vyberaní náhodne a ich spontánne dialógy sa odohrávali v neoficiálnom, polooficiál-
nom i oficiálnom prostredí v rámci okresov Prešov, Trebišov, Michalovce, Košice, Vranov nad Topľou, Sečovce, 
Poprad, Levoča, Snina, Medzilaborce.  
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Predmetom nášho príspevku je komunikačno-funkčná analýza, deskripcia 
a explikácia osobného základného zámena my vo vyššie charakterizovanom type 
komunikácie. Za týmto účelom sme použili niekoľko výskumných metód: terénny 
výskum a transkripčnú metódu, ako už vyplynulo z charakteristiky materiálu; kla-
sickú lingvistickú analýzu jazykových rovín, najmä morfologickej, pragmalingvistic-
ké metódy a prístupy a  konverzačnú analýzu, konkrétne teóriu sebakategorizova-
nia a členskú kategorizačnú analýzu. Zámeno my sme si všímali a) v prípadoch je-
ho explicitného vyjadrenia; b) v kontexte so zámenom oni/ony, s ktorým – 
v intenciách členskej kategorizačnej analýzy – tvorí tzv. štandardný relačný pár; 
a c) v kontexte typológie dialógu (bližšie o nej pozri Bodnárová, 2012, 2013).  

Na štvrté najfrekventovanejšie osobné základné zámeno my sme nazerali 
v prvom rade cez prizmu tzv. troch situácií (porov. Hirschová, 2006, s. 61 – 63):  

 inkluzívne my, ktoré zahŕňa ja a ty/vy, teda „singulární mluvčí reprezentuje 
dvojici nebo skupinu z pozice té skutečnosti, že je jejím členem“ (ibid.); 

 exkluzívne my, ktoré znamená ja a so mnou ostatní okrem teba/vás, teda ozna-
čuje skupinu alebo minimálne dvojicu, ktorá vystupuje voči adresátovi ako je-
den celok; 

 „solidarizačné“ my, keď „mluvčí užitím plurálu emocionálně nebo zdvořilostně 
naznačuje, že na výpovědích týkajících se adresáta je zainteresován“ (ibid.). To-
to použitie je príznačné pre dialógy s malými deťmi, pre rozhovory lekárov 
s pacientmi a tiež pre inštruujúce dialógy v telocvičniach. S. Zajacová (2010, 
2012) v tejto súvislosti používa pojem symbiotický plurál. 
Náš materiál obsahuje takmer výlučne prípady inkluzívneho (farár hovoril že 

my[=spravidla veriaci ľudia] nemáme istotu ku komu sa možeme modliť – neok-
radneme štat my[=občania] štat okradne nas) a exkluzívneho my (nam hovorila 
učiteľka že... [študent cirkevného gymnázia rozpráva o sebe a svojich spolužiakoch 
kolegyniam na jazykovej škole] – my sme byvali tu v podkrovi [študentka jazykovej 
školy rozpráva svojej kolegyni o svojom výlete s istou turistickou skupinou]). Iba 
raz sme zachytili „solidarizačné“ my v dialógu dvoch žien, ktorého témou bola sta-
rostlivosť o dieťa jednej z nich: no ale pozrite aké my už máme záhyby. 

Ďalšiu skupinu použití zámena my predstavujú prípady vyčlenené na základe 
morfosyntaktického kritéria. Zaraďujeme sem a) spojenia my s menom (apelatí-
vom alebo propriom), b) voľný datív nám a c) my v inferenčnom použití.  

Spojenia ako my sme pozerali s Noelom raz celý koncert v Írsku jeho – no a ten 
chlapec VObec nevedel tan´covať↓ a ja som si nevedela na to ZVYKnuť že: tam 
s lukašom nam dobre Išlo a s tym NIČ – my sme sa s mužom poznali pol roka 
a sme sa zobrali našla, hoci len zriedkavo, J. Kesselová (2003) v detskom dialógu. 
Sú to prípady, keď sa pred zámenom prvej osoby ja, vyjadrujúcim vlastnú prezen-
táciu, uprednostní plurálová forma my. Na pozadí autorkinho komentára môžeme 
povedať, že my je aj tu prostriedkom emocionálneho zvýraznenia príslušnosti ex-
pedienta k druhej (blízkej) osobe, ktorá sa tu spomína. 
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Voľný datív alebo „explicitné používanie datívnych foriem pronomín v syntak-
tických konštrukciách, v ktorých si neobjektové verbum nevyžaduje doplnenie 
pravovalenčným participantom,“ patrí podľa S. Zajacovej (2010, s. 91) k „najfrek-
ventovanejším znakom disproporčnej komunikácie“. V našom materiáli sme našli 
tieto prípady voľného datívu nám:  
 
(1) @: dekan mi volá→ no→ @ man´želka ne´pride lebo→ / prišla nám dcéra z brati´slavy 

a→ 
(2) KOS: merKUJce nam tu na de´kana ↓ ---- Iv: opi´jeme ho↓  
(3) ženska to nakoniec poriešila (...) tak že nam vykrvacala v chlapčenskej sprche  

 
Príklad (1) naznačuje disproporciu rodičia – dieťa. V príklade (2) komunikanti 

s nižšou sociálnou rolou (kostolníčka, lektorka) referujú o osobe s vyššou sociál-
nou rolou (dekan farnosti); z prvej výpovede a z voľného datívu nám presakuje 
dôvernosť, familiárnosť a akési tútorstvo, z nasledujúcej výpovede Iv dokonca až 
istá dehonestácia, a to napriek inštitucionálnosti, ktorá môže byť takisto zámenom 
nám evokovaná (dekan/kňazi farnosti – veriaci laici farnosti). Ešte silnejšie je inšti-
tucionálny rozmer popri tútorstve prítomný v treťom príklade s voľným datívom 
nám, kde expedient, bývalý odborný asistent na univerzite, spomína na svoje uni-
verzitné pôsobenie a na zážitky so študentmi. 

Inferenčné odkazovanie charakterizuje J. Kesselová (2005, s. 138) ako „typ od-
kazovania, v ktorom explicitne vyjadrený výraz, na ktorý sa odkazuje zámenom, 
chýba a adresát si ,medzeru´ vypĺňa vlastným usudzovaním, založeným na bežnej 
skúsenosti, situácii a texte“. Dva nasledujúce príklady ukazujú, že zámeno my infe-
renčne odkazuje najčastejšie na kolektív študentov a na rodinu:  
 
(1) naša uči´teľka nam povedala→ no ja som anglič´tinu sa vobec neu´čila↑ / jeden rok sa 

učila na vyške anglič´tinu↑ / jeden rok bola v Ame´rike↑ a už teraz uči anglič´tinu↓ 
(2) som sa STRAŠne na:jedla↓ / tam take pras´jatko mag´netka bolo↓ ňe↑ že ňe-

nap´chavaj sa toľko→ na chlad´ničku by nam trebalo dať doma↓    

 
Z hľadiska textovej (makro)stratégie si hodno všimnúť kontexty, kde my vy-

stupuje v úvodnej fáze naratíva:  
 

ta príhoda↓my i´deme z tych Košic u augusTI:ni´janov↑zme boli... – (no) zlaty↓my sme 
boli teraz v Strop´kove↑a: prišla toho: Ďoďa žena zos cerou↑... – my sme mali taku scen-
ku na: stužkovej že sme mali najprv take dvacaťročne sle´činky↑... – my zme mali doma 
ako: oši´panu→ a: mama hovori MAM zabic abo: še ženiš na BRAta↓brat hutori u: marcu 
ŇE von še ne´ženi↓šviňu me za´bili a u maju še ŽEnil↓.  

 
Napokon sme zámeno my reflektovali za pomoci metodologického nástroja – 

členskej kategorizačnej analýzy, ktorá „slúži na zachytenie dynamiky (...) kategori-
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začných procesov“ a „stavia na konceptoch a analytických postupoch priamych 
aktérov interakcie, ktorými oni disponujú a na ktoré sa v priebehu interakcie pre-
ukázateľne odvolávajú“ (Ferenčík, 2008, s. 115), a teórie sebakategorizovania, 
ktorá sa sústreďuje práve na prezentovanie „nás” a „ich”; M. Havlík (2005, s. 99) 
uvádza, že v priebehu konkrétnej komunikácie jednotliví komunikanti „se identifi-
kují s určitou sociální skupinou a s určitou sociální skupinou identifikují také další 
účastníky komunikace, přičemž takováto identifikace v sobě již zahrnuje jak sebe-
hodnocení, tak i hodnocení dalších účastníků komunikace, ale i těch, o nichž se 
pouze mluví”. Najvšeobecnejšou kategóriou použitou v rozhovoroch je kategória 
my. Táto kategória implikuje kategóriu oni, s ktorou tvorí štandardizovaný relačný 
pár. „To znamená, že aj keď druhý člen páru absentuje, možno jeho existenciu 
rekonštruovať.“ (Ferenčík, 2005, s. 76). Tento relačný pár nebýva častým predme-
tom analýzy (porov. Ferenčík, 2008). V češtine s ním výraznejšie pracuje M. Havlík 
(2004, 2005, 2009) pri výskume homiletických prejavov; J. Nekvapil a I. Leudar 
napr. pri analýze udalostí z 11. septembra 2001 (2006); J. Zeman (2007) reflekto-
val aj pár my – oni v rámci kategorizačnej analýzy reči starších ľudí, L. Hašová 
(1998) v rámci analýzy jednej familiárnej dialogickej interakcie a J. Homoláč (2009) 
v rámci výskumu internetových diskusií o cigánoch a Rómoch. Náš výskumný ma-
teriál ukázal, že daný relačný pár býva koncentrovanejšie prítomný v argumentač-
nom a voľnom pracovnom dialógu, o niečo menej koncentrovane v naratívnom 
type a v rozhovore-zábava. Pri jeho výskume sme sa sústreďovali na tri otázky: 1) 
Aké kategórie evokujú zámená my a oni, resp. s akými kategóriami sa tieto záme-
ná spájajú? 2) Aké charakteristiky, predikáty komunikanti týmto kategóriám prisu-
dzujú? 3) Ako sa vzťah my a oni manifestuje a akými výrazovými prostriedkami 
býva vyjadrený? 

V prvom rade sa exponované zámená spájajú s kategóriami etnickými. My pri-
tom evokuje výlučne Slovákov, za zámenom oni alternujú v dialógoch Poliaci, 
Ukrajinci, Česi, Taliani, Nemci, Gréci, Rakúšania, Afričania i Rómovia. Spomedzi 
konfesijných kategórií je ústredným pár kňazi – (veriaci) laici, ktorý sa niekedy 
ešte špecifikuje ako spovedníci – penitenti. Kategória kňazi má subkategórie rím-
skokatolícki, gréckokatolícki kňazi a kňazi ostatných cirkví. Medzi konfesijné kate-
górie by sme zaradili aj pár súčasní – antickí kresťania. Vyčlenila sa aj skupina in-
štitucionálnych či profesijných kategórií: vedci, robotníci, predavačky, učitelia, 
študenti a páry zamestnávatelia – zamestnanci, predstavitelia inštitúcie – klienti. 
Záujmové kategórie reprezentujú turisti, animátori, hudobníci, kamaráti. Často sa 
objavujú kategórie geografické (napr. Bratislava, východ, Košice, krajiny tretieho 
sveta, Slovensko) a politické, resp. sociálno-politické (Európska únia, štát, vláda – 
tieto kategórie bývajú evokované aj spojeniami tí hore, tento systém; občania – 
evokovaná výrazmi ľudia, národ, teda tí dole). 

Vzťah my – oni sa manifestuje v zásade štyrmi spôsobmi, a to ako: 
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1. komparácia či konfrontácia – z hľadiska jazykového vyjadrenia sú oba póly 
usúvzťažňované pomocou spojok a, ale, bezspojkovo a pomocou korelačného 
páru tak – ako/jak v spojení s negovaným slovesom: že KDE sme↓ sme boli 
donedavna spoločna republika kde su ony→ / a kde sme my↓; 

2. vyjadrenie intenzity/intenzifikácia – explicitným signálom usúvzťažnenia je 
spojka ako/jak a v kontexte komparatív alebo superlatív adjektíva či adverbia: 
my rozumieme viac Poliakom jak Čech.. jak Poliaci nam↑ a to iste aj my rozu-
mieme (napriklad) takym Ukra´jincom jak oni NAM↓ hej↑ proste tie jazyky su 
po´dobne↑ ale my NAJviac rozu´mieme↓; 

3. imitácia – príznačné sú spájacie prostriedky jak, a, aj, tiež, pričom zámenná 
kategória oni je v kontexte neraz prítomná len implicitne: pošidaľi do mo´torov 
a hijo↓ / no a my tak´isto↓ – a môžeme aj MY mať take mimoriadne sny hoci 
nie zme vyvoleni alebo tak↑; 

4. intencionalita – jeden pól či jedna kategória v rámci páru je akoby objektom 
činnosti druhej kategórie; činnosť jednej kategórie je zameraná na tú druhú, 
ktorá je akoby jej cieľom. Spôsob vyjadrenia je najčastejšie predložkový alebo 
bezpredložkový pád zámena: To oni tak že I biju nas I plakať nam nedaju↓ ke-
by oni vedeli ako nas to všetko boli↓. 
Komparatívny/konfrontačný vzťah sa manifestuje buď priamo (tam (=v Grécku) 

su nepo´koje↓ pretože ony NIE su jak my že si daju skakať po hlave↓), alebo ne-
priamo (… keď sa človek ku tomu vracia a fakt to realita taka bola kedysi za za tych 
cisarov a tak ďalej jak jak tam mučili kresťanov usmrcovali a tak ďalej zvermi 
a toto hej↑ tak si myslime no tak MY ňeska mame: VEĽmi pohodlny život kres-
ťansky Až až PRIliš no / v katakombach žili a tak všelijako a tak / a my si nevieme 
važiť toto že jake podmienky mame). Veľmi často je tento vzťah spojený so seba-
kritikou, teda s kritikou kategórie my, ktorej sú prisudzované negatívne predikáty: 
 
(1) a si pomyslim v jakej situaciji (…) napriklad situacija že v afrike ňe že či oni maju take 

na stole jak my (…) a my sa sťažujeme a STAle nam zle  
(2) ono: človek (=kňaz – spovedník) je TRI hodiny a tak my: (=laici – penitenti) keď len dva-

cať minut nam treba v šore stať už šomreme: už sa nam to už zme netrpezlivi ---- nohy 
pobolievaju toto: tamto: NO a keď to človek @ toľke hodiny→. 

 
Pri druhom type vzťahu je spôsob distribúcie predikátov značne rozmanitý, pri-

čom nemáme nateraz dostatok príkladov, aby sme mohli vyjadriť nejaký zovšeo-
becňujúci záver. Badať iba tendenciu prisudzovať predikáty s vyššou intenzitou 
kategórii oni vtedy, keď evokuje politicko-sociálnu kategóriu, príp. „skríženú“ ešte 
s kategóriou etnickou (a zoberte si že oni maju dôchodky PEŤkrat večšie jak naši 
dôchodcovia↑ a→ / nedaju si skakať po hlave↓ – a NEmci kolko a tje narody su 
ešte pred NImi dôchodkami↓ (tam) rakusko je tak priemer ale ony tje krajiny ma-
ju Ešte viac dôchodok↓ Kde zme MY za nimi↓). Ak sa v dialógu pertraktujú iné 
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kategórie alebo len „čisté“ etnické kategórie, predikáty vyššej intenzity sú pripiso-
vané zámennej kategórii my (No ale viete že to bars dobre ňeje lebo keď sa tak 
pozerate v kostole tak nas starych je tam kus VIAC mladeži je MAlo↓ no čo bude 
ďalej↓ – my rozumieme viac Poliakom jak Čech.. jak Poliaci nam↑ a to iste aj my 
rozumieme (napriklad) takym Ukra´jincom jak oni NAM↓ hej↑ proste tie jazyky 
su po´dobne↑ ale my NAJviac rozu´mieme↓).  

Imitatívny vzťah je založený na napodobňovaní činnosti jednej kategórie kate-
góriou druhou, resp. na prisudzovaní rovnakých predikátov obom kategóriám. 
V súbore takisto nemnohých príkladov sme zaregistrovali tendenciu kategórie my 
imitovať kategóriu oni, ktorá jej slúži ako vzor: a môžeme aj MY mať take mimo-
riadne sny hoci nie zme vyvoleni alebo tak↑ – aHA↑aha→↓/(veď) aj MY zme boli 
v Poľsku spolu pred rokom v Krakove→ – my zme tiež zažili z ňim↓ – no teraz MY 
by zme sa mohli o´točiť a kyvať tak na toho našho kama´rata jak oni dve TEdy↓ – 
pošidaľi do mo´torov a hijo↓/no a my tak´isto↓.  

Ukazuje sa, že vzťah intencionality (v malej miere aj vzťah konfrontácie) možno 
ďalej špecifikovať podľa dvoch modelov: model vinník – obeť a model dar-
ca/donor – obdarovaný. S prvým sa spájajú negatívne predikáty, s druhým skôr 
pozitívne. V rámci modelu vinník – obeť kategória my (ktorá reprezentuje, ozna-
čuje často kategórie Slovensko, východ, Slováci, národ) je situovaná takmer výluč-
ne do roly „obete”, teda toho, kto je krehký, slabý, asociuje sa s ňou martýrstvo... 
Kategória oni (najčastejšie ide o iné krajiny, iné národy, Bratislavu, vládu, EÚ) je 
takmer výlučne vinníkom, niekedy aj agresorom, hegemónom, pánom a pod. Toto 
„prerozdeľovanie rolí” a s nimi spojených predikátov sa realizuje ako eliminácia či 
limitácia (a som ich tam do´stala→ išli s nami a zas už teraz my nej´deme len 
ONA↓a VŠE:tko tak cely ŽIvot robi↓ – To sa mi nepáči že Bratislava považuje nás 
východ ako považuje vlasne Slovensko PO TATRY – budeme postupovať jednotne 
aby nas nemohli blokovať Blavaci↓ pretože oni nas vo všetkom zablokuju↓), 
prostredníctvom opisného, zvyčajne expresívneho prirovnania (my zme taki jak 
i SOmarik ide tak že --- – my sme my sme ako od macochy) alebo sa negatívne 
a expresívne predikáty distribuujú priamo: k velmi zlemu to speje↓ bo: tento sys-
tem ↑ ta vlada tito hore nič nerobia pre ludí↑ len pre seba kradnuť obohatiť sa 
a chraniť imu´nitou↑chapeťe nik ich nemože pribrzdiť↑a to je velka chy-
ba↑a ňepozeraju na nas na národ↓a: to je velmi zle↓. K nepriamym spôsobom 
obviňovania (kategórie oni) patrí irónia, humor, príp. aj rečnícka otázka:  
 
(1) VERIACA: a po omši možete is nazad spať ňe↑ – KŇAZ: keby nam [=kňazom] farnici 

dali pokoj ta hej↓ 
(2) aľe TOto najhorše že (vony)[=Taliani] jedľi maka´rony či co s ke´čupom ta vony 

ňe..ňe..ňezadža´baľi ľem my [=slovenskí turisti] 
(3) vo Wangene sa vyrabali: lietadla DORNIER↓ / to boli nemecke lietadlá bombardery 

ktore bombardovali aj tu nás→ / Hardišče Nove(j)šu→ (smiech) 



„Neokradneme štat my, štat okradne nas.“ 

 
196 

V rámci modelu darca – obdarovaný už situácia nie je taká vyhranená 
a jednoznačná. Kategória my sa väčšinou prezentuje ako obdarovaný; ako donor 
vystupovala napr. vtedy, keď sa spájala s nejakými konfesijnými kategóriami. Oni 
boli väčšinou stvárnení ako donori, spozorovali sme to v prípadoch, keď 
odkazovali na inštitucionálno-etnické kategórie (napr. nemeckí robotníci). 
Niekoľko príkladov: 
 
(1) KŇAZ: My sme ich [=predstaviteľov rôznych cirkví] vitali  
(2) KŇAZ: My my si nesnažime zapametať hriechy (…) my my nas nezauji´maju hriechy 

hej↑ nas nezauji´maju hriechy hej↑ale @ vlasňe aby človek vlasňe toho človeka vedel 
povzbudiť a: a a dať mu rozhrešenie  

(3) ROB: vžal nas ten @: ko´nateľ EBERHART LANG→ / zobral nas do reštaura´cije a: špe-
cia´lity same nam tam a toto PIvo kupoval→  

(4) ROB: toto že: Nemci: Nemci: su prave benevo´lentni v tom že: auta nam daľi↓ 
k dispozi´ciji↓ / ako vidiš mer..MERce´desy→ fordy→  

 

Záver  
Základným predpokladom teórie sebakategorizovania je to, že „mluvčí ve svých 

řečových projevech rozlišují ,nás´ (in-group) a ,je´ (out-group), přičemž ,nám´ vět-
šinou připisují pozitivní vlastnosti, kdežto ,jim´ negativní; mluvčí také zdůrazňují 
rozdíly mezi ,námi´ a ,jimi´ a na druhé straně vyzdvihují podobnosti a shody mezi 
členy ,naší´ sociální skupiny“ (Havlík, 2009, s. 84). Naša kategorizačná sonda do 
spontánnej neinštitucionálnej dialogickej komunikácie dospelých v priestore vý-
chodného Slovenska ukázala, že kategória my je stvárňovaná prevažne negatívne: 
v rámci modelu vinník – obeť sme my obete, „tí, ktorí sú na tom horšie než oni“; 
v rámci konfrontačného vzťahu sa zasa ukazuje, že „hoci my sme na tom zle, sú 
takí oni, ktorí sú na tom ešte horšie“, výsledkom čoho je sebakritika, sebaobviňo-
vanie a prisudzovanie negatívnych predikátov kategórii my; v rámci imitačného 
vzťahu kategória my vystupuje ako imitujúci, teda ako ten, kto netvorí, iba prebe-
rá aktivitu a predikáty niekoho iného. Kategória oni v našich komunikátoch nikdy 
nie je obeťou; spravidla ide o vinníkov alebo o donorov. Rola vinníka sa kategórii 
oni pripisuje častejšie vtedy, keď označuje nejakú etnicko-politickú kategóriu. Ka-
tegorizačná práca, samozrejme, veľmi súvisí aj s osobnosťou hovoriaceho (spozo-
rovali sme napríklad, že sebakritická, sebaobviňujúca kategorizácia sa viackrát ob-
javila, ak bol hovoriacim kňaz alebo veriaci laik). Mechanizmus nepriameho obvi-
ňovania sa realizoval prostredníctvom humoru, irónie (v rozhovore-zábava) 
a rečníckej otázky (v argumentačnom dialógu, kde však obviňovanie a kritizovanie 
prebiehalo takmer výlučne priamym spôsobom). 
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Resumé 
„Neokradneme štat my, štat okradne nas“ 
The pronoun we in non-institutional dialogue of adults in the region of Eastern 
Slovakia 

The paper focused on communicative and functional analysis, description and explication 
of the pronoun we in spontaneous non-institutional dialogue of adults in the region of 
Eastern Slovakia. This pronoun was studied from three different perspectives using various 
methods. In the given corpus the cases of inclusive and exclusive we were most frequent. 
Special attention was paid to the uses of we, inferential we and free dative from the 
morphosyntactic point of view. We often appeared in the initial phase of narration. 
Applying Membership Categorization Analysis and Self-Categorization Theory we analyzed 
the standardized relational pair us – them and observed what categories the 
communicants evoke by means of the mentioned pronouns, what predicates are 
attributed to the categories, and how the us – them relation is manifested. 

 




