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ВАКОЛ НАС

ПОЎ ДЗЕНЬ — 
ЧАС «НЯ ХЛЕБ НЫ»

Спа чат ку (для ра за грэ ву) ге роі 

вя дуць нас у най больш «урад лі-

вае» для фры га наў мес ца — на 

за двор кі ўні вер са ма, што на Ня мі-

зе. Па куль ру шым, Фё дар рас каз-

вае пра ма ла па пу ляр ны ў Бе ла ру сі 

за ня так.

— Наш рух вы ця кае з суб куль-

ту ры панк-хард кор. З ця гам ча су, 

ка лі па глыб ля еш ся ў яе, ра зу ме-

еш, што мо жаш фры га ніць, ка тац-

ца аў та сто пам... Ад кры ва еш для 

ся бе за ня ткі, якія да па ма га юць 

жыць бюд жэт на. Я на зваў бы гэ та 

«ці ка вым жыц цём для «бі чоў». Да 

та го ж гэ та вы клік ка пі та ліз му, ты 

зма га еш ся з сіс тэ май — гэ та кру-

та, — рэ зю муе Фё дар, які фры га-

ніць ужо тры га ды.

Хло пец рас каз вае, што та кі за-

ня так у яго з'я віў ся не асэн са ва на. 

Маў ляў, ідзеш па ву лі цы — ста іць 

бу тэль ка з не да пі тай ко лай, ты яе 

да піў прос та та му, што «ты так хо-

чаш», без ані я кай «ідэа ла гіч най 

ба зы».

— Пас ля ты да вед ва еш ся пра 

гі пер спа жы ван не. По тым п'еш ко-

лу не прос та та му, што не грэ бу еш. 

А ду ма еш, што не да пі тая ко ла — 

гэ та дрэн на, — раз ва жае Фё дар, 

ка лі мы па ды хо дзім да за двор каў 

уні вер са ма.

На паў пус тыя смет ні цы за ім не 

пра па ноў ва юць нам ні чо га пры-

дат на га для хар ча ван ня. Ды і су-

пра цоў ні кі кра мы, што вый шлі на 

пе ра кур, акід ва юць нас ня доб рым 

по зір кам. На шы сяб ры-фры га ны 

ар гу мен ту юць фі яс ка тым, што 

дзён ны час — са мы «ня хлеб ны». 

За су пер мар ке ты мэ та згод на ха-

дзіць па ве ча рах, пе рад за крыц-

цём — у гэ ты час ганд ля ры вы кід-

ва юць ня ма ла пра дук таў. Едзем 

у эліт ны па сё лак, каб па леп шыць 

на строй і вы пра ба ваць лёс.

У ПІ ЦЕ РЫ — 
БЯС ПЛАТ НА ЖЫЦЬ?

Па да ро зе пы та ем у спа да-

рож ні каў, чым бе ла рус кі ан ты-

спа жы вец кі рух ад роз ні ва ец ца 

ад за меж на га. У Ра сіі, ка жуць, 

фры га нізм больш па пу ляр ны, чым 

у нас. У Маск ве на ват скла лі кар-

ту смет ніц, дзе мож на рэ гу ляр на 

шу каць ежу.

— Гэ та го рад, дзе мож на вый-

сці на «чыс тае фры ган ства». Тут 

ты мо жаш па ста ян на хар ча вац ца 

аб са лют на бяс плат на. Пры гэ тым 

бу дзеш ес ці больш якас ную і да ра-

гую ежу, чым част ка з тых, хто там 

жы ве і пра цуе. Га дзі ну па ці ку еш 

ка ля рэ ста ра на ці фаст фу да — бу-

дзе стол не гор шы за раз гор ну тую 

на столь ні цу-са ма бран ку, — рас-

казвае Фё дар. — У Пе цяр бур гу 

мы тра пі лі на «ўпіс ку». Вы ра шы лі 

ра зам з гас па да ра мі па фры га ніць. 

Пры вы гля дзе смет ні цы ка ля пер-

шай жа кра мы во чы раз бег лі ся: 

дзя сят кі ва ку ум ных упа ко вак з 

каў ба сой, якая каш туе ка ля 10 на-

шых руб лёў. Пад ёй га род ні на, са-

да ві на, ры ба, пе чы ва, хлеб. Усё 

пра тэр мі на ва на толь кі на дзень-

два. З цяж кас цю склалі зда бы чу 

ў скры ні. У на ступ ным два ры нас 

ча ка лі тыя ж пра дук ты, та му мы 

не бралі іх. Трэ цяя кроп ка па ра-

да ва ла бул ка мі, зер не вым хле бам 

і цэ лай скры няй буль бы і морк вы. 

Пры ўсім жа дан ні не змаглі за-

браць усё.

Як рас ка заў наш пра вад нік, ад-

ной чы ён знай шоў вы кі ну тую пар-

тыю чып саў. Га во рыць: «Шка да, 

што змог толь кі 40 пач каў вы нес-

ці». Па пра гно зах фры га на, Мінск 

у хут кім ча се на блі зіц ца да Маск вы 

і Пе цяр бур га па гі пер спа жы ван ні. 

У бе ла рус кіх рэ гі ё нах, зра зу ме ла, 

фры га нізм раз ві ты знач на менш, 

чым у ста лі цы. Ма гі лёў, Ба ра на ві-

чы, ка жуць на шы сяб ры, вы лу ча-

юц ца ся род ас тат ніх па па пу ляр-

нас ці ру ху. Дзе ёсць суб куль ту ра 

хард кор-пан ка, там ёсць і фры ган-

ства, эпі за дыч нае ці рэ гу ляр нае.

АД ІС ПАН СКА ГА 
БРЭН ДА...

На «па ро зе» па сёл ка за кра ну лі 

«фры га наў скую эты ку», бо ўмя-

шан не ў пры ват ны сек тар — сліз-

кая тэ ма для ўдзель ні каў ру ху.

— Не па ру шэн не тэ ры то рыі 

больш ак ту аль нае для За ха ду. 

У нас смет ні цы зна хо дзяц ца па-

за два ра мі, — за ўва жае Фё дар. — 

Ад но з га лоў ных пра ві лаў — не ла-

маць урны. Мы не дэ строй шчы кі, 

пры трым лі ва ем ся толь кі сва ёй 

мэ ты — узяць тое, што па трэб на 

нам і не па трэб на ін шым.

— Ка лі два фры га ны су стрэ лі ся 

на ад ной смет ні цы, яны бу дуць біц-

ца за «на жы ву» або па дзе ляць яе 

па між са бой? — спра бу ем раз віць 

тэ му эты кі ў гу мар ным клю чы.

На шы спа да рож ні кі га во раць, 

што та кое амаль не маг чы ма, бо 

фры га нізм у нас раз ві ты сла ба — 

маг чы масць на пат каць та ко га ж, 

як і ты, зво дзіц ца да ну ля. Але 

тэ а рэ тыч на ні хто не бу дзе кан флік-

та ваць. «Кож ны за бя рэ тое, што 

знай шоў», — рас каз вае Фё дар, 

і мы ра зам з ім за зі ра ем у кан тэй-

не ры з ад хо да мі. У асноў ным пус-

та. Смет ні цы як смет ні цы, зо ла там 

не акан та ва ныя, эліт ныя сы ры не 

ва ля юц ца. Вар та ад зна чыць, што 

тут каля кож на га до ма ўста ноў ле-

ны кан тэй не ры для раз дзель на га 

збо ру ад хо даў — плас ты ку, шкла 

і хар чо вых.

Пас ля доў гіх блу кан няў каля шы-

коў ных ка тэ джаў зна хо дзім, ся род 

ін ша га, шэ рань кую коф ту пры маль-

на га вы гля ду ад іс пан ска га брэн да 

Bershka. Та кая каш туе ў мар ке тах 

пры клад на 60—80 руб лёў.

Зла віў шы ўда чу «за хвост», вы-

ра шы лі яе не ад пус каць. Праз па ру 

да моў ад смет ні цы, дзе знай шлі 

коф ту, на тра пі лі на муж чын скія 

джын сы ад ня мец кай фір мы Hugo 

Boss. Ні чо га, што трош кі па цёр-

тыя і па мер ве лі ка ва ты, — ушы ец-

ца і ад ра ман ту ец ца, лі чаць на шы 

сяб ры-фры га ны. Згод на з да ны мі 

афі цый на га сай та кам па ніі, са мыя 

тан ныя джын сы гэ та га брэн да 

каш ту юць 125 до ла раў.

На кі роў ва ем ся ў ра бо чы ра ён.

...ДА АКОН НЫХ РАМ
Па куль едзем, Фё дар рас каз-

вае, што фры ган скі рух не аб мя-

жоў ва ец ца вы лаз ка мі па смет ні-

цах.

Су раз моў нік удзель ні чае ў ар га-

ні за цыі мін скіх фры мар ке таў, дзе 

ах вот ныя мо гуць ад даць не па трэб-

ную рэч і ўзяць са бе тое, што ім 

не аб ход на. Не як з сяб рам зла дзіў 

кі на па каз пра straіght edje — ад-

га лі на ван не хард кор-суб куль ту-

ры, якое ўзнік ла як рэ ак цыя на 

сек суаль ную рэ ва лю цыю, ге да нізм 

і ін шую ад сут насць стры ма нас ці. 

Гэ та фі ла со фія ад маў ляе ўжы ван-

не лю бых ал ка голь ных на по яў, ты-

ту ню, нар ка тыч ных рэ чы ваў.

— Кан ца вы пры пы нак, — ка жа 

го лас у аў то бу се. Вы хо дзім.

У два рах мік ра ра ё на мы ўжо не 

вы гля да ем як пры шэль цы. Мі на кі, 

уба чыў шы ма ла дых лю дзей, што 

ка по шац ца ў смет ні цах, на ват во-

кам не вя дуць у іх (наш) бок.

Ту тэй шыя смет ні цы не над та 

ад роз ні ва юц ца ад «эліт ных» — у 

асноў ным у іх тыя ж бы та выя ад хо-

ды, але не паў сюль пра ду гле джа-

ны раз дзель ны іх збор.

Тут мы так са ма знай шлі што ні-

кі, але ж не Hugo Boss. Звы чай ныя 

не фір мо выя жа но чыя, якія не ка лі 

бы лі бе лы мі. Ан ге лі на за бі рае — 

па мер чык што трэ ба.

Ка лі адзен не не па ды хо дзіць, 

фры га ны вы стаў ля юць яго на фры-

мар ке тах або ад да юць сяб рам.

— Я ні ко лі не куп ляю ліш ніх 

рэ чаў. Гэ та лай фстайл, яр лы кі 

пры хо дзяць пас ля. Спа чат ку ты 

ду ма еш аб су праць пас таў лен ні 

ка пі та ліз му, по тым да вед ва еш-

ся — ні чо га са бе, я, аказ ва ец ца, 

кру ты чу вак — фры ган! — смя ец-

ца Фё дар.

Хло пец ад зна чае: тое, што яны 

хо дзяць па смет ні цах, зу сім не 

свед чыць пра іх ніз кі са цы яль ны 

ста тус. Усе ге роі не «дзе ці ву лі-

цы» — вы хад цы з ся мей ся рэд ня га 

кла са.

— Ёсць ба га тыя лю дзі, якія 

прос та не лю бяць спа жы ваць. 

Яск ра вы прык лад — Ген ры Форд, 

які ха дзіў у ста рым адзен ні, хар ча-

ваў ся тан най ежай і не да ваў шмат 

ча я вых. Ня гле дзя чы на тое, што 

ён ка пі та ліст, ён не з'я даў лыж ку 

ік ры, а по тым вы кід ваў бля шан ку, 

не, — рэ зю муе хло пец.

Па блу каў шы па смет ні цах ра-

бо ча га мік ра ра ё на, мы знай шлі на 

за двор ках кра маў гні лыя га род ні ну 

і са да ві ну, але па ба я лі ся за бі раць. 

У два ра вых кан тэй не рах, акра мя 

бы та вых ад хо даў, за ўва жы лі толь кі 

драў ля ныя акон ныя ра мы — бе лыя 

і па шар па ныя, а так са ма гір лян ду 

з вя лі кі мі лям пач ка мі — не вя до ма, 

пра цуе яна ці не. Ні чо га не ўзя лі, 

бо не пя рэ чым прын цы пам фры га-

ніз му (ліш ня га нам не па трэб на). 

Як вы нік: 2:1. У эліт ным па сёл ку 

ўзя лі фір мо выя коф ту і джын сы, 

у ра бо чым мік ра ра ё не — бе зы-

мен ныя шта ны. Але ж гла баль най 

роз ні цы, як ба чым, ня ма. Ці прос та 

не «рыб ны дзень»?..

Да р'я СПЕ ВАК.

Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.

СубкультураСубкультура

Не, ра бі ла ся гэ та не ад кеп ска га іс на ван ня. Прос та так мы вы-

ра шы лі на адзін дзень пад тры маць фры га нізм. Гэ та стыль іс-

на ван ня, які ад маў ляе прын цы пы спа жы ван ня. Яго пры хіль ні кі 

аб мя жоў ва юць свой удзел у тра ды цый ным эка на міч ным жыц-

ці. А кры ні цай пра дук таў хар ча ван ня і ін шых ма тэ ры яль ных 

да бро таў для фры га наў ста но вяц ца звал кі, смец це выя кан тэй-

не ры і г. д.

З Фё да рам і яго сяб ра мі Іга рам і Ан ге лі най су тра ка ем ся ў 

мет ро. Для па раў на ння спа чат ку едзем у са мы ба га ты ра ён 

Мін ска, а пас ля — у ра бо чы. Што знай шлі і ча го не ад шу ка лі — 

чы тай це ў рэ парт ажы.

 ЦІ КА ВА ВЕ ДАЦЬ
Фры га нізм па чаў ся яшчэ ў 

ся рэ дзі не 1990-х. Рух пра па-
ган дуе ан ты спа жы вец кі лад 
жыц ця, ан ты гла ба лізм і эка-
ла гіч насць.

Па вод ле ін фар ма цыі 
Freegan.іnfo, чле ны ру ху 
«вы сту па юць за агуль насць, 
шчод расць, са цы яль ны кло-
пат, сва бо ду, су пра цоў ніц тва 
ў про ці ва гу гра мад ству, за-
сна ва на му на ма тэ ры я ліз-
ме, ма раль най абы яка вас ці, 
кан ку рэн цыі, кан фар міз ме і 
праг нас ці».

Сло ва «фры ган» па хо дзіць 
ад анг лій скіх слоў «сва бод-
ны» і «ве ган скі».

Мож на ад шу каць на ват тое-сёе для ду шы.Брэн да выя джын сы з эліт на га па сёл ка. Чар го выя зна ход кі: коф та ад Bershka і шлё пан цы.

У ра бо чым ра ё не мы, як свае.

ЯК МЫ КА ПА ЛІ СЯ Ў... СМЕТ НІ ЦАХ,ЯК МЫ КА ПА ЛІ СЯ Ў... СМЕТ НІ ЦАХ,
ці Што та кое фры ган ства

Ка ля кож на га до ма — кан тэй не ры для раз дзель на га збо ру ад хо даў.


