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Program Langlandsa miał swój poczatek
˛
pod koniec lat sześćdziesiatych,
˛
gdy Robert
Langlands wysłał list do André Weila z hipotezami, które przewidywały, że istnieje
odpowiedniość pomi˛
edzy reprezentacjami automorficznymi danej grupy reduktywnej
G a skończenie wymiarowymi reprezentacjami L-grupy G. Langlands sformułował też
ogólna˛ hipotez˛
e funktorialności, która opisywała jak zachowuja˛ si˛
e reprezentacje przy
zamianie grup po obu stronach odpowiedniości. Sformułowanie tych hipotez miało
olbrzymi wpływ na dalszy rozwój teorii liczb, geometrii algebraicznej a także fizyki
kwantowej. Idee Langlandsa szybko zacz˛
eły być rozwijane i matematycy zauważyli,
że także w innych dziedzinach można mówić o podobnej odpowiedniości. Tak powstał geometryczny program Langlandsa, którego celem jest zrozumienie reprezentacji
grupy podstawowej powierzchni Riemanna. Z tych pomysłów korzystał także Witten
przy swoich pracach o dualizmie elektromagnetycznym w kontekście programu Langlandsa.
Sam program Langlandsa szybko podzielił si˛
e na aspekt lokalny i globalny. Globalna cz˛
eść stara si˛
e opisać formy automorficzne, lokalna zaś bada reprezentacje
gładkie grup nad ciałami lokalnymi (Ql , R). W najprostszym przypadku, klasyczna
lokalna odpowiedniość Langlandsa przewiduje istnienie bijekcji pomi˛
edzy gładkimi
reprezentacjami GLn (F ) o współczynnikach w E (gdzie F/Qp , E/Ql sa˛ skończonymi
rozszerzeniami) a ciagłymi
˛
reprezentacjami Galois ρ : Gal(F̄ /F ) → GLn (E). Istnienie powyższej odpowiedniości z dobrymi własnościami zostało udowodnione w latach
2000-2001 przez Harrisa i Taylora ([HT]) przy założeniu, że l 6= p. Metody dowodu
były zarówno lokalne jak i globalne (analiza kohomologii przestrzeni Rapoporta-Zinka
i rozmaitości Shimury, analiza harmoniczna).
Założenie l 6= p jest tutaj szczególnie ważne z uwagi na topologiczna˛ struktur˛
e
ciał lokalnych. Gdy l = p topologia odgrywa znacznie wi˛
eksza˛ rol˛
e. Pojawia si˛
e też
znacznie wi˛
ecej reprezentacji po stronie GLn i po stronie Galois niż w przypadku
l 6= p. Ch˛eć zrozumienia tej sytuacji zrodziła p-adyczny program Langlandsa, zapoczatkowany
˛
przez prace Christophe’a Breuila.

P -adyczny program Langlandsa jest w ostanich latach jedna˛ z silnie rozwijanych
dziedzin matematyki. Celem jest skontruowanie bijekcji pomi˛
edzy p-adycznymi lokalnymi reprezentacjami Galois ρ : Gal(F̄ /F ) → GLn (E) (gdzie F i E sa˛ skończonymi rozszerzeniami Qp ) a pewnymi dopuszczalnymi reprezentacjami Banacha grupy GLn (F )
o współczynnikach w E . Jest to ważny program, którego dotychczasowe cz˛
eściowe
wyniki już pozwoliły udowodnić wcześniej istniejace
˛ hipotezy, które nie były zwiazane
˛
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z programem Langlandsa - za przykład niech posłuża˛ twierdzenia o modularności
czy hipoteza Breuil-Mezard udowodniona przez Kisina. Innym ważnym przykładem
zastosowań jest zrozumienie globalnych reprezentacji Galois. Przypomnijmy, że padyczna˛ form˛
e modularna˛ f możemy zdefiniować w przypadku dwuwymiarowym jako
p-adyczna˛ granic˛e klasycznych form modularnych (definicja Katza i Serre’a). Wiemy,
że f możemy przyporzadkować
˛
reprezentacje Galois ρf : Gal(Q̄/Q) → GLn (E) (zakładamy, że E jest odpowiednio duże). Okazuje si˛
e, że aby opisać obci˛
ecie ρf,p =
ρf | Gal(Q̄p /Qp ) trzeba użyć p-adycznej odpowiedniości Langlandsa.
Mimo licznych badań nad p-adycznym programem Langlandsa, dotychczas mamy
jedynie pełne zrozumienie przypadku dwuwymiarowego dla GL2 (Qp ) (dzi˛
eki pracom
mi˛
edzy innymi: Bergera, Breuila, Colmeza, Emertona, Kisina, Paskunasa) - praca
[CDP] opisuje najnowsze rezultaty i bibliografi˛
e. Colmez dał lokalna˛ konstrukcj˛
e
odpowiedniości, a Emerton dowiódł, że pojawia si˛
e ona w kohomologiach uzupełnionych
krzywych modularnych. Zaczn˛
e od wyjaśnienia tego ostatniego rezultatu ([Em]),
ponieważ jest to punkt wyjścia mojego doktoratu.
Dla zwartej otwartej podgrupy K ⊂ GL2 (Af ) zdefiniujmy otwarte krzywe modularne
jako rozmaitości zespolone

Y (K) = GL2 (Q)\(C\R) × GL2 (Af )/K
Przestrzeń Y (K) ma naturalny model nad Q, który także b˛
edziemy oznaczać przez
Y (K). Ustalmy zwarta˛ otwarta˛ podgrup˛e K p grupy GL2 (Apf ). P -adyczna uzupełniona
kohomologia Emertona jest zdefiniowana jako

!
b i (K p )E =
H

i
lim lim Het
(Y (Kp K p ), Z/ps Z)
←− −→
s

⊗Zp E

Kp

i
gdzie Kp przebiega zwarte otwarte podgrupy GL2 (Qp ) a Het
oznacza étalne grupy
b i (K p )E .
kohomologii. Mamy wi˛
ec naturalne działanie GQ = Gal(Q̄/Q) i GL2 (Qp ) na H

Niech Σ b˛
edzie zbiorem waluacji Q, które zawieraja˛ p i wszystkie liczby pierwsze,
p
gdzie K nie jest hyperspecjalne. Niech TE = E[Tl , Sl ]l6∈Σ b˛
edzie abstrakcyjna˛ algebra˛
Heckego generowana˛ przez standardowe operatory Heckego Tl i Sl . Algebra Heckb i (K p )E . Niech ρ : GQ → GL2 (E) b˛edzie ciagł
ego TE działa na H
˛ a˛ reprezentacja˛
Galois. Powiemy, że ρ jest pro-modularna jeśli system Heckego λ algebry TE przyb 1 (K p )E [λ]
porzadkowany
˛
w standardowy sposób ρ jest taki, że cz˛
eść λ-izotypiczna H
kohomologii uzupełnionej jest nie-zerowa. Niech ρp = ρ| Gal(Q̄p /Qp ) b˛
edzie obci˛
eciem
pro-modularnej reprezentacji ρ i niech B(ρp ) b˛
edzie dopuszczalna˛ E -reprezentacja˛ Banacha przyporzadkowan
˛
a˛ ρp przez p-adyczna˛ lokalna˛ odpowiedniość Langlandsa. Jednym z głównych rezultatów Emertona z [Em] jest udowodnienie istnienia GQ ×GL2 (Qp )ekwiwariantnej injekcji

b 1 (K p )E
ρ ⊗E B(ρp ) ,→ H
b 1 (K p )E . My b˛edziemy
Emerton udowadnia nawet wi˛
ecej: opisuje niemal zupełnie H
jednak potrzebować tylko słabej wersji odpowiedniości lokalno-globalnej.
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Jedna˛ z konsekwencji powyższego włożenia jest dowód hipotezy Fontaine’a-Mazura
dla GL2 nad Q. Ta hipoteza zakłada, że jeśli ciagła
˛
reprezentacja Galois ρ : GQ →
GL2 (E) jest nierozgał˛eziona prawie wsz˛edzie i ρp jest de Rhama, wtedy ρ jest modularna (powstaje jako reprezentacja Galois przyporzadkowana
˛
klasycznej formie modularnej). Używajac
˛ powyższej słabej lokalno-globalnej kompatybilności, Emerton dowodzi, że jeśli ρ jest pro-modularna i ρp jest de Rhama z różnymi wagami Hodge’a-Tate’a,
to ρ jest reprezentacja˛ modularna.
˛ Głównym pomysłem dowodu jest fakt, że modularność jest zwiazana
˛
z niezerowościa˛ pewnych lokalnie algebraicznych wektorów. To
stwierdzenie wynika zaś z powyższego włożenia i faktu, że lokalnie algebraiczne wektory B(ρp ) sa˛ niezerowe, gdy ρp jest de Rhama z różnymi wagami Hodge’a-Tate’a. Dla
GL2 nad Q Emerton jest w stanie wydedukować z tej słabszej wersji hipotezy jej pełna˛
wersj˛
e, odwołujac
˛ si˛
e do twierdzeń o podnoszeniu modularności i hipotezy Serre’a.
W tej pracy b˛
edziemy rozważali jedynie słabsza˛ hipotez˛
e, starajac
˛ si˛
e dowieść, że promodularna reprezentacja Galois, która jest regularna i de Rhama na waluacjach dziela˛
cych p jest modularna. B˛
edziemy nazywać to stwierdzenie pro-modularna˛ hipoteza˛
Fontaine’a-Mazura.
Naszym punktem wyjścia jest słaba lokalno-globalna kompatybilność Emertona
([Em]). W Rozdziale I doktoratu pokazuj˛
e ogólny formalizm, który pozwala udowodnić pro-modularna˛ hipotez˛
e Fontaine’a-Mazura dla grup unitarnych U (n) zwartych w
nieskończoności przy założeniu istnienia pewnej słabej wersji p-adycznej odpowiedniości Langlandsa dla GLn (Qp ). Naturalnym pytaniem jest zapytanie o przykłady,
kiedy powyższy formalizm jest spełniony bezwarunkowo. Konstrukcja Breuila-Herziga
([BH]) jest pierwsza˛ udana˛ konstrukcja˛ w p-adycznym programie Langlandsa, która
wychodzi poza GL2 . Breuil i Herzig przyporzadkowali
˛
górnie trójkatnym
˛
reprezenord
tacjom ρp : GQp → GLn (E) dopuszczalne E -reprezentacje Banacha Π(ρp ) , które sa˛
zbudowane z szeregów głównych (ang. principal series - reprezentacje, które powstaja˛
przez indukowanie charakterów do G). Hipotetycznie Π(ρp )ord powinna zawierać informacj˛
e o cz˛
eści zwykłej pełnej p-adycznej lokalnej odpowiedniości Langlandsa Π(ρp ),
jeżeli ona istnieje. Pokażemy, że ta konstrukcja spełnia nasz formalizm. Pod koniec
pierwszego rozdziału dowiedziemy pro-modularnej hipotezy Fontaine’a-Mazura dla
zwykłych całkowicie nierozkładalnych reprezentacji w przypadku U (n).
Twierdzenie 1. Niech z ∈ XK p (E), gdzie XK p jest rozmaitościa˛ Heckego (ang. eigenvariety) poziomu K p grupy unitarnej U (n) i niech ρ b˛
edzie reprezentacja˛ Galois przyporzadkowan
˛
a˛ z . Dla każdego v | p załóżmy, że
(1) ρv jest zwykła, de Rhama i regularna;
(2) redukcja ρ̄v jest generyczna i całkowicie nierozkładalna.
Wtedy z jest punktem modularnym (to znaczy, ρ jest izomorficzna z reprezentacja˛
Galois przyporzadkowan
˛
a˛ klasycznej reprezentacji automorficznej U (n)).
W Rozdziale II (wspólna praca z Johnem Bergdallem) pokazujemy, że konstrukcja
Breuila-Herziga pojawia si˛
e w kohomologiach uzupełnionych U (3). Niech F/F + b˛
edzie
rozszerzeniem CM ciał liczbowych, w którym p jest całkowicie rozkładalna. Oznaczmy
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przez G = U (3) grup˛
e unitarna˛ trzech zmiennych zwarta˛ w nieskończoności zdefinp∞
+
iowana˛ nad F/F . Ustalmy zwarta˛ otwarta˛ podgrup˛
e K p ⊂ G(AF ). Możemy zdefiniować grup˛
e kohomologii uzupełnionych Emertona dla tych danych:

!
b0

p

H (K )E =

0

∞

p

s

lim lim H (G(Q)\G(A )/Kp K , Z/p Z)
←− −→
s

⊗Zp E

Kp

gdzie Kp przebiega zwarte otwarte podgrupy G(Qp ). Ta przestrzeń może być widziana
jako model dla p-adycznych reprezentacji automorficznych U (3).
Jeśli π jest reprezentacja˛ automorficzna˛ U (3) to możemy jej przyporzadkować
˛
globalna˛ reprezentacj˛
e Galois ρ = ρπ : Gal(F̄ /F ) → GL3 (E) (rozszerzajac
˛ E jeśli trzeba)
dzi˛
eki pracy Blasiusa i Rogawskiego w tym przypadku ([Rog]). Jeśli π jest poziomu K p
to ρπ jest nierozgał˛
eziona poza skończonym zbiorem miejsc zależnych od K p .
Dla każdego miejsca v | p z F + mamy v = ṽṽ c . Rozważmy lokalna˛ reprezentacj˛
e
Galois ρv := ρṽ : Gal(F ṽ /Fṽ ) ' Gal(Qp /Qp ) → GL3 (E). Jeśli ρṽ jest generyczna i zwykła
(poj˛
ecia zdefiniowane sa˛ w Rozdziale II) to także ρṽc jest taka i Π(ρṽ )ord zależy tylko
od v | p w F + , gdzie Π(ρṽ )ord jest reprezentacja˛ GL3 (Fṽ ) przyporzadkowan
˛
a˛ ρṽ przez
ord
[BH]. B˛
edziemy wi˛
ec oznaczali ja˛ przez Π(ρv ) . Nast˛
epne twierdzenie jest głównym
rezultatem tego rozdziału. Jest to słaba wersja w przypadku U (3) hipotezy 4.2.2 z
[BH].
Twierdzenie 2. Załóżmy, że dla wszytkich v | p, ρv jest generyczna zwykła i całkowicie
nierozkładalna. Wtedy istnieje domkni˛
ete włożenie

O
d
v|p

b 0 (K p )E .
Π(ρv )ord ,→ H

Podkreślmy, że ρ jest z założenia modularna w powyższym twierdzeniu.
Metody, których używamy w dowodzie twierdzenia, moga˛ być ważne same z siebie.
Mianowicie, ustalamy odpowiedniość pomi˛
edzy udoskonaleniami (ang. refinements)
klasycznych punktów na rozmaitości Heckego dla U (3) a pewnymi szeregami głównymi.
Pozwala nam to uzyskać wynik dzi˛
eki użyciu formuły sprz˛
eżoności (ang. adjunction
formula) dla funktora Emertona-Jacqueta. Zauważmy, że nasze metody powinny dać
si˛
e uogólnić do U (n) i to jest przedmiot naszych obecnych badań. Nasze podejście jest
naturalnym uogólnieniem [BE].
Poszukiwanie sposóbu uogólnienia p-adycznej lokalnej odpowiedniości Langlandsa,
zaprowadziło nas do metod geometrycznych. Klasyczna lokalna odpowiedniość Langlandsa została udowodniona prze Harrisa i Taylora ([HT]) dzi˛
eki użyciu metod geometrycznych. Użyli oni obiektów globalnych (rozmaitości Shimury) jak i lokalnych
(przestrzenie Rapoporta-Zinka) do ustalenia odpowiedniości. Jest wi˛
ec naturalne, by
starać si˛
e użyć ich podejścia także w przypadku p-adycznym. Niektóre metody nie daja˛
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si˛
e już stosować (analiza harmoniczna), ale za to pojawia si˛
e wiele nowych, czysto padycznych, fenomenów. Zacz˛
eliśmy ten autoreferat od przywołania rezultatów Emertona, które konstytuuja˛ globalna˛ geometryczna˛ cz˛
eść p-adycznego programu Langlandsa. W rozdziałach III i IV badamy lokalne obiekty geometryczne, dostajac
˛ rezultaty podobne do tych Emertona.
Rozdział III skupia si˛
e na kohomologii mod p wieży Lubina-Tate’a. Naszymi głównymi
rezultatami sa˛
1
(1) W pierwszej grupie kohomologii étalnych HLT,
wieży Lubina-Tate’a GL2 (Qp ) poF̄p
jawia si˛
e lokalna odpowiedniość Langlandsa mod p i naiwna odpowiedniość JacquetaLanglandsa mod p. Rozumiemy przez to istnienie injekcji:
1
π ⊗ ρ̄ ,→ HLT,
F̄p
1
i fakt, że σ ⊗ π ⊗ ρ̄ pojawia si˛
e jako podiloraz (ang. subquotient) w HLT,
, gdzie π
F̄p

jest supersingularna˛ reprezentacja˛ GL2 (Qp ), ρ̄ jest jej przyporzadkowan
˛
a˛ lokalna˛ mod
p reprezentacja˛ Galois a σ pochodzi od naiwnej odpowiedniości Jacqueta-Langlandsa
mod p (definicja jest dana w Rozdziale III).
1
(2) Pierwsza grupa kohomologii étalnych HLT,c,
o zwartych nośnikach wieży LubinaF̄p
Tate’a nie zawiera w sobie żadnych reprezentacji supersingularnych. Ten zaskakujacy
˛
rezultat pokazuje, że sytuacja mod p jest zupełnie inna od swojego odpowiednika mod
l. Pozwala też pokazać, że lokalna odpowiedniość Langlandsa mod p pojawia si˛e w H 1
miejsca zwykłego krzywych modularnych (ang. ordinary locus). To także jest różne od
sytuacji l-adycznej dla reprezentacji superkuspidalnych.

Te rezultaty, szczególnie (1), uzyskujemy przez porównanie krzywych modularnych
z ich miejscem supersingularnym (ang. supersingular locus), które jest wielokrotna˛
suma˛ wież Lubina-Tate’a. Pracujemy na poziomie analizy sztywnej (ang. rigid analysis)
z przestrzeniami Berkovicha.
W Rozdziale IV badamy p-adyczne kohomologie uzupełnione wieży Lubina-Tate’a.
Nasze główne rezultaty sa˛ podobne do wzmiankowanych wyżej. Tym razem pracujemy
jednak z przestrzeniami adycznymi zamiast z przestrzeniami Berkovicha. Pozwala
nam to na zajmowanie si˛
e bezpośrednio krzywymi modularnymi nieskończonego poziomu, które sa˛ przestrzeniami perfektoidalnymi (praca Scholze [Sch]). To podejście
wydaje si˛
e bardziej naturalnym konceptualnie. Jednym z naszych głównych wyników
jest:
Twierdzenie 3. Niech ρ : GQ = Gal(Q̄/Q) → GL2 (E) b˛
edzie pro-modularna˛ reprezentacja˛ Galois (to znaczy, przyporzadkowan
˛
a˛ pewnemu p-adycznemu systemowi Heckego wyst˛
epujacemu
˛
w kohomologiach uzupełnionych). Załóżmy, że ρ̄p = ρ̄|GQp jest
całkowicie nierozkładalna. Wtedy istnieje GL2 (Qp ) × GQp -ekwiwariantna injekcja

B(ρp ) ⊗E ρp ,→ H 1 (MLT,∞ , E)
gdzie B(ρp ) jest p-adyczna˛ reprezentacja˛ Banacha GL2 (Qp ) przyporzadkowan
˛
a˛ ρp przez
p-adyczna˛ lokalna˛ odpowiedniość Langlandsa a MLT,∞ jest wieża˛ Lubina-Tate’a w
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nieskończoności zwiazan
˛
a˛ z GL2 (Qp ) (właściwie, przestrzenia˛ Rapoporta-Zinka w nieskończoności).
Wyniki uzyskane w tym doktoracie stanowia˛ podstaw˛
e do dalszych badań w padycznym programie Langlandsa.
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