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Народився 9 травня 1924 р. в Москві. Батько Булата, грузин Шалва 

Степанович Окуджава, незабаром після народження сина поїхав до 

Тифлісу, мати Ашхен Налбандян – вірменка, залишилася разом з 

сином в Москві, зокрема на славетному Арбаті, який потім і буде 

визначений, як власна Вітчизна (« Ах, Арбат, мой Арбат. Ты – моё 

Отечество…»).  

Престижна партійна робота батьків стала трагедією у родині. Коли 

хлопцю було тринадцять років, батьків репресували: Шалву 

Окуджаву розстріляли в 1937 р., а матір заточили до табору на 

території Казахстану. Булат Окуджава був змушений переїхати у 

Тбілісі до родичів. Така передчасна дорослість спричинила й 

подальший вибір: з 14-річного віку юнак починає працювати, а у 

1942 р. після закінчення дев'ятого класу середньої школи в Тбілісі 

він добровольцем іде на фронт. Поранення, демобілізація (вже у 

1945-му) й нарешті… філологічний факультет Тбіліського 

університету, де проявляються перші ознаки хисту до «писання». 

Саме там Булат Окуджава зустрічає своє перше кохання – 

однокурсницю Галину Смольянінову. У 1950 р. молоді фахівці 

отримали дипломи і разом поїхали до Калузької області працювати 

за розподілом на педагогічній ниві. У калузькій газеті були 

опубліковані перші вірші Окуджави, навколо якої гуртувалися 

перші прихильники його творчості. Тут вийшла перша збірка 

творів Б.Окуджави під назвою «Лірика». 

У 1956 р. Булат Шалвович повернувся до Москви де бере участь у 

роботі літературного об'єднання "Магістраль", і працює редактором 

у видавництві "Молода гвардія", з часом стає завідуючим відділом 

поезії у популярній "Літературній газеті". Саме тоді і з’являється 

ідея виконати власні вірші у супроводі гітари, і як результат – 

неймовірний успіх. Відтоді Окуджава – жаданий гість на усіх 

творчих вечорах і зустрічах. 

У 1959 р. виходить друга збірка Б.Ш.Окуджави «Острови», а у 

шестидесяті його пісні слухає і співає вся країна. Наприкінці 1961-

го р., після вступу до спілки письменників СРСР, Окуджава – на 

той час широко відомий бард, вирішив присвятити все своє життя 

творчості. Поштовхом до такого рішення послужили авторські 

вечори, що з успіхом проходили у Ленінградському та 

Московському Будинках кіно, числені публікації у популярних 

журналах: «Советский экран»,»Пионер» та інші.  

У 1961 р. Булат Окуджава написав перший прозовий твір – повість 

«Будь здоров, школяр!», який Костянтин Паустовський включив в 



альманах «Таруські сторінки». Вітчизняна, а точніше партійна 

критика негативно відреагувала на твір, переважна частина тиражу 

була знищена, Окуджава потрапив в опалу. Перші публікації цього 

твору видавались за кордоном: у Польщі і Франції. Лише у 1967-му 

році повість була екранізована (фільм Володимира Мотиля «Женя, 

Женечка і «катюша» який є популярним і в наш час).  

У 1964-му виходить третя збірка віршів «Веселий барабанщик» яку 

з часом було видано у Лондоні. Без відома Б. Окуджави також в 

Англії та США виходять великі платівки пісень у його авторському 

виконанні (аматорські записи концертів Окуджави).  

Його слава стає світовою, зростає й творча наснага – Окуджава 

вдало дебютує як драматург, кіноактор, його публікуються твори в 

популярних вітчизняних журналах та за кордоном.  

У часи перебудови Окуджава став помітним громадським діячем. У 

1989 р. він став членом-засновником російського ПЕН-центру, в 

1992-му увійшов до комісії з помилувань, в 1994-му – до комісії, 

що відає Державними преміями РФ. Булат Шалвович також брав 

участь у багатьох інших установчих радах. Хоча, з початку 

дев'яностих здебільшого жив за кордоном, у Німеччині. 

В кінці весни 1997 р. Окуджава відправився в останню закордонну 

поїздку - спочатку до Німеччини, потім до Парижа де, через 

захворювання йому довелося лягти в лікарню. Згодом хвороба 

почала прогресувати, що призвело до серйозного ускладнення 

стану здоров’я. 12 червня 1997 р. Булат Окуджава помер у 

французькому військовому госпіталі міста Кламар. Поховали його 

в Москві, на Ваганьковському кладовищі. 

 

 


