


metodami dz1alan1a bandy, pod1ąl decyzię o odm1an1e swoiego życia. Wie Jednak, 
że do utracone] n1ew1nności nie ma powrotu. Ta melancholi1na Sw1adomość straty 
ma charakter in1c1acy1ny. 

Hugh1e 1·1yzna1 e: „ ... 1 powiem, c1, ze teraz ostatnio dużo o tym mySlalem i zacząłem 
zdawać sobie sprawę, ze czas zacząć wszystko od nowa ... Tak to 1est w zyc1u, 
zdarza się cos nieodwracalnego, coS co tobą wstrząsa ... jedna rzecz albo kilka 
1 nabierasz nowe1 perspektywy. To co się stało w tamtym tygodniu utwierdziło mnie 
1·1 tym, co od dawna pode] rzewalem,. Paddy. Pokazało m1 to w pełnym Swietle, kim 
1estem i kim tak naprawdę są te p1zdki". W ostatnie) scenie Hughie porzuca to, 
co za1·1clzięcza eszelonowi . swóJ wygodnie urządzony dom. Opuszcza Paddy'ego, dawnego 
kumpla, który go zdradził. Teraz Paddy, z połamanymi nogami, zdany jest na laskę 
eszelonu, bandy, która stopniowo odsłania swoie prawdziwe oblicze. 

Banka t1kc11 pęka z chwilą, gdy Hughie opowiada historię upokorzenia Kilby'ego. 
Puppacat, szef gangu, który do te] pory wydawał się racze i bliski wyobrazen1u 
figur-y troskll:1ego, choć surowego 01ca, okazuje się bezwzględnym, gotowym na 
wszystko sadystą. Zeby zawrzeć pakt z pol1c1antem Dolanem, wkłada K1lb1emu do 
odbytu k1J bilardowy. Przyv1olana historia komprom1tu1e K1lby"ego, un1ewazn1a 
wszystkie 1ego opow1eśc1, niszcząc tak misternie budowaną w sferze symbol1czne1 
przewagę. Nagle okazuie się, ze legendarna kurtka z ch1ńsk1m napisem 1est po 
prostu . 1ak w1ększ0Sć przedmiotów produkowanych na masową skalę · made in China. 
Wówczas wo1na symboli staie się walką, ma1ącą swoie rzeczywiste konsekwenc1e . 

K1lby, chcąc nadać sens torturze, 1akie1 go poddano, pragnąc zachować wiarę 
w ideał eszelonu, konstruu1e mit na temat te1 tortury . Po1awia się w nim wątek 
in1c1aci1 (to wątek charakterystyczny dla Sw1ata "Made in China"): "Osiągnąłem 
wyższy stopień wta1emn1czenia tego dnia, co mnie nadz1al1 . CoS czego wy, p1zdk1, 
nigdy nie zrozumiecie. Osiągnąłem stan perfekcji, zrozumienia, równowagi ... Taki 
Jaki osiąga mnich z Shaolin, gdy podnosi tę wielką urnę, ko1arzysz Paddy? Kiedy 
przechodzi próbę ognia . ból i cierpienie. Osiągnąłem ten stan. I noszę znamiona. 
Uszkodzenia 1el1t . wewnętrzne i trwała na głowie · zewnętrzne. One są moim smokiem 
i tygrysem, bo la Jest em Shaolinem. Ja Jest em paktem . Ja Jest em eszelonem . '' 
Na wzór fabuł filmowych, poprzez ból i cierpienie 1ak1ch doSwiadczyl, dochodzi 
do wyzszego poziomu mocy . . 

MęskoSć, odgrywana wobec siebie nawzajem przez każdego z bohaterów, to niezwykle 
krucha konstrukcja . (Zresztą, wiele w tej "męskoSci" z naiwnych chłopięcych ekscytacii 
i wyobrażeń). Ukształtowana przez popkulturowe wzorce (Bruce Lee, Chuck Norris, 
mnisi z klasztoru Shaolin), związane SciSle z przedmiotami o ustalonym w danym 
momencie . choć faktycznie chwieJ nym i chwilowym · statusie marki (dżinsy 
z wszywką, kurtka z chińskim napisem), rządzona logiką fantazmatów i pragnień, 
nie stanowi Jednolitego obrazu. Wiele w n1e1 pęknięć i rys. JeSli zbiór powszechnych 
wyobrażen traktować 1ako punkt odniesienia dla stereotypowego wizerunku męskoSci, 
to nikomu z cale] trójki nie udało się go w pełni zrealizować. "Chłopaki nie 
płaczą", a im wielokrotnie zbiera się na plac z . Zamiast przypisanych facetom 
wysokoprocentowych alkoholi czy choćby pospolitego piwa, p1Ją ciepłą herbatę. 
Hugh1e i Paddy to nie twardziele odporni na wszystko, a często bezbronni chłopcy, 
którzy nie potrafią poradzić sobie z nagłymi atakami bólu brzucha czy kaszlem. 
występuje też wiele pęknięć w ięzyku, którym mówią. To on stanowi Jeden z nai· 
ważnieiszych Srodków autokreacii i autom1tologizac11 . Jednak w całym tekScie 
rozsiane zostały wypowiedzi 1akby z innego porządku · ani slangowe, ani wulgarne, 
ani przeSmiewcze, ale ujawniające skrywaną wrazliwoSć czy potrzebę ciepła. W chwi
lach, gdy któryS z bohaterów postępu1e nieporadnie, okazuie slaboSć, iego za
chowanie zostaie skontrowane przeSmiewczym posądzeniem o homoseksualizm . Słowa 
pedal, ciota dz1ala1ą 1ak formula magiczna - od razu przywracaią dawny porządek. 
Ten rytuał pozwala radzić sobie z sytuaciami, w których nie wiedzieliby jak się 
zachować . 

MęskoSć lako zrodlo cierpień? Tak, bo to męskoSć wyprodukowana, Jak wiele 
przedmiotów powszechnego uzytku. To presia męskosci, analogiczna do presii marki. 
Pokaz mi swoie metki, a powiem c1, Jaką pozycię społeczną zaimuiesz. Powiedz m1, 
Jakie filmy cię fascynuią, a powiem c1, czy iesteS prawdziwym facetem . 

Bartos z Frąckowiak 
Męskość jako źródło cierpień 

Smat ,.l.lade in China•· to śv11at bez kobiet. Choć mómą o nich 1·1szyscy trze i boha
termne, żadna nie poi av11a się ani razu na scenie. Ich obraz dociera do nas 
przefiltrowany przez pamięć i wyobrażnię kazdego z męzczyzn, w nieobo1ętne1 szacie 
Języka, Ja kim móv11ą. Nancy, kaleka i ·:1rózka, członek bandy Puppacata, ukazana 
iest zazwyczai w groteskowy sposób. Choc sytuac1e, w Jakich się poiawia · 1eśl1 
na nie spoirzeć trzeżwym okiem · mogłyby budzić grozę (napastowanie przez rozwScie
czonego Berniego) albo niesmak (seks z Bern1em na mszy pogrzebowe]), to słowa, 
w Jakich przedstawiaią ie bohaterowie, wywolu]ą racze] Smiech. Równie nierealna 
wyda1e się matka Hughiego. Je] pogrzeb wywolu1e u cale] tróJki sentymentalne 
wspomnienia. w przywoływanych historiach z przeszloSci matka nabiera cech ideału, 
kobiety gotowe1 do poSwięceń, zawsze dla wszystkich zyczliwei i wszystkim pomocne1, 
wreszcie · niemal heroiczne] sanitariuszki (Paddy mówi: Za1ęla się mną, przemyła 

mi rany .. . ). Nie tylko figury kobiece staią się noSnikami męskich pro1ekc1i. Cały 

Swiat ,,Made in China" organizowany 1est bowiem przez męską fantaz1ę. 
Hugh1e, Paddy i Kilby teatralizuią swoią męskoSć, odgrywaią Ją zgodnie ze swoią 

wiedzą i wyobrażeniem. Wzorce czerpią z popkultury · ich szczególnym zainteresowaniem 
cieszą się filmy karate . Istotne iest, by 1ak na1lepiej wypaść w oczach innych, 
dlatego tak ważna sta1e się troska o własny wizerunek. To on gwarantu1e pozyc1ę 
w hierarchii · władzę prze1mu1e ten, kto w na1bardzie1 przekonu1ący sposób 
zademonstru1e swoją silę. Zanim dojdzie do prawdziwei walki, wo1na toczy się na 
symbole. Kilby wzbudza w Paddym respekt i podziw opowieScią o swoich niezwykłych 
dzinsach z wszywką (taką samą, Jaką ma Chuck Norris) i kurtce z napisem „PięSć 

Smoka". Paddy, zafascynowany, dotyka JBJ niczym sakralnego przedmiotu. Na1cenn1e1szą 
umieiętnością okazuie się skuteczna reklama gadżetów, które można koiarzyć 
z idolem. Wpisane w mit popkultury, ten mit z którym utozsam1a się potencialny 
rywal, zyskują niezwykłą moc kreowania aury. Przypisana danemu przedmiotowi aura 
przechodzi na iego posiadacza, podtrzymuiąc i sankc1onu1ąc tym samym 1ego władzę 
i znaczenie. 

Ten, kto panuie nad symbolami, rządzi rnterakCJą. Dlatego wzbudzenie w kimS 
pożądania .kultowego" przedmiotu pozwala na prze1ęc1e kontroli nad wyobrażnią 
pożądaiącego. Staie się doskonałym narzędziem man1pulac11. Kilby uzależnia Paddy'ego 
od n1k-naxów, chrupek do ssania o smaku wędzonych zeberek. Częstuie nimi przy 
okazii opowieści o stylu karate, który uprawia.Te chrupki maią w sobie niezwykłą 
moc - myśli sobie zapewne Paddy - skoro taki twardy goSć, Jak K1lby, ssie Je 
regularnie. Też by tak chciał, tym bardzie], że dotychczas czul się gorszy 
i słabszy od swo1ego kompana, Hughiego. W tym momencie Paddy złapał haczyk. Od 
te1 pory Kilby, wydziela1ąc mu pojedyncze porcje nik-naxów, nie pozwala1ąc nigdy 
się nimi nasycić, stopniowo będzie go wciągał w Swiat mi tycznego eszelonu, 
przestępcze] bandy Puppacata, obiecu1ące1 władzę i pieniądze. Im w1ęce1 1esz n1k
naxów, tym bardzie] ich potrzebujesz. A skoro utożsamiasz je z silą i władzą, tym 
bardzie] pragniesz siły i władzy - zgodnie z logiką nadmiaru. „Jakkolwiek obiekt będący 
przyczyną pragnienia, 1est czystym pozorem, nie oznacza to, że nie może uruchamiać 
całego łańcucha następstw, które rządzą naszym <<materialnym>>, <<realnym>> zyc1em 
i czynami." (Slavo1 Żiźek, „Patrząc z ukosa", przeł. J. Margański, Wydawnictwo KR) . 

Z rozmów bohaterów wylania się zmitologizowana w1z1a eszelonu, bandy Puppacata . 
. W n1e1 cala trójka loku1e swoie marzenia . To rodzai osobnego Swiata, fascynu1ącego 
ich swoią n1edostępn0Scią i rządzącego się własnymi prawami . Każdy z nich widzi 
w nim 1ednak co innego - w zależności od pragnień, których spełnienie w Sw1ec1e 
zewnętrznym okazało się dla niego niemożliwe, a których real1zac1ę obiecuje 
eszelon. Każdy też znajduje się na innym etapie w relac11 z eszelonem. Paddy, 
pozosta1ąc wciąż poza granicami tego mitycznego obszaru, oczekuje u jego progu 
na inic1ac1ę i pasowanie przez Puppacata. Wierzy, że przynależnoSć do grupy pozwoli 
mu rozkwitnąć, uniezależnić się od Hughiego i awansować w hierarchii. Naiwny, 
nic ieszcze nie wie o zwycza1ach panuiących w tym tak wiele obiecuiącym kręgu. 
Ma we1Sć na mieisce Hughiego. Hugh1e też stoi na progu. Zrozumiał, że dal się 

k1edyS uwieSć eszelonowi . Kiedy Jednak skonfrontował swoie wyobrazenia z rzeczywistymi 
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