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ZPRÁVY.

Dmitrij Fedorovič Selivanov 1855—1932. V noci z 6. na
7. dubna 1932 v Klánovicích u Prahy tiše dokončil svou životní
dráhu po krátké nemoci prof. D. F. Selivanov.

D. F . SELIVANOV. 1855—1932.

Zesnulý pocházel ze šlechtického Fodjí a naroplil se dne 7. I I .
1855 v m. Gorodiští, Penzenské gubernii na Rusi. Po ukončení
gymnasia VBtoupiL na fysikálně-m.atematickou fakultu petrohrad
ské university, kterou ukončil v r. 18?§. Pro průpravu k další
vědecké čiímosti byl ponechán při jmenoTatíé université. V r. 1880
1
bj^-iam ^ěleno Btí0nMwai^ studiu-ve eizií^
I^^/^^^t^^iřBl'
Dáiiip^ Fédorovič na^ Berlínské universitě. Po svém návratu složil
zkoušky magisterské a byl opět poslán n^ studijní ^&&^±^im^é^i
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roky do Francie. Zde D. F. uveřejňuje své prvé pojednání ,,Sur;
les intégrales définies uniformément convergentes" (Bulletin de la
Société mathématique de France t. X. 1882). V r, 1885 předložily
' disertaci k dosažení hodnosti magistra ryzí matematiky na téma*;
„Teorie řešení algebraické rovnice", která byla schválena a D. -J
F. byl ustanoven soukromým docentem petrohradské university.
Po uplynutí pěti let neúnavný učenec předkládá disertaci
,,0 rovnicích pátého stupně s celistvými koeficienty" k dosažení
hodnosti doktora ryzí matematiky, kteráž mu byla udělena dne
7. I I . 1890.
Již od roku 1888 prof. Seli vano v působí v Technologickém
Institute v . Petrohradě a zároveň v petrohradských vyšších
ženských kursech. V r. 1905 D. F. byl povolán za mimořádného,
profesora ha petrohradskou universitu a, následující rok byl ústa-,
noven řádným; v r. 1910 byl jmenován záslužným profesorem
stolice ryzí matematiky.
,
. ,
Celý běh životní zesnulého byl velice jednoduphý; zesnulý celou
svou bytostí věnoval se matematice; ňašyůj soukromý život po-,
myslil až v r. 190Š, kdy vstupuje do manželského svazku s Jelenou
Pavlovnou, roz. Podeševskou.
<
Za svého působení, na universitě a technice odchoval celou
řadu profesorů a inženýrů. Všecko nasvědčovalo tomu, že životní
dráha zesnulého klidně uplyne v jeho působení pro výchovu
mládeže v lásce k matematice a vědecké činnosti. Ale přišla léta
války a revoluce. Dmitrij Fedórovič vytrvalé pokračoval za jiných,
těžkých podmínek ve své činnosti, co profesor; byl pronásledován <
(těžko říci jak se mohl D. F. dopustiti nějakého přestupku!),
žalářován a ještě s .několika profesory uchýlil se v r. 1923 do
vyhnanství.
První jeho etapa byla Německo. Pak přijav pozvání Česko
slovenské vlády přijel do republiky. Zde na? půdě bratrského národa
ve vysokém věku nezůstává D. F, nečinným: přednáší pro ruské
studenty kurs vyšší matematiky a také: speciální kursy (algebru,
integrální počet, projektivní geometrii, diferenciální rovnice a čísel
nou teorii). Přednášky vždy pečlivě připravoval, prožíval každou
nejasnost v podání. D. F. měl velkou snahu přispěti české vědě
vydáním učebnic. Podařilo se mu uveřejniti „Diferenční počet"
a připraviti k tisku ^Číselnou 'teorii".
* '
Nehledě na vysoké stáří D. F. byl pln myšlenek pro další
práci. 3?ři mých návštěvách v Klánovicích a tradiční procházce po
Klánovických lesích Dmitrij Fedórovič vyslovoval naději, žepřeee
ještě podaří se mu vydaní úvodu do analysy a algebry. Ale jeho
snaha nebyla splněna: smrt přeryšila jeho činnost.
Popsati dokonale jemnou povahu zesnulého, ajeho lásku k vědě
je věcí nesnadnou, ježto D. F. byl příliš skromný a nikdy nevy-
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stupo val se svým já. 0 jeho běhu života dostal jsem velice kusé
zprávy, přes to, že jsem byl s D. F. celá poslední léta ve velice
cílem styku. Mohu jen říci, že zesnulý neměl a nemá nepřátel.
D. F. je vzorem starého pokolení badatelů, kterým láska ke vědě
byla nade všecko! Tuto lásku zdědil Bmitrij Fedorovic od svých!
starších kolegů Korkina, Zolotareva Sochockého a |ejich tóifefe
4
Čebyševa.
Pohřeb zesnulého se konal dne 11. IV. 1932 v pražském
krematoriu za přítomnosti četné ruské kolonie a zástupce přírodo
vědecké fakulty prof. Dra Hlavatého. Jménem ruské akademické
skupiny v Praze loučil se dojemně se zesnulým prof. Bunický.
Opakuji jeho závěrečná slova, která dobře vystihují činnost ze
snulého: „Drahý Dmitrij Fedorovic, vykonal jste, co měl vykonati
ruský učenec a profesor. Věcnaja pamětí'*
Vědecká pojednání:
I. Sur les intégrales défínies uniformément convergentes.
(Bulletin de la Société mathématique de France, t. X, 1882.)
. 2. Extrait dJune lettre á M. Hermite. (O řešení rovnice čtvrtého
stupně podle metody Aronholdovy.) (Bulletin des sciénces mathématiques Darboux, 2-me série, t. VII, 1883.)
3. Teorie algebraického řešení rovnic. (Magisterská disertace,
Petrohrad 1885.)
4; Sur lá recherche des diviseuré des fonctions entiěres. (Bulle
tin de la Société mathématique de France, t. XIII, 1885.)
5. O rovnicích pátého stupně s celistvými koeficienty. (Doktor
ská disertace, Petrohrad 1889.)
6. O funkcích rozdílu kořenů dané rovnice. (Matematičeskij
sborník, t. XV.)
7. O periodických zlomcích. Matematičeskij sborník, t. XV.
8. O rozkládání čísel v součinitele. (Mat. sborník, t. XV
a t . XVI.) '
9. O číselné funkci. (Protokoly petrohradské matematické spo
lečnosti.)
10. O neurčitých výrazech. (Zprávy petrohradského Techno
logického Institutu, 1891 a 1892.)
II. Differenzenrechnung. (Encyklopádie der Mathematischei
Wissenschaften I. E. 1901.)
• 12. Lehrbuch der Differenzenrechnung. Leipzig 1904.
13. Nekonečné zlomky a irracionální čísla. Petrohrad 1907
14. Kurs isčislenija konečných rožnostěj. Petrohrad 1908.
15. Základy aritmetiky. Petrohrad 1912.
16. Kurs úvodu do analyse. Petrohrad 1913.
17. Přibližné výpočty. Petrohrad 1922.
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18. Quelques remarques sur les équations du cinquiěme degré.
(Bulletin de la Société mathématique de France, XXI, 1893.) .
19. Sur les expressions algébriques. (Acta mathematica, t. XIX,|
1895.)
20.Počet diferenční. Praha 1930. Vydáno Českou Akademií.
21. Věta Laguerreova.
22. O ireduktibilitě rovnic.
23. O kořenech z jednotky.
,
• H. K. j
A. F. Kovařík, profesor fysiky na universitě v Yale, Newj
Haven ve Spojených Státech severoam., byl letos po druhé pozvánf
Karlovou universitou k přednáškám na přírodovědecké fakultě,^
Prof. Kovařík přednášel dvakrát, nejdříve o stáří země, potom^
o kritice dosavadních měření disintegračních konstant radia, uranui
a% thoria, jakož i o novém experimentálním stanovení disintegraění!
konstanty uranu; obě přednášky budou otištěný v tomto ročníkuj
„Časopisu". Pobytu svého vzácného hosta v Praze užil profesorskýj
sbor přírodovědecké fakulty Karlovy rniiversity k tomu, aby jedno-|
myshxe navrhl mu ,ud§liti nejvyšší poctu* jíž může Karlova univer-J
šita propůjčiti, čestný doktorát, a? když toto usnesení bylo jmini-^
sterstvem školství a národní osvěty schváleno, konala se promoceíj
2. července ť. r. v místnostech rektorátu. Ohci v dalším seznámiti|
čtenáře „Časopisu" se životem a vědeckou činností nového Čestného?
doktora Karlovy university.
>
• ;'*
A. F. Kovařík narodil se 8. března 1880 v jněstečku SpilyilleJ
ye státě Iowa, studoval na universitě v Minneapolis (Univ. of
Minnesota), kde dosáhl r. 1907 akademického stupně „Mastek
of Arts" (M. A.) a r. 1909 doktorátu filosofie (Ph. D,) Toho rokré
odebral se Kovařík do Manchestru, v Anglii, k .Rutherfordoyi|
v jehož laboratoři pracoval po dva roky, zprvu jako Researcíp
Student, potom jako stipendista university (John Harling Re$J
Fellow); toto stipendium měli před ním Geiger a Boltwood, hnec|!
po Kovaříkovi bylo uděleno Moseleyovi. Po svém návratu do Amf~
riky byl Kovařík profesorem university v Minneapolis, ale jity
r. 1916byLpovolán na jednu z nejslavnějších amerických university
Yale, na níž působí dodiíes. Je doktorem přírodních věd (Se, J>\}
university v"M^nchéStru a. četný Master of Artfc university Yató;
,
Kova^k prápuje hlavně v radioaktivitě a ionisací plynů & lz$
{
' Hci9>z® #%bfímezi přední badatelův těchto oborech. Ve své prynC
práci uveřejněné k 1910 měřil, jak závisí pohyblíyost ionů vyb&ye^
ných fotoelefetricky ná tlaku a teplotě, později rozšířil tato měřeni
až k ; tlakům 75 atm. Potvrdil, že pohyblivó$t je tlaku nepHmď
směrná •— u C0 2 však jen do 40atm., potdm klesá s rostoncJtal
tlakem rychleji — pokud jde o závislost na teplotě, nalezl mtoi%
že při téže hustoty plynu pohyblivost ionů se nemění v interi
valu od 700 abs. $o 400 abs., při teplotách nižších rychle #lm&j

