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КЛИМЕНТ АРКАДЈЕВИЋ ТИМИРЈАЗЕВ 
• БИ ОГРАФ С 

У Москви близу бившег Страсног --- сада 
Пушкиновог — трга налази се Тверски буле-
вар. На једном његовом крају стоји споменик 
великом руском пјеснику Александру Сергје-
јевићу Пушкину, на другом — научцику-бота-
ничару Клименту Аркадјевићу Тимирјазеву. 
Пола часа хода од тога буЛевара, на перифе-
рии Москве, налази се у Совјетском Савезу 
најстарија Пољопривредна- академија К. А. 
Тимирјазева (раније Петровска академија). 
Именом К. А, Тимнрјазева назван је Москов-
ски истраживачки биолошки институт, цијели 
низ просвјетних домова у Москви, Лен>инг0аду. 
Много колхоза у различним об ластима и кра-
јевима Совјетског Савеза такође, носе почасно 
име К. А. Тимирјазева. 

Ко је био Тимирјазев и шта је Он урадио, 
да би заслужио такво поштовање од стране 
совјетског народа? На то питање добићемб 
одговор када сё упознао с његовом био-
графијом. 

ДЈЕТИЊСТВО И ДЈЕЧАШТВО 

Тимирјазев се родио 23 маја 1843 године у 
Петрограду, по његоВим ријечима, »дословно 
два корака од оне стијене на којој узлвјеће 
гигант на бронзаном коњу« (овдје се мисли 
на споменик Петру I), на самом почетку оне 
Галерне улице, коју је прије непуне двије 
деценије залио крвљу народа »побједник«' 
14 децембра — Николај I. Проживи вши лрвих 
двадесетпет година свога живота у Петрограду, 
Климент Аркадјевић сјећ'а се и .под конац сво-
јих дана Петрограда као драгог родног краја. 
Наводећи историске дане које је преживно 
Петроград: 14 децембра 1825 године —• устанак 
декабриста, 19 фебруара 1861 године — тако 
звано »ослобођење« сељака, 9 јануара 1905 го-
дине — пуцање на мнрну демонстраций рад-
ника код Зимског дворца, 27 фебруара 1917-

А ЦРТИЦА 

године —г дан свргнућа аутокрације и, најзад 
25 'октобра — дан Велике пролетерске револу-
ције г - он је Питао: »гдје Је та} град који би 
провео толико и таквих Дана у току свега јед-
Ног стољећа?« 

Тимирјазев се родно у племићкој поро-
дици. Породица није имала средстава. Његов 
отац, Аркадиј Сјемјоновић, служио је у Петро-
граду као директор царинарнице. Не гледајући 
на свОј служб ени Положај, он је заступао ре-^ 
публиканске идеје. Чак послије устанка дека-
бриста 1825 године, у данима жестоке реак-
ције,' отац Тимирјазева није измијенио своје 
политичке погледе и поносио се тиме шТо се 
родио 1789 године — године буржоаске фран-
цуске револуције. * 

»ЈедНом, — приповиједао је Климент Арка-
дјеш1ђ,->-г када је 1848 године1) један сабесјед-
ник дошао оцу с питаньем: »Какву каријеру 
спремате својој Четворини сиНова?« — отац је 
извртао на шалу, али, када овај није одустајао, 
одговорио је: »Какву каријеру? А ево какву. 
Сашићу пет плавих блуза, као код француских 
радника, купићу пет пушака, и поћи ћемо са 
другим на Зимски дворац.« 

Вјероватно, под утицајем оца Тимир јазев 
ее одушевљавао. историјом. револуционарног 
покрета на Западу. »Особито су привлачили 
моју пажњу, — говорно је он јУј трагично-
величанственй ликови бораца за правду и сло-
боду у свим њиховим видовима, бораца који су 
на судбински начин падали каО жртве те 
борбе.« »Још у дјетињству су ме Робеспьеру 
привлачйле ријечи које сам слушао од оца, 
убјеђеног републиканца из епохе Никол а ја I: 
»Частая је то био човјек, чист, Свет човјек.к 

Мајка Тимирјазева потйцала је из енглеске 
породице, која је одавно живјела у Русији. 
Она је мрзила деспотску монархију Николаја 
првог и васпйтавала је своје синове у духу те 
мржње. Климент Аркадјевић је пршповиједаО, 

• Тё године је рёволуцйонарни талас по-
трееао скоро ци|ёлу Зайадну - Европу* а у Р ^ 
сији се. нарочито осилила реакЦија.-- -


