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1. Imię i Nazwisko:

Adam Jerzy Przeździecki

2. Posiadane dyplomy:

1. Dyplom magistra matematyki (z wyróżnieniem) specjalność: matema-
tyka teoretyczna, uzyskany 19 lipca 1991 roku na Wydziale Matematyki
Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł pracy ma-
gisterskiej: Homotopijne własności posetu p-podgrup grupy skończonej,
promotor: prof. dr hab. Stefan Jackowski.

2. Dyplom Master of Science uzyskany 15 grudnia 1995 roku na The Di-
vision of the Physical Sciences, University of Chicago.

3. Dyplom Doctor of Philosophy uzyskany w 9 czerwca 2000 roku na Wy-
dziale Matematyki University of Chicago. Uznany za równorzędny z
dyplomem doktora nauk matematycznych dnia 30 listopada 2000 ro-
ku. Tytuł rozprawy doktorskiej: Homotopical localizations at a space,
promotor: J. Peter May, nieformalny kopromotor: A.K. Bousfield.

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu:

1. X 1991 – IX 1993, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu
Warszawskiego
doktorant/asystent
(po tej dacie urlopowany na studia na University of Chicago)

2. X 1993 – VI 1994, Wydział Matematyki University of Chicago
Visiting Scholar.
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3. X 1994 – IX 1995, Wydział Matematyki University of Chicago
College Fellow.

4. X 1995 – V 2000, Wydział Matematyki University of Chicago
Lecturer in the College.

5. X 2000 – IX 2007, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu
Warszawskiego
Asystent.

6. X 2007 – IX 2010, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Asystent.

7. X 2010 do dzisiaj, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Adiunkt.

4. Wskazanie osiągnięcia będącego podstawą
ubiegania się o stopień doktora habilitowane-
go:

4.1. Tytuł cyklu publikacji powiązanych tematycznie oraz
wykaz tych publikacji:

Osiągnięciem naukowym będącym podstawą ubiegania się o stopień na-
ukowy doktora habilitowanego jest cykl pięciu prac zatytułowany:

Funktory lokalizacji – ich istnienie, konstrukcje,
zagadnienie reflektywności podkategorii

Lista publikacji stanowiących cykl:

[AP1] A.Przeździecki, Large localizations of finite groups, J. Algebra 320 (2008)
4270 – 4280.
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[AP2] A.Przeździecki, An “almost” full embedding of the category of graphs
into the category of groups, Adv. Math. 225 (2010) 1893 – 1913.

[AP3] A.Przeździecki, Chains of group localizations, Comm. Algebra 39 (2011)
942 – 946.

[AP4] A.Przeździecki, An almost full embedding of the category of graphs into
the category of Abelian groups, Adv. Math. 257 (2014) 527 – 545.

[AP5] R.Göbel i A.Przeździecki, An axiomatic construction of an almost full
embedding of the category of graphs into the category of R-objects, J.
Pure Appl. Algebra 218 (2014) 208 – 217.

Najważniejszą publikacją cyklu jest [AP4].

4.2. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych
wyników:

W punkcie 4.2.1 szkicuję kontekst, który ukierunkował moje zaintereso-
wania matematyczne. Cel badań sformułowany jest w 4.2.2, tutaj też zaryso-
wuję najważniejsze elementy mojego wkładu w badaną tematykę. Starałem
się, by opis ten był możliwie zwarty, stąd definicje i sformułowania wyni-
ków ograniczyłem do niezbędnego minimum. Pewne uszczegółowienie pojęć
zostało odłożone do punktu 4.2.3, a szczegółowe sformułowanie głównych
wyników do omówienia indywidualnych publikacji w 4.2.4.
Kształt poniższego tekstu jest pewnym kompromisem pomiędzy próbą

naszkicowania motywacji i rozwoju zainteresowań daną tematyką w społecz-
ności matematycznej a ewolucją zainteresowań samego habilitanta. Moje ba-
dania rozpoczęte zostały w obrębie topologii algebraicznej, jednak dość szyb-
ko po doktoracie przesunęły się w kierunku algebry, kombinatoryki i topologii
Grup i Grup Abelowych, zahaczając przy tym o aksjomaty wielkich liczb kar-
dynalnych (zwłaszcza liczby mierzalne i (Słaba) Zasada Vopěnki). Topologia
algebraiczna pozostawała jednak cały czas istotną motywacją i w kluczowych
momentach wyprowadzałem odpowiednie wnioski topologiczne.
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4.2.1. Wprowadzenie:

Funktory lokalizacji w kategorii C, będące przedmiotem moich badań, są

to funktory L : C −→ C, które są złożeniem C
R
−→D ⊆ C, gdzie R jest funk-

torem lewo-dołączonym do funktora włożenia pełnej podkategorii D. Taki
funktor R jest nazywany reflektorem, choć pojęcia lokalizacji i reflektora by-
wają używane zamiennie. W użyciu sa też inne określenia – na przykład różne
rodzaje uzupełnień w kategorii Grup Abelowych i w innych kategoriach czę-
sto są szczególnymi przypadkami lokalizacji. Lokalizację L warto widzieć jako
analog rzutu ortogonalnego. Podobnie jak rzutowanie ortogonalne, lokalizacja
jest wyznaczona jednoznacznie zarówno przez klasę L-równoważności, czyli
morfizmów f , takich, że Lf jest izomorfizmem, jak i przez podkategorię D
złożoną z obiektów L-lokalnych, czyli D = {Z | Z ∈ C oraz Z ∼= LZ}.
Lokalizacje są szeroko badane w wielu kategoriach, szczególnie ważną rolę

odgrywają one w tych kategoriach, w których obiekty nie mają „elementów”,
czyli nie są konkretne, jak na przykład różne kategorie homotopijne. W ta-
kich kategoriach najskuteczniejszą metodą badania obiektów jest studiowa-
nie przekształceń z oraz w interesujący nas obiekt. Modelowym przykładem
takiego podejścia jest zrekonstruowanie danego obiektu Z na podstawie je-
go przekształceń w lokalizacje Z −→ LZ, dla różnych funktorów L. Przy-
kładowo można tutaj wymienić klasyczny kwadrat arytmetyczny Sullivana
[64] naśladujący w kategorii homotopijnej odzyskiwanie grupy abelowej z jej
p-lokalizacji (lub p-uzupełnień) i racjonalizacji, wieżę Postnikowa (np Hir-
schhorn [41]), wieżę chromatyczną Hopkinsa-Ravenela [57], czy niezwykłą
lokalizację Neisendorfera [53], będącą eleganckim wnioskiem z dowodu Mille-
ra [51] hipotezy Sullivana. Znaczna część topologii algebraicznej zajmuje się
badaniem bądź zlokalizowanych przestrzeni, bądź relacji pomiędzy różnymi
lokalizacjami.
Bardziej podstawowym problemem jest zagadnienie istnienia lokalizacji

zdefiniowanych przez pewne naturalne konstrukcje. Najgruntowniej przeba-
dane jest istnienie f -lokalizacji, czyli lokalizacji, dla których L-równoważności
są generowane przez pojedynczy morfizm f lub zbiór (nie klasę) morfizmów.
Wiadomo, że dla dostatecznie dobrych kategorii f -lokalizacje istnieją dla do-
wolnego morfizmu f , w szczególności istnieją lokalizacje względem dowolnej
uogólnionej teorii homologii, i każda z nich jest f -lokalizacją, patrz Bous-
field [8]. Współczesny kształt teorii f -lokalizacji został wypracowany przede
wszystkim przez Bousfielda [9, 11, 12, 14] i Drora Farjouna [30, 31, 32], którzy
byli motywowani przede wszystkim stabilną i niestabilną kategorią homoto-
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pijną. W przypadku kategorii niehomotopijnych, takich jak kategorie Grup,
Grup Abelowych, Przestrzeni Metrycznych, i innych, ogólnie – kategorii lo-
kalnie prezentowalnych – należy wymienić przynajmniej monografię Adámka
i Rosický’ego [1].
Inaczej wygląda problem, istnienia lokalizacji homotopijnych, dla których

klasa obiektów L-lokalnych jest generowana przez zadany obiekt L-lokalny.
Istnienie takich lokalizacji w kategoriach zupełnych, które są „well-powered”
wynika z Tholen [65, Lemat 6.1] oraz dużo ogólniejszego wyniku Casacuberta,
Frei i Tan [23]. Jednak w kategorii homotopijnej pytanie o istnienie, dla zada-
nej przestrzeni Z, lokalizacji końcowej L, dla której Z jest L-lokalny, do dzi-
siaj jest otwartym problemem. W szczególności nie wiadomo, czy dla każdej
uogólnionej teorii kohomologii istnieje związana z nią lokalizacja. Dotychcza-
sowe metody dowodzenia istnienia lokalizacji kohomologicznych idą niejako
na około – dla niektórych uogólnionych teorii kohomologii E∗ udaje się skon-
struować uogólnioną teorię homologii F∗, taką, że klasy E

∗-równoważności
i F∗-równoważności się pokrywają. Wówczas istnienie E

∗-lokalizacji wynika
z istnienia F∗-lokalizacji. Takie podejście widzimy na przykład w Bousfield
[7, 10], Hovey [42]. W latach 70-tych Bousfield [10, 15] próbował skonstruować
tego typu lokalizacje w przypadku niestabilnym, gdy przestrzeń Z, generu-
jąca klasę obiektów lokalnych, jest reprezentowalna przez fibrantny obiekt
symplicjalny w kategorii zwartych, całkowicie niespójnych przestrzeni topo-
logicznych. Istnienie lokalizacji względem takich przestrzeni Z zostało wyka-
zane (innymi metodami) dopiero przez habilitanta w pracy [P1], przy czym
okazało się, że warunek całkowitej niespójności jest zbędny.
Chociaż, jak wspomnieliśmy, trudności związane z konstruowaniem lo-

kalizacji opisanych w powyższym akapicie nie pojawiają się w kategoriach
konkretnych, to brak granic odwrotnych w kategoriach homotopijnych i pró-
ba zastąpienia ich granicami homotopijnymi rodzi problemy, analogiczne do
tych, które widzimy również w kategoriach konkretnych, w sytuacjach, gdy
klasa obiektów lokalnychD nie jest generowana przez jeden obiekt. To zagad-
nienie znane jest jako Problem Ortogonalnej Podkategorii (od pracy Freyd i
Kelly [33]): czy każda pełna podkategoria D ⊆ C złożona ze wszystkich obiek-
tów ortogonalnych do pewnej klasy morfizmów, jest reflektywna. Pytanie to
pojawiało się niezależnie w różnych kontekstach, stąd jest ono różnie formuło-
wane. W typowych kategoriach równoważne jest następujące sformułowanie:
czy każda pełna podkategoria zamknięta ze względu na granice odwrotne (ho-
motopijne granice odwrotne) jest reflektywna. Okazało się, że również pytanie
Herrlicha [38] sformułowane w kontekście kategorii topologicznych, czy kolek-
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cje podkategorii reflektywnych są zamknięte ze względu na przecięcia, opisuje
ten sam problem. Ta lista przykładów nie jest kompletna. W przeglądowej
pracy Tholen [65] znajdziemy opis wielu częściowych rezultatów uzyskanych
do roku 1987.
W roku 1987 ukazała się przełomowa publikacja Adámek, Rosický i Trn-

ková [2] (szerzej znana jest bazująca na niej monografia Adámek i Rosický
[1]). Okazało się, że w kategorii Grafów stwierdzenie „każda pełna podkate-
goria D zamknięta ze względu na branie granic odwrotnych jest reflektywna”
jest równoważne Słabej Zasadzie Vopěnki – z jednej strony zasada ta wynika z
innych zasad wielkich liczb kardynalnych (np. Huge cardinals, Kanamori [45,
str 472]), z drugiej strony, jej zaprzeczenie jest zgodne ze standardową teorią
mnogości ZFC. Odtąd kategoria Grafów stała się wygodnym punktem odnie-
sienia dla badania Problemu Ortogonalnej Podkategorii w różnych katego-
riach. Przy okazji wzmocnione zostało, istniejące już wcześniej zainteresowa-
nie funktorami z i do kategorii Grafów, które są w stanie przenieść pomiędzy
kategoriami informację o reflektywności bądź niereflektywności podkategorii.

4.2.2. Przedstawienie celu badań, oraz najważniejszych wyników

opublikowanych w cyklu prac, stanowiących osiągnięcie habilita-

cyjne:

Cel badań umiejscowiony jest w kontekście wyżej naszkicowanej tematyki.
W tym podrozdziale zarysowany jest cel oraz główne wyniki jako całość,
natomiast szczegółowe sformułowania wyników są zebrane w 4.2.4. Cel moich
badań można go określić jako:

1. Gromadzenie teoriomnogościowych własności funktorów lokalizacji,
oraz przykładów takich funktorów, w różnych kategoriach, które mo-
głyby rzucić światło na zagadnienie znane jako Problem Ortogonalnej
Podkategorii.

2. Konstruowanie funktorów, pomiędzy różnymi kategoriami, umożliwia-
jących przenoszenie informacji o istnieniu bądź nieistnieniu lokalizacji,
w tym, przenoszenie niereflektywnych podkategorii.

Z jednej strony Adámek i Rosický [3] wykazali w 1988 roku, że katego-
ria przestrzeni topologicznych zawiera niereflektywną pełną podkategorię za-
mkniętą na granice odwrotne. Z drugiej strony z pracy Neemana [52], z 2011
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roku, wynika, że w kategoriach pochodnych D(R), gdzie R jest pierścieniem
noetherowskim, każda pełna podkategoria zamknięta na homotopijne granice
odwrotne jest reflektywna, co więcej takie podkategorie stanowią zbiór, nie
klasę. Również w kategoriach przestrzeni liniowych nad ustalonym ciałem,
każda zamknięta na granice odwrotne pełna podkategoria jest w oczywisty
sposób reflektywna.
Jednak takie, niezależne od teorii mnogości odpowiedzi należą niestety w

tej problematyce do rzadkości. We wspomnianej wyżej pracy Adámek, Ro-
sický i Trnková [2] wykazano, że, przy założeniu Słabej Zasady Vopěnki, w
kategoriach lokalnie prezentowalnych, każda zamknięta na granice odwrotne
pełna podkategoria jest reflektywna. W pracy Casacuberta, Scevenels i Smith
[25] z 2005 roku, udało się przenieść ten wynik do niestabilnej kategorii ho-
motopijnej: przy założeniu Zasady Vopěnki każda podkategoria zamknięta
na homotopijne granice odwrotne jest reflektywna. Należy tutaj wspomnieć,
że, wbrew intuicji, to przeniesienie okazało się trudne do formalnego udo-
wodnienia – praca ta jest rezultatem dziesięcioletnich badań, warto również
zauważyć, że autorzy wykorzystują zasadę, która jest potencjalnie silniejsza
niż Słaba Zasada Vopěnki.
Powyższe wyniki mówią, że w wielu kategoriach Problem Ortogonalnej

Podkategorii nie jest trudniejszy od Słabej Zasady Vopěnki. Ważne jest jed-
nak oszacowanie trudności problemu z drugiej strony – czy możemy mieć na-
dzieję, że dla wielu interesujących nas kategorii, tak jak dlaD(R) powyżej czy
kategorii przestrzeni liniowych, problem ten ma pozytywną odpowiedź, czyli,
że konstrukcja lokalizacji jest zawsze wykonalna w ZFC. Dla pewnych ka-
tegorii, negatywna odpowiedź wynika z istnienia skonstruowanych już wcze-
śniej funktorów włożenia kategorii Grafów w daną kategorię. Na przykład,
dla kategorii Półgrup, Hedrĺın i Lambek [37] już w 1969 roku skonstruowali
takie włożenia. Kategoria Grup jest bliżej związana z niestabilną kategorią
homotopijną, jednak, w odróżnieniu od kategorii Półgrup nie istnieje pełne
włożenie kategorii Grafów w kategorię Grup. Nieco słabsze włożenie katego-
rii Grafów w kategorię Grup zostało skonstruowane przez habilitanta [AP2]
w 2010 roku. Jest ono pełne z dokładnością do sprzężenia w przeciwdzie-
dzinie, ale wciąż wystarczające by umożliwić przeprowadzenie dowodu, że
Problem Ortogonalnej Podkategorii w kategorii Grup implikuje Słabą Za-
sadę Vopěnki. Praca ta wykorzystuje metody wypracowane wcześniej, które
zostały opisane w [AP1] a powstały w celu skonstruowania klasy lokalizacji
przeprowadzających skończoną grupę prostą Mathieu M11 na grupy dowol-
nie dużej mocy. Te metody z kolei zostały oparte na klasycznej teorii działań
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grup na drzewach Bass’a Serre’a [63]. Dalej, w pracy [AP2], wykorzystano
złożenie funktora włożenia Grafów w kategorię Grup z funktorem przestrzeni
Eilenberga-Mac Lane’a, do udowodnienia, że Problem Ortogonalnej Podkate-
gorii w niestabilnej kategorii homotopijnej implikuje Słabą Zasadę Vopěnki.
Tutaj, paradoksalnie, okazało się, że istnieje pełne włożenie kategorii Grafów
w kategorię homotopijną.
Od dawna żywiono pewne nadzieje na łatwiejszą konstruowalność funkto-

rów lokalizacji w kategorii Grup Abelowych – jeszcze w roku 1966 Isbell [44,
str 619/620] postawił pytanie, które, według późniejszej terminologii, można
określić jako Problem Ortogonalnej Podkategorii dla Grup Abelowych. War-
to zwrócić uwagę na sformułowanie Isbella, który zaznacza, że nie potrafi
dać pozytywnej odpowiedzi nawet w przypadku kategorii Grup Abelowych,
sugerując tę kategorię jako najbardziej obiecującą dla znalezienia pozytywnej
odpowiedzi. Dopiero w roku 2014 habilitant [AP4] opublikował konstrukcję
funktora z kategorii Grafów do kategorii Grup Abelowych, który umożliwił
wykazanie, że Problem Ortogonalnej Podkategorii w kategorii Grup Abe-
lowych jest równoważny Słabej Zasadzie Vopěnki. Okazało się, że kategoria,
której obiektami są grafy a morfizmami – formalne kombinacje całkowitolicz-
bowe przekształceń pomiędzy grafami, wkłada się jako pełna podkategoria
kategorii Grup Abelowych.
Wynik ten uważam za najważniejsze osiągnięcie przedstawionego cyklu

prac. Okazało się, że, wbrew oczekiwaniom, kategoria Grup Abelowych jest, z
punktu widzenia istnienia i konstruowalności lokalizacji, tak skomplikowana
jak kategoria Grafów. Chciałbym zauważyć, że praca [AP4] była istotną in-
spiracją doktoratu Calderoni [20], obronionego z wyróżnieniem w 2018 roku.
Wynik ten umożliwił wykazanie, w tej samej pracy [AP4], że Problem

Ortogonalnej Podkategorii w kategorii „connective” spektrów implikuje Sła-
bą Zasadę Vopěnki. Stanowi to silne wsparcie dla hipotezy Hovey, Palmieri i
Strickland’a [43, uwagi po Twierdzeniu 3.2.2], dotyczącej istnienia niereflek-
tywnych podkategorii w kategorii spektrów.
Ta sama praca Isbella [44, str. 645] jest cytowana przez Bowshell’a

i Schultz’a [17, 62] jako główna motywacja do zainicjowania badań nad
E-pierścieniami. Teoria E-pierścieni została później znacznie rozwinięta i
odegrały one, ważną rolę w teorii pierścieni endomorfizmów, opisanych na
przykład w monografii Göbel i Trlifaj [36]. W tym kontekście warto za-
uważyć, że praca habilitanta z Göbel’em [AP5] inicjuje teorio-kategoryjny
kierunek badań w teorii pierścieni endomorfizmów. Jedna z charakteryza-
cji E-pierścieni definiuje je jako możliwe wartości LZ, czyli lokalizacji L na
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grupie addytywnej liczb całkowitych Z. Chociaż, rzeczywiście, E-pierścienie
mają istotny wpływ na własności lokalizacji L w Grupach Abelowych to,
jak pokazano w pracy habilitanta [AP3], dla każdej niemierzalnej liczby kar-
dynalnej κ istnieje ciąg lokalizacji Lα, indeksowany liczbami porządkowymi
α < κ, taki, że dla każdych α < β mamy LαZ ∼= LβZ, ale Lα i Lβ przyjmują
różne wartości na dostatecznie dużych wolnych grupach abelowych, istnieje
również naturalna transformacja Lα −→ Lβ.
Narzędziem wykorzystanym w [AP2] i [AP4] do przenoszenia lokaliza-

cji i podkategorii niereflektywnych pomiędzy kategoriami są funktory prawie
pełnego włożenia. Funktory pełnego włożenia i prawie pełnego włożenia (w
sensie z dokładnością do przekształceń stałych w kategorii Topologicznej) by-
ły szczególnie intensywnie badane przez czeską szkołę matematyczną (m.in.
Adámek, Hedrĺın, Koubek, Rosický, Trnková). Prace [AP2] i [AP4] rozszerza-
ją pojęcie prawie pełności na „pełne z dokładnością do oczywistych poświęceń
wymuszonych własnościami kategorii będącej przeciwdziedziną” (określenie
to pochodzi od Göbel’a). Później Brooke-Taylor i Miller [19] używają okre-
ślenia minimalna-niepełność.

Na zakończenie tego podrozdziału chciałbym krótko wspomnieć, że bar-
dzo dużo wysiłku habilitant włożył w próby wykorzystania funktorów lo-
kalizacji do wykazania sprzeczności z ZFC niektórych aksjomatów wielkich
liczb kardynalnych, głównym celem była Zasada Vopěnki. Ten kierunek za-
kończył się niepowodzeniem, jednak nadspodziewanym sukcesem okazało się
wykorzystanie niektórych wypracowanych przy okazji technik do wykazania,
że – dla kilku nowych kategorii – Problem Ortogonalnej Podkategorii jest
równoważny (Słabej) Zasadzie Vopěnki.

4.2.3. Uszczegółowienie niektórych pojęć:

W tym podrozdziale doprecyzowane są niektóre pojęcia, które nie zosta-
ły rozwinięte powyżej, by poprawić zwięzłość opisu osiągnięć, oraz zostały
wyjęte z opisów poszczególnych publikacji poniżej, by uniknąć nadmiernych
powtórzeń.
Najważniejszą ideą w moich badaniach jest pojęcie lokalizacji. Najkrót-

sza definicja, użyta powyżej, określa lokalizację w kategorii C jako funktor

L : C −→ C będący złożemiem L = ιR : C
R
−→D

ι
→֒ C, gdzie ι jest włożeniem

pełnej podkategorii a R jest funktorem lewo dołączonym do ι. To znaczy, że
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dla każdej pary obiektów X w C oraz Y w D mamy bijekcję

(1) HomD(RX, Y ) ∼= HomC(X, ιY )

która jest funktorialna zarówno ze względu na X jak i na Y . Taki funktor R,
zwany reflektorem, nie zawsze istnieje. Pojęcia lokalizacji i reflektora bywają
używane zamiennie (na przykład przez Riehl [58]).
Inna definicja lokalizacji jest częściej spotykana – jest to funktor L : C −→

C z koaugmentacją, czyli naturalną transformacją η : Id −→ L, taką, że dla
każdego X w C, w diagramie przemiennym

(2) X
ηX

//

ηX
��

LX

ηLX
��

LX
LηX

// LLX

przekształcenia ηLX i LηX są izomorfizmami w C oraz ηLX = LηX . Te izomor-
fizmy powodują, że L jest określana jako funktor idempotentny, co podkreśla
niezwykle wygodny fakt, że lokalizacja jest czymś w rodzaju rzutowania w
kategorii. Przekształcenia ηX odpowiadają identyczności na RX przy izo-
morfizmie (1).

Mówimy, że obiekt Z jest L-lokalny jeśli ηZ : Z
∼=−→ LZ jest izomorfi-

zmem, morfizm f jest L-równoważnością jeśli Lf jest izomorfizmem. Mor-
fizm f : A −→ B jest ortogonalny do obiektu Z (Freyd i Kelly [33]) jeśli
indukowane przekształcenie

(3) Hom(B,Z)
∼=−→ Hom(A,Z)

jest bijekcją, piszemy wówczas f ⊥ Z. Jeśli S jest klasą morfizmów, a D
klasą obiektów w C to S⊥ oznacza klasę obiektów ortogonalnych do każdego
morfizmu w S i analogicznie D⊥ oznacza klasę morfizmów ortogonalnych do
każdego obiektu w D. Mamy też S⊥⊥⊥ = S⊥ oraz D⊥⊥⊥ = D⊥. Klasa obiek-
tów S⊥ jest nazywana klasą ortogonalności. Jeśli S jest zbiorem to S⊥ jest
małą klasą ortogonalności. Każda L-równoważność jest ortogonalna do każ-
dego obiektu L-lokalnego. Lokalizacja L jest wyznaczona jednoznacznie za-
równo przez klasę L-równoważności, jak i przez klasę obiektów L-lokalnych.
W drugą stronę, podkategoria D ⊆ C jest nazywana reflektywną jeśli jej
obiekty stanowią klasę obiektów L-lokalnych, dla pewnej lokalizacji L. In-
nymi słowy, D jest obrazem pewnej lokalizacji. Jeśli w kategorii C istnieje
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koprodukt f =
∐
S to S⊥ = {f}⊥, stąd szczególne znaczenie f -lokalizacji

opisanych poniżej. Oryginalne sformułowanie przez Freyd’a i Kelly [33] Pro-
blemu Ortogonalnej Podkategorii brzmi: „czy każda klasa ortogonalności jest
reflektywna”. Więcej równoważnych sformułowań tego problemu umieściłem
pod koniec punktu 4.2.1.
Lokalizacja Lf jest nazywana f -lokalizacją, jeżeli jest początkową lokali-

zacją pośród tych, dla których Lff jest izomorfizmem. Początkowa oznacza
tutaj, że dla każdej innej lokalizacji L, jeśli Lf jest izomorfizmem to ist-
nieje naturalna transformacja L −→ Lf . Dualnie, lokalizację LZ nazwiemy
lokalizacją względem obiektu Z, jeśli jest ona końcową lokalizacją, dla której
obiekt Z jest LZ-lokalny. Na ogół, f -lokalizacje istnieją w kategoriach kozu-
pełnych (istnieją granice proste) natomiast lokalizacje względem Z istnieją w
kategoriach zupełnych, które są „well-powered”. Kategoria jest zupełna jeśli
istnieją w niej granice (używane bywają również określenia granica odwrotna,
granica projektywna lub mała granica).
Nie należy mylić powyższej definicji lokalizacji względem Z z ze szczegól-

nym przypadkiem f -lokalizacji, gdy f jest postaci f : Z −→ ∗. Ta ostatnia
bywa nazywana również Z-periodyzacją, Z-nullifikacją a czasem właśnie „lo-
kalizacją względem Z”.
Powyższe definicje mają sens w dowolnej kategorii, jednak ich użytecz-

ność jest niewielka, jeśli kategoria C nie jest zupełna. W przypadku kategorii
homotopijnych rolę brakujących granic częściowo przejmują granice homoto-
pijne. Odpowiednie przeniesienie tych pojęć do kategorii homotopijnych zo-
stało wypracowane przede wszystkim przez Bousfielda [9, 11, 12, 14] i Drora
Farjouna [30, 31, 32]. Najbardziej owocnym podejściem okazało się zastąpie-
nie bijekcji zbiorów Hom w (1) oraz (3) słabą homotopijną równoważnością
przestrzeni przekształceń, na przykład warunek ortogonalności (3) przyjmu-
je postać map∗(B,Z)

≃
−→ map∗(A,Z). Dalej, dobra lokalizacja homotopijna

powinna istnieć na poziomie kategorii modelowej, będącej podstawą danej
kategorii homotopijnej. Tak więc diagram (2) powinien być przemienny na
poziomie kategorii modelowej, ale już ηLX i LηX tylko homotopijnymi rów-
noważnościami, również równość ηLX ≃ LηX jest w kategorii homotopijnej.
Notacja w powyższym paragrafie jest zaczerpnięta z niestabilnej kategorii

homotopijnej, ale analogiczne pojęcia przyjęte zostały w innych kategoriach
homotopijnych, w tym w stabilnej kategorii (czyli w homotopijnej kategorii
spektrów) oraz w kategoriach pochodnych D(R).
Warto też zauważyć, że powyższy wybór definicji nie od razu był oczy-

wisty. Inne warianty i ich relacje do opisanego powyżej zostały szczególnie
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dokładnie przebadane przez Casacubertę, na przykład w pracy [21], skon-
struował on przykład ilustrujący, że jeśli w (3) funktor map∗(A,B) zastąpimy
funktorem

∐
n0 πnmap∗(A,B) to podkategoria {f}

⊥ nie musi być reflektyw-
na.
Istnienie f -lokalizacji przenosi się do kategorii homotopijnych. Natomiast

istnienie lokalizacji względem obiektu Z jest na ogół nadal otwartym pro-
blemem. Pełna odpowiedź jest znana dla kategorii pochodnej D(R), gdy R
jest pierścieniem noetherowskim. Dla innych kategorii homotopijnych, znane
jest jedynie istnienie lokalizacji względem niektórych obiektów, opisanych na
przykład w [P1], Hovey [42], implicite – Bousfield [7].
Na zakończenie opisu pojęć związanych z lokalizacjami wspomnę, że sam

termin lokalizacja wywodzi się od lokalizacji pierścieni R −→ R[S−1], gdzie
odwracamy zbiór S elementów R. Stąd zdarza się spotkać zastosowanie okre-
ślenia „lokalizacja” do funktora F : C −→ C[S−1], który formalnie odwraca
klasę morfizmów S ⊆ Mor(C). Szczególnie użytecznym przykładem funktora
z tej klasy jest konstrukcja kategorii homotopijnej. Jednak tego typu funk-
tory nie były bezpośrednim celem moich prac. Interesowało mnie badanie
lokalizacji L : C −→ C, które ze względu na podobieństwo do rzutowań mają
szereg ciekawych własności. Te dwa pojęcia mogą być sobie bardzo bliskie,
jeśli istnieje wyróżnione włożenie kategorii C[S−1] w C.
Niektóre z moich wyników wskazują, że odpowiedzi na postawione pytania

zależą od aksjomatów wielkich liczb kardynalnych. Trzy z nich pojawiają się
w moich pracach:

(1) Najmniejsza liczba mierzalna jest to najmniejsza liczba kardynalna κ,
dla której istnieje σ-addytywna miara µ : P(κ) −→ {0, 1}, taka, że
µ(κ) = 1 oraz dla każdego x ∈ κ zachodzi µ({x}) = 0.

(2) Słaba Zasada Vopěnki: Nie istnieje pełne włożenie kategorii Ordop w
kategorię grafów.

(3) Zasada Vopěnki: Dla każdej właściwej klasy grafów istnieje morfizm
pomiędzy pewnymi dwoma elementami tej klasy.

W definicjach powyżej graf jest to zbiór z binarną relacją. Morfizm w
kategorii grafów jest to przekształcenie zachowujące tę relację. Ordop jest to
kategoria dualna do kategorii liczb porządkowych: w kategorii Ord pomiędzy
każdą parą liczb porządkowych istnieje dokładnie jeden morfizm – naturalne
włożenie.
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Zasady te mają wiele równoważnych sformułowań, wybrałem możliwie
najprostsze.
Wyżej wypunktowane aksjomaty stanowią część hierarchii wielkich liczb

kardynalnych, szkic tej hierarchii znajdziemy w Kanamori [45, str 472]. Fa-
scynujące jest to, że, jak dotąd, wszystkie implikacje pomiędzy aksjomatami
hierarchii układają się w porządek liniowy. W przypadku trzech wymienio-
nych mamy: Zasada Vopěnki =⇒ Słaba Zasada Vopěnki =⇒ istnieją
liczby mierzalne. Jak dotąd nie wiadomo, czy Słaba Zasada Vopěnki nie jest
równoważna Zasadzie Vopěnki.

4.2.4. Omówienie publikacji będących częścią osiągnięcia naukowe-

go:

[AP1] W pracy [AP1] skonstruowałem przykłady lokalizacji L w kategorii
Grup, które daną grupę skończoną Mathieu, M11, przeprowadzają na
grupy dowolnie dużej mocy.

Pierwsze przykłady lokalizacji, które przeprowadzają grupę skończo-
ną na nieskończoną (mocy kontinuum) przedstawił Libman [48]. Na-
tychmiast pojawiło się pytanie, jak duża może być moc grupy będącej
lokalizacją grupy skończonej. Göbel, Rodŕıguez i Shelah [34, 35] przed-
stawili przykłady lokalizacji, które daną (dowolną) skończoną grupę
prostą przeprowadzają na grupę prostą dowolnie dużej mocy. Moja
konstrukcja powstawała niezależnie do otrzymanej przez zespół Göbel,
Rodŕıguez, Shelah, choć jej ostateczny kształt został uzyskany dużo
później, gdy znałem już prace tego zespołu. O ile ich praca opiera się
na skomplikowanej zasadzie kombinatorycznej zwanej stacjonarną czar-
ną skrzynką Shelaha, to moją konstrukcję udało się opisać za pomocą
klasycznej techniki Bass’a Serre’a [63] polegającej na badaniu grup po-
przez ich działania na drzewach. Przez to mój opis jest o wiele prostszy.
Również pod względem algebraicznym leży na przeciwnym biegunie –
skonstruowane przeze mnie grupy LM11, będące lokalizacjami grupy
Mathieu M11 są generowane przez M11 i abelową podgrupę – addytyw-
ną grupę pewnego E-pierścienia. W odróżnieniu od wyniku Göbela,
Rodŕıgueza i Shelaha, abelianizacja LM11 jest tej samej mocy co LM11.

Moim zdaniem najważniejszym wkładem tej publikacji jest przygotowa-
nie gruntu pod wynik opisany w [AP2], poprzez zbudowanie lokalizacji,
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które są dużo bardziej elastyczne, a tym samym mogą przyjąć dodat-
kowe własności. Uzyskane lokalizacje mają jeszcze inne ciekawe cechy,
które przydały się w [AP2]. Na przykład nie tylko każdy homomor-
fizm M11 −→ LM11 rozszerza się to LM11 −→ LM11, ale każde dwa
monomorfizmy M11 −→ LM11 są ze sobą sprzężone w LM11 – to zja-
wisko stało się teorio-grupowym modelem dla włożenia grafu pustego
w niepusty i zostało rozwinięte w [AP2] do funktora włożenia Grafów
w Grupy.

Wyżej opisane wyniki wpisują się w szerszy nurt – badania, które teorio-
grupowe własności są zachowywane przez lokalizacje, a które mogą zo-
stać naruszone. Przykłady lokalizacji skończonych grup prostych, które
nie są proste zostały opisane przez Rodŕıgueza, Scherer’a i Viruela w
[59]. Natomiast nie doskonałe (nie równe swojemu komutantowi) loka-
lizacje nieskończonych grup doskonałych zostały uzyskane niezależnie
przez Badziocha i Feshbacha w [6] oraz Rodŕıgueza, Scherer’a i Viru-
ela w [60]. W tym kontekście moja praca dodaje lokalizacje skończo-
nej grupy prostej z dowolnie dużymi abelianizacjami. Dwyer i Farjoun
sformułowali pytanie, czy homomorfizm lokalizacji H −→ LH, gdzie H
jest skończoną grupą nilpotentną musi być epimorfizmem. Wykazali, że
odpowiedź jest pozytywna w przypadku gdy H jest grupą co najwyżej
drugiego stopnia nilpotentności [49, Twierdzenie 3.3] i [22, Twierdzenie
2.3]. Aschbacher [5], zakładając dodatkowo, że LH jest grupą skończo-
ną, rozszerzył ten wynik na grupy o stopniu nilpotentności co najwyżej
trzy.

[AP2] Większość pracy [AP2] zajmuje konstrukcja funktora F z kategorii Gra-
fów do kategorii Grup. Funktor ten jest wierny oraz prawie pełny w tym
sensie, że dla każdej pary grafów X, Y przekształcenie

FX,Y : HomGraphs(X, Y )→ HomGroups(FX,FY )

indukuje bijekcję

FX,Y : HomGraphs(X, Y ) ∪ {∗} → Rep(FX,FY ).

W powyższym wzorze Rep(A,B) = HomGroups(A,B)/B, gdzie B działa
na HomGroups(A,B) przez sprzężenie i ∗ jest dodatkowym punktem,
który wysyłamy na trywialny element Rep. Przez graf rozumiemy zbiór
z binarną relacją.
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Konstrukcja ta jest ciekawa sama w sobie. Została ona wykorzysta-
na w pracy do udowodnienia następujących implikacji zachodzących w
kategorii Grup oraz w punktowanej kategorii homotopijnej Ho∗:

(1) Jeśli każda klasa ortogonalności (w kategorii Grup lub w Ho∗) jest
reflektywna to spełniona jest Słaba Zasada Vopěnki.

(2) Jeśli każda klasa ortogonalności (w kategorii Grup lub w Ho∗) jest
małą klasą ortogonalności to spełniona jest Zasada Vopěnki.

Co oznacza, że Problem Ortogonalnej Podkategorii zarówno w kategorii
Grup jak i w kategorii homotopijnej zależy od teorii mnogości, w któ-
rej pracujemy. Implikacje w stronę przeciwną były wykazane wcześniej,
dla kategorii Grup przez Adámka i Rosický’ego [1], a dla kategorii ho-
motopijnej i Zasady Vopěnki, przez Casacubertę, Scevenels’a i Smitha
[25].

Warto zauważyć, że konstrukcja funktora F jest dalekim uogólnieniem
twierdzenia Matumoto [50], który wykazał, że każda grupa G jest izo-
morficzna z grupą zewnętrznych automorfizmów Aut(H)/H pewnej in-
nej grupy H. Niestety metoda Matumoto w istotny sposób wykorzy-
stuje to, że rozważamy jedynie automorfizmy. W uzyskaniu wyników
opisanych w [AP2] istotną rolę odegrało doświadczenie zdobyte w pra-
cy nad [AP1].

Opisywana publikacja rozszerza, wprowadzone przez czeską szkołę ma-
tematyczną [66, 47, 67], pojęcie funktorów prawie pełnych, których ob-
razami są kategorie topologiczne, a prawie pełne funktory są pełne po
zignorowaniu przekształceń stałych. W moim rozumieniu funktor jest
prawie pełny jeśli jest pełny z dokładnością do „oczywistych poświę-
ceń” narzuconych przez strukturę kategorii będącej obrazem funktora.
Pojęcie to było dalej eksploatowane w [AP4] i [AP5].

[AP3] Prace nad lokalizacjami zainspirowały wyodrębnienie klasy E-pierścieni
[17, 62]: każda lokalizacja grupy addytywnej liczb całkowitych LZ jest
E-pierścieniem i na odwrót, każdy E-pierścień daje się zrealizować jako
pewna lokalizacja Z. Dugas, Mader i Vinsonhaler [29] wykazali, że ist-
nieją E-pierścienie dowolnie dużej mocy. Naturalne wydaje się pytanie,
jeśli ustalimy E-pierścień E, to jak dużo może być funktorów lokaliza-
cji Li, takich że LiZ ∼= E dla każdego i, oraz jakie mogą być relacje
między tymi funktorami.

15



W pracy [AP3] wykazałem, że w kategorii Grup Abelowych, dla każdej
liczby kardynalnej κ, mniejszej niż najmniejsza liczba mierzalna, ist-
nieją lokalizacje Lα, indeksowane liczbami porządkowymi α < κ, takie
że:

(a) dla α < β < κ istnieje naturalna transformacja h : Lα −→ Lβ

(b) jeśli Fκ oznacza wolną grupę abelową o κ generatorach to dla
α < β < κ mamy h(LαFκ) ( LβFκ, w szczególności Lα 6= Lβ

(c) dla α < β < κ mamy LαZ ∼= LβZ

Publikacja [AP3] była zainspirowana pracami Dugasa [27] oraz Duga-
sa i Feigelstock’a [28]. Główne twierdzenie pracy [27], Twierdzenie 2.1,
zostało dość niefortunnie sformułowane tak, że za dowód wystarczyło-
by „patrz p-uzupełnienie”. Jednak dowód przedstawiony przez Dugasa
zawierał ciekawe idee, które zostały rozwinięte w [AP3].

[AP4] W tej pracy uzyskano najważniejszy wynik całego cyklu habilitacyjne-
go. Jest nim wykazanie, że sformułowany prawie pół stulecia wcześniej,
problem Isbella [44, str 619/620] zależy od teorii mnogości, w której
pracujemy: Stwierdzenie 6.8 mówi, że jeżeli każda podkategoria kate-
gorii Grup Abelowych, zamknięta ze względu na granice odwrotne, jest
reflektywna to spełniona jest Słaba Zasada Vopěnki. Implikacja prze-
ciwna została wykazana przez Adámka i Rosický’ego [1].

Dalej, w Stwierdzeniu 6.9 wykazałem, że jeśli każda klasa ortogonalno-
ści w kategorii Grup Abelowych jest generowana przez zbiór homomor-
fizmów (z tego wynika, że jest reflektywna) to spełniona jest Zasada
Vopěnki. Również w tym przypadku przeciwna implikacja została udo-
wodniona przez Adámka i Rosický’ego [1].

Kluczowym narzędziem w dowodach było skonstruowanie w tej pracy
funktora

G : Graphs −→ Ab

z kategorii Grafów do kategorii Grup Abelowych, który jest wierny i
taki, że dla każdej pary grafów X i Y homomorfizm indukowany przez
G

γ : Z[HomGraphs(X, Y )]
∼=−→ Hom(GX,GY )
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jest izomorfizmem. Tutaj Z[HomGraphs(X, Y )] oznacza wolną grupę abe-
lową o bazie HomGraphs(X, Y ). Przekształcenie

HomGraphs(X, Y ) −→ Hom(GX,GY )

które jest wyznaczone przez G, jednoznacznie rozszerza się do
Z[HomGraphs(X, Y )]. W konstrukcji funktora G wykorzystałem między
innymi pionierską pracę Cornera [26] dotyczącą pierścieni endomorfi-
zmów, oraz techniki konstruowania granic prostych i odwrotnych inspi-
rowane pracami Bousfielda, Drora Farjouna oraz Adámka i Rosický’ego.

Trzecim znaczącym osiągnięciem pracy [AP4] jest przeniesienie za po-
mocą spektrów Eilenberga-Mac Lane’a powyższych rezultatów do sta-
bilnej kategorii S. Mianowicie, w teorii mnogości, w której Słaba Za-
sada Vopěnki nie jest spełniona istnieje semiortogonalna klasa w S,
która nie jest obrazem lokalizacji. Usunięcie z tego sformułowania „se-
mi” dało by rozwiązanie problemu Hovey-Palmieri-Strickland’a [43].
Bardziej zgrabnym sformułowaniem tego wyniku jest: Problem Ortogo-
nalnej Podkategorii w kategorii „connective” spektrów implikuje Słabą
Zasadę Vopěnki. „Connective” spectra to takie, których ujemne gru-
py homotopii są zerowe, nie tworzą one kategorii stabilnej, stąd w li-
teraturze preferowane jest formułowanie wyników w języku kategorii
spektrów, w tym wypadku wprowadzenie pojęcia semiortogonnalności,
patrz na przykład Casacuberta, Gutiérrez i Rosický [24].

Praca [AP4] przedstawia również kilka drobniejszych przykładów za-
stosowań funktora G.

Idee przedstawione w [AP4] inspirowały oraz odegrały rolę w dowo-
dach niektórych twierdzeń doktoratu Filippo Calderoni. Cytuję począ-
tek [20, §7. Acknowledgements]:„The author is very grateful to Adam J.
Przeździecki for explaining some crucial parts of [AP4] and for some
invaluable discussions which eventually lead to the proof of the main
results of this article.”

[AP5] W pracy [AP5] dla każdego bezkotorsyjnego (cotorsion-free) przemien-
nego pierścienia R skonstruowano funktor włożenia G z kategorii Gra-
fów do kategorii R-modułów, który jest prawie pełny w tym sensie, że
homomorfizmy R-modułów

R[HomGraphs(X, Y )] −→ HomR(GX,GY )
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indukowane przez funktorialność G są izomorfizmami. Symbol
R[HomGraphs(X, Y )] powyżej oznacza wolny R-moduł z bazą
HomGraphs(X, Y ). Dla dowolnego przemiennego pierścienia R, w tym
dla ciała F2, skonstruowano analogiczny funktor w kategorię R-
modułów z czterema wyróżnionymi podmodułami.

Celem tej pracy było możliwie szerokie uogólnienie głównej konstrukcji
[AP4] w stronę zastosowań algebraicznych. Oprócz rozszerzenia zakresu
dopuszczalnych pierścieni współczynników wykazano na przykład, że
dla dowolnej, ustalonej liczby naturalnej n, możemy dodatkowo założyć,
iż wartości GX funktora G są ℵn-wolnymi R-modułami. Dla n > 0,
R-modułM jest ℵn-wolny jeśli każdy podzbiór X ⊆M mocy mniejszej
niż ℵn jest zawarty w wolnym podmodule modułu M .

Praca ta stanowi połączenie wyników uzyskanych w [AP4] z szerokim
nurtem teorii pierścieni endomorfizmów. Przedstawienie tej teorii moż-
na znaleźć w obszernej monografii Göbel’a i Trlifaj’a [36].

4.2.3. Podsumowanie – najważniejsze osiągnięcia:

Do najważniejszych osiągnięć zaprezentowanych w powyższym cyklu prac
[AP1]–[AP5] zaliczam:

• Kulminacyjnym osiągnięciem moich badań jest wykazanie, że problem
Isbella [44, strony 619/620] zależy od teorii mnogości, w której pracuje-
my – pozytywna odpowiedź jest równoważna Słabej Zasadzie Vopěnki,
[AP4].

• Skonstruowanie funktorów włożenia z kategorii Grafów do kategorii
Grup oraz Grup Abelowych wskazujących, że pod pewnymi względami
kategorie Grup oraz Grup Abelowych są nie mniej skomplikowane niż
kategoria Grafów, [AP2], [AP4]

• Wykazanie, że Problem Ortogonalnej Podkategorii w kategorii Grup
(nieabelowych) jest równoważny Słabej Zasadzie Vopěnki, [AP2].

• Wykazanie, że Problem Ortogonalnej Podkategorii w kategorii homo-
topijnej jest równoważny Słabej Zasadzie Vopěnki, [AP2].
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• Wykazanie, że Problem Ortogonalnej Podkategorii w kategorii „connec-
tive” spektrów implikuje Słabą Zasadzę Vopěnki. Wynik ten wspiera
hipotezę Hovey, Palmieri i Strickland’a [43, uwagi po twierdzeniu 3.2.2],
sugerującą, że Problem Ortogonalnej Podkategorii w kategorii spektrów
jest teoriomnogościowy, [AP4].

• Skonstruowanie klasy lokalizacji L, w kategorii Grup, które przeprowa-
dzają grupę skończoną Mathieu M11 na grupy LM11 o dowolnie dużej
mocy i posiadających inne przydatne własności, [AP1].

• Skonstruowanie, dla każdej niemierzalnej liczby kardynalnej κ, łańcu-
cha lokalizacji Lα w kategorii Grup Abelowych, indeksowanego liczbami
porządkowymi α < κ, takiego, że dla α < β < κ mamy Lα ≇ Lβ ale
LαZ ∼= LβZ, [AP3].

Na koniec opisu prac [AP1] – [AP5] chciałbym podkreślić niemal całkowi-
tą samodzielność cyklu. Jedyna praca wspólna napisana została do połowy
przeze mnie, a od połowy napisał ją Rüdiger Göbel – uzgadnialiśmy jedy-
nie „interfejs” – do jakiej postaci powinienem doprowadzić swoją teorię by
pasowała jako podstawa do przeformułowania wyników współautora.

5. Omówienie pozostałych publikacji:

[P1] A. Przeździecki, Homotopical localizations at a space, Topology Appl.
126 (2002) 131 – 143.

Praca ta stanowi krok w stronę skonstruowania niestabilnych lokalizacji
względem dowolnej uogólnionej teorii kohomologii – udowodniłem ist-
nienie wielu lokalizacji homotopijnych LZ , dla których klasa przestrzeni
LZ-lokalnych jest generowana przez pojedynczą przestrzeń Z.

W latach 90-tych ubiegłego stulecia rosło znaczenie f -lokalizacji homo-
topijnych, motywowane w dużej mierze chęcią zbudowania odpowied-
nich ram pojęciowych dla prac związanych z niestabilną wersją hipo-
tezy teleskopowej Ravenela i ogólniej – chromatyczną teorią homotopii
[56, 57]. Bousfield [11, 12, 14] i Dror Farjoun [30, 31, 32], wypracowali
bardzo wygodne podejście do f -lokalizacji. Okazało się, że lokalizacje
homologiczne wpisują się w szerszą, elegancką teorię dysponującą wła-
snym rachunkiem.
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Naturalnie pojawia się chęć posunięcia naprzód problemu istnienia lo-
kalizacji dualnych do f -lokalizacji. To znaczy, odpowiedzi na pytanie
czy dla dowolniej przestrzeni Z w kategorii homotopijnej Ho∗, wśród
lokalizacji, dla których Z jest przestrzenią lokalną, istnieje lokaliza-
cja końcowa LZ : Ho∗ −→ Ho∗. Wnioskiem z pozytywnej odpowiedzi
byłoby istnienie lokalizacji względem dowolnej uogólnionej teorii koho-
mologii. W tym kierunku, w stabilnej kategorii homotopijnej, Hovey
[42] wykazał w 1994 roku, że dla E(n) i kilku pokrewnych teorii ko-
homologii, równoważności homologiczne są te same co równoważności
kohomologiczne.

Pytanie to sięga jednak lat 70-tych, kiedy Bousfield [10, 15] próbo-
wał skonstruować takie lokalizacje w niestabilnej kategorii homotopij-
nej Ho∗, w przypadku gdy przestrzeń Z, generująca klasę obiektów
lokalnych, daje się reprezentować przez zbiór symplicjalny, który może
być otrzymany z fibrantnego obiektu symplicjalnego w kategorii zwar-
tych, całkowicie niespójnych przestrzeni topologicznych, poprzez zigno-
rowanie topologii. W omawianej pracy wykazałem istnienie funktorów
lokalizacji dla przestrzeni Z należących do zasugerowanej przez Bous-
fielda klasy, przy czym okazało się, że warunek całkowitej niespójności
był zbędny. Również metody wykorzystane przeze mnie były inne niż
te, zasugerowane przez Bousfielda.

[P2] A. Przeździecki, Measurable cardinals and fundamental groups of com-
pact spaces, Fund. Math. 192 (2006) 87 – 92.

Zakładając istnienie mierzalnych liczb kardynalnych skonstruowałem:

• Przykład grupy G, której moc jest najmniejszą liczbą mierzalną
i dla której nie istnieje zwarta przestrzeń K, taka że grupa pod-
stawowa π1(K) zawiera podgrupę izomorficzną z G, Stwierdzenie
3.1.

• Przykład grupy abelowej A, takiej która nie daje się zrealizować
jako grupa podstawowa żadnej przestrzeni zwartej, Stwierdzenie
3.2.

Wcześniej Keesling i Rudyak, zainspirowani moim mailem do Keeslin-
ga, opublikowali [46] bardzo elegancki dowód, że każda grupa G mocy
mniejszej niż najmniejsza liczba mierzalna jest izomorficzna grupie pod-
stawowej pewnej przestrzeni zwartej K, tak więc z prac [P2] oraz [46]
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wynika, że istnienie grup nie będących grupami podstawowymi prze-
strzeni zwartych jest równoważne istnieniu liczb mierzalnych.

Dalej, odpowiadając na pytanie Keeslinga i Rudyaka [46], wykazałem,
że wspomnianą przestrzeń K można skonstruować tak by była ona
łukowo spójna.

Praca ta była efektem ubocznym moich wysiłków zmierzających do wy-
kazania sprzeczności Zasady Vopěnki ze standardową teorią mnogości
ZFC.

[P3] A. Przeździecki, Every countable group is the fundamental group of
some compact subspace of R4, Bull. Aust. Math. Soc. 92 (2015) 145 –
148.

Virk [68] wykazał, że każda przeliczalna grupa daje się zrealizować jako
grupa podstawowa pewnej zwartej, łukowo spójnej podprzestrzeni R4.
Twierdzenie to rozwiązało problem spopularyzowany przez Pawlikow-
skiego [55]. Jednak dowód Virka, mimo wyraźnej pomysłowości autora,
był dość długi a przede wszystkim trudno było sprawdzić, czy wszyst-
kie szczegóły dobrze do siebie pasują. W pracy tej przedstawiłem dużo
prostszy, wielokrotnie krótszy dowód tego samego twierdzenia.

[P4] A. Przeździecki, P. Szewczak i B. Tsaban, The Haar measure problem,
Proc. Amer. Math. Soc. 147 (2019), no. 3, 1051–1057.

Praca [P4] jest kolejnym krokiem w kierunku odpowiedzi na pytanie
sformułowane po raz pierwszy w 1985 roku przez Saeki i Stromberga
[61, Uwaga na końcu]: czy każda nieskończona grupa zwarta zawiera
podgrupę niemierzalną względem miary Haara. Sam problem rozważany
był już wcześniej, w roku 1963 Hewitt i Ross [40, Section 16.13(d)] dali
pozytywną odpowiedź w przypadku grup abelowych.

W roku 2016, Hernández, Hofmann i Morris, bazując na wcześniej-
szych rezultatach, wykazali [39, Theorem 2.3 i Corollary 3.3], że jeśli
nieskończona, zwarta grupa G nie miałaby podgrupy niemierzalnej to
G musi być metryzowalna i proskończona. Korzystając z ich wyniku,
oraz z tego, iż w pewnych modelach standardowej teorii mnogości ZFC,
odcinek [0, 1] zawiera podzbiory mocy mniejszej niż continuum, które
są niemierzalne w sensie Lebesgue’a, Brian i Mislove [18, Theorem 2.5]
wykazali, że w tych modelach każda nieskończona grupa zwarta zawiera
podgrupę niemierzalną. Oczywiście, we wspomnianych modelach ZFC
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nie zachodzi hipoteza continuum CH. Stąd naturalne staje się pytanie,
czy da się podejść od drugiej strony – uzyskać ten sam wynik przy
założeniu CH.

Na tym właśnie polega wkład habilitanta w tą pracę – na wykaza-
niu, że hipoteza continuum implikuje istnienie niemierzalnych podgrup
w każdej nieskończonej grupie zwartej G. Pomysł, by zaatakować ta-
kie twierdzenie pochodzi od współautorów. Warunek, wykorzystany w
moim dowodzie jako założenie, wydawał się dużo słabszy od CH stąd
współautorzy, Piotr Szewczak i Boaz Tsaban, przeformułowali go na
pewną nierówność: non(N) ¬ fm(G), gdzie non(N) oznacza najmniej-
szą moc niemierzalnego podzbioru odcinka, a fm(G) jest pewną, wpro-
wadzoną przez nas kardynalną charakterystyką grupy G. Współautorzy
wbudowali tą nierówność w diagram Cichonia w nadziei, że być może da
się ją udowodnić w ZFC. Niestety Paolini i Shelah [54], w odpowiedzi
na naszą publikację, skonstruowali teorię mnogości, w której nierów-
ność ta nie jest spełniona. Oczywiście nie narusza to głównego wyniku
pracy.

Mój oryginalny dowód głównego twierdzenia miał charakter kombi-
natoryczny i teorio-kategoryjny, ostateczna wersja została gruntownie
przeformułowana i skrócona przez współautorów.
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[37] Z. Hedrĺın i J. Lambek, How comprehensive is the category of semigro-
ups?, J. Algebra 11 (1969) 195–212.

[38] H. Herrlich, Topologische Reflexionen und Coreflexionen, Lecture Notes
in Mathematics, No. 78 Springer-Verlag, Berlin-New York 1968 166 pp.

[39] S. Hernández, K. Hofmann, i S. Morris, Nonmeasurable subgroups of
compact groups, Journal of Group Theory 19 (2016) 179–189.

[40] E. Hewitt i K. Ross, Abstract Harmonic Analysis, I, Springer–Verlag,
1963.

[41] P.S. Hirschhorn, Model categories and their localizations, Mathematical
Surveys and Monographs, 99. AMS, Providence, RI, 2003. 457 pp.

[42] M. Hovey, Cohomological Bousfield classes, J. Pure Appl. Algebra 103
(1995), no. 1, 45–59.

[43] M. Hovey, J.H. Palmieri i N.P Strickland, Axiomatic stable homotopy
theory, Mem. Amer. Math. Soc. 128 (1997), no. 610.

25



[44] J.K. Isbell, Structure of categories, Bull. Amer. Math. Soc. 72 (1966)
619–655.

[45] A. Kanamori, The higher infinite, Large cardinals in set theory from
their beginnings. Second edition. Springer Monographs in Mathematics.
Springer-Verlag, Berlin, 2003. 536 pp.

[46] J.E. Keesling i Y.B. Rudyak On fundamental groups of compact Haus-
dorff spaces, to appear in Proc. Amer. Math. Soc.

[47] V. Koubek, Each concrete category has a representation by T2 para-
compact topological spaces, Comment. Math. Univ. Carolinae 15 (1974),
655–664.

[48] A. Libman A note on the localization of finite groups, J. Pure Appl.
Algebra 148 (2000), 271–274.

[49] A. Libman Cardinality and nilpotency of localizations of groups and G-
modules, Israel J. Math. 117 (2000), 221–237.

[50] T. Matumoto, Any group is represented by an outerautomorphism group,
Hiroshima Math. J. 19 (1989), 209–219.

[51] H. Miller, The Sullivan conjecture on maps from classifying spaces, Ann.
of Math. (2) 120 (1984), no. 1, 39–87.

[52] A. Neeman, Colocalizing subcategories of D(R), J. Reine Angew. Math.
653 (2011) 221–243.

[53] J.A. Neisendorfer, Localization and connected covers of finite complexes
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