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W niniejszym krótkim tekście przedstawiamy wybrane wyniki dotycza̧ce

teorii relacji podobieństwa (tolerancji) oraz relacji opozycji. Wspomi-

namy także o niektórych zastosowaniach obu teorii.2 Pan Profesor Bo-

gusÃlaw Wolniewicz wskazywaÃl kiedyś na możliwość zastosowania omawia-

nego aparatu formalnego w analizach filozoficznych. W tekście stosujemy

powszechnie przyjȩta̧ notacjȩ i terminologiȩ.

1. Relacje podobieństwa

Przez relacje podobieństwa rozumiemy relacje zwrotne i symetryczne. Sa̧ to wiȩc
uogólnienia relacji równoważności, które — z definicji — sa̧ dodatkowo przechod-
nie. Relacje równoważności odpowiadaja̧ nieodróżnialności obiektów ze wzglȩdu
na z góry ustalone cechy, natomiast w przypadku relacji podobieństwa mówić
możemy o nieodróżnialności obiektów ze wzglȩdu na jaka̧ś (co najmniej jedna̧)
wspólna̧ dla nich cechȩ. Innym prostym przykÃladem zależności typu tolerancji
jest bliskość. Jeśli na zbiorze X określona jest metryka (funkcja odlegÃlości)
d, zaś ε > 0 jest dowolna̧ ustalona̧ liczba̧ rzeczywista̧, to obiekty x, y ∈ X
nazywać możemy ε-bliskimi, gdy d(x, y) 6 ε. Widać, że relacja ta jest zwrotna
i symetryczna.

Termin tolerance relation wprowadzony zostaÃl w pracy Zeemana (1962). O
relacjach podobieństwa pisali także, m.in.: Bednarek (1961), Chajda, Zelinka
(1977), Chajda, Niederle, Zelinka (1976), Jakubowicz (1968), Husakow, Jaku-
bowicz (1974), Poston (1971), Szrejder (1968, 1970, 1975), Zelinka (1970).

Dla dowolnej relacji R ⊆ X × Y oraz x ∈ X, y ∈ Y niech:

R∧x = {z ∈ Y : xRz}

R∨y = {z ∈ X : zRy}.
1Tekst opublikowany w: M. OmyÃla (red.) SkÃlonność metafizyczna. BogusÃlawowi Wolnie-

wiczowi w darze. WydziaÃl Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997,
83–95.

2Opieramy siȩ gÃlównie na naszych pracach: Tolerance spaces with applications to linguis-
tics (1981) oraz Linguistic oppositions (1993), opublikowanych przez Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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Jeśli R jest relacja̧ symetryczna̧, to oczywíscie R∧x = R∨x dla wszelkich x.
Przestrzenia̧ podobieństwa nazywamy każdy ukÃlad (X, R), gdzie X jest dowol-

nym zbiorem niepustym, a R zwrotna̧ i symetryczna̧ relacja̧ na X. Niech teraz
(X, R) bȩdzie dowolna̧ przestrzenia̧ podobieństwa. Zdefiniujemy najważniejsze
pojȩcia zwia̧zane z tego typu przestrzeniami.

R-preklasa̧ nazywamy każdy zbiór A ⊆ X taki, że xRy dla wszystkich
x, y ∈ A. Maksymalne (wzglȩdem⊆) R-preklasy nazywamy R-klasami. Rodzina
wszystkich R-klas (oznaczana przez X//R) tworzy pokrycie X. Dla dowolnych
x, y ∈ X mamy: xRy wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje R-klasa A taka, że
x, y ∈ A.

Baza̧ przestrzeni podobieństwa (X,R) nazwiemy każda̧ minimalna̧ (wzglȩdem
⊆) rodzinȩ R-klas B taka̧, że dla wszystkich x, y ∈ X: xRy wtedy i tylko wte-
dy, gdy istnieje A ∈ B takie, że x, y ∈ A. W każdej przestrzeni podobieństwa
istnieje co najmniej jedna baza.

Przez relacjȩ stowarzyszona̧ z relacja̧ R rozumiemy relacjȩ R+ zdefiniowana̧
nastȩpuja̧co:

xR+y wtedy i tylko wtedy, gdy dla wszystkich z ∈ X:
xRz wtedy i tylko wtedy, gdy yRz.

Relacja R+ stowarzyszona z relacja̧ podobieństwa R jest oczywíscie relacja̧
równoważności. Jej klasy równoważności nazywamy R-ja̧drami (przestrzeni
(X, R)).

R-ja̧dro, do którego należy dany element x ∈ X zawarte jest w przekroju
wszystkich R-klas, zawieraja̧cych x (inkluzja odwrotna nie zachodzi). Dla dowol-
nych x, y ∈ X: xR+y wtedy i tylko wtedy, gdy x i y należa̧ do dokÃladnie tych
samych R-klas.

Najmniejsza̧ (wzglȩdem ⊆) relacjȩ przechodnia̧ zawieraja̧ca̧ relacjȩ R nazy-
wamy przechodnim domkniȩciem R i oznaczamy przez Rtr. Gdy R jest podo-
bieństwem, to Rtr jest równoważnościa̧. Jej klasy równoważności nazywamy
R-skÃladowymi (przestrzeni (X, R)).

Widać, że relacje równoważności R+ oraz Rtr sa̧ ,,aproksymacjami” relacji
podobieństwa R (,,z doÃlu” i ,,z góry”).

Quasi-dopeÃlnieniem relacji R nazywamy relacjȩ R−1, zdefiniowana̧ nastȩpu-
ja̧co: xR−1y wtedy i tylko wtedy, gdy x = y lub ¬xRy.

Quasi-dopeÃlnienie relacji podobieństwa jest relacja̧ podobieństwa.
Przestrzeń (X, R) jest:
1) prosta, gdy każde R-ja̧dro jest zbiorem jednoelementowym;
2) regularna, gdy dla każdego x ∈ X, R-ja̧dro zawierajace x równe jest

przekrojowi wszystkich R-klas zawieraja̧cych x;
3) spójna, gdy ma tylko jedna̧ R-skÃladowa̧.
Zbiór A ⊆ X jest:
1) R-pochÃlaniaja̧cy, gdy dla dowolnego y ∈ X istnieje x ∈ A takie, że xRy;
2) R-rozproszony, gdy dla dowolnych różnych x, y ∈ A nie zachodzi xRy.
Szczególnie interesuja̧ce sa̧ zbiory, które sa̧ jednocześnie minimalnymi zbio-

rami R-pochÃlaniaja̧cymi oraz maksymalnymi zbiorami R-rozproszonymi. Każdy
taki zbiór zawiera, w pewnym sensie, caÃlość informacji o przestrzeni (X,R).
Maksymalne zbiory R-rozproszone sa̧ dokÃladnie R−1-klasami.
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Do opisu przestrzeni podobieństwa (X,R) wystarcza podanie rodziny jej
R-klas, tj. zbioru X//R. Rodzina ta sÃlużyć bowiem może jako prototypowa
rodzina cech obiektów z X (podobnie jak dowolna baza rozważanej przestrzeni
podobieństwa). Ważne sa̧ zatem metody wyznaczania rodziny wszystkich R-
klas.

Niech GR : ℘(X) → ℘(X) bȩdzie funkcja̧ zdefiniowana̧ nastȩpujaco:

GR(A) = {y ∈ X : ∀x(x ∈ A → xRy)}.

Wtedy:
1) (GR, GR) jest odpowiedniościa̧ Galois.
2) A ⊆ X jest R-klasa̧ wtedy i tylko wtedy, gdy A = GR(A).
Wiemy, że każda relacja podobieństwa wyznacza pewne pokrycie uniwersum,

na którym jest określona (np. rodzinȩ X//R). I na odwrót, każde pokrycie
uniwersum wyznacza pewna̧ relacjȩ podobieństwa (podobne sa̧ te elementy,
które należa̧ do co najmniej jednego wspólnego zbioru z danego pokrycia).
Dla ustalonej przestrzeni podobieństwa (X,R) pewne pokrycia zbioru X sa̧
wyróżnione. Powiemy mianowicie, że pokrycie A zbioru X jest kanoniczne,
gdy A = X//R. Udowadnia siȩ (zob. Jakubowicz (1968)), że pokrycie A jest
kanoniczne wtedy i tylko wtedy, gdy speÃlnione sa̧ nastepujace dwa warunki:

1. dla dowolnego A ∈ A, jeśli B ⊆ A oraz A ⊆ ⋃
B, to

⋂
B ⊆ A;

2. jeśli B ⊆ X nie jest podzbiorem żadnego A ∈ A, to dla pewnych różnych
x, y ∈ B zbiór {x, y} nie jest podzbiorem żadnego A ∈ A.

Każda przestrzeń podobieństwa (X, R) jest także reprezentowana przez ukÃlad
postaci (X, F, f), gdzie F jest pewnym zespoÃlem cech przysÃlugujacych obiektom
ze zbioru X, zaś f jest relacja̧ zachodza̧ca̧ pomiȩdzy obiektami a przysÃluguja̧cymi
im cechami (f ⊆ X × F ; wyrażenie xfa czytamy: obiekt x ma cechȩ a).

2. Struktury topologiczne

W każdej przestrzeni podobieństwa określić można kilka struktur topologicznych.
Niektóre z nich maja̧ szczególne znaczenie w zastosowaniach — oddaja̧ intuicje
zwia̧zane z bliskościa̧ w zbiorach skończonych (gdzie klasyczne pojȩcia topolo-
giczne trywializuja̧ siȩ).

Dla dowolnej przestrzeni podobieństwa (X, R) niech:
T ∗R = {A ⊆ X : ∀x(x ∈ A → R∧x ⊆ A}
T 0

R = topologia generowana przez podbazȩ X//R
dR(x, y) = najmniejsze n takie, że istnieja̧ x0, x1, . . . , xn ∈ X dla których

x0 = x, xn = y oraz xiRxi+1 (0 6 i < n) (lub ∞, jeśli nie ma takiego n).
Wtedy:
1. (X, T ∗R) oraz (X, T 0

R) sa̧ przestrzeniami topologicznymi. Przestrzeń (X, T ∗R)
ma bazȩ X//R zÃlożona̧ ze zbiorów domkniȩto-otwartych.

2. dR jest metryka̧.
3. (X, R) jest prosta i regularna wtedy i tylko wtedy, gdy T 0

R jest T1-
topologia̧ (tzn. dla dowolnych różnych x, y ∈ X istnieje otoczenie x, które nie
zawiera y).
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4. Dla dowolnego x ∈ X, R-ja̧dro zawieraja̧ce x jest podzbiorem każdego
zbioru otwartego w T 0

R zawieraja̧cego x.
5. Jeśli (X, R) jest prosta, to T 0

R jest T0-topologia̧ (tzn. dla dowolnych
różnych elementów X istnieje otoczenie jednego z nich, nie zawieraja̧ce drugiego).

Z każda̧ przestrzenia̧ podobieństwa stowarzyszyć można także pewna̧ prze-
strzeń domkniȩć. Niech mianowicie dla dowolnego A ⊆ X:
clR(A) = {x ∈ X : xRy dla pewnego y ∈ A}

(R-domkniȩcie zbioru A)
intR = {x ∈ A : ∀y(xRy ∧ y ∈ X → y ∈ A)}

(R-wnȩtrze zbioru A)
frR(A) = clR(A)− intR(A)

(R-ograniczenie zbioru A).
Wtedy:
1. (X, clR) jest przestrzenia̧ domkniȩć, tzn.:
(i) clR(∅) = ∅
(ii) clR(A ∪B) = clR(A) ∪ clR(B) dla A,B ⊆ X
(iii) A ⊆ clR(A) dla A ⊆ X.
2. R jest równoważnościa̧ wtedy i tylko wtedy, gdy clR(clR(A)) = clR(A)

dla wszystkich A ⊆ X.
W rozważanej przestrzeni domkniȩć zdefiniować można kilka interesuja̧cych

relacji miȩdzy niepustymi podzbiorami uniwersum, np.:
A indR B ↔ A ⊆ clR(B) ∧B ⊆ clR(A)
A insR B ↔ clR(A) ∩B 6= ∅
A prR B ↔ clR(A) ∩ clR(B) 6= ∅.
Relacje te sa̧ wszystkie podobieństwami. Można je scharakteryzować nu-

merycznie, z pomoca̧ nastȩpuja̧cych funkcji:
distR(A,B) = min{dR(x, y) : x ∈ A ∧ y ∈ B}
DistR(A,B) = max({distR({x}, B) : x ∈ A} ∪ {distR(A, {y}) : y ∈ B}).
Mamy wtedy:
1. indR ⊆ insR ⊆ prR.
2. Dla dowolnych niepustych A,B ⊆ X nastȩpuja̧ce warunki sa̧ równoważne:
(i) A indR B
(ii) A ∪B ⊆ clR(A) ∩ clR(B)
(iii) DistR(A, B) 6 1.
3. A insR B ↔ distR(A, B) 6 1.

3. Uwagi o zastosowaniach

Pierwszego istotnego zastosowania przestrzeni podobieństwa dostarcza praca
Zeemana (1962), poświȩcona fizjologii widzenia. Pokazuje siȩ w niej, że struk-
tura topologiczna pola widzenia jest (w ścísle określonym sensie) izomorficzna
ze struktura̧ w zbiorze komórek pÃlatów wzrokowych w mózgu.

Dysertacja Tima Postona (1971) poświȩcona jest goemetrii przestrzeni o
naturze ,,ziarnistej” (point-like), a nie ,,cia̧gÃlej” (rubber-like). Autor charak-
teryzuje, w zaawansowanym aparacie pojȩciowym teorii kategorii oraz teorii
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homologii, wÃlasności relacji tolerancji. Ewentualne zastosowania tych rozważań
to modele fizyczne, w których czas i przestrzeń maja̧ naturȩ dyskretna̧.

W cytowanych wyżej pracach Chajdy, Niederlego i Zelinki bada siȩ różne
struktury algebraiczne, w których relacje tolerancji wystȩpuja̧ jako (uogólnione)
kongruencje.

Arbib (1967) i Dal Cin (1973) rozważali automaty tolerancyjne, tj. automaty,
w których funkcja przej́scia charakteryzowana jest przez stosowna̧ relacjȩ podo-
bieństwa. Automaty tolerancyjne to automaty z pewna̧ inercja̧: nagÃla zmiana
na wej́sciu nie może doprowadzić do nagÃlej zmiany stanu. Pojȩcia te wyko-
rzystywane byÃly w rozwia̧zywaniu problemów z teorii sterowania optymalnego.

W lingwistyce używano relacji podobieństwa do opisu, m.in.:
— synonimii (Fischer (1973), Pogonowski (1980));
— homonimii (Semeniuk (1969)).
Omówimy nieco dokÃladniej dwa przykÃlady zastosowania relacji podobieństwa

w lingwistyce. Maja̧ one walor nieco ogólniejszy — podane konstrukcje znajduja̧
interpretacje także w innych dziedzinach.

3.1. Podobieństwa hiponimiczne

Relacjȩ hiponimii (podrzȩdności znaczeniowej) na niepustym i skończonym zbio-
rze leksemów Lxm ustalonego jȩzyka oznaczymy przez Hpn. ZakÃlada siȩ, że
relacja ta jest zwrotna i przechodnia, że przekrój jej dziedziny i przeciwdziedziny
jest niepusty oraz że dla każdego leksemu x istnieje różny od niego leksem y taki,
że x Hpn y lub y Hpn x.

Relacja hiponimii charakteryzowana jest przez jȩzykoznawców na różne spo-
soby: jako zawieranie siȩ zakresów wyrażeń, podrzȩdność treści wyrażeń, pod-
stawialność salva veritate, itp. Tutaj traktujemy pojȩcie hiponimii jako pojȩcie
pierwotne, wyznaczaja̧ce pewne czȩściowe uporza̧dkowanie leksykonu.

Relacjȩ ostrej (wÃlaściwej) hiponimii hpn definiujemy jako Hpn − Hpn−1.
Dziedzina̧ hpn jest zbiór Hp wszystkich hiponimów. Przeciwdziedzina̧ hpn jest
zbiór Hr wszystkich hiperonimów. Zauważmy, że dla dowolnego leksemu x ∈ Hp
zbiór hpn∧x jego wszystkich hiperonimów traktowany może być jako ogóÃl cech
semantycznych (leksykalnych) x.

Każdy podzbiór Lxm uporza̧dkowany liniowo przez hpn nazwiemy Ãlańcuchem
hiponimicznym. Każdy podzbiór A ⊆ Lxm taki, że A2 ∩ hpn = ∅ nazywamy
antyÃlańcuchem hiponimicznym.

Podobieństwa hiponimiczne wyznaczone sa̧ przez ukÃlad (Hp,Hr, hpn). Weź-
my pod uwagȩ jedna̧ z takich relacji:

xhsm y ↔ hpn∧x ∩ hpn∧y 6= ∅.

Jeśli x hsm y, to powiemy, że x i y sa̧ hiponimicznie podobne. Jak widać,
podobieństwo to polega na posiadaniu co najmniej jednego wspólnego hipero-
nimu (cechy semantycznej). O relacji tej udowadnia siȩ m.in., że:

1. x hsm y wtedy i tylko wtedy, gdy x i y maja̧ co najmniej jeden wspólny
maksymalny hiperonim (tzn. leksem należa̧cy do Hr −Hp).
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2. Jeśli hsm jest równoważnościa̧, to

Hp//hsm = {hpn∨x : x ∈ Hr −Hp}.

3. Dla dowolnych x, y ∈ Hp, jeśli hpn∧x = hpn∧y, to x hsm+ y.
4. Każda̧ hsm-klasȩ otrzymać można ze zbiorów postaci hpn∨x dla

x ∈ Hr przez stosowanie teorio-mnogościowych operacji sumy oraz iloczynu
(bez stosowania operacji różnicy zbiorów).

5. Dla dowolnego A ⊆ Hp, A jest hsm-klasa̧ wtedy i tylko wtedy, gdy

A =
⋂

x∈A

{
⋃

hpn∨y : y ∈ hpn∧x}.

Relacja̧ tolerancji w Lxm jest także nastȩpuja̧ca relacja inc nieporównywal-
ności hiponimicznej:

x inc y ↔ ani x hpn y ani y hpn x.
Wiadomo o niej np., że:
1. Lxm//inc jest identyczne z rodzina̧ wszystkich maksymalnych (wzglȩdem

⊆) antyÃlańcuchów hiponimicznych.
2. inc jest równoważnościa̧ wtedy i tylko wtedy, gdy zachodza̧ nastȩpuja̧ce

warunki:
(i) x inc y ∧ y hpn z → x hpn z
(ii) x inc y ∧ z hpn y → z hpn x

(dla dowolnych x, y, z ∈ Lxm).
3. Każdy maksymalny Ãlańcuch hiponimiczny jest minimalnym zbiorem inc-

pochÃlaniaja̧cym oraz maksymalnym zbiorem inc-rozproszonym.
Struktury zwia̧zane z podobieństwem hiponimicznym moga̧ być wykorzys-

tane w przypadku dowolnych zbiorów czȩściowo uporza̧dkowanych.

3.2. Podobieństwa syntagmatyczne

W planie wyrażania każdego jȩzyka naturalnego poszczególne jednostki wia̧zane
sa̧ w wiȩksze caÃlości poprzez relacje syntagmatyczne (takie, jak np. Ãla̧czliwość
morfów, zwia̧zki akomodacji syntaktycznej, spójność tekstowa). Poszczególne
poziomy jȩzykowe (np. morfów, form wyrazowych, zdań, tekstów) wyznaczone
sa̧ przez stosowne zestawy relacji syntagmatycznych. Podamy teraz, w bardzo
skrótowej wersji, formalna̧ charakterystykȩ pojȩcia analizy lingwistycznej rozu-
mianej jako procedura ,,odkrywania” struktury planu wyrażania jȩzyka. Niefor-
malna charakterystyka tego pojȩcia opiera siȩ na nastȩpuja̧cych zaÃlożeniach
(można je znaleźć w pracach lingwistów – zob. np. Hjelmslev (1953)):

1. Danymi empirycznymi każdej analizy lingwistycznej sa̧ konkretne wypo-
wiedzi dowolnego, ustalonego jȩzyka naturalnego.

2. Zasada̧ dokonywania analizy jest segmentacja wypowiedzi na elementy
skÃladowe.

3. Podstawȩ segmentacji wypowiedzi stanowia̧ relacje miȩdzy jej czȩściami.
4. Każda analiza lingwistyczna wyodrȩbnia poziomy w zbiorze wszystkich

segmentów.
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5. Dla dowolnych dwóch sa̧siednich poziomów jȩzykowych, segmenty należa̧ce
do ,,wyższego” z nich rozpatrywane sa̧ jako kombinacje elementów ,,niższego” z
nich.

6. Każda wypowiedź jest konkretnym obiektem indywidualnym.
Logiczna rekonstrukcja tego pojȩcia wykorzystuje aparaturȩ teorio-modelo-

wa̧. Jeśli A jest dowolna̧ struktura̧ relacyjna̧, to niech dom(A) oznacza uniwer-
sum A. Jeśli Ω jest dowolnym zbiorem predykatów, to Str(Ω) oznacza klasȩ
wszystkich skończonych, niepustych struktur relacyjnych, których relacje sa̧ in-
terpretacjami predykatów z Ω.

Powiemy, że cia̧g (S1, . . . , Sk) jest hierarchiczna̧ analiza̧ o syntagmatyce
(Ω1, . . . , Ωk) (k > 1), jeśli:

1. (Ω1, . . . , Ωk) jest cia̧giem skończonych, niepustych oraz parami rozÃla̧cznych
zbiorów predykatów.

2. Si ⊆ Str(Ωi) dla 1 6 i 6 k).
3. Sk jest niepusty i co najwyżej przeliczalny.
4. Jeśli 1 6 i < k oraz A ∈ Si, to istnieje B ∈ Si+1 takie, że A ∈ dom(B).
5. Jeśli 1 6 i < k oraz A ∈ Si+1, to dom(A) ⊆ Si.
6. Jeśli 1 6 i 6 k oraz A i B sa̧ różnymi elementami Si, to

dom(A) ∩ dom(B) = ∅.
Zbiory Si sa̧ poziomami jȩzykowymi. Elementy Si sa̧ zanalizowanymi seg-

mentami (i-tego poziomu). Relacje bȩda̧ce realizacjami predykatów z Ωi w
strukturach z Si nazywamy relacjami syntagmatycznymi (i-tego poziomu). Po-
wyższa̧ definicjȩ można rozszerzyć tak, aby uwzglȩdnić relacje paradygmatyczne
oraz miȩdzypoziomowe.

Dla dowolnego poziomu jȩzykowego Si niech:
Sub(Si) = {A : A jest niepusta̧ podstruktura̧ B dla pewnego B ∈ Si}
Jeśli A,B ∈ Si, to niech:
A isbi B ↔ A jest izomorficzne z jaka̧ś podstruktura̧ B.
Relacje (lokalnego) podobieństwa syntagmatycznego simi ⊆ Si × Si

(dla 1 < i 6 k) oraz smli ⊆ Sub(Si) × Sub(Si) (dla 1 6 i < k) określamy
nastȩpujaco:

A simi B ↔ isb∨A ∩ isb∨B 6= ∅
A smli B ↔ isb∧A ∩ isb∧B 6= ∅.

Relacje te sa̧ podobieństwami (odpowiednio w Si oraz Sub(Si)). Ich interpre-
tacja lingwistyczna jest dość prosta. Dwa zanalizowane segmenty pozostaja̧ w
relacji simi wtedy i tylko wtedy, gdy zawieraja̧ taki sam (z dokÃladnościa̧ do
izomorfizmu) fragment. Relacja smli wia̧że takie fragmenty zanalizowanych
segmentów, dla których istnieje co najmniej jeden zanalizowany segment zawie-
raja̧cy oba te fragmenty (z dokÃladnościa̧ do izomorfizmu). Obie te relacje moga̧
zostać ,,usubtelnione”, gdy ża̧dać bȩdziemy np. aby lokalne podobieństwo syn-
tagmatyczne polegaÃlo na zawieraniu wspólnego (z dokÃladnościa̧ do izomorfizmu)
stosownego reduktu struktury relacyjnej.

Ze wzglȩdu na ograniczona̧ objȩtość artykuÃlu nie możemy przedyskutować
interpretacji poszczególnych konstrukcji zwia̧zanych z podanymi tu relacjami
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podobieństwa (zob. Pogonowski (1991a)). Zwróćmy jedynie uwagȩ, że omawia-
ne lokalne podobieństwo (strukturalne) może mieć zastosowania także pozaling-
wistyczne — np. w ontologiach sytuacji, gdy sytuacje reprezentowane sa̧ przez
stosowne struktury relacyjne.

4. Relacje opozycji

Relacje opozycji maja̧ różnicować obiekty. Naturalne wydaje siȩ wiȩc, że opozyc-
jami nazwiemy relacje, które sa̧ przeciwzwrotne i symetryczne. Tak na przykÃlad
dopeÃlnienie dowolnej (nietrywialnej) relacji równoważności (na zbiorze co najm-
niej dwuelementowym) jest relacja̧ przeciwzwrotna̧ i symetryczna̧. W ustalonym
uniwersum wygodne jest ponadto nazywanie opozycjami takich przeciwzrotnych
oraz symetrycznych relacji R, które sa̧ w dodatku sÃlabo spójne, tzn. speÃlniaja̧
warunek: dla dowolnego x istnieje y takie, że x 6= y i xRy.

Typowy (w zastosowaniach) przykÃlad relacji tego rodzaju otrzymujemy w
przypadku, gdy dany zespóÃl obiektów X scharakteryzowany zostaÃl przez ustalony
zbiór cech F : za pozostaja̧ce w opozycji uznajemy te obiekty, które różnia̧ siȩ co
najmniej jedna̧ cecha̧. Jest to najogólniejszy przypadek różnicowania obiektów
poprzez posiadane przez nie cechy. Szczególne — ciekawsze — przypadki tego
typu różnicowania otrzymujemy, gdy w zbiorze cech przysÃluguja̧cych obiektom
rozważa siȩ dodatkowe struktury. Kilkadziesia̧t tego typu relacji opisalísmy w
innych miejscach (Pogonowski (1985, 1993)). Tutaj wspomnimy tylko krótko o
niektórych z nich.

Dodajmy jeszcze, że wiȩkszość konstrukcji (teorio-mnogościowych, algebra-
icznych, topologicznych) zwia̧zanych z relacjami podobieństwa przenosi siȩ, po
uwzglȩdnieniu oczywistych poprawek, na przypadek relacji opozycji. Rzecz
jasna, konstrukcje te uzyskuja̧ w zastosowaniach inne interpretacje.

Rozważać bȩdziemy ukÃlady postaci (X, F, ϕ), speÃlniaja̧ce nastȩpuja̧cy ukÃlad
warunków (∗):

— X jest co najmniej dwuelementowym zbiorem obiektów;
— F jest co najmniej dwuelementowym zbiorem cech, zaś ϕ ⊆ X × F jest

relacja̧ o dziedzinie X i przeciwdziedzinie F . Wyrażenie x ϕ a czytamy: obiekt
x ma cechȩ a;

— ża̧damy ponadto, aby speÃlniony byÃl warunek:

¬∃x∀y∀a (x ϕ a ↔ y ϕ a)

(intuicyjnie: nie ma obiektu, który byÃlby nieodróżnialny od wszystkich innych).
Zgodnie z przyjȩtymi wcześniej oznaczeniami, mamy:
ϕ∧x = {b ∈ F : x ϕ b} (cechy obiektu x)
ϕ∨a = {y ∈ X : y ϕ a} (obiekty o cesze a).
Dla dowolnego ukÃladu (X, F, ϕ) speÃlniaja̧cego powyższe warunki zdefiniujmy

teraz nastȩpuja̧ce relacje na zbiorze X (symbol ª oznacza tu operacjȩ różnicy
symetrycznej zbiorów):

x op1 y ↔ ϕ∧x ∩ ϕ∧y = ∅
x op2 y ↔ ϕ∧xª ϕ∧y 6= ∅
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x op3 y ↔ ϕ∧x− ϕ∧y 6= ∅ ∧ ϕ∧y − ϕ∧x 6= ∅
x opA y ↔ ∃a ∈ A(a ∈ ϕ∧xª ϕ∧y).
Wtedy:
1. op1, op2, op3 sa̧ przeciwzwrotnymi, symetrycznymi oraz sÃlabo spójnymi

relacjami na zbiorze X.
2. op1 ⊆ op2 ⊆ op3.
3. opA jest przeciwzwrotna i symetryczna dla każdego A ⊆ F . Relacja ta

jest sÃlabo spójna dla tych zbiorów A, które speÃlniaja̧ warunek:
∀x ∈ X ∃y ∈ X(A ∩ (ϕ∧xª ϕ∧y) 6= ∅).
Udowadnia siȩ szereg prostych wÃlasności powyżej zdefiniowanych relacji,

zależnych od wÃlasności relacji ϕ (zob. Pogonowski (1993)). Relacja ϕ wyznacza
też odpowiedniość Galois (4ϕ,5ϕ) miȩdzy zbiorami obiektów Y ⊆ X oraz cech
A ⊆ F :

4ϕ(Y ) =
⋂

x∈Y

ϕ∧x 5ϕ (A) =
⋂

a∈A

ϕ∨a.

Odpowiedniość ta byÃla używana m.in. w zdefiniowaniu w zbiorze obiektów
pewnej struktury teorio-kratowej, zwia̧zanej z badaniem pojȩć (zob. np. Wille
(1982)).

Szerokie zastosowania maja̧ ukÃlady postaci (X,F, ϕ,A), gdzie A ⊆ ℘(F )
jest pewna̧ rodzina̧ parametrów (tzn. rodzajów cech jednorodnych, lub, w termi-
nologii teorii systemów informacyjnych Pawlaka — atrybutów; zob. np. Pawlak
(1983), Pogonowski (1993)). O ukÃladach tego rodzaju zakÃlada siȩ, że:

(i) A jest podziaÃlem F o co najmniej dwóch elementach;
(ii) każdy element A ma co najmniej dwa elementy;
(iii) ∀x ∈ X ∀A ∈ A ∃!a ∈ A (x ϕ a)
(iv) ∀A ∈ A ⋃

a∈A

ϕ∨a = X.

Wykorzystywano tego typu ukÃlady np. w logicznej rekonstrukcji teorii opozy-
cji fonologicznych (Pogonowski (1995)); w szczególnych przypadkach każdy pa-
rametr może mieć dodatkowa̧ strukturȩ — np. liniowe uporza̧dkowanie. W
teorii systemów informacyjnych wykorzystuje siȩ także np. relacjȩ dominacji.
Mówimy, że cecha b ∈ F dominuje zbiór cech A ⊆ F wtedy i tylko wtedy, gdy

∀x ∈ X(A ⊆ ϕ∧x → b ∈ ϕ∧x).

Relacja dominacji wprowadza naturalna̧ hierarchiȩ w zbiorze cech.
Ważnych przykÃladów relacji opozycji dostarczaja̧ sytuacje, gdy obiekty prze-

ciwstawiane sa̧ ze wzglȩdu na konteksty, w których wystȩpuja̧. Niech FS(A)
oznacza wolna̧ póÃlgrupȩ generowana̧ przez A. Jeśli a, b ∈ FS(A), to ab oznacza
ich konkatenacjȩ. Relacja sbw bycia podsÃlowem zdefiniowana jest standardowo:

a sbw b ↔ ∃u, v ∈ FS(A) (b = uav).

Dla dowolnego zbioru S ⊆ FS(A), przez S-kontekst rozumie siȩ każda̧ parȩ
(u, v) ∈ (FS(A))2 taka̧, że uav ∈ S dla pewnego a ∈ A. Rodzinȩ wszystkich
S-kontekstów dla danego S ⊆ FS(A) oznaczamy przez CtxS

A.
Opozycje kontekstowe opisywane sa̧ przez ukÃlady postaci (X, F, ϕ, S), gdzie:
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(i) (X, F, ϕ) speÃlnia (∗)
(ii) S ⊆ FS(X)
(iii) F = CtxS

X

(iv) dla wszystkich x ∈ X oraz (a, b) ∈ F

x ϕ(a, b) ↔ axb ∈ S.

W ukÃladach (X,F, ϕ, S) speÃlniaja̧cych powyższe warunki zrekonstruować
można relacje podobieństwa i opozycji oparte na dystrybycji, np.:

x jest homodystrybucyjne z y wtedy i tylko wtedy, gdy ϕ∧x = ϕ∧y
x jest w dystrybucji komplementarnej z y wtedy i tylko wtedy, gdy

ϕ∧x ∩ ϕ∧y = ∅
x jest w dystrybucji niezależnej z y wtedy i tylko wtedy, gdy zbiory

ϕ∧x ∩ ϕ∧y, ϕ∧x− ϕ∧y oraz ϕ∧y − ϕ∧x sa̧ wszystkie niepuste.
Teoriȩ relacji opozycji stosowalísmy w opisie opozycji jȩzykowych, na różnych

poziomach jȩzyka, np.:
1. Opozycje fonologiczne. W rekonstrukcji logicznej koncepcji fonologicznej

Ksiȩcia N.S. Trubieckiego (Trubetzkoy (1939)) podalísmy wyraźne definicje oraz
omówilísmy niektóre wÃlasności opozycji: proporcjonalnych, izolowanych, jed-
nowymiarowych, wielowymiarowych, jednorodnych, niejednorodnych, prostoli-
niowych, nieprostoliniowych, prywatywnych, gradualnych, ekwipolentnych, sta-
Ãlych i neutralizatywnych (Pogonowski (1995)).

2. Opozycje leksykalne. Relacje miȩdzy jednostkami leksykonu opisywane
moga̧ być poprzez zespoÃly parametrów semantycznych (zbiory deskryptorów
semantycznych) — zob. np. Pogonowski (1993).

3. Opozycje hiponimiczne. Wspomniany w poprzedniej czȩści artykuÃlu ukÃlad
(Hp, Hr, hpn) speÃlnia warunki (∗). Wyznacza wiȩc szereg opozycji opartych na
podrzȩdności znaczeniowej. Relacje te maja̧ pewien zwia̧zek z metoda̧ znana̧ w
semantyce pod nazwa̧ analizy skÃladnikowej (Lyons (1977)), a także z wynikami
zawartymi w cytowanej już wyżej pracy Wille (1982). Por. Pogonowski (1991b).

4. Opozycje syntagmatyczne. We wspomnianym już w poprzedniej czȩści
artykuÃlu matematycznym modelu analizy lingwistycznej opozycje syntagmaty-
czne polegaja̧ na różnieniu siȩ zanalizowanych segmentów lokalnie, z dokÃladnościa̧
do izomorfizmu. Rodzina obiektów to dany poziom jȩzykowy (przypomnijmy:
pewna rodzina struktur relacyjnych), zaś cechy tych obiektów to wszelkie ich
podstruktury (ew. redukty podstruktur). Zob. np. Pogonowski (1991a).
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