
Vladimír Clementis : MEDZINÁnonmÝ
KoNGRES REVOLUČNEJ LITERATÚRY

V prvej polovici novembra 1930 zasadal v charkovskom
dome literatriry medzinárodnf kongres revolučnfch a prole-
társkych spisovatelov. Zučastni|i sa na Ďom delegáti z 23 štá-
tov. V skutočnosti bola to vlastne prvá konferencia, pretože
schÓdzku asi 30 spisovatelov náhodne prítomnych pred troma
rokmi v Moskve tažko rlazvat medzinárodnou konferenciou.
Úlohou charkovského kongresu bolo predovšetkfm organi-
začne zb|ížit spisovatelov, ktorí v mnoh1ich rečiach bojujri
za jedirr!,ciel. Trito rilohu kongres tiež z velkej časti splnil.
Bola náležite zistená situácia revolučnej a proletárskej lite-
ratiry vo všetkfch dÓležitych krajinách a charkovské uzne-
senia budír maé zaiste značn! vplyv nielen na literatriru, ale
aj na kultrirno-revolučnri prácu vÓbec. Organizačnj,m otáz-
kam bol hlavne venovanf reťetát maďarského spisovatela
Bélu lllésa, atrtora románu Tisa horí a vedríceho sekretára
Medzinárodného byra revolučnej literatriry. K jeho referátu
prihlásilo sa 53 delegátov o slovo, takže skončená debata po.
skytuje skutočne zaujlmavy a cenny materiál pre hnutie re-
volučnej literatriry V svetovom meradle. PŤednášky komisára
školstva Ukrajinskej republiky Skripnika, vedriceho aGIZu
(Spojené štátne nakladatelstvo) Chalatova a ukrajinského
dramatického spisovatela Mykytenka o ukrajinskej literatrire
mali viac-menej charakter in{brmatívny. Teoretickfmi otáz-
kami proletárskej a revolučnej literatriry zaoberal sa vo svojej
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prednáške literárny a kultrirny kritik, generálny sekretár

Řepp" (Ruská asociácia proletárskych spisovatelov) L. Aver.

bach. K tejto prednáške, ako i k teoreticl ,m záverom char.

kovskej konferencie, sa ešte vrátime podrobnfm článkom.
Konferencia zaobera|a sa tíež otázkou československou a

poprední svetoví spisovatelia na nej prítomní rozhodli sa na.
písaé revolučnfm spisovatelom československfm otvorenf list,

ktorf bol uverejnenf v 50. čísle Tvorby. okrem svojich hlav.

nfch riloh splnil charkovskf kongres i vedlajšie poslanie.
Prispel k propagande zahraničnej revolučnej literatriry medzi
nevyčerpatelďm a hladnfm čitatelstvom Sovietskeho svázu,
osobne zb|ižL| spisovatelov rÓznych krajín a umožnilim poznaé
z vlastnej skrisenosti budovanie velkého diela socializmu.

Konferencia bude maé nemal vplyv aj na pomery revo.
lučnej literatťrry v Československu. Nebude nezaujimavé spo-
men é, že slávnostné číslo Izvestií na uvítanie delegátov uve.
rejnilo novelu nášho spolupracovníka Peéka Jilemnického
Návrat v preklade Skačkova, že Štátne nakladatelstvo chystá
v najbližšom čase r,rydaé v ruštine Jilemnického Zuniaci krok
a TJrbanov Živg ait, že konečne ukrajinskf preklad románu
Živy at vyjde v najbližších dĎoch. Sborník slovenskej litera-
tťrry, chystan tlm istfm nakladatelstvom, posial nevyšiel len
pre pomalost našich spisovateTov.

Na tejto konferencii mali sme možnosé opátovne sa pre-
svedčiť, že cesta slovenskej literatriry do sveta bude zabezpe.
čená tfm, že slovenská|iterutira bude produkovaé diela re-
volťrčne aktívne, ktoré pomáhajri v boji revolučnej triede proti
kapitalistickému svetu.
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