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A leksan der

Korniejczuk, syn mechanika warsztatów lrnlejowych urodził się w 1905 roku.
W latach Wielkiej Rewolucji Październikowej stracił ojca, którego
rozstrzelali białogwardziści.
Pozbawiony opieki, zaczyna bardzo wcześnie pracę zarobkową. P cuątkowo terminuje u zduna, potem zostaje pomocnikiem dekarza, wreszcie otrzymuje pracę dróżnika kolejowego ..
Mimo ciężkiej pracy zarobkowej Korniejczuk pracuje nad sobą wytrwale, uczy się. Kończy przygotowawczą szkolę w Kijowie i składa podanie o p rzyjęcie do Państwowego Instytutu Naukowego. Podanie przyjęto. Miody student zapisuje się na wydział literatury.
Jego pierwsza sztuka powstaje w okresie kijowskich studiów, w rolm 1928.
W tym czasie nawiązuje bezpośredni kontakt z zespołem Kijowskiego if'eatru im. Iwana Franko. Doświadczenia artystów i reżyserów tego
t eatru stają się dla niego dobrą szkolą dramatopisarstwa.
Piąta z kolei, · napisana przez Korniejczuka sztuka „Zatopienie eska dry" (wystaw iona po raz pierwszy w polskim przekładzie we Lwowie
w roku 1940) otrzymuje nagrodę państwową na konkursie dramatopisarskim, który obejmował wszystkie republiki Związku Radzieckiego.
Wartość artystyczna i ideologiczna tej rewolucyjnej sztuki postawiła.
Korniejczuka na jednym z czołowych miejsc w literaturze radzieckiej.
Aleksander Korniejczuk jest jednym z najpopularniejszych dramatopisarzy radzieckich. Jego sztuki grane są na wielu scenach wszystkich
republik związkowych.
Korniejczuk otrzymał Stalinowską Premię za cieszące się ogromnym
powodzeniem sztuki: „Platon Iireczet", „Bohdan Chmielnicki", „W stepach Ukrainy", „Front" i ,,Makar Dobrawa".
W roku 1944 zostaje mianowany ministrem spraw zagranicznych USRR
i pracuje na tym stanowisku do końca 1945 roku.
W roku 1946 zostaje wybrany po raz drugi (pierwszy raz w wyborach 1936 r.) jako delegat do Rady Najwyższej Z.S.jR.R. i U.S.R.R.
Aleksander Korniejczuk jest członkiem Ukraińskiej Akademii Nauk.
i prezesem Ukraińskiego Związku Pisarzy.
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