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Уважний читач міг помітити, що кожен випуск збірки «Византийская
мозаика» (і цей не становить винятку) відкривав епіграф – візан-

тійське мозаїчне зображення, супроводжуване перекладом відомої поезії 
про Візантію. У поєднанні зоровий образ і віршований текст збагачува-
ли один одного, творили нові сутності та сенси. Двічі було використано
вір ші Константиноса Кавафіса («Зі скелець барвистих» та «Візантійський
вельможа на вигнанні віршує»), двічі – фрагменти знаменитого «Плавання
до Візантії» («Sailing to Byzantium») Вільяма Батлера Єйтса, назву якого
українською мовою можна (і, мабуть, навіть варто) перекласти як «Плав 
до Візантії» чи навіть «Плисти до Візантії». Зроблений вибір був цілком
очікуваним, бо ж за словами видатного візантиніста Ігоря Шевченка, пер-
ший з поетів якнайглибше відчував Візантію зсередини, а другий – захоп-
лено взорував на неї ззовні.

Аж ось цього разу було зроблено непередбачуваний на перший по-
гляд вибір і в якості епіграфа наведено фрагмент вірша всесвітньовідомо-
го американського фантаста Рея Дуґласа Бредбері, автора славнозвісних
«Марсіанських хронік» та «451°за Фаренгейтом». Поезію для епіграфа до
п’ятої збірки лекцій узято з передмови під назвою «Цьогобіч Візантії», 
якою Рей Бредбері супроводив свою повість «Кульбабове вино». У цій
повісті жодного разу не згадується Візантія, однак сама вона наскрізь
просякнута «візантійськими» образами Єйтсової поезії – і радісно-під-
несеними, як у поемі «Плавання до Візантії», і похмуро-пригніченими,
як у поезії «Візантія».

«Кульбабове вино» Рея Бредбері завершується словами: «З цією думкою 
він і заснув. І отак, заснувши, поклав кінець літу 1928 року». Саме 1928 р.
у поетичній збірці «Вежа» було вперше опубліковано Єйтсове «Плавання
до Візантії», написане ще 1926 р. і просякнуте радістю безсмертя мисте-
цтва і сповненого вічним шаленством вируючого життя. Однак невдовзі, 
1930 р., поет створить інший вірш під назвою «Візантія», який було опри-
люднено 1933 р. у збірці «Гвинтові сходи та інші поезії». Цей твір є пов-
ною протилежністю ранішого «Плавання до Візантії», й у ньому уявна
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Візантія постає зблякло-безбарвною ані живою, ні мертвою позбавленою 
гармонії бридкою країною, з якої хочеться якнайшвидше втекти. Це й ро-
бить поет, узявши у повід й осідлавши дельфінів, які мають віднести його 
геть від бруду, люті та твані деінде з цього мерзенного світу. Як бачимо, 
між поетовим зачаруванням Візантією і зневірою в ній минуло заледве 
кілька років.

Подібним чином лише п’ятиліття відділяє у творчості Рея Бредбері 
життєствердний роман «Кульбабове вино» (1957 р.) від тривожного «Щось
лихе до нас іде» (1962 р.), який закінчується руйнацією зловісного фан-
тасмагоричного світу й символічною втечею від нього. Ця збірка лекцій, 
п’ята, так само з’явилася п’ять років потому після започаткування роботи 
Елліно-візантійського лекторію, тож можна вже підбити перші підсумки 
плавання до Візантії, і спробувати зрозуміти, чи варто продовжувати плис-
ти, яким чином і в якому керунку. До цього першого ювілею «Візантійської 
мозаїки» було вирішено нарешті скласти у цілісне мозаїчне зображення
смальтові фрагменти колишніх перекладів «Плавання до Візантії» Вільяма 
Батлера Єйтса, доповнивши їх також повним перекладом його поезії «Ві-
зантія».
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