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Recenzja pracy doktorskiej mgra Ziemowita Kostany

pt. Forcing-theoretic framework for the Fraïssé theory

Praca próbuje zastosowa¢ teoriomnogo±ciow¡ metod¦ forcingu do

uogólnienia teorii Fraïsségo.

Teoria Fraïsségo (zaproponowana w roku 1954 przez francuskiego

matematyka Rolanda Fraïsségo) bada jak maj¡c odpowiedni¡ ro-

dzin¦ K (klas¦ Fraïsségo) sko«czonych struktur i ich wzajemnych

wªo»e« mo»na w procesie granicznym wygenerowa¢ struktur¦ prze-

liczaln¡ K (granic¦ Fraïsségo), która jest jednorodna i uniwersalna.

Uniwersalno±¢ oznacza zawieranie z dokªadno±ci¡ do izomor�zmu

wszystkich struktur z rodziny K. Jednorodno±¢ oznacza, »e do-

wolny izomor�zm pomi¦dzy sko«czonymi podstrukturami struk-

tury K przedªu»a si¦ na caªe K. Wªasno±ci klasy Fraïsségo gwa-

rantuj¡, »e granica Fraïsségo jest wyznaczona jednoznacznie z do-

kªadno±ci¡ do izomor�zmu. Kanonicznym przykªadem jest tutaj ro-

dzina wszystkich sko«czonych porz¡dków liniowych i (Q,≤) (liczby
wymierne wraz z naturalnym porz¡dkiem) jako granic¡ Fraïsségo.

Konstrukcje granic Fraïsségo maj¡ zwykle charakter indukcyjny z

wykorzystaniem metody �back and forth�.

Z kolei metod¦ forcingu mo»na by w du»ym uproszczeniu opi-

sa¢ jako sposób konstruowania obiektów granicznych motywowany

twierdzeniem Baire'a. Precyzujemy np. przeliczalnie wiele wªa-

sno±ci obiektu granicznego, w cz¦±ciowym porz¡dku P przybli»e«

zauwa»amy, »e ka»da z wªasno±ci wycina zbiór otwarty i g¦sty, ultra-

�ltry w P przecinaj¡ce wszystkie te zbiory wyznaczaj¡ poszukiwane
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obiekty graniczne. W przypadku (Q,≤) jako P mo»emy wzi¡¢ ro-

dzin¦ tych sko«czonych porz¡dków liniowych (L,≤), gdzie L ⊆ N,
uporz¡dkowan¡ przez relacj¦ bycia podporz¡dkiem. Nast¦pnie dla

ka»dego n ∈ N, rozwa»y¢ zbiór Dn tych (L,≤), »e n ∈ L, zbiór En

tych (L,≤), »e n ∈ L ⇒ (∃k ∈ L)(k < n), zbiór Fn tych (L,≤),
»e n ∈ L ⇒ (∃k ∈ L)(n < k), oraz dla ka»dych n,m ∈ N, zbiór
Gmn tych (L,≤), »e (m,n ∈ L∧m < n)⇒ (∃k ∈ L)(m < k < n).

Wtedy suma ka»dego ultra�ltru G ⊆ P przecinaj¡cego wszystkie

powy»sze zbiory jest zrealizowanym na uniwersum N porz¡dkiem

izomor�cznym z (Q,≤). Warto zwróci¢ uwag¦, »e dostajemy tu-

taj bardzo du»o (zbiór rezidualny) realizacji porz¡dku (Q,≤) na

uniwersum N. Poniewa» wszyskie realizacje s¡ mi¦dzy sob¡ izo-

mor�czne, obiekt graniczny jest wyznaczony jednoznacznie z do-

kªadno±ci¡ do izomor�zmu.

W zwi¡zku z ponad póªwiecznym pot¦»nym rozwojem metody

forcingu, w folklorze teoriomnogo±ciowym od dawna funkcjonowaªo

przekonanie, »e warto byªoby przyjrze¢ si¦ gª¦biej zastosowaniom

forcingu w teorii Fraïsségo. Praca mgra Ziemowita Kostany jest

pierwszym powa»nym tego typu przedsi¦wzi¦ciem.

Praca jest do±¢ obszerna, ma 69 stron i skªada si¦ z pi¦ciu rozdzia-

ªów. Pierwsze trzy, stanowi¡ce trzy pi¡te pracy, to opis klasycznej

teorii Fraïsségo wraz z przykªadami i dyskusj¡ teorii Fraïsségo-

Jónssona w rozdziale trzecim (przeniesienie klasycznej teorii na

klasy modeli niesko«czonych). Autor prezentuje w rozdziale trze-

cim kilka swoich opublikowanych rezultatów, z których najciekaw-

sza jest obserwacja (Theorem 3.2.15, Corollary 3.2.16), »e izomor-

�zmy pomi¦dzy przeliczalnymi lub zupeªnymi w sensie Dedekinda

podzbiorami Lω1 mo»na przedªu»a¢ do automor�zmów Lω1. (Lω1 to

porz¡dek leksykogra�czny na zbiorze ci¡gów z ω1 w [−1, 1], które
od pewnego miejsca przyjmuj¡ warto±¢ zero.)
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Gªówn¡ cz¦±¢ pracy stanowi¡ rozdziaªy czwarty i pi¡ty. W roz-

dziale czwartym autor wprowadza swoje, uogólniaj¡ce forcing Co-

hena, podstawowe narz¦dzie: Fn(S,K, ω). Tutaj S jest ustalonym

zbiorem niesko«czonym, K klas¡ struktur, a ω sygnalizuje ograni-

czenie mocy. Gdy klasa K jest klas¡ LO wszystkich porz¡dków

liniowych, Fn(S,LO, ω) jest uporz¡dkowanym przez relacj¦ bycia

podporz¡dkiem zbiorem tych (L,≤) ∈ LO, »e L jest sko«czo-

nym podzbiorem S. Jak sygnalizowaªem wy»ej, odpowiedni obiekt

generyczny (graniczny) dla Fn(N,LO, ω) jest realizacj¡ porz¡dku

(Q,≤) na uniwersum N, w szczególno±ci ma wiele automor�zmów

(jest jednorodny). Autor pokazuje, »e sytuacja zmienia si¦ diame-

tralnie, gdy zbiór S jest nieprzeliczalny. Wtedy Fn(S,LO, ω) for-
suje, »e obiekt generyczny nie ma automor�zmów (jest sztywny).

Mo»na tutaj klas¦ LO zmienia¢ na wiele innych klas, np. cz¦±cio-

wych porz¡dków, grafów (skierowanych i nieskierowanych), prze-

strzeni metrycznych o odlegªo±ciach wymiernych, turniejów. W

pracy szczegóªowo udowodnione s¡ wersje dla grafów (Theorem

4.2.1) i cz¦±ciowych porz¡dków (Theorem 4.2.2). Trzeba podkre±li¢,

»e tego typu rozwa»ania wymagaj¡ pewnej ostro»no±ci, by wprowa-

dzane forcingi nie trywializowaªy istotnej cz¦±ci wyj±ciowego uni-

wersum teorii mnogo±ci poprzez tzw. kolapsowanie liczb kardynal-

nych. Na szcz¦±cie, jak zauwa»yª Kubi± odpowiednio rozs¡dne zaªo-

»enia o K (�splitting property�) gwarantuj¡, »e Fn(S,K, ω) speªnia
cenny forcingowy warunek ccc (�countable chain condition�) a nawet

warunek Knastera. Sprawia to, »e forcing za pomoc¡ Fn(S,K, ω)
jest do±¢ przyjazny.

Interesuj¡ca jest te» sytuacja, gdy podniesiemy ograniczenie mocy

z ω0 na ω1. Wtedy forcing za pomoc¡ Fn(ω2,LO, ω1) nad uni-

wersum teorii mnogo±ci speªniaj¡cym Hipotez¦ Continuum dodaje

porz¡dek, ktorego sztywno±¢ jest mocno absolutna, nie mo»e by¢

zniszczona przez »adne kolejne forcingi typu ccc (Theorem 4.2.3).
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Rozwini¦cie zastosowanej techniki pozwala w pewnym sensie pro-

jektowa¢ grupy automor�zmów dodawanych porz¡dków generycz-

nych. Autor pokazuje (Theorem 4.3.1) jak doda¢ porz¡dek liniowy

(A,≤), ktory jest o±rodkowy (zawiera przeliczalny zbiór g¦sty), jest

ω1-g¦sty (odcinki s¡ nieprzelicalne), i ma nietrywialny automor�zm

φ taki, »e {φk : k ∈ Z} jest peªn¡ grup¡ automor�zmów dla (A,≤).
Rezultaty rozdziaªu czwartego wydaj¡ si¦ by¢ ciekawe, a ich do-

wody nietrywialne i wymagaj¡ce znacznej biegªo±ci w technice for-

cingu.

Najbardziej warto±ciowy i innowacyjny jest rozdziaª pi¡ty pracy.

Autor oczywi±cie ma tego swiadomo±¢, gªówne twierdzenie tego roz-

dziaªu (Corollary 5.1.16) umie±ciª w abstrakcie na pocz¡tku pracy.

Mówi ono: Je±li standardowa teoria mnogo±ci ZF (Zermelo-Fraenkla)

jest niesprzeczna, to niesprzeczna jest te» po dodaniu Aksjomatu

Martina wraz z 2ω = ω2 i zdania:

�Istnieje nieprzeliczalna o±rodkowa przestrze« metryczna o odle-

gªo±ciach wymiernych taka, »e ka»da bijekcja pomi¦dzy jej nieprze-

liczalnymi podzbiorami na pewnych nieprzeliczalnych podzbiorach

jest izometri¡.�

Twierdzenie to nawi¡zuje do znanego rezultatu Avrahama i She-

laha (Martin's Axiom does not imply that every two ℵ1-dense sets

of reals are isomorphic, Israel Journal of Mathematics, vol. 38

(1981), Nos. 1-2), pokazuj¡cego podobn¡ niesprzeczno±¢ istnie-

nia ω1-g¦stego o±rodkowego porz¡dku liniowego (A,≤), takiego »e

ka»da funkcja z nieprzeliczalnego podzbioru A w A jest monoto-

niczna na pewnym nieprzeliczalnym podzbiorze.

By udowodni¢ swoje twierdzenie autor odpowiednio adaptuje po-

j¦cia i metody wprowadzone przez Avrahama i Shelaha. W szczegól-

no±ci wprowadza nowe techniczne poj¦cie �prostok¡tnej przestrzeni

metrycznej�. Potem pokazuje jak doda¢ tak¡ przestrze« za pomoc¡

forcingu, i izoluje wªasno±¢ zapewniaj¡c¡, »e kolejne rozszerzenia

forcingowe potrzebne do uzyskania Aksjomatu Martina nie psuj¡
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prostok¡tno±ci. Nast¦pnie pokazuje, »e Aksjomat Martina impli-

kuje, »e prostok¡tne przestrzenie maj¡ docelow¡ wlasno±¢ zaw¦»a-

nie nieprzeliczalnych cz¦±ciowych bijekcji do izometrii. Caªy dowód

jest do±¢ dªugi (pi¦¢ stron) i zawiªy, ponownie ±wiadczy o znacznej

biegªo±ci w technice forcingu.

W dalszej cz¦±ci rozdziaªu pi¡tego wprowadzone poj¦cia i metody

s¡ rozszerzone na inne struktury i pokazane jest podobne twierdze-

nie (Theorem 5.2.4) dla porz¡dków (cz¦±ciowych i liniowych), gra-

fów (skierowanych i nieskierowanych), turniejów. Rozdziaª zamyka

zestaw rezultatów natury klasy�kacyjnej exploruj¡cych poj¦cie pro-

stok¡tno±ci.

Praca mgra Ziemowita Kostany jest interesuj¡ca, nietrywialna,

miejscami technicznie trudna, i stanowi istotny wkªad w rozwój

zastosowa« teorii mnogo±ci, w szczególno±ci forcingu. Poza nielicz-

nymi niezr¦czno±ciami j¦zykowymi nie znajduj¦ w niej usterek, a

prezentacja wydaje mi si¦ wystarczaj¡co zgrabna. Doceniam te»

wysiªek wªo»ony w pocz¡tkowe wst¦pne rozdziaªy. Praca mogªaby

si¦ w zasadzie skªada¢ z rozdziaªów czwartego i pi¡tego.

Stwierdzam, »e praca stanowi oryginalne rozwi¡zanie problemu

naukowego a tak»e wykazuje ogóln¡ wiedz¦ teoretyczn¡ jej autora

oraz umiej¦tno±¢ samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Z

pewno±ci¡ speªnia ona ustawowe i zwyczajowe warunki stawiane

pracom doktorskim. Wnosz¦ o dopuszczenie mgra Ziemowita Ko-

stany do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Janusz Pawlikowski
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