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ДУМИТЕ НА ДВЕ ЛЕГЕНДИ

Да знаем и да помним

„Европейската история на ЦСКА, събра-
на в тази книга, ни връща в по-добрите вре-
мена на българския футбол. Флагман на не-
говите големи успехи тогава беше нашият 
армейски отбор, който десетилетия наред 
шестваше победно в турнирите на УЕФА. 

Моите първи стъпки в големия футбол с 
марката ЦСКА са свързани с някои от геро-
ите в тази книга – Иван Колев, Георги Най-
денов, Никола Ковачев, Кирил Ракаров… Все 

хора, които ние от по-младото поколение мечтаехме да видим 
отблизо, да се докоснем до тях поне за миг. А какво оста-
ва за честта да играеш заедно с такива велики футболисти?! 
Само присъствието им беше достатъчно, за да разберем какво 
е ЦСКА и как се играе за каузата на този отбор. С емблемата 
на ЦСКА на гърдите, с ЦСКА и в сърцето. Така е било винаги.

Десетилетия наред ЦСКА печелеше победи и слава не само 
у нас, но най-вече в чужбина. Винаги е разполагал с едни от 
най-добрите български футболисти. Но във всички случаи на 
първо място са били отборът и името му, а не неговите звез-
ди. Затова ЦСКА е нещо много специално и за него се говори с 
огромно уважение. 

Успехите и славата на ЦСКА в Европа са една от причините 
този отбор да бъде обичан от милиони свои привърженици и 
до днес. Легендата за армейската чета, способна да побеждава 
европейските шампиони „Аякс“, „Нотингам Форест“ и „Ливър-
пул“, все още е жива. Тя се предава от баща на син, от дядо на 
внук. Да знаем и да помним!“

Аспарух
Никодимов
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Факелът на победата

„От онази велика вечер на 17 март 1982 
г., когато победихме „Ливърпул“, най-добре 
си спомням факлите по трибуните. Стади-
онът пламна, нощта стана като ден…

Това всъщност е ЦСКА – факелът на 
победата. Носехме го единайсетте на те-
рена, десетките хиляди на „Васил Левски“, 
милионите наши почитатели пред телеви-
зорите. 

В ЦСКА всички знаехме, че играем само 
за победа. Без значение кой европейски шампион е насреща. Това 
всъщност са корените и идеята на този отбор, който не при-
знава второто място за успех. Не приема равенството като 
резултат, който го устройва. Така ни бяха научили, така е било 
преди нас, така трябва да бъде и днес.

Европейските успехи на ЦСКА са писани от цели поколения. 
Нашето го направи именно в този мач с „Ливърпул“, който 
е сред най-големите върхове в историята на клуба, ако не и 
най-големият. Години наред ме спираха хора по улиците и каз-
ваха: „Знаеш ли, и аз бях на стадиона, и аз виках за ЦСКА, и аз 
се радвах на победата“. Побеждавахме всички – футболистите, 
треньорите, зрителите. ЦСКА и публиката му, всички заедно с 
факела на победата! Аз и моите колеги сме изключително гор-
ди, че чрез нашите изяви и успехи сме съумявали да направим 
хората щастливи. Това бяха времена, в които думата „пари“ 
беше забранена. Всичко се правеше в името на ЦСКА, любовта 
към клуба и футбола. С всички тези мачове се измерва величи-
ето на червения клуб.

Европейската история на ЦСКА е нещо, което не трябва да 
се забравя. Тя има специално място в летописите на футбола 
ни и всички привърженици на червения отбор могат да се гор-
деят с нея. Играхме за вас, приятели.“

Стойчо
Младенов
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Как се ражда Купата на Европа

Идеята да бъде създаден европейски турнир на най-силните 
отбори започва да зрее още от 20-те години на миналия век. 
В началото всичко тръгва като състезание между тимовете от 
Австро-Унгарската империя, а през 1927 г. е учредена Купа 
„Митропа“ за съставите от Централна Европа. Неин пръв но-
сител става „Спарта“ (Прага), впоследствие трофея печелят 
унгарците от „Ференцварош“ и „Уйпещ“, австрийските „Ра-
пид“, „Аустрия“ и „Фърст Виена“, както и италианският пред-
ставител „Болоня“. Но Втората световна война прекъсва този 
вълнуващ и романтичен турнир.

След войната идеята да бъде определен най-добрият клубен 
тим завладява още повече футболна Европа. През 1954 г. ста-
дион „Молиню“ става арена на сблъсъка между английския 
шампион „Уулвърхемптън“ и „Хонвед“ (Будапеща), първенеца 
на великата футболна сила от онова време Унгария. Медиите 
на Острова определят този мач като голям европейски финал, 
тъй като считат, че това са двата най-силни отбора на конти-
нента. 

А при 2:0 за маджарите на полувремето мениджърът на 
английските домакини Стан Кълис разпорежда да полеят те-
рена с вода. Нищо че е валяло цели четири дни поред. При 
излизането си след почивката техничните унгарци начело с 
легендарния Ференц Пушкаш са шокирани, че ще трябва да 
играят върху дебела и лепкава кал.

В мочурището „Уулвърхемптън“ успява да обърне всичко в 
своя полза и побеждава с 3:2. На другия ден хората четат за-
главието на вестник „Дейли Мейл“: „Шапки долу пред новите 
световни шампиони!“.

Само че от останалата част на Стария континент се раз-
дават недоволни възгласи. Сипят се какви ли не аргументи, 
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Червената одисея

че няма как един такъв мач да определи най-добрия отбор 
в Европа. А и едва ли на такова като „Молиню“ може да се 
реши подобен спор.

Разбира се, решението идва от Франция – страната, коя-
то основава всички големи спортни институции и първен-
ства. Барон Пиер дьо Кубертен създава МОК и олимпийските 
игри, Жюл Риме полага основите на ФИФА и световните 
първенства по футбол, а Анри Делоне сформира УЕФА, която 
по-късно ще организира европейските шампионати.

Сега на сцената излиза Габриел Ано, бивш футболист и 
треньор на френския национален отбор, а понастоящем жур-
налист в спортния вестник „Екип“. От известно време мосю 
Ано лансира идеята да се сформира един истински междуна-
роден турнир за клубове. Според него въпросът дали въобще 
„Уулвърхемтън“ е чак толкова непобедим, може да се реши 
само ако се проведе и ответен двубой в Будапеща.

„Има и още отбори с висока международна стойност, като 
„Реал“ и „Милан“ например. Затова ще опитаме да лансираме 
идеята за създаване на клубен турнир. Ако не световен, то поне 
в Европа“ – тази реплика на Габриел Ано всъщност слага нача-
лото на нещо, което днес се нарича Шампионска лига. Тогава 
му измислят по-обикновено име: Купа на Европа.

Французинът среща подкрепа и от английска страна. Дез-
мънд Хакет от „Дейли Експрес“ казва така: „Не изглежда чак 
толкова трудно да се организира Купа на Европа за клубове. 
Вече има самолетни полети навсякъде. Нека съберем шампи-
оните на всички страни от Европа и да играят на директно 
елиминиране. Представяте ли си какъв футболен бестселър ще 
се случи: „Уулвърхемптън“, „Селтик“, „Хонвед“, „Динамо“, „Аус-
трия“, „Милан“, „Кайзерслаутерн“ и „Расинг“ в един и същ тур-
нир!“.

Въодушевени, големите европейски отбори подкрепят иде-
ята. Сантяго Бернабеу, знаменитият бос на „Реал“, пръв пише, 
че застава зад новия проект.

След бързи консултации между ФИФА и учредената съвсем 
скоро европейска централа УЕФА е утвърден и регламентът. 
Така на 4 септември 1955 г. в Лисабон „Спортинг“ и „Парти-
зан“ завършват 3:3 в първия официален мач от надпреварата, 
а португалецът Жоао Баптиша Мартинс отбелязва първия гол. 
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КаК се ражда Купата на европа

Това е само девет месеца след онзи двубой на „Молиню“, в 
чиято кал всъщност се ражда Купата на Европа.

Разбира се, всяко начало е трудно. Великият Алфредо ди 
Стефано от „Реал“ свидетелства: „Никой тогава не знаеше кол-
ко престижен ще бъде този турнир. В началото беше доста 
странен. Нямаше никаква информация срещу кого ще играем, 
какви футболисти има там, на кой стадион ще се провежда 
мачът. Пълна бъркотия!“.

На 13 юни 1956 г. самият той вкарва първия гол за „Реал“ 
при победата с 4:3 във финала в Париж срещу французите от 
„Реймс“. Снимката на Ди Стефано с Купата на Европа на ста-
дион „Парк де Пренс“ и до днес заема челно място в архивите.

В това първо издание на Купата на Европа България все 
още няма свой представител. Но само година по-късно на 
сцената излиза нейният шампион ЦДНА.


