
En Anarkists Erindringer
Hent bøger PDF

Fyrst Kropotkin

En Anarkists Erindringer Fyrst Kropotkin Hent PDF Forlaget skriver: Pjotr Alekseevitj Kropotkin, født 9.
december 1842 i Moskva, død 8. februar 1921 i Dmitrov) blev født i en adelig familie, hvis overhoved var
titulær fyrste af Smolensk. Efter sin militæruddannelse drog han til Sibirien. Dele af Sibirien var endnu

uudforsket, og Kropotkin gjorde nogle vigtige geografiske og antropologiske opdagelser.
Men han besluttede sig for at give afkald på videnskaben, og i 1872 drog han til Schweiz, hvor han kom i

kontakt med Juraføderationen. Kropotkin gik ind i Første Internationale og støttede her Juraføderationen, som
repræsenterede Internationale libertære og føderatives fløj.

Efter en opfordring fra James Guillaume i Juraføderationen drog han tilbage til Rusland for at propagandere i
sit hjemland. Det førte til, at han blev arresteret, men i 1876 gennemførte han en dramatisk flugt. Tilbage i
Schweiz grundlagde Kropotkin tidsskriftet Le Révolté (Oprøreren). Da han blev udvist fra Schweiz i 1881,

drog han til Paris og videreførte tidsskriftet nu under navnet La Révolte (Oprøret).
I 1882 blev Kropotkin arresteret i Lyon. Han blev dømt for at tilhøre Internationale, til trods for at den

offentlige anklager måtte indrømme, at Internationale ikke længere eksisterede! Kropotkin sad fængslet til
1886. Han blev løsladt og drog til England, hvorfra han fortsatte kampen, bl. a. gennem en omfattende

skribentvirksomhed..
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