
 

  



 

 

 

ცოტა ხნის წინათ, საფეხბურთო კლუბ 

„ბარსელონას“ მუზეუმმა დამთვარიელებლების 

რაოდენობით ქალაქში მეორე ადგილზე 

გადაინაცვლა — ამ ადგილს წელიწადში 

დაახლოებით ორი მილიონი კაცი სტუმრობს. 

მას პოპულარობით მხოლოდ სახელგანთქმული 

საგრადა ფამილიას ტაძარი სჯაბნის, არადა, 

ქალაქში 60-ზე მეტი მსხვილი მუზეუმია. 

 

ბილეთი აუდიოგიდით 23 ევრო 

დაგიჯდებათ, თუმცა ამ თანხით მხოლოდ 

უბრალო ექსკურსიას კი არ მიიღებთ, Camp Nou 

Experience-ს - „ნოუ კამპს“ სრულად განიცდით. 

აქ უამრავი ინტერაქტიული ექსპონატია 

ხელმისაწვდომი: საუკეთესო გოლების 

ამსახველი ვიდეოები, ტური სტადიონზე, 

რომელშიც შედის გასახდელის, მიქს-ზონის, 

საპრესკონფერენციო დარბაზის, საპრეზიდენტო 

ლოჟისა და საკომენტატორო ჯიხურების 

დათვალიერება.  

 

 

 

გასახდელიდან პირდაპირ მოედანზე 

გადიხართ, ტრიბუნებზე თავმოყრილი 

გულშემატკივართა მასის ხმა ფონოგრამაზე 

აქვთ ჩაწერილი და ამ დროს რთავენ, საკუთარი 

თავი „ბარსას“ ნამდვილი მოთამაშე გგონიათ. 

არც თასთან ერთად ფოტოს გადაღებაზე 

დაგზარდებიან, თუმცა ეს სიამოვნება კიდევ 13 

ევრო დაგიჯდებათ. თქვენ წარმოიდგინეთ, თვით 

ლეო მესისთანაც შეგიძლიათ სურათის 

გადაღება, რა თქმა უნდა, კომპიუტერული 

ტექნოლოგიის დახმარებით. 

 

 

მუზეუმი ოდნავ ჩაბნელებულია, რათა 

კედლის ეკრანებზე აღბეჭდილი ისტორიული 

მომენტების ამსახველი ვიდეომასალა კარგად 

გარჩევადი იყოს.  

 

„ნოუ კამპი“ ევროპის მასშტაბით ყველაზე 

დიდი სტადიონია, - გვიხსნის ასაკოვანი გიდი. - 

აქ 93 053 კაცი ეტევა. ყოფილა შემთხვევა, როცა 

120 ათასი ადამიანიც დატეულა. მაშინ უეფა 

ტრიბუნაზე ფეხზე დგომის უფლებას იძლეოდა. 

სტადიონის დასახელება ასე ითარგმნება: 

„ახალი მოედანი“. ახალი ის 1957 წელს იყო. 

ახლა სტადიონი ისეთივე „ახალია“, როგორც მე. 

თუმცა, მალე რეკონსტრუქციას ჩაუტარებენ“. 

 

რადგან არენას „ახალი მოედანი“ ჰქვია, 

ესე იგი, ძველიც არსებობდა. ამ სტადიონზე 

გადმოსვლამდე, „ბარსა“ „კამპ დე ლეს 

კორტსზე“ თამაშობდა. აღნიშნული არენის 

კვალს უკვე ვეღარც იპოვით - ის ადგილი 

გაიყიდა. შემოსული თანხით „ბარსელონას“ 

საშუალება მიეცა, ახალი გრანდიოზული არენა 

აეშენებინა. ძველი სტადიონის მხოლოდ ერთი 

ქვა შემორჩა, რომელიც საძირკველიდან 

ამოიღეს და „ნოუ კამპის“ მშენებლობაში 

გამოიყენეს. ამიტომ, ქვაზე ორი თარიღია 

მითითებული — 1922 წლის 19 თებერვალი და 

1954 წლის 28 მარტი. 

„ბარსელონას“ ისტორია გაცილებით 

უფრო ადრე იწყება. კატალონიური გუნდი 1909-

დან 1922 წლამდე სტადიონ „კამპ დელ კარერ 

ინდუსტრიაზე“ თამაშობდა. დღევანდელი 

სტანდარტებით, ეს სტადიონი ძალიან პატარა 

გახლდათ,  რის გამო ტრიბუნებზე ხშირად 

ჭყლეტვა იყო. 
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ამ დროიდან „ბარსელონას“ ფანებს 

„კულეს“ (cules) უწოდებენ, რაც, მაპატიეთ და 

ქართულად ასე ითარგმნება: „უკანალი“. ამ 

მეტსახელში შეურაცხმყოფელი არაფერია, 

კატალონიელი ქომაგები ამით ამაყობენ კიდეც, 

ეს ხომ კლუბის ისტორიაა. 

 

„ბარსელონას“ დევიზი ყველასთვის 

ცნობილია — „მეტი, ვიდრე კლუბი“. პირველად 

ეს ფრაზა „ბარსელონას“ ყოფილმა 

პრეზიდენტმა ნარსისო დე კარერასმა 1968 წელს 

მოწყობილ ერთ-ერთ გამოსვლაზე წარმოსთქვა. 

 

ფრაზა დამკვიდრდა და „ბარსელონას“ 

სიმბოლოდ იქცა, ზოგჯერ კი ეს კატალონიელთა 

იდენტობის ერთადერთი გამოხატულება 

გახლდათ, განსაკუთრებით - დიქტატორ 

ფრანკოს მმართველობის პერიოდში. ესპანეთის 

სამოქალაქო ომის დროს ფრანკოს 

ჯარისკაცებმა „ბარსელონას“ პრეზიდენ ჟოზეპ 

სუნიოლს ესროლეს, კლუბის ოფისი კი ავიაციით 

დაბომბეს. რეპრესიების გამო კლუბის 

რეგისტრირებულ წევრთა რაოდენობა 

რამდენიმე ათასიდან შვიდ კაცამდე დაეცა. 

ხალხს ეშინოდა, ღიად გამოეხატა 

„ბარსელონასადმი“ ერთგულება. ახლა კლუბის 

წევრთა რაოდენობა 170 ათასს აჭარბებს, 3 500 

მხოლოდ ოფიციალური ფან-კლუბი არსებობს. 

 

 

 

ტრაგიკულად დაასრულა სიცოცხლე 

„ბარსელონას“ დამფუძნებელმა - შვეიცარიელმა 

ჰანს-მაქს გამპერმა, რომელიც ჟოან გამპერის 

სახელით უფრო ცნობილია. 22 წლის ასაკში ის 

კატალონიის დედაქალაქში სამუშაოს 

საძებნელად ჩავიდა და იქ სამუდამოდ დარჩა. 

გამპერი „ბაზელში“ თამაშობდა, ამიტომ 

„ბარსას“ ფერებად მან ლურჯი და მუქი წითელი 

აირჩია. კლუბის ფორმირებისთვის დიდი 

ძალისხმევა გაიღო, რის გამოც კატალონიელთა 

საყოველთაო სიყვარული დაიმსახურა. გამპერი 

მადრიდის ხელისუფლებისგან დევნილი 

გახლდათ, ამიტომ „ბარსასთან“ ყოველგვარი 

ურთიერთობა აეკრძალა. 1930 წელს კლუბის 

დამფუძნებელმა ამ განშორებას ვერ გაუძლო და 

სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა.  

 

 

 

თანამედროვეობის ერთ-ერთ საუკეთესო 

ფეხბურთელ ლიონელ მესის „ბარსელონას“ 

მუზეუმში ცალკე განყოფილება გამოუყვეს. 

 

„ამ ადგილს მესის კუთხე დავარქვით. აქ 

თქვენ ხედავთ „ოქროს ბუცსა“ და ოთხ „ოქროს 

ბურთს“, რომელიც ლეომ ზედიზედ მოიგო, სანამ 

ამ ჯილდოს კრიშტიანუ რონალდუ არ 

დაისაკუთრებდა“, - გიდს ხმაში სევდა გაერია. 
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მუზეუმის სხვა ნაწილში შეიძლება თვალი 

იმ ბურთს მოჰკრათ, რომლითაც მესიმ 

„ბარსელონას“ რიგებში მე-5000 გოლი გაიტანა. 

აქვეა ამერიკის შეერთებული შტატების 

პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სამადლობელო 

წერილი, დიეგო მარადონას მაისური 

ავტოგრაფით, ხრისტო სტოიჩკოვის „ოქროს 

ბურთი“, რონალდ კუმანის ფორმა, რომელიც 

მას 1992 წელს გამართულ ჩემპიონთა თასის 

ფინალურ მატჩში ეცვა. 

 

 

 

 

ტურისტებისთვის „ნოუ კამპის“ მხოლოდ 

სტუმართა გუნდის გასახდელი იღება. არადა, 

მასპინძელთა გასახდელი უფრო დიდ ინტერესს 

იწვევს. 

 

„ბარსას“ გასახდელის გაღება არ 

შეიძლება, თუმცა გეტყვით, რომ საკმაოდ 

ფართო ოთახია, 800 კვადრატულ მეტრზე 

დიდია. ძალიან დიდი ოთახია! კარადები ლურჯი 

და წითელი ფერებით არის მოხატული, ზედ იმ 

მოთამაშეთა გვარები წერია, რომლებიც მას 

წარსულში იყენებდნენ. გუნდის ახლანდელი 

ფეხბურთელები კარადას საკუთარი ნება-

სურვილის მიხედვით ირჩევენ. მაგალითად, 

მესის მარადონას ყოფილი კარადა აქვს 

არჩეული“, - ამბობს გიდი. 

 

 

 

 

„ბარსელონა“ მხოლოდ ფეხბურთი 

როდია. გამპერის ჩანაფიქრის მიხედვით, 

„ბარსელონას“ სახელით სპორტის სხვადასხვა 

სახეობების წარმომადგენლები უნდა 

გამოსულიყვნენ.  

 

როგორც ცნობილია, ტიტულოვანი 

საკალათბურთო გუნდის სრული სახელია 

„საფეხბურთო კლუბი „ბარსელონა ბასკეტი“. 

საკალათბურთო „განყოფილების“ გარდა, 

კატალონიელები „ბარსას“ ემბლემას 

ფუტსალში, ხელბურთში, როლიკების ჰოკეიში, 

მსუბუქ ტანვარჯიშსა და მხატვრულ ტანვარჯიშშიც 

იცავენ. გასულ სეზონში „ბარსელონამ“ სპორტის 

ყველა სახეობაში ერთად 12 ტიტული მოიგო, 

რაც რეკორდი არ გახლავთ. ორი წლის წინათ 

16 ტიტული მოიგეს. ამ ყველაფრის სანახავად 

„ბარსას“ მუზეუმს ეწვიოთ. უმჯობესია, ეს 

არასათამაშო დღეს მოახერხოთ. 
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ამერიკელმა სენატორებმა 

„რესპუბლიკური პარტიიდან“ მარკ კერკმა და 

დენ კოუტსმა ფიფას პრეზიდენტ იოზეპ ბლატერს 

რუსეთისთვის 2018 წლის მსოფლიოს 

ჩემპიონატზე მონაწილეობის უფლების 

ჩამორთმევის თაობაზე წერილი მიწერეს. 

 

 

 

 

„გთხოვთ, რომ სასწრაფოდ მოიწვიოთ 

ფიფას რიგგარეშე სხდომა, რომელზეც 

განხილული იქნება ფიფადან რუსეთის 

გარიცხვის საკითხი. ჩამოართვით რუსეთს 2018 

წლის მსოფლიოს ჩემპიონატის მასპინძლობის 

უფლება და მოხსენით ეს ნაკრები 2014 წლის 

ბრაზილიის მუნდიალიდანაც.  

 

ფიფას წესდების თანახმად, ქვეყნის ან 

ადამიანთა ჯგუფის მიმართ გამოვლენილი 

ნებისმიერი დისკრიმინაცია აკრძალულია და 

ისჯება ორგანიზაციის წევრობის სტატუსის 

შეჩერებით ან გარიცხვით.  

 

როგორც ვიცით, 1992 და 1994 წლების 

მსოფლიოს ჩემპიონატებზე იუგოსლავია 

ამგვარად დაისაჯა“, - ნათქვამია წერილში, 

რომელიც სენატორთა ოფიციალურ ვებ-

გვერდზე გამოქვეყნდა. 

გარდა ამისა, unian.net-ის თანახმად, 

უკრაინა დიპლომატური არხების მეშვეობით 

ევროკავშირს სთხოვს, რომ რუსეთს 2018 წლის 

მსოფლიოს ჩემპიონატის მასპინძლობის 

უფლება ჩამოართვან. 

 

 

 

„უკრაინამ ევროკავშირს სთხოვა, რომ 

ყირიმში არსებული ვითარების გამო, რუსეთის 

წინააღმდეგ გადამჭრელი პოლიტიკური, 

ეკონომიკური და ჰუმანიტარული მოქმედებები 

გაატაროს. 

 

უკრაინელები ევროკავშირს სთხოვენ, რომ 

რუსეთთან სავიზო რეჟიმის 

ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით მიმდინარე 

დიალოგი შეჩერდეს, გარდა ამისა, რუსეთს 2018 

წლის მუნდიალის ჩატარების უფლება 

ჩამოერთვას“, - unian.net-ი ციტირებს ერთ-ერთი 

ევროპელი დიპლომატის სიტყვებს, რომლის 

ვინაობაც არ სახელდება. 

 

მანამდე რუსეთისთვის 2018 წლის 

მსოფლიოს ჩემპიონატის მასპინძლობის 

უფლების ჩამორთმევის ინიციატივით ყოფილი 

სპორტული ჟურნალისტი და ამჟამად დეპუტატი 

იგორ მიროშნიჩენკო გამოვიდა. ამავეს 

მოითხოვდა უკრაინის საგანგებო და 

სრულუფლებიანი ელჩი მარკიან ლუბკივსკი. 
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ცნობილი კარიკატურისტის, ომარ მომანის ერთ-ერთი ბოლო კარიკატურა ჟოზე მოურინიოს 

სიტყვების გამოხმაურებაა. ფეხბურთის პორტუგალიელმა სპეციალისტმა იმის შესახებ ისაუბრა, თუ 

როგორ ემზადებიან სახელგანთქმული ფეხბურთელები დიდი მატჩებისთვის. 

„მადრიდის „რეალში“ მუშაობის პერიოდში, მატჩამდე რამდენიმე წუთით ადრე სარკის წინ ჩემი 

გუნდის ფეხბურთელთა მთელი რიგი დგებოდა. არადა, ამ დროს მსაჯი მათ უკვე უცდიდა. 

ახალგაზრდა მოთამაშეები საკუთარ თავზე ძალიან ზრუნავენ. მე 51 წლის ვარ და თუ ბავშვებთან 

მუშაობა მინდა, მათ უნდა გავუგო კიდეც“, - მოურინიოს სიტყვები Esquire-მა გამოაქვეყნა. 

  

 

           ლონდონის „არსენალის“ ნახევარმცველ მესუთ იოზილს ბრიტანელ ჟურნალისტებთან 

ურთიერთობა აერია (შეიძლება დალაგებული არც არასდროს ჰქონია). გერმანელი ფეხბურთელი 

მედიის წარმომადგენელთა კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა. 

           „კრიტიკა არ მადარდებს. სამი კვირის წინათ სრულიად განსხვავებულ რამეს წერდნენ, სამი 

კვირის შემდეგაც ასე იქნება. ეს მათი მუშაობის ნაწილია“, - აღნიშნა იოზილმა. 

          სწორედ ამ თემას ეხება მომანის კიდევ ერთი კარიკატურა. 
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            „ბარსელონაში“ გატარებული თითქმის 20-წლიანი პერიოდის შემდეგ, კარლეს პუიოლმა 

კლუბიდან აბარგება გადაწყვიტა. 

           „ბოლო ორი ოპერაციის შემდეგ, ჩემთვის რთული იქნებოდა იმ დონეზე დაბრუნება, რომელიც აქ 

თამაშისთვის არის აუცილებელი. ამიტომ, კონტრაქტის გაწყვეტის გადაწყვეტილება მივიღე“, - აღნიშნა 

პუიოლმა საგანგებოდ მოწყობილ პრესკონფერენციაზე.  

          კატალონიური გუნდის ფანები პუიოლს „კედელს“ უწოდებენ და როგორც ჩანს, მისი წასვლის 

შემდეგ „ბარსელონას“ დაცვის ხაზში საკმაოდ დიდი ხვრელი გაჩნდება. ამ ჰიპოთეზას ეძღვნება მომანის 

ეს კარიკატურაც. 

 

          დორტმუნდის „ბორუსია“ მიუნხენის „ბაიერნის“ ერთგვარ ფილიალად იქცა. ბავარიელებს 

ფინანსები ბლომად აქვთ და სასურველი მოთამაშის დაბევებაც არ უჭირთ. ჯერ მარიო გიოტცე იყო, 

შემდეგ რობერტ ლევანდოვსკი, ახლა კი საუბარი ილკაი გიუნდოგანზე მიდგა, რომელსაც „ბაიერნში“ 

კროოსის შესაძლო შემცვლელად მოიაზრებენ. მოგეხსენებათ, კროოსის მიმართ რამდენიმე წამყვანი 

კლუბი იჩენს ინტერესს და მიუნხენელები აქედანვე იჭერენ თადარიგს. 

           „ბაიერნის“ ხელმძღვანელმა კარლ-ჰაინც რუმენიგემ განაცხადა, რომ ბავარიელები „ბორუსიას“ 

დარბევაზე უარს არ არც ამჯერად იტყვიან. 

           „ბორუსიას“ ფეხბურთელების ტრანსფერზე უაზრო გადაწყვეტილება არასდროს არ მიგვიღია. 

დორტმუნდელებთან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. „ბორუსიას“ აღმასრულებელ დირექტორს გასულ 

ზაფხულს შევხვდი და ჩვენს შორის არსებული ყველა ცუდი გრძნობა დავივიწყეთ“, - აღნიშნა რუმენიგემ. 
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          ერთად გავიხსენოთ ლეგენდარული ფეხბურთელი, რომლებიც სულ მალე კარიერას 
დაასრულებენ და დამსახურებულ დასვენებას მოიწყობენ. 

 

ევროპული ფეხბურთის გულშემატკივრებს 

რაული 2012 წელს დაემშვიდობა, როდესაც 

ყატარულ „ალ-საადთან“ გააფორმა კონტრაქტი. 

ოფიციალურად ესპანელი კარიერის დასრულებას 

ზაფხულში აპირებს, როდესაც მას 37 წელი 

შეუსრულდება. ასაკი მისი პოზიციის 

ფეხბურთელისთვის საკმაოდ სოლიდურია, თუმცა 

ყატარის ჩემპიონატში 47 წლის რაულიც 

გამორჩეული იქნებოდა. შესანიშნავი კარიერის 

შედეგად უამრავი ადამიანის მოპოვებული 

სიყვარულის შემდეგ რაული დამსახურებულ 

პენსიაზე გადის. 

 

რაულის მსგავსი ისტორია კიდევ ერთ 

ლეგენდარულ ფეხხბურთელს აქვს. 2012 წელს 

ალესანდრო დელ პიერომ მშობლიური „იუვენტუსი“ 

დატოვა და კარიერის დასამთავრებლად 

ავსტრალიაში გაემგზავრა, სადაც ადგილობრივი 

„სიდნეის“ კაპიტანი და ლიდერი გახდა. იტალიელი 

უკვე 39 წლის არის და კარიერის დასრულების 

საკითხიც აქტუალური ხდება. 

 

კიდევ ერთი ვეტერანი, ფრანგი ტიერი ანრი 

გახლავთ. საკმაოდ შთამბეჭდავი ევროპული 

კარიერის განმავლობაში ფეხბერთელმა 

ფაქტობრივად ყველა ტიტულის მოგება მოახერხა. 

ანრი ლონდონის „არსენალის“ ლეგენდა გახდა, 

სადაც „რედ ბულსში“ ასპარეზობის დროს დაბრუნდა 

კიდევაც და მეთოფეებს რთულ პერიოდში 

დახმარების ხელი გაუწოდა. ზაფხულში ფრანგი 37 

წლის ხდება. მისი კლასიდან და ამერიკული ლიგის 

არც თუ ისე მაღალი დონიდან გამომდინარე, 

ფეხბურთელს თამაში არ უნდა გაუჭირდეს. მთავარი 

პრობელმა მოტივაციაშია... 

 

დაახლოებით ხუთი წელი იქნება, რაც 

საფეხბურთო საზოგადოება რაიან გიგზს პენსიაზე 

უშვებს, თუმცა უელსელს ასეთი აზრი თავში არც 

მოსვლია. რაიანი 40 წლის არის და 

გულშემატკივარს შესანიშნავი სპორტული ფორმით 

დღესაც აოცებს. თუმცა, საქმეს ისეთი პირი უჩანს, 

რომ მიმდინარე სეზონი ფეხბურთელისთვის 

უკანასკნელი იქნება. თანაც, „მანჩესტერიდან“ ალექს 

ფერგიუსონიც წავიდა, რომლის უდიდესი 

დამსახურებაც იყო გიგზის მრავალწლიანი 

საფეხბურთო კარიერა. ვარაუდობენ, რომ 

მომავალი სეზონიდან გიგზი მოიესის ასისტენტი 

გახდება. 

გიგზის მსგავსი ისტორია კიდევ ერთ ვეტერან, 

ხავიერ ძანეტის აქვს, რომელიც აგვისტოში 41 წლის 

გახდება. ხავიერი შესანიშნავ ფორმაშია და ფორას 

ბევრ ახალგაზრდა მოთამაშესაც მისცემს. 

ფეხბურთელის დიდი სპორტიდან წასვლას 2012/13 

წლების სეზონში ვარაუდობდნენ, რასაც მისი 

უმძიმესი ტრავმაც დაემატა. თუმცა, ძანეტიმ ყველა 

გააოცა, როდესაც კარიერის გაგრძელების თაობაზე 

გააკეთა განცხადება, ტრავმა მოიშუშა და მოედანს 

დაუბრუნდა. 

 

აპრილში რივალდოს 42 წელი შეუსრულდება! 

ბრაზილიელი უკვე დიდი ხანია უმაღლეს დონეზე 

აღად თამაშობს. მისი ბოლო სოლიდური კლუბი 

ბერძნული „აეკ“-ი იყო, სადაც რივალდო 2007/08 

წლების სეზონში თამაშობდა. ახლა ბრაზილიელი 

მშობლიურ „მოჟი-მირინში“ თავის შვილთან, 

რივალდინიოსთან ერთად თამაშობს. აღსანიშნავია, 

რომ რივალდო „მოჟი-მირის“ პრეზიდენტიც არის. 

 

 
 

2014  წლის  9 მარტი   თბილისი, საქართველო   (Fanebi.Com) 

    ჟურნალი Fanebi.com 

 

რედაქტორი:   ბექა დოგრაშვილი 

ჟურნალისტები:  ლევან ხარაზოვი,  ბექა დოგრაშვილი 
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