Antoni S. Zygmund – matematický analytik 20. storočia
Pozoruhodná spolupráca
Ovplyvnil viac než 80 svojich doktorandov, z ktorých mnohí dosiahli podnetné
matematické výsledky. V zoznamoch jeho študentov a spolupracovníkov môžeme
nájsť významné osobnosti modernej matematiky: A. Calderón (1920 – 1998), argentínsky matematik), P. Cohen (1934 – 2007), N. Fine (1916 – 1994), Elias Stein
(*1931, matematik v Princetone, ocenený aj Wolfovou cenou), J. Marcinkiewicz
(1910 – 1940). V Anglicku spolupracoval s G. Hardym (1877 – 1947) i J. Littlewoodom (1855 – 1977), neskôr aj s N. Wienerom (1894 – 1964). Získal aj pozoruhodné
ocenenia, napr. členstvo v národných akadémiách USA (1961), Poľska (1959),
Argentíny (1964) a Španielska (1967). Získal čestné doktoráty univerzít vo
Washingtone, Toruni, Paríži, Uppsale i Palerme, V USA dostal (1986) Národnú
medailu za vedu ako ocenenie výsledkov matematického výskumu.
Životný osud
Antoni Szczepan Zygmund sa narodil 25. decembra 1900
vo Varšave. Pochádzal z vidieckej rodiny rozdeleného
Poľska. Bol najstarším medzi štyrmi súrodencami. V roku
1914 bola ich rodina evakuovaná do Poltavy na Ukrajine,
odkiaľ sa vrátili až v roku 1918. Po ukončení gymnázia
nastúpil na univerzitu vo Varšave (1919). Obľúbenú
astronómiu nemohol študovať, lebo tento vedný odbor
sa v tom čase neotváral, tak sa rozhodol pre matematiku.
Jeho matematické záujmy veľmi ovplyvnili matematici
Mazurkiewicz, Sierpiňski a Janiszewski. Najviac sa do
jeho srdca zapísal učiteľ A. Rajchman a spolužiak
S. Saks. V roku 1923 ukončil štúdia doktorátom
a začal vyučovať na varšavskej polytechnike (1922 –
1929). Zygmund sa v roku 1925 oženil a v roku 1926
habilitoval na univerzite. Na študijnom pobyte
v Anglicku bol v školskom roku 1929/30. Potom bol
menovaný za učiteľa na univerzite vo Vilniuse. V roku 1940 odišiel s manželkou a synom z obsadeného
Poľska do Spojených štátov amerických. Pôsobil
v MIT (Massachusetts Institute of Technology), na
univerzite v Michigene a v Pensylvánii, od roku
1947 až do odchodu na dôchodok (1980) pôsobil na
univerzite v Chicagu. Zomrel 30. mája roku 1992.
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Odborné výsledky
Antoni Zygmund napísal 6 kníh a okolo 200 vedeckých pojednaní. Stal sa symbolom
úspechov harmonickej analýzy, matematickej teórie miery a integrálu. Medzi jeho
najvýznamnejšie práce patria s Calderónom vypracované pojednania o singulárnych
integrálnych
operátoroch. Calderónov-Zygmundov rozklad patrí k najhlbším
myšlienkam v modernej harmonickej analýze. Veľmi známe a uznávane sa stali
publikácie Goniometrické rady (1935, 1959, 2002), Analytické funkcie (1938)
a Miera a integrál (1977). Profesor Zygmund sa stal zakladateľom Chicagskej školy
matematickej analýzy, ktorá sa orientovala na Fourierovu
analýzu a jej aplikácie v oblasti riešenia parciálnych
diferenciálnych rovníc. Vo svojich prácach študoval zovšeobecnenia Fourierových radov a Fourierovej transformácie.
Základnou myšlienkou celej harmonickej analýzy je
skladanie funkcií. Tento odbor má široké praktické využitie,
napr. v spracovaní elektromagnetických signálov, v kvantovej mechanike alebo aj v neurológii. Fourierova transformácia sa dnes v digitálnom svete využíva aj na niektoré
populárne grafické, či zvukové formáty (napr. JPEG či MP3)
ako prostriedok na kompresiu údajov.
Teória, prax, kultúra
Významný matematik Antoni Zygmund (*25. 12. 1900 –
†30. 5. 1992) sa stal uznávaným aj ako vysokoškolský
učiteľ. O jeho pojednaní Miera a integrál (1977) napísal
Richard L. Wheeden: Táto učebnica bola koncipovaná
s výslovným zámerom poskytovať jednoduchý a rýchly
prístup k najužitočnejším technikám miery a integrácie
v modernej analýze reálnej premennej. Tento cieľ bol
dosiahnutý s veľmi pozoruhodným úspechom. Publikácia
Goniometrické rady bola a stále je jednou z najvplyvnejších
kníh v histórii matematickej analýzy. Jej obrovská dlhovekosť (vyšla v niekoľkých vydaniach) je svedectvom o jej
hĺbke a zrozumiteľnosti (Robert A. Fefferman).
Láskavý a veľkorysý človek Antoni Zygmund bol jedným
z najvplyvnejších analytikov svojej doby. Prispel k prehĺbeniu významu i rozšíreniu
použitia matematickej kultúry v 20. storočí.
Dušan Jedinák
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