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8 липня 2013 року передчасно пiшов з жит-
тя вiдомий французький тополог, член ред-
колегiї журналу “Математичнi Студiї” Робер
Котi (Robert Cauty). Його знайшли мертвим
близько 13:30 перед входом в будиночок у се-
лищi Iзола (Isola), близько 100 км на пiвнiч вiд
припортового мiста Нiца, в Альпах бiля кордо-
ну Францiї з Iталiєю, де вiн традицiйно (понад
20 рокiв) проводив свiй лiтнiй вiдпочинок ра-
зом з матiр’ю. Викликаний з мiста Нiца (Nice)
лiкар константував смерть внаслiдок iнфар-
кту мiокарда. Робер Котi похований у сiмей-
ному гробiвцi на кладовищi Пантен (Pantin)
поблизу м. Париж.

Нiщо не вiщувало такого повороту подiй —
ще о 12:54 (українського часу), а отже за пiв-
тора години до смертi, Р. Котi написав Т. Ба-
наху цiлком буденного листа електронною по-
штою стосовно рецензування однiєї статтi.
Слiд зазначити, що Робер Котi вiдзначався бо-
гатирським здоров’ям — його традицiйний лi-
тнiй вiдпочинок в горах передбачав щоденнi
8-годиннi гiрськi переходи з перепадами висот

у декiлька тисяч метрiв. Вiн лише на рiк пережив свою матiр, яка загинула в липнi
2012 у вiцi 99 рокiв внаслiдок автомобiльної катастрофи. Робер дуже важко переживав
втрату матерi.

Взимку 2012 року трапилася подiя, яка ще бiльше вибила Робера Котi зi звичного
ритму життя. У вiцi 65 з половиною рокiв, пiсля понад 40 рокiв роботи в унiверситетi
Париж 6, його урочисто вiдправили на пенсiю у вiдповiдностi з суворими європейськи-
ми освiтнiми законами. З цього приводу наприкiнцi 2012 року було скликано урочисте
засiдання, на якому директор його наукової групи мав промову про науковi досягнення
Робера Котi. Як з’ясувалося, при пiдготовцi цiєї промови керiвник використав бiографi-
чну статтю [1], присвячену 60-рiччю Котi, опублiковану в 2007 роцi в журналi “Матема-
тичнi Студiї”. Перекласти цю статтю з української вiн попросив працiвника лабораторiї,
росiянина за походженням, одруженого на польцi.

Пiсля виходу на пенсiю, Р. Котi мав серйознi плани переїхати до Львова i продовжи-
ти педагогiчну i наукову роботу у Львiвському нацiональному унiверситетi iменi Iвана
Франка. На жаль цим планам не судилося збутися.
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Народився Робер Котi 13 листопада 1946 року на околицi Парижа, яка має назву
Клiшi ла Ґарен (Clichy la Garenne). Робер Котi рано втратив батька, який загинув 27
липня 1953, коли Роберу не виповнилося навiть семи рокiв. Робера виховувала його ма-
ти Андре (Аndrée), яка довгий час працювала вчителькою початкових класiв. Середню
освiту Р. Котi здобував у лiцеї, де вiн, зокрема, вивчив три iноземнi мови: англiйську,
нiмецьку та росiйську. Пiсля закiнчення лiцею у 1962 роцi Робер вступив до унiверси-
тету Сорбонни на факультет наук (la Faculte de sciences) i на другому роцi навчання
вiдкрив для себе топологiю, яку читав вiдомий французький математик Гюстав Шоке
(Choquet). Ця наука настiльки його зацiкавила, що вiн почав шукати додатковi пiдру-
чники з топологiї. На той час їх було не так багато: моноґрафiя Бурбакi та вiдомий
двотомник “Topologie” К. Куратовського. Читаючи Куратовського, Робер Котi вiдкрив
для себе теорiю ретрактiв, якiй потiм присвятив бiльшiсть своїх праць. Оскiльки то-
пологiчних курсiв в унiверситетi Сорбонни тодi не було (за винятком курсу з теорiї
гомотопiй, який прочитав Ґаня (Ganea) пiд час свого рiчного перебування в Парижi),
Робер Котi пiсля закiнчення лiцензiату (це першi три роки навчання в унiверситетi)
намагався займатися рiмановою геометрiєю, проте без особливих успiхiв. Рiк опiсля вiн
повернувся до топологiї i сконтактувався з Зiсманом (Zisman), який керував групою
алгебраїчної топологiї. Зiсман дав Котi свободу у виборi тематики дослiджень i той
вибрав незвiдане поле на стику загальної та алгебраїчної топологiй.

1 жовтня 1968 року, пiсля 4-х рокiв навчання, Р. Котi почав працювати на факультетi
наук унiверситету Сорбонни. Внаслiдок студентських заворушень 1968 р., унiверситет
Сорбонни було подiлено на 13 частин, двi частини, Université Paris VI та VII, роздi-
лили кампус на Жюсье (Jussieu). Котi та його науковий керiвник Зiсман виявились
розподiленими у рiзнi унiверситети. Через це Котi викладав в унiверситетi Париж-6, а
докторат робив в унiверситетi Париж-7. Захист докторату на тему “Sur la prolongement
des fonctions continues à valeurs dans les CW-complexes” вiдбувся 2 грудня 1972 року. Ре-
зультати докторату, опублiкованi у чотирьох працях [77], [80]–[82], не знайшли належної
оцiнки у сучасникiв, оскiльки випереджали свiй час. Багато з цих результатiв перевiд-
критi пiзнiше у рамках створеної у 90-х роках А. Дранiшнiковим Extension Dimension
Theory.

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

Усе творче життя Робера Котi було пов’язане з Парижем. Уперше вiн виїхав за
кордон лише у 1990 роцi до Варшавського унiверситету, де познайомився з Т. Добро-
вольським, 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. На той час в Українi буяла криза, хоча настрiй у народу був оптимiстичний.
Попри усю тогочасну екстремальнiсть життєвих обставин, загальна наукова та суспiль-
на атмосфера у Львовi Роберу Котi дуже сподобалася i пiсля цього вiн регулярно вiд-
вiдував Львiв — у травнi 1993, 1995, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, травнi та вереснi
2009, жовтнi 2010, жовтнi 2011, вереснi-жовтнi 2012. Останнiй приїзд до Львова восени
2012 включав участь у мiжнароднiй конференцiї, присвяченiй 120-рiччю з дня наро-
дження Стефана Банаха. Тодi вiн розповiдав про розв’язок проблеми Ю. Шаудера про
iснування нерухомої точки для неперервного вiдображення f : X → X опуклої множи-
ни X банахового простору в себе, певна iтерацiя fn якого є компактним вiдображенням
(тобто fn(X) мiститься в компактнiй пiдмножинi X).
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Робер Котi мав феноменальнi математичнi здiбностi. Вiн мiг мiсяцями i роками впер-
то штурмувати задачу, усно оперуючи громiздкими математичними конструкцiями, якi
складалися у багатосторiнковi доведення. Прочитати i зрозумiти такi доведення часом
було непосильною задачею навiть для експертiв. До найважливiших математичних до-
сягнень, завдяки яким Робер Котi увiйшов в iсторiю, можна вiднести:

• розв’язання проблеми Борсука (про iснування метричного лiнiйного простору,
який не є абсолютним ретрактом ([41]));

• створення теорiї алгебраїчних абсолютних околових ретрактiв ([16]), яка дозволи-
ла Котi розв’язати знамениту проблему Шаудера (про iснування нерухомої точки
у довiльного неперервного вiдображення компактної опуклої пiдножини лiнiйного
топологiчного простору в себе);

• розв’язання проблеми Фуґати 1971 року про апроксимацiю дендроїда деревами
([4]);

• доведення збереження сильної нескiнченновимiрностi для вiдношень t-еквiвалент-
ностi ([27] два топологiчних простори X, Y називаються t-еквiвалентними, якщо
їхнi простори функцiй Cp(X) та Cp(Y ) гомеоморфнi);

• вдосконалення методу поглинаючих множин, що дозволило розв’язати низку про-
блем нескiнченно-вимiрної топологiї ([36]).

Результатом наукових вiзитiв до Львова були спiльнi публiкацiї [7], [9], [13], [18], [20],
[24], [25], [34], [35], [43] (в основному з Т. Банахом), численнi науковi розмови, членство
у редколегiї “Математичних студiй” (де вiн опублiкував 4 статтi [8], [17], [33], [40]) та
обмiн науковими iдеями. Про включенiсть Р. Котi у львiвський математичний контекст
свiдчить той факт, що на авторитетнiй мiжнароднiй конференцiї “Borsuk & Kuratowski
Session”, яка проходила у Варшавi у травнi 1996 року було створену окрему секцiю з
нескiнченновимiрної топологiї пiд назвою “Семiнар Львiв-Париж”. Спiльна з Робером
Котi стаття “Open problems in infinite-dimensional topology” була включена до книги
“Open Problems in Topology, II”, що вийшла у 2007 роцi у видавництвi Elsevier. Тому без
великого перебiльшення Робера Котi можна вважати також львiвським математиком.
Вiн тут мав багато друзiв i, як зазначалося нами вище, планував переїхати до Львова
на довший перiод.

Усiх, хто знав Робера Котi, вражала його вiдкритiсть i готовнiсть прийти на допомо-
гу. За деякою категоричнiстю його висловлювань ховалася чуйна натура. Ми втратили
чудову людину i видатного вченого. Пам’ять про Робера Котi, як i його науковi резуль-
тати, належать вiчностi.
Л.Є. Базилевич, Т.О. Банах, Б.М. Бокало, I.Й. Гуран, О.В. Гутiк, А.В. Загороднюк,
М.М. Зарiчний, Л.С. Здомський, В.К. Маслюченко, Л.П. Плахта, А.М. Плiчко,
М.М. Попов, I.В. Протасов, Т.М. Радул, О.Б. Скаскiв, М.М. Шеремета
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37. R. Cauty, Sur l’universalité des produits de retractes absolus, Bull. Polish Acad. Sci. Math., 44 (1996),

№4, 453–456.
38. R. Cauty, T. Dobrowolski, H. Gladdines, Jan van Mill, Les hyperespaces des retractes absolus et des

retractes absolus de voisinage du plan, Fund. Math., 148 (1995), №3, 257–282.
39. R. Cauty, Bao Lin Guo, Katsuro Sakai, The hyperspace of finite subsets of a stratifiable space, Fund.

Math., 147 (1995), №1, 1–9.
40. R. Cauty, Quelques problemes sur les groupes contractiles et la theorie des retractes, Mat. Stud., 3 (1994),

111–116.
41. R. Cauty, Un espace metrique lineaire qui n’est pas un retracte absolu, Fund. Math., 146 (1994), №1,

85–99.
42. R. Cauty, Sur un exemple de Banach et Kuratowski, Fund. Math., 144 (1994), №3, 195–207.
43. Т. Банах, Р. Коти, Топологическая классификация пространств вероятностных мер коаналити-

ческих множеств, Мат. Замет., 55 (1994), №1, 9–19, 155.
44. R. Cauty, Une caracterisation des retractes absolus de voisinage, Fund. Math., 144 (1994), №1, 11–22.
45. R. Cauty, Independance lineaire et classification topologique des espaces normes, Colloq. Math., 66

(1994), №2, 243–255.
46. R. Cauty, Ensembles absorbants pour les classes projectives, Fund. Math., 143 (1993), №3, 203–206.
47. R. Cauty, T. Dobrowolski, W. Marciszewski, A contribution to the topological classification of the spaces

Cp(X), Fund. Math., 142 (1993), №3, 269–301.
48. R. Cauty, T. Dobrowolski, Applying coordinate products to the topological identification of normed spaces,

Trans. Amer. Math. Soc., 337 (1993), №2, 625–649.
49. R. Cauty, L’espace des plongements d’un arc dans une surface, Trans. Amer. Math. Soc., 338 (1993),

№2, 599–614.
50. R. Cauty, Une famille d’espaces prehilbertiens σ-compacts de dimension denombrable ayant la puissance

du continu, Bull. Polish Acad. Sci. Math., 40 (1992), №4, 309–313.
51. R. Cauty, Une famille d’espaces prehilbertiens σ-compacts ayant la puissance du continu, Bull. Polish

Acad. Sci. Math., 40(1992), №1, 41–43.
52. R. Cauty, Sur deux espaces de fonctions non derivables, Fund. Math., 141 (1992), №3, 195–214.
53. R. Cauty, Sur les ouverts des CW-complexes et les fibres de Serre, Colloq. Math., 63 (1992), №1, 1–7.
54. R. Cauty, L’espace des arcs d’une surface, Trans. Amer. Math. Soc., 332 (1992), №1, 193–209.
55. R. Cauty, L’espace des pseudo-arcs d’une surface, Trans. Amer. Math. Soc., 331 (1992), №1, 247–263.
56. R. Cauty, Les fonctions continues et les fonctions integrables au sens de Riemann comme sous-espaces

de L1, Fund. Math., 139 (1991), №1, 23–36.
57. R. Cauty, Un exemple d’ensembles absorbants non equivalents, Fund. Math., 140 (1991), №1, 49–61.
58. R. Cauty, Caracterisation topologique de l’espace des fonctions derivables, Fund. Math., 138 (1991), №1,

35–58.
59. R. Cauty, L’espace des fonctions continues d’un espace metrique denombrable, Proc. Amer. Math. Soc.,

113 (1991), №2, 493–501.
60. R. Cauty, Structure locale de l’espace des retractions d’une surface, Trans. Amer. Math. Soc., 323 (1991),

№1, 315–334.
61. R. Cauty, Sur le prolongement des fonctions continues dans les complexes simpliciaux infinis, Fund.

Math., 134 (1990), №3, 221–245.
62. R. Cauty, Sur le nombre de cotes d’une sous-variete, Fund. Math., 132 (1989), №1, 73–88.
63. R. Cauty, Retractes absolus de voisinage et quasi-complexes, Bull. Polish Acad. Sci. Math., 34 (1986),

№1–2, 99–106.
64. R. Cauty, Sur le plongement de X × In−2 dans une n-variete, Proc. Amer. Math. Soc., 94 (1985), №3,

516–522.



221

65. R. Cauty, Sur le plongement des surfaces non orientables dans un produit de deux graphes, Bull. Polish
Acad. Sci. Math., 32 (1984), №1–2, 121–128.

66. R. Cauty, Les facteurs de dimension un d’un produit infini de cercles sont des cercles, Bull. Acad. Polon.
Sci. Ser. Sci. Math., 30 (1982), №3–4, 179–184.

67. R. Cauty, Sur les groupes d’homotopie des ouverts d’un produit de deux espaces de dimension un, Bull.
Acad. Polon. Sci. Ser. Sci. Math., 29 (1981), №7–8, 387–391.

68. R. Cauty, Sur les homeomorphismes de certains produits de courbes, Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Sci.
Math., 27 (1979), №5, 413–416.

69. R. Cauty, Une remarque sur les cofibrations, Arch. Math. (Basel), 31 (1978/79), №2, 154–162.
70. R. Cauty, Classifiant de Milnor et retractes absolus de voisinage, Arch. Math. (Basel), 28 (1977), №6,

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

306–311.
72. R. Cauty, Un theoreme de selection et l’espace des retractions d’une surface, Amer. J. Math., 97 (1975),

282–290.
73. R. Cauty, Retractions dans les espaces stratifiables, Bull. Soc. Math. France, 102 (1974), 129–149.
74. R. Cauty, Le fibre tangent de Nash est un retracte absolu de voisinage, Arch. Math. (Basel), 25 (1974),

179–183.
75. R. Cauty, Une methode de construction squelette par squelette dans les espaces paracompacts, Ann. Inst.

Fourier (Grenoble), 23 (1973), №1, 1–18.
76. R. Cauty, Un contre-exemple concernant les retractions dans les varietes non paracompactes, Arch. Math.

(Basel), 24 (1973), 661–662.
77. R. Cauty, Convexite topologique et prolongement des fonctions continues, Compositio Math., 27 (1973),

233–271.
78. R. Cauty, Produits symetriques de retractes absolus de voisinage, C. R. Acad. Sci. Paris Ser. A-B, 276

(1973), A359–A361.
79. R. Cauty, Sur les sous-espaces des complexes simpliciaux, Bull. Soc. Math. France, 100 (1972), 129–155.
80. R. Cauty, Une generalisation du theoreme de Borsuk-Whitehead-Hanner aux espaces stratifiables, C. R.

Acad. Sci. Paris Ser. A-B, 275 (1972), A271–A274.
81. R. Cauty, Sur le prolongement des fonctions continues à valeurs dans les CW -complexes, C. R. Acad.
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