


ՍՊՈՐՏԸ, ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԵՎ ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆ 
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

XX ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ

Հայկ Դեմոյան

Ս պոր տը, ազ գա յին և հա սա րա կա կան մյուս ինս տի տուտ նե րի հետ մեկ տեղ, բազ-
մազգ պե տութ յուն նե րում ազ գա յին և  էթ նիկ ինք նութ յան ու րույն հատ կա նիշ ներ ձևա-
վո րող և ներ կա յաց նող հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան ո լորտ նե րից է, ո րը կար-
ևոր խթան է ազ գայ նա կա նութ յան ձևա վոր ման, ազ գա միջ յան մրցակ ցութ յան և  այդ 
նույն ինք նութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յան դրսևոր ման ու շեշ տադր ման գոր ծըն թաց-
նե րում: Տար բեր երկր նե րում սպոր տը և մարմ նակր թութ յունն ազ գա յին ինք նա տի-
պութ յու նը ձևա վո րող, հայ րե նա սի րա կան դաս տիա րա կութ յան և նույ նիսկ ե րի տա-
սարդ սերն դին ռազ մա մոլ տրա մադ րութ յուն նե րով վա րա կե լու և  այս կերպ տար բեր 
ու ժե րի և  ա ռա ջին հեր թին իշ խող քա ղա քա կան վեր նա խա վի կող մից օգ տա գործ վող 
գոր ծիք ներ են: Ա վե լին, ո րոշ սպոր տաձ ևեր նույ նիսկ դար ձել են այս կամ այն երկ րի 
ազ գա յին ինք նութ յան բաղ կա ցու ցիչն ու բնո րո շի չը, ինչ պես օ րի նակ` բրա զի լա կան 
ֆուտ բոլ, կա նա դա կան հո կեյ և  այլն: 

Մեր օ րե րում սպոր տը, մար զա կան մրցա շա րերն ու օ լիմ պիա կան խա ղե րը, դառ-
նա լով ազ դե ցիկ խորհր դան շա կան գոր ծոն ներ, ո րո շիչ ու կար ևոր դե րա կա տա րութ յուն 
ու նեն տե ղա կան և հա մաշ խար հա յին գոր ծըն թաց նե րում` ո րո շա կիո րեն նե րազ դե լով 
քա ղա քա կան, տնտե սա կան, մշա կու թա յին հա րա բե րութ յուն նե րի վրա: Ս պոր տը դար-
ձել է հա մաշ խար հա յին քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի բաղ կա ցու ցի չը, իսկ սպոր տա-
յին մրցակ ցութ յու նը, հատ կա պես ֆուտ բո լում, վե րած վել է լուրջ գոր ծո նի ազ գա յին ու 
պե տա կան ինք նութ յանն ա ռանձ նա հա տուկ շեշ տադ րում և հե ղի նա կութ յուն ա պա հո-
վե լու ա ռու մով:

Այս պի սով, կա րող ենք ա սել, որ սպոր տը` որ պես հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ-
յան ո լորտ, վե րած վել է ազ գա յին ինք նութ յան և հա վա քա կա նութ յան ձևա վոր ման 
և  այն ար տա քին աշ խար հին ներ կա յաց նե լու կար ևոր մի այ ցե քար տի: Ա վե լին, այն 
դիտ վում է նաև որ պես կար ևոր գոր ծոն պե տութ յուն նե րի տրոհ ման կամ վե րա միա-
վոր ման գոր ծըն թաց նե րում1:

Անժխ տե լի է, որ մեր օ րե րում սպոր տա յին մրցակ ցութ յու նը դար ձել է նաև միջ պե-
տա կան և  ազ գա միջ յան հա րա բե րութ յուն նե րում լրա ցու ցիչ ա ռա վե լութ յուն ներ ձեռք 
բե րե լու կար ևոր մի ջոց:

***

Օս ման յան կայս րութ յու նում հայ կա կան սպոր տա յին ու մարմ նակր թա կան ա կումբ-
նե րի ու միութ յուն նե րի զար գաց ման պատ մութ յու նը սկսվում է XX դա րի սկզբնե րից, երբ 
ձևա վոր վե ցին ա ռա ջին մարմ նա մար զա կան խմբակ նե րը, և  ի հայտ ե կան ա ռա ջին հայ 

1 Տե՛ս Houlihan Barrie , Sport, National identity and Public Policy, “Nations and Nationalism”, 3, (1), (1997),
էջ 113։
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մար զիկ նե րը: Ա վե լի վաղ հայ կա կան վար ժա րան ներ էին ներ մուծ վել մարմ նա մար զութ-
յան դա սըն թաց ներ՝ ա ռողջ ու կեն սա խինդ սե րունդ դաս տիա րա կե լու հրա մա յա կա նով: 
Կայս րութ յու նում մարմ նակր թա կան շարժ ման զար գա ցու մը, չնա յած քրիս տոն յա հպա-
տակ նե րի դեմ կի րառ վող խտրա կա նութ յա նը և բռ նութ յուն նե րին, հետ ևանք էր ա ռա ջին 
հեր թին հայ և հույն ազ գաբ նակ չութ յան շրջա նում տե ղի ու նե ցող ար դիա կա նաց ման գոր-
ծըն թաց նե րի և թե լադր ված էր ո րո շա կի ներ հա մայն քա յին պա հանջ մունք նե րով: 

XX դա րի սկզբնե րին Պոլ սում և Զմ յուռ նիա յում ձևա վոր վե ցին ա ռա ջին հայ կա-
կան սպոր տա յին ա կումբ նե րը: Այս ըն թաց քում աս պա րեզ ի ջան նաև մաս նա գի տա-
կան կրթութ յուն ստա ցած մար զիկ ներ Գ րի գոր Հա կոբ յա նը, Շա վարշ Ք րիս յա նը, 
Վա հան Չե րա զը, Մկր տիչ Մկր յա նը և  այլք, ով քեր կար ևոր դե րա կա տա րութ յուն 
ու նե ցան օս մա նահ պա տակ հա յե րի շրջա նում սպոր տի զար գաց ման ու նրա նկատ-
մամբ հե տաքրք րութ յուն ա ռա ջաց նե լու գոր ծում:

Օս ման յան կայս րութ յան անդ րա նիկ սպոր տա յին պար բե րա կա նի` 
« Մարմ նա մար զի» հրա տա րա կու մը (1911-1914 թթ.) նշա նա վոր մար զիկ Շա վարշ 
Ք րիս յա նի ջան քե րով լրա ցու ցիչ ազ դակ էր Պոլ սի, Արևմտ յան Հա յաս տա նի, Կի լի-
կիա յի և  այլ վայ րե րում բնակ վող հայ ե րի տա սար դութ յան շրջա նում սպոր տի և 
մարմ նակր թութ յան հան դեպ հե տաքրք րութ յան ավելացման հա մար:

Կայս րութ յան մար զա կան տա րեգ րութ յան մեջ յու րա հա տուկ դրվագ էր 1912 թ. 
Ս տոկ հոլ մի հին գե րորդ մի ջազ գա յին օ լիմ պիա կան խա ղե րին եր կու հայ մար-
զիկ նե րի՝ Վահ րամ Փա փազ յա նի և Մկր տիչ Մկր յա նի մաս նակ ցութ յու նը: Այն, 
խորհրդան շա կան լի նե լուց զատ, նոր մեկ նա կետ դար ձավ մար զա կան կյան քի հան-
դեպ լուրջ հե տաքրք րութ յուն ձևա վո րե լու և մաս նակ ցութ յուն ա պա հո վե լու տե սանկ-
յու նից: Դ րա դրսևո րում նե րից էին Պոլ սի և գա վա ռի հայ կա կան ա կումբ նե րի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ և նույ նիսկ Պոլ սո Հա յոց պատ րիար քի հո վա նա վո-
րութ յամբ կազ մա կերպ ված Հայ կա կան օ լիմ պիա կան խա ղե րը:

Օս ման յան կայս րութ յու նում սպոր տի և մարմ նակր թութ յան տա րած մանն ու զար-
գաց մա նը զու գըն թաց խո րա նում էր նաև թուր քա կան ազ գայ նա մո լութ յու նը կայս րութ-
յան հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան հա մար յա բո լոր ո լորտ նե րում` հիմ նա կան նպա-
տակ ու նե նա լով ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի տնտե սա կան, մշա կու թա յին և 
կր թա կան ա ռա ջա տար դիր քե րի դեմ պայ քա րը և ն րանց դուրսմ ղումն այդ ո լորտ նե րից: 
Ե րիտ թուրք ազ գայ նա մոլ կա ռա վա րող նե րի այս քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա կան նպա-
տա կը թուր քա կան տար րի գե րա կա յութ յան ա պա հո վումն էր Օս ման յան կայս րութ յու-
նում2:

Այդ քա ղա քա կա նութ յունն իր ար տա հայ տութ յունն ստա ցավ նաև սպոր տի և 
մարմ նակր թութ յան ո լոր տում: Ն ման մրցակ ցող ազ գայ նա կա նութ յան հա մա տեքս-
տում պետք է դի տար կել հայ և թուրք սպոր տա յին և մար զա կան կյան քի զար գաց-
ման ըն թաց քում եր ևան ե կած ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան եր ևույթ նե րը, ինք նաքըն-
նա դա տութ յունն ու նույ նիսկ մրցում նե րի ժա մա նակ տե ղի ու նե ցած բա խում նե րը:

2 Տե՛ս Br yc e James,  T he Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-1916, London, Joseph 
Causton & Sons, 1916, էջ 3:
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Մարմ նակր թա կան ու մար զա կան կյան քի աշ խու ժա ցումն Օս ման յան կայս րութ-
յու նում չէր կա րող չհա րու ցել ե րիտ թուր քա կան ծայ րա հեղ ազ գայ նա մոլ կա ռա վա րիչ-
նե րի ան հանգս տութ յունն ու դժգո հութ յու նը, քան զի հայ մար զիկ նե րի հա ջո ղութ յուն-
ներն ու հայ կա կան մար զա կան կյան քի զար գա ցու մը հա կադր վում էին թուրք ազ գին 
բո լո րից բարձր դա սե լուն ուղղ ված պաշ տո նա կան քա ղա քա կա նութ յա նը: Ա ռա ջին 
աշ խար հա մար տի նա խօ րեին ե րիտ թուր քե րը թուր քա կան մար զա կան կյան քը լիո-
վին վե րաձևե ցին իթ թի հա տա կան ո գով` այդ կերպ ձգտե լով ա ռա վե լութ յան հաս նել 
քրիս տոն յա փոք րա մաս նութ յուն նե րի ա ռա վել զար գա ցած մար զա կան կա ռույց նե րի 
ու ցու ցա նիշ նե րի նկատ մամբ:

Ե րիտ թուր քե րի քա ղա քա կա նութ յան հետ ևան քով ազ գայ նա մոլական տրա մադ-
րութ յուն նե րի սրաց մա նը հա մըն թաց սպոր տը և ֆի զի կա կան կրթութ յու նը դիտ վե-
ցին որ պես թուր քա կան ազ գա յին ինք նութ յան ձևա վոր ման և ձ ևա կերպ ման կար ևոր 
ա տաղձ և հա մախմ բող մի ջոց:

Հատ կան շա կան է, որ ա կումբ նե րի ու մար զա կան միութ յուն նե րի ձևա վո րու մը՝ 
որ պես հա սա րա կա կան կյան քի ինք նու րույն հաս տա տութ յուն ներ, ո րո շա կիո րեն 
սահ մա նա փա կե լով պե տութ յան վե րահս կո ղութ յան մե նաշ նոր հը, ստեղ ծում էր 
ան հատ նե րից ու խմբե րից բաղ կա ցած մար մին ներ, որ տեղ պե տութ յու նը պա հանջ-
նե րի ու շա հե րի միանձն յա ար տա հայ տո ղը չէր: Ե րիտ թուր քե րի պա րա գա յում, 
սա կայն, այդ վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզ մը դրսևոր վեց իթ թի հա տա կան նե րի կող-
մից նոր ա կումբ նե րի ստեղծ ման կամ ար դեն իսկ գոր ծող ա կումբ նե րը գլխա վո րե լով` 
դրանց նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յուն հաս տա տե լու տես քով: Ան կաս կած, թուր քա-
կան գաղտ նի ոս տի կա նութ յունն ու շիու շով հետ ևել է նաև հայ կա կան, հու նա կան և  
այլ ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից կազմ ված ա կումբ նե րի գոր ծու նեութ յա նը՝ 
դրանց գո յութ յու նը դի տե լով որ պես լուրջ մար տահ րա վեր:

XX դա րի սկզբին տե ղի ու նե ցած պա տե րազմ նե րում կրած պար տութ յուն նե րը և 
տա րած քա յին կո րուստ նե րը հո գե բա նա կան ծանր ազ դե ցութ յուն գոր ծե ցին Օս ման-
յան կայս րութ յու նում ապ րող մահ մե դա կան մե ծա մաս նութ յան վրա՝ ման րակր կիտ 
քննարկ ման ա ռար կա դարձ նե լով դրանց պատ ճառ նե րի ու հետ ևանք նե րի վե րաց-
ման հա մար գոր ծուն քայ լեր ու մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու հար ցը: Այս հա մա պատ կե-
րում մարմ նակր թութ յու նը և ս պոր տա յին կյան քի զար գա ցու մը թուր քե րի շրջա նում 
դիտ վե ցին կար ևոր ու ո րո շիչ մի ջոց՝ մրցակ ցող ու հաղ թա կան «նոր թուր քի» կեր-
պա րը ձևա վո րե լու հա մար:

Այս զար գա ցում նե րի հա մա տեքս տում հստա կո րեն նշմա րե լի են եր կու տար-
բեր` հայ կա կան և թուր քա կան տես լա կան նե րը սպոր տի և մարմ նակր թութ յան 
զար գաց ման ու սկաու տա կան շարժ ման տա րած ման մի ջո ցով նոր սե րունդ կրթե-
լու և պե տա կա նութ յան հզո րաց ման գոր ծին նպաս տե լու ա ռում նե րով: Դ րանք, 
հա մար յա չհատ վե լով, զու գա հեռ զար գա ցող շար ժում ներ էին, ո րոնք, գոր ծե լով ու 
հիմ նա վոր վե լով լիո վին բևե ռա ցած պայ ման նե րում, այդ կերպ ուր վագ ծում էին այս 
ո լորտ նե րում գո յութ յուն ու նե ցող ա ռան ձին` հայ կա կան և թուր քա կան օ րա կար-
գե րի գո յութ յու նը: 
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Պետք է նշել, որ 1908 թ. ե րիտ թուր քա կան հե ղաշր ջու մից հե տո հայ կա կան դիս-
կուր սում բա վա կան հա ճախ օգ տա գործ վող «հայ րե նիք» կամ «ծա ռա յութ յուն հայ րե-
նի քին» եզ րույթ ներն ուղ ղա կի վե րա բե րում էին Օս ման յան կայս րութ յա նը, սա կայն 
ա վե լի ուշ «հայ րե նիք» հաս կա ցութ յու նը կրեց վե րա ցա կան և  ան հաս ցե բնույթ` վե րած-
վե լով եր ևա կա յա կան ու չո րո շա կիաց ված մի հաս կա ցութ յան:

1911 թ. Օս ման յան կայս րութ յան քրիս տոն յա հպա տակ ներն ի րա վունք ստա ցան 
ծա  ռա յե լու թուր քա կան բա նա կում, և հա յազ գի սպա նե րի ա ռա ջին շրջա նա վարտ-
ներն ար դեն իսկ ի րենց մաս նակ ցութ յու նը բե րե ցին ու աչ քի ըն կան 1912-1913 թթ. 
Բալ կան յան պա տե րազմ նե րում: Հայ կա կան մար զա կան շրջան նե րին ևս խորթ 
չէր այն մո տե ցու մը, որ սպոր տի և մարմ նա մար զութ յան մի ջո ցով ա ռողջ քա ղա-
քա ցի ներ պատ րաս տե լու ձգտու մը չպետք է ինք նան պա տակ լի նի, այլ նպաս տի 
նրան հե տա գա զին վո րա կան ծա ռա յութ յա նը նա խա պատ րաս տե լուն: Այս ա ռու մով 
« Մարմ նա մարզ» հան դե սի խմբա գիր Շա վարշ Ք րիս յա նը պար բե րա կա նի երկ րորդ 
հա մա րում գրում է. «… Վար ժա րան նե րու մէջ պէտք է պար տա ւո րիչ դարձ նել մարմ-
նա մար զի և զի նուո րա կան տար րա կան շար ժու ձե ւե րուն վար ժու թիւն նե րը: Զի նուո-
րու թեան ա տեն նո րա կոչ զի նուո րի մը ա մէ նէն ա ւե լի նե ղու թիւն պատ ճա ռող խնդի-
րը կար գա պա հու թեան ո գին է, միւս մե քե նա կան շար ժում նե րը շատ դիւ րու թեամբ 
կ’ըմբռ նուին: 

Վար ժա րան նե րուն մէջ պէտք է դպրո ցա կան գու մար տակ ներ (bataillions scolaires) 
կազ մա կեր պել ու այս պէս պատ րաս տել ա պա գայ զի նուոր ցու ներ, ո րոնք ժպտե րես 
պի տի պա տաս խա նեն զօ րա կո չին, և  ո րոնք ա նուղ ղա կի կեր պով պատ ճառ պի տի 
ըլ լան զի նուո րա կան ծա ռա յու թեան տե ւո ղու թեան նուազ ման» 3: 

Մեկ այլ տեղ, անդ րա դառ նա լով սկաու տա կան երդ մա նը, Շ. Ք րիս յա նը գրում 
է. « Մեր եր դու մը շատ կարճ պի տի ըլ լայ, այդ եր դու մը կպար տադ րէ` պա տուոյ 
վրայ երդ նուլ ազ գին ու հայ րե նի քին ո րե ւէ կեր պով օգ տա կար ըլ լա լու, ես այժմ այս 
եր դու մը գի տակ ցօ րէն կ’ը նեմ, այս եր դու միս տակ կը ստո րագ րեմ…»4: 

Որ պես այս գոր ծըն թա ցի շա րու նա կութ յուն՝ օս ման յան կա ռա վա րութ յու նը ֆի զի-
կա կան դաս տիա րա կութ յան դա սըն թաց նե րը դարձ րեց պար տա դիր թուր քա կան 
բո լոր վար ժա րան նե րում: Ա վե լին, պա տե րազ մից ա ռաջ ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա-
րութ յու նը Լոն դո նից հա տուկ մաս նա գետ ներ հրա վի րեց՝ սկաու տա կան շար ժու մը 
մահ մե դա կան վար ժա րան նե րում տա րա ծե լու հա մար` մինչ այդ պատ վի րակ ներ 
ու ղար կե լով ար տա սահ ման` տե ղում այդ շարժ ման բուն էութ յանն ու նպա տակ նե րին 
ծա նո թա նա լու հա մար: Կար ևո րե լով սկաու տա կան շար ժումն ա պա գա զին վոր ներ և 
ս պա ներ պատ րաս տե լու գոր ծում՝ Էն վեր փա շան դար ձավ թուրք բոյս կաու տա կան 
կազ մա կեր պութ յան ղե կա վա րը:

Ե րիտ թուր քե րի ջան քե րով ստեղծ ված ա ռա ջին զուտ թուր քա կան սպոր տա-
յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը կի սա ռազ մա կա նաց ված կա ռույց ներ էին, ո րոնց 
հիմ նա կա նում ան դա մակ ցում էին Բալ կան յան և թուրք-ի տա լա կան պա տե րազմ-

3 «Մարմնամարզ», Ա տարի, թիվ 2, մարտ,  1911:
4 «Մարմնամարզ», Գ տարի, թիվ 1, հունվար, 1913:
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նե րին մաս նակ ցած զին վո րա կան նե րը: Այդ պի սի կազ մա կեր պութ յուն նե րից էր 
« Թուր քա կան ու ժի միութ յու նը» (Türk Gücü Cemiyeti), որն ստեղծ վեց 1913 թ. ամ ռա-
նը, և  ո րը նպա տակ ու ներ զար գաց նե լու ֆի զի կա կան կրթութ յու նը և ս պոր տա յին 
մար զաձ ևե րը թուրք ե րի տա սար դութ յան շրջա նում: Այս կազ մա կեր պութ յան մաս-
նաճ յու ղե րը բաց վե ցին ոչ միայն Ս տամ բու լում, այլև կայս րութ յան մյուս քա ղաք նե-
րում: Դ րանց գոր ծու նեութ յու նը հիմ նա կա նում նպա տա կաուղղ ված էր «բա րե լա-
վե լու թուր քե րի ա ռող ջա կան վի ճա կը, թար մաց նե լու նրանց ֆի զի կա կան զո րութ-
յու նը և  ա ճեց նե լու ակ տիվ սե րունդ ներ, ով քեր դի մաց կուն կլի նեն դժվար ժա մա-
նակ նե րի հա մար» 5:

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօր յա կին ե րիտ թուրք ազ գայ նա մո լ ներ Զիա Գ յո-
քալ փի և ռազ մա կան նա խա րար Էն վեր փա շա յի ջան քե րով ստեղծ վեց մեկ այլ մարմ-
նա մար զա կան կազ մա կեր պութ յուն՝ «Օս մա նա կան ու ժի ըն կե րակ ցութ յու նը» (Osmanlı 
Güç Dernekleri), որն իր առջև գրե թե նույն նպա տակ ներն էր դրել, ինչ նա խոր դը: 
Մարմ նակր թութ յան և ս պոր տի զար գա ցումն ա ռա վել արդ յու նա վետ դարձ նե լու 
հա մար ռազ մա կան նա խա րար Էն վեր փա շան Գեր մա նիա յից մաս նա գետ ներ հրա-
վի րեց Պո լիս` սպոր տա յին և մարմ նակր թութ յան ո լոր տում աշ խա տանք ներ տա նե լու 
հա մար: Այդ պի սի հրա վիր ված մաս նա գետ նե րից էր Ֆոն Հոֆ ֆը, ով 1916 թ. ապ րի-
լին ստեղ ծեց «Ե րի տա սար դա կան ըն կե րակ ցութ յուն ներ» կազ մա կեր պութ յու նը, ո րի 
փոխ նա խա գա հը, ի դեպ, դար ձավ Սե լիմ Սըր րը Թար ջա նը6:

Այս ըն կե րակ ցութ յու նը գոր ծում էր եր կու ա ռան ձին կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
մի ջո ցով, ո րոն ցում ընդգրկ ված էին տա րի քա յին տար բեր խմբե րի ե րի տա սարդ ներ` 
«Ու ժեղ նե րի ըն կե րակ ցութ յան» (Gürbüz Derneği) մեջ` 12-ից 17 տա րե կան պա տա նի-
ներ և «Ա ռողջ նե րի ըն կե րակ ցութ յան» (Dinç Derneği) մեջ` 17-ից բարձր տա րիք ու նե-
ցող ե րի տա սարդ ներ: Այս կազ մա կեր պութ յուն նե րը կոչ ված էին թուրք ե րի տա սարդ-
նե րին, մինչև նրանց զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նը, տալ անհ րա ժեշտ գի տե լիք ներ 
մարմ նակր թա կան ու նա կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ: «Ե րի տա սար դա կան ըն կե րակ-
ցութ յուն նե րի» ցան ցը շատ ա րագ տա րած վեց կայս րութ յան տա րած քով մեկ՝ կարճ 
ժա մա նա կում ստեղ ծե լով 706 մաս նաճ յուղ, ո րից 351-ը` քա ղաք նե րում, իսկ 355-ը՝ 
նա հանգ նե րում: Ե րիտ թուր քա կան կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ ներն ի րենց ակ տիվ 
մաս նակ ցութ յունն էին բե րում թուր քա կան մար զա կան ա կումբ նե րի կազ մա կերպ-
ման գոր ծում՝ ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լով դրանց գոր ծու նեութ յանն ու թուրք մար-
զիկ նե րի մաս նակ ցութ յա նը տար բեր մի ջազ գա յին ու տե ղա կան մրցում նե րին ու 
ա ռաջ նութ յուն նե րին: Ի դեպ, Էն վեր փա շան ան ձամբ հան դես էր գա լիս քա րոզ չի 
դե րում՝ ե րի տա սար դա կան այս կազ մա կեր պութ յուն նե րի ան դամ նե րին « Միութ յուն 
և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կու սակ ցութ յանն ան դա մակ ցե լու կո չե րով7: 

5 Cüneyd Okay, Sport and Nation-Building: Gymnastics and Sport in the Ottoman State and the Com-
mittee of Union and Progress, 1908-18, “The International Journal of the History of Sport”, 2 0, (1) (2003), 
p. 153։ 
6 Նույն տեղում, էջ 154։
7 Նույն տեղում:
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Ս պոր տը, մարմ նակր թութ յունն ու սկաու տա կան շարժ ման գա ղա փա րա խո սութ-
յան ներ մու ծու մը և հար մա րե ցու մը օս ման յան ի րա կա նութ յա նը ե րիտ թուր քե րի կող-
մից գոր ծի դրվե ցին այ լազ գի նե րից զատ վե լու և թուրք ազ գի ինք նութ յան ձևա կերպ-
ման ու հա վա քա կա նութ յան ամ րապնդ ման հա մար: Այս հան գա ման քը շատ կար ևոր 
մի դրվագ է հե տա գա մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում քրիս տոն յա փոք րա մաս նութ-
յուն նե րի նկատ մամբ ցե ղաս պա նութ յան քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման և  ի րա գործ ման 
հա մար, քա նի որ բուն ցե ղաս պա նա կան գոր ծըն թա ցը են թադ րում է նաև թի րախ խմբի 
ա ռանձ նա ցում և  օ տա րում՝ որ պես կար ևոր պայ ման հե տա գա գոր ծո ղութ յուն նե րի 
կի րառ ման հա մար:

Հայ կա կան և թուր քա կան ա կումբ նե րի և թի մե րի ա նուն նե րը ևս ցու ցիչ են ազ գայ-
նա մո լա կան տրա մադ րութ յուն նե րի զար թոն քի ա ռու մով և  ակն հայ տո րեն ազ դա րա-
րե ցին անց յա լի հե րոս նե րի և «պատ մութ յան մուտ քը» սպոր տի աս պա րեզ: Այս պես, 
հայ կա կան ֆուտ բո լա յին թի մերն ու ա կումբ ներն ան վա նա կոչ վում էին հայ թա գա-
վոր նե րի կամ հին հայ կա կան դի ցա րա նի աստ ված նե րի ա նուն նե րով: Պա կաս կար-
ևոր չէր նաև աշ խար հագ րա կան ա նուն նե րի կի րա ռու մը, ո րը ժա մա նա կի ըն թաց-
քում սրա նա լու էր մրցակ ցութ յան պայ ման նե րում՝ լրա ցու ցիչ խթա նե լով «մենք»-ի ու 
«նրանք»-ի հա կադ րութ յու նը:

Ս կաու տա կան շարժ ման՝ որ պես մարմ նակր թա կան և ս պոր տա յին կյան քի բաղ-
կա ցուց չի, ի հայտ գա լը տար բեր ըն կա լում ներ և մեկ նա բա նութ յուն ներ ա ռա ջաց-
րեց հայ կա կան և թուր քա կան ի րա կա նութ յան մեջ: Թուր քա կան դիս կուր սին բնո-
րոշ էր այս շար ժու մը դի տել որ պես ռազ մա կա նաց ված մի ինս տի տուտ, ո րի նպա-
տակն ա պա գա յի զին վոր ներ պատ րաս տելն է՝ նվաս տա ցած հայ րե նի քի հա մար նոր 
հե րոս ներ ծնե լու և հաղ թա նակ ներ ա պա հո վե լու հա մար: Ի հա կադ րութ յուն դրա՝ 
հայ կա կան մո տեց մա նը բնո րոշ էր այս շար ժու մը դի տել որ պես ա ռողջ սե րունդ դաս-
տիա րա կե լու և հայ րե նի քի հա մար ար ժա նա պա տիվ քա ղա քա ցի կրթե լուն նպաս-
տող մի ջոց:

Հայ րե նա սի րա կան, քա ղա քա ցիա կան և ռազ մա կա նաց ված մո տե ցում նե րի 
հա մակ ցութ յունն ա ռա վել բնո րոշ էր Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօ րեին եվ րո պա-
կան երկր նե րում տա րա ծում ստա ցած այս շարժ մա նը: Ռազ մա կա նաց ված հա սա րա-
կութ յան ստեղծ ման գոր ծում մարմ նակր թութ յունն ու սպոր տը կոչ ված էին ա պա հո-
վե լու վրե ժի, ինք նա զո հութ յան և նոր հե րո սա կա նութ յան պատ մութ յան կեր տու մը:

Թուր քա կան «Իդ ման» մար զա կան պար բե րա թեր թի ա ռա ջին հա մա րում դրա 
ար տո նա տեր Ջա մի բե յը նման թերթ հրա տա րա կե լու նպա տա կին անդ րա դառ նա-
լիս ուղ ղա կիո րեն նշում է. «…  ա ջակ ցել ե րի տա սար դութ յա նը, ով քեր հե տաքրքր-
ված են ֆի զի կա կան կրթութ յամբ… ո րը կար ևոր նպա տակ է մեր եր կի րը փրկե լու 
հա մար»8: Մեկ այլ թուրք հե ղի նակ՝ Բուր հա նե դին բե յը, իր « Թույլ ցե ղը» վեր նագ րով 
հոդ վա ծում, դա տա փե տե լով օս ման ցի նե րին` որ պես լա վա գույն օ րի նակ թույլ ցե ղի, 

8 Yasar Tolga Cora, Constructing and Mobilizing the “Nation” thr ough Sports: State, Physical Education 
and Nationalism under the Young Turk Rule (1908-19018), Central European University: Budapest, 2007, 
p. 36.
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գրում է. « Թույլ ցեղ, թույլ մար մին և  որ պես հետ ևանք թույլ հաս կա ցո ղութ յան, մտա-
վոր ու ժի պա կաս, ան բա րո յա կա նութ յուն, կամ քի բա ցա կա յութ յուն և  այլն…»9: 

Մեկ այլ հե ղի նակ, «Իդ ման» թեր թի « Միայն ֆուտ բո՞ լը» հոդ վա ծում քննա դա-
տե լով թուրք մար զիկ նե րին Պոլ սում կա յա ցած մար զա կան մրցում նե րում ան հա ջող 
ե լույ թի հա մար, որ տեղ զի ջել էին հա յե րին, գրում է. «Ա վե լի քան հիաս թա փե ցու ցիչ 
է, որ վազ քի մրցույ թում ա ռա ջի նը ե ղավ հա յը, երկ րոր դը` հույ նը, եր րոր դը` սեր բը, և 
միայն չոր րոր դը ե ղավ թուր քը»: Նույն հոդ վա ծում, մեկ նա բա նե լով հե ծան վա վազ քի 
մրցույ թը, ո րին մաս նակ ցել էր միայն մեկ թուրք մար զիկ, և հաղ թել էր ազ գութ յամբ 
հայ հե ծան վոր դը, հոդ վա ծա գի րը շա րու նա կում է. «Եվ հետ ևան քը ե ղավ այն, որ 
մրցույ թում հաղ թեց հայ ե րի տա սար դը, ով հե տա գա յում ա վե լին ա րեց. նա իր լու-
սանկա րը « Թուր քիա յի հե ծան վա վազ քի չեմ պիոն» վեր նագ րով տպագ րեց Ֆ րան-
սիա յի ա մե նա հե ղի նա կա վոր սպոր տա յին պար բե րա կա նում: Եվ նա դրա ի րա-
վուն քը ու ներ ա նե լու»10: 

Այ լազ գի նե րի առ կա յութ յու նը մեծ մա սամբ թուր քե րից բաղ կա ցած թի մե րում 
ժա մա նա կի թուր քա կան սպոր տի տե սա բան նե րի կար ծի քով լուրջ խո չըն դոտ էր` 
իս կա կան ազ գա յին դեմք ու նե ցող թիմ ձևա վո րե լու հա մար: Այդ պատ ճա ռով քննա-
դա տութ յան թի րախ էին դար ձել « Ֆե ներ բահ չեն» և « Գա լա թա սա րայ»-ը` «ազ գա յին 
նպա տակ չու նե նա լու» և  ի րենց կազմ այ լազ գի ներ ընդգր կե լու հա մար: Բուր հա նուդ-
դին բե յը, անդ րա դառ նա լով այս հար ցին, գրում է. «..այ լազ գի նե րի մաս նակ ցութ-
յու նը կա րող է կոր ծա նա րար լի նել, քա նի որ նման թի մը չի կա րող կոչ վել իր ամ բող-
ջութ յամբ որ պես թուր քա կան թիմ: Ե թե անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել թուր քե րից բաղ կա-
ցած թիմ` Թուր քիան ներ կա յաց նե լու հա մար, ա պա գեր մա նա ցի ներն ու մյուս ազ գե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը չպետք է մաս նակ ցեն այդ խա ղե րին»11:

Մեկ այլ հե տաքր քիր դրվագ էր այս հրա պա րա կու մից մեկ տա րի ա ռաջ՝ 1912 թ. 
ամ ռա նը, Ս տոկ հոլ մի մի ջազ գա յին օ լիմ պիա կան խա ղե րին հա յե րի մաս նակ ցութ յու նը, 
որն ա ռանձ նա հա տուկ ար ձա գանք ու նե ցավ հատ կա պես մար զիկ նե րի ազ գա յին պատ-
կա նե լութ յան ա ռու մով: Այս ուղ ղութ յամբ թուրք մար զիկ Սե լիմ Սըր րը Թար ջա նի ջան-
քերն ազ գութ յամբ թուրք մար զիկ Ս տոկ հոլմ ու ղար կե լու ուղ ղութ յամբ տա պալ վե ցին: 
Թար ջա նը մար զա կան մրցակ ցութ յու նը տես նում էր նաև որ պես ռազ մա կան մրցակ-
ցութ յան աս պա րեզ, որ տեղ մաս նա կից երկր նե րը սպոր տա յին հա ջո ղութ յուն նե րով 
պետք է ի ցույց դնեին ի րենց ա ռա վե լութ յուն նե րը մրցա կից նե րի նկատ մամբ: Իր հրա-
տա րա կած մար զա կան հան դե սում, նկարագրելով տար բեր պե տութ յուն ներ ու ազ գեր 
ներ կա յաց նող մար զիկ նե րի հան դի սա վոր եր թը և ն րանց ազ գա յին դրոշ նե րի առ կա յութ-
յու նը մար զա դաշ տում, նա ան թա քույց նա խան ձով գրում է. «…Ք սա նը վեց զա նա զան 
ազ գե րու ա մե նէն ընտ րեալ զա ւակ նե րը հոն էին, միայն մե նէ հետք չկար: Ցա ւէս աչ քերս 
լե ցուե ցան: Ժա մա նա կին « Թուր քե րուն պէս քաջ» խօս քը Եւ րո պա ցի նե րուն ա ռա ծի տեղ 
ըն դու նել տուած խո շոր Օս մա նեան կայս րու թիւ նը այ սօր ու ժի ա նու նով ե ղած մրցու մի 

9 Նույն տեղում, էջ 36-37:
10 Նույն տեղում, էջ 41-42:
11 Նույն տեղում, էջ 41:
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մը մէջ իր գո յու թեան հետ քը ան գամ չու ներ: Ի՞նչ ցա ւա լի ան կում. մենք տա րի նե րէ ի 
վեր ա մէն բան կա ռա վա րու թե նեն սպա սե լու վար ժուած ըլ լա լով, այս խո շոր հաս տա-
տու թեան քա նի մը Թուրք մարմ նա մար զիկ ներ տա նե լու հա մար բնա կա նա բար կա ռա-
վա րու թեան դի մե ցի, սա կայն վիշտս մէ կուն հասկց նել կա րե լի չե ղաւ. իսկ ա մե նէն 
ցա ւա լին պա տե րազ մա կան նա խա րա րու թեան պա տաս խանն էր: Թէ՛ մաս նա ւոր և 
թե՛ պաշ տօ նա կան դի մու միս իբր պա տաս խան պա տե րազ մա կան նա խա րա րու թեան 
խորհր դա կան Ֆուատ Փա շա ը սաւ. « Զի նուո րա կան տե սա կէ տէն կա րե ւո րու թե նէ զուրկ 
ըլ լա լով, ոս տի կան ղրկե լու պէտք չկայ»: Մարդ այս պա տաս խա նին առջև ինչ պէ՞ս չի 
յու սա հա տի: Սա կայն, Ո ղիմ բիա կան Խա ղե րուն ա մե նէն ա ռաջին կա րե ւո րու թիւ նը 
զի նուո րա կա նու թեան տե սա կէ տեն էր, և  ա սի կա հասկց նե լու հա մար` Գեր մա նիա 
մէկ զօ րա ւար և վեց ոս տի կան, Ֆ րան սա մէկ հա զա րա պէտ և հինգ ոս տի կան, Ռու-
սիա մէկ զօ րա ւար և  ե րե սուն ոս տի կան, Ի տա լիա, Տա նի մար գա, Պէլ ճի գա, Յու նաս-
տան, Սեր պիա զա նա զան աս տի ճան նե րով շատ մը ոս տի կան ներ ղրկած ըլ լալ նին 
ը սել կը բա ւէ: Ա պա գայ պա տե րազմ նե րը պար զա պէս սբօ ռի մրցու մէ մը տար բեր 
բան մը չըլ լա լը են թադ րող ազ գե րուն հա մար Ո ղիմ բիա կան խա ղե րու էու թիւ նը 
հասկ նալ դժուար չէ» 12:

Հայ կա կան կող մի պա տաս խա նը չու շա ցավ, և  այս տո ղե րին « Մարմ նա մար զում» 
պա տաս խա նեց հան դե սի խմբա գիր Շա վարշ Ք րիս յա նը: Ն րա « Մեր պա տաս խա նը» 
վեր նագ րով հոդ վա ծը փաս տո րեն սպոր տա յին թե մա յի շուրջ ազ գայ նա կան մրցակ-
ցութ յան բա նա վեճ ծնեց, որն, ան կաս կած, չէր կա րող ան հետ ևանք մնալ և  ո րո շա կիո-
րեն նպաս տեց եր կու կող մե րի միջև հա րա բե րութ յուն նե րի խզմա նը և բ ևե ռաց մա նը: 
Այս պի սով, մարմ նա մար զութ յան և ս պոր տա յին մրցակ ցութ յան օ րի նա կով ակն հայտ 
է դառ նում Օս ման յան կայս րութ յու նում թուր քա կան ազ գայ նա մո լութ յան սրա ցու մը 
հատ կա պես կայս րութ յու նը մի ջազ գա յին ա ռաջ նութ յուն նե րում ներ կա յաց նող մար-
զիկ նե րի էթ նիկ պատ կա նե լութ յան և ն րանց ու նե ցած հա ջո ղութ յուն նե րի հար ցի շուրջ: 

Կայս րութ յան տար բեր հատ ված նե րում կազ մա կերպ ված սպոր տա յին կյան քի 
զար գա ցումն ու մրցույթ նե րի անց կա ցու մը ո րո շա կիո րեն նպաս տե ցին հա սա րա-
կութ յան ներ սում ո րո շա կի բևե ռաց ման հա մար` դառ նա լով քա ղա քա կան նշա նա-
կութ յուն ու նե ցող խնդիր ներ, թեև կա յին նաև բա ցա ռութ յուն ներ, երբ հայ մար զի չը 
հրա վիր վում էր` թուր քա կան վար ժա րան նե րում մարմ նա մար զի դա սըն թաց կազ մա-
կեր պե լու հա մար, կամ թուրք կա ռա վա րիչ նե րը ներ կա էին լի նում հայ ա շա կերտ-
նե րի և մար զիկ նե րի դաշ տա հան դես նե րին:

Հայ կա կան կող մից սպոր տա յին մրցակ ցութ յան շուրջ բա նա վե ճը ևս կ րում էր 
ազ գայ նա կան բնույթ` մաս նա վո րա պես թուր քա կան, հու նա կան և մ յուս հա ման ման 
ա կումբ նե րի նկատ մամբ հայ մար զիկ նե րի ու ա կումբ նե րի հաղ թա նա կը ներ կա յաց-
նե լով որ պես բնա կան՝ վեր դա սե լով հայ կա կան մար զիկ նե րի ու նրանց ռե կորդ նե րի 
նշա նա կութ յու նը: 

Այս պես, Զմ յուռ նիա յում կա յա ցած ֆուտ բո լա յին մրցում նե րում « Հայ որ սոր դաց 
ա կում բի» ֆուտ բո լա յին թի մը հաղ թում է հու նա կան « Պե լոպս» թի մին, ին չը հայ-

12 «Մարմնամարզ», Բ տարի, թիվ 18, սեպտեմբեր 15, 1912:
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կա կան կող մից մեկ նա բան վում է հետև յալ կերպ. «… Մենք այ սօր մեր շնոր հա ւո-
րու թիւն նե րը կուղ ղենք Իզ մի րի հա յու թեան և մա նա ւանդ կը մաղ թենք որ ա մէն 
տեղ ուր որ հա յեր կը գտնուին, ան պա կաս ըլ լան նաեւ օ ժան դա կող ներ, ու մենք 
հի մա կուց վստահ ենք թէ Հայ ցե ղին ող նա շա րը ե ղող ե րի տա սար դու թիւ նը, ինչ-
պէս ու րիշ ա մէն բա նի մէջ, սբօր դա կան մրցում նե րու մէջ ալ յաղ թա նա կը պի տի 
խլէ, ու այդ օ րէն պի տի սկսի հա յու թեան հա մար տար բեր ապ րե լա կերպ մը, տար-
բեր կա ցու թիւն մը, տար բեր վե րա բեր մունք մը օ տար նե րէ, և հարկ կա՞յ ա ւելց նե-
լու, նաեւ տար բեր ա պա գայ մը» 13: 

1912 թ. սեպ տեմ բե րի 2-ին Գա տըգ յու ղի « Յու նիոն» ա կում բի դաշ տում տե ղի ու նե-
ցան « Ֆե ներ բահ չե» ա կում բի կող մից կազ մա կերպ ված մի ջազ գա յին մրցում ներ` 
հայ կա կան, թուր քա կան և հու նա կան ա կումբ նե րի ու մար զիկ նե րի մաս նակ ցութ-
յամբ: Այս մրցում նե րին ներ կա էին մայ րա քա ղա քի թուր քա կան հա սա րա կութ յան 
տար բեր խա վե րը և հատ կա պես զին վո րա կա նութ յու նը, ո րոնք, օգտ վե լով Բայ րա մի 
տո նե րից. «…փու թա ցած էին գալ և քա ջա լե րել հան դես մը` ո րուն մէջ այն պէս կը 
կար ծուէր որ թուրք մար զիկ նե րը ա ռա ջին պի տի ել նէին, ի յայտ բե րե լով ի րենց չորս 
տա րուան աշ խա տու թեան պտու ղը»: Այ նու հետև « Մարմ նա մարզն» ա վե լաց նում է. 
«… Թուրք մար զիկ նե րուն վրայ դրուած ակն կա լու թիւն նե րը ի դե րեւ ե լան, ո րով հե-
տեւ գրե թէ բո լոր մրցում նե րուն մէջ ալ Հա յե րը ա ռաջ նու թիւ նը խլե ցին ներ կա նե րուն` 
բայց մա նա ւանդ ներ կայ Հա յե րուն բուռն ծա փա հա րու թեանց մէջ... 

Ինչ պէս ար դէն ար դիւնք նե րէն կը տես նուի, Հա յե րը գե րա զան ցա պէս ա ռա ջին 
հան դի սա ցած են. ի րաւ է թէ ի րենց րէ քօր նե րը բաղ դատ մամբ Հայ Ո ղիմ բիա կան 
Խա ղե րու րէ քօր նե րուն, այն քան լաւ չեն, բայց շատ ցայ տուն կեր պով ցոյց կու տան 
թէ Թուր քե րը որ քա՜ն  ետ են մար զա կան խա ղե րուն մէջ: Ա նոնք պէտք ու նին աշ խա-
տե լու գո նէ ի րենց սար քած հան դէս նե րուն մէջ լաւ դիրք մը գրա ւե լու հա մար» 14: 

Մեկ այլ հե տաքր քիր դրվագ է նկա րագր ված « Մարմ նա մար զի» է ջե րում, թե ինչ-
պի սի ար ձա գանք են ստա նում հա յե րի հաղ թա նակ նե րը թուրք մար զա սեր նե րի շրջա-
նում և  ա ռա վել ու շագ րավ է դի տար կել այս ա ռան ձին դրվագն օս մա նա կա նութ յան 
գա ղա փա րա խո սութ յան շուրջ գո յութ յուն ու նե ցող տա րա կար ծութ յուն նե րի հա մա-
տեքս տում: Մր ցույթ նե րում հայ մար զիկ նե րի հաղ թա նակ նե րին թուրք երկր պա գու-
նե րի ար ձա գան քը ներ կա յաց նում է « Մարմ նա մար զը». «Երբ հոն գտնուող հան դի-
սա տես Հա յե րը ի րենց ազ գա կից նե րը սկսած են բուռն ծա փե րով ող ջու նել, Թուր քե րը 
վշտա ցած ե րե ւոյթ մը առ նե լով, ա ռար կած են թէ ին չո՞ւ այդ խտրու թիւ նը, չէ՞ մի որ 
ա մենքն ալ Օս ման ցի ներ են, և  այլն: Շատ բա նա ւոր ա ռար կու թիւն մը, որ միայն մե զի 
խոր հիլ կու տայ թէ ին չո՞ւ սա կայն Հա յուն ա ռա ւե լու թիւն նե րէն օգ տուե լու հա մար ա նոր 
Օս ման ցիա կան յատ կու թիւն նե րը, ի րա ւունք նե րը նկա տի կ’առ նուին, իսկ ջար դե րու, 
կո ղո պուտ նե րու ա տեն իբր Հայ և  ոչ թէ իբր Օս ման ցի կը նկա տուին. մենք ալ այդ 
ին չո՞ւն կ’ուղ ղենք ի րենց» 15: 

13 «Մարմնամարզ», Բ տարի, թիվ 7, ապրիլ 1, 1912:
14 «Մարմնամարզ», Բ տարի, թիվ 18, սեպտեմբեր 15, 1912:
15 Նույն տեղում:
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« Մարմ նա մար զը» քննա դա տա բար է տրա մադր ված նաև հայ կա կան կող մի հան-
դեպ՝ հատ կա պես դա տա պար տե լով հատ վա ծա յին, ան ջա տո ղա կան հա կում նե րը մեկ 
միաս նա կան հայ կա կան մարմ նակր թա կան կազ մա կեր պութ յուն ստեղ ծե լու հար ցում: 
Ա հա վա սիկ Շա վարշ Ք րիս յանն այս ա ռի թով իր « Մար զա կան եղ բայ րակ ցութ յուն» 
հոդ վա ծում գրում է. «...Եւ ֆի զի քա կան մար զանք նե րը, ո րոնք ան տա րա կոյս թէ շատ 
բարձր ի տէալ նե րու կա րող են ա ռաջ նոր դել հայ ե րի տա սար դու թիւ նը և  ա նոր մի ջո ցաւ 
հայ ցե ղը, չպի տի կա րո ղա նան գնդեր նե րու պարզ շար ժում նե րէ, մկա նա յին կծկում-
նե րէ զատ որ ևէ փրկա րար, ստեղ ծա գործ դեր կա տա րել հայ կեան քի ներ կայ և  ա պա-
գայ ի րա կա նու թեան մէջ, ե թէ այդ վե րած նուն դը յա ռաջ բե րե լու կո չու մը, պար տա կա-
նու թիւ նը ու նե ցող ե րի տա սարդ սե րուն դը չէ կրցած եղ բայ րակ ցիլ, հա մե րաշ խիլ, գոր-
ծակ ցիլ:

Հա յոցս մէջ ան հա տա պաշ տու թիւ նը իր ծայ րա գոյն աս տի ճա նին հա սած է, իսկ 
հա ւա քա կա նու թեան զգա ցու մը գրե թէ բնաւ գո յու թիւն չու նի. տա րա կոյս չի կայ թէ 
ան ցեա լին մէջ մի ջա վայ րի անն պաստ պայ ման նե րը, դաս տիա րա կու թիւ նը այն պէս են 
տնօ րի ներ որ այ սօր զի րար ա ւե լի հա ճոյ քով ա տենք, քան թէ սի րենք: 

…Եւ եղ բայ րակ ցու թիւ նը այժմ մե զի հա մար պար տա կա նու թիւն մ’է. ե թէ կոյր 
չենք ու կ’ու զենք տես նել, ա ռանց ար հա մար հան քի, ա ռանց չար նա խան ձի, պար-
տա ւոր ենք նկա տի ու նե նալ մար զա կան այն շար ժու մը` որ ծայր տուած է Յու նաց 
մէջ, Հ րէից մէջ, Թուր քե րուն մէջ, ա ռա ջին ան գամ մենք` Հա յերս էինք որ սբօ րի, 
ֆութ պո լի նման ա րեւմ տեան գա ղա փար մը Թուր քիա ներ մու ծե ցինք, բայց ազ գա-
յին մար մին նե րը չի կա րո ղա ցան ա նոր շուրջ բո լո րուիլ և  ա նով զօ րա նալ, մեր գոր-
ծու նէու թիւ նը մնաց շատ սահ մա նա փակ»16:

 Հայ մարմ նա մար զա կան շրջա նակ նե րի հիմ նա կան մտա հո գութ յու նը դար ձել էր 
հայ ե րի տա սարդ նե րին մեկ դրո շի տակ հա մախմ բե լու գա ղա փա րը, «…  որ պէս զի 
հնա րա ւոր ըլ լայ պատ րաս տե լու ա պա գա հա յը»: Այս ա ռու մով թե՛ մարմ նա մար-
զա կան շար ժու մը և թե՛ սկաու տա կա նը տար բեր նպա տակ ներ չու նեին և ն պա տա-
կաուղղ ված էին «հայ ցե ղին բա րո յա կան և ֆի զի քա կան ազ նուաց ման» փոխլ րաց-
նող աշ խա տանք տա նե լուն:

Ս կաու տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ձևա վո րու մը Պոլ սի և գա վա ռի հայ ե րի-
տա սար դութ յան շրջա նում էլ ա վե լի սաստ կաց րեց հա կա սութ յուն նե րը՝ ե րիտ թուր-
քե րի մեջ ծնե լով ո րո շա կի կաս կա ծամ տութ յուն: Ս կաու տա կան ջո կատ նե րի կի սա-
ռազ մա կան բնույ թը և հայ կա կան խմբե րի հա ճա խա կի դար ձած բա նա կում ներն 
ու ար շավ նե րը պետք է որ ան հանգս տաց նեին ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե-
րին, ո րոնց հա մար նման հա մար ձակ ե լույթ նե րը թուր քա կան ազ գայ նամոլութ յան 
խո րաց ման պա րա գա յում ան հան դուր ժե լի էին:

Ս տեղ ծե լով թուր քա կան նոր ա կումբ ներ՝ ե րիտ թուրք կա ռա վա րիչ նե րը միա ժա-
մա նակ հա տուկ հրա ման նե րով փա կում էին հայ կա կան մար զա կան ա կումբ նե րը: 
Դ րա ա ռի թը հան դի սա ցավ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի սկիզ բը: Թուր քա կան ար խի-
վա յին մի փաս տա թուղթ, որ տեղ ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նը, անդ րա դառ-

16 «Մարմնամարզ », Դ տարի, թիվ 1, մայիս, 1914:
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նա լով Կա դըք յո յում գոր ծող հայ կա կան սկաու տա կան խմբի գոր ծու նեութ յա նը, «ո րի 
ան դամ նե րը կրում էին հա յե րեն գրութ յուն նե րով գլխարկ ներ և դ րոշ ներ», 1914 թ. հու-
նի սի 29-ին դի մում է ռազ մա կան նա խա րա րութ յա նը՝ խնդրե լով ար գե լել ա կում բի գոր-
ծու նեութ յու նը և  օս ման յան հա սա րա կութ յան տար րե րի կող մից «հա տուկ» նպա տակ-
նե րով ի րա կա նաց ված ա մեն մի նա խա պատ րաս տութ յուն: Այս դի մու մը հիմ նա վո րում 
էր նրա նով, որ հենց Պա տե րազ մա կան նա խա րա րութ յունն է պա տաս խա նա տու պայ-
քա րե լու «հայ րե նի քը պաշտ պա նե լու դեմ ի րա գործ վող բո լոր վտան գա վոր փոր ձե րի 
դեմ»17:

Այս ըն թաց քում հայ կա կան «Ար տա վազդ» մարմ նա մար զա կան ա կում բի դեմ 
դա տա վա րութ յուն սկսվեց այն մե ղադ րան քով, որ ա կում բում հա վա քագր վում են 
միայն հա յազ գի մար զիկ նե րը: Զ գու շութ յան հա մար ա կումբն ազ գութ յամբ թուրք 
ան դամ ներ ըն դու նեց իր կազ մի մեջ18:

Ե րիտ թուր քե րը հա տուկ ու շադ րութ յուն էին դարձ նում թուր քա կան մարմ նա մար-
զա կան ա կումբ նե րի ստեղծ մա նը, իսկ ո րոշ դեպ քե րում ան մի ջա պես ղե կա վա րում 
էին դրանք: 1913  թ. վեր ջին Զմ յուռ նիա ժա մա նած ե րիտ թուր քա կան կու սակ ցութ-
յան պա տաս խա նա տու քար տու ղար Ջե լալ Բա յա րը մի ջոց ներ տրա մադ րեց` տե ղի 
թուրք ե րի տա սար դութ յան մաս նակ ցութ յամբ մարմ նակր թա կան ա կումբ ստեղ ծե-
լու հա մար: 1914  թ. հուն վա րի 16-ին հիմ նադր վեց «Ալ թայ» ա կում բը, իսկ ա կում բի 
ան դամ նե րը դար ձան « Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կու սակ ցութ յան ան դամ ներ: 
Ա կում բի ստեղծ ման նա խա ձեռ նող նե րը հիմ նա կան նպա տակ էին հռչա կել «գյա վուր 
Իզ մի րում», ինչ պես թուր քերն էին հոր ջոր ջում Զմ յուռ նիան, «պայ քա րել հույ նե րի 
և մ յուս փոք րա մաս նութ յուն նե րի ա ռաջ նութ յան դեմ»19: Պա տա հա կան չէր նաև, որ 
ե րիտ թուրք ծայ րա հեղ ազ գայ նա մոլ գոր ծիչ նե րից դոկ տոր Նա զըմ բե յը, ով հա յե-
րի ցե ղաս պա նութ յան հիմ նա կան կազ մա կեր պիչ նե րից մեկն էր, 1916  թ. ղե կա վա րեց 
« Ֆե ներ բահ չե» մար զա կան ա կում բը:

Կաս կած չկա, որ հայ կա կան ու հու նա կան ա կումբ նե րի հա ջո ղութ յուն նե րը, մեղմ 
ա սած, տհա ճութ յան պա հեր են պատ ճա ռել շո վի նիզ մի և  ազ գայ նա մո լութ յան դրո շի 
տակ գոր ծող ե րիտ թուրք պա րագ լուխ նե րին: Նա խան ձի գոր ծո նի մա սին է ակ նար-
կում Շ. Ք րիս յա նը, երբ գրում է. «…  ու զե ցինք մէկ թա փով ըն թա նալ և Թուր քիոյ 
յա ռա ջա դէմ ազ գը ըլ լայ. սխա լե ցանք ու չա րա չար տու ժե ցինք, վկայ` Ա տա նան, որ 
մեր կուրծ քին վրայ գի տակ ցօ րէն բա ցուած վէրք մ’է մե զի յի շեց նե լու հա մար թէ մեր 
յա ռա ջա դի մու թեա նը նա խան ձող ներ կան…»20:

Ռազ մա կան նա խա րար Էն վեր փա շան, գլխա վո րե լով թուր քա կան սկաու տա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը, ո րոնք շատ ա րագ ռազ մա կա նաց ված կա ռույ ցի տեսք էին 
ստա նում, Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի բռնկու մից մի քա նի շա բաթ ա ռաջ հան դես 
ե կավ զին վո րա կան ու պար տա դիր մարմ նա մար զութ յան վե րա բեր յալ կո չով, որ տեղ 

17 Yasar Tolga Cora, նշվ. աշխ., էջ 79:
18 Վահրամ Փափազյան, Սէր, սէր, սէր, Բարձրացիր Բարձրացուր, Բեյրութ, 1962, էջ 26:
19 Տե՛ս http://www.altay.org.tr/sabit.asp?!=16 
20 «Մարմնամարզ», Բ տարի, թիվ  1 7, օգոստոսի 31, 1912:
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մաս նա վո րա պես նշում էր. «… Մեր պարտքն է ժա մա նա կին պէտ քե րուն հա մա ձայն 
վե րա կեն դա նաց նել մեր նախ նիք նե րուն կող մէ հա րիւ րա ւոր տա րի ներ ա ռաջ օգ տա-
կար դա տուած ձի հեծ նե լու և մարմ նա մար զի զա նա զան ձե ւե րը` որ մին չեւ հի մա 
լքուած էին: Այս տե սակ բա ներ, ո րոնց նիւ թա կան ու բա րո յա կան օ գուտ նե րը թուե-
լով չեն հատ նիր, ո՛չ միայն զի նուոր նե րուն, այլ ե րի տա սարդ ու ծեր` մեր ազ գին բո լոր 
ան հատ նե րուն պէտք են, վասն զի ա ռողջ մարմ նի և  ու ղե ղի տէր ըլ լա լու և կեան քի 
պայ քար նե րուն տո կա լու հա մար մարմ նա մար զը անհ րա ժեշտ է: Օս ման ցիի ա նու նը 
պար ծան քով կրե լու հա մար ոչ թէ սրճա րա նին ան կիւն նե րը ժա մա նակ անց նե լու է, 
այլ այ րե րու վա յե լող ա րիու թեան ձիր քեր ձեռք բե րե լու աշ խա տե լու է» 21:

Չ նա յած այն բա նին, որ Շա վարշ Ք րիս յա նը « Մարմ  նա մար զի» է ջե րում նկա տում 
է, որ «նա խա րա րա կան կո չը ա մէ նէն ա ռաջ Հայ ժո ղո վուր դին մէջ է որ պէտք է գտնէ 
իր ար ժա նի ար ձա գան քը», այ դու հան դերձ պարզ էր, որ այդ կոչն ուղ ղա կիո րեն հաս-
ցեագր ված էր թուրք ե րի տա սար դութ յա նը: Դ րա ա պա ցույցն է նաև վե րոնշ յալ կո չից 
ճիշտ եր կու տա րի հե տո` 1916 թ. ապ րի լի 4-ին, հրա պա րակ ված Էն վե րի մեկ այլ` « Կոչ 
ե րի տա սար դութ յա նը» խո րագ րով ճա ռը, որ տեղ աս վում էր. « Սի րե ցե՛ք ձեր Հայ րե-
նիքն ու թուրք ազ գը: Այ սօր Ձեր խի զախ հայ րերն ու եղ բայր ներն ի րենց կյան քով 
ու ար յու նով են պաշտ պա նում Հայ րե նի քը: Պետք է ձգտեք, որ պես զի ա պա գա յում 
անհրա ժեշ տութ յան դեպ քում, ձեր հայ րե րի ու եղ բայր նե րի նման լի նեք մար տա-
կան ու բո լոր տե սա կի դժվա րութ յուն նե րին տո կա ցող: Ե թե այ սօր ե րի տա սար դա-
կան միութ յուն նե րում մեծ մղու մով աշ խա տեք, վա ղը բա նա կում հեշ տութ յամբ կծա-
ռա յեք: Սի րե լի՛ ե րի տա սարդ ներ, այս պատ ճա ռով ձեր մար մին նե րը պետք է լի նեն 
ա ռողջ ու ճկուն, իսկ ձեր աչ քե րը սուր տե սո ղութ յամբ: Օն ա ռաջ, ա պա գան ձեզ է 
սպա սում…»22:

Մար զա կան մրցակ ցութ յու նը հա ճախ հան գեց նում էր ազ գայ նա կան հո ղի վրա 
տե ղի ու նե ցող բա խում նե րի: Այս պես, պա տե րազ մից հե տո Մարզ վա նի «Ա նա տո-
լիա» քո լե ջի հայ կա կան և հու նա կան թի մե րի մրցա պայ քա րի ժա մա նակ տե ղի ու նե-
ցավ ծեծկռ տուք, ո րին միա ցան նաև հան դի սա տես նե րը, ա կա նա տե սի վկա յութ-
յամբ՝ «ֆութ պօ լի դաշ տը վե րա ծե լով ճա կա տա մար տի դաշ տի մը» 23:

Ն ման մի ջա դեպ տե ղի ու նե ցավ նաև Գա տըգ յու ղի լի գա յի « Ֆե ներ բահ չե» թուր-
քա կան ա կում բի և հայ կա կան ՀՄԸՄ ֆուտ բո լա յին թի մի մրցա խա ղի ժա մա նակ, երբ 
երկր պա գու նե րը, դժգոհ լի նե լով մրցա վա րի ո րո շում նե րից կամ խա ղի արդ յունք նե-
րից, հա ճախ ներ խու ժում էին մար զա դաշտ:

1915 թ. Օս ման յան կայս րութ յան տա րած քում հայ կա կան բո լոր մար զա կան 
ա կումբ ներն ու միութ յուն նե րը դա դա րե ցրին ի րենց գոր ծու նեութ յու նը:

Քե մա լա կան նե րի շարժ ման ծա վալ մա նը զու գըն թաց կայս րութ յան տա րած-
քում ազ գայ նա մո լա կան տրա մադ րութ յուն ներն շարունակեցին ուժգ նա նալ, ին չը 
չէր կա րող իր ար տա ցո լու մը չու նե նալ թուր քա կան սպոր տի և պա տե րազ մից հե տո 

21 Թուրքիոյ պատերազմական նախարարին կոչը, «Մարմնամարզ», Բ տարի, թիվ 2, 1914, էջ 38։
22 Şevki Çapan M. Türk Sporunda Selim Sııri Tarcan, Ünyay Muğla, 1999, s. 144.
23 «Հայ սկաուտ», Ա տարի, թիվ 6, 1920, էջ 91:
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թուրք և  այ լազ գի մար զիկ նե րի մաս նակ ցութ յամբ տե ղի ու նե ցող մրցում նե րում:
Հայ կա կան մար զա կան, ինչ պես և հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան ու մշա կու-

թա յին կյան քին ան դառ նա լի հար ված հասց վեց Մեծ ե ղեռ նի տա րի նե րին: Ե րիտ-
թուրք պա րագ լուխ նե րի կող մից ծրագր ված ու ի րա կա նաց ված ցե ղաս պա նութ յան 
քա ղա քա կա նութ յան զոհ դար ձան բազ մա թիվ հայ մտա վո րա կան ներ, այդ թվում 
նաև՝ մարմ նա մար զիկ ներ: Այդ զո հե րի շար քում մեծ կո րուստ էր Շա վարշ Ք րիս յա նի 
աք սո րու մը հայ մտա վո րա կան նե րի հետ դե պի Ա յաշ և ն րա դա ժան սպա նութ յու նը: 
Շա վարշ Ք րիս յա նի կյան քի վեր ջին դրվագ նե րի մա սին անդ րա դարձ կա աք սոր ված 
հայ մտա վո րա կան նե րից հրաշ քով փրկված դոկ տոր Ա. Նագ գաշ յա նի հու շե րում: 
Վեր ջինս հի շա տա կում է աք սո րա վայ րում Շա վար շի զվարթ ու ա նընկ ճե լի պահ-
ված քը, երբ ա մեն ա ռա վոտ նա ստի պե լով մտա վո րա կան աք սոր յալ նե րին հրա վի-
րում էր մարմ նա մար զի24: 

Ե րիտ թուրք կա ռա վա րիչ նե րի այս դա ժան հաշ վե հար դարն արևմ տա հայ մտա վո-
րա կա նութ յան հայտ նի դեմ քե րի հետ պայ մա նա վոր ված էր նրանց կա տա ղի ան հան-
դուր ժո ղա կա նութ յամբ ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի ա ռաջ նա կարգ դիր քե րի 
նկատ մամբ` թուր քա կան ազ գայ նա մո լա կան գա ղա փա րա խո սութ յան և  ազ գա յին 
պե տութ յուն ստեղ ծե լու ճա նա պար հին:

1908 թ. գա լով իշ խա նութ յան՝ « Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կու սակ ցութ յու նը 
հետ ևո ղա կա նո րեն սկսեց ի րա գոր ծել թուր քա կան ազ գայ նա մո լա կան գա ղա փա րա-
խո սութ յու նը, ո րի ա ռանցքն էին կազ մում թրքաց ման քա ղա քա կա նութ յունն ու փոք-
րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը: Ե րիտ թուր քե րի հե տաքրք-
րութ յու նը սպոր տա յին մրցակ ցութ յան աս պա րե զում և ն րանց հետ ևո ղա կան ա ջակ-
ցութ յու նը թուր քա կան ա կումբ նե րին ու թի մե րին վկա յում էին հետ ևո ղա կա նո րեն 
ի րա գործ վող մի քա ղա քա կա նութ յան մա սին, որ տեղ հա յե րի ու հույ նե րի մար զա-
կան հա ջո ղութ յուն ներն ու ա ռա ջա դի մութ յունն այս ո լոր տում պետք է հա մար վեին 
ան հան դուր ժե լի ու վտան գա վոր:

Հայ մտա վո րա կա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ձեր բա կա լութ յու նից հե տո ո րոշ հայ 
մար զիկ ներ հայտն վե ցին ձեր բա կալ ված նե րի շար քում և  աք սոր վե ցին, մյուս նե րը, ինչ-
պես օ րի նակ՝ Հա կոբ Սի րու նին, եր կար ժա մա նակ ստիպ ված ե ղան թաքն ված կյանք 
վա րել՝ խու սա փե լով թուր քա կան գաղտ նի ոս տի կա նութ յան գոր ծա կալ նե րից: Զո հե րի 
թվում էին Գա լուստ Ար խան յա նը «Ար տա վազդ» մարմ նա մար զա կան ա կում բի Կե տիկ 
փա շա յի մաս նաճ յու ղից, ով մա հա ցավ Դեր- Զո րում տա րագ րութ յան մեջ: Դե պի Դեր- 
Զոր տա րագր ված նա հա տակ մարմ նա մար զիկ նե րից էր Վարդ ևար Եա փու ճեա նը: 
Պոլ սա հայ մար զիկ և «Ա րաքս» թի մի ֆուտ բո լիստ Հայկ Ճո լոլ յա նը, զին վո րագր վե-
լով թուր քա կան բա նակ և ծա ռա յե լով որ պես երկ րա չա փի օգ նա կան Սե բաս տիա յում, 
1700 հայ զին վոր նե րի հետ զոհ է գնում թուր քա կան բա նա կում ծա ռա յող հայ զին վո-
րա կա նութ յան դեմ կազ մա կերպ ված սպան դի ժա մա նակ: Պա տե րազ մի ու Մեծ ե ղեռ-
նի զո հե րի թվում էին Պոլ սի Մաք րիգ յու ղի « Սա սուն» մարմ նա մար զա կան միութ յան 

24 Տե՛ս Նագգաշեան Ա., Հայ մտաւորականներու ձերբակալութիւնը եւ Այաշի բանտը, Պէյրութ, 
1969
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հիմ նա դիր նե րից Եր վանդ Ն շան յա նը և Գ ևորգ Քե րես տեճ յա նը, « Ռո բերտ» քո լե ջի 
լա վա գույն ֆուտ բո լիստ նե րից Հով հան նես Գոր յա նը, « Սա նա սար յան» վար ժա րա նի 
շրջա նա վարտ, Չմշ կա ծա գին մեր ձա կա Ուչ պեկ գյու ղի վար ժա րա նի մար զան քի ու սու-
ցիչ Ղա զա րոս Գու յումջ յա նը, Հայ կա կան ա ռա ջին օ լիմ պիա կան խա ղե րի կազ մա կեր-
պիչ նե րից Գ ևորգ Թեր ջի ման յա նը, սկաու տա կան շարժ ման ներ կա յա ցու ցիչ Պո ղոս 
Զեն նե յա նը և  ու րիշ ներ: Մեծ ե ղեռ նին զոհ գնա ցած հայ մար զիկ նե րի թվում էին նաև 
Պոլ սի « Տորք» մարմ նակր թա կան միութ յան ան դամ Ա վե տիս Այճ յա նը, ո րը, գտնվե լով 
Բիթ լի սում և  աշ խա տե լով թուր քա կան վար ժա րա նում որ պես ու սու ցիչ, զոհ է դառ նում 
տե ղա հա նութ յա նը: Ցե ղաս պա նութ յա նը զոհ դար ձած խոս տում նա լից հայ մար զիկ-
նե րի թվում էր նաև ա դա բա զար ցի Սար գիս Թո րիկ յա նը, ով մրցա նա կա յին տե ղեր 
գրա վեց եր րորդ ու չոր րորդ Հայ կա կան օ լիմ պիա կան խա ղե րում:

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո հայ մար զաշ խար հի բե կոր նե րը կրկին հա վաք-
վե ցին Պոլ սում՝ դեմ առ դեմ հայտն վե լով նոր մար տահ րա վեր նե րի ա ռաջ, փոր ձե լով 
միա հա մուռ ջան քե րով վե րաց նել Մեծ ե ղեռ նի սոս կա լի հետ ևանք նե րը, լծվե լով ա ռա-
ջին հեր թին տասն յակ հա զա րա վոր հայ որ բե րի կրթութ յան ու դաս տիա րա կութ յան 
գոր ծին: 

Սպորտը, սկաուտական շարժումը և ազգայնական մրցակցությունն
Օսմանյան կայսրությունում XX դարի սկզբին

Հայկ Դեմոյան

Ամփոփում

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում և վեր լու ծութ յան է են թարկ վում XX դա րի սկզբին Օս -
ման յան կայս րութ յու նում սպոր տի և ս կաու տա կան շարժ ման ասպարեզնե րում հայ -
թուրքական ազգայնական մրցակ ցութ յան դրսևորումները։ 

1908 թ. գա լով իշ խա նութ յան՝ « Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կու սակ ցութ յու նը 
հետ ևո ղա կա նո րեն սկսեց ի րա գոր ծել թուր քա կան ազ գայ նա մո լա կան գա ղա փա րա-
խո սութ յու նը, ո րի ա ռանցքն էին կազ մում կայսրության հպատակների թրքաց ումը ու 
փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը: 

Հայ մար զիկ նե րի հա ջո ղութ յուն ներն ու հայ կա կան մար զա կան կյան քի զար գա-
ցու մը հա կադր վում էին թուրքերին բո լո րից բարձր դա սե լուն միտված պաշ տո նա-
կան քա ղա քա կա նութ յա նը: Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօ րեին ե րիտ թուր քե րը 
թուր քա կան մար զա կան կյան քը լիո վին վե րաձ ևե ցին իթ թի հա տա կան ո գով` այդ 
կերպ ձգտե լով ա ռա վե լութ յան հաս նել քրիս տոն յա փոք րա մաս նութ յուն նե րի ա ռա-
վել զար գա ցած մար զա կան կա ռույց նե րի ու ցու ցա նիշ նե րի նկատ մամբ:

Բա նա լի բա ռեր` ե րիտ թուր քեր, սպորտ, սկաու տա կան շար ժում, Օ լիմ պիա կան 
խա ղեր, մարմնակրթություն։ 
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Sport, Scout Movement and the Nationalist Competition in the Ottoman Empire at 
the Beginning of the XX Century

Hayk Demoyan

Summary
The article presents and analyzes the epizodes of the Armenian-Turkish nationalist 

rivalry in sport and the scout movement in the Ottoman Empire at the beginning of the 
XX century.

Coming to power in 1908 the Young Turk party "Unity and Progress" launched a consis-
tent policy, based on the ideology of the Turkish chauvinist nationalism, the cornerstone of 
which became the policy of Turkifi cation and restrictions on the rights of national minorities.

The success of the Armenian sportsmen and the development of the Armenian sport 
life were in contradiction with the offi  cial policy aimed at strengthening the domination 
of the Turkish element in the Empire. On the eve of World War I the Young Turks com-
pletely reorganized the Turkish sport life in the spirit of Ittihatist ideology thus seeking to 
gain an advantage toward the most advanced sports structures belonging to non-Turkish 
ethnic groups of the Ottoman Empire.

Keywords: Young Turks, sport, scout movement, Olympic games, phisycal education.

Спорт, скаутское движение и националистическое соперничество в Османской 
империи в начале XX века

Гайк Демоян 

Резюме

В статье представлены и проанализировани отдельные эпизоды истории армя-
но-турецкого соперничества в сфе рах спорта и скаутского движения в Османской 
империи в начале XX века. 

Придя к власти в 1908 г., младотурецкая партия «Единение и прогресс» стала 
проводить последовательную политику, основанную на идеологии турецкого шови-
нистического национализма, краеугольным камнем которой являлась политика тур-
кизации и ограничения прав национальных меньшинств. 

Успехи армянских спортсменов и развитие армянской спортивной жизни вступили в 
противоречие с официальной политикой, направленной на укрепление доминирования 
турецкого элемента в империи. Накануне Первой мировой войны младотурки полно-
стью реорганизовали турецкую спортивную жизнь в духе идей иттихатизма, стремясь 
таким образом добиться преимущества над наиболее развитыми спортивными структу-
рами, принадлежавшими нетурецким этническим группам Османской империи. 

Ключевые слова: младотурки, спорт, скаутское движение, Олимпийские игры, 
физическая культура.


