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Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да», На цы я наль на га алiм пiй ска га ка мi тэ та і Мi нiс тэр ства спор ту i ту рыз му Рэс пуб лi кi Бе ла русь

— На тал ля, з пе ра мо гай у 

чэм пі я на це! Для вас гэ та ўжо 

дру гое чэм пі ён ства, якія эмо цыі 

ад чу ва е це?

— Раз ліч ва лі, што вый гра ем 

чэм пі я нат, так і атры ма ла ся. Пе-

ра маг лі да тэр мі но ва, та му эмо цыі 

бы лі сціп лыя, ды і на па лу ба раць-

бы па хо дзе се зо на прак тыч на не 

бы ло. Кан ку рэн цыя ў на шым чэм-

пі я на це ра ней бы ла мац ней шая, 

ця пер усе пер ша па чат ко ва вы дат-

на ра зу ме юць, хто на якое мес ца 

прэ тэн дуе, за мес цы ў трой цы зма-

га юц ца 3—4 ка ман ды. Бе ла рус ка-

му жа но ча му фут бо лу па трэб ны 

па пу ля ры за цыя, рэ кла ма і тэ ле ві-

зій ныя або ін тэр нэт-транс ля цыі.

— Ка лі ў цэ лым ацэнь ваць се-

зон, што ска жа це?

— Ён вы даў ся вель мі цяж кі, та-

му што бы ло шмат важ ных гуль няў 

і за збор ную, і ў Лі зе чэм пі ё наў за 

клуб. Ка лян дар па бу да ва ны так, 

што ў нас ака за лі ся вель мі ма-

лень кія пе ра пын кі па між важ ны-

мі мат ча мі, та му на за па шва ла ся 

стом ле насць. Са мыя яр кія эмо цыі 

ад се зо на — гэ та, вя до ма, гуль ні 

ў Лі зе чэм пі ё наў. Я вы сту па ла ў 

гэ тым тур ні ры трэ ці раз, але да 

1/8 мы ні ко лі не да хо дзі лі. Са мыя 

цяж кія гуль ні па эма цы я наль нас ці 

вы да лі ся з «Цю ры хам», мат чы з 

«Бар се ло най», вя до ма, так са ма 

бы лі ня прос тыя, асаб лі ва скла да-

на бы ло на стро іц ца пас ля пер шай 

гуль ні, у якой мы са сту пі лі 0:5.

— Фут бол у Іс па ніі вель мі па-

пу ляр ны, да жа но чай «Бар се ло-

ны» там та кая ж піль ная ўва га?

— Так, у Іс па ніі на фут бо ле зу сім 

ін шая ат мас фе ра, матч Лі гі чэм піё -

наў — гэ та свя та на ўвесь го рад, на 

ста ды ён пры хо дзіць вель мі шмат 

лю дзей, спя ва юць, кры чаць. Мы 

пры еха лі, ка лі ў іс пан цаў быў час 

за бас то вак, маг чы ма, та му не ўсе 

ама та ры спор ту прый шлі на матч, 

а так лю дзі пры хо дзяць з сем' я мі, 

з ма лень кі мі дзець мі.

У цэ лым «Бар се ло на» вель мі 

пра фе сій ная ка ман да, та му яна 

пе рай гра ла нас ва ўсіх кам па нен-

тах — фі зіч на, псі ха ла гіч на, так-

тыч на. У іх вель мі доб ры на бор 

трэ нер ска га шта ба, на вы со кім 

уз роў ні ме ды цы на і ад наў лен не. 

Ад чу ва ец ца, што ў нас па куль роз-

ны ўзро вень. Ле тась «Бар се ло на» 

гу ля ла ў фі на ле Лі гі чэм пі ё наў. Ды 

і на огул у Еў ро пе жа но чы фут бол 

раз ві ты на шмат лепш, у яго ўклад-

ва юц ца гро шы.

— Ад клуб ных спраў пя рой-

дзем да збор най Бе ла ру сі. Вы 

зма га е це ся за вы хад на чэм пія -

нат Еў ро пы 2021 го да, у ад бо-

рач ных мат чах бе ла рус кі атры-

ма лі пе ра мо гу над Фа рэр скі мі 

аст ра ва мі (6:0), прай гра лі Нар-

ве гіі (1:7) і Уэль су (0:1). Як ацэ-

ні це шан цы на шай ка ман ды па 

вы хадзе на Еў ра?

— Лі чу, што ў нас ёсць доб-

ры шанц за няць дру гое мес ца ў 

группе і па зма гац ца за пу цёў ку. 

Вя до ма, збор ная Нар ве гіі — бяс-

спрэч ны фа ва рыт, але з ас тат ні-

мі ка ман да мі мож на гу ляць. У нас 

ёсць мат чы на пе ра дзе, та му яшчэ 

мо жам за ра біць ач кі. Сва ёй гуль-

нёй у гэ тых су стрэ чах я, вя до ма, 

неза да во ле ная, бы лі га лы, якія 

мож на бы ло пра ду хі ліць. Шчы ра 

ка жу чы, пас ля та го, як па нас кат-

ком прай шлі ся Нар ве гія і «Бар се-

ло на», са брац ца вель мі цяж ка.

— Як доў га звы чай на пе ра-

жы ва еце па ра жэн ні?

— Пе ра жы ваю ад ра зу пас ля 

гуль ні і на на ступ ны дзень. Ана-

лі зую пра пу шча ныя га лы, ду маю, 

што трэ ба бы ло зра біць па-ін ша му, 

як ад біць, як згу ляць. Але жыц цё 

не за кан чва ец ца на па ра жэн нях, 

заўсёды ёсць ку ды рас ці, над чым 

пра ца ваць. Па жыц ці я ча ла век-

край насць, мне па трэ бен аль бо 

мак сі мум, аль бо ні чо га. Та му, ка лі 

ў мя не пы та юц ца пра тое, ча го б я 

ха це ла да маг чы ся, ка жу, што ха-

чу тра піць на Алім пі я ду, чэм пі я нат 

све ту ці Еў ро пы і вый граць Лі гу 

чэм пі ё наў (усмі ха ец ца).

— На ваш по гляд, у чым прын-

цы по вае ад роз нен не жа но ча га 

фут бо ла ад муж чын ска га?

— У муж чын вы шэй шая хут-

касць і мац ней шая тэх ні ка. У жа-

дан ні мы не прай гра ём, у ней кіх 

мо ман тах на нас на ват больш ці-

ка ва гля дзець, та му што жа но чы 

фут бол не прад ка заль ны, на шы 

гуль ні больш ві до вішч ныя.

— Як ста ві це ся да ка мен та-

ры яў муж чын аб тым, што фут-

бол — гэ та ўсё ж та кі не жа но чая 

спра ва?

— Не звяр таю ўва гі. Пра сцей 

за ўсё ска заць збо ку: маў ляў, вы 

дрэн на згу ля лі. Вый дзі, згу ляй 

лепш! Кож ны зай ма ец ца тым, чым 

хо ча. Мы імк нём ся ўдас ка наль вац-

ца. А гэ тыя ка мен та та ры ня хай па-

ка жуць прык лад, ча го да маг лі ся 

са мі, бо пі саць мож на ўсё, што 

заў год на. З ад кры тым не га ты вам 

у твар я ні ко лі не су ты ка ла ся. Звы-

чай на прос та пы та юц ца: «А што, 

у нас ёсць жа но чы фут бол?» або 

«І вы гу ля е це на та кім жа вя лі кім 

по лі?» Ма ма ў па чат ку кар' е ры так-

са ма ка за ла, маў ляў, сы ходзь з 

фут бо ла, а то но гі кры выя бу дуць, 

а цяпер хо дзіць на ўсе мае мат чы, 

пры дум ляе кры чал кі, яе чу ваць на 

ўвесь ста ды ён.

У дзя цін стве я спра ба ва ла зай-

мац ца вель мі мно гі мі ві да мі спор-

ту, ся род іх і лёг кая ат ле ты ка, і бас-

кет бол, але за ча пі лі мя не шаш кі 

з шах ма та мі і фут бол, гэ та ней кі 

ду шэў ны стан. Мне па да ба ец ца, я 

кай фую ад гэ тай гуль ні. Пры тым, 

што прый шла ў фут бол ужо ў свя-

до мым уз рос це, мне бы ло га доў 

16. Спа чат ку баць кі ка за лі: «Ну 

на вош та? На вош та?» По тым змі-

ры лі ся. Яшчэ да гэ та га заў сё ды 

ха дзі ла гу ляць з бра там у два ры, 

ён кры чаў на мя не: «Ку ды ты бя-

жыш, ку ды б'еш?» Ця пер жар там 

ка жа, што гэ та ён на ву чыў мя не 

гу ляць у фут бол, пы та ец ца, ка лі 

пач ну ад да ваць яму сваю зар пла ту 

(смя ец ца).

— Ра шэн не ўстаць у ва ро ты 

да ло ся лёг ка?

— На са май спра ве я вель мі 

не люб лю бе гаць, мне па да ба-

юц ца скач кі, акра ба ты ка, та му 

амаль не за дум ва ю чы ся аб ра ла 

ва ро ты.

— Шмат хто ка жа, што вам не 

ха пае рос ту, у тым лі ку каб па-

спра ба ваць ся бе на еў ра пей скім 

уз роў ні.

— Так, мно гія ва ра та ры вы-

шэй шыя за мя не, мне ж увесь 

час да во дзіц ца да каз ваць, што я 

маю ін шыя плю сы, та кія як вы бар 

па зі цыі і ска чок. А ка лі ка заць аб 

пе ра ез дзе ў за меж ны клуб, то бе-

ла рус кам уво гу ле цяж ка з'е хаць, 

нам трэ ба быць на дзве га ла вы 

вы шэй шы мі, каб гу ляць у еў ра пей-

скім чэм пі я на це. На пэў на, я яшчэ 

не да цяг ваю да гэ та га ўзроў ню, 

хоць та кая мэ та, вя до ма, за ста ла-

ся, хо чац ца го дзік-два па гу ляць на 

вы со кім уз роў ні.

— Фут бол уплы вае на жа ноц-

касць па-за ме жа мі ста ды ё на?

— Ду маю, не. Усё гэ та ўнут-

ры, у га ла ве. Так, ёсць мо ман ты, 

ка лі мы апра на ем ся ў экі пі роў ку 

і вы гля да ем, на пэў на, не вель мі 

па-жа ноц ку, але гэ та ж не за мі нае 

пас ля трэ ні роў кі на дзець су кен ку, 

аб ца сы. Хоць спра ва на ват не ў 

воп рат цы, а ў тва ім ха рак та ры. 

Я больш люб лю джын сы, шта ны, 

але, ка лі трэ ба, на свя ты мы ро бім 

пры чос кі, ма кі яж, фар бу ем па зног-

ці, на дзя ва ем су кен кі.

— Спорт вам ка лі-не будзь пе-

ра шка джаў у ад но сі нах з про ці-

лег лым по лам?

— Тут па-роз на му. Усе мае 

знаё  мыя ка жуць, што фу бол — 

гэ та кру та, пад трым лі ва юць мя не 

і не лі чаць, што гэ та не жа но чая 

спра ва. Ра ней я пры хо дзі ла з бра-

там у двор, і хлоп цы спра ба ва лі 

да ка заць, што яны больш кру тыя, 

мне бы ло так смеш на, яны, як паў-

лі ны, рас фу фы рац ца і па чы на юць 

фін ты кру ціць. Я на ват не спра ба-

ва ла іх пе ра ка наць.

— Ка жуць, усе ва ра та ры 

асаб лі выя лю дзі, з асаб лі вым 

эма цыя наль ным све там...

— Я па доб ная на асаб лі ва га ча-

ла ве ка? Гэ та стэ рэа тып, пры клад-

на та кі ж, што эс тон цы ма руд ныя. 

Мы звы чай ныя лю дзі, гэ та ўсё за-

ле жыць ад ха рак та ру. Ка лі ты сам 

па са бе спе цы фіч ны ча ла век ды 

яшчэ і ў ва ро ты ўстаў, то, вя до ма, 

бу дзеш дзіў ным. Але жар ты ў ка-

ман дзе на конт мя не, пры зна ю ся, 

ёсць.

— Ус пом ні це са мы крыўд ны 

гол?

— Ды вось ця пер з «Бар се ло-

най». Я яго быц цам бы ўжо выд ра-

ла, але мяч стук нуў ся аб штан гу, 

тра піў мне ў на гу і ад на ска за ка-

ціў ся ў ва ро ты.

— Ва ша ма лод шая сяст ра 

так са ма гу ляе ў фут бол...

— Ра ней я гу ля ла ў «Зор цы-

БДУ», на чаль нік ка ман ды ўвесь 

час ка за ла: «Пры водзь ма лую». 

А я не ха це ла, маў ляў, хо піць ад-

ной фут ба ліст кі ў сям'і, але по тым 

уба чы ла, што яна ўвесь час ся дзіць 

у тэ ле фо не і вы ра шы ла ад пра віць 

яе ў лет ні ла гер «Зор кі». Так усё 

пай шло. За раз ужо вось-вось га-

лы мне бу дзе за бі ваць, не як ужо 

гу ля лі ад на су праць ад ной.

— Боль шую част ку ча су вы 

пра во дзі це ў жа но чым ка лек ты-

ве, гэ та скла да на?

— Не ба чу ў гэ тым праб ле мы. 

На по лі эмо цыі за шкаль ва юць, 

ма гу і па слаць, і аба зваць, але 

пас ля гуль ні су па кой ва еш ся, па-

ды хо дзіш, про сіш пра ба чэн ня, і ўсё 

нар маль на. Усе ра зу ме юць, што 

гэ та эмо цыі.

— Якія га лоў ныя стэ рэа ты пы 

аб жа но чым фут бо ле вы чу лі?

— Што гэ та не жа но чы від 

спор ту, што ён не як уплы вае на 

жа ноц касць, што жа но чы фут бол 

не ці ка вы, ну і ў рэш це рэшт, што 

ў яго гу ля юць ад ны лес бі ян кі. Гэ та 

хлус ня.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Сё ле та бе ла рус кі клуб даб ра ўся да 1/8 фут боль най Лі гі 

чэм пі ё наў, спы ніць мін ча нак змаг ла толь кі зна ка мі тая 

«Бар се ло на». Так са ма жа но чая ка ман да «Мін ска» сё мы раз 

за пар ста ла чэм пі ё нам кра і ны і вый гра ла Ку бак Бе ла ру сі. 

У гэ ты ж час на цы я наль ная фут боль ная жа но чая збор ная, 

за якую На тал ля гу ляе ўжо не пер шы год, пра цяг вае ба раць бу, 

к аб тра піць на чэм пі я нат Еў ро пы 2021 го да, у гру пе з 

на шы мі дзяў ча та мі — збор ныя Нар ве гіі, Уэль са, Паў ноч най 

Ір лан дыі і Фа рэр скіх аст ра воў. Пра тое, ці ёсць шан цы 

тра піць на кан ты нен таль ны тур нір, што зна чыць — згу ляць 

з «Бар се ло най» і ці ёсць перс пек ты вы ў жа но ча га бе ла рус ка га 

фут бо ла, рас ка за ла най леп шая фут ба ліст ка кра і ны 2017 го да, 

гу лец «Мін ска» На тал ля Вас ка бо віч.

«Ма ма ка за ла: «Ма ма ка за ла: 
«Сы ходзь з фут бо ла, «Сы ходзь з фут бо ла, 
а то но гі кры выя бу дуць»а то но гі кры выя бу дуць»
Пра стэ рэа ты пы жа но чай гуль ні рас каз вае ва ра тар збор най 
і чэм пі ё на кра і ны ФК «Мінск» На тал ля ВАС КА БО ВІЧ

«Па жыц ці я 
ча ла век-край насць, мне 
па трэ бен аль бо мак сі мум, 
аль бо ні чо га».

«Ёсць мо ман ты, ка лі мы 
апра на ем ся ў экі пі роў ку 
і вы гля да ем, на пэў на, 
не вель мі па-жа ноц ку, але 
гэ та ж не за мі нае пас ля 
трэ ні роў кі на дзець су кен ку, 
аб ца сы».


