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Rozmaitość abelowa to z definicji rzutowa rozmaitość algebraiczna określona nad ciałem al-
gebraicznie domkniętym, która posiada strukturę grupy algebraicznej. Krzywe eliptyczne są
jednowymiarowymi rozmaitościami abelowymi. Ważnym przykładem rozmaitości abelowej jest
rozmaitość Jacobiego krzywej rzutowej gładkiej. Rozmaitości abelowe nad ciałem liczb zespo-
lonych są torusami zespolonymi, które można zrealizować jako podrozmaitości domknięte w
przestrzeniach rzutowych.

Naszym zasadniczym celem w tym semestrze będzie omówienie podstaw teorii rozmaitości abe-
lowych. Rozpoczniemy od przeanalizowania elementów tej teorii nad ciałem liczb zespolonych.
W szczególności przedyskutujemy własności: grupy Picarda torusa rzutowego, rozmaitości dual-
nej i wiązki Poincare. Pierwsza część wykładów SFARy oparta zostanie na czterech pierwszych
rozdziałach monografii Birkenhake i Lange [1]. Natomiast druga, z natury bardziej algebraiczna
grupa wykładów, będzie dotyczyła wybranych zagadnień z klasycznej książki Mumforda [2].

Teoria rozmaitości abelowych korzysta z metod wielu dziedzin matematyki, takich jak: analiza
zespolona funkcji wielu zmiennych, teoria funkcji specjalnych, geometria i topologia algebraicz-
na oraz teoria liczb. Ważne problemy teorii rozmaitości abelowych znajdują precyzyjne sfor-
mułowania (czasem także rozwiązania) dzięki zastosowaniu metod tych różnorodnych dziedzin.
Współcześnie ta teoria rozwija się w wielu kierunkach badań (wymieniamy tylko kilka naj-
ważniejszych): problemu moduli, klasyfikacji podrozmaitości specjalnych, problemu Schottky,
arytmetyki rozmaitości Shimury oraz rozwiązywania równań diofantycznych. Wykłady SFARy
w tym semestrze pomogą opanować podstawowe metody teorii rozmaitości abelowych, które są
niezbędne do prowadzenia badań w wymienionych powyżej kierunkach.

Wykłady 1, 2. (Torusy zespolone): 23 października i 30 października, wykłada: Ję-
drzej Garnek. Wprowadzimy i omówimy (na podstawie [1]) definicję, kohomologie i rozkład
Hodge’a torusa zespolonego. Przy omawianiu wiązek liniowych i czynników automorficzności
należy posłużyć się Dodatkiem B z [1]. Pierwsza klasa Cherna wiązki liniowej zostanie omówiona
w kontekście związku z formami symplektycznymi i alternującymi. Następnie należy przedsta-
wić (z dowodem) twierdzenie Appella-Humberta (2.2.3). Później można wprowadzić kanoniczny
czynnik automorficzności wiązki liniowej oraz dowieść podstawowe własności wiązek liniowych
na torusie (podrozdział 2.3). W tym miejscu należy dowieść tylko Lemat 2.3.2, a pozostałe
rezultaty z (2.3) podać bez dowodu, ponieważ ich dowody zostaną przeprowadzone (w ogólniej-
szej sytuacji) na kolejnych wykładach seminarium. Na zakończenie zdefiniować funkcję theta
stowarzyszoną z czynnikiem automorficzności wiązki. Szczególną uwagę podczas tych dwóch
wykładów powinniśmy skupić na dobrym opisie wiązek liniowych i grupy Picarda.



Uzupełnienia i literatura: Wszystkie podstawowe pojęcia (z zespolonej) geometrii algebra-
icznej potrzebne podczas tego wykładu (np. wiązka wektorowa holomorficzna, snop przekrojów
wiązki, kohomologie Cecha snopa na rozmaitości zespolonej) znajdują sie w ksiązce Griffithsa-
Harrisa [14]. Polecam także książkę Claire Voisin [15], która w nowoczesny i zwięzły sposób
omawia potrzebne nam pojęcia i twierdzenia nad C. Bardzo pomocna podczas wstępnej lek-
tury do pierwszych czterech wykładów SFARy może okazać się książka Kempfa [13], w której
zawarte jest bardzo przystępnie napisane streszczenie tego materiału. Warto zaglądać do [8] i
[9], gdzie przypadek rozmaitości abelowej nad ciałem liczb zespolonych jest także omawiany.

Wykłady 3, 4. (Zanurzenie rzutowe): 6 listopada i 13 listopada, wykładają: Krzysztof
Górnisiewicz i Łukasz Nizio Trzeci wykład powinien rozpocząć się od krótkiego opisu kohomo-
logii wiązek liniowych na torusie zespolonym. Należy zreferować ważne rezultaty z rozdziału 3
książki [1]. Przy tym przez ”ważne” rozumiemy wszystko co nosi nazwę ”Theorem” i znajduje
się w podrozdziałach 3.4, 3.5 i 3.6, oraz Wniosek 3.2.6 i Lemat 3.6.4. Można przygotować spe-
cjalną tabelkę zawierającą ważne własności kohomologii. Następnie wprowadzamy torus dualny
(podrozdział 2.4), w szczególności omawiamy Prop. 2.4.1, Cor. 2.4.4, Lemma 2.4.5 oraz zależ-
ność od K(L) i od Λ(L). Wprowadzamy wiązkę Poincare i omawiamy jej konstrukcję; Lemat
2.5.6 (z dowodem). Następnie omawiamy polaryzację (4.1), relacje Riemanna (4.2) oraz cha-
rakteryzację wiązki szerokiej jak w Prop. 4.5.2, Theorems 4.5.1 (Lefschetz) i 4.5.4, z możliwie
tyloma detalami dowodowymi, na ile wystarczy czasu. Najwięcej uwagi podczas tych dwóch
wykładów powinniśmy poświęcić na omawianie materiału z rozdziału 4.

Wykłady 5, 6. (Rozmaitości Abelowe): 27 listopada i 4 grudnia, wykłada: Bartosz
Naskręcki. Podczas tych wykładów przechodzimy do omawiania ogólnej teorii rozmaitości abe-
lowych nad dowolnym ciałem algebraicznie domkniętym k̄ = k z książki Mumforda [2]. Na
początek podajemy ogólną definicję rozmaitości abelowej z II.4, str. 39 w [2] i dowodzimy lema-
tu o sztywności ze strony 43 i Corollaries 1 i 2. Warto przed tym powtórzyć definicje kluczowych
pojęć z geometrii algebraicznej (np. proper variety, sformułować Zariski Main Theorem), które
będą nam tutaj potrzebne. Omówimy Theorem z Dodatku ze strony 44 z dowodem. Następnie
sformułujemy ”Seesaw Theorem” (= Cor. 6, str. 54) i omówimy poprzedzające je własności
algebraiczne (mniej więcej od strony 46 do strony 52) w możliwie skondensowanej postaci, ale
tak aby można było naszkicować dowód Cor. 6. Po takim przygotowaniu dowodzimy ”Theorem
of the Cube” (II.6, str.55) wraz z Cor. 1, 2, 3 i 4.

Wykłady 7, 8. (Rozmaitość dualna): 11 grudnia i 18 grudnia, wykłada: Stefan Barań-
czuk. Omówimy różnorodne zastosowania ([2], Application 1 - 3 na str. 60, aż do Proposition
na dole str.64): twierdzenie o wiązkach liniowych, podzielność i punkty n-tosyjne, razem z nie-
zbędnymi definicjami i lematami. Omówimy Theorem 4 i Corollary 1 (str. 74) z dowodami.
następnie przeprowadzimy konstrukcję rozmaitości abelowej dualnej (II.8) w charakterystyce
zero, Definicja ze str. 74 i punkty (i)-(vii) z dowodami. Przeprowadzamy dowód Theorem 1 i
pełną dyskusję własności wiązki Poincare (Theorem 1, aż do str 80). Te zagadnienia są także
omawiane w wielu innych miejscach (np. w książce Hindryego i Silvermana [8] lub w [9], [7] czy
w [10]), ale w [2] jest to najlepiej i najpełniej opisane. Na zakończenie należy przedyskutować
konstrukcję rozmaitości dualnej w charakterystyce dodatniej z III.13 książki [2].

Wykłady 9, 10. (Przykłady i przegląd zastosowań teorii): 8 stycznia i 15 stycz-
nia, wykłada: W.Gajda. Klasyczna rozmaitość Jacobiego krzywej rzutowej nad C jest bardzo
ważnym przykładem rozmaitości abelowej patrz [1, 11.5]. Poza definicjami i dowodami pod-



stawowych własności (11.4.1) przeprowadzimy pełen dowód twierdzenia Abela-Jacobiego. Na
zakończenie seminarium w tym semestrze omówimy jedno lub dwa zagadnienia, które sygnalizu-
ją zastosowania metod teorii rozmaitości abelowych we współcześnie prowadzonych badaniach
w arytmetycznej geometrii algebraicznej:

• problem moduli: górna półprzestrzeń Siegela parametryzuje zbiór rozmaitości abelowych
z ustalonymi: polaryzacją, endomorfizmami i bazą symplektyczną, patrz [1], 8.1 lub [7].

• związek z teorią Hodge’a i z teorią rozmaitości Shimury: rozmaitość abelowa nad C jest
całkowicie określona przez rozkład Hodge’a jej pierwszej grupy kohomologii Bettiego. Ten
związek z teorią Hodge’a zostanie omówiony na podstawie notek Milnego o rozmaitościach
Shimury [11], w szczególności rozdział 6 (np. Theorem 6.8).

• arytmetyka i równania diofantyczne: rozmaitości abelowe nad ciałami skończonymi, funk-
cja dzeta rozmaitości abelowej, związek kohomologii etale krzywej i jej rozmaitości Jaco-
biego (w tym celu można połączyć [7, Thm. 15.1], [2, Rem. 11.2] oraz [12, Cor. 9.6]).
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