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Pudełko dziewiętnastu czekoladek — 

recenzja antologii Ostatni dzień pary 

 

Lubię antologie. Są jak pudełka czekoladek. Nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Tek-

sty zawarte w tych zbiorach są zazwyczaj ciekawsze i lepiej napisane niż niejedna wielo-

tomowa powieść; są to krótkie, zwięzłe i pomysłowe dzieła. Przez swoją różnorodność 

sprawiają, że każdy czytelnik może w nich znaleźć coś dla siebie. Nie inaczej jest z Ostat-

nim dniem pary. Antologia ta miała premierę przy okazji konwentu Krakon 2013. Jest to o 

tyle wyjątkowy zbiór, że jego wydanie poprzedzał konkurs literacki, w którym nagrodą 

był właśnie obecność przesłanego tekstu w Ostatnim dniu pary. Miałem okazję zapoznać 

się z wersją elektroniczną powyższej antologii. Po przeczytaniu jej na dosyć nieprzysto-

sowanym do czytania książek ekranie komputera miałem mieszane uczucia. Część tek-

stów wydała mi się pisana przez ludzi, którzy wiedzą, co chcą napisać i jak zainteresować 

tym czymś czytelnika, z innych natomiast ziało nudą. Nie były to źle napisane opowiada-

nia, nie były też głupie, jednak brakowało w nich czegoś, co chwyci czytelnika i nie puści 

go aż do ostatniego słowa. Na szczęście takich opowiadań jest tam niewiele. Ostatni dzień 

pary to bardzo nierówna antologia, jednak dla kilkunastu tekstów warto się z nią zapo-

znać. Opowiadania trzymają się jednego z popularnych w fantastyce nurtów stylistycz-

nych. Pełnego niesamowitych maszyn parowych, i sterowców steampunku oraz napro-

mieniowanej i straconej postapokalipsy. W każdym z opowiadań w ten czy inny sposób 

pojawia się miasto Kraków. Jest ono klamrą spinającą teksty ze sobą i usprawiedliwiającą 

ich obecność w zbiorze. Obserwowanie, jak kolejni autorzy mocują się z konwencją, jest 

zajmującym zajęciem. Niewiele w Polsce zostało wydanych antologii związanych z nur-

tem steam punk, tym bardziej niewiele jest dzieł, które łączą steam punk z postapokalipsą 
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w tak lekki i bezproblemowy sposób, jak opowiadania z antologii Ostatni dzień pary. Jest 

to pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika, zarówno pary, jak i radiacji w fantasy. 

Jeśli antologie są jak pudełko czekoladek, to Ostatni dzień pary zawiera w sobie dużo z 

tych belgijskich wysokiej jakości. Niektóre będą czytelnikowi bardziej smakowały, inne 

mniej. Jest to jednak kwestia gustu. Uwaga dla ludzi, którzy lubiących szczęśliwe zakoń-

czenia: czekoladki co prawda mają słodki środek, ale pozostawiają gorzki posmak na ję-

zyku i nie ma tutaj co się obrażać na autorów. Sam tytuł antologii wiele w tej materii su-

geruje. W skrócie wiele z tych opowieści nie kończy się dobrze. Ja jednak takie historie 

lubię najbardziej. Szczęśliwe zakończenia są przereklamowane. 


