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Le 13 novembre 2006 c’était l’anniversaire de Robert Cauty (60 ans), un célèbre mathéma-
ticien français, un des topologues connus, professeur de l’Université Paris VI, membre du
colleguium des éditeurs de la revue “Matematychni Studii”, participant honorable du séminaire
topologique de Lviv. Le colleguium des éditeurs souhaite à Robert Cauty à l’occasion de son
anniversaire en lui souhaitant une bonne santé, beaucoup d’énergie et de futurs succés dans
le domaine des mathématiques.

ROBERT CAUTY: КОРОТКИЙ БIОГРАФIЧНИЙ НАРИС

Робер Котi народився 13 листопада 1946
року на околицi Парижа, яка має назву Клi-
шi ла Гарен (Clichy la Garenne). Батько Робе-
ра — Maurice Cauty пiд час окупацiї Фран-
цiї фашистами був учасником французько-
му Руху Опору (загинув 27 липня 1953), ма-
ти Andrée Cauty довгий час працювала вчи-
телькою початкових класiв.

Середню освiту Робер Котi здобув у лiцеї,
у якому опанував 3 iноземнi мови: нiмецьку,
англiйську та росiйську. Пiсля закiнчення лi-
цею у 1962 роцi вступив до унiверситету Сор-
бонни на факультет наук (la Faculte des sci-
ences) i на другому роцi навчання вiдкрив
для себе топологiю, яку читав вiдомий фран-
цузький математик Шоке (Сhoquet). Ця на-
ука настiльки його зацiкавила, що вiн почав
шукати додатковi пiдручники з топологiї. На
той час їх було не так багато: монографiя

Бурбакi та вiдомий двотомник “Topologie” К. Куратовського1.Читаючи Куратовського,
Робер Котi вiдкрив для себе теорiю ретрактiв, якiй потiм присвятив бiльшiсть своїх
праць. Оскiльки топологiчних курсiв в унiверситетi Сорбонни тодi не було (за виня-
тком курсу з теорiї гомотопiй, який прочитав Ganea пiд час свого рiчного перебування
в Парижi), Робер Котi пiсля закiнчення лiцензiату (це першi три роки навчання в унi-
верситетi) пробував займатися рiмановою геометрiєю, проте без особливих успiхiв. Рiк
опiсля вiн повернувся до топологiї, i сконтактувався з Зiсманом (Zisman), який керував
групою алгебраїчної топологiї. Zisman дав Котi свободу у виборi тематики дослiджень
i той вибрав незвiдане поле на стику загальної та алгебраїчної топологiй.

1 жовтня 1968 року, пiсля закiнчення 4-х рокiв навчання, Р.Котi почав працювати
на посадi асистента на факультетi наук в унiверситетi Сорбонни. Внаслiдок студент-
ських заворушень 1968р. унiверситет Сорбонни було подiлено на 13 частин, двi частини,
Université Paris VI та VII, роздiлили кампус на Jussieu. Котi та його науковий керiвник

1Цю монографiю К.Куратовський почав писати у Львовi, працюючи у Львiвськiй Полiтехнiцi.
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Zisman виявились розподiленими у рiзнi унiверситети. Через це Котi викладав в унiвер-
ситетi Париж-6, а докторат робив в унiверситетi Париж-7. Захист докторату на тему
“Sur la prolongement des fonctions continue a valeurs dans les CW-complexes” вiдбувся
2 грудня 1972. Результати докторату, опублiкованi у чотирьох працях [63], [66]–[68], не
знайшли належної їм оцiнки у сучасникiв, оскiльки випереджали свiй час. Багато з цих
результатiв перевiдкритi пiзнiше у рамках створеної у 90-х роках А. Дранiшниковим
Extension Dimension Theory.

Пiсля захисту докторату сержант Р. Котi вiдслужив рiк в армiї, про що часто з
неприхованими гордощами згадує. З того часу вiйськова технiка залишається однiєю з
царин його зацiкавлень.

Усе творче життя Робера Котi пов’язане з Парижем. Уперше вiн виїхав за кор-
дон лише у 1990 до Варшавського унiверситету, де познайомився з Т.Добровольським,
одним з творцiв теорiї поглинаючих множин — модної на той час областi нескiнченно-
вимiрної топологiї. У 1993 роцi вiн вдруге виїхав за межi Францiї — до Львова. Науко-
вi iнтереси Котi досить широкi i охоплюють теорiю ретрактiв (з якої вiн опублiкував
значну частину своїх праць), нескiнченновимiрну топологiю, алгебраїчну топологiю та
її застосування, теорiю континумiв, теорiю функцiй. Спiвавторами Котi є J. van Mi-
ll, T.Dobrowolski, H.Gladdines, T.Banakh, W.Marciszewski, K. Trushchak, L. Zdomskyy,
Bao Lin Guo, K. Sakai.

Неможливо аналiзувати математичний доробок математика Р. Котi окремо вiд ана-
лiзу самого процесу становлення його як математика. Все це тому, що стиль його життя
породив саме тi методи i пiдходи, завдяки яким вiн досягнув успiху, часто всупереч умо-
вам, у яких йому доводилось працювати. Робер з дитинства виростав без батька. Вони
з матiр’ю жили бiльш нiж скромно у квартирi без гарячої води, ванни та вигод. Та-
кi умови життя виробили у Робера вiдому львiвським математикам витривалiсть та
байдужiсть до розкошi.

Р.Котi — це свого роду кiт, який ходить сам по собi. При виборi тематики вiн не
ганяється за модою. Та це й неможливо не перебуваючи у складi групи, яка розвиває
ту чи iншу новiтню тематику. Тому Р.Котi пiдбирає класичнi задачi, щодо яких у iн-
ших математикiв чи навiть цiлих поколiнь опустилися руки. Вiн може розмiрковувати
над проблемою мiсяцями або й роками пiд час своїх тривалих прогулянок Парижем.
Пiсля таких прогулянок, коли на землю опускається вечiр, Р.Котi повертається до своєї
квартири в мансардi пiд дахом будинку по вулицi Жувене за 20 хвилин ходу вiд мо-
ста Мiрабо, видобуває пляшку сухого вина та грудку французького сиру i готує щось
м’ясне iз напiвфабрикату, купленого у супермаркетi. Протягом ночi продумане за час
прогулянок утрясається i у першiй половинi дня записується, а потiм усе повторюється
— прогулянка, унiверситет, бiблiотека, прогулянка, вино, сир . . . . Це, мабуть, i є один
iз секретiв залiзного здоров’я Робера Котi — прогулянки, роздуми i сухе французьке
вино.

Наслiдки таких прогулянок для науки важко переоцiнити. Отриманi ним фундамен-
тальнi результати вже увiйшли i навiчно затримаються у пiдручниках, зокрема, з топо-
логiї, теорiї ретрактiв, теорiї нерухомих точок, функцiонального аналiзу, ба, навiть ди-
ференцiйних рiвнянь. Серед багатьох отриманих результатiв два заслуговують на осо-
бливу увагу i пошану. Перший — це приклад лiнiйного метричного простору, який не є
абсолютним екстензором (див. [27]). Цей приклад негативно розв’язує фундаменталь-
ну проблему теорiї ретрактiв, поставлену Борсуком у 30-х роках. Абсолютним екстен-
зором називається топологiчний простiр E, для якого кожне неперервне вiдображення
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f : A → E, задане на замкненiй пiдмножинi A метричного простору M , має неперервне
продовження f̄ : X → E. Найпростiшим (нетривiальним) прикладом абсолютного екс-
тензора є пряма — це довiв на свiтанку створення загальної топологiї московський ма-
тематик П.С.Урисон. Цей результат Урисона узагальнив Дж. Дугунджi [73], який довiв
у 1951 роцi, що кожна опукла пiдмножина локально опуклого лiнiйного топологiчного
простору є абсолютним екстензором. Чи можна зняти умову локальної опуклостi у тео-
ремi Дугунджi? Iншими словами: чи кожна опукла пiдмножина лiнiйного метричного
(не обов’язково локально опуклого) простору є абсолютним екстензором ? У цьому i
полягала класична проблема Борсука. Для деяких нелокально-опуклих просторiв (на-
приклад, lp при p < 1) позитивну вiдповiдь було знайдено ([70]–[71]). Проте, приклад
Котi (побудований ним у 1994 роцi вiдразу пiсля першого його вiзиту до Львова) поста-
вив остаточну крапку у бiльш нiж 60-рiчних пошуках вiдповiдi на проблему Борсука.
Iдея прикладу є доволi простою: необхiдно знайти метричний компакт K настiльки
поганий, щоб його вiльний лiнiйний топологiчний простiр L(K) не був абсолютним екс-
тензором. А тодi побудувати дещо слабшу метричну топологiю на L(K), для якої L(K)
все ще залишався б не абсолютним екстензором. Таким поганим метричним компактом
виявився побудований у 1988 р. А. Дранiшниковим нескiнченновимiрний компакт K зi
скiнченним когомологiчним вимiром, який розв’язував фундаментальну проблему П.С.
Александрова з когомологiчної теорiї вимiрiв. Приклад Дранiшникова є досить скла-
дним i при побудовi використовує певнi нетривiальнi результати K-теорiї (далеко просу-
нутої областi алгебраїчної топологiї). Застосування складного прикладу Дранiшникова
до розв’язання складної проблеми Борсука свiдчить на користь неформального закону
збереження складностi: складну проблему неможливо розв’язати простими засобами.
Можна хiба лише редукувати її до iншої складної проблеми. Тут може виникнути пита-
ння: чому богиня математики вибрала саме Робера Котi для побудови цього прикладу?
Адже над розв’язанням проблеми Борсука безуспiшно билися цiлi поколiння математи-
кiв. Пояснення тут є об’єктивнi та суб’єктивнi. Серед об’єктивних — iнструменти для
побудови прикладу (компакт Дранiшникова та теорiя клiтково-подiбних вiдображень)
з’явилися лише у серединi 80-х. Проте важливiшими є причини суб’єктивнi: Робер Котi
чудово орiєнтується у лiтературi, щотижня проглядаючи свiжi журнали у бiблiотецi
унiверситету, має широкий математичний свiтогляд (його цiкавить загальна топологiя,
теорiя континуумiв, теорiя функцiй, алгебраїчна та нескiнченновимiрна топологiя, те-
орiя нерухомих точок, тощо). Вiн має фотографiчну пам’ять (може згадати у якому
мiсцi у його накопиченiй за 30 рокiв купi препринтiв лежить той чи iнший препринт)
дуже великої мiсткостi (пiд час своїх багатогодинних прогулянок прокручує в головi
свої улюбленi довжелезнi формули) i тривалостi зберiгання (побувавши один раз у не-
знайомому мiсцi незнайомого мiста через 2 роки впiзнає його до деталей). I головне вiн
вiрить у себе, не боїться труднощiв, тимчасових поразок i виснажливої працi. Можливо,
у формулi успiху є i трансцендентний момент, мається на увазi плодотворна атмосфера
Львова, пiсля вiдвiдин якого цей приклад i народився.

Другий фундаментальний результат Котi, який вже увiйшов в iсторiю математики,
— це теорема Котi про нерухому точку. Вона узагальнює класичну теорему Юлiуша
Шаудера (нагадаємо, що вiн теж працював у Львовi) про властивiсть нерухомої точки
опуклих компактних пiдмножин у локально опуклих просторах. Скажемо, що топологi-
чний простiр X має властивiсть нерухомої точки, якщо кожне неперервне вiдбражен-
ня простору X в себе має нерухому точку. Чи правильна теорема Шаудера для компа-
ктних пiдмножин у нелокально опуклих просторах ? Це запитання, сформульоване у
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знаменитiй Шотландськiй Книзi, турбувало математичну громадськiсть понад пiвсто-
лiття рокiв. Досить швидко були виявленi зв’язки цiєї проблеми з теорiєю абсолютних
ретрактiв (у класi метризовних просторiв поняття абсолютного екстензора та абсолю-
тного ретракта тотожнi). А саме, доведено, що кожен компактний абсолютний ретракт
має властивiсть нерухомої точки (цей результат є версiєю вiдомої теореми Брауера про
нерухому точку). Бiльше того, кожне неперервне вiдображення f : X → K довiльного
(не обов’язково компактного) абсолютного ретракта X у свою компактну пiдмножи-
ну K має нерухому точку. Проте надiя позитивного розв’язання проблеми Шаудера за
допомогою теорiї ретрактiв згасла з появою прикладу Котi лiнiйного метричного про-
стору, що не є абсолютним ретрактом (щоправда, згасла не остаточно, оскiльки все ще
невiдомо, чи кожна компактна опукла множина в лiнiйному метричному просторi є
абсолютним ретрактом).

За проблему Шаудера Робер Котi серйозно взявся десь з 1997 року. Знаючи, що зв’я-
зок нерухомих точок з теорiєю ретрактiв одностороннiй, вiн працював на позитивний
результат, а не на контрприклад. Початковий пiдхiд, що використовував унiверсальне
вiдображення М.М. Зарiчного для зведення проблеми до злiченновимiрного випадку, i
потiм знову ж таки до абсолютних ретрактiв, виявився хибним, хоча статтю [8] з цього
приводу було опублiкована в Fundamenta Mathematicae. Помилку у доведеннi теореми
Р. Котi ([8]), а також у своїй модифiкацiї цього доведення ([72]), знайшов i озвучив
Т. Добровольський. Це виявилося потужним стимулом для Котi до знаходження аль-
тернативного доведення теореми, правильнiсть якої вiн не пiддавав сумнiву. Внаслiдок
титанiчних зусиль, що тривали понад 3 роки, Робер Котi таки знайшов альтернатив-
ний геометричний пiдхiд, який кiнець-кiнцем вилився у створення у 2003 роцi теорiї
алгебраїчних ретрактiв — нової i красивої теорiї, яка є гомологiчним аналогом класи-
чної теорiї ретрактiв (див. [2]). Неформально кажучи, цi двi теорiї спiввiдносяться так,
як теорiя гомологiй спiввiдносяться з теорiєю гомотопiй. Поворотним пунктом у зна-
ходженнi вiрного шляху було те спостереження, що теорема Брауера (i, як наслiдок,
теорема Шаудера) про нерухому точку, є гомологiчним, а не гомотопiйним результа-
том. Окрiм топологiчного (а, по сутi, комбiнаторного) доведення, що базується на лемi
Шпернера, ця теорема має альтернативне гомологiчне доведення, яке належить Ле-
фшецу та Хопфу, котрi довели, що вiдображення f : |K| → |K| скiнченного полiедра
в себе має нерухому точку, якщо воно має ненульовий iндекс Лефшеца L(f). Iндекс
Лефшеца — це чисто алгебраїчний об’єкт, який обчислюється як слiд iндукованого лi-
нiйного оператора, що дiє на вiльному лiнiйному просторi, породженому орiєнтованими
симплексами полiедра |K|. За допомогою зведення до полiедрального випадку iндекс
Лефшеца можна визначати не лише для вiдображень полiедра в себе, але i для компа-
ктних вiдображень абсолютних околових ретрактiв (ANRiв), що знову ж таки дозволяє
отримати класичну теорему про нерухому точку для таких вiдображень. Р.Котi пiшов
ще далi i зауважив, що iндекс Лефшеца все ще працює для вiдображень мiж алге-
браїчними ANRами. Означення алгебраїчного ANRа отримується iз класичної характе-
ризацiї Лефшеца абсолютних околових ретрактiв замiною вiдображень на морфiзми
комплексiв симплiцiальних ланцюгiв. Теорiя алгебраїчних ANRiв паралельна до кла-
сичної теорiї ANRiв. Зокрема, на компактнi вiдображення мiж алгебраїчними ANRами
продовжується теорема Лефшеца-Хопфа про нерухому точку. Проте теорiя алгебраї-
чних ANRiв має одну перевагу над звичайною класичною теорiєю ANRiв: у нiй немає
мiсця для контрприкладiв на зразок побудованого R. Cauty лiнiйного метричного про-
стору, що не є абсолютним ретрактом. Виявляється, що кожний еквiзв’язний метричний
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простiр є алгебраїчним абсолютним ретрактом (i це є один з найглибших i найскладнi-
ших результатiв теорiї алгебраїчних ANRiв, доведення якого займає 16 сторiнок з 40
сторiнкової статтi [2]). Топологiчний простiр X називається еквiзв’язним, якщо вiн до-
пускає неперервне вiдображення λ : X ×X × [0, 1] → X з властивостями λ(x, y, 0) = x,
λ(x, y, 1) = y та λ(x, x, t) = x для усiх x, y ∈ X i t ∈ [0, 1]. Зокрема, такими просто-
рами є опуклi множини у лiнiйних топологiчних просторах, а також лiнiйно зв’язнi
топологiчнi групи. Об’єднуючи два наведених вище результати (теорему про нерухому
точку для алгебраїчних ANRiв i теорему про належнiсть еквiзв’язних просторiв до кла-
су алгебраїчних ANRiв), Р.Котi отримує свою елегантну теорему про нерухому точку,
яка дає позитивну вiдповiдь на проблему Шаудера: кожне вiдображення f : X → K з
еквiзв’язного простору X у його компактну пiдмножину має нерухому точку. Теорiя
алгебраїчних ANRiв знайшла своє застосування у подальших статтях Котi i спiвато-
рiв (в друцi; див. також [1]). Окрiм згаданих вище, Р.Котi отримав цiлу низку iнших
якравих результатiв, значна частина яких розв’язувала вiдкритi проблема, поставленi
класиками чи сучасниками (див., для прикладу, [9, 18, 19]).

Дивним чином математична дiяльнiсть Робера Котi пов’язана зi Львовом колишнiм
та Львовом теперiшнiм. Проблеми Борсука та Шаудера, до розв’язання яких нетривi-
ально приклався Робер Котi, поставленi математиками, якi жили i творили в довоєн-
ному Львовi. Натомiсть розв’язання проблем наступало пiсля вiдвiдин Робером Котi
Львова сучасного. Зокрема, свою теорiю алгебраїчних ANRiв та розв’язання пробле-
ми Шаудера вiн вперше оприлюднив саме у Львовi у травнi 2003 року на топологiчнiй
конференцiї. Р.Котi добре вiдомий у львiвському математичному середовищi i почуває
себе тут у колi друзiв, чого не можна сказати про Париж, де вiн є свого роду iзо-
льованою точкою, оскiльки нiхто в Парижi загальною чи геометричною топологiєю не
займається. Можливо це одна з причин того, що незважаючи на великi заслуги перед
математикою, йому так i не вдалося отримати професорське звання у своєму рiдному
унiверситетi Париж-6, якому вiн нiколи не зраджував (а перспектива виїзду у провiн-
цiйний унiверситет для отримання такого звання його не приваблювала).

Варто, мабуть, додати, що науковi зв’язки Робера Котi зi Львовом оформилися ор-
ганiзацiйно ще у 1996 роцi, коли на мiжнароднiй конференцiї “Borsuk and Kuratowski
session”, де надзвичайно широко була представлена вся геометрична топологiя, одне з
засiдань було присв’ячено дiяльностi семiнару “Львiв — Париж”. Крiм Р.Котi та авторiв
цих рядкiв, тодi ще виступав Т.Радул.

Р.Котi — любитель нестандартних ходiв та нестандартних рiшень. У травнi 1996 ро-
ку вiн мав два запрошення. Одне — до Японiї на конференцiю за кошти запрошуючої
сторони, iнше — в Томськ (Сибiр) за власний кошт на святкування 200-рiччя Томсько-
го унiверситету на запрошення Томського тополога С.П. Гулька. Вiн вибрав Томськ i
. . . виявився другим французьким математиком, який вiдвiдав томський унiверситет
з часiв його заснування. Першим був Ж.Адамар . . . . Iнша iсторiя пов’язана з нашими
львiвськими стереотипами. Часто пiсля представлення Котi нашим львiвським знайо-
мим, вони, дiзнавшись, що той з Парижа, задавали одне i те ж стереотипне запитання:
“А чи правда, що Львiв подiбний на маленький Париж ?”, на яке Котi давав ту чи iншу
математично та полiтично коректну вiдповiдь. Проте пiд час вiзиту одного з авторiв
цього нарису в Париж вiн запитав: “Ну як, чи подiбний Париж на великий Львiв ?”
Веселi (а часом i повчальнi) iсторiї про Котi можна розповiдати до нескiнченностi... .

При зовнiшнiй замкненостi i незворушностi, Р. Котi є вiдкритою i доброзичливою
людиною. Вiн завжди вiдгукується на прохання зробити копiю рiдкiсної статтi у ба-
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гатющих паризьких бiблiотеках, є активним членом редколегiї “Математичних студiй”,
органiзовує вiзити львiвських математикiв у Париж та опiкується ними пiд час таких
вiзитiв, — список його добрих справ зайняв би надто багато мiсця.

Тарас Банах, Михайло Зарiчний
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14. Cauty R. Suites Fσ-absorbantes en théorie de la dimension, Fund. Math. 159 (1999), no. 2, 115–126.
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56. Cauty R. Classifiant de Milnor et rétractes absolus de voisinage, Arch. Math. (Basel) 28 (1977), no. 6,

623–631.
57. Cauty R. Sur les espaces d’applications dans les CW-complexes, Arch. Math. (Basel) 27 (1976), no. 3,

306–311.
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