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• Народився 24 квітня 1920 року 

• 1935 рік – початок друку. 

• 1945 року закінчив філологічний факультет Київського університету. 

• 1948 року закінчив аспірантуру на кафедрі української літератури. 

• Член Спілки письменників України з 1948 року. 

• У 1947–1951 рр. — заступник відповідального редактора журналу «Дніпро». 

• У 1968–1976 рр. — відповідальний секретар комісії Спілки письменників України. 

• Голова комісії художнього перекладу Спілки письменників України з 1976 року. 

• Член-кореспондент Академії педагогічних наук України з березня 1994 року, 
почесний академік АПНУ з 2000 р. 

• Помер 13 жовтня 2004 року в Києві. 
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• Лауреат Державної премії України імені Тараса 
Шевченка (1990). 

• Лауреат премії імені Максима Рильського (1976) 

• Лауреат премії імені Олександра Копиленка (1989). 

• Лауреат премії імені Лесі Українки (1997). 

• Лауреат премії імені Олени Пчілки (2001). 

Ордени[ред. | ред. код] 

• радянський орден Дружби народів (1980), 

• болгарський орден Кирила і Мефодія першого ступеня (1966), 

• болгарський орден «Мадарський вершник» (1995); 

• український орден князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня 
(жовтень 2001); 

• український орден «За мужність» третього ступеня (2002). 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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• Павло  Тичина 

• Олесь  Гончар 

• Микола Бажан 

• Остап Вишня 

• Борис Тен 

• Валентина Терещенко 

• Максим Рильський 
 





• Двотомна антологія болгарської поезії. 

• Збірки поезій Івана Базова, Георгія 
Джагарова, Дмитра Методієва, Ангела 
Тодорова, Ніно Ніколова. 

• Переклад драми Шекспіра «Міра за Міру». 

• Інтерпретації з російської, білоруської, 
литовської, вірменської, азербайджанської, 
польської. 
 



• Його Д. Білоус подає на сторінках журналу 
"Вопросы литературы" (1979, № 5):                       
"Перекладач повинен долати тяжіння філології, 
сміливо одриватися від букви, щоб відтворити 
оригінал, його образи, інтонацію, асоціативні зв'язки. 
Перекладач повинен турбуватися про точність 
перекладу шляхом перевідтворення оригіналу, 
прагнучи точності, він повинен уникати буквалізму, а, 
перевідтворюючи оригінал засобами своєї мови, не 
вдаватися до відсебеньок".  



• При роботі з віршованими текстами зберігати ритмічний малюнок. 

• Перекладати простими фразами. Можна і потрібно вживати народні 
образи, прикази, прислів'я. Вони дуже влучні («Як по-нашому 
можна сказати?» — так називається вірш Дмитра Білоуса, у якому 
вустами ліричного героя Гриця запитує: «От як  по-нашому можна 
сказати: «На вкус и цвет товарища нет»? Юний герой звертається до 
матері, а та усміхається у відповідь:«На колір і смак товариш не 
всяк»). 

• Бути обережним з тими словами, які однаково звучать у 
близькоспоріднених мовах (шишки як гулі і шишки як соснові 
шишки). 

З повним текстом статті можна ознайомитись тут: 
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3244/164/118211/ 

 



Робота П. Куліша 
 

Робота Д. Білоуса 
 

А н д ж ел ь о. Що се, добродїю ? Як тобі на 
ім'я, і що се за справа?  

Ло к о т ь. Коли за-вгодно твоїй честї, дак я 
бідний князький війт, а прізвище моє Ло 
коть. Підпер ся правосуддєм і привів сюди 
перед твою добру честь двох знаних добро 
чинцїв. 

А н д ж ел ь о. Доброчинцїв ! Гаразд. Що-ж 
се за доброчинцї ? чи не злочинцї?  

Ло к о т ь. Коли вгодно твоїй честї, дак я й 
не знаю добре, що вони таке ; та що вони 
іменно ледарі, дак се я знаю певно, і вхиля 
ють ся від усякої проФанації”), а 
проФанацію кожен добрий христіянин 
мусить мати. 
 

А н д ж ел о Що тут іще? Хто ти такий? У 
чім річ?  

Л ік о т 3 дозволу вашої честі, ви бачите 
перед собою бідного герцогового 
стражника. Звати мене Лікот. Я, так би 
мовити, спираюся на закон, ваша честь. І 
ось привів до вашої милості двох запеклих 
добродійників.  

А н д ж ел о Добродійників? Що за 
добродійники? А чи не лиходійники часом?  

Л ік о т 3 дозволу вашої честі, я до пуття й 
не знаю, хто вони такі, одне мені 
достеменно відомо: вони справжні 
негідники, і немає в них ніякої прохвапації, 
що повинна бути в доброго християнина. 
 



• Історизми в перекладах Дмитра Білоуса 

• Переклади Дмитра Білоуса: робота зі 
сталими виразами 

• Ритмічні малюнки перекладів Дмитра 
Білоуса 

• Мовні знахідики Дмитра Білоуса 
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