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Z. Se m a d e n i  (Poznań)

Struktury w sensie Bourbakiego i kategorie

Wstęp. Jednym z ważniejszych pojęć wprowadzonych w książce 
Bourbakiego jest pojęcie struktury(1). Przystępne omówienie tego poję
cia oraz dość entuzjastyczną ocenę jego znaczenia można znaleźć w prze
tłumaczonym na język polski artykule Choqueta [3].

Niektórzy autorzy używają bardzo wygodnego słowa „struktura” 
w sposób dość swobodny w części opisowej pracy, nie stosując go ani 
w twierdzeniach, ani w definicjach i nie podając żadnego określenia ani 
cytatu. Mówią więc np. o „strukturze algebraicznej”  pewnej przestrzeni 
w przeciwstawieniu do „struktury topologicznej” i traktują słowo 
„struktura”  jako słowo z języka potocznego, a nie jako termin mate
matyczny.

Bourbaki natomiast nadaje temu pojęciu charakter ścisły i używa 
go w całej książce; koncepcja struktury została stworzona w związku 
z projektem konsekwentnego dedukcyjnego wyłożenia głównych teorii 
matematycznych. Twierdzenia dotyczące struktur mają być najogól
niejszymi twierdzeniami matematyki (pomijając poprzedzające je prawa 
logiki i teorię mnogości). Na razie jednak teoria ta wydaje się zbyt mało 
rozwinięta, aby można było wyrokować o jej ostatecznym znaczeniu. 
Można jedynie zauważyć, że opinie poszczególnych matematyków na 
temat znaczenia struktur są bardzo rozbieżne i niektórzy są zdania, że 
dotychczasowe wyniki tej teorii nie usprawiedliwiają tak roz
budowanego aparatu pojęciowego. W każdym razie, nawet jeżeli teoria 
struktur nie dostarczy żadnych głębszych twierdzeń, to jest faktem nie
wątpliwym, że przedmiotem matematyki są nie tyle same zbiory, co zbiory 
zaopatrzone w odpowiednie struktury. Na przykład prosta liczbowa jest 
interesująca nie tylko jako pewien zbiór mocy continuum, ale przede 
wszystkim jako zbiór, którego elementy można dodawać, mnożyć i po
równywać, tzn. jako zbiór zaopatrzony w pewne struktury algebraiczne,

i1) W  polskiej terminologii „struktura” oznacza zbiór częściowo uporządkowany, 
w którym każdy zbiór skończony ma supremum i infimum (ang. lattice, a nie structure). 
Z braku innego terminu polskiego używać będziemy słowa „struktura” również w zna
czeniu danym mu przez Bourbakiego, choć są to zupełnie różne pojęcia.
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porządkowe, topologiczne i inne. Z tego powodu uświadomienie sobie, 
czym jest struktura jako taka, i przejście od ogólnikowych stwierdzeń 
o strukturach do używania tego pojęcia jako pojęcia matematycznego 
o ściśle określonym znaczeniu wydaje się koniecznością na obecnym stopniu 
rozwoju matematyki.

Pomimo istnienia szeregu prac z teorii struktur (wymienić tu należy 
szereg dużych prac C. Ehresmanna, np. [4], [5], [6]) czytelnik napotyka 
na poważne trudności, gdy pragnie zapoznać się z d e fin ic ją  struktury. 
Artykuły popularyzacyjne omijają ten kłopotliwy punkt, nie ma również 
ogólnej, definicji w przystępnie napisanym Fascicule de resultats [2], na
tomiast pozycję [1 ] poświęconą w całości strukturom cechuje typowy 
styl pierwszych tomów dzieła Bourbakiego: bardzo formalny opis bez 
uprzedniego wprowadzenia, zakładający znajomość specyficznej termi
nologii poprzednich zeszytów, nieuwypukłający różnicy między tym, 
co jest matematycznie istotnie ważne, a tym, co jest sprawą czysto tech
niczną, przesadnie na ogół pedantyczny i opuszczający nieraz pewne 
szczegóły dość istotne dla czytelnika.

Nie sprawia to istotnych trudności osobie znającej skądinąd daną teo
rię, natomiast jeżeli książka Bourbakiego jest pierwszym źródłem, to czy
tanie jej przypomina powstawanie pojęć fizyki doświadczalnej: budujemy 
szereg hipotetycznych modeli i następnie sprawdzamy, czy nie napotyka
my na sprzeczność konfrontując to z tekstem Bourbakiego. Jeżeli dodamy 
do tego, że w książce Bourbakiego są błędy drukarskie, to otrzymamy 
obraz trudności, na jakie napotyka ktoś próbujący czytać o strukturach 
bez odpowiedniego wstępnego przygotowania. Gdy autorowi tego artykułu 
wydało się, że zrozumiał pojęcie struktury podane w [1 ], postanowił 
opisać je w zwykłej terminologii. Cel tego artykułu jest dwojaki: ma on 
stanowić pomost do książki Bourbakiego dla tych, którzy chcą ją czytać, 
a zarazem ma być samodzielnym omówieniem struktur dla tych, którzy 
książki nie chcą czytać.

Poniżej podane definicje ujęte są inaczej niż w książce Bourbakiego; 
różnica polega przede wszystkim na innej kolejności wprowadzania po
szczególnych pojęć. Ujęcie to nie rości sobie pretensji do ścisłości, ale 
uściślenie podanych definicji nie nastręcza trudności. Notacja też odbiega 
częściowo od notacji Bourbakiego, jednakże zmiany te robione były 
możliwie rzadko. W nawiasach w kilku miejscach podane jest oryginalne 
sformułowanie francuskie, bowiem tłumaczenie terminów nie jest dosłowne.

W końcowej części artykułu omówione jest pojęcie kategorii, wpro
wadzone w 1945 roku przez Eilenberga i MacLane’a [7]. Teoria kategorii 
jest w pewnym sensie konkurencją teorii struktur, jest bowiem również 
teorią leżącą między teorią mnogości a pozostałymi działami matematyki. 
Jest ona nieraz zaliczana do algebry (np. Mathematical Reviews umie
szcza prace z teorii kategorii zarówno w dziale „General Mathematical



Struktury w sensie Bourbakiego i kategorie 39

Systems” jak i w dziale „Homological Algebra” ), jednak teoria kategorii 
wyszła jnż z okresu, w którym zajmowali się nią głównie algebraicy, a jej 
specyficzne podejście metodologiczne przenika do wielu innych działów. 
Wydaje się, że w przyszłości teoria kategorii zaliczana będzie do obo
wiązkowego wykształcenia każdego matematyka pracującego w teore
tycznych działach matematyki (tak jak dzisiaj niezbędna jest — przy
najmniej jeżeli chodzi o podstawowe pojęcia — teoria grup czy teoria 
miary).

W teorii kategorii podejście metodologiczne wydaje się ważniejsze 
od twierdzeń. Większość podstawowych twierdzeń o kategoriach odznacza 
się trafnością podejścia i ważnością omawianych pojęć, jednakże jak
kolwiek twierdzenia te są bardzo ogólne i mogą być stosowane np. w to
pologii, algebrze czy analizie funkcjonalnej, to dowody ich są raczej łatwe, 
jeżeli porównamy je z dowodami z innych gałęzi matematyki. Teoria 
kategorii stworzyła pewną specjalną technikę rozumowania, po opano
waniu której znaczna ilość dowodów staje się kwestią rutyny. W dwóch 
teoriach matematycznych teoria ta stała się podstawowym narzędziem: 
w algebrze homologicznej, z której wyszła, i w geometrii algebraicznej 
(co zostało odkryte przez Grothendiecka).

W artykule tym ograniczymy się do naszkicowania podstawowych 
koncepcji teorii kategorii i pewnych kwestii metodologicznych, a ponadto 
omówimy krótko związki między strukturami a kategoriami. Prace [7], 
[11], [10] i [8] są bardzo jasno napisane i jakiś szerszy przegląd byłby 
niecelowy.

§ 1. Pojęcie struktury i izomorfizmu. Załóżmy, że {Ex, . .. ,  En) 
i (Aj, . .. ,  Am} są dwoma skończonymi ciągami zbiorów (n >  1, m >  0), 
a 8 jest pewnym zbiorem powstałym ze zbiorów Et, . .. ,  En, A lt . .. ,  A m 
przez superpozycję skończonej ilości działań, z których każde jest 
albo przejściem od pewnego uprzednio zdefiniowanego zbioru F  do zbioru 
°P(F) złożonego ze wszystkich podzbiorów zbioru F, albo jest produk- 
towaniem pewnych poprzednio otrzymanych zbiorów. Wówczas dowolny 
element dowolnego takiego zbioru 8 nazywa się strukturą na 
{E17 . .. ,  Fn} o bazie pomocniczej {Ax, . .. ,  Am), lub krótko strukturą (2) na 
{EX1 . .. ,  En). Mówimy również, że zbiory Ex, . .. ,  En są zaopatrzone w struk
turę SP (munis de la structure SP).

Ciąg {Ex, . . . ,  En} nazywamy bazą główną struktury SP (les ensem
bles de base principaux), a ciąg {Ax, . .. ,  Mm} nazywamy bazą pomocniczą 
(les ensembles de base auxiliaires). Baza pomocnicza może być pusta.

Omówimy teraz najważniejsze przykłady.

(2) Bourbaki nie podaje definicji struktury jako takiej; definiuje on najpierw 
pojęcie rodzaju struktury, a potem wprowadza pojęcie struktury danego rodzaju.
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1° Jeżeli E  jest przestrzenią częściowo uporządkowaną, to wykres 
relacji częściowego porządku jest strukturą na E, bowiem

=  {(х, у ): X e E ,  yeE, x <  y} e °$(ExE).

W tym przypadku n =  1, m =  0 i 8 =  %)(ExE).
2° Jeżeli E  jest grupą, to wykres działania grupowego, tzn. zbiór

2 =  {(X, y, z): XeE, yeE, ZeE, z — xy} € °^ {ExE xE) ,  

jest strukturą na E.
3° Jeżeli E  jest przestrzenią topologiczną, to rodzina Sfz zbiorów 

otwartych jest strukturą na E, bowiem t9?3ecP(cP(JEr)). Podobnie rodzina 
zbiorów domkniętych jest strukturą na E.

4° Jeżeli E  jest grupą topologiczną częściowo uporządkowaną oraz 
zbiory <9̂ , Sf2 i <9% są zdefiniowane jak uprzednio, to trójka uporżądkowana 
S? =  <9% 6ГЪ) jest też strukturą, ponieważ

S e  e ф  (Ex E) x ф  (Ex Ex E) х ф  (ф(Я)).

5° We wszystkich dotychczasowych przykładach baza pomocnicza 
była pusta. Podamy teraz przykład, w którym baza pomocnicza składa 
się z jednego zbioru R  (zbioru wszystkich liczb rzeczywistych). Mech 
E  będzie przestrzenią metryczną. Jeżeli g{x,y)  jest odległością punktu 
x od punktu y, to q jest funkcją z E x E  do R, zatem wykres tej funkcji

& =  {(®, У, t): xeE, yeE, teR, t =  q(x, y)},

jest strukturą na E, bowiem У  e ^ ( E x E x R ) .  W tym przypadku m — 1 
i n =  1 .

6° Podamy teraz przykład, w którym baza główna składa się z dwóch 
zbiorów Ex, E 2, a baza pomocnicza z jednego zbioru C, gdzie C oznacza 
zbiór liczb zespolonych. Załóżmy, że Ex i E 2 tworzą parę dualną prze
strzeni liniowych nad ciałem liczb zespolonych, tzn. taką, dla której ist
nieje funkcjonał dwudniowy : Exx E 2 -> C spełniający następujące 
dwa warunki:

(1) jeżeli P(ex, e2) =  0 dla każdego e1eE1, to e2 =  0,
(2) jeżeli p(ex, e2) =  0 dla każdego e2eE2, to ex =  0.

(Wówczas р{ег, е 2) można interpretować jako e2(ex), gdy rozpatrujemy 
elementy przestrzeni E 2 jako funkcjonały nad przestrzenią Ex, lub można 
interpretować-jako e1(e2), gdy elementy przestrzeni Ex rozpatrujemy 
jako funkcjonały nad przestrzenią E 2.) Oznaczamy:

=  {(», У, «): XeEx, yeE x, ZeEi, z =  x + y }  e ty (ExX ExX Ex), 
у 2 =  {(х, у, «): ХеЕ2, у еЕ 2, ZeE2, z =  х + у )  е ф  {Е2ХЕ2ХЕ2),



Struktury w sensie Bourbakiego i kategorie 41

— {{хч Уч t) : Же-®» У*Еu teC, у =  /ж} e ф (^ 1Х_Ё/1Х С),
«*% =  {0»> У» <): XeE2, y e E 2, teC, у =  tx} е {Е2Х Е2Х С),
Уь =  {ix , y , t ) ‘ OCeE^yeE^teC, t — fi{x, у)} e ф  (j&\x jE/2X C).

(Są to kolejno: wykres dodawania w Ег, wykres dodawania w E2, wykres 
mnożenia przez skalar w Ex, wykres mnożenia przez skalar w E 2, wykres 
funkcjonału dwudniowego /3.) Wówczas układ

P  =  (Pu Р »  P*4 &l, &ь)

należy do produktu odpowiednich przestrzeni i jest strukturą na {Ex, E 2}.

§ 2. Struktury izomorficzne. Aby ułatwić sformułowanie pewnych 
potrzebnych nam warunków, wygodnie jest wprowadzić jakiś określony 
reknrencyjny schemat definiowania zbioru 8 , o którym była mowa w de
finicji struktury (pozwoli to zarazem na bardziej precyzyjne wysłowienie 
definicji struktury). Zbiór 8 jest wyznaczony przez {Ex, .. . ,En, A x, . .., A m}, 
jeżeli dana jest explicite kolejność i rodzaj wykonywanych działań. 
Można to wykonać na wiele sposobów; poniżej omówimy sposób okre
ślania zbioru 8  użyty przez Bourbalaego.

Dany jest ciąg с. =  (cx, . .. ,  ck), zwany schematem konstrukcji szczeb
lowej (un schema de construction d'echelon), gdzie c* =  (at, bi) (i — 1, . .. ,  k) 
są parami liczb całkowitych spełniających następujące warunki:

albo (1) at =  0 i bi jest jedną z liczb 1, ..., n-j-m (gdzie n-\-m oznacza 
łączną ilość zbiorów bazy głównej i bazy pomocniczej), 

albo (2) bi — 0 i at jest jedną z liczb 1, ..., i —1, 
albo (3) a-b i bi są dowolnymi liczbami z ciągu 1, ... ,  i —1.

Jest to pewnego rodzaju programowanie, a poszczególne pary Ci są roz
kazami wykonania pewnych działań. Definiujemy mianowicie ciąg zbio
rów 8 X, 8k reknrencyjnie w sposób następujący:

(1) jeżeli at =  0, to

(2) jeżeli bi =  0, to 8t =  ф  (£«.),
(3) jeżeli ^  >  0 i bt >  0, to Si — 8а.х 8ьv
Z wymienionych powyżej warunków wynika, że pierwsza para ma 

postać Cj =  (0, &!), tzn. 8 X jest jednym ze zbiorów Ex, A m. Wa
runki powyższe również gwarantują, że a i < i  oraz bi <  i, tzn. że zbiory 
o wskaźnikach сц oraz bi zostały już uprzednio zdefiniowane.

Wykonawszy cały ciąg przepisanych działań otrzymujemy wynik 
8 =  8k. Podanie ciągu c wyznacza zbiór 8  jednoznacznie, natomiast 
nie zachodzi wynikanie odwrotne. Ostatni zbiór 8k będziemy również

gdy Ь{ <  n,
gdy Ь{ >  n,
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oznaczali symbolem
8 =  (Ег, . . . ,  En, ... yA my.

Tego rodzajii schemat konstrukcji szczeblowej pozwala na reku- 
rencyjne definiowanie kanonicznego rozszerzenia funkcji (extension cano- 
nique d'applications). Przypuśćmy, że dany jest układ zbiorów E[, . . . ,  E'n 
oraz układ funkcji /*: 22*->Д', i =  1, . .. ,  n. Do tego dołączamy jeszcze 
m odwzorowań identycznych eAj: Aj-^ A j (j =  l , . . . ,m ) .  Określamy 
teraz funkcje g 8 i -> 8 'i rekurencyjnie:

(1 ') jeżeli Ci =  (0, bf) i <  n, to $  =  E\ oraz =  f b.,
(1 ") jeżeli et =  (0, bt) i h >  n, to =  A b.^n oraz gt =  eAb,_n,
(2) jeżeli ct =  (%, 0), to $  =  ф (# ,.) oraz gfF) =  {ga.(x): xeF}  dla 

F  С 8а.) wówczas gil ф (£ а.)-> %>(8 'a.),
(3) jeżeli ct =  (at, b<), at >  0 i Ъг >  0, to Sl =  8 'a.x 8 'b. oraz

9i(x, У) =  (gai{x), gb.{y))
dla x e Яа , у e 8b ; wówczas : 8a x -> 8 ' x SL

V V V V Ь V

Jeżeli ck jest ostatnim wyrazem ciągu c, to oznaczamy

Qk — (.fn • • • i fm £А  ̂ •••> еАтУ’

Jest to odwzorowanie z 8  do 8 '.
Cały ten formalny opis ułatwi nam dokładne określenie pojęcia izo

morfizmu. Będziemy mówili, że struktura Sf określona na {Ely . .. , En} 
jest izomorficzna ze strukturą określoną na {E[, . .. ,  E'nf  jeżeli spełnione 
są następujące warunki:

(1 ) bazy główne struktur SF i mają tę samą ilość elementów (tzn. 
n - n'),

(2) У  i У ' mają tę samą bazę pomocniczą A t, . .. ,  A m,
(3) zbiory 8 i 8 ', do których odpowiednio należą S? i 9” , otrzymane 

są ze zbiorów bazy głównej i pomocniczej przy pomocy tego samego sche
matu konstrukcji szczeblowej c,

(4) istnieje ciąg funkcji f i ’.E i^  E'i (i =  1, . . . ,  n) takich, że fi trans
formuje Ei na E'i w sposób wzajemnie jednoznaczny oraz

(*) еА1, . . . , г АтУ(У) = < ? ’

tzn. kanoniczne rozszerzenie danych funkcji przeprowadza 9  na 9 ” .
Jeżeli warunki te są spełnione, to układ funkcji / x, ... , f n nazywa się 

izomorfizmem pomiędzy rodziną E X1 . .. ,  En zaopatrzoną w strukturę 
9  i rodziną 2^, . . . ,  E'n zaopatrzoną w strukturę 9 ' ,  a układ funkcji od
wrotnych f i 1, . • -, fn 1 nazywa się izomorfizmem odwrotnym.

W poprzednio przytoczonych przykładach l°-4 ° izomorfizm f :E ->  E f
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oznacza: 1° odwzorowanie izotoniczne (tzn. takie, że warunek a? >  у po
ciąga f {x)  ^  f(y)  i na odwrót), 2° izomorfizm w sensie teorii grup, 3° ho- 
meomorfizm, 4° izometrię.

§ 3. Pojęcie rodzaju struktury. Znacznie ciekawszym od pojęcia 
struktury i trudniejszym do określenia jest pojęcie rodzaju struktury (3). 
Strukturą jest np. jedna konkretna relacja częściowego porządku, rodza
jem jest natomiast częściowy porządek w ogóle, jako pojęcie abstrakcyj
ne niezależne od zbioru E. Można by próbować określić rodzaj struktury 
jako funkcję, która każdemu zbiorowi E przyporządkowuje zbiór wszyst
kich możliwych struktur danego rodzaju na E, jednakże byłaby to fun
kcja zdaniowa, a nie funkcja w sensie teorii mnogości (w systemie 
aksjomatycznym nie mającym pojęcia klasy wszystkich zbiorów; mogłoby 
to być wykonalne w systemie aksjomatycznym von Neumanna, Ber- 
naysa i Godła, patrz [4]). Z tego powodu Bourbaki identyfikuje rodzaj 
struktury z warunkami określającymi struktury danego rodzaju.

Bodzaj struktury Z  jest wyznaczony przez następujące dane (i może 
być zdefiniowany jako układ tych danych):

(1) Ilość zbiorów bazy głównej (4).
(2) Baza pomocnicza A lf . . . , A m explicite.
(3) Zbiór 8 skonstruowany jak powyżej, a ściślej mówiąc pewien

schemat konstrukcji szczeblowej c pozwalający na określenie 8 przy po
mocy Am.

(4) Aksjomat w postaci zdania

Sf e8 oraz В(Ег, . .. ,  En, A1} . .. ,  Am, &), .

gdzie В jest pewnym zdaniem zbudowanym przy pomocy pewnych reguł, 
których nie będziemy tu wymieniać, spełniającym następujący warunek 
niezmienniczości. Jeżeli Sf jest strukturą rodzaju 27, tzn. jeżeli У  spełnia 
powyższy aksjomat, i jeżeli £f' jest dowolną strukturą określoną na pew
nym układzie zbiorów E[, . . . ,  E'n izomorficzną ze strukturą to SP 
jest też strukturą rodzaju 27, tzn. jeżeli dane jest wzorem (*), gdzie 
fi transformuje Ei na El w sposób wzajemnie jednoznaczny (i =  1, . .. ,  n), 
to warunek B{E[, . . . ,  E'n., А г, . .. ,  Am, SP) jest również spełniony.

Jeżeli przyjmiemy, że trzy pierwsze warunki są implicite zawarte 
w czwartym, to możemy rodzaj struktury identyfikować z określającym 
go aksjomatem.

(3) W  oryginale użyty jest termin „espece de structure” tłumaczony w [3] jako 
„gatunek struktury” .

(4) Bourbaki mówi w tym miejscu „pewna liczba liter xx, . . . , x n różnych między 
sobą i różnych od stałych teorii Litery te są znakami, z których można budować 
„termy” zgodnie z pewnymi regułami, a następnie można podstawiać zamiast xv  . . . ,  xn 
dowolne zbiory E lf . . . ,  E n■
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W przypadku częściowego porządku baza główna składa się z jed
nego zbioru (n =  1), baza pomocnicza jest pusta (m =  0), a zdanie В 
ma postać

B(E, 8 ) =  [(8 0 S c  8 ) & ( 8  r. S- 1 =  Ae )],

gdzie =  {(ж, x) :xeE}  jest przekątną w ExE, 8 ~x =  {(x, y):(y, x)eS} 
jest relacją odwrotną oraz

£ l 0 £ 2 =  {(X, y):XeE&yeE& 3 [(x, z)tS&(z,y)eS]}
ZeE

jest złożeniem relacji 8 X i S2 (patrz np. [13], str. 119)- Inkluzja 808 <= 8 
oznacza, że warunki x <  0 i z <  у pociągają x <  y, a warunek 8  ^  8 ~г =  
=  Ae oznacza, że koniunkcja (x <  y)&(y <  ж) jest równoważna równości 
® =  У-

Podobnie rodzajami struktur są: struktura grupy (w ogóle), struk
tura grupy abelowej, struktura topologiczna, struktura topologii zwartej, 
struktura przestrzeni metrycznej ośrodkowej itd. W każdym z tych przy
padków aksjomat В oznacza koniunkcję odpowiednio zapisanych zwykłych 
aksjomatów.

Mówimy, że rodzaj Z  jest jednomodelowy (univalente), jeżeli każde 
dwie struktury rodzaju E są izomorficzne. Eodzaj jest jednomodelowy, 
jeżeli aksjomat В opisujący go jest dostatecznie silny i wyznacza on daną 
strukturę jednoznacznie (odpowiada to pojęciu teorii kategorycznej, 
[13], str. 304). Znanych jest wiele twierdzeń sformułowanych następu
jąco: „Każda przestrzeń... spełniająca warunki... jest izomorficzna z . . . ” , 
np. każda zespolona algebra Banacha, która jest ciałem, jest izomorficzna 
z ciałem liczb zespolonych.

Klasyczna matematyka badała rodzaje jednomodelowe, podczas gdy 
obecnie bardzo rozwinięte są teorie rodzajów wielomodelowych (np. 
teoria grup).

§ 4. Rodzaje podporządkowane i równoważne, (a) Każda przestrzeń 
metryczna jest przestrzenią topologiczną, (b) Każda grupa topologiczna 
jest też grupą w sensie czysto algebraicznym, (c) Każda przestrzeń wek
torowa nad ciałem liczb zespolonych jest zarazem przestrzenią wekto
rową nad ciałem liczb rzeczywistych, (d) Każda grupa abelowa jest grupą.

Były to wszystko zdania typu: każdy zbiór zaopatrzony w struk
turę typu Z  jest też zaopatrzony w strukturę У  typu O wyznaczoną 
jednoznacznie przez Sf. W takim przypadku mówimy, że rodzaj 0  jest 
podporządkowany rodzajowi Z. Zanim sformułujemy powyższą defi
nicję dokładniej, zanalizujemy jeszcze raz te przykłady. Mamy za każdym 
razem jeden zbiór E  bazy głównej (ten sam dla obu struktur), natomiast 
w przykładach (a) i (c) baza pomocnicza rodzaju Z  nie pokrywa się z bazą 
pomocniczą rodzaju 0  (nie ma nawet inkluzji). Schemat konstrukcji
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szczeblowej też może być różny. W przykładzie (b) mamy początkowo 
strukturę typu Sf =  (У^, &’2), gdzie jest strukturą algebraiczną a 
—topologiczną, a potem zostaje już tylko pierwszy człon W przy
kładzie (d) mamy jedynie osłabienie aksjomatu B.

Musimy tu zwrócić uwagę, że nie chodzi o to, że pewna struktura 
Sf jest podporządkowana pewnej strukturze ale o to, że istnieje funk
cja zdaniowa, napisana symbolicznie w postaci

Г  =  T(EX, . . . , E n, ST),

która każdej strukturze S? rodzaju Z przyporządkowuje pewną strukturę 
У  rodzaju 0  w taki sposób, żeby każdy izomorfizm { / x, . . . , /„.} dwóch 
struktur У  i rodzaju Z  był zarazem izomorfizmem odpowiadających 
struktur F  i rodzaju 0 .

W powyższej definicji zakładaliśmy dla uproszczenia wysłowienia, 
że baza główna pozostaje niezmieniona. Warunek ten można osłabić 
żądając, aby baza główna struktury У  była częścią bazy głównej struk
tury 6?, lub jeszcze ogólniej, aby baza główna struktury F  była ciągiem 
{Fx, . .. ,  Fr}, gdzie Fi =  Fi(Ex, . .. ,  En, Sf) są zbiorami, a są pew
nymi funkcjami zdaniowymi spełniającymi odpowiednio napisany waru
nek niezmienniczości, którego sens jest taki, że jeżeli { / x, . . . , / и} jest do
wolnym izomorfizmem z ciągu {Ex, . .. ,  En} zaopatrzonego w strukturę 
У  na ciąg {E[, . .. ,  E 'n} zaopatrzony w strukturę SP (obie rodzaju Z), to 
odpowiadający ciąg {hx, . .., hr}, gdzie hf.Ej->E) i F) =  Fj(E{, . . . ,  Efn, Sf'), 
zdefiniowany przy pomocy kanonicznych rozszerzeń (podobnie jak w § 2), 
jest izomorfizmem odpowiadających struktur i .

Mówimy, że rodzaje Z i 0  są równoważne, jeżeli mają tę samą ilość 
zbiorów bazy głównej, każdy rodzaj jest podporządkowany drugiemu 
i ponadto jeżeli podporządkowanie to wyrazimy formalnie jako

to
sr =  s ( E 1, . . . , En, P )  i

J

ъ i—
i . . , E n, T(EX, . ta s 5 II 4

T [E V . . . , E n9S(El t . • •, Enf 3~)~\ — ST,

tzn. przyporządkowania te są wzajemnie odwrotne. Na przykład struk
tura topologiczna zdefiniowana jako rodzina zbiorów otwartych jest rów
noważna strukturze operacji domykania.

Jeżeli rodzaje struktur są równoważne, to istnieje odpowiedniość 
jedno jednoznaczna pomiędzy twierdzeniami dotyczącymi obu rodzajów.

§ 5. Pojęcie kategorii. Zaczniemy od formalnej definicji, którą 
później objaśnimy. Pojęciami pierwotnymi są:
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(1 ) Klasa &, której elementy zwane są morf izmami,
(2) prawo składania morfizmów; jest to pewna klasa (E zawarta w pro

dukcie
Zakładamy, że spełnione są następujące trzy aksjomaty:
(Al) Dla każdego aeS4 i każdego ft ей  istnieć może co najwyżej jeden 

element у ей taki, że trójka (a, ft, y) należy do <£. Jeżeli morfizm taki ist
nieje, to nazywamy go złożeniem morfizmów a i ft i oznaczamy у =  aft.

(A2) Jeżeli aft i fty istnieją, to {aft)у i a{fty) istnieją i są równe. Jeżeli 
{aft) у istnieje, to fty istnieje. Jeżeli a {fty) istnieje, to aft istnieje. (Jest to 
prawo łączności złożenia, odpowiednio zmodyfikowane z uwagi na to, 
że działanie nie zawsze jest wykonalne.)

Morfizm e nazywa się identycznością, jeżeli spełnione są następujące 
trzy warunki: Jeżeli <p jest morfizmem i złożenie ecp istnieje, to e<p =  99; 
jeżeli 9w istnieje, to cpe =  99; złożenie es istnieje.

(A3) Jeżeli cp jest dowolnym morfizmem, to istnieją identyczności ex 
i e2 takie, że złożenia <pex i e2<p istnieją. (Można łatwo wykazać, że ex i e2 są 
wyznaczone przez te warunki jednoznacznie.)

Podamy teraz kilka przykładów. W każdym z nich występuje pewna 
klasa zbiorów zaopatrzonych w pewne struktury i zwanych obiektami, 
a morfizmy są to pewne odwzorowania z obiektów do obiektów.

(a) Obiektami są dowolne grupy, a morfizmami są homomorfizmy 
z grup do grup. Jeżeli A, B, G są grupami, a a: A В i ft: В G są homo- 
morfizmami, to fta:A-+G  jest odwzorowaniem złożonym (w zwykłym 
sensie). Umawiamy się przy tym, ze jeżeli Bx Ф B2, to złożenie morfizmów 
a: A  -> B x i ft: B2 -> G nie istnieje, nawet gdy Bx a B2 i odwzorowanie 
złożone fta jest jednoznacznie określone. Przy takich określeniach aksjo
maty (Al) i (A2) są spełnione.

Jeżeli e jest identycznością, to złożenie ее istnieje, więc identyczność 
musi odwzorowywać pewien obiekt A  w siebie, tzn. e: A A ; wówczas 
z pozostałych dwóch warunków wynika, że e musi być identycznością na 
A, tzn. e{a) =  a dla każdego aeA.  Zrozumiały jest więc sens aksjomatu 
(A3): jeżeli 9>:A-> B,  to ex jest identycznością na A,  a e2 jest identycz
nością na B.

Następne przykłady są analogiczne.
(b) Obiektami są dowolne przestrzenie topologiczne, a morfizmami 

są dowolne odwzorowania ciągłe. Złożenia i identyczności określone są 
jak uprzednio.

(c) Obiektami są przestrzenie Banacha, a morfizmami są operatory 
liniowe (ciągłe).

(d) Obiektami są przestrzenie Banacha, a morfizmami są operatory 
liniowe o normie nie przekraczającej 1. Warunki (A l)-(A3) są spełnione,
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bowiem jeżeli N I < 1  i lilii < 1 ,  to ll/foll ^  1Ш1 IMI =$$ 1, a operator 
identyczny ma zawsze normę 1.

Użyliśmy wyrażenia „klasa obiektów” , np. „klasa wszystkich 
grup” , „klasa wszystkich przestrzeni topologicznych” . Terminy takie nie 
są dopuszczalne w klasycznym systemie aksjomatów teorii mnogości 
(Zermerlo-Fraenkel), z drugiej jednak strony wyrzeczenie się ich spowodo
wałoby szereg formalnych kłopotów. Nie można by mówić o klasie wszyst
kich morfizmów, a to z kolei zaciemniłoby definicję funktora (funktor 
jest to „funkcja”  z kategorii do kategorii zachowująca się jak homo- 
morfizm względem składania morfizmów, tzn. przeprowadzająca iden
tyczności na identyczności i złożenia na złożenia). Z tego powodu teoria 
kategorii chętnie posługuje się systemem aksjomatycznym yon Neu- 
manna-Bernaysa-Godła, w którym takie pojęcia są dopuszczalne. Z dru
giej strony aksjomatyka ta nie usuwa wszystkich trudności teorii kate
gorii, bowiem nie pozwala mówić o kategorii funktorów (funktor z ka
tegorii w kategorię &2 jest podklasą klasy 5̂ 2 i nie jest na ogół 
zbiorem, a więc nie może — w systemie von Neumanna-Bernaysa-Godła 
— być elementem żadnej klasy). Trudności te omawiane są w pracach [7], 
[12] i [14].

W praktyce wszystkie niemal kategorie powstają według opisanego 
powyżej schematu, jednakże definiowanie kategorii jako pewnej klasy 
zbiorów i pewnej klasy odwzorowań, względnie jedynie jako pewnej klasy 
odwzorowań, nie wydaje się rzeczą właściwą. W definicji takiej nie byłoby 
bowiem wyraźnie sprecyzowane, co jest pojęciem pierwotnym teorii ka
tegorii, a co nie jest. Z poprzedniej aksjomatycznej definicji jasno widać, 
że jakieś pojęcie należy do teorii kategorii, jeżeli może być określone 
przy pomocy morfizmów i ich złożeń. Można na przykład używać pojęcia 
obiektu (zastępuje go bowiem odpowiednia identyczność), ale nie można 
używać pojęcia elementu należącego do obiektu. Z tego powodu w te
orii kategorii dąży się do eliminacji wszystkich definicji zawierających 
pojęcie elementu i zastępowania ich przez definicje wyrażone przy po
mocy morfizmów i ich złożeń. Czasami można to zrobić w taki sposób, 
że nowa definicja jest całkowicie równoważna z poprzednią, czasami jednak 
nowa definicja pokrywa się z poprzednią w większości ważnych kate
gorii, ale nie jest zawsze równoważna. Pokażemy to na przykładach.

Mówimy, że morfizm a jest izomorfizmem, jeżeli istnieje morfizm /5 
taki, że a/ł i /5a są identycznościami. Gdybyśmy tę definicję sformułowali 
następująco: morfizm a :A - ^ B  jest izomorfizmem, jeżeli jest odwzoro
waniem jednojednoznacznym z A na В i jeżeli odwzorowanie odwrotne 
też jest morfizmem (4), to otrzymalibyśmy definicję równoważną, która

(4) Ten ostatni warunek jest istotny (np. odwzorowanie jednojednoznaczne 
i ciągłe nie musi być homeomorfizmem).
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nie jest wyrażona w terminach teorii kategorii, podczas gdy pierwsza 
z nich jest wyrażona.

Mówimy, że obiekt G jest produktem prostym obiektów 4  i 5 , jeżeli 
istnieją morfizmy nx: i л2: В takie, że dla dowolnych mor-
fizmów ftx:D ^  A i ft2:D-^ В istnieje dokładnie jeden morfizm ft: _ D G 
taki, że ftx =  nxft i ft2 =  n2ft. Jest to wyrażalne w terminach pierwotnych 
teorii kategorii, bowiem zapis <p:E-> F  oznacza, że obiekty E i F  odpo
wiadają identycznościom ex i e2, o których mowa w aksjomacie (A3). 
Można wykazać, że we wszystkich typowych przypadkach (np. w czterech 
przykładach omówionych powyżej) obiekt G jest izomorficzny z produktem 
kartezjańskim A x B  oraz nx(a, b) =  a, n2(a, b) — b (izomorfizm oznacza 
kolejno w rozpatrywanych przykładach: (a) izomorfizm w sensie teorii 
grup, (b) homeomorfizm, (c) izomorfizm w sensie Banacha, (d) liniową 
izometrię).

Każda definicja wyrażona w terminach pierwotnych teorii kate
gorii może być zdnalizowana. Mianowicie zamiast a:A~>B  piszemy 
a: В -> A i zamiast aft piszemy fta; to odwrócenie kolejności prowadzi 
do pewnego pojęcia w teorii kategorii, zwanego pojęciem dualnym. Na 
przykład pojęciem dualnym do produktu prostego jest tzw. produkt wolny. 
Mianowicie obiekt G nazywa się produktem wolnym obiektów A i B, jeżeli 
istnieją morfizmy nx:A -^ G  i ti2:B-+G  takie, że dla dowolnych morfi- 
zmów ftx: A ^ D  i ft2:B ->D  istnieje dokładnie jeden morfizm ft :G^-B  
taki, że ftx — ftnx i ft2 — ftn2.

Można wykazać, że produkt wolny, podobnie jak i produkt prosty, 
są wyznaczone przez powyższe warunki jednoznacznie z dokładnością 
do izomorfizmu. Obiekty takie nie muszą jednak istnieć, jeżeli kategoria 
jest zbyt uboga. W rozpatrywanych przykładach produkt wolny dwóch 
obiektów zawsze istnieje i może być przedstawiony np. jako zwykły pro
dukt wolny grup w przykładzie (a), czy jako suma dwóch przestrzeni 
topologicznych traktowanych jako rozłączne domknięte składniki (z ich 
wyjściowymi topologiami) w przykładzie (b).

Dokładne sprecyzowanie zasady dualności jest wielkim sukcesem 
teorii kategorii, bowiem dopóki nie żądamy żeby pewne pojęcia były 
wyrażone jedynie przy pomocy morfizmów i ich złożeń, dopóty pewne 
dualności mogą być ukryte i pozostać niezauważone.

Bardzo charakterystyczną metodą teorii kategorii jest sposób wpro
wadzania nowych pojęć, który widzieliśmy na przykładzie produktu pro
stego. Nie podana była żadna konstrukcja obiektu G, jedynie podane 
były pewne własności charakterystyczne danego obiektu, dowód jedno
znaczności (z dokładnością do izomorfizmu) słuszny dla wszystkich ka
tegorii, i dowody istnienia, które muszą być przeprowadzane dla każdej 
kategorii z osobna. Dzięki temu uwypuklone są analogie pomiędzy pew
nymi, pozornie dość odległymi pojęciami z różnych teorii matematycznych,
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które mogą się okazać szczególnymi przypadkami jednego ogólnego po
jęcia z teorii kategorii.

§ 6. Związek struktur i kategorii. Bourbaki nie mówi o kate
goriach explicite, jednakże korzysta w wielu miejscach z pojęć tej teorii. 
Wprowadza on pojęcie morfizmu a ze zbioru E zaopatrzonego w struk
turę rodzaju Z  do zbioru E' zaopatrzonego w strukturę tego samego 
rodzaju, jednakże morfizmy nie są u Bourbakiego definiowane, lecz są 
wprowadzone jako nowe pojęcie pierwotne, spełniające następujące ak
sjomaty:

(1) morfizmy tworzą kategorię, której obiektami są zbiory zaopa
trzone w struktury rodzaju Z,

(2) izomorfizmy w sensie tej kategorii pokrywają się z izomorfizmami 
w sensie teorii struktur.

Pojęcie morfizmu nie jest wyznaczone jednoznacznie, np. jeżeli 
obiektami są przestrzenie topologiczne, a izomorfizmami są homeomor- 
fizmy, to morfizmami mogą być zarówno odwzorowania ciągłe, jak też 
i odwzorowania otwarte (w obu przypadkach warunki są spełnione).

W dalszym ciągu Bourbaki rozwija teorię definiując takie pojęcia, 
jak indukowanie struktur do podprzestrzeni, struktury na produktach 
kartezjańskich itp. Wykazuje, że szereg dość odległych twierdzeń, jak 
istnienie kompaktyfikaeji Stone’a -Cecha, kompaktyfikacji Bohra, ilo
czynu tensorowego przestrzeni wektorowych, zanurzenia pierścienia bez 
dzielników zera w ciało ułamków czy istnienie grup topologicznych wol
nych są szczególnymi przypadkami pewnego ogólnego twierdzenia o struk
turach. Me będziemy jednak wchodzić w szczegóły, gdyż ta część książki 
— po przebrnięciu przez początek — już nie przedstawia trudności dla 
czytelnika, ponadto sprawy te omawia trochę Choquet [3].

Teoria struktur jest rozwijana w dalszych tomach przy dodatkowych 
założeniach. Tak np. Lime II , Algehre, jest u Bourbakiego teorią struk
tur algebraicznych, Lime III,  Topologie generale jest teorią struktur to
pologicznych itd.

C. Ehresmann rozwinął teorię struktur na gruncie teorii kategorii 
ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań do geometrii różniczkowej. 
Używa on zmodyfikowanego pojęcia struktury, oderwanego od klasycznej 
teorii mnogości, a opartego na pojęciu kategorii z operatorami (istotnie 
innym niż „kategoria z operatorami”  omawiana w artykule [10]). Za
miast niezmienniczości pojęcia rodzaju struktury względem przekształ
ceń jedno jednoznacznych bazy* (tzn. zamiast warunku (4) w definicji 
rodzaju struktury podanej powyżej) Ehresmann zakłada niezmienniczość 
względem pewnego grupoidu (grupoid jest to kategoria, w której wszystkie 
elementy są odwracalne, np. kategoria, w której morfizmami są homeo- 
morfizmy z przestrzeni topologicznych na przestrzenie topologiczne).

Prace Matematyczne X .1 4
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Z. S e m a d e n i  (Poznań)

STRUCTURES IN BQURBAKUS SENSE AND CATEGORIES

SUMMARY

An expository article. Bourbaki’s notion of structure is presented in a some
what informal way and relations between categories and structures are outlined.


