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СТОРІНКАМИ ЖИТТЄПИСУ ЄВГЕНА ЖЕЛЄЗНЯКОВА 

 

 У повідомленні подано коротку інформацію про письменника і 

журналіста Євгена Желєзнякова із села Протопопівка Олександрійського 

району, про те, що написав і над чим працює нині Євген Михайлович, якому в 

2020 році виповнилося 70 років. 

 

 Протопопівка – вистояне часом і поколіннями село на 

Олександрійщині, що подарувало країні багатьох особистостей, осяяних 

високими талантами. Серед них і Євген Желєзняков. Народився 20 жовтня 

1950 року. Зростав у сім'ї інтеліґентів – вчителів, до культури був привчений 

змалку. Освіченість і обізнаність батьків посіяли в душі Євгена любов до 

науки й літератури, тож школу він закінчив зі срібною медаллю. Після школи 

здобував освіту у Індустріальному технікумі, адже вирішив прислухатися до 

поклику своєї душі й займатися технічними розробками, конструюванням 

приладів та інженерією.  

 Аж у 1980-х роках здобував вищу освіту у Кіровоградському 

педагогічному інституті, знову ж таки пішовши за покликом своєї душі і 

батьківським велінням, адже батьки прагнули, щоб син став інтеліґентом.  

 У підлітковий період і в роки юності захоплювався читанням класики, 

мистецтвом фотографії, а також музикою. Одним з улюблених занять Євгена 

була гра на акордеоні. З дитинства був творчо розвинений і сформований, а 
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захоплення поезією почалося з особливого погляду на світ. Поет тонко 

відчуває дитячу душу і мрії, тож і його вірші відповідні – такі ж світлі, 

сонячні, казкові, створені для естетичного задоволення дітей.  

 Після навчання працював журналістом в телерадіокомітеті і 

літконсультантом у газетах «Кіровоградська правда» і «Народне слово».  

 Євген Желєзняков залюблений у свій рідний край – невелике село 

Протопопівку. У творчості цього поета прекрасно поєднується філософська 

лірика із пейзажною, велика кількість творів присвячена саме рідному краю. 

 Щороку, на День села Протопопівки, Євгена Михайловича 

запрошують, аби він зачитав свої авторські поезії, в яких згадуються відомі 

односельцям місця, ба навіть місцевих жителів впізнати можна у прототипах 

окремих ліричних героїв поета. Євген Михайлович – поет і прозаїк, член 

обласного літературного об’єднання «Степ». 

 Автор поетичних та прозових творів для дітей «Ходить весело 

вітрець», «Виріс у полі колосок», «Танкодром», виданих у видавництві 

«Веселка» у 1976, 1985, 1987 роках.  У 2009 році у співавторстві з 

художником Василем Остапенком в обласній бібліотеці для дітей імені 

Шевченка презентував збірку віршів для читачів молодшого та середнього 

віку «Моє село» (2008). 

 Односельці Євгена Желєзнякова називають його протопопівським 

Пушкіним, тож приїхавши в село, можна запитати будь-якого місцевого 

жителя: де живе протопопівський Пушкін? Вам з радістю підкажуть, де живе 

талановитий земляк. 

 Євгену Михайловичу 70 років. Він живе у рідному селі, продовжує 

невтомну працю письменника, але друкується мало. Каже, що має повні 

шухляди написаного – близько трьох поетичних збірок і великі за обсягом 

повісті, лише б знайшовся матеріальний фундамент для їх видання. Однак, 

письменник через це не впадає у відчай, говорить: «Для мене, як для автора, 

беззаперечно, важливо, що воно вже написалося, і тепер нехай відлежується, 

а потім, з часом, Господь дасть, що і те письмо світ побачить...» 
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 Отже, побажаємо автору успішного видання його творів, а також 

довгих літ життя і  творчості!  
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In a report short information is given about awriter and journalist Yevhen Желєзн

яковаfrom the village of Протопопівка of theOleksandrija district, that wrote and

 abovewhat Yevhen Mykhajlo, that 70 were carriedout in 2020, works presently. 
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