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          Дмитро Білоус 

український поет, 

мовознавець, перекладач, 
літературний критик 

     

        П а м’ я т к а 
 

            “За українську мову!» 
 

«Так зберігає мова калинова 
    На гронах дивних свіжості росу, 
    Щоб у майбутнє музикою слова 

    Нести душі народної красу.» 
Дмитро Білоус 

 
 
 

                                  Київ, 2020
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Шановні читачі! 
  

До вашої уваги пропонується 
пам’ятка за проєктом «За українську 
мову!», присвячена відомому 
українському поету, мовознавцю, 
перекладачу, літературному критику, 
громадському діячеві Дмитру 
Григоровичу Білоусу. 

 
 

Народився Дмитро Білоус 24 
квітня 1920 року, у селі Курмани на 
Сумщині в селянській багатодітній 
родині. 

 
 

1938 року вступив на 
філологічний факультет Харківського 
університету.  

 
 

Його однокурсниками були Олесь 
Гончар і Григорій Тютюнник. 

 
 

     Перший надрукований вірш 
«Весняні акорди» побачив світ у 1935 
році. 
 
 

Війна безжально зруйнувала усі 
плани, сподівання, надії.  

 
 

1941 року у складі студентського 
батальйону Дмитро добровольцем 
пішов на фронт. Потім - виснажливі бої 
під Києвом, важке поранення, 
шпиталь, де лікарі цілий рік боролися 
за його життя. І відтепер полем битви за 
Україну стали журналістика і 
література. 

 
 

Писав гуморески для 
радіожурналу «Сатиричний залп», 

друкувався в журналі «Перець», 
писав вірші для партизанських 
листівок.  

 

1945 року закінчив 
філологічний факультет Київського 
університету. 

 
 

1948 року – аспірантуру на 
кафедрі української літератури. 

 
 

1947-1951 роки – працював 
заступником відповідального 
редактора журналу «Дніпро». 
  
 

1948 рік – Член Спілки 
письменників України. 

 
 

Неоціненними уроками для 
письменника були тодішні зустрічі з 
Остапом Вишнею, який із 
симпатією і прихильністю ставився 
до Білоуса. 
  
 

1968-1976 роки — 
відповідальний секретар комісії 
Спілки письменників України. 
  
 

1976 рік – голова комісії 
художнього перекладу Спілки 
письменників України. 

 
 

1994 рік – Член-кореспондент 
Академії педагогічних наук України. 

 
 

2000 рік – почесний академік 
Академії педагогічних наук України.  

 
 

Дмитро Білоус – автор багатьох 
творів для дітей і про дітей. 
  
 

Особливе місце у його творчому 
доробку посідають книги, що 

прилучають молодого читача до 
скарбів української мови, зокрема, 
«Диво калинове», «Чари барвінкові». 
 
 

Дмитро Григорович мав 
енциклопедичні знання, був живим 
словником приказок, прислів’їв, 
крилатих висловів, але завжди 
залишався надзвичайно скромною і 
делікатною людиною. Він ніколи не 
шкодував себе для людей і добрих 
справ. 

 
 

Невтомний оборонець рідного 
слова відійшов у вічність 13 жовтня 
2004 року. 

 

Відзнаки 
1976 рік – лауреат Літературної 

премії ім. Максима Рильського; 
 

1989 рік — лауреат премії ім. 
Олександра Копиленка; 

1990 рік – лауреат Національної 
премії України ім. Т. Г. Шевченка; 

1997 рік — лауреат премії КМУ ім. 
Лесі Українки за літературно-мистецькі 
твори для дітей та юнацтва; 

2001 рік — лауреат Літературно-
мистецької премії ім. Олени Пчілки. 
 

Твори письменника 
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