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PRZEDMOWA: ZDANIEM ALGEBRAIKA 

Matematycy są jak Francuzi: cokolwiek im się powie, od razu tłumaczą na 

swój własny język i staje się to zupełnie czym innym. 

(Johann Wolfgang Goethe) 
 
Jeśli przyznać rację powyŜszemu mottu, to algebraicy (do których się zali-

czam) są najbardziej francuscy ze wszystkich Francuzów: tłumaczą na swój 
własny język takŜe to, co wymyślili inni matematycy. Nie inaczej jest w tej 
ksiąŜce, pomyślanej jako podręcznik z topologii dla drugiego stopnia kierunku 
matematyka. Oprócz topologii ogólnej program obejmuje takŜe fragment topo-
logii algebraicznej, co jest moŜe pewnym usprawiedliwieniem. Głównie jednak 
chodzi o pewne przesunięcie akcentów i nadanie rzeczom innej hierarchii waŜ-
ności, niŜby to w swoim wykładzie uczynił topolog. Stąd na przykład bierze się 
nacisk na własności uniwersalności, których obfitym źródłem (poza algebrą) 
jest właśnie topologia, a takŜe waŜny przykład topologii Zariskiego związanej 
ze zbiorami algebraicznymi. 

Nawiązanie do motta ma jeszcze jedno, bardziej dosłowne znaczenie. Grupa 
podstawowa, omawiana pod koniec tego wykładu, jest środkiem tłumaczenia 
zagadnień topologii na język algebry, na której gruncie mogą być one niekiedy 
łatwiej rozwiązane niŜ w swym oryginalnym sformułowaniu. Tego typu prakty-
ka jest powszechna z uwagi na swoją skuteczność, co po raz pierwszy pokazał 
światu Evariste Galois. Topologia jest tą dziedziną matematyki, która najłatwiej 
poddaje się algebraizacji i wpływ wzajemny obu dziedzin na siebie jest bardzo 
wyraźny. Być moŜe dlatego algebraicy chętnie „zawłaszczają” topologię. A czy 
wychodzi to na zdrowie wyłoŜeniu przedmiotu, niechaj zdecyduje Czytelnik. 
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WSTĘP: KRÓTKO O ZAWARTOŚCI KSIĄśKI 

KsiąŜka ta jest adresowana do Czytelnika, który zna topologię metryczną. 
Choć z formalnego punktu widzenia poniŜsze treści nie opierają się w Ŝaden 
sposób na tej teorii, jej znajomość dostarcza właściwego punktu odniesienia. 
Wykład wywrze zamierzony skutek tylko w przypadku, gdy Czytelnik będzie 
bez przerwy świadom, Ŝe mówimy o rzeczach Mu znanych, tyle Ŝe w zupełnie 
inny sposób. Niekiedy dowodzone fakty będą (pomijając większą ogólność) 
wiernymi kopiami twierdzeń z topologii metrycznej, kiedy indziej zaś pojawią 
się fakty odmienne, niekiedy przeczące dotychczasowemu doświadczeniu. Tym 
waŜniejszy staje się proces porównywania obu teorii – metrycznej i ogólnej – 
dostarczający czegoś w rodzaju stereoskopowego spojrzenia na topologię. Aby 
o tym nie zapomnieć, topologia metryczna będzie w przyszłości od czasu do 
czasu mniej lub bardziej dyskretnie przywoływana. 

Pomysł na stworzenie teorii ogólniejszej od metrycznej jest bardzo prosty. 
Polega on na pominięciu dwóch jej początkowych ogniw, a mianowicie metryki 
i opartych na niej kul otwartych. Kolejnym etapem jest zdefiniowanie zbiorów 
otwartych za pomocą kul. Kiedy juŜ się to zrobi, w wielu wypadkach uŜycie kul 
i samej metryki staje się zbędne, a na pierwszy plan wychodzą zbiory otwarte  
i to, co przy ich pomocy moŜna zdefiniować (zbiory domknięte, wnętrze zbioru 
itp.). W związku z tym punktem wyjścia topologii ogólnej jest wyróŜnienie 
rodziny zbiorów otwartych spełniającej pewne proste i naturalne aksjomaty. 

Czytelnik znający teorię metryczną zauwaŜy niewątpliwie brak pewnych 
znanych mu pojęć, zwłaszcza pojęcia brzegu oraz róŜnych rodzajów zbiorów 
(nigdziegęste, brzegowe itd.). Ich definicje (a dokładniej te ich wersje, które nie 
odwołują się bezpośrednio do metryki) nie róŜnią się od poprzednio poznanych, 
a ich nieobecność w tej ksiąŜce wynika z kilku przyczyn. Jedną z nich jest to, Ŝe 
są one juŜ znane Czytelnikowi, drugą banalny brak czasu na ich omówienie 
podczas 30-godzinnego wykładu, a trzecią chęć pokazania, Ŝe moŜna się bez 
nich obyć przy realizacji priorytetów innych niŜ poprzednio. Zwraca takŜe 
uwagę, Ŝe w tym wykładzie nie uŜywamy zupełnie ciągów, będących ulubio-
nym narzędziem topologii metrycznej. Tu przyczyna jest głębsza – w topologii 
ogólnej zwykłe ciągi po prostu się nie sprawdzają, co będziemy starali się za-
demonstrować na pewnych przykładach. Z kolei właściwe w nowej sytuacji 
ciągi uogólnione nie są tak efektywne, by opłacało się je tu wprowadzać. 

Inną cechą tego wykładu jest obecność elementów topologii geometrycznej, 
którą moŜna określić umownie jako „geometrię przedmiotów gumowych”. To 
ten aspekt topologii, który dominuje w opracowaniach popularnych, a jest kon-
sekwentnie pomijany na wykładach kursowych. Otrzemy się o niego podczas 
omawiania przestrzeni ilorazowych, aby doń powrócić na końcu wykładu przy 
okazji klasyfikacji powierzchni. 
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Trzecią i ostatnią składową tego opracowania są elementy topologii alge-
braicznej. Zajmuje się ona, najogólniej rzecz biorąc, przyporządkowywaniem 
przestrzeniom topologicznym obiektów algebraicznych, najczęściej grup. W ten 
sposób otrzymuje się szansę przeniesienia problemów topologicznych na grunt 
algebry, gdzie często mogą być znacznie łatwiejsze do rozwiązania. Metody te 
okazały się na tyle efektywne, Ŝe wywołały chęć zastosowania ich na gruncie 
samej algebry – z róŜnym zresztą skutkiem. Najbardziej znana teoria homologii 
przekształciła się w ten sposób w algebrę homologiczną, K-teoria topologiczna 
w algebraiczną, a teoria homotopii w algebrę homotopijną (te dwie ostatnie ze 
znacznie mniejszym sukcesem). Elementy teorii homotopii, a w szczególności 
tak zwaną grupę podstawową przestrzeni topologicznej, przedstawiamy w tej 
ksiąŜce. Podajemy teŜ przykłady twierdzeń, które moŜna dzięki niej udowodnić 
– są nimi twierdzenie Brouwera o punkcie stałym i zasadnicze twierdzenie al-
gebry. 

Lektura tekstów matematycznych nigdy nie jest (a przynajmniej nie powinna 
być) jedynie biernym odbiorem. Dlatego Czytelnik będzie od czasu do czasu 
proszony o przeprowadzenie prostych rozumowań i sprawdzeń. Podtrzymaniu 
aktywności lektury będą teŜ słuŜyć ćwiczenia, których zasadniczym zadaniem 
jest najczęściej poszerzenie perspektywy zarysowanej przez zasadniczy tekst. 
Autor uwaŜa, Ŝe rozwiązanie tych zadań (a przynajmniej ich większości) jest 
koniecznym warunkiem prawidłowego przyswojenia przekazywanych treści – 
ale tu, jak zwykle, ostatnie słowo naleŜy do Czytelnika. 

Ze względu na swoje wtopienie w treść, ćwiczenia nie są numerowane. Inne 
fakty (twierdzenia, lematy, wnioski, przykłady) mają jednolitą podwójną nume-
rację: dla przykładu 5.2 oznacza drugi fakt rozdziału piątego. 

W całej ksiąŜce będą pojawiać się – bez dodatkowych wyjaśnień – zbiory 
indeksów, oznaczane najczęściej literami I lub T. Za kaŜdym razem będziemy 
rozumieć, Ŝe zbiór ten jest dowolny, chyba Ŝe z tekstu wynika, Ŝe jest inaczej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


