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Spójność tekstu jest jednym z najważniejszych zagadnień lingwistyki tekstu. 
Podobnie jednak jak tekst spójność jest pojęciem wyjątkowo heterogenicznym 
i nie doczekała się jednorodnej definicji. W encyklopedii językoznawstwa ogól-
nego czytamy: Tekst rozumie się jako spójny, gdy stanowi całostkę semantycznie 
odnoszącą się do określonej, dającej się potocznie wyodrębnić jako jednolita, 
sfery rzeczywistości pozajęzykowej [encyklopedia językoznawstwa ogólnego 
1993, s. 505]. Na tę zależność spójności tekstu od rzeczywistości pozajęzykowej 
zwraca uwagę prekursorka polskich badań tekstologicznych M. R. Mayenowa. 
Jedność przedmiotu, jedność nadawcy oraz jedność odbiorcy to, według badacz-
ki, trzy składowe spójnego tekstu [Mayenowa 1971]. Badacze wyróżniają spój-
ność powierzchniową (linearną, strukturalną) tekstu, uzyskiwaną poprzez sieć 
różnorodnych międzyzdaniowych nawiązań formalnych – kohezję oraz koheren-
cję – spójność semantyczną (tematyczną), kiedy poszczególne zdania przyczy-
niają się do tworzenia całości znaczeniowej tekstu [Dobrzyńska 1991; Wilkoń 
2005; Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 2009].

Zagadnieniem, które zajmuje wielu lingwistów, jest ujęcie spójności jako warto-
ści konstytuującej tekst, uzależnienie „bycia tekstem” od spójności. Restrykcyjnie 
zależność tę traktują np. S. Gajda, stawiający znak równości między spójnością a by-
ciem tekstem [Gajda 1982, s. 126], B. Boniecka czy A. Duszak, wskazujące na spój-

1 Pisarkowa 1971, s. 135.
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ność jako wyznacznik tekstowości [Boniecka 1999, s. 25]. Spójność semantyczna 
jako warunek bycia tekstem wynika z założenia, że interpretacja jednego elementu 
w dyskursie uzależniona jest od obecności elementu innego. Dekodowanie następu-
je poprzez ustalenie relacji wzajemnego odniesienia obu elementów [Duszak 1998, 
s. 101]. Spójność jest czynnikiem niezbędnym do uznania sekwencji zdań za tekst 
według tzw. mocnej definicji tekstu; zgodnie ze słabą definicją spójność nie jest wa-
runkiem koniecznym do „bycia tekstem” [Dobrzyńska 1991, s. 143] .

W niniejszym artykule przedstawione zostały przykłady wykorzystania zaimków 
w funkcji wykładników spójności w wypracowaniach pisanych przez cudzoziem-
ców przystępujących do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego 
na poziomie C2. Próbki pochodzą z tekstów zróżnicowanych gatunkowo, takich jak: 
opowiadanie, esej, list motywacyjny, charakterystyka, tekst argumentacyjny2 

Ze względu na analizowany w artykule materiał przez pojęcie „tekst spójny” 
rozumiem przede wszystkim tekst zrozumiały dla odbiorcy. Takie pojmowanie 
spójności wydaje się oczywiste w badaniach tekstów, których autorami są ob-
cokrajowcy. Komunikatywność, czytelność powinny być bowiem główną cechą 
wypowiedzi tworzonej w języku, który nie jest językiem rodzimym jej twórcy. 
Umiejętność tworzenia i interpretowania spójnych ciągów językowych jest pod-
stawową umiejętnością człowieka. Przynależy do jego kompetencji komunikacyj-
nej [Dobrzyńska 1991, s. 167; zob. europejski system opisu kształcenia… 2003, 
s. 109–110]. Zgodnie z europejskim systemem opisu kształcenia językowego uczą-
cy się, który opanował język na poziomie C2 (poziom zaawansowany), zachowuje 
spójność logiczną i gramatyczną wypowiedzi, kiedy potrafi formułować spójne 
teksty, w pełni i właściwie stosując różne wzorce ich organizacji oraz szeroką 
gamę wskaźników zespolenia tekstu [europejski system opisu… 2003, s. 111].

Niezależnie od przyjętej definicji spójności wszyscy badacze do inwentarza 
środków spójnościowych włączają zaimki, które obok powtórzeń, synonimów, 
antonimów, hiperonimów, hiponimów czy słów należących do jednej grupy te-
matycznej wyrażają więzi między jednostkami zdaniowymi.

E. Szkudlarek uważa zaimek za najbardziej uniwersalny wskaźnik nawią-
zania występujący w każdym wielozdaniowym tekście prozaicznym [Szkudla-
rek 2003, s. 30]. K. Pisarkowa pisze wręcz: Wątpię, czy bez niego [zaimka] 
jakikolwiek dłuższy tekst prozaiczny byłby ciągły [Pisarkowa 1971, s. 135]. 
Zaimek, zdaniem badaczki, jest elementem ustalającym związek między 
zdaniami kontekstu, brak zaimka lub zła dystrybucja może burzyć lub unie-

2 Wymienione gatunki to oczywiście nie wszystkie, które obowiązują zdających egzamin certyfi-
katowy z języka polskiego jako obcego na poziomie C2. Pełną listę można znaleźć w Rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 roku w sprawie egzaminów z języ-
ka polskiego jako obcego, załącznik nr 1 Standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawan-
sowania znajomości języka polskiego oraz na stronie internetowej http://certyfikatpolski.pl/.
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możliwić utrzymanie związku między wypowiedzeniami [Pisarkowa 1971, 
s. 135]. R. A. de Beaugrande i W. Dressler, autorzy Wstępu do lingwistyki 
tekstu, włączają zaimki do tzw. pro-form – oszczędnych, krótkich wyrazów 
nie mających swojej własnej treści, które w tekście powierzchniowym mogą 
zastępować bardziej określone treściowo aktywizujące wyrażenia [de Beau-
grande, Dressler 1990, s. 90]. S. Gajda także podkreśla znaczenie zaimków 
dla spójności tekstu, przekonując, że pod względem ścisłości odtworzenia 
treści tylko one są zdolne konkurować z powtórzeniami [Gajda 1982, s. 132].

Zaimek, sam niepełny semantycznie, odsyła odbiorcę do wcześniej użytego 
w tekście elementu językowego3 (nie tylko pojedynczego leksemu, ale też np. 
całego wypowiedzenia lub jego części), pełniąc tym samym (obok spójnościo-
wej) funkcję stylistyczną. Jego prawidłowe anaforyczne użycie pozwala uniknąć 
w kolejnych zdaniach tekstu niepotrzebnych powtórzeń. 

Zgodnie z definicją w encyklopedii językoznawstwa ogólnego anafora to rela-
cja składniowa, która wiąże ze sobą dwa wyrażenia: anaforyzowane i anaforycz-
ne, występujące bądź w tym samym zdaniu, bądź w różnych zdaniach należących 
do jednego wypowiedzenia wielozdaniowego, określanego jako tekst spójny. Wy-
rażenie anaforyczne, które nie ma własnego sensu, stanowi swoisty odsyłacz do 
wcześniej użytego wyrażenia anaforyzowanego, zwanego poprzednikiem (ante-
cedensem) relacji anaforycznej, z którego dopiero odczytać można komunikowa-
ny sens [encyklopedia językoznawstwa… 1993, s. 41–42]. (…) wyrażenie ana- 
foryzacyjne odsyła do jakichś faktów lub przedmiotów wspomnianych w tekście 
poprzednim, znanych odbiorcy bądź na zasadzie informacji przekazanej przez 
tekst, bądź na zasadzie ogólnej lub szczegółowej wiedzy pozajęzykowej [Grze-
gorczykowa 1996, s. 72].

Jako wykładniki spójności często występują zaimki wskazujące i osobowe, 
które pełnią funkcję substytutów wyrazów autosemantycznych i są środkiem re-
ferencji [Gajda 1982, s. 132]. Zaimek koreferuje z antecedensem, tworząc róż-
norodne konfiguracje syntaktyczne4:

zaimek w funkcji podmiotu odnosi się do podmiotu

Myślę, że pytanie „Czym jest sukces?” jest aktualne w każdym czasie.
Było ono aktualne dla wszystkich generacji i napewno* nie ma człowieka, który by 
w swoim życiu nie znalazł taki moment, w którym sobie to pytanie zadaje5  
(Kraków, 12–13.06.2008; esej)

3 Wszystkie prezentowane w artykule przykłady ilustrują anaforyczne użycie zaimków, 
odniesienia o kierunku kataforycznym w analizowanym materiale nie występowały. 

4 Podział został zaczerpnięty z pracy G. Majkowskiego [2007].
5 W prezentowanych przykładach zachowuję pisownię i interpunkcję zgodną z oryginałem; 

formy nieprawidłowe ortograficznie oznaczam gwiazdką. W nawiasie podaję informację na 
temat daty i miejsca egzaminu certyfikatowego oraz gatunek tekstu, z którego pochodzi cytat.
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Internet ułatwia nam życie, pomaga nam w wielu rzeczach i łączy nas ze światem.
Jednak on nigdy nie zamieni nam radości od spotkania w rodzinnym gronie, pięknego 
uczucia przytulenia bliskiej osoby, ciepła rąk mamy.
(Warszawa, 10.05.2007; tekst argumentacyjny)

Zaimki użyte w powyższych wypowiedzeniach niewątpliwie są wykładnika-
mi spójności, jednak wydaje się, że ich usunięcie nie wpłynie na rozluźnienie 
więzi między wypowiedzeniami prezentowanych fragmentów. Zastosowanie 
elipsy podmiotu w zdaniach z orzeczeniem wyrażonym formą 3. osoby cza-
sownika jest w polszczyźnie wręcz obligatoryjne, gdyż znaczenie usuniętego 
podmiotu jasno wynika z kontekstu (zdania wcześniejszego) [zob. Szkudlarek 
2003, s. 26].

Inna funkcja zaimka uwidacznia się w kolejnych przykładach. Zaimek jest 
tu wykładnikiem spójności, ale jednocześnie pełni funkcję stylistyczną poprzez 
emfatyczne podkreślenie wyrazu, do którego się odnosi.

Są ludzie, którzy myślą, iż nie potrzebują miłości. 
Mylą się!
To właśnie oni potrzebują jej najwięcej. 
(Warszawa, 15–16.11.2007; tekst argumentacyjny)

Często jednak nie mogliśmy dojść z bratem do porozumienia, nie jest to dziwne, bo 
jest starszy ode mnie 10 lat.
[…]6I zawsze on miał rację, nawet kiedy jej nie miał. 
(Warszawa 17.04.2009; opowiadanie)

zaimek w funkcji przydawki odnosi się do podmiotu

Przyroda to z całą pewnością najpiękniejsze co istnieje na ziemii*.
Jej potęge* i piękno można dostrzec w najmniejszych drobiazgach.
(Warszawa, 17.04.2008; esej)

zaimek w funkcji dopełnienia odnosi się do dopełnienia

Moja babcia zmarła zamłodu*, a mama dostała po niej tylko te trzy rzeczy – zdjęcie, 
kolczyki i torebkę.
Od kogo dostała je moja babcia tego już nie zdążyła się dowiedzieć. 
(Warszawa, 17.04.2008; opowiadanie)

zaimek w funkcji dopełnienia odnosi się do podmiotu

Nie wiemy, gdzie są trzej braci dziadka. 
[…]Straciliśmy z nimi kontakt jeszcze trzydzieści lat temu. 
(Kraków, 12–13.06 2008; opowiadanie)

6 Znak […] informuje, że zdanie jest w tekście źródłowym oddzielone od poprzedniego 
innym wypowiedzeniem.
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zaimek w funkcji podmiotu odnosi się do dopełnienia

Dzisiaj podziwiam swoich rodziców.
Jak oni potrafili znaleźć dla nas tyle czasu. 
(Warszawa, 10.05.2007; opowiadanie)

Nigdy nie opowiadała o tacie.
Jedynie co wiem, to to, że on pojechał szukać nowego lepszego dla nas życia.
(Warszawa, 21–22.11.2008; opowiadanie)

Zastosowanie zaimka osobowego on w drugim przykładzie jest odczuwane 
jako redundantne. W rzeczywistości funkcję spójnościową, mimo eksplicytnej 
obecności zaimka, pełni elipsa kontekstowa.

zaimek w funkcji okolicznika odnosi się do dopełnienia

Wśród pierwszych wierszy i listów miłosnych znalazłam album z lat szkolnych, 
„z młodości”, jak mawia mój mąż.
Są tam różne zdjęcia. 
(Warszawa, 21–22.08. 2008; opowiadanie)

zaimek w funkcji okolicznika odnosi się do okolicznika

zeskoczywszy z parapetu podeszłam do starej szafy.
Tam było mnóstwo starych i niepotrzebnych rzeczy.
 (Warszawa, 17.04.2008; opowiadanie)

To zdjęcie przypomina mi rok 1986, kiedy przez eksplozje na stacji atomowej w Czar-
nobylu moi rodzice odesłali mnie i moją siostrę do Moskwy do rodziny.
Tam zwiedziłyśmy wiele pięknych miejsc, których nie da się zapomnieć. 
(Warszawa, 21–22.11.2008; opowiadanie)

W ostatnim przykładzie tam odsyła do kontekstu wstecz, jednak odbiorca nie 
może być pewien, czy zaimek odnosi się do wyrazu Czarnobyl czy do wyrazu 
Moskwa. Zastosowane odniesienie nie wyjaśnia, w którym z tych miast bohater 
opowiadania „zwiedzał wiele pięknych miejsc”.

W analizowanym materiale często zaimki anaforyczne i wyrazy pełnoznacz-
ne układają się w sekwencje: leksem – zaimek – leksem lub leksem – zaimek – 
zaimek – leksem, np.:

Nie znałam swojego dziadka.
Pamiętam go dobrze, ale nie mogłabym stwierdzić jaki miał charakter, ani jakim był 
człowiekiem.
Gdy miałam 2 lata, mój dziadek zachorował. 
Rozległy wylew odebrał mu mowę oraz władzę nad całą prawą połową ciała.
z czasem dziadek nauczył się wstawać sam i zrobić dwa lub trzy kroki za pomocą 
laski, ba, nawet nauczył się od nowa pisać, tyle, że lewą ręką, ale to już nie był ten 
sam człowiek. 
(Warszawa, 17.04.2008; opowiadanie)
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Kiedyś wszystkie dziewczyny ze szkoły zazdroscili* mi, że mam takiego przystojnego 
brata.
Czasami on odbierał mnie ze szkoły ubrany w mundur Wyższej Szkoły Wojskowej.
Wszyscy patrzyli tylko na niego, a ja oczewiście* myślałam że na mie*.
Często jednak nie mogliśmy dojść z bratem do porozumienia, nie jest to dziwne, bo 
jest starszy ode mnie 10 lat. 
(Warszawa, 17.04.2008; opowiadanie)

O tym, jak mocnym wykładnikiem więzi międzywypowiedzeniowej jest 
zaimek, świadczą przykłady, w których zastosowano swoiste „ciągi zaimko-
we”. Pełnoznaczny leksem w wypowiedzeniu zastępowany jest przez zaimki 
anaforyczne w kilku kolejnych zdaniach w odpowiednich formach morfolo-
gicznych, np:

Więc wprost mogę powiedzieć że moim idolem jest książka. 
Co jest na świecie czego ona nie może nam dać?!
Otwierając ją możemy zmieniać pory roku, kraje, polecieć na księżyc, umrzeć i znów 
się urodzić. 
Przy jej pomocy mozemy* się uczyć języków, kończyć studia, znaleść* odpowiedź na 
wszystko.
(Warszawa, 15–16.11.2007; charakterystyka)

Gdzieś tam daleko jest inny świat.
Widzimy go, podziwiamy, poznajemy, ale zostajemy w tym swoim.
Mamy siłe* być w nim, istnieć, żyć!
Kochamy go! 
(Warszawa, 17.04.2008; esej)

ojciec pojechał, a mamy nie zabrał ani rok, ani przez pięć lat, ani nigdy nie zaprosił 
do siebie.
Kiedyś zapytałam, czemu go tak kocha.
Odpowiedziała, że tylko przez niego tyle płakała, a jednak nie ma do niego żalu.
I tylko on mógł podarować jej taką córkę.
Dlatego nadal na niego czeka. 
(Warszawa, 21–22.11.2008; opowiadanie)

Przyjmując stanowisko S. Gajdy, powyższe teksty należałoby uznać za kon-
strukcje kohezyjnie ułomne. Gajda pisze bowiem: zaimek nie jest w stanie – ze 
względu na ograniczoność krótkotrwałej pamięci [odbiorcy], odtwarzać poję-
cia – słowa w kilku kolejnych wypowiedzeniach [Gajda 1982, s. 133]. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że S. Gajda sformułował ten wniosek, badając teksty naukowe 
zawierające często długie i złożone konstrukcje składniowe. Ciągi zaimkowe 
w powyższych przykładach, zapewne ze względu na krótką i nieskomplikowaną 
formę kolejnych zdań tekstu, nie wpływają negatywnie na utrzymanie uwagi 
odbiorcy na składniku, do którego zaimki się odnoszą. 
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Sprecyzowaniu więzi zaimkowej, a także identyfikacji i wyróżnieniu danego 
desygnatu służą elementy leksykalne określane przez zaimki wskazujące. W zebra-
nym materiale na struktury takie, tzw. grupy zaimkowe, składają się: zaimek i po-
wtórzenie antecendensa (dosłowne lub ze zmianą kategorii gramatycznej powtó-
rzonego wyrazu), zaimek i hiperonim antecendensa, a także zaimek i rzeczownik 
abstrakcyjny (najczęściej rzeczownik ogólny, np.: temat, problem, powód).

zaimek + powtórzenie

Moim zdaniem sukces jest przede wszystkim osiągnięciem własnego celu.
Ten cel natomiast może być różny: Wielki kapitał, udana rodzina, kariera czy cokol-
wiek innego. 
(Poznań, 12–13.06.2008; esej)

Najcięższą, oczywiście, okazała się szafa pełna książek.
znałem te książki prawie na pamięć, ponieważ jako dziecko bardzo lubiłem czytać 
i czytałem wszystko, co trafiało mi do ręki, nawet to, co normalne dziecko czytać nie 
powinno, na przykład pięcio tomowy* poradnik lekarza internisty, który akurat był 
w tej szafie, ponieważ moja ciocia jest właśnie lekarzem. 
(Warszawa, 21–22.11.2008; opowiadanie)

zaimek + powtórzenie ze zmianą kategorii gramatycznej7

Przecież „nic nie powstaje z niczego” i zawsze wzorujemy się na kimś.
Najczęściej te wzory są bliskimi nam osobami (jak np. rodzice lub inni członkowie 
rodziny) albo osobami, które prestiżowe stanowisko w społeczeństwie (n.p.* pisarze, 
profesorzy, wybitni twórcy, politycy...). 
(Warszawa, 21–22.08.2008; esej)

zaimek + synonim

Wystarczy tylko przypomnieć sobie, jak wiele oni zrobili dla przemiany świata, idąc 
za swoim Autorytetem, który, wydawało by* się, żył bardzo dawno i nie może mieć 
większego wpływu na dzieje dzisiejszych czasów. 
I te zmiany większość uważa za dobre i pożyteczne dla ludzkości. 
(Warszawa, 21–22.08.2008; esej)

zaimek + hiperonim
Szanowny Panie Dyrektorze, obecnie pracuję w firmie ubezpieczeniowej jako se-
kretarka.
Na tym stanowisku zdobyłam doświadczenie w organizacji pracy biura, opanowałam 
na poziomie zaawansowanym wszystkie programy komputerowe pakietu Microsoft 
Office i specjalistyczne programy Asystent i Sezam. 
(Warszawa, 17.04.2008; list motywacyjny)

7 Prezentowany tu fragment stanowi przykład tzw. nominalizacji substantywnej, czyli uży-
cia struktury imiennej w miejsce werbalnej.
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zaimek + rzeczownik abstrakcyjny

Niestety wczorajszego ranka mój ojciec miał poważny wypadek samochodowy.
z tego powodu pojechałam do szpitala zamiast na nasze spotkanie. 
(Warszawa, 21–22.08.2008; list)

Trudno jest mi rozsądzać, czy internetowe kontakty mogą zastąpić rzeczywiste 
czy nie.
Każdy człowiek ma swoją własną opinię na ten temat, ja też ją mam, i to będzie wła-
śnie tematem tej rozprawki. 
(Warszawa, 15–16.11.2007; tekst argumentacyjny)

W badanym materiale nie znalazłam przykładu, w którym zaimek wy-
stępowałby w postpozycji w stosunku do członu konstytutywnego frazy 
nominalnej; konstrukcje te są częste w tekstach literackich [zob. Szkudla-
rek 2003].

Wyjątkowym wykładnikiem spójności jest zaimek wskazujący to, który może 
odsyłać odbiorcę do całego zdania poprzedniego, a nawet dłuższego fragmen-
tu tekstu. Staje się wówczas wykładnikiem prosentencjalizacji. Z. Topolińska 
nazywa zaimek to demonstrativum uniwersalnym. Badaczka zwraca uwagę, że 
to można odnieść do każdego wyróżnionego w procesie percepcji mówiących 
fragmentu rzeczywistości, czy to pojętego przedmiotowo (jako argument jakiejś 
relacji), czy relacyjnie [Topolińska 1977, s. 178].

Pewnego dnia, jako mężczyzna dwudziestoletni, zmieniłem swój pogląd.
Stało się to dlatego, że w moje ręce przypadkowo trafiła – fotografia rodzinna. 
(Warszawa, 10.05.2007; opowiadanie)

Pod czas wakacji oglądałam rodzinne albumy.
zawsze lubiłam to robić.
 (Warszawa, 21–22.11.2008; opowiadanie)

Ostatnio często się mówi, że przez internet można się zakochać.
Cóż, nie mogę do końca z tym się zgodzić. 
(Warszawa, 15–16.11.2007; tekst argumentacyjny)

Wzmocnieniem zaimka to jest obecność zaimka wszystko.
W pracy od nas oczekują jak największej wydajności, znajomości większej ilości 
języków obcych, większej dyspozycji.
Wszystko to powoduje, że czytanie zostawiamy „na później”. 
(Warszawa, 15–16.11.2007; esej)

Kolejny przykład pokazuje, że wykorzystywanie zdolności identyfikacji szer-
szego kontekstu, charakterystycznej dla zaimka to, może niewprawnym użyt-
kownikom języka polskiego sprawiać trudności.

Mój ulubiony wujek jest Pawelen ponieważ zawsze robi żarty. 
A na zdjęciu to widać!
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Pierwsze zdanie, choć ewidentnie błędne gramatycznie, nie powoduje trud-
ności w prawidłowym odczytaniu znaczenia. Jednak nieumiejętne zastosowanie 
zaimka to w następnym wypowiedzeniu powoduje, że odbiorca nie może być 
pewien, do którego ze zdań składowych wypowiedzenia złożonego zaimek to 
się odnosi. Więź zaimkowa jest nieprecyzyjna, konsekwencją czego jest niespój-
ność całego tekstu. 

Zaimki, obok powtórzeń, są najczęściej wykorzystywanymi wykładnikami 
nawiązania międzyzdaniowego w wypracowaniach certyfikatowych na pozio-
mie C2. Poprawne użycie zaimków w tekście daje gwarancję osiągnięcia spójno-
ści powierzchniowej, która z kolei ma istotny wpływ na globalną, semantyczną 
i tematyczną koherencję wypracowania. 

Kontekst, do którego odsyłają zaimki w analizowanych tekstach, jest najczę-
ściej bardzo bliski; odniesienia dotyczą głównie następujących po sobie zdań. 
Duże nagromadzenie zaimków w kolejnych wypowiedzeniach, bez przypomnie-
nia antecedensa, choć – jak pokazały przykłady – nie osłabia znacząco spójności 
tekstu, niewątpliwie wpływa na jego wartość stylistyczną. Zastosowanie ciągu 
zaimkowego wymaga od odbiorcy nieco większej koncentracji, tak by, widząc 
niepełny semantycznie element językowy, każdorazowo nadał mu właściwe, 
wynikające z kontekstu, znaczenie wskazane przez leksem, do którego zaimek 
odsyła. Z punktu widzenia komunikatywności tekstu właściwsze wydaje się 
więc powracanie do wyrazu pełnoznacznego w układzie: leksem – zaimek – lek-
sem lub precyzowanie więzi przez dołączenie do zaimka elementu leksykalnego, 
np. powtórzenia. Znacząco na spójność prezentowanych wycinków wypracowań 
wpływa zastosowanie odniesienia do zbyt szerokiego kontekstu, kiedy nie spo-
sób zidentyfikować, do którego leksemu czy fragmentu zaimek nawiązuje. 

Przedstawione przykłady ilustrują anaforyczne nawiązania zaimkowe. Ana-
lizowany materiał nie dostarczył egzemplifikacji odniesień o kierunku katafo-
ryczym. Jest to zabieg zdecydowanie trudniejszy. Tekst wykorzystujący nawią-
zania kataforyczne wymyka się schematom budowania większych jednostek 
tekstowych, z którymi zapoznawani są cudzoziemcy uczący się redagowania 
tekstów w języku polskim. Zwykle bowiem nauczanie kompozycji dłuższych 
wypowiedzi pisemnych traktowane jest jako działanie przebiegające według ści-
śle określonych wzorców [zob. Data 2001, s. 124], a wiele ćwiczeń redakcyjno-
-stylistycznych zamieszczanych w podręcznikach do nauczania języka polskiego 
jako obcego polega na uzupełnieniu lub odtworzeniu schematu tekstu na podsta-
wie podanego przykładu [zob. Wojenka 2010].
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