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«За май ку ад да ва ла 
мак сі мум 100 еў ра»

Пер шую вы стаў ку фут боль най 

ат ры бу ты кі Анас та сія Пі шчу ла ва 

пра вя ла ў ся бе ў му зеі, дзяў чы-

на ўба чы ла, што за ці ка ві ла ёю не 

толь кі мяс цо вых (Ві цеб скі гіс то ры-

ка-края знаў чы му зей зна хо дзіц ца 

ў аг ра га рад ку Ак цябр скі, што за 

пяць кі ла мет раў ад го ра да), гос ці 

ста лі пры яз джаць і з са мо га Ві цеб-

ска, а за тым На сці пра па на ва лі па-

ка заць ка лек цыю ў Мін ску.

— Пер ша па чат ко ва мне вель мі 

спа да ба ла ся збор ная Іс па ніі, я па-

ча ла гля дзець фут бол, по тым ста-

ла хва рэць за «Рэ ал Мад рыд», — 

тлу ма чыць дзяў чы на, з ча го па-

чы на ла ся яе за хап лен не гуль нёй 

ну мар адзін. — Ас тат нія ка ман ды 

не ці ка ві лі, але ка лі ў мя не ста ла 

з'яў ляц ца ат ры бу ты ка ін шых клу-

баў, па ча ла са чыць і за ін шы мі 

гуль ца мі і ка ман да мі, фут боль ны 

кру га гляд па сту по ва па шы рыў ся. 

Сён ня ў ма ёй ка лек цыі ўжо больш 

за тры ты ся чы рэ чаў, дак лад ны лік 

на зваць вель мі скла да на, та му што 

ка лек цыя па ста ян на па паў ня ец ца. 

Гэ та ў асноў ным фут боль ныя май-

кі, ша лі кі, пра грам кі, квіт кі, мар кі, 

аў то гра фы, знач кі, мя чы, сця гі. 

Больш за ўсё ў ка лек цыі ма ек, ка ля 

160 штук, 40—50 з іх — гэ та фут-

бол кі гуль цоў «Рэ ала» роз ных га-

доў, ёсць і на бы тыя ў са мым Мад-

ры дзе мной аса біс та. Вось са мая 

ста рая пра грам ка, 1967 го да, — 

па каз вае Анас та сія. — Сён ня яна 

больш па доб ная на кніж ку, ра ней 

у іх рас піс ва лі ўсю гіс то рыю клу ба, 

лік мат чаў, тут мож на бы ло знай сці 

ўсю ін фар ма цыю пра гуль цоў. Яе 

мне па да ры лі. А вось мар кі з Ку бы 

і Ка лум біі, іх я ку пі ла ў муж чы ны 

на «Ку фа ры».

Фут боль ная ат ры бу ты ка ў ка-

лек цыю ві цяб лян кі трап ляе са мы мі 

роз ны мі шля ха мі, на прык лад, май-

кі На сця звы чай на шу кае ў сэ канд-

хэн дах.

— У мя не ўжо во ка на бі та, фут-

боль ныя май кі ад роз ні ва юц ца па 

тка ні не, та му я ад ра зу іх ба чу. 

Штось ці клас нае мож на знай сці на 

тым жа «Ку фа ры» або на аўкцы ё-

нах. Ня даў на ра зам з бі ле та мі на 

матч Пар ту га лія — Фа рэр скія аст-

ра вы, ку пі ла аў то гра фы ўсёй збор-

най Пар ту га ліі. Прак тыч на гэ так жа 

да мя не тра пі лі і аў то гра фы збор-

най Шве цыі, муж чы на пра да ваў 

паш тоў кі з вы явай швед скіх гуль-

цоў, я іх ку пі ла, па ча ла гля дзець, а 

там аў то гра фы, у тым лі ку і роспіc 

Зла та на Іб ра гі ма ві ча, — пры гад-

вае На сця.

Не ка то рыя аў то гра фы трап ля-

юць да яе шля хам аб ме ну, бе ла рус-

ка ма люе парт рэ ты фут ба ліс таў і 

ад праў ляе іх ра зам з ліс та мі ў клу бы 

або на ад рас трэ ні ро вач най ба зы, 

дзе рых ту ец ца той ці ін шы клуб.

— У ліс це рас каз ваю, што збі-

раю та кую ка лек цыю, раб лю вы-

стаў ку і пра шу да слаць аў то граф у 

ад ка зе на ліст, мно гія ад гу ка юц ца, 

хоць у буй ных клу бах гуль цам рэд-

ка пе ра да юць ліс ты. Ме на ві та та кім 

чы нам я атры ма ла аў то граф ва ра-

та ра збор най Швей ца рыі і «Ба ру-

сіі» (Мён хенг лад бах) Яна Зо ме ра, 

ён пры слаў мне сваю паш тоў ку з 

аў то гра фам.

Мно гія рэ чы куп ляю са ма, за 

май ку ад да ва ла мак сі мум 100 еў-

ра. У афі цый най кра ме фут бол ка 

«Рэ ала» каш туе ў ра ё не 120 еў ра, 

по бач, пад ста ды ё нам, ат ры бу ты-

кай ганд лю юць ма ра кан цы, у іх яе 

мож на ку піць за 15 еў ра, а са мае 

дзіў нае, што ў гэ тых май ках за 

120 еў ра і за 15 я не знай шла ні ад-

на го ад роз нен ня — ні ў тка ні не, ні ў 

на леп ках. Хоць, ве даю пры кме ты, 

па якіх мож на вы зна чыць, на коль кі 

фут бол ка знач ная. У пер шую чар гу, 

гэ та сло вы, якія на шы ты ўні зе май кі 

на пя рэд нім ба ку. Ка лі гэ та гуль ня-

вая фор ма, то бу дзе на пі са на ад но 

сло ва, ка лі су ве нір ны кам плект, 

бу дзе ін шае, а ка лі пад роб ка, то 

трэ цяе. Та му за раз ужо не куп ляю 

ўсё за пар, шу каю кан крэт на тое, 

што рэд кае і афі цый нае.

«З са ма га каш тоў на га — 
аў то граф Шы рэ ра 
і Ма ра до ны»

Са мая да ра гая рэч, звя за ная з 

фут бо лам, якую куп ля ла На сця, — 

бі лет на Эль-Класікa.

— У мя не бы ла ма ра тра піць 

на матч «Рэ ала» і «Бар се ло ны». 

Пры еха ла ў Мад рыд, спе цы яль-

на пад га да ла ад па чы нак пад дні 

мат ча, але бі ле та ў мя не не бы-

ло, бо ў сва бод ны про даж яны не 

па сту па юць. Пер шы мі квіт кі куп-

ля юць yладальнікі аба не мен таў, 

яны мо гуць узяць ад ра зу не каль кі 

штук, та му мяс цо выя па ра і лі па-

спра ба ваць ку піць бі лет праз сайт 

ноч чу, але ў мя не не атры ма ла-

ся, білетаў не бы ло. Ужо ў дзень 

мат ча, я прый шла пад ста ды ён 

да васьмі ра ні цы, там як раз бы ло 

шмат рус ка моў ных, яны па ча лі ка-

заць, што маг чы ма бі ле ты з'я вяц ца 

ў про да жы блі жэй да га дзі ны. Але і 

гэ тым ра зам яны не з'я ві лі ся. Матч 

ужо па чаў ся, прай шлі пер шыя хві-

лі ны, мне бы ло так крыўд на, што я 

пры еха ла спе цы яль на дзе ля гэтaй 

гуль ні і не тра пі ла на яe. І тут да 

мя не па ды шлі лю дзі, у якіх ака заў-

ся адзін ліш ні кві ток, я ку пі ла яго 

за 200 еў ра, хоць рэ аль ная ца на 

70. Да рэ чы, кошт у пе ра куп шчы-

каў да хо дзіў да 600 еў ра, але я не 

бы ла га то вая пла ціць та кія гро шы. 

Да лей яшчэ ці ка вей, мой бі лет ака-

заў ся на фан-сек тар «Бар се ло ны», 

а я, вя до ма, адзе тая ў май ку «Рэ-

ала», са сця гам, уся раз ма ля ва-

ная. Па лі цыя па ра і ла мне знай сці 

ін шае мес ца, але дзе, ка лі ўсе яны 

за ня тыя... Ба ла зе, ба лель шчы кі 

«Рэ ала» па су ну лі ся, і мне ўда ло-

ся сес ці.

Дзяў чы на ад зна чае, што па мя-

тае прак тыч на ўсе рэ чы ў сва ёй 

ка лек цыі і тое, ад куль які прад мет 

да яе прый шоў, а вось вы лу чыць 

са мыя каш тоў ныя асоб ні кі ака за-

ла ся вель мі скла да на.

— Асаб лі вы мі на пэў на, ма гу на-

зваць, тое, што на бы та кан крэт на 

мной на пэў ных мат чах. Ку ды б я 

ні па еха ла, заў сё ды перш за ўсё 

спра бую тра піць на ста ды ён і ў му-

зей фут боль на га клу ба, штось ці 

там ку піць. З са мых каш тоў ных для 

мя не — аў то граф і май ка най леп-

ша га бам бар дзі ра ў гіс то рыі анг лій-

скай прэм' ер-лі гі Ала на Шы рэ ра і 

аў то граф Ды е га Ма ра до ны, за яго 

я вель мі ўдзяч ная 

брэсц ка му «Ды на-

ма». У клу бе да-

ве да лі ся пра маю 

вы стаў ку, са мі 

пры еха лі і па да ры-

лі мне яго роспіc. 

Так са ма вель мі 

ўдзяч ная Ста ні-

сла ву Дра гу ну, яго 

фут бол ка ад на з 

са мых каш тоў ных 

у ка лек цыі.

Не ка то рыя прад-

 ме ты Анас та сіі Пі шчу ла вай ці ка-

вяць і ін шых ба лель шчы каў, на-

прык лад, фут бол ку Ра у ля ў бе-

ла рус кі ха це лі ку піць за лю быя 

гро шы.

— Але я не пра дам яе ні за 

што. Па мя таю, ку пі ла гэ тую май ку 

ў сэ канд-хэн дзе і ад ра зу па ду ма-

ла, што неш та ў ёй не тое. Май ка 

зроб ле на дзесь ці ў 90-я, та ды яны 

ра бі лі ся не вя лі кім на кла дам і пра-

да ва лі ся толь кі ў афі цый ных кра-

мах. Асноў ная фор ма ў «Рэ ала» 

та ды бы ла бе лая, а гэ тая фут бол-

ка сі няя. Я па ча ла чы таць, шу каць 

ін фар ма цыю і вы свет лі ла ся, што 

гэ та трэ ці кам плект фор мы, гэ та 

зна чыць вель мі рэд кі, та кім чы нам 

янa ста ла для мя не не ча ка ным па-

да рун кам.

На трох ты ся чах Анас та сія спы-

няц ца не збі ра ец ца і пра цяг вае 

да паў няць сваю ка лек цыю. З рэ-

чаў, якія яна ха це ла б атры маць, 

са мае жа да нае — фут бол ка або 

аў то граф Гу ці.

— Мне вель мі па да ба ла ся яго 

гуль ня, ве даю, што гэ та не той фут-

ба ліст, май кі яко га вы пус ка лі ся вя-

лі кім на кла дам, але не тра чу над зеі 

ра на ці поз на яе знай сці.

Фут боль ная ба лель шчы ца пры-

зна ец ца, што лю дзі па-роз на му 

рэагу юць на яе хо бі.

— Са скеп ты цыз мам звы чай на 

ста вяц ца муж чы ны, спра бу юць мя-

не на чымсь ці пад ла віць, за да юць 

ней кія пы тан ні, а ка лі атрым лі ва-

юць пра віль ныя ад ка зы, да во дзіц-

ца пры знаць, што ў фут бо ле раз-

бі ра юц ца не толь кі яны.

«Еў ра пей цы не змаў ка юць 
на пра ця гу ўся го мат ча, 
спя ва юць пес ні, гім ны»

На ця пе раш ні мо мант Анас та сія 

па бы ва ла ў 24 кра і нах, яе па да рож-

жы час та звя за ныя ме на ві та з фут-

бо лам. Ва ўсіх га ра дах дзяў чы на 

ста ра ец ца за зір нуць на фут боль ны 

ста ды ён, каб да ве дац ца неш та но-

вае і па поў ніць сваю ка лек цыю.

— Ка лі бы ла ў Мі ла не, пе рад са-

бой па ста ві ла за да чу на ве даць ста-

ды ён Сан-Сі ра. Як ця пер па мя таю, 

гэ та быў па ня дзе лак, ту рыс таў ма ла, 

я ха дзі ла па ста ды ё не і му зеі ад на, 

пай шла гля дзець ра здзя валь ні і рап-

там су стрэ ла вя до ма га фут ба ліс та 

90-х Руудa Гу лі та, гэ та зда ры ла ся так 

не ча ка на, што мне на ват у га ла ву не 

прый шло па пра сіць аў то граф.

Са мы ці ка вы і, на мой по гляд, 

най леп шы ста ды ён у мад рыд ска га 

«Рэ ала», для ту рыс таў там пра ду-

ма на ўсё. Ка лі куп ля еш ува ход ны 

кві ток для эк скур сіі па ста ды ё не, 

пы та юц ца, з якой кра і ны ты пры-

ехаў. На ста ды ё не ёсць чор ны па-

кой, у якім раз ме шча на кар та све ту, 

на ёй свет ла вы мі кроп ка мі па ка за-

на коль кі ба лель шчы каў з якіх кра-

ін зна хо дзіц ца ця пер на ста ды ё не. 

Так са ма там ёсць па кой гім наў, дзе 

ста яць вя ліз ныя тру бы, да іх мож-

на пры хі нуць ву ха і па слу хаць, якія 

гім ны бы лі ў роз ныя ча сы. Мож на 

тра піць у раз дзя валь ню ка ман ды і 

на ват у іх ім пра ві за ва ны аў то бус. 

Ты за хо дзіш у па мяш кан не, ся да-

еш, за мест вок наў аў то бу са ста яць 

эк ра ны, усё па чы нае ру хац ца, як 

быц цам бы ты едзеш, ён тра сец-

ца, па ва роч вае на па ва ро тах, а за 

аў то бу сам бя гуць ба лель шчы кі, ад-

чу ва еш ся бе са праўд ным гуль цом. 

Гэ та прос та вы дат на.

Ат мас фе ра еў ра пей скіх ста ды ё-

наў і куль ту ра хва рэн ня на фут боль-

ных мат чах ад роз ні ва ец ца ад бе ла-

рус кай, На сця тлу ма чыць у чым.

— Лю бы ста ды ён па чы на ец ца з 

ува хо ду, а зна чыць, аса біс та га да-

гля ду, дык вось па сва ім во пы це ма гу 

ска заць, што са мая жорст кая пра вер-

ка на ста ды ё не, дзе гу ляе фут боль-

ны клуб «Ві цебск». Што да ты чыц ца 

са пер ніц тва фа на таў у Еў ро пе, яно 

за клю ча ец ца толь кі ў не цэн зур ных 

кры чал ках, ні хто ні ко му твар не б'е. 

Еў ра пей цы заў сё ды рых ту юць ней кія 

вя лі кія пер фор ман сы, не змаў ка юць 

на пра ця гу ўся го мат ча, спя ва юць 

пес ні, гім ны. У нас з гэ тым па куль 

ту га ва та, гуль ня час цей пра хо дзіць 

у ці шы ні. Так са ма ад мет най ры сай 

еў ра пей ска га фут бо ла з'яў ля ец ца 

тое, што ка ля ста ды ё наў заў сё ды 

пра да юць вель мі шмат ат ры бу ты кі, 

там мож на знай сці аб са лют на ўсё. 

У нас жа ёсць маг чы масць ку піць 

май ку брэсц ка га і мінск ага «Ды на-

ма» ды БА ТЭ, усе ас тат нія клу бы гэ-

тым не вы зна ча юц ца.

Я заў сё ды ста ра юся пры хо-

дзіць на ста ды ён га дзі ны за дзве 

да мат ча, каб па гля дзець раз мін ку. 

На прык лад, на чэм пі я на це све ту ў 

Со чы, ка лі збор ная Іс па ніі гу ля ла 

су праць Пар ту га ліі, прый шоў шы 

ра ней, на раз мін цы ста я ла за па ру 

мет раў ад Крыш ці я ну Ра нал ду.

Што да ты чыц ца на вед валь нас ці, 

не як я бы ла на та ва рыс кім мат чы 

«Ві цеб ска», дзе з ба лель шчы каў 

бы ло ча ла век дзе сяць, у Еў ро пе 

та кое не маг чы ма. На гуль ню на ват 

са мых не па пу ляр ных ка ман даў на 

ста ды ё не збя рэц ца ты сяч 20.

Анас та сія хо дзіць на ўсе да-

маш нія гуль ні род на га «Ві цеб ска» і 

збор най Бе ла ру сі, а ся род лю бі мых 

фут ба ліс таў на зы вае Гу ці і Ка сіль я-

са, дзя ку ю чы якім і прый шла ў фут-

бол, а так са ма Сер хіа Ра ма са.

— Ка лі Ка сіль яс сы хо дзіў з 

«Рэ ала» я ры да ла ра зам з ім, та-

му што, ка лі па чы на еш хва рэць за 

ка гось ці, да ве да еш ся іх гіс то рыі, 

час ця ком яны вель мі кра наль ныя. 

З тых фут ба ліс таў, якія гу ля юць 

за раз, па да ба юц ца так са ма та кія 

ра ба ця гі, як Лу ка Мод рыч, То ні 

Крос, а з на шых гуль цоў Мі ка лай 

Зо ла таў, Ста ні слаў Дра гун і мно гія 

ін шыя хлоп цы. У Іс па ніі з Бе ла рус-

сю аса цы ю ец ца трак тар і Глеб, і 

як раз та кі Глеб вы клі кае ў ка та-

лон цаў не ад на знач ную рэ ак цыю, 

у Бар се ло не ад транс фе ру Аляк-

санд ра ча ка лі знач на боль ша га.

Пас ля Эль-Класікa ў гла баль ных 

ма рах у Анас та сіі тра піць на фі нал 

Лі гі чэм пі ё наў, а ў най блі жэй шых 

пла нах — па бы ваць на чэм пі я на це 

Еў ро пы, які бу дзе пра хо дзіць, у тым 

лі ку ў Санкт-Пе цяр бур гу.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ 

і з аса біс та га ар хі ва ге ра і ні.

г. Ві цебск.

У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз-

ды» рас каз ва ем пра са мыя знач ныя па дзеі 

вы хад ных.

1. Ары на Са ба лен ка, якая зай мае 14-е мес ца 

ў су свет ным рэй тын гу, ста ла пе ра мож-

цай ма ло га вы ні ко ва га тур ні ру Жа но чай тэ ніс най 

аса цы я цыі, які за вяр шыў ся ў кі тай скім Чжу хаі. 

З пе ра мо гай у фі на ле ма ло га вы ні ко ва га тур ні ру 

Са ба лен ку па він ша ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка, па жа-

даў шы та кіх жа яр кіх пос пе хаў і ў да лей шым.

У фі на ле тур ні ру бе ла рус ка пе рай гра ла Кі кі Бер-

тэнс, а на шля ху да вы ра шаль на га па ядын ку бы ла 

мац ней шай за Ма рыю Са ка ры, Элі зе Мер тэнс і Ка ра-

лі ну Му ха ву. Для Са ба лен кі гэ та пя ты чэм пі ён скі ты тул 

на тур ні рах пад эгі дай WTA, пры чым ча ты ры з іх яна 

за ва я ва ла на спа бор ніц твах, якія пра хо дзі лі ў Кі таі.

2. Збор ная Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі за няла 

13-ю па зі цыю ў агуль на ка манд ным за лі ку 

VІІ Су свет ных ва ен ных гуль нях ва Уха ні. Бе ла ру сы 

за ва я ва лі 14 ме да лёў — 4 за ла тыя, 2 ся рэб ра ныя і 

8 брон за вых. На шу збор ную прад стаў ля ла больш 

за 90 ар мей цаў, якія вы сту пі лі ў 12 ві дах спор ту. На 

пер шым мес цы ў агуль на ка манд ным за лі ку — Кі тай, 

на дру гім Ра сія, за мы кае трой ку Бра зі лія.

3. Ад бы лі ся мат чы 26-га ту ра чэм пі я на-

ту кра і ны па фут бо ле. «Шах цёр» (Са-

лі горск) — БА ТЭ — 2:2, «Го мель» — «Ды на ма» 

(Брэст) — 1:2, «Нё ман» (Грод на) — «Мінск» — 1:0, 

«Энер ге тык-БДУ» (Мінск ) — «Ды на ма» (Мінск) — 

3:3, «Слуцк» — «Сла вія» (Ма зыр) — 0:0, «Іс лач» (Мін-

скі ра ён) — «Дняп ро» (Ма гі лёў) — 1:1, «Ві цебск» — 

«Тар пе да-Бе лАЗ» — 0:0.

Спорт-таймСпорт-тайм

«У Іс па ніі з Бе ла рус сю «У Іс па ніі з Бе ла рус сю 
аса цы ю ец ца трак тар і Глеб»аса цы ю ец ца трак тар і Глеб»

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

ПА СПЯ ХО ВАЕ ЗА ВЯР ШЭН НЕ СЕ ЗО НА


