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СТЭЙК ДЛЯ ДАМ
Ня даў на ў се цi ве грым нуў не якi-не будзь, а ку лi нар на-фе мi-

нiсц кi скан дал! («— Ка ха ная, я не меў ра цыi. Да вай па мi рым-

ся. — Доб ра. Па ча кай, не еш. Я пры га тую штось цi iн шае».) Усё 

ад бы ло ся пас ля та го, як гаст раб ло гер Вi кi Энд рус вы кла ла ў 

«Твi тэ ры» ме ню не вя лi ка га ся мей на га рэ ста ра на ў Лi вер пу лi. 

Жах, у пе ра лi ку страў ад ным з пунк таў фi гу ры ра ваў... «стэйк 

для дам»! Ма ла та го што ад на наз ва ўжо звяр та ла на ся бе ўва-

гу, дык ён яшчэ па ме рам (а гэ та ўжо жах жах лi вы) быў мен шы, 

чым ас тат нiя стра вы гэ тай жа ка тэ го рыi! Уяў ля е це, што тут 

па ча ло ся? Па нес лi ся ка мен та рыi кштал ту «На два ры 2020-ы, а 

не 1920-ы!», маў ляў, жан чы ны так са ма ядуць вя лi кiя стэй кi...

Пра бач це, а што ад бы ло ся, што тут не так? Не сак рэт, што ся рэд-

не ста тыс тыч на му муж чы ну трэ ба мя са больш, чым та кой жа ся рэд не-

ста тыс тыч най жан чы не. Так бы ло i сто га доў та му, i дзвес це, ка лi, каб 

атры маць той са мы стэйк, трэ ба бы ло спа чат ку да гнаць бi зо на. Ды i 

ця пер на ад ных алад ках з ка бач коў цэ лы дзень не па ко сiш, не па ся чэш 

дро вы, не па ка па еш. («— Каб ты ве даў, як я сён ня ста мiў ся: на бе гаў ся 

за дзень, а по тым яшчэ гэ ты секс... — Што, да гналі?») Па га дзi це ся, 

рэд кая прад стаў нi ца пры го жа га по лу вы кон вае ця пер та кую фi зiч ную 

ра бо ту. Ка неш не, вы клю чэн нi ёсць, нi хто не спра ча ец ца!

На прык лад, у Фiн лян дыi за ду ма лi ся над увя дзен нем вай ско ва га 

пры зы ву для жан чын, бо кож ны трэ цi ма ла ды ча ла век у гэ тай кра i не 

не пра хо дзiць ва ен най служ бы. («Я зра зу меў, ча му ня ма жан чын — 

ва ен ных стра тэ гаў-ка ман ду ю чых. Та му што са бра лi ся дзве ар мii на 

бiт ву, а яна ўстае ран кам i ка жа: «Да вай це не сён ня, у мя не га ла ва 

ба лiць!») Са юз рэ зер вiс таў пад трым лi вае пра па но ву. Ка жуць, што 

ў Фiн лян дыi шмат жан чын, якiя маг лi б стаць вы дат ны мi сал да та мi. 

(«Воль га хоць i пра мах ну ла ся ў цi ры, але i за браць мiш ку ёй ужо нi хто 

не пе ра шко дзiў...») Каб та кi вай ско вец быў не толь кi пры го жы, але i 

ду жы, вы трым лi ваў на груз кi, са праў ды, без доб ра га стэй ка не абы-

сцi ся.

Зрэш ты, хоць у Iз ра i- 

лi ў ар мiю пры зы ва юц-

ца ў аба вяз ко вым па-

рад ку i жан чы ны, слу-

жыць у тан ка вых вой-

сках iм за ба ра ня юць 

ужо не каль кi апош нiх 

га доў. А ве да е це ча-

му? (Жарт, якi па вiн ны 

ве даць муж чы ны. «На 

аме ры кан скiм «Аб рам-

се» ад сут нi чае аў та мат 

за ра джан ня, та му аба-

вяз ко вы пя ты член экi-

па жа — зда ро вы i ду жы 

цем на ску ры тан кiст».) 

Гэ та я да та го, што 

тан ка вы сна рад — не 

пя рын ка. Ця пер уя вi це, 

што ў аб ме жа ва най пра сто ры яго трэ ба да стаць з бо еў клад кi i да слаць у 

ка зён нiк пуш кi. А ка лi ка ман дзiр ад дае за гад: «Пяць сна ра даў! Бег лы — 

агонь!» Гэ та вi да воч на цяг не на доб ры стэйк на пя рэ дад нi.

Ёсць i яшчэ ад на праб ле ма. Жа но чая служ ба ў бро не тан ка вым 

кор пу се вы клi ка ла рэз кую кры ты ку з бо ку шэ ра гу вы со ка па стаў ле ных 

афi цэ раў i рэ лi гiй ных дзея чаў. Як сцвяр джаў ра ней шы га лоў ны ра бiн 

Ар мii аба ро ны Iз ра i ля Iс ра ель Вайс, ка лi сал дат жа но ча га i муж чын ска-

га по лу па мяс цiць «у за кры тую ка роб ку на ты дзень, дык праз дзе вяць 

ме ся цаў вы атры ма е це ма лень ка га тан кiс та». («Вы хо дзiць фея з ле су 

i ба чыць, як па па лян цы экi паж ра ман туе танк — на цяг вае гу се нi цу. 

«А што гэ та вы, хлоп чы кi, ро бi це?» — пы та ец ца. «Што, не ба чыш, 

сек сам зай ма ем ся», — з'ед лi ва ад каз ва юць ёй стом ле ныя вай скоў цы. 

«Дык мо жа вы па-са праўд на му хо ча це?» — «А тое!» — во чы за блi шчэ лi, 

iн стру мен ты з рук па вы ля та лi... Фея ўзмах ну ла ча роў най па лач кай, i — 

бац! — у тан ка... ад ва лi ла ся ве жа...») Тут так са ма спат рэ бiц ца ўзмоц-

не нае хар ча ван не, толь кi ўжо з дру гой на го ды... Так што iз ра iль скiя 

«Мер ка вы» па куль за ста юц ца без дам скiх ру чак.

...Да рэ чы, ула даль нiк рэ ста ра на ўво гу ле не ве даў пра гэ тую гiс то-

рыю са стэй кам, яму яе па ве да мi лi жур на лiс ты бры тан ска га Metro. 

Спра ва ў тым, што стра ва зна чыц ца ў ме ню ўжо пяць га доў i ка рыс та-

ец ца вя лi кай па пу ляр нас цю (спы тай це, у ка го?) у дзяў чат! Па сло вах 

рэ ста ра та ра, Ladies Fillet у яго ўста но ве — ад на з тых па зi цый, якую 

най час цей за маў ля юць у прын цы пе. Та му ён нi чо га мя няць не збi ра-

ец ца. I пра вiль на. Усё прос та — ме ру ве даць трэ ба. Не пра цу еш як 

чор ны вол — па мя тай пра лiш нiя ка ло рыi.

Так, 30-га до вая аме ры кан ка Джэй мi Ло пес вы пра вi ла ся ў са лон 

пры га жос цi, але яе па ход скон чыў ся ня ўда чай. Не па спе ла да ма ўлад-

ка вац ца ў крэс ле, як тое пад яе ва гой... раз ва лi ла ся на дзве част кi. 

Пас ля яна час та атрым лi ва ла ад мо вы ў са ло нах з-за сва iх га ба ры таў: 

пад клi ент ку прос та не маг чы ма бы ло знай сцi тры ва лую мэб лю. («Вы-

ра шы ла па ху дзець i па пра сi ла сва iх хат нiх мя не ма раль на пад тры маць 

у гэ тым. Прый шла ўве ча ры да до му i ўба чы ла на ха ла дзiль нi ку за пiс ку: 

«Тлус тая дач ка — гань ба для сям'i!».) Праў да, аме ры кан ка ўсё ж знай-

шла вый сце з сi ту а цыi. Яна на збi ра ла гро шай i ад кры ла ў Лас-Ве га се 

пер шы ў Аме ры цы са лон пры га жос цi, ува ход у якi ху дым дзяў ча там 

за ба ро не ны. Ло пес сцвяр джае, што ўся мэб ля ў iм бы ла спе цы яль на 

скан стру я ва на для дам «у це ле». Крэс лы, ка на пы вы тры ма юць на ват 

300-кi ла гра мо вых клi ен так. А мо жа, пра сцей бы ло за каз ваць стэйк для 

дам?! («— Жан чы на, гэ тая су кен ка вас поў нiць! — Ну дзя куй бо гу, бо 

я на ча бу рэ кi гра шы ла».)

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

«На шы апе ты ты рас туць»
(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)

— Ваш шлях у Вы шэй шую лі гу ака заў ся над-

звы чай ка рот кі, асаб лі ва ка лі ўлі чыць, што ка ман-

да бы ла ўтво ра на толь кі ў 2017 го дзе. Хто, да рэ чы, 

быў іні цы я та рам?

АЛІ НА: — «Дзе ці Цью рын га» вы рас лі са сту дэнц-

кіх ка пус ні каў. У Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ-

це ёсць тра ды цыя: пер ша курс ні кі па він ны зла дзіць 

свой. Іх за да ча — на пі саць штось ці смеш нае пад 

кі раў ніц твам сва іх ку ра та раў, сту дэн таў больш стар-

шых кур саў. Вось так мы ўсе і па зна ё мі лі ся. Анд рэй 

Шля хаў быў ку ра та рам ва Ула да Дзей ку на, Улад з 

Яго рам Тоў сці кам — ку ра та ра мі ў Мар ка, Улад быў 

ку ра та рам так са ма і ў мя не. Мы пе ра зна ё мі лі ся, усё 

гэ та збі ра ла ся як снеж ны ком: у на шай ка ман дзе 

ёсць прад стаў ні кі роз ных кур саў ФПМІ, ма гіст ра ту ры 

і вы пуск ні кі фа куль тэ та.

МАРК: — Яе склад прак тыч на не змя няў ся з мо-

ман ту ўтва рэн ня. Я гу ляў у КВЗ са сва ёй ад на клас-

ні цай Ары най Сце пан цо вай яшчэ ў шко ле. Ка лі мы 

па сту пі лі ва ўні вер сі тэт, то вы ра шы лі, што трэ ба са-

браць ка ман ду і па гу ляць у КВЗ ужо тут. Я па клі каў 

тых, з кім ла дзіў ка пус нік. Алі ну, на прык лад, за пра-

сіў у ка ман ду, каб яна спя ва ла, бо ўмее гэ та ра біць. 

Бес сэн соў ны на бы так (смя ец ца. — Аўт.), бо паз ней 

вы свет лі ла ся, што спя ваць мы не бу дзем...

— Жар та ваць ад но з ад на го — гэ та тра ды цыя?

МАРК: — Ка лі б Алі на ўме ла жар та ваць, то гэ та 

бы ла б, на пэў на, тра ды цыя (зноў смя ец ца)... А ка лі 

сур' ёз на, то ўсе жар ты мы ства ра ем ра зам. У КВЗ 

ёсць ка ман ды — «га ло вы», якія га во раць: вы сту-

па юць на сцэ не, а ўсе тэкс ты для іх пі шуць аў та ры. 

А мы не толь кі вы хо дзім на сцэ ну, але і са мі пі шам, а 

по тым гэ та па каз ва ем. У нас ня ма рэ жы сё раў, ёсць 

толь кі гу ка рэ жы сёр, які ад каз вае за ўсю му зыч ную 

част ку, ві дэа рад, ка ра цей, за ўсе ме дыя пад час на-

ша га вы ступ лен ня. Пры чым у кон кур се «Раз мін ка» 

ён вы хо дзіць нам на да па мо гу. На сцэ не прад стаў ле-

ны шэсць ча ла век, і столь кі ж пра цу юць на агуль ны 

пос пех за ёй: шу ка юць рэ кві зіт, вы ра ша юць ар га ні-

за цый ныя пы тан ні. Мы вель мі кам пакт ная ка ман да. 

Так, нам па шчас ці ла тра піць у Вы шэй шую лі гу КВЗ, 

не вы сту піў шы ні ў Прэм' ер-лі зе, ні ў Пер шай... У 2019 

го дзе мы ста лі чэм пі ё на мі Лі гі Маск вы і Пад мас коўя 

і ўла даль ні ка мі куб ка Ад кры тай лі гі КВЗ БДУ. А ў 

Вы шэй шую лі гу ада бра лі ся па вы ні ках фес ты ва лю ў 

Со чы, дзе бра лі ўдзел 457 збор ных. 

— На пер шай гуль ні ў Вы шэй шай лі зе вы ўпэў-

не на за яві лі: «БДУ вяр та ец ца». Але за апош нія 

двац цаць га доў КВЗ вель мі моц на змя ніў ся. І ка лі 

ра ней да стат ко ва бы ло прос та доб ра жар та ваць, 

то ця пер боль шасць ка ман даў ла дзяць на сцэ не 

тэ ат ра лі за ва нае шоу з вя лі кай ма соў кай і ба га тым 

рэ кві зі там, за пра ша юць «зо рак» і на ват цэ лыя 

ха ра выя ка лек ты вы. Як вы збі ра е це ся ім су праць-

ста яць? І чый стыль вам най больш бліз кі?

МАРК: — Я лі чу, што ў КВЗ па-ра ней ша му да стат-

ко ва прос та якас на жар та ваць. До каз та му — пос пех у 

гуль ні ка ман ды «ДАЛС» («Дэ тэк тыў нае агенц тва «Лун-

нае свят ло»), дзе на сцэ не бы лі ўся го два ча ла ве кі. Без 

уся ля кіх шоу вы сту па лі так са ма «Бар цы», «Кам ызя кі», 

«Ке фір» і тая ж «Рус кая да ро га», якая раз мах ну ла ся з 

хо рам толь кі ў сва ім апош нім фі на ле. І ўсё ж та кі КВЗ 

моц на змя ніў ся. Ця пер вель мі вы со кая шчыль насць гу-

ма ру — трэ ба вы да ваць жарт кож ныя дзе сяць се кун даў. 

На сцэ не ўсе раз маў ля юць жар та мі. Так, у КВЗ ня ма 

эпа та жу, ні хто не здзе ку ец ца з гас цей у сту дыі, але гэ-

та ра ней ён быў аазі сам гу ма ру, а за раз у яго з'я ві ла ся 

шмат кан ку рэн таў у тэ ле эфі ры.

— Ад бе ла рус кай ка ман ды ўсе ча ка юць жар таў 

пра Бе ла русь. Як доў га мож на экс плу а та ваць гэ ту 

тэ му, каб за ста вац ца ці ка вым гле да чу?

МАРК: — Ка неш не, нель га бяс кон ца жар та ваць 

над тым, што бе ла ру сы — са мыя ўплы во выя лю дзі ў 

све це. Але ж ні хто не су мня ва ец ца, што мы пры еха лі 

з Бе ла ру сі, і ка лі ў ця бе ёсць свой, не вы ду ма ны бэк-

г ра унд, то, хут чэй за ўсё, на гэ тым мож на ехаць доў га. 

Але мы ні ко лі не бу дзем жар та ваць са злос цю, бо мы 

лю бім сваю кра і ну і дрэн ны жарт пра Бе ла русь нас аб-

ра жае. Мы жар та ва лі ў му зыч ным фрыс тай ле пра тое, 

што ўсе заўт ра пра чнём ся ў ад ной вя лі кай Бе ла ру сі, 

але ёсць па лі тыч ныя пы тан ні, якія да ты чац ца на шай 

не за леж нас ці, і мы на са мрэч не збі ра ем ся аб' яд ноў-

вац ца з Ра сі яй. І вы хо дзіць на сцэ ну і ка заць, як гэ та 

бу дзе доб ра, мы так са ма не бу дзем.

— Лю бой гуль ні па пя рэд ні ча юць пра гля ды рэ-

дак та раў. Ска жы це, ці моц на па цяр пеў ма тэ ры ял, 

з якім вы пры еха лі за ва ёў ваць Вы шэй шую лі гу?

МАРК: — Пер ша па чат ко ва наш му зыч ны кон курс 

быў пры све ча ны толь кі аб' яд нан ню Бе ла ру сі і Ра сіі, і 

там не бы ло дру го га бло ка пра да лу чэн не да Бе ла ру сі 

ўсіх кра ін све ту. Аляк сандр Ва сі лье віч Мас ля коў ска-

заў, што ў ся рэ дзі не ну ма ра па чы на еш ве рыць, ні бы та 

ўсё так і ёсць, і ка лі ча ла век бу дзе блу каць па ка на лах 

і тра піць на ся рэ дзі ну гэ та га на ша га вы ступ лен ня, то 

ён не зра зу мее, што ад бы ва ец ца. Та му мы да піс ва лі 

ўжо ў Маск ве па ло ву на ша га му зыч на га ну ма ра. А ў 

«ві зі тоў цы» ні чо га змя няць не да вя ло ся.

— «Га лус цян, Ха раць ян — гэ тыя бе ла ру сы ўсе 

на адзін твар», — жар та ва лі вы. Пра склад жу ры 

вам па ве дам ля юць за га дзя?

МАРК: — Пры сут насць Ха раць я на бы ла пад пы тан-

нем, нам дак лад на па ве да мі лі, што ён бу дзе, пры клад на 

за дзень да гуль ні, та му гэ ты жарт з'я віў ся ў фрыс тай-

ле лі та раль на ў апош ні мо мант. На жаль, тэ ле эфір не 

пе рад ае та го, што ад бы ва ла ся ў за ле. Бы лі мо ман ты, 

ка лі я сам ся бе не чуў: лі та раль на кры чаў тэкст, але не 

чуў. А жарт «Аляк сандр Ва сі лье віч, пра бач це, але ця пер 

быць прэ зі дэн там і паў сюль ва зіць свай го сы на — ужо 

не ва ша фіш ка» ні хто ў за ле не па чуў, та му што пра-

цяг ва лі смя яц ца з па пя рэд ня га жар ту. 

— Пас ля ва ша га пер ша га вы ступ лен ня ін тэр нэт 

лі та раль на вы бух нуў. Ад ны пі шуць «Бра ва, дзе ці! 

Але толь кі да вай це і ў на ступ най чвэр ці атры-

май це ад ны пя цёр кі! Апан та на хо чац ца пра ця гу!» 

Але ёсць і скеп ты кі, якія ка жуць, што шмат з та го 

ма тэ ры я лу, з якім вы пе ра маг лі, ра ней дэ ман стра-

ва ла ся ў Лі зе Маск вы і Пад мас коўя...

МАРК: — Ме на ві та та му ўсе ка ман ды ідуць да 

Вы шэй шай лі гі так доў га, каб по тым па ка заць там 

най леп шае са ство ра на га. А па якіх кры тэ ры ях ад-

бі раць у «выш ку»? Ка лі ты ўжо на пі саў штось ці год-

нае, што за слу гоў вае ўва гі, зна чыць, мо жаш на пі саць 

штось ці яшчэ. Аб са лют на ўсе на віч кі Вы шэй шай лі гі 

вы ка рыс тоў ваюць най леп шае з та го, што ў іх ужо 

бы ло ра ней.

— Але вы ўзня лі та кую план ку, што са мі мак-

сі маль на ўсклад ні лі са бе за да чу на бу ду чы ню. Ці 

змо жа це вы паў та рыць свой пос пех? Гэ та пы тан-

не хва люе ўсіх...

МАРК: — За да чу-мі ні мум мы вы ка на лі — тра пі лі ў 

«выш ку». Хоць яшчэ год та му ў нас бы ла больш сціп-

лая за да ча — за два га ды тра піць у «прэм' ер ку». Ка лі 

еха лі на фес ты валь у Со чы, вель мі ха це лі ту ды ада-

брац ца, але по тым на шы апе ты ты па ча лі рас ці. Ужо 

пас ля пер ша га вы ступ лен ня за мах ну лі ся на «выш ку». 

За раз на ша за да ча — дай сці да паў фі на лу. Га лоў нае — 

прай сці ад ну чац вёр тую, аба ра ніць дып лом, а там 

ужо ле там бу дзе больш ча су для пры дум ван ня но вых 

ха доў і жар таў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Поў ны тэкст ін тэр в'ю і больш фо та на сай це 

zvіаzdа.bу

Фо
 та

 Т
ац

 ця
 ны

 Т
КА

 ЧО
 ВА

Й.


