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ВъВЕДЕНИЕ

Идеята за създаването на класации с най-добрите и 
най-известните играчи съществува отдавна. С това 
обичат да се занимават автори и съставители по всич-
ки краища на света. Обикновено тези класации са свър-
зани с различни годишнини или се появяват в края на 
големи футболни турнири. Но да се определят най-до-
брите представители в дадена област на човешката 
дейност е твърде неблагодарна задача, защото всеки 
има свои собствени критерии и предпочитания. Някои 
харесват един, други – друг. Съществуват обаче много 
рейтинги, в това число на „Франс Футбол“ и ФИФА, чи-
ито автори имат смелостта да подредят футболистите 
според тяхната популярност сред обществото. В на-
стоящата книга се постарахме да обърнем внимание 
не само на професионалните качества на едни от най-
известните представители на този спорт през ХХI век, 
но и на чисто човешките им качества, на тяхното пове-
дение в ежедневието, на отношението им към живота, 
на пристрастията им и на житейските им съдби.



Лионел Меси

Клубна кариера:
– в испанския „Барселона Ц“ от 2003 до 2004 г.
– в испанския „Барселона Б“ от 2004 до 2005 г.
– в испанския „Барселона“ от 2004 до 2021 г.
– във френския „Пари Сен Жермен“ от 2021 г. до

настоящия момент

Шампионски титли:
Висша дивизия на Испания (Примера Дивисион): 10
Суперкупа на Испания: 8
Купа на Испания (Купа на Kраля): 7
Висша дивизия на Франция (Лига 1): 1
Суперкупа на Франция: 1

Дата на раждане: 
24 юни 1987 г.

Място на раждане:  
Росарио, Аржентина

Ръст: 169 см

Позиция: нападател
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ШЛ на УеФА: 4
Световно клубно първенство на ФИФА: 3
Суперкупа на европа: 3

Национален отбор:
Златен медал на СП с Аржентина: 1
Сребърен медал на СП с Аржентина: 1
Шампион на Южна Америка (Копа Америка): 1
Шампион на ОИ: 1
Шампион на „Финалисима“: 1

Индивидуални награди:
Носител на „Златна топка“: 7
Носител на „Златна обувка“: 6
Най-добър футболист на СП: 2
Най-добър футболист в света: 5
Най-добър футболист в европа: 2
Най-добър футболист на годината в Аржентина: 14
Най-добър футболист в Примера Дивисион: 9

Рекорди:
Най-много голове за националния отбор на 
Аржентина – 98
Най-много мачове за националния отбор на 
Аржентина – 172
Най-много награди „Златна топка“ – 7
Най-много награди „Златна обувка“ – 6
Най-много голове в Примера Дивисион – 474
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В сяко футболно поколение се слави със своите ге-
рои. За времето си това са Пеле, Марадона, Пла-

тини, Зидан. Днешният кумир на футболните фенове 
е Лионел Меси, който е признат за най-добрия футбо-
лист в целия свят. Той е роден в бедно семейство, има 
вроден недъг, но това не е пречка за успеха му. Днес 
Меси е най-титулуваният футболист на планетата, 
но преди всичко той се вълнува не за себе си, а за успеха 
на отбора си.

Родното място на знаменития футболист е град 
Росарио в Аржентина. Лео Меси е роден на 24 юни 
1987 г. в многодетното семейство на Хорхе Орасио и 
Селия Мария. Баща му е стоманолеяр в металургич-
ната промишленост, майка му работи като чистач-
ка. Наред с Лионел, в семейството растат двамата 
му по-големи братя Матиас и Родриго, и по-малката 
му сестра Мария Сол. Бащата на семейството работи 
и като треньор на младежки футболен отбор, но въ-
преки това семейството живее доста бедно. Лионел 
прекарва много време с баба си, която се занимава с 
възпитанието му. Именно тя завежда петгодишното 
момченце във футболния клуб „Грандоли“. Днес, след 
всеки отбелязан гол, Меси вдига ръце към небето в 
знак на благодарност към баба си Селия, отдавна оти-
шла си от този свят. Тя умира, когато момчето е на 10 
години.

Като дете Меси се мести в европа, по-точно в Бар-
селона – градът, който става негов дом. Истината е, 
че това преместване не е свързано с много радостни 
обстоятелства. Лекарите поставят на Лионел страшна 
диагноза – дефицит на хормона на растежа. Или каза-
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но с други думи, той може да спре да расте. Лечението 
струва почти хиляда долара на месец, а семейството не 
е богато. Родителите се обръщат за помощ към клуб 
„Ривър Плейт“ от Буенос Айрес, чиито селекционери 
вече следят футболния талант на Лионел, но получа-
ват отказ. На 17 септември 2000 година Лео отива на 
пробна игра в „Барселона“, организирана от агенти 
от Росарио – Мартин Монтеро и Фабиан Солдини. На 
терена Меси излиза с юноши на 15 години, въпреки 
че той самият е на 13. Спортният директор на клуба 
Карлес Рексак е впечатлен от представянето на аржен-
тинеца и убеждава ръководството на „Барса“ да пла-
ти лечението на Лионел, както и преместването му в 
Каталуния. Лео играе успешно за младежките отбори 
на „Барселона“ и заедно с Жерар Пике и Сеск Фабрегас 
получава оферта от лондонския „Арсенал“. Лео отказва 
предложението, а партньорите му заминават за мъг-
ливия Албион.

След като играе за младежките отбори „Барсе-
лона Ц“ и „Барселона Б“, Меси дебютира за основния 
тим в официален мач срещу „еспаньол“ през 2004 г. 
Той вкарва първия си гол в Ла Лига срещу „Албасете 
Баломпие“ на 17 години, 10 месеца и 10 дни, ставай-
ки най-младият играч, отбелязал гол в испанското 
първенство. Никой преди него не е вкарвал голове за 
основния състав на „Барселона“ на толкова ранна въз-
раст. Наред с това, през сезон 2005 „Барса“ печели на-
ционалния шампионат за първи път след шестгодиш-
на пауза и младият Меси също става шампион.

Пикът в кариерата на Меси e през 2012 г., когато 
той отбелязва 50 гола в най-престижните мачове. През 
2011-2012 г. аржентинецът записва 66 мача и вкарва 
86 гола. Така е счупен 40-годишният рекорд на герман-



Лионел Меси   12

ския нападател Герд Мюлер. Специалистите смятат 
2010-2012 г. за най-добрите години в спортната карие-
ра на Меси. Именно през този период той става първи-
ят футболист в света, награден четири пъти с отличи-
ето „Златна топка“ на ФИФА. По това време доходите 
му възлизат на 20 млн. евро, а за Лео вече е заснет и 
документален проект.

Ниският ръст позволява на Меси бързо да про-
меня посоката си на движение и да избягва опонен-
тите. Също така той може светкавично да ускорява, 
запазвайки контрол над топката, докато дриблира на 
скорост. Лео е резултатен голмайстор, известен със 
своите точни удари, позициониране, бързи реакции 
и умение да пробива защитната линия на съперника. 
Меси обаче може да играе и като плеймейкър, благо-
дарение на добрия си поглед на терена. Аржентине-
цът умее да създава положения за отбора си от най-
неочаквани ситуации. Той е основният изпълнител 
на дузпи и свободни удари както за клуба, така и за 
националния отбор. Признат е за един от най-добри-
те изпълнители на свободни удари в света. Скоростта 
и техническите умения на Меси му позволяват лесно 
да изпреварва противниците си. Наред с индивидуал-
ните си качества, Меси се сработва добре и със съот-
борниците си, разигравайки различни комбинации с 
тях – по-специално той прави това с Шави и Андрес 
Иниеста.

Лионел Меси прекарва 18 години в „Барселона“ и 
става носител на много отборни и индивидуални на-
гради с каталунския тим. В състава на „синьо-гранато-
вите“ Меси печели 10 пъти испанското първенство, 7 
пъти Купата на Испания, 4 пъти ШЛ и 3 пъти Суперку-
пата на УеФА. На 10 август 2021 г. Лионел Меси офици-
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ално преминава във френския отбор „Пари Сен Жер-
мен“, с който успява да стане шампион на Франция и да 
спечели седмата си „Златна топка“.

Меси дебютира за националния отбор на Аржен-
тина на 4 август 2005 г. в приятелски мач срещу Унга-
рия и e изгонен две минути, след като влиза на терена. 
Първият голям турнир за Лионел е СП в Германия през 
2006 г. В първия мач от шампионата на Аржентина се 
среща с националния отбор на Сърбия и Черна гора. 
Лео излиза на терена в 74-ата минута, вкарва гол и 
прави асистенция.

Като част от националния отбор на Аржентина 
Лео печели СП за младежи през 2005 г., ОИ през 2008 г., 
Копа Америка през 2021 г. и „Финалисима“1 през 2022 
г. През 2014 г. аржентинците заедно с Меси са на крач-
ка от спечелването на Мондиала в Бразилия, губейки 
в продълженията от германския национален отбор. На 
СП в Катар през 2022 г. националният отбор на Аржен-
тина най-накрая завоюва заветният трофей. Меси иг-
рае във всичките седем мача на отбора си. На сметката 
си той записва 7 гола и 3 асистенции. На финала на СП 
Лео отбелязва дубъл и реализира удар в решаващите 
дузпи. Меси получава наградата за най-добър футбо-
лист на СП за втори път в кариерата си – преди това 
той е отличен с този приз на СП през 2014 г. След побе-
дата в Катар Лео заявява, че засега няма да прекратява 
международната си кариера.

1 През декември 2021 г. футболните централи на европа 
(УеФА) и Южна Америка (КОНеМБОЛ) официално обявяват съз-
даването на трофея „Финалисима“, който противопоставя един 
срещу друг отборите на Италия и Аржентина за първи път в офи-
циална среща от 1990 г. насам. – бел. пр.
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Интересно е съперничеството между Лео Меси и 
Кристиано Роналдо. Те са смятани за най-добрите иг-
рачи на своето поколение. Лео е носител на седем на-
гради „Златна топка“, а Роналдо – на пет. От 2009 до 
2018 г. Меси и Роналдо играят в испанското първен-
ство и често се срещат лице в лице на ел Класико1. 
Досега в историята Роналдо и Меси са съперници 37 
пъти в различните им отбори. Аржентинецът има пре-
димство – 17 срещу 11 победи, а 9 пъти се стига до ра-
венство. Меси и Роналдо имат отбелязани по 23 гола в 
тези срещи.

Съперничеството между Меси и Роналдо напуска 
пределите на футболното поле. Популярни марки дре-
хи, часовници и моторни масла използват мощното 
им противопоставяне за рекламните си цели. Въпреки 
слуховете в пресата, Меси и Роналдо не се мразят. Фут-
болистите винаги се поздравяват сърдечно по време 
на мачове и други събития.

Лео Меси е женен за Антонела Рокуцо, с която 
се познават от деца. Лео и Антонела имат връзка от 
2008 г., но сватбата им се състои девет години по-къс-
но – на 30 юни 2017 г. Двойката има трима сина: Тиаго, 
Матео и Чиро.

През 2022 г. Лионел Меси навършва 35 години. 
С възрастта броят на дрибълите му постепенно на-
малява, той започва да диктува играта в по-дълбо-
ките части на терена и се превръща в един от най-
добрите подавачи и плеймейкъри в историята на 
футбола. Темпото му без топката и защитните му 

1 „ел Класико“ се нарича вечното дерби между футболните 
отбори на „Реал Мадрид“ и „Барселона“. Това наименование дер-
бито носи от 2000 г. – бел. пр.
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отговорности също намаляват с течение на времето, 
позволявайки на аржентинеца да поддържа атаките 
на отбора и да избягва риска от мускулни травми. 
Контузиите преследват Меси от началото на карие-
рата му, но благодарение на стила си на игра, както 
и на по-строгия хранителен и тренировъчен режим, 
той успява да намали броя им. Аржентинецът про-
дължава да играе за френския „ПСЖ“. Договорът му 
с френския клуб е до лятото на 2023 г. с възможност 
за удължаване за още един сезон. Заплатата на Лео 
в „Пари Сен Жермен“, според различни източници, е 
около 35 млн. евро на сезон.

Легендарният футболист си спомня много добре 
как се бори за здравето си в детството и колко пари 
са необходими за пълното му възстановяване. Имен-
но поради тази причина днес, когато вече е богат и из-
вестен, Лео се посвещава голяма част от времето си на 
благотворителна дейност. Той има фонд, с чиито сред-
ства се лекуват болни аржентински деца. Сред тях се 
срещат и такива със същата диагноза, каквато някога 
е поставена на самия Меси.


