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ПРЕДГОВОР

„Финалите не се играят, те се печелят!“ Думите са на легендарния пре-
зидент на „Реал“ (Мадрид) Сантяго Бернабеу и постепенно се превръщат 
в основната мантра на кралския клуб. Самият Бернабеу е сред най-голе-
мите фут болни визионери на XX в. Прекарал 35 години на президентския 
пост, дипломираният юрист възражда „Реал“ от пепелта и руините на 
Гражданската война в Испания и го издига до фут болна сила номер едно 
на Стария континент.

Още в първите си години като президент Бернабеу поставя началото на 
проект, който ще промени съдбата на клуба завинаги. Той започва строежа 
на нов стадион, чийто капацитет постепенно ще достигне до умопомрачи-
телните 125 000 места. Философията на дон Сантяго е следната – новата 
арена, която след време ще носи неговото име, ще позволи на „Реал“ да 
генерира по-големи приходи от билети, а посещаемостта ще е гарантирана 
от факта, че в Мадрид ще пристигнат най-добрите играчи по онова време. 
Като се започне от Алфредо ди Стефано, мине се през Раймон Копа и се 
стигне до Ференц Пушкаш. 

Бернабеу обаче е наясно, че доминация в Испания не е достатъчна. 
„Реал“ се нуждае от още по-голяма сцена, на която да започне да пише 
своята история на победител, превърнала се впоследствие в легенда. Така 
се ражда турнирът за Купата на европейските шампиони (КЕШ), пред-
шественик на днешната Шампионска лига. Самият Бернабеу е един от ини-
циаторите за създаването на новата надпревара. 

„Реал“ (Мадрид) – Кралете на Европа“ – книгата, която държите в 
ръцете си и която е същинска Бяла библия, е едно пътуване във време-
то, проследяващо превръщането на мадридчани в абсолютни господа-
ри на Стария континент. Тази история излиза далеч извън пределите 
на фут болния терен, на който „белите“ печелят първите пет издания 
на новосъздадения турнир. Освен за красиви голове, епични обрати и 
зрелищни триумфи това е разказ и за неочаквани срещи с испанското 
кралско семейство, което живее в изгнание по време на режима на ген. 
Франсиско Франко, както и за пътувания зад Желязната завеса – като 
това до затрупания от сняг Белград през януари 1956 г.
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Постепенно турнирът за КЕШ се превръща във фиксидея за Бернабеу 
и неговия „Реал“. Всеки успех е посрещан с екстаз, всеки провал е приеман 
като края на света. След спечелването на Шестата през 1966 г. на кралския 
клуб се налага да чака цели 32 години, преди отново да покори континен-
талния връх. Три дълги десетилетия, изпълнени с разбити надежди и не-
зарастващи рани. Завоюването на Седмата през 1998 г. поставя и началото 
на модерното господство в турнира, който вече носи името Шампионска 
лига. Следват бързо Осмата и Деветата. Във фут болната вселена се появява 
„Галактиката“ на Флорентино Перес – подобно на своя предшественик на 
президентския пост Сантяго Бернабеу, строителният магнат започва после-
дователно да привлича най-бляскавите играчи в света. Фиго, Зидан, бра-
зилския Роналдо, Бекъм... За „Реал“ вече не е достатъчно да доминира само 
на терена – клубът трябва да се превърне в най-разпознаваемия фут болен 
бранд на планетата. Чупят се трансферни и бизнес рекорди, но фут болният 
модел става все по-неустойчив. Поучил се от грешките по време на първия 
си престой на „Бернабеу“, Перес се завръща през 2009 г. и слага начало на 
втората „Галактика“. През май 2014 г. идва ред на Десетата, а впоследствие 
„Реал“ става и първият отбор в историята на Шампионската лига, спечелил 
два (а след това и три) поредни трофея. И така до днешните 13 купи във 
витрината на „белите“. 

Бъдете сигурни, че никой на „Бернабеу“ няма намерение да спира до-
тук. Нали помните: „Финалите не се играят, те се печелят!“. Hala Madrid!

Методи Шуманов, www.tfmethods.com
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ПРОЛОГ

ГЕНЕзИсъТ НА КуПАТА  
НА ЕВРОПЕйсКИТЕ шАМПИОНИ

Когато говориш за Купата на европейските шампиони или за 
Шампионската лига, това означава да говориш за „Реал“ (Мадрид). 
Историята на най-престижното клубно отличие на Стария континент тече 
във вените на „белия“ клуб. „Реал“ (Мадрид) не само печели първото из-
дание на турнира, а и следващите четири, като по този начин прави ре-
корд, който не е подоб рен и до днес, но също и участва много активно в 
двете насоки, по които се работи за създаването на новата надпревара. От 
една страна, се сътрудничи много интензивно за самото учредяване на тур-
нира чрез знаменития Сантяго Бернабеу, а от друга – идва много дейното 
участие на клуба в Латинската купа, състезание, което и до днес се счита 
единодушно за зародиш на появилата се по-късно Купа на европейските 
шампиони. 

Но нека всичко бъде по реда си. На първо място трябва да имаме 
предвид обстоятелствата, при които се ражда Латинската купа – надпре-
вара, която е призната официално от УЕФА и която „Реал“ печели два 
пъти. Турнирът се ражда в следвоенна Европа, в която фут болът започва 
да печели все повече почитатели в общества, които в съвсем близкото си 
драматично минало са премахвали различията помежду си по много по-
жесток начин от този на фут болния терен. Всички институции подкрепят 
този растеж с желание да предоставят на държавите, които се възстано-
вяват в икономически и социален план, нов начин за забавление. Освен 
това по този начин средиземноморска Европа дава отговор на Купата 
„Митропа“ – турнир, в който от двадесетте години на двадесети век 
участват отбори от Централна и Източна Европа и върху който Втората 
световна война оказва драматично въздействие. 

Латинската купа (Coupe Latine в оригиналното си име на френски 
език) се появява в края на четиридесетте години. Това е инициатива на 
Испанската фут болна федерация, която предлага създаването на тур-
нир, в който да участват шампионите на Испания, Франция, Италия и 
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Португалия. Испанската идея намира подкрепа от страна на фе де ра ции-
те на трите страни и на техните най-големи фут болни клубове. Освен 
това получава и одоб рението на най-големия международен фут болен ор-
ган – ФИФА, а впоследствие и на УЕФА, но едва след създаването ѝ през 
1954 г. Европейската фут болна централа счита, че както Латинската купа, 
така и Купа „Митропа“ са в основата на създаването на Купата на евро-
пейските шампиони, или както днес я наричаме – Шампионската лига. 

Латинската купа се появява на бял свят през 1949 г., въпреки че пър-
воначалната идея е още от двадесетте години на двайсети век – принад-
лежи на испанския журналист Алберто Мартин Фернандес, който под-
писва статиите си като Хуан Спортиста. Първоначално съревнованието 
е между фе де ра ции те участници и циклите са четиригодишни. Вземат 
се предвид резултатите на клубовете, които представляват фе де ра ции те, 
и получените за тях точки се сумират в края на всеки четири години. По 
този начин фе де ра ции те са тези, които получават шампионския трофей, а 
клубът шампион печели реплика на отличието. 

Състезанието започва като турнир с четири участника, в който преди 
началото на лятото се срещат шампионите на четирите страни във формат 
на полуфинали, мач за трето и четвърто място и финал. Първото издание 
е в Испания, като мачовете се провеждат на стадион „Чамартин“ („Реал“ 
(Мадрид) и стадион „Камп де Лес Кортс“ (ФК „Барселона“). Първата среща 
от турнира е на 20 юни 1949 г. в Мадрид между португалския „Спортинг“ и 
„Торино“. Италианците само два месеца преди двубоя са претърпели траге-
дията в Суперга, при която в самолетна катастрофа загива целият им отбор. 
Играят с юношите си и губят с 1:3. Първата титла в турнира на Латинската 
купа отива във витрината на „Барселона“ след победа с 2:1 над португал-
ския „Спортинг“ на финала в Мадрид. 

В този първи цикъл на турнира от сезон 1948/1949 до сезон 1951/1952 г. 
каталунският клуб печели две титли, а другите две отиват при „Милан“ и 
„Бенфика“. „Атлетико“ (Мадрид) участва в две от изданията, но не успява 
да стигне до финалната фаза. Още по-далеч от мечтаната титла е „Реал“ 
(Мадрид). Слабите спортни резултати на мадридчани не им позволяват 
достъп до този първообраз на Купата на европейските шампиони. 

Всичко обаче се променя с идването на Алфредо ди Стефано в 
„Реал“. Историята на испанския, европейския и дори световния фут бол 
претърпява истински катаклизъм с привличането на този играч, считан 
от много специалисти за най-великия фут болист на всички времена. 
Това се случва през 1953 г. и оттогава по тази тема са се излели истин-
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ски реки от мастило. „Реал“ на Сантяго Бернабеу и неговата дясна ръка 
Раймундо Сапорта успяват да постигнат трансфера след титанична битка 
с „Барселона“, която вече има в редиците си друг от фут болните гении на 
епохата – Ладислао Кубала. Благодарение точно на него „Барселона“ ус-
пява да спечели фамозните си пет трофея през 1952 г. и по този начин се 
нарежда сред великите фут болни сили в Европа в началото на петдесетте 
години на миналия век. 

Без съмнение балансът на силите се променя с идването на Алфредо 
ди Стефано в „Реал“ (Мадрид) по наистина радикален начин. Преди той 
да пристигне на „Чамартин“, „Барса“ е спечелила шест пъти „Ла Лига“, 
пет пъти трофеят е бил за „Атлетик“ (Билбао) и четири за „Атлетико“ 
(Мадрид), който по това време се нарича „Атлетико Авиасион“ след под-
писването на договор между клуба и Испанските военновъздушни сили 
между 1939 и 1946 г. „Реал“ е спечелил дотогава само два шампионата, 
като и двата са по време на Втората испанска република (1932 и 1933 г.). 
След края на Испанската гражданска война и идването на власт на дикта-
турата на Франко през 1939 г. на „Реал“ ще са нужни цели 15 години, за 
да спечели отново първенството на Испания. Тук многоуважаемият чита-
тел може сам да прецени доколко са верни твърденията в някои среди, че 
„Реал“ е имал голяма подкрепа от режима. Определено, ако това е било 
така, някой просто е решил да го прикрива умело цели три петилетки. 

Но нека не се отклоняваме от темата. Говорехме за пристигането на Ди 
Стефано на „Чамартин“. Това е още една гореща тема за фут болни конспи-
рации. Много е писано за кацането на неговия самолет в Мадрид вместо в 
Барселона. По скромното мнение на автора на тези редове това е описано 
най-доб ре от Алфредо Реланьо, директор на спортния вестник „Ас“, в не-
говата творба „Родени да сe дразнят“ (Nacidos para incordiarse). В нея той 
описва много точно причините за трансфера на Ди Стефано в клуба, ръко-
воден от Бернабеу. Всичко останало са само желания за безсмислени спо-
рове, а и освен това не са основна тема на настоящата книга, въпреки че е 
очевидно огромното влияние на този трансфер върху европейския фут бол 
през втората половина на петдесетте години на двадесети век. 

И така, идва сезон 1953/1954 г., в който дон Алфредо е облечен в бяло, 
а „Реал“ е новият шампион на Испания, двадесет и една години по-къс-
но след последната си титла, като тук включваме и прекъсването заради 
Гражданската война. Голяма радост за „белия“ президент, която означава, 
че клубът му ще има възможност да се мери с най-добрите в Европа в тур-
нира за Латинската купа. Защото дон Сантяго винаги действа със замах.
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На 22 юни 1955 г. „Реал“ играе първия си официален мач в рамки-
те на международен турнир. Съперник е португалският „Беленензеш“. 
Куриозното тук е, че точно срещу този отбор „кралете“ са играли преди 
време на официалното откриване на стадион „Чамартин“ на 14 декември 
1947 г. Резултатът в този първи мач в турнирите е победа с 2:0. Хосе Мария 
Сарага има честта да вкара първия международен гол за „белите“, а Хосе 
Луис Перес – Пая оформя крайния резултат. 

Четири дни по-късно, на 26 юни, отново на стадион „Парк де Пренс“ в 
Париж, който е сцена и на предходния двубой на „Реал“, ги чака не кой да 
е, а самият „Стад дьо Реймс“. По онова време французите са много тежък 
съперник. Носители са на Латинската купа през 1953 г. след победа с 3:0 над 
„Милан“. Французите са предвождани от Раймон Копа, известен с прякора 
Малкия Наполеон. Новият „Реал“ на Ди Стефано обаче идва в турнира, за 
да подчини Европа с магията на Русата стрела (Алфредо ди Стефано), много 
младия Пако Хенто, едва на 21 години по време на турнира, който започва да 
оформя смъртоносно дуо с аржентинеца, и Ектор Риал, автор на двата гола, 
пречупили френския съперник. Така в историята на „белия“ клуб остава за-
писана със златни шампионски букви онази единадесеторка, водена от тре-
ньора Хосе Виялонга: Хуанито Алонсо, Наваро, Олива, Лесмес II, Муньос, 
Сарага, Малоуни, Перес – Пая, Ди Стефано, Риал и Хенто. Първите едина-
десет европейски шампиони в историята на „Реал“ (Мадрид).

През тази 1955 година, едновременно със завоюването на Латинската 
купа от страна на „Реал“ (Мадрид), в Централна и Източна Европа започ-
ва да се провежда отново Купата на Централна Европа (Coupe del’Europe 
Centrale, оригинално име на турнира на френски език). Шампион става 
„Вьорьош Лобого“ (Унгария). Този турнир започва през 1927 г. с отбори 
от Австрия, Унгария, Чехословакия и Югославия, но е прекъснат заради 
Втората световна война. Не се провежда от 1940 до 1955, като единствено-
то изключение е 1951 г. 

Този турнир е известен също и с името Купа „Митропа“ заради спон-
сорирането от страна на известна ресторантьорска фирма. Продължава да 
се провежда регулярно до 1990 г., но отдавна е в сянката на Купата на ев-
ропейските шампиони, на която заедно с Латинската купа, но в по-малка 
степен, е считан за предшественик. Сред победителите фигурират предста-
вители на тежката категория на фут болна Европа като „Цървена звезда“, 
„Рапид“ (Виена), унгарските „Ференцварош“, „Вашаш“ и „Хонвед“.

Така в средата на петдесетте години състоянието е следното: фут болният 
континент е разделен на две, като, от една страна, са средиземноморските 
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страни (Испания, Франция, Италия и Португалия), а, от друга – останалата 
част от материка (Централна и Източна Европа). Нуждата от обединение на 
двата големи турнира в един, който да приеме отбори от целия Стар конти-
нент, е очевидна, въпреки че, както ще видим по-нататък, за раждането на 
Купата на европейските шампиони спомагат още много фактори.

Както всичко останало в Европа, винаги става въпрос за гордост и са-
мочувствие. Съвсем доскоро проб лемите на континента се решават на бой-
ното поле, но за щастие то е заменено с фут болното игрище. Така че, когато 
през 1954 г. „Уулвърхемптън Уондърърс“ побеждават в мачове, изиграни 
в Англия, могъщите „Спартак“ (Москва) и „Хонвед“ (Будапеща), британ-
ската преса провъзгласява английския отбор за „най-добрия в света“. Това 
изказване е вече прекалено за самочувствието на Габриел Ано, бивш френ-
ски фут болист, ръководител във Френската фут болна федерация и журна-
лист във вестник „Л’Екип“, за да отговори след няколко дни на страниците 
на парижкия всекидневник: „Не! „Уулвърхемптън“ не е все още световен 
клубен шампион. Преди да се твърди, че са непобедими, първо трябва да 
отидат в Москва и Будапеща. Освен това има и други могъщи клубове в 
света. „Милан“ и „Реал“ (Мадрид) например. Нужно е и трябва да запо-
чне едно световно клубно първенство или поне такова европейско, което 
да е по-голямо, по-стойностно и по-престижно от Купа „Митропа“ и да е 
по-оригинално и интересно от състезанията между националните отбори“. 
Тези думи той написва през декември 1954 г.

Идеята е приета с ентусиазъм от няколко европейски клуба, но и на-
право се загнездва в мозъка на Сантяго Бернабеу. Той работи с няколко 
параметъра и уравнението му изглежда по следния начин: повече мачове 
между европейските грандове означават много големи приходи от билети 
(тогава телевизията все още не се е появила на сцената). Тези приходи от 
своя страна означават възможност за привличане на по-качествени фут-
болисти и оттам шансът да се подобрява престижът на клуба на фут болния 
терен. Една идея, която президентът на „белия“ клуб вижда по-доб ре от 
всеки друг. Среща се с Ано в един парижки хотел и дава цялата си подкре-
па за неговия проект, което е жизненоважно точно в онзи момент, защото 
УЕФА е създадена съвсем наскоро и все още няма ръководно тяло за взе-
мане на решения. Единственото изискване, което поставя, е в името да не 
фигурира Европа, а турнирът да се казва Купа на клубовете европейски 
шампиони (Coupedes Clubes Champions Européens е оригиналното име на 
турнира на френски език).
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ФИФА от своя страна показва безразличие към идеята на Ано и 
„Л’Екип“, но пък и не се възпротивява. Проектът, който френското издание 
превръща в свой, продължава напред. Проучени са няколко други подобни 
напревари и по-специално Купата на южноамериканските шампиони (пред-
шественик на днешната „Копа Либертадорес“) и от тях се заимстват идеи 
за конфигурацията на европейския турнир. Към ентусиазма на Бернабеу 
скоро се присъединяват и други президенти, като например младият ръко-
водител на „Андерлехт“ Алберт Росенс, а също и министърът на спорта на 
Унгария Густав Шебеш, под чието крило играят „Магическите маджари“, 
водени от Пушкаш, Кочиш и Божик.

През януари 1955 г. друг журналист от „Л’Екип“, Жак Феран, създава 
първия регламент на турнира. Има четири основни правила:

– Ще бъдат поканени 16 отбора, по един от страна, като за първото 
издание на турнира 1955–1956 г. не е нужно задължително това да бъде 
шампионът на съответното първенство.

– Сблъсъците стават по системата на размененото гостуване – по 
един мач на стадиона на всеки от двата съперника. Общият резултат опре-
деля победителя от сблъсъка.

– Съперниците в първия кръг се определят от организационния коми-
тет на турнира, а в следващите кръгове – чрез жребий. 

– Всеки кръг от турнира трябва да се проведе в рамките на опреде-
лени срокове: първият кръг е между август и октомври, четвъртфинали-
те – между ноември и януари, полуфиналите – между февруари и април, а 
финалът – между май и юни. 

Така се оказва, че „Реал“ (Мадрид) ще участва по покана в турнира, в 
който започва да пише легендата си със златни букви – и за тъга на мнози-
на. Отговорът към тях обаче е ясен: ако тогава турнирът е бил запазен само 
за шампионите на страните участници, то пак представител на Испания 
би бил „белият“ клуб, който е спечелил отново титлата в родината си в 
първенството за сезон 1954/1955 г. Що се отнася пък до първия съперник, 
вярно е, че не е избран с жребий, но това е така не само за „Реал“ (Мадрид), 
а и за всички останали петнадесет участници. Условията на турнира са ед-
накви за всички. Във втория кръг обаче на сцената вече се появява сферата 
за жребий между съперниците. 

До месец април 1955 г. регламентът на турнира е много напреднал по 
определени точки. Взето е решение например за протокола преди мача, 
който да бъде идентичен с този на срещите между националните отбори, 
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т.е. играчите да излизат на терена след съдийското трио и да се свирят на-
ционалните химни на страните на двата отбора. Също така срещите да се 
играят през седмицата, за да не пречат на националните първенства. Това 
е изрична молба на „Андерлехт“, като освен това белгийците настояват 
сблъсъците да стават на изкуствено осветление, въпреки че стадионите, 
които разполагат с такова, са все още много малко. Също така се взема 
решение 50% от приходите от билети да бъдат за отборите участници. Това 
разпределение на средствата получава благословията на Бернабеу, защото 
по онова време „Реал“ се гордее със стадион със 125 000 места, който е 
трети в Европа след „Уембли“ и „Хемпдън парк“. 

Спектакълът е готов да започне и все повече наближава моментът, в 
който звездите ще започнат да показват магията си по европейските терени.


