
31 януари 2015 г., брой 29 (7149) 19ФЕНЗОНА

рил поднесе титлата на тепсия на Си-
ти.

„Нямах късмет, за съжаление загу-
бихме. Но пък атмосферата и прежи-
вяването не могат да се сравнят с ни-
що. Бил съм на стадионите на Рединг,
Портсмут, Арсенал, Тотнъм – никъде
го няма това, което се случва на „Ан-
фийлд”. За съжаление обаче работа-
та ми е такава, че е много трудно да
се освободя през уикенда. А и едно
пътуване до Ливърпул означава да си
взема отпуск поне за 3 дни. Допълни-
телно транспортът не е евтин и биле-
ти за мачовете се намират трудно”,
обяснява цесекарят от Рединг, който
благодари на българския фенклуб на
Ливърпул, с чието съдействие всъщ-
ност успява да стъпи на митичния
стадион.

В работата си Павлов се сприяте-
лява с колега, с когото често са заед-
но по мачове. Даниел Уулгар е запа-
лен фен на Портсмут и не пропуска
да заведе българския си приятел на
мач на „Помпи”. Там пък Мирослав ус-
пява да се докосне до една от леген-
дарните фигури по английските ста-

диони изобщо – Джон Антъни Портс-
мут Футбол Клуб Уестууд. Да, това е
истинско име и то принадлежи на
един иначе тих продавач от антик-
варна книжарница, който обаче се
преобразява, когато дойде време за
мач на „Помпи”.

На двубоя между Портсмут и Ол-
дършот нашият сънародник се доби-
ра до агитката на домакините и се за-
познава с Джон, който остава с впе-
чатление, че Миро споделя същите
пристрастия като него. Срещата е
увековечена в снимка.

Негови приятели от Англия пък са
фенове на Арсенал и често са на ста-
диона, като Мирослав им е правил
компания. Павлов никога не е имал
проблеми с враждебни привържени-
ци на други клубове. „Пътуваш си във
влака, ти си с шалчето на твоя отбор
и седите един до друг с фен на другия
отбор, няма никакъв проблем. Когато
играхме в Лондон за Купата с Арсе-
нал, бях седнал сред тяхната публика
с екип на Ливърпул. Ний нищо не ми
е казвал и не ме е заплашвал”, кате-
горичен е Павлов.
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- Кога напусна България и

защо реши да се установиш
във Великобритания? Има
ли нещо общо емиграцията
ти и с футболната страст?
- Напуснах България през 2007
година. Причините за това са
известни - икономическото по-
ложение в страната ни и не-
възможността за нормален
живот за мен и моето семейст-
во. Освен това мечтаех да дой-
да тук още от малък. Именно
футболната страст и местната
фен култура бяха магнетични
за мен още от 90-те години.
Опитах да го направя и през
1995-а, но не успях да стъпя
на Острова.
- По какъв начин се отрази

преместването на запалян-
ковската страна у теб? По-
малко ли ходиш по мачове в
сравнение с преди или нап-
ротив?
- Аз бях сравнително добре

подготвен за футболния живот
тук. Още от малък следях фут-
болните мачове по радио BBC
Five Live, което по това време
беше единственият начин да
се доближа до любимия отбор
от Острова! В моя роден град 

имаше само
няколко места,
снабдени със

сателитни чинии

А ние, феновете на английския
футбол от зората на Висшата
лига, плащахме, за да гледаме
някой мач през уикенда. Чете-
нето на литература и в част-
ност вестник “Албион” ми по-
могнаха да се образовам и да
дойда доста добре подготвен
за английската трибуна, а и не
само... Всичко това допринесе
да понауча езика и да се уст-
роя тук. Донякъде планирано,
макар и на по-късен етап, ид-
ването ми тук дообогати опита
ми по трибуните. Мачовете ми
тук все пак са значително по-
малко от тези в България – все
пак съм рекордьор в следване-
то на Локо (Горна Оряховица) в
„А“ група!
- Кой е любимият ти отбор в

Англия? Едва ли си го изб-
рал чак когато си емигри-
рал...

- Фен съм на Манчестър

Юнайтед още от 1991
година, когато ме
грабна с великата по-
беда над тогавашния
също много класен
отбор на Барселона в
Ротердам за вече не-

съществуващата Купа на
носителите на купи. Спомням
си кинжалните завършващи
удари на Марк Хюз и страхот-
ната игра на Лий Шарп по кри-
лото. Да бъда съвременник на
тоталната доминация на моя
любим отбор, да се наслажда-
вам на Кинг Ерик (б.р. Канто-
на) и новоизлюпения тогава
Райън Гигс - просто безценно!
Единствено съжалявам, че не
дойдох по-рано, за да бъда
пряк свидетел на тези наисти-
на велики моменти.
- Как би описал футбола и

средата му  в Англия?
- Качеството на любимата иг-

ра се понижи - лично за мен
доста драстично! Парите из-
местиха всичко, което беше
магнетично за феновете преди
години. Заради високите цени
за вече модерните и обезопа-
сени, изцяло седящи стадиони,
както и заради супер строгите
и на моменти смешни наказа-
ния хората копнеят за 80-те и
90-те години. Сега например

получаваш
забрана за

мачове, ако
псуваш

на трибуните. Забелязва се оп-
ределен отлив от стадионите,
като дори при шампионите
Ман Сити се виждат празни
места на домакинските мачо-
ве. Колкото до моя любим от-
бор, то Юнайтед регистрира
доста ниска посещаемост при
гостувания - нещо невиждано
в последните 20 години! Но все
още трудно се намират билети
за мачовете, особено за тези
навън. Цените на транспорта
също не са много приятни, пък
и за мен дори домакинствата
на „Олд Трафорд” са свързани
с доста разходи, тъй като жи-
вея в Лондон. Затова предпо-
читам да гостувам с любимия
отбор и най вече да го дебна,
когато идва в столицата. А и в
тези мачове подкрепата е мно-
го по-неистова, оттам и мачо-
вете са много по-зрелищни.
Всичко на всичко 

мачовете ми
се ограничават
до 5-6 на сезон

Но са ми достатъчни, тъй като
съм привърженик на качество-

то, а не на количест-
вото.
- Покрай ходенето

на мачове успя ли
да завържеш кон-
такти и приятелст-
ва с местните фе-
нове? Само на ста-
диона ли се сре-
щате, или се виж-
дате в бара за по
бира, например?
- Да, имам прияте-

ли в Лондон и, ес-
тествено, повечето
от тях са фенове на
столичните отбори.
Доста близък човек
за мен е фен на
Челси. Поддържаме
контакти и извън
стадиона, разбира
се. Ходим на по би-
ра от време навре-

ме и естествено темата е само
и единствено футбол. Разказ-
ват ми доста интересни неща
от миналото и проявяват наис-
тина голям интерес към доско-
ро забуления в неизвестност
бивш соцлагер.
- Поддържаш ли контакти и с
други българи, ходите ли за-
едно на мач?
- Естествено. Дружа с привър-
женици на Милоул, КПР, Лийдс
и други. Ходя с тях по мачове
най-вече тук, в Лондон. Много
често посрещам и гости от
България и цял свят - мои при-
ятели, които са фенове на анг-
лийски отбори и искат да ги во-
дя за първи път на любимите
им стадиони, което си е супер
преживяване! Живея в близост
до „Уайт Харт Лейн”, което
прави Тотнъм мой „местен от-
бор”, ха-ха... Имам доста добри
приятели от техните запалян-
ковци. Наскоро срещнах една
„шпора“ от Америка. Човекът
дойде специално за мач и ги
гледа за пръв път.
- Би ли описал някое свое

по-екстремно или любопит-
но изживяване на мач в
чужбина?
- Имал съм няколко интересни

случки при гостуванията на
Юнайтед. Всички много добре
знаят колко мразен е този от-
бор и ако отидете на места ка-
то Кардиф, Лийдс, Стоук, Ню-
касъл, ще разберете за какво
говоря. Да съм бил застрашен
- не бих казал, но преди годи-
ни попаднах сред една от
крайните групировки на Юнай-
тед - MIB (Men In Black), на гос-
туване в Лийдс за Купата на
Англия. Преди и по време на
мача атмосферата беше враж-
дебна, но това беше нищо в
сравнение със събитията след
края! Въпреки огромните мер-
ки за сигурност феновете на
Лийдс не спряха да търсят
провокациите и на моменти ус-
пяваха да пробият кордона.
Истинската омраза беше прид-
ружена с 

всякакви
предмети,

които успяха
да хвърлят

по нас!

След това разбрах от фенове
на „червените дяволи”, че тези
от Лийдс са били страшно ра-
зярени заради предишна случ-
ка с групировката „Мъже в чер-
но”, в която те са отчели „ре-
зултат” срещу Лийдс. В случая
бях замесен в така наречената
„Война на червената и бялата
роза”.

Страстта по най-великата игра 
помага на родната диаспора 
да се вмести в размерите на 

житейския терен в Англия

МИРО ДЕБЮТИРА
НА „АНФИЙЛД” ПРИ...
ПОДХЛЪЗВАНЕТО НА ДЖЕРАРД

МИРО ДЕБЮТИРА
НА „АНФИЙЛД” ПРИ...
ПОДХЛЪЗВАНЕТО НА ДЖЕРАРД

СЛЕДВАМ
ЮНАЙТЕД ПРИ ГОСТУВАНИЯТА, 
БЯХ ВЪВЛЕЧЕН ВЪВ 
„ВОЙНАТА НА РОЗИТЕ”

„ЖЕЛЕЗНИЧАРЯТ“ ТОШ:

Имам приятели от агитката на Челси,
интересно им е какво се случва у нас

Тош живее в Лондон повече от 7 годи-

ни. Някога един от най-активните фе-

нове в агитката на Локомотив (Горна

Оряховица), сега той съчетава ежедне-

вието със страстта си към британския

футбол. Без, разбира се, да е забравил

за любовта към „железничарите”, кои-

то са хит в „Б“ групата ни (втори след

есента на точка от лидера Монтана).

Миро и легендарният
фен на Портсмут Джон


