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Najbardziej znanym wynikiem skończenie wymiarowej algebry linio-

wej jest twierdzenie o diagonalizowalności macierzy symetrycznych. 

Nieskończenie wymiarowym uogólnieniem tego twierdzenia jest znane
f

od dawna twierdzenie spektralne, Ale jeszcze głębsza i efektow-

niejsza jest nowa wersja twierdzenia o diagonalizowalności podana 

w 1973 roku przez Browna, Douglasa i Fillmore*a (BDF). Osiągnię-

ciem tych trzech autorów jest wniknięcie w strukturę problemu i 

konstrukcja dowodu. Zjawisko zostało wytłumaczone w piękny i po-

mysłowy sposób, ale dowód jest skomplikowany i trudny. Mam nadzie-

w
Artykuł ten jest pisemną wersją wykładu zamówionego przez 

Mathematical Association of America i wygłoszonego na spotkaniu 
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6 PAUL R. HALMOS

ję i jestem przekonany, że w przyszłości uda się ten dowód uproś-

cić* Ale nim to nastąpi, w takim artykule jak ten można jedynie 

wyjaśnić strukturę problemu.

Diagonalizacja. Dana jest rzeczywista macierz symetryczna A. 

Wyznaczmy jej wartości własne (pierwiastki równania charakterys-

tycznego) i odpowiadający im ortogonalny układ wektorów własnych 

o długości 1. Diagonalizację można opisać dwoma sposobami:

(1) geometrycznie - przekształcenie liniowe opisywane przez A 

przedstawiamy jako macierz w bazie ortogonalnej znalezionych wek-

torów własnych;

(2) algebraicznie - wyznaczamy macierz ortogonalną P (obrót), 

która przekształca wyjściową „naturalną” bazę wektorów osi współ-

rzędnych na znalezioną bazę wektorów własnych, a następnie two-

rzymy macierz P^AP (P^ oznacza macierz transponowaną macierzy P).

W obu przypadkach, wynikiem przeprowadzonego procesu jest 

macierz diagonalna - „zdiagonalizowana" postać A.

Proces ten w naturalny sposób uogólnia się na przypadek zespo-

lony mający również ważne znaczenie. Jeśli A nie jest macierzą sy-

metryczną (a^j = aji)* lecz hermitowską (symetrycznie sprzężoną, 

aij = aji)# P°dobnie w przypadku rzeczywistej macierzy 

symetrycznej, jej wartości własne są rzeczywiste i można wyznaczyć 

ortonormalny układ wektorów własnych. Wynikiem postępowania (1) 

lub (2) będzie znowu macierz diagonalna. Algebraiczny sposób dia- j 

gonalizacji (2) daje macierz U*AU, gdzie U jest macierzą unitarną 

(zespolony odpowiednik macierzy ortogonalnej), U jest zaś macie-

rzą transponowaną sprzężoną macierzy U.

Macierze hermitowskie nie są, rzecz jasna, jedynymi, które mo-

gą być zdiagonelizowane poprzez macierz unitarną. Trywialnym przy-
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kładem jest macierz diagonalna (!), której nie wszystkie elementy 

są rzeczywiste. Czy jest jakaś użyteczna charakteryzacja diagona- 

lizowalności? Odpowiedź na to pytanie jest jednym z większych 

osiągnięć algebry liniowej: na to, by dla danej macierzy A istnia-

ła macierz unitarna U taka, że U*AU jest macierzą diagonalną po- 

trzęba i wystarcza, aby macierze A i i? były przemienne (AA* » a*A) • 

Macierze spełniające ten warunek nazywamy normalnymi. Twierdzenie 

o diagonalizowalności macierzy normalnych pozwala łatwo sprawdzić, 

czy dwie takie macierze są unitarnie podobne (tzn. A * U*BU dla 

pewnej macierzy unitarnej U). Warunkiem (koniecznym i wystarcza-

jącym,) jest, aby miały one wspólne przedstawienie diagonalne, co, 

ujmując geometrycznie, znaczy, że mają te same wartości własne, 

co więcej, te wartości własne mają jednakowe krotności.

Analogie. Zrozumienie przypadku nieskończenie wymiarowego jest 

ważne zarówno dla klasycznej, „twardej” analizy i jej współczes-

nej „miękkiej” odmiany, jak i dla zastosowań. Prowadzą do tego 

dwie drogi: pierwsza to naśladować przypadek skończenie wymiaro-

wy, starając się zachować z niego jak najwięcej, druga zaś to 

zmienić podejście lub tak je zaadaptować, aby można było zobaczyć, 

co nowego wnosi przypadek nieskończenie wymiarowy.

Analogie można ciągnąć dość daleko bez większych trudności. 

Zamiast wektorów rozpatrujemy ciągi nieskończone (x^, Xg, x^, ..._)# 

iloczyn skalarny (x,y) » 1 normę W  *

definiujemy zaś w tradycyjny sposób. Aby definicje te miały sens, 

musimy ograniczyć klasę rozpatrywanych ciągów (szereg Z^|xn ĵ  

musi być zbieżny), lecz to czyni teorię łatwiejszą, a nie trud-

niejszą. Norma pozwala w naturalny sposób określić odległość
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(d(x,y) = ifx-yll); otrzymana w ten sposób przestrzeń metryczna Jest 

zupełna i wszystko jest w najlepszym porządku. Pojęcie wymiaru (dla 

podprzestrzeni rozpatrywanej przestrzeni wektorowej) ma sens i wszy-

stkie potrzebne własności.

Ze względu na prawa rządzące topologią, przekształcenia linio-

we rozpatrywane w przypadku nieskończenie wymiarowym powinny być 

ciągłe. Ciągłe przekształcenia liniowe są reprezentowane przez ma-

cierze, podobnie jak wszystkie przekształcenia liniowe w przypad-

ku skończenie wymiarowym. Jedynym zjawiskiem, które początkowo 

może zaniepokoić niektórych studentów jest to, że nie każda ma-

cierz nieskończona reprezentuje takie przekształcenie. Rozpatrzmy 

na przykład macierz nieskończoną, której każdy element powyżej 

głównej przekątnej jest równy 0, wszystkie zaś na głównej prze-

kątnej i poniżej niej są jedynkami. Macierz ta nie przekształca 

każdego ciągu (wektora) sumowalnego z kwadratem na ciąg o tej sa-

mej własności. Macierze, które nie zachowują się w taki zły spo-

sób nazywamy ograniczonymi. Wzajemna odpowiedniość między prze-

kształceniami liniowymi a macierzami w przypadku skończonego wy-

miaru przechodzi na wzajemnie jednoznaczną odpowiedniość pomiędzy 

ciągłymi przekształceniami liniowymi a macierzami ograniczonymi 

w przypadku nieskończenie wymiarowym. Ze względu na tę odpowied-

niość mówienie o przekształceniach liniowych i macierzach jako 

o jednej i tej samej rzeczy stało się nieszkodliwą praktyką.

Macierz ograniczona ma normę. Norma macierzy A to z definicji 

współczynnik maksymalnego wydłużenia, a ściśle, kres górny dłu-

gości wszystkich przekształconych przez A wektorów o długości 1; 

oznaczamy go przez ||A| • Niektóre inne standardowe pojęcia macie-

rzowe otrzymujemy także gratis. Macierz sprzężona A* do macierzy
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A Jest macierzą sprzężoną i transponowaną do niej; A Jest hermi- 

towska, Jeśli A =* A*; A Jest normalna, Jeśli AA* « A*A; macierz U 

Jest zaś unitarna (zapewne nikt nie zdobędzie się na oznaczenie 

macierzy unitarnej przez A), Jeśli UU* « U*U » 1 (macierz iden- 

tycznościowa).

Prześledzenie, Jak realizują się podstawowe pojęcia teorii 

w przypadku macierzy diagonalnej ułatwi nam zrozumienie całej 

teorii* Jeśli A * diag(A^, A2, A^, •••) Jest macierzą diagonalną 

Czapis podaje jej elementy na głównej przekątnej), to ||A| Jest 

kresem górnym modułów wszystkich liczb Aj (a nie pierwiastkiem 

kwadratowym z sumy ich kwadratów); A* » diag(A^, A2, A^, •*.);

A Jest hermitowska wtedy i tylko wtedy, gdy lambdy są rzeczywiste; 

A Jest zawsze normalna, niezależnie od tego, Jakie są lambdy;

A Jest zaś unitarna wtedy i tylko wtedy, gdy |An| » 1 dla wszyst-

kich n*

Skończenie wymiarowe twierdzenie o diagonalizacji można zapi-

sać w postaci równości U*J)Ut*c/r. Przez równość tę należy ro-

zumieć, że zbiór wszystkich macierzy postaci U*DU, gdzie U Jest

macierzą unitarną, a D diagonalną, Jest identyczny ze zbiorem 

wszystkich macierzy normalnych. Teza ta w przypadku nieskończenie

wymiarowym Jest oczywiście fałszywa. Oto prosty kontrprzykład:

0 1 0  0 

1 0  1 0  

0 1 0  1 

0 0 1 0
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Łatwo sprawdzić, że macierz ta nie jest unitarnie równoważna żad-

nej macierzy diagonalnej - nie ma ona żadnej wartości własnej. 

Nieskończenie wymiarowe twierdzenie spektralne musi być subtel-

niejsze niż skończenie wymiarowe; wartości i wektory własne nale-

ży zastąpić „przybliżonymi" wartościami i wektorami własnymi.

Adaptacja, Co się stanie, gdy przestaniemy wiernie naśladować 

przypadek skończenie wymiarowy, a zajmiemy się przypadkiem krań-

cowo różnym - teorią ściśle nieskończenie wymiarową? Oznacza to, 

źe powinniśmy odrzucić to wszystko co skończone jako trywialne 

i zająć się tym, co pozostanie.

Rzędem przekształcenia liniowego jest wymiar jego obrazu. 

Jeśli przekształcenie liniowe ma rząd skończony, to jego algebra-

iczne własności są takie same jak przekształceń liniowych w prze-
■)

strzeni skończenie wymiarowej, zatem z przyjętego punktu widzenia 

jest ono trywialne.

Wyjaśnijmy dokładniej, co to oznacza. Zbiór 3  wszystkich 

macierzy ograniczonych tworzy algebrę nad ciałem liczb zespolo-

nych, a zbiór 7  wszystkich macierzy skończonego rzędu jest ide-

ałem tej algebry. Gdy mówimy, że 7 jest ideałem algebry 3  , ro-

zumiemy przez to, źe zbiór 7 jest zamknięty ze względu na two-

rzenie kombinacji liniowych, a ponadto, jeśli F należy do 7 ,

A jest zaś dowolną macierzą z 3  , to obie macierze AF i FA nale-

żą do 3  • „Odrzucić" wszystkie macierze skończonego rzędu znaczy 

tyle, co utożsamić je z 0, czyli w języku matematycznym utworzyć 

algebrę ilorazową 3 /7 •

Identyfikacja ta funkcjonuje, ale jeszcze niezbyt dobrze. 

Kłopoty są natury topologicznej. Istnieją ciągi macierzy odrzuco-
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nych zbieżne do macierzy nieodrzuconej• Innymi słowy 7 nie jest 

zbiorem domkniętym, a to niesie za sobą pewne nieprzyjemności,

Ale rada na to jest prosta: domknijmy ten zbiór. Niech X  będzie 

domknięciem ? , macierze z X  nazywamy zwartymi, (Przykład: jeśli 

A =* diag(A^, • ••)• to A ma rząd skończony wtedy i tylko

wtedy, gdy tylko skończona liczba lambd jest różna od 0; na to, 

aby A była zwarta potrzeba i wystarcza, aby A n— >0.) Zbiór X  

jest ideałem domkniętym, Z pewnością korzystnym sposobem (a może 

rozrzutnym?), uznawania wszystkiego, co skończone za trywialne, 

jest rozważanie przestrzeni ilorazowej & / X  zamiast ft/? ,

Odwracalnośó. Przypomnijmy teraz elementarne algebraiczne 

pojęcie widma. Widmo macierzy A to zgodnie z definicją, zbiór 

tych wszystkich liczb zespolonych A , że macierz A - A nie jest 

odwracalna, (A - A jest skrótem zapisu A - A »1.) Widmo macierzy 

skończonej składa się ze wszystkich jej wartości własnych, zatem, 

w szczególności, widmo macierzy diagonalnej jest zbiorem jej ele-

mentów diagonalnych, Odwracalnośó macierzy nieskończonej jest po-

jęciem bardziej subtelnym, w szczególności zaś widmo macierzy dia-

gonalnej to domknięcie zbioru jej elementów diagonalnych. Co nale-

ży rozumieć przez widmo, gdy zaniedbujemy przypadek skończenie wy-

miarowy?

Pytanie to sprowadza się do następującego: jakie macierze są 

odwracalne modulo X  ? Zwykle mówimy, że macierz A jest odwracalna, 

jeśli istnieje macierz X taka, że AX = XA = 1 lub równoważnie 

1 - AX = 1 - X A * 0 ,  Powiedzenie, że macierz A jest odwracalna 

modulo X  powinno więc oznaczać, iż istnieje taka macierz X, że 

obie macierze 1 - AX, 1 - XA można identyfikować z 0 - innymi
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słowy, muszą to być macierze zwarte* Zgodnie z powszechnym w ma-

tematyce użyciem słowa „istotny** macierz odwracalną modulo JC bę-

dziemy nazywali istotnie odwracalną*( Większość autorów nazywa 

takie macierze macierzami Fredholma.)

Oto nietrywialny przykład* Jeśli

0 0 0 0 

1 0  0 0 

0 1 0  0 

0 0 1 0

to S*S * 1, ale SS*^ 1; różnica 1 - SS* Jest Jednak macierzą 

zwartą (jej rząd Jest równy 1), Macierz S nie Jest odwracalna 

(jej obraz zawiera tylko te wektory, których pierwsza współrzęd-

na się zeruje), ale Jest istotnie odwracalna; macierz S* działa 

Jako istotna odwrotność*

Jak można rozpoznać, czy macierz Jest istotnie odwracalna? 

Naturalnym warunkiem geometrycznym na to, aby macierz była odwra-

calna w zwykłym sensie, Jest aby przekształcenie liniowe, które 

reprezentuje, było Jedno-Jednoznaczne i na. Innymi słowy, A Jest 

odwracalna wtedy i tylko wtedy, gdy ker A Jest zerem, ran A Jest 

zaś całą przestrzenią. Skróty ker i ran oznaczają Jądro (czyli 

przestrzeń zer) oraz obraz. Równoważnie, A Jest odwracalna wtedy 

i tylko wtedy, gdy null A « def A - 0, gdzie nuli to wymiar Jądra, 

def Jest zaś kowymiarem obrazu. Znane i użyteczne twierdzenie 

Atkinsona podaje analogiczny geometryczny warunek dla istotnej



odwracalności: A jest istotnie odwracalna wtedy i tylko wtedy, 

gdy obie wielkości nuli A i def A są skończone*

W jakim stopniu macierz istotnie odwracalna może być nieod-

wracalna?

Obie wielkości nuli i def są miarą nieodwracalności; im więk-

sze one są, tym „mniej odwracalna" jest macierz* Dla macierzy 

normalnej wielkości def i nuli są równe, a w przypadku skończenie 

wymiarowym są one równe dla wszystkich macierzy (kwadratowych), 

tak normalnych, jak i nie spełniających warunku normalności. Dla 

macierzy nieskończonych wielkości te mogą być różne* Przykładem 

może być określona poprzednio macierz S; null S ■ 0, def S * 1. 

Różnica null minus def nazywana jest indeksem (Fredholma) macie-

rzy, np. indeks macierzy S Jest równy -1.

Widmo macierzy definiuje się w terminach odwracalności i 

„istotna" analogia podanej definicji ma sens* Widmem istotnym 

macierzy jest zbiór tych wszystkich liczb zespolonych A , dla 

których A - A nie jest macierzą istotnie odwracalną* Takie właś-

nie staje się pojęcie widma, gdy konsekwentnie odrzucamy skończe-

nie wymiarowość. Jak to wygląda na standardowym przykładzie ma-

cierzy diagonalnej A » diag C A^, A2, Aj, •*•)? Odpowiedź jest 

prosta i przyjemna: widmo istotne jest zbiorem punktów skupienia 

ciągu elementów na głównej przekątnej. Innymi słowy, widmo istot-

ne macierzy A składa się z tych liczb zespolonych, które są gra-

nicami nieskończonych podciągów ciągu {A-j, A2, Aj, •••}• Obrazo-

wo mówiąc, liczby te są w widmie dla nieskończenie wielu powodów* 

Jeśli np*

BDF - DIAGONALIZOWALNOSC MACIERZY NIESKOŃCZENIE WYMIAROWYCH 13
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to widmo istotne macierzy A składa się z dwu liczb 0 i 1,

Trochę trudniejszym przykładem jest macierz S; okazuje się, 

że jej widmo istotne jest okręgiem jednostkowym {A: |A| * 1}* 

Wynika stąd, że jeśli |A| ^ 1, to macierz S - A ma indeks. Jego 

obliczenie, chociaż nie jest trywialne, nie jest także trudne; 

wynik jest następujący; indeks S - A = -1, jeśli IAl <1, a in-

deks S - A =0, jeśli |AI > 1• Pytania tego rodzaju można sta-

wiać dla każdej macierzy A; jeśli A nie należy do widma istotne-

go macierzy A, to jaki jest indeks macierzy A - A ? Odpowiedzi 

określają funkcję o wartościach całkowitoliczbowych na uzupełnie-

niu widma istotnego, zwaną funkcją indeksującą macierzy A; odgry-

wa ona ważną rolę w głównym twierdzeniu.

Weyl-von Neuman-Berg. Mając już w ręku zasadnicze pojęcia, 

dotyczące istotnej odwracalności i co więcej widma istotnego, bę-

dziemy mogli sformułować zasadnicze fakty.

Pierwsze podstawowe pytanie jest następującej jakie macierze 

są istotnie diagonalizowalne lub,w używanym wcześniej nieformal-

nym języku, diagonalizowalne po odrzuceniu wszystkiego, co skoń-

czenie wymiarowe? Innymi słowy: czym jest klasa *11 *(5) +*KJ<ll5 

klasa macierzy unitarnie równoważnych macierzy diagonalnej modulo 

DC? Dla macierzy hermitowskich odpowiedź znamy od dawna, jest ona 

prosta i zadowalająca: każda macierz hermitowska jest unitarnie 

istotnie równoważna macierzy diagonalnej. Dokładniej: jeśli A 

jest macierzą hermitowską, to istnieje macierz diagonalna D( o 

rzeczywistych elementach na diagonali) oraz zwarta macierz hermi-

towska K takie, że A = D + K, gdzie = oznacza unitarną równoważ-

ność. Wynik ten został uzyskany niezależnie przez Weyla (1909) i 

von Neumana (1935).
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Jako szczególny, przy tym zadziwiający, przypadek rozpatrzmy 

macierz hermitowską A, która w ogóle nie ma wartości własnych. 

Przykładem takiej macierzy, rozpatrywanym już wcześniej, jest 

macierz A * S + S*.

Twierdzenie Weyla-von Neumana implikuje, że istnieje macierz 

diagonalizowalna B taka, że A - B jest zaniedbywalnie małą macie-

rzą (zwartą).

Czyż nie jest to zadziwiające? Kiedy zaczęliśmy zajmować się 

macierzami nieskończonymi stwierdziliśmy, że diagonalizacja nie 

funkcjonuje; twierdzenie spektralne musi być bardziej chytre. Jed-

nak kiedy zaprzestaliśmy zbyt niewolniczo naśladować przypadek 

skończenie wymiarowy i odrzuciliśmy go, otrzymaliśmy wynik i sil-

niejszy i prostszy niż skończenie wymiarowy, Z twierdzenia Weyla- 

-von Neumana wynika prosty wniosek, że dwie macierze hermitowskie 

są unitarnie istotnie równoważne wtedy i tylko wtedy, gdy mają 

to samo widmo istotne; dodatkowe komplikacje związane z krotnoś-

ciami przestają występować.

Czy twierdzenie Weyla-von Neumana można rozszerzyć na macie-

rze normalne? Postawiłem to pytanie w 1970 roku i zostało ono 

zlekceważone przez ekspertów: jasne - powiedzieli - wystarczy 

zrobić „to samo". Ale nie udąwało się zastosować tego samego do-

wodu. Potrzebny był niezwykle skomplikowany pomysł I. D, Berga^ 

aby pokonać trudności i dowieść, że każdy operator normalny jest 

unitarnie równoważny macierzy postaci D + K; wynik ten znany jest 

obecnie jako twierdzenie Weyla-von Neumana-Berga.

Istotna normalność. Można by w tym miejscu pomyśleć, że mo-

żemy spocząć na laurach: otrzymaliśmy w pełnej ogólności istotną
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nieskończenie wymiarową wersję twierdzenia o diagonalizacji. Ale 

tak nie jest. Twierdzenie Weyla-von Neumana-Berga odpowiada na 

poprawne pytanie, na trudne pytanie, o unitarną istotną równoważ-

ność, ale odpowiada na nie w przypadku najprostszych macierzy, 

macierzy normalnych. „Właściwą" klasę w przypadku nieskończenie 

wymiarowym tworzą macierze istotple normalne.

Czym one są i jak powstają? Powstają całkiem naturalnie - 

spójrzmy na definicję, a zdziwimy się, że nie pomyśleliśmy o tym 

wcześniej. Macierze istotnie normalne to macierze A takie, że 

A*A - AA* jest zerem istotnie lub innymi słowy, macierzą zwartą. 

Przykładem może być macierz S. Z tego co już powiedzieliśmy jasno 

wynika, że S jest macierzą istotnie normalną, choć normalną ona 

nie jest. Mogłoby się zdarzyć, że macierz S podlegałaby twierdze-

niu Weyla-von Neumana-Berga - podlegałaby, gdyby była postaci 

N K, gdzie N jest macierzą normalną, a K zwartą - ale (jak to 

za chwilę pokaże dodatkowe rozumowanie ) tak nie jest.

Co zatem jest prawdą dla macierzy istotnie normalnych? Czy 

jest możliwe, aby dwie z nich były istotnie równoważne wtedy i 

tylko wtedy, gdy mają to samo widmo istotne? Nie, to nie jest 

prawdą; fakty są znacznie ciekawsze.

Macierz S przesuwa naturalne wektory bazowe do przodu o jedno 

miejsce. Innymi słowy, jeśli ê  = <(1,0,0, •••>, e2 =<(0,1,0, ,.̂ > 

itd., to Se^ = e2, Se2 = e^ itd. Rozważmy macierz T, która cy-

klicznie przesuwa wszystkie wektory bazowe - powiedzmy macierz, 

której efekt działania na en-ach naśladuje permutację

16___________________________________  PAUL R. HALMOS
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Macierz T wygląda następująco:

0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Nie trzeba wiele dowodzić, aby przekonać się, że widmo istotne 

macierzy T jest takie samo jak macierzy S (mianowicie okrąg jed-

nostkowy). Co więcej, ponieważ T jest macierzą normalną (a nawet 

unitarną), wynika stąd, że indeks T - A jest równy 0 dla każdej 

liczby A nie leżącej na okręgu jednostkowym, zatem funkcje inde-

ksujące macierzy S i T różnią się wewnątrz koła jednostkowego. 

Wniosek: aczkolwiek 3 i T mają to samo widmo istotne, nie mogą 

być unitarnie istotnie równoważne.

Skoro zrozumieliśmy już, co nam przeszkadza, nietrudno do-

myślić się w jaki sposób to obejść. ( Dowód - to znowu zupełnie 

inna sprawa.) Przeszkodę stanowi funkcja indeksująca - w takim 

razie należy ją wbudować do twierdzenia. Otrzymany rezultat jest 

najgłębszym i najbardziej wartościowym osiągnięciem lat siedem-

dziesiątych w teorii operatorów (a było w tym czasie kilka innych 

imponujących wyników) - jest to twierdzenie Lawrence’s G. Browna 

(Purdue), Ronalda G. Douglasa (Stony Brook) i Petera A. Fillmore’a 

(Dalhousie).
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Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, aby dwie Istotnie 

normalne macierze były unitarnie istotnie równoważne jest, 

aby miały to samo widmo istotne 1 tę samą funkcję indeksu-

jącą.

Zauważmy, że twierdzenie to przywraca w charakteryzacji uni-

tarnej istotnej równoważności coś bardzo przypominającego krotność, 

mianowicie indeks.

Zakończenie. Na koniec dwie uwagi, obie dotyczące klasy 

+ 1C . <Pf oznacza zbiór wszystkich macierzy normalnych, 3C - 

zbiór wszystkich macierzy zwartych. Symbol J T  +  TC oznacza sumę 

wektorową, czyli zbiór wszystkich operatorów postaci N + K, gdzie 

N należy do JT, a K do X  • Innymi słowy, JT + %  jest zbiorem 

wszystkich zwartych zaburzeń macierzy normalnych.

Czy cPT + TC jest zbiorem domkniętym? Pytanie to nie jest ży-

ciowo ważną kwestią, ale ludzie bez powodzenia próbowali na nie 

odpowiedzieć, a także dowieść jeszcze przedtem nim twierdzenie 

BDF przełamało bariery* Odpowiedzią jest - tak: zbiór JT + JC jest 

domknięty. Dowód jest natychmiastowym wnioskiem z twierdzenia BDF. 

Nie potrzeba do tego całej siły twierdzenia BDF, ale nawet ta 

część, która jest tu potrzebna (przypadek, gdy funkcja indeksują-

ca jest zerem) była dziewiczym terenem przed odkryciem twierdze-

nia BDF. Dotychczas nie ma dowodu, który nie korzystałby z głę-

bokich treści twierdzenia BDF.

Osiągnięcie Browna-Douglasa-Fillmore*a było wielkim krokiem 

naprzód i ma już wiele wartościowych iiogólnień i zastosowań. Nie 

rozwiązuje ono jednak wszystkich problemów. Moja druga uwaga od-
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nosi się do nierozwiązanego problemu dotyczącego podprzestrzeni 

niezmienniczej. Probiera jest następujący; czy każde ciągłe prze-

kształcenie liniowe posiada nietrywialną domkniętą podprzestrzeń 

niezmienniczą? Dla operatorów normalnych odpowiedź pozytywna jest 

wynikiem klasycznym i łatwym; dla operatorów zwartych też można 

już ją nazwać klasyczną (Aronszajn i Smith, 1954). A co w przypad-

ku „operator normalny plus zwarty"? To znaczy: czy oczekiwane 

twierdzenie jest prawdziwe w klasie </T + %  ? Nie tylko tego nie 

wiemy, ale nie znamy nawet odpowiedzi na to pytanie dla oczywiś-

cie prostszej klasy „operator hermitowski plus zwarty".
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