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Париж кінця 1950 — початку 1960-х років, епоха рок-н-ролу й Алжир-

ської війни. Героєві дванадцять — вік, коли все: навчання в ліцеї, роз-
лучення батьків, узагалі життя — дається досить важко. Тож Мішель 
Маріні переймається не так навчанням, як грою в кікер, музикою, фото-
графією та читанням. Завдяки таланту забивати голи маленьким черво-
ним м’ячиком він став завсідником бістро «Бальто». Там, у прихованій 
кімнаті, прозваній Клубом невиправних оптимістів, він знайшов при-
хисток і друзів — інтелектуалів, які, щоб урятувати своє життя, пере-
тнули залізну завісу. Ця зустріч раз і назавжди змінила життя Мішеля. 
Бо всі ці люди були невиправними оптимістами.
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Клуб, — у, ч. Від англійського «kloeb». 
Гурток, у якому збираються побалакати, 
почитати, пограти; спільнота друзів.

Краще я проживу все життя оптимістом, 
що помиляється, аніж буду завжди песи-
містом, що має рацію.

Анонімний автор



Квiтень 1980 року



Сьогодні ховають письменника. Наче остання маніфестація. 
Небувалий натовп; натовп мовчазний, шанобливий, анархіч-
ний; натовп блокує вулиці й бульвари довкола кладовища 
Монпарнас. Скільки їх? Тридцять тисяч? П’ятдесят? Мен-
ше? Більше? Важливо те, щоб на його похороні обов’язково 
були люди. Якби йому сказали, що довкола нього буде така 
штовханина, він не повірив би. Це його насмішило б. Він 
особливо не переймався темою похорону, адже очікував, що 
буде похований наспіх, оплакуваний дванадцятьма прихиль-
никами, аж ніяк не з почестями Гюґо чи Толстого. Ще ні-
коли за ці півсторіччя не збиралося стільки люду, щоб від-
дати шану інтелектуалові. Так, ніби він був знаковим чи 
загальновизнаним. Для чого вони тут, усі вони? Уже з того, 
що про нього відомо, вони не мали б приходити. Що за 
абсурд — ушановувати людину, яка помилялася практично-
таки в усьому; чоловіка, що повсякчас сходив на манівці 
й упевнено змарнував талант на переконаний захист неви-
правдовуваного. Їм би доречніше піти на похорони тих, хто 
не помилявся й кого він зневажав і невтомно критикував. 
До них ніхто не прийшов.

Так, за його промахами ховалося щось іще, було щось 
дивовижне в цьому чоловічкові: несамовита жага перебо-
роти долю силою духу, рухатися вперед усупереч будь-якій 
логіці, не відступати попри очевидну поразку, долати пере-
шкоди як у виграшних справах, так і в напевно приреченій 
боротьбі; жага споконвічного, невідступного та неспинного 
боріння. До кладовища не потрапиш: люд затоптує могили, 


