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Ըն թեր ցո ղի ու շադ րու թյա նը ներ կա յաց վող այս աշ խա տու թյու նը նվիր ված է քիչ ու սումն ա սիր ված, սա կայն չա փա-
զանց կա րև որ ու հե տաքր քիր մի ոլոր տի` Օս մա նյան կայս րու թյան հայ բնակ չու թյան շրջա նում մարմն ակր թա կան 
շարժ ման ձև ա վոր ման ու սպոր տի զար գաց ման պատ մու թյա նը: 

Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայ կա կան սպոր տա յին ու մարմն ակր թա կան ակումբ նե րի ու մի ու թյուն նե րի 
զար գաց ման պատ մու թյու նը սկսվում է XX դա րի սկզբնե րից, երբ ձև ա վոր վե ցին առա ջին մարմն ա մար զա կան 
խմբակ նե րը, և ի հայտ եկան առա ջին հայ մար զիկ նե րը: Ավե լի վաղ հայ կա կան վար ժա րան ներ էին ներ մուծ վել 
մարմն ա մար զու թյան դա սըն թաց ներ` առողջ ու աշ խույժ սե րունդ դաս տի ա րա կե լու հրա մա յա կա նով: Կայս րու-
թյու նում մարմն ակր թա կան շարժ ման զար գա ցու մը, չնա յած քրիս տո նյա հպա տակ նե րի նկատմամբ կի րառ վող 
խտրա կա նու թյա նը և բռնու թյուն նե րին, հե տև անք էր առա ջին հեր թին հայ և հույն ազ գաբ նակ չու թյան շրջա-
նում տե ղի ու նե ցող ար դի ա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րի և պայմանավորված էր ներ հա մայն քա յին որո շա կի 
հիմնախնդիրներով: 

XX դա րի սկզբնե րին Պոլ սում և Զմյուռ նի ա յում ձև ա վոր վե ցին առա ջին հայ կա կան սպոր տա յին ակումբ նե րը: 
Այս ըն թաց քում աս պա րեզ իջան նաև մաս նա գի տա կան կրթու թյուն ստա ցած մար զիկ ներ Գրի գոր Հա կո բյա նը, Շա-
վարշ Քրի սյա նը, Վա հան Չե րա զը, Մկրտիչ Մկրյա նը և այլք, ով քեր կա րև որ դե րա կա տա րու թյուն ու նե ցան օս մա-
նահ պա տակ հա յե րի շրջա նում սպոր տի զար գաց ման ու դրա նկատ մամբ հե տաքրք րու թյուն առա ջաց նե լու գոր ծում:

Օս մա նյան կայս րու թյան անդ րա նիկ սպոր տա յին պար բե րա կա նի` «Մարմն ա մար զի» հրա տա րա կու մը (1911-
1914թթ.) նշա նա վոր մար զիկ Շա վարշ Քրի սյա նի ջան քե րով լրա ցու ցիչ ազ դակ էր Պոլ սի, Արևմ տյան Հա յաս տա նի, 
Կի լի կի ա յի և այլ վայ րե րում բնակ վող հայ երի տա սար դու թյան շրջա նում սպոր տի և մարմն ակր թու թյան հան դեպ 
հե տաքրք րու թյունն ու ժե ղաց նելու հա մար:

Կայս րու թյան մար զա կան տա րեգ րու թյան մեջ յու րա հա տուկ դրվագ էր 1912թ. Ստոկ հոլ մի հին գե րորդ մի-
ջազ գա յին օլիմ պի ա կան խա ղե րին եր կու հայ մար զիկ նե րի` Վահ րամ Փա փա զյա նի և Մկրտիչ Մկրյա նի մաս նակ-
ցու թյու նը: Այն, խորհր դան շա կան լի նե լուց զատ, նոր մեկ նա կետ դար ձավ մար զա կան կյան քի հան դեպ լուրջ հե-
տաքրք րու թյուն ձև ա վո րե լու և մաս նակ ցու թյուն ապա հո վե լու տե սան կյու նից: Դրա դրսև ո րումն ե րից մե կը Պոլ սի 
և գա վա ռի հայ կա կան ակումբ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյամբ և նույ նիսկ Պոլ սի Հա յոց պատ րի ար քի 
հո վա նա վո րու թյամբ կազ մա կերպ ված Հայ կա կան օլիմ պի ա կան խա ղերն էին, որի ավան դույթ նե րը մեր օրե րում 
շա րու նակ վում են ի դեմս Հա մա հայ կա կան խա ղե րի:

Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայ կա կան սպոր տի հա րուստ պատ մու թյունն ու ժա ռան գու թյու նը ևս մեկ ան-
գամ վկա յում են կայս րու թյան մեջ հա յե րի ու նե ցած առա ջա տար դե րա կա տա րու թյան մա սին: Հատ կան շա կան է, 

Մուտ քի խոսք
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որ այդ պի սի ազ գա յին առա ջա դի մու թյունն ու ար դի ա կան ար ժեք ներ որ դեգ րե լու հա կումն ե րը որո շա կի ո րեն  ու-
ժե ղաց րին ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան դրսև ո րումն ե րը երիտ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի շրջա նում: Վեր ջին-
ներս ամեն կերպ փոր ձե ցին խո չըն դո տել քրիս տո նյա նե րի ազ գա յին վե րելքն ու կրթամ շա կու թա յին զար թոն քը, 
որը, ի վեր ջո, իր դրսև ո րու մը ստա ցավ Առա ջին աշ խար հա մար տի քո ղի տակ իրա կա նաց ված հայ բնակ չու թյան 
ցե ղաս պա նու թյամբ: 

Ներ կա հրա տա րա կու թյու նը պատ րաս տե լիս օգ տա գործ վել են նո րա հայտ ու հազ վա գյուտ աղ բյուր ներ և 
լու սան կար չա կան հա վա քա ծու ներ: Դրանք հիմն ա կա նում Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան-ինս տի տու տի 
հա րուստ հա վա քա ծո ւի, Բեյ րու թի Հայ մարմն ակր թա կան ընդ հա նուր մի ու թյան կենտ րո նա կան վար չու թյան ար-
խի վի, Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խի վի, «Մարմն ա մարզ» պար բե րա կա նի, Մի քա յել Իշ լե մե ճյա նի, Միհ րան Մի-
նաս յա նի, Դիլ դի լյան ըն տա նի քի, PROJECTSAVE նա խագ ծի հա վա քա ծո ւի նյու թերն են: 

Հա տորն ամ բող ջաց նե լու գոր ծում օգ տա գործ վել են հայ նշա նա վոր մար զիկ, սկա ու տա պետ և լու սան կա րիչ 
Գրի գոր Ճո լո լյա նի լու սան կար չա կան և տպա գիր ժա ռան գու թյու նը նե րա ռող հա վա քա ծո ւի նյու թե րը, ինչ պես նաև 
սփյուռ քա հայ մա մու լում հայ կա կան սպոր տի պատ մու թյանն ու զար գաց մանն անդ րա դար ձող հե ղի նա կի հոդ-
վա ծա շա րը: Հա տո րը պատ րաս տե լիս մե ծա պես օգտ վել ենք նաև հայկական սպոր տի պատ մու թյան լա վա գույն 
գի տակ Բյու զանդ Թո րի կյա նի` հայ մարմն ակր թա կան և սկա ու տա կան շարժ ման պատ մու թյա նը նվիր ված քա ռա-
հա տո րյա կից:

Ցան կա նում եմ իմ խո րին երախ տա գի տու թյու նը հայտ նել բո լոր նրանց, ով քեր աջակ ցե ցին այս աշ խա տու-
թյան պատ րաստ ման գոր ծին, մաս նա վո րա պես Տեր և Տի կին Պատ րիս և Սե դա Ճո լո լյան նե րին, ով քեր սի րա հո-
ժար հա մա ձայն վե ցին Գրի գոր Ճո լո լյա նի ար ժե քա վոր հա վա քա ծուն հանձնել Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան թան-
գա րան-ինս տի տու տին: Ցան կա նում եմ երախ տա գի տու թյան խոսք ուղ ղել նաև Պե պո Իշ լե մե ճյա նին` իր հոր` 
Մի քա յել Իշ լե մե ճյա նի լու սան կար չա կան հա վա քա ծուն ՀՑԹԻ-ին հանձ նե լու հա մար: 

Հա տուկ շնոր հա կա լու թյուն եմ հայտ նում ամե րի կաբ նակ իմ բա րե կա մին` Շա վարշ Քրի սյա նին, հա տո րի 
պատ րաստ ման ըն թաց քում ցու ցա բե րած ան շա հախն դիր աջակ ցու թյան հա մար:

Նյու թե րի տրա մադր ման հա մար իմ երախ տա գի տու թյունն եմ հայտ նում Յա շար Տոլ գա Ջո ռա յին, Միհ րան 
Մի նա սյա նին, Ար մեն Մար սու բյա նին և Հա րու թյուն Սա մո ւե լյա նին:

         ՀԱՅԿ ԴԵ ՄՈ ՅԱՆ
         պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
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Սպոր տը, ազ գա յին և հա սա րա կա կան մյուս ինս տի տուտ նե րի հետ մեկ տեղ, բազ մազգ պե տու թյուն նե րում ազ գա յին և 
էթ նիկ ինք նու թյան ու րույն հատ կա նիշ ներ ձև ա վո րող և ներ կա յաց նող հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան ոլորտ նե րից է, 
որը կա րև որ խթան է ազ գայ նա կա նու թյան ձև ա վոր ման, ազ գա մի ջյան մրցակ ցու թյան և այդ նույն ինք նու թյան առանձ-
նա հատ կու թյան դրսև որ ման ու շեշ տադր ման գոր ծըն թաց նե րում: Տար բեր երկր նե րում սպոր տը և մարմն ակր թու թյու-
նը ազ գա յին ինք նա տի պու թյու նը ձև ա վո րող, հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա կու թյան և նույ նիսկ երի տա սարդ սերն դին 
ռազ մա մոլ տրա մադ րու թյուն նե րով վա րա կե լու և այս կերպ տար բեր ու ժե րի և առա ջին հեր թին իշ խող քա ղա քա կան 
վեր նա խա վի կող մից օգ տա գործ վող գոր ծիք ներ են: Ավե լին, որոշ սպոր տա ձև եր նույ նիսկ դար ձել են այս կամ այն երկ րի 
ազ գա յին ինք նու թյան բաղ կա ցու ցիչն ու բնո րո շի չը, ինչ պես օրի նակ` բրա զի լա կան ֆուտ բոլ, կա նա դա կան հո կեյ և այլն:  

Մեր օրե րում սպոր տը, մար զա կան մրցա շա րերն ու օլիմ պի ա կան խա ղերը, դառ նա լով ազ դե ցիկ խորհր դան-
շա կան գոր ծոն ներ, որո շիչ ու կա րև որ դե րա կա տա րու թյուն ու նեն տե ղա կան և հա մաշ խար հա յին գոր ծըն թաց նե-
րում` որո շա կի ո րեն նե րազ դե լով քա ղա քա կան, տնտե սա կան, մշա կու թա յին հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: Սպոր-
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 ցու թյու նը, 
հատ կա պես ֆուտ բո լում, վե րած վել է լուրջ գոր ծո նի ազ գա յին ու պե տա կան ինք նու թյանն առանձ նա հա տուկ շեշ-
տադ րում և հե ղի նա կու թյուն ապա հո վե լու գոր ծում: 

Այս պի սով, կա րող ենք ասել, որ սպոր տը` որ պես հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան ոլորտ, վե րած վել է ազ-
գա յին ինք նու թյան և հա վա քա կա նու թյան ձև ա վոր ման և այն ար տա քին աշ խար հին ներ կա յաց նե լու կա րև որ մի 
այ ցե քար տի: Ավե լին, այն դիտ վում է նաև որ պես կա րև որ գոր ծոն պե տու թյուն նե րի տրոհ ման կամ վե րա մի ա վոր-
ման գոր ծըն թաց նե րում:1 

Անժխ տե լի է, որ մեր օրե րում սպոր տա յին մրցակ ցու թյու նը դար ձել է նաև միջ պե տա կան և ազ գա մի ջյան հա-
րա բե րու թյուն նե րում լրա ցու ցիչ առա վե լու թյուն ներ ձեռք բե րե լու կա րև որ մի ջոց:  

Մի ա ժա մա նակ սպոր տի պատ մու թյան որոշ դրվագ նե րի «մո ռա ցու թյան տա լը», հատ կա պես այ լազ գի նե րի ու նե-
ցած կա րև որ դե րա կա տա րու թյան կամ պար տու թյուն նե րի դառ նու թյու նը չհի շա տա կե լու հա մար, կա րև որ վում է նաև 
սե փա կան պատ մու թյան ան ցան կա լի դրվագ նե րը սրբագ րե լու և «յու րա յին նե րի» առա վե լու թյու նն ընդգծելու առու մով: 
Այս հան գա մանքն առա վել ակ նա ռու է Թուր քի ա յի և թուր քա կան սպոր տի պատ մու թյան մա տուց ման պա րա գա յում:

Հայ կա կան սպոր տի պատ մու թյան մեջ առանձ նա հա տուկ տեղ ու նի Օս մա նյան կայս րու թյան հայ բնակ չու թյան 
շրջա նում XIX դա րի վեր ջին և XX դա րի սկզբնե րին սպոր տի և մարմն ակր թու թյան նկատ մամբ հե տաքրք րու թյան արթ-
նաց ման և հայ կա կան սպոր տա յին ակումբ նե րի կազ մա վոր ման գոր ծըն թա ցը: Հարկ է նշել նաև, որ նույն ժա մա նա կաշր-
ջա նում հա ման ման գոր ծըն թաց ներ սկիզբ առան նաև Ռու սա կան կայս րու թյան տա րած քում բնակ վող հա յե րի շրջա նում:

Նե րա ծու թյուն

1 Տե՛ս Barrie Houlihan. 
Sport, National identity and 
Public Policy, “Nations and 
Nationalism”, Vol. 3, No. 1, 
1997. P. 113.
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Բա ցի այդ, մարմն ակր թու թյամբ և սպոր տով զբաղ վե լը հա մար վեց ժա մա նա կի թե լադ րանք և ըն դուն ված 
կեն սա ձև, որը պետք է ի ցույց դներ տվյալ ան հա տի կամ խմբի առա ջա դեմ և եվ րո պա կան քա ղա քակր թու թյա նը 
բնո րոշ ինք նու թյան որ դեգ րու մը:

Օս մա նյան կայս րու թյան պա րա գա յում այս գոր ծըն թա ցը, բա ցի մարմն ակր թա կան, առող ջա պա հա կան, 
առողջ ապ րե լա կեր պի դրդա պատ ճառ նե րից ու դրանց շուրջ ծայր առած քննար կումն ե րից, ու ներ նաև ազ գայ նա-
կան մրցակ ցու թյան և սպոր տը` որ պես ազ գա յին ինք նա հաս տատ ման ձև, դի տար կե լու դրսև ո րումն եր:

1908թ. երիտ թուր քե րի հե ղաշր ջու մից հե տո ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րի նկատ մամբ կար ճա տև հան-
դուր ժո ղա կան դիր քո րո շումն ար տա հայտ վեց նաև այլ ազ գե րի շրջա նում մար զա կան կյան քում ար ձա նագր ված 
աշ խու ժաց մամբ: Հու նա կան և հայ կա կան սպոր տա յին ակումբ նե րի կազ մա վո րու մը և մարմն ա մար զա կան կյան-
քի ակ տի վու թյունն էա պես խթա նե ցին նաև թուր քա կան հա ման ման ակումբ նե րի ու սպոր տա յին կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի ձև ա վո րու մը: Այս պայ ման նե րում սկիզբ առավ ու ձև ա վոր վեց թուր քա կան սպոր տը, որը, հայտն վե լով 
երիտ թուրք կա ռա վա րիչ նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում, դիտ վեց որ պես լրա ցու ցիչ կռվան կայս րու թյան ներ սում 
քրիս տո նյա նե րի հան դեպ թուր քե րի գե րա կա յու թյու նը հաս տա տե լու հա մար:

Այս հա տո րի առա ջին հրա տա րա կու թյու նը, ինչ պես նաև 2009թ. սեպ տեմ բե րին Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան 
թան գա րանում հա մա նուն ժա մա նա կա վոր ցու ցադ րու թյան բա ցու մը լուրջ խթան էին թուր քա կան սպոր տի պատ-
մու թյան «մո ռաց ված» էջե րին անդ րա դառ նա լու հա մար: Թուր քա կան մա մու լի հրա պա րա կումն ե րը, նոր ու սում-
նա սի րու թյուն նե րի ի հայտ գա լը վկա յում են թուրք հան րու թյան շրջա նում Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայ մար-
զիկ նե րի ու հայ կա կան ակումբ նե րի գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ աճող հե տաքրք րու թյան մա սին: 

Թուր քա կան պատ մագ րու թյու նը որևէ անդ րա դարձ չի կա տա րում թուր քա կան սպոր տի ձև ա վոր ման և զար-
գաց ման պատ մու թյան մեջ հա յե րի և հույ նե րի ու նե ցած դե րին կամ եթե ան գամ կա տա րում է, ապա դրանք կրում 
են թռու ցիկ ու հատ վա ծա յին բնույթ` գի տակ ցա բար չհի շա տա կե լով մար զիկ նե րի ազ գու թյու նը:2 Նման լռու թյան 
պատ ճա ռը, թե րևս, հաս կա նա լի է և լի ո վին տե ղա վոր վում է թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան, ազ գայ նա կան 
պատ մագ րու թյան և սե փա կան ան ցյա լը «վե րահս կե լու» պե տա կան քա ղա քա կա նու թյա նը խիստ բնո րոշ «մո-
ռա ցու թյան» շրջա նակ նե րում: Թուր քա կան պատ մագ րու թյու նը խնամ քով և հե տև ո ղա կա նո րեն ան տե սել է Օս-
մա նյան կայս րու թյան հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան տար բեր ոլորտ նե րում հա յե րի ու նե ցած կա րև ո րա գույն 
դե րա կա տա րու թյու նը: «Հայ կա կան հետ քը» թուր քա կան թատ րո նի, սպոր տի, մա մու լի, գրահ րա տա րա կու թյան, 
ճար տա րա պե տու թյան ու մյուս բնա գա վառ նե րում հան րա պե տու թյան շրջա նում ձև ա վոր ված թուր քա կան պատ-
մագ րու թյան կող մից դիտ վել է ան ցան կա լի ու վտան գա վոր, հե տև ա բար` հի շա տա կու թյան հա մար ոչ ար ժա նի: 

Անա ռար կե լի է, որ Օս մա նյան կայս րու թյու նում մար զա կան հուժ կու շարժ ման ծա վա լումն ու մարմն ակր թու-
թյան զար գա ցու մը հայ կա կան սպոր տի փա ռա վոր ու հա րուստ պատ մու թյան ար ժե քա վոր էջե րից են:

2 Տե՛ս Feroz Ahmad. 
Making of Modern Turkey, 
New York, Rautledge, 1993. 
P. 31.



1908թ. հու լի սի 24-ի Սահ մա նադ րու թյան հռչակ ման կա պակ ցու թյամբ թո ղարկ ված փոս տա յին բա ցիկ, Օռլանդո Կալումելայի հավաքածու

 Սահ մա նադ րու թյան հռչակ ման կա պակ ցու թյամբ հատ ված հա յա լե զու հո բե լյա նա կան մե դալ
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XIX դա րի վեր ջին և XX դա րի սկզբին կա պի տա լիզ-
մի զար գաց ման և ար դի ա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե-
րը նոր հե ռան կար ներ բա ցե ցին Օս մա նյան կայս րու-
թյան ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րի հա մայն քա յին 
առա ջըն թա ցի ու սո ցի ա լա կան հա մախմբ ման հա մար: 
Այդ գոր ծըն թաց նե րում կա րև որ դե րա կա տա րու թյուն 
ստանձ նե ցին Պոլ սում և կայս րու թյան մյուս քա ղաք նե-
րում գոր ծող օտա րերկ րյա ու սումն ա կան հաս տա տու-
թյուն նե րը, որ տեղ, որ պես կա նոն, սո վո րող նե րի ճնշող 
մե ծա մաս նու թյու նը քրիս տո նյա երի տա սարդ ներ էին: 
Բա ցի այդ, Ստամ բու լում հա վա տար մագր ված օտա-
րերկ րյա դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի, 
հատ կա պես անգ լի ա ցի և ֆրան սի ա ցի դի վա նա գետ նե-
րը պար բե րա բար կազ մա կեր պում էին ֆուտ բո լի, ռեգ-
բիի, հո կե յի և այլ մար զա ձև ե րի մրցումն եր:

Թուր քա կան և մահ մե դա կան իրա կա նու թյան մեջ 
ավան դա բար մեծ տա րա ծում ու ներ ըմբ շա մար տը, իսկ 
որոշ թուրք ըմ բիշ ներ հա մաշ խար հա յին համ բավ ու-
նեին և մաս նակ ցում էին ար տա սահ մա նյան գո տե մար-
տե րին: Դա սա կան առու մով նրանք ոչ թե մար զիկ ներ 
էին, այլ ազ գա յին մար զա խա ղե րի կրող ներ: 

Ամե րի կյան և եվ րո պա կան կրթա կան հաս տա-
տու թյուն նե րում սպոր տա յին խա ղերն ու մարմն ակր-
թու թյու նը դրված էին ամուր հիմ քե րի վրա: Այս տեղ 
մարմն ա մար զը ոչ մի այն պար տա դիր նե րառ ված էր ու-
սումն ա կան գոր ծըն թաց, այ լև ավան դա կան բնույթ էին 
կրում ամե նա մյա մրցույթ ներն ու դաշ տա հան դես նե րը, 

Գ լ ո ւ խ   ա ռ ա ջ ի ն

ՍՊՈՐ ՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄ ՆԱԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ 
ՕՍ ՄԱ ՆՅԱՆ ԿԱՅՍ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

Երիտ թուր քե րի հե ղաշրջ ման և Սահ մա նադ րու թյան հռչակ ման առի թով կազ մա կերպ ված հան րա հա վաք Մարզ վա նում, 1908թ.
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որ տեղ յու րա քան չյուր կրթա կան հաս տա-
տու թյուն ու ներ իր գրան ցած ռե կորդ նե-

րը, իսկ հաղ թող ներն ու առա ջա տար ներն 
ար ժա նա նում էին մե դալ նե րի ու գա վաթ նե-

րի: Այդ կրթա հա մա լիր նե րի շար քում առա վել 
հայտ նի էին Պոլ սի «Ռո բերտ» քո լե ջը, Պար տի-

զա կի ամե րի կյան բարձ րա գույն դպրո ցը, Տար սո-
նի, Խար բեր դի, Այն թա պի, Բեյ րու թի ամե րի կյան քո-
լեջ նե րը: Դրան ցում թե թև աթ լե թի կա յից և դա սա կան 
սպոր տա ձև ե րից զատ մեծ տա րա ծում էին ստա ցել 
բաս կետ բո լը, բեյս բո լը, ֆուտ բո լը և այլն: 

Հատ կան շա կան է, որ Պոլ սի հայ մար զիկ նե րի 
մեծ մասն իրենց սպոր տա յին կեն սագ րու թյունն սկսել 
են հենց «Ռո բերտ» քո լե ջից, որ տեղ մար զա կան թի մե-

րը ձև ա վոր վում էին տար բեր ազ գե րի մար զիկ նե-
րից և ոչ էթ նիկ մի ա տար րու թյան սկզբուն քով: 

Գ լ ո ւ խ   ա ռ ա ջ ի ն

Պոլ սի «Ռո բերտ» քո լե ջի մասնաշենքերից 
մեկը, XIX դ. փորագրանկար

«Ռո բերտ» քո լե ջի 1902թ. տարեկան 
մրցումների հաղթողին տրված արծաթե 
գավաթ՝ թռիչք բարձրություն մարզաձևից,
ՀՑԹԻ, Ջևան Չելոյանցի հավաքածու

«Ռո բերտ» 
քո լե ջի 
տարեկան 
մրցումներում 
մրցանակային 
տեղ զբաղեցրած 
ուսանողներին 
տրված մեդալ,
XX դարի սկիզբ,
ՀՑԹԻ, Ջևան 
Չելոյանցի 
հավաքածու

Պոլ սի «Ռո բերտ» քո լե ջի ֆուտ բո լի թի մը, Կոս տանդ նու պո լիս, 1900թ.



13

Աբ դուլ Հա միդ 2-ի բռնա պե տու թյան տա րի նե րին 
թուրք և այ լազ գի երի տա սարդ նե րի հա մար ար գել ված 
էր սպոր տա յին կազ մա կեր պու թյուն ներ ստեղ ծել կամ 
հրա պա րա կայ նո րեն զբաղ վել մարմն ա մար զու թյամբ: 
Այս պի սի պայ ման նե րում սպոր տա յին կյանք առա վել 
ներգ րավ ված էին հայ, հույն և հրեա երի տա սարդ նե-
րը, ով քեր սո վո րում էին վե րը նշված ու սումն ա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում: Այս հան գա ման քը կա րև որ 
դեր կա տա րեց, որ պես զի ազ գա յին փոք րա մաս նու-
թյուն նե րը թուր քե րի հա մե մա տու թյամբ ու նե նան ավե-
լի ակ տիվ գոր ծող ու զար գա ցած սպոր տա յին կազ-
մա կեր պու թյուն ներ: Թուր քա կան իրա կա նու թյան մեջ 
մարմն ա մար զա կան վար ժու թյուն ներն այդ ըն թաց քում 
զին վո րա կան կրթու թյան պար տա դիր մաս էին մի-
այն ռազ մա կան ու սումն ա րան նե րում: Այդ պի սի եզա-
կի ակումբ նե րից էր «Բե շիկ թա շի մարմն ա մար զա կան 
ակում բը», որը ստեղծ վել էր 1903թ. սուլ թան Աբ դուլ 
Հա միդ 2-ի հա տուկ հրո վար տա կով:1

1908թ. երիտ թուր քե րի իրա գոր ծած հե ղաշր ջու-
մից հե տո ու շադ րու թյան կենտ րո նում հայտն վեց թուրք 
երի տա սար դու թյան շրջա նում սպոր տի և մարմն ա-
մար զու թյան զար գաց ման հրա տա պու թյան հար ցը: 
Այն կա րև որ վում էր «նոր թուրք» երի տա սար դի ձև ա-
վոր ման, առողջ սերն դի դաս տի ա րա կու թյան և երի-
տա սարդ նե րին զին վո րա կան ծա ռա յու թյա նը նա խա-
պատ րաս տե լու անհ րա ժեշ տու թյամբ:

Հայտ նի է, որ «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» 
կու սակ ցու թյան առաջ նորդ նե րը, ամ րապն դե լով իրենց 
մի ա կու սակ ցա կան կա ռա վա րու թյան դիր քե րը, մի ա-
ժա մա նակ խթա նում էին նաև օս մա նյան հա սա րա կու-

ՍՊՈՐ ՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄ ՆԱԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ՕՍ ՄԱ ՆՅԱՆ ԿԱՅՍ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

1 Ergun Yurdadon. 
A Brief Evaluation of 
development of Turkish 
Sport from 1839 to 1923, 
http://thesportjournal.
org/article/sport-in-
turkey-the-post-islamic-
republican-period/

«Ռո բերտ» քո լե ջի 
մարզարանը,

XX դարի սկզբի 
փոստային բացիկ,

ՀՑԹԻ հավաքածու

«Ռո բերտ» քո լե ջի 
ֆուտ բո լային թի-
մի լուսանկարը` 
տպագրված հաս տա-
տու թյան տա րե կան 
ար ձա նագ րու թյուն նե րի 
ժո ղո վա ծո ւի մեջ, 1921թ., 
ՀՑԹԻ հա վա քա ծու
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Գ լ ո ւ խ   ա ռ ա ջ ի ն

Օս մա նյան բա նա կի պա հես տա յին հայ սպա ներ, Կ.Պոլիս, 1914թ.: Նստած ներից աջից երկ րոր դը Հա կոբ Սի րու նին է, ՀՑԹԻ, Գրիգոր Ճոլոլյանի հավաքածու
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թյան ներ սում թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան և նոր 
թուր քա կան ինք նու թյան ձև ա կերպ ման գոր ծըն թա ցը, 
որ տեղ մեծ տեղ տրվեց նաև սպոր տին և մարմն ակր-
թու թյա նը: Այդ պի սի տրա մադ րու թյուն նե րի ազ դակը 
1912թ. Բալ կա նյան առա ջին պա տե րազ մում կրած պար-
տու թյունն էր, ին չը երիտ թուրք կա ռա վա րիչ նե րին բե-
րեց այն հա մոզ ման, որ օս մա նա կա նու թյան գա ղա փա-
րը չի կա րող փրկել կայս րու թյան մնա ցորդ նե րը, և որ 
դրա հա մար պետք է ստեղ ծել մի ա տարր պե տու թյուն՝ 
հիմն ված թուրք ազ գի վրա: 

Օս մա նյան կայս րու թյու նում սպոր տա յին ու մարմ-
նակր թա կան և մարմն ա մար զա կան շարժ ման պատ-
մու թյու նը սեր տո րեն կապ վում է թուր քա կան բա նա կի 
սպա և «հայտ նի իթ թի հա տա կան» Սե լիմ Սըր րը Թար-
ջա նի (1874-1957թթ.) ան վան հետ: 1882թ. ու սում ստա-
նա լով Գա լա թա սա րա յի ավագ դպրո ցում` Թար ջանն 
իր ու սուց չի քա ջա լե րան քով սկսում է զբաղ վել սպոր-
տով: 1909թ., հաս տատ վե լով Շվե դի ա յում, նա մաս-
նակ ցեց Ստոկ հոլ մի ֆի զի կա կան կրթու թյան ու սու ցիչ-
նե րի դպրո ցի մարմն ա մար զա կան դա սըն թաց նե րին: 
Դեռ հա մի դյան կա ռա վար ման տա րի նե րին Սե լիմ 
Սըր րը Թար ջա նը հա ճախ էր մար զա կան հա մազ գես-
տով հայտն վում հրա պա րակ նե րում ու դպրոց նե րում՛ 
փոր ձե լով շար ժել թուրք երի տա սարդ նե րի հե տաքրք-
րու թյու նը սպոր տի հան դեպ: Նրան հա ջող վեց մարմ-
նա մար զու թյու նը նե րա ռել նաև թուր քա կան դպրո ցա-
կան ծրագ րեր և նույ նիսկ մեդ րե սե նե րի դա սա ցու ցակ` 
այդ ըն թաց քում սկսե լով նաև իր ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը: Ան դա մագր վե լով «Մի ու թյուն և 
առա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյա նը` Ս. Թար ջա նը 

ՍՊՈՐ ՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄ ՆԱԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ՕՍ ՄԱ ՆՅԱՆ ԿԱՅՍ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

Սե լիմ Սըր րը Թար ջա նի լու սան կա րը` 
Շա վարշ Քրի սյա նին ուղղ ված ըն ծա յագ րով, 
«Մարմն ա մարզ», 1911թ. մարտ

«Թեր բի յե վե 
օյուն» թեր թի` 
Ստոկ հոլ մի օլիմ-
պի ա կան խա-
ղե րին նվիր ված 
հա մա րը, 1912թ. 
ամառ

Օս մա նյան ռա զամա ծո վա յին ու սումն ա րա նի սա նե րը մար զան քի 
պահին, փոս տա յին բա ցիկ, XX դա րի սկիզբ, ՀՑԹԻ հա վա քա ծու
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մաս նակ ցում է կու սակ ցու թյան գաղտ նի ժո ղով ե րին:2  
Ի դեպ, սկզբնա կան շրջա նում Սե լիմ Սըր րը Թար-

ջա նը հա մա գոր ծակ ցում էր հայ մար զիկ և խմբա գիր 
Շա վարշ Քրի սյա նի հետ, «Մարմն ա մարզ» հայ կա կան 
հան դե սի էջե րից մե կում Թար ջա նին ան վա նում է «մեր 
աշ խա տա կից»: Հե տա գա յում, հե տև ե լով Շա վարշ Քրի-
սյա նի օրի նա կին, Սե լիմ Սըր րը Թար ջա նը 1911թ. օս մա-
նե րե նով հրա տա րա կեց «Թեր բի յե վե օյուն» մար զա կան 
հան դե սը, որը, սա կայն, կարճ կյանք ու նե ցավ, քա նի որ 
Թար ջա նի նա խա ձեռ նու թյուն նե րը հիմն ա կա նում աջակ-
ցու թյուն չստա ցան թուրք երի տա սար դու թյան կող մից, և 
մար զա կան հե տաքրք րու թյուն նե րը սահ մա նա փակ վե-
ցին նեղ շրջան նե րում:3 

Ապար դյուն են անց նում նաև նրա ջան քե րը իգա-
կան դպրոց նե րում մարմն ակր թու թյան դա սեր մտցնե լու 
ուղ ղու թյամբ:

1907թ. Սե լիմ Սըր րը Թար ջա նը Պոլ սի Թո քաթ լ-
յան հյու րա նո ցում հան դի պում է ժա մա նա կա կից օլիմ-
պի ա կան շարժ ման հիմն ա դիր Պի եր դե Կու բեր տե նի 
հետ, ով առա ջար կում է նրան Օս մա նյան կայս րու թյու-
նում ստեղ ծել օլիմ պի ա կան կո մի տե, դառ նալ Մի ջազ-
գա յին օլիմ պի ա կան կո մի տեի ան դամ և թուրք մաս-
նա կից ներ ու ղար կել 1912թ. Ստոկ հոլ մում կա յա նա լիք 
մի ջազ գա յին օլիմ պի ա կան խա ղե րին:4 Այդ հան դի պու-
մից մեկ տա րի անց մի այն, երբ տա պալ վեց սուլ թան 
Աբ դուլ Հա մի դի բռնա տի րու թյու նը, և իշ խա նու թյան 
գլուխ եկան երիտ թուր քե րը, Սե լիմ Սըր րը Թար ջա նին 
հա ջող վեց օլիմ պի ա կան կո մի տե ստեղ ծել: 

1908թ. ստեղծ ված և ՄՕԿ-ի կող մից 1913թ. ճա նա-
չում ստա ցած Օս մա նյան ազ գա յին օլիմ պի ա կան կո մի-
տե ում ներ կա յաց ված ան դամն ե րի թվում բա ցի թուր քե-
րից ընդգրկ ված չէր որևէ այլ ազ գու թյան ներ կա յա ցու ցիչ: 

1913թ. մա յի սին լույս տե սավ թուր քա կան մեկ այլ` 

Գ լ ո ւ խ   ա ռ ա ջ ի ն

2 Çapan M. Şevki. 
Türk Sporunda Selim 
SııriTarcan. Ünyay Muğla, 
1999, էջ 13-14:

3 Նույ նա նուն հան դես 
Սե լիմ Սըր րը Թար ջա նը 
սկսեց հրա տա րա կել 
1922 թ.:

4 Çapan M. Şevki. Նշվ. 
աշխ., էջ 108:

Թուրք ըմբ շա մար-
տիկ Ռի զա բե յի 
պատ կե րով փոս-
տա յին բա ցիկ, XX 
դա րի սկիզբ, ՀՑԹԻ 
հա վա քա ծու 

Թուրք ըմ բիշ Ջե լա լի 
լու սան կա րը 
«Մարմն ա մար զից», 
1911թ. հու լիս

Թուր քա կան ռազ մա կան ու սումն ա րա նի առա ջին շրջա նա վարտ հայ սպա ներ, 1913թ.
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«Իդ ման» (բա ռա ցի` մարմն ա մարզ) անու նով պար բե-
րա կա նը, որի սե փա կա նա տերն էր Ջե մի բե յը: Մարմ-
նակր թու թյան ու սպոր տի հան դեպ հե տաքրք րու-
թյու նը բնո րոշ էր մի այն Պոլ սի և Զմյուռ նի ա յի թուրք 
երի տա սար դու թյա նը: Կայս րու թյան ծայ րա գա վառ նե-
րում մար զա կան ակումբ ներ ու սկա ու տա կան խմբեր 
ստեղծ վե ցին մի այն Առա ջին աշ խար հա մար տի նա-
խօ րե ին, այն էլ հիմն ա կա նում իթ թի հա տա կան նե րի 
գոր ծուն մի ջամ տու թյան շնոր հիվ` հա տուկ նպա տակ 
ու նե նա լով թուրք երի տա սար դու թյան զին վո րագր ման 
նա խա պատ րաս տու մը:

Ու թեև նոր սերն դի սպոր տա յին ու մարմն ակր թու-
թյան ու սուց ման ու դաս տի ա րա կու թյան հայ կա կան և 
թուր քա կան հա յե ցա կար գե րը որոշ դրվագ նե րում ընդ-
հան րու թյուն ներ ու նե ին, այ նու հան դերձ հիմն ա րար 
ձև ա կեր պումն ե րում և նպա տա կա յին ձեռ նար կում-
նե րում առ կա էին էա կան տար բե րու թյուն ներ, որոնք 
որոշ գործ նա կան քայ լե րում ուղ ղա կի հա կա սում էին 
մի մյանց: Հայ կա կան անդ րա նիկ սպոր տա յին պար բե-
րա կա նի` «Մարմն ա մար զի» հրա պա րա կումն ե րին ու 
հայ կա կան մարմն ակր թա կան ու սպոր տա յին կյան քի 
զար գաց ման տար բեր դրվագ նե րին ծա նո թա նա լիս 
առա վել ակ նա ռու է դառ նում վե րո հի շյալ իրո ղու թյու նը:

Առա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մում Օս-
մա նյան կայս րու թյան պար տու թյու նից հե տո կայս րու-
թյան փլուզ ման հե տև ան քով առա ջա ցած ընդ հա նուր 
ճգնա ժա մա յին երև ույթ նե րը չշրջան ցե ցին նաև սպոր-
տի ոլոր տը: Սա կայն շու տով սպորտն ու սպոր տա յին 
մրցակ ցու թյու նը դառ նա լու էին թուր քա կան ազ գայ նա-
կա նու թյան ուժգ նաց ման կա րև որ բա ղադ րիչ նե րից մե-

կը, քան զի հան րա պե տա կան Թուր քի ա յի հռչա կու մից 
հե տո նոր ազ գայ նա կան ու ժե րը, մեծ նշա նա կու թյուն 
տա լով սպոր տին և մարմն ա մար զու թյա նը, այն դի տում 
էին որ պես նոր ազ գայ նա կան գա ղա փա րա խո սու-
թյունն ամ րագ րե լու և թուրք ազ գա յին գե րա կա յու թյու-
նը հաս տա տե լու կա րև որ մի ջոց:

ՍՊՈՐ ՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄ ՆԱԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ՕՍ ՄԱ ՆՅԱՆ ԿԱՅՍ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

Պոլ սի նշա նա վոր Թո-
քաթ լյան հյու րա նո ցը, 
փոս տա յին բա ցիկ, 
XX դա րի սկիզբ, ՀՑԹԻ 
հա վա քա ծու

Թուրք ըմ բիշ նե րի 
պատ կեր նե րով փոս-
տա յին բա ցիկ ներ, XX 
դա րի սկիզբ, ՀՑԹԻ, 
Ջևան Չելոյանցի հա-
վա քա ծու
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ՕՍՄԱՆՅԱՆ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԾՆՈՒՆԴԸ

Օս մա նյան կայս րու թյու նում ֆուտ բոլն ի հայտ եկավ դե-
ռևս XX դա րի վեր ջե րին: Մաս նա վո րա պես հայտ նի է, 
որ Սա լո նի կում բնակ վող անգ լի ա ցի նե րի մաս նակ ցու-
թյամբ 1875թ. կայս րու թյան տա րած քում տե ղի ու նե ցավ 
առա ջին ֆուտ բո լա յին խա ղը: 1877թ. անգ լի ա կան ծա գու-
մով այս խա ղի առա ջին մրցումն երը տե ղի էին ու նե ցել 
նաև Բոր նո վա յի և Զմյուռ նի ա յի մար գա գե տին նե րում: 
Այ դու հան դերձ այս խա ղե րը սի րո ղա կան էին և պա տա-
հա կան բնույթ էին կրում: Մի այն XX դա րի սկզբնե րին 
կայս րու թյու նում երև ան եկան առա ջին պրո ֆե սի ո նալ 
ֆուտ բո լիստ ներն ու ֆուտ բո լա յին խմբե րը: Ֆուտ բո-
լա յին ակումբ նե րի քա նա կի մե ծաց մա նը զու գըն թաց 
առան ձին ֆուտ բո լա յին լի գա ներ ստեղ ծե լու անհ րա ժեշ-
տու թյուն առա ջա ցավ: Առա ջին հա մաշ խար հա յին պա-
տե րազ մի նա խօ րե ին մի այն Պոլ սում կազ մա վոր վե ցին 

Գ լ ո ւ խ   ա ռ ա ջ ի ն

Փոս տա յին բա ցիկ` Պոլ սի թա ղա մա սե րից մե կի պատ կե րով, XX դա րի սկիզբ Թուր քա կան «Ֆե ներ բահ չե» ֆու տբո լա յին թի մը, 1912թ.
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մի քա նի այդ պի սի լի գա ներ: 1901թ. անգ լի ա ցի Ջեյմս 
Լա ֆոն տե նի և Հո րա ցի ուս Ար մի թա ջի նա խա ձեռ նու-
թյամբ ստեղծ վեց «Կոս տանդ նու պոլ սի ֆուտ բո լա յին 
լի գան»: Հե տա գա տա րի նե րին կայս րու թյան մայ րա քա-
ղա քում ստեղծ վե ցին «Գա տը գյու ղի», «Ռու մե լի», «Կի-
րակ նօ րյա» և այլ ֆուտ բո լա յին լի գա նե րը: 

Առա ջին ֆուտ բո լա յին ակում բը ձև ա վոր վեց Զմյուռ-
նի ա յում և կոչ վում էր «Զմյուռ նի ա յի ֆուտ բո լա յին ակումբ»: 
Զմյուռ նի ա յի մար զիկ նե րի ու ֆուտ բո լիստ նե րի շար-
քում հայտ նի էր հայ ֆուտ բո լիստ Զա րեհ Կո ւյում ջյա նը: 
Վեր ջինս ֆրան սի ա ցի և անգ լի ա ցի ֆուտ բո լիստ նե րից 
ձևավոր ված թի մի կազ մում հան դես եկավ 1906թ. Աթեն-
քում կա յա ցած այս պես կոչ ված «Մի ջան կյալ» օլիմ պի ա-
կան խա ղե րում` ար ժա նա նա լով ար ծա թե մե դա լի:5 

Շու տով Զմյուռ նի ա յից Պո լիս տե ղա փոխ ված 
անգ լի ա ցի նե րի կող մից ֆուտ բո լա յին խա ղեր կազ մա-
կերպ վե ցին նաև Պոլ սում: Այս տեղ խա ղե րը տե ղի էին 

ու նե նում Գա տը գյու ղում և Մո դա յում: Քա նի որ ֆուտ բո-
լա յին և նմա նա տիպ սպոր տա յին խա ղե րին մահ մե դա-
կան նե րի մաս նակ ցու թյունն ար գել ված էր, ֆուտ բո լով 
սկզբնա կան շրջա նում զբաղ վում էին անգ լի ա ցի նե րը, 
հա յե րը, հույ նե րը և հրե ա նե րը: Առա ջին ֆուտ բո լա յին 
թի մե րի կազմ նե րառ ված էին տար բեր ազ գե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ ներ, այդ թվում նաև հա յեր: Հե տա գա յում, 
այս մար զա ձևի զար գաց մա նը զու գըն թաց, ստեղծ վե-
ցին էթ նի կա կան առու մով մի ա տարր ֆուտ բո լա յին 
ակումբ ներ ու թի մեր: 

XX դա րի սկզբին երև ան եկան առա ջին թուր քա-
կան մար զա կան ակումբ նե րը` «Բե շիկ թա շը» (1903թ.), 
«Գա լա թա սա րա յը» (1905թ.) և «Ֆե ներ բահ չեն» (1907թ.): 
Սա կայն սուլ թա նա կան բռնա տի րու թյան օրոք դրանք 
բնա կա նոն գոր ծել չէ ին կա րող և լի ար ժեք կազ մա կեր-
պու թյուն ներ դար ձան երիտ թուր քա կան հե ղաշր ջու-
մից հե տո մի այն` ավե լի ուշ հայտ նի դառ նա լով որ պես 

5 Տե՛ս Football at the 
1906 Intercalated Games, 
wikipedia.org

ՍՊՈՐ ՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄ ՆԱԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ՕՍ ՄԱ ՆՅԱՆ ԿԱՅՍ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

Թուր քա կան «Գա լա թա սա րայ» ֆու տբո լա յին թի մը, 1908թ. Զմյուռնիայի միջազգային վարժարանի ֆուտ բո լա յին թի մը, 1900-ական թթ.
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Կա դը քյո յի ֆուտ բո լա յին ակում բի թի մը, որը հաղ թող է ճա նաչ վել 1906թ. առաջ նու թյու նում, 
փոս տա յին բա ցիկ

Օս մա նե րե նով լույս տե սած «Իդ ման» թեր թի 1912թ. հա մա րը` 
ֆուտ բո լիս տի պատ կե րով
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ֆուտ բո լա յին ակումբ ներ:6 Թուր քա կան այս ակումբ նե-
րի հիմն ա կան ախո յան նե րը եղել են Պոլ սի հայ կա կան 
ֆուտ բո լա յին թի մե րը: 

 Երիտ թուրք կա ռա վա րիչ նե րը ստեղ ծե ցին նաև 
մի քա նի ակումբ ներ ու մար զա դաշ տեր, որ տեղ անց-
կաց վում էին նաև ֆուտ բո լա յին մրցա խա ղեր: Դրան-
ցից առա վել հայտ նին «Union Club-İttihat Spor»-ն էր, 
որի մար զա դաշ տում 1911-1914թթ. տե ղի ու նե ցան Հայ-
կա կան օլիմ պի ա կան խա ղե րը:

Առա ջին են թախմ բի խա ղերն Օս մա նյան կայս րու-
թյու նում տե ղի ու նե ցան 1904թ. «Կա դը քյոյ», «Մո դա», 
«Էլիպս», «Իմո ժեն» թի մե րի մաս նակ ցու թյամբ: Ավե լի 
ուշ այս մրցա շա րե րին մի ա ցան նաև թուրք խա ղա ցող-
նե րից ձև ա վոր ված «Գա լա թա սա րայ», «Ֆե ներ բահ չե», 
«Տե լե ֆոն չու լար» և մյուս թի մե րը: 

Այդ շրջա նում հա ճախ ար տա սահ մա նից Պո լիս էին 
գալիս հրա վիր ված ֆուտ բո լա յին ակումբ ներ, և կազ մա-
կերպ վում էին առան ձին մրցա խա ղեր ու առաջ նու թյուն-

ներ: Անց կաց վում էին նաև հրա վիր ված թի մե րի հետ 
խա ռը կազ մով մրցա խա ղեր: Օրի նակ` 1912թ. թուր քա կան 
«Գա լա թա սա րայ» և «Ֆե ներ բահ չե» թի մե րի խա ղա ցող-
նե րից կազմ ված թի մը Պոլ սում հան դես եկավ Զմյուռ նիա 
քա ղա քի այդ տար վա չեմ պի ոն «Հայ որ սոր դաց ակում-
բի» ֆուտ բո լա յին թի մի հետ:

Հարկ է նշել, որ հայ կա կան սպոր տա յին «Մարմ-
նա մարզ» հան դե սը պար բե րա բար անդ րա դառ նում էր 
Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում և նրա սահ ման-
նե րից դուրս կա յա ցած ֆուտ բո լա յին մրցա խա ղե րին, 
տվյալ ներ հա ղոր դում դրանց ար դյունք նե րի և մրցա-
շա րա յին աղյու սա կի մա սին: Այդ հրա պա րա կումն ե րը 
եզա կի աղ բյուր են օս մա նյան շրջա նում ֆուտ բո լի 
առաջ նու թյուն նե րի և դրանց ար դյունք նե րի մա սին: 
Հայ կա կան մար զա կան հան դես նե րը հետ պա տե րազ -
մյան շրջա նում ևս շա րու նա կե ցին ման րա մասն տվյալ-
ներ ներ կա յաց նել ֆուտ բո լա յին մրցա խա ղե րի ու 
առաջ նու թյուն նե րի մա սին:

6 Ergun Yurdadon, նշվ. 
աշխ.:
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Կոստանդնուպոլսի ֆուտ բո լա յին թիմը: Լուսանկարը 1889թ. Պոլ սի «Մո դա» թի մի ֆուտ բո լիստ նե րի խմբա կա յին լու սան կար: 
Այս թի մը հիմն ա կա նում հա մալր ված էր օտա րերկ րա ցի նե րով

Պոլ սի ֆուտբոլային 
առաջնություններում  
խաղարկված առաջին 
արծաթե գավաթը, 
1906թ.
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Պոլ սի հա մայ նա պատ կե րը, XX դա րի սկզ բի փոս տա յին բա ցիկ, ՀՑԹԻ հավաքածու
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Արևմ տա հա յու թյան ազ գա յին, մշա կու թա յին, քա ղա քա
կան, ինչ պես նաև մար զա կան կենտ րո նը Օս մա նյան 
կայս րու թյան մայ րա քա ղաք Կոս տանդ նու պո լիսն էր: 
Այս տեղ էր հաս տատ ված Ազ գա յին պատ րի ար քա րա նը, 
որի շուր ջը կենտ րո նա ցած էին ազ գա յին ինք նա վա րու
թյան մար մին նե րը, բազ մա թիվ նա խակր թա րան ներ ու 
վար ժա րան ներ, արևմ տա հայության հո գև որ, ու սում
նա կան ու մտա վոր հիմ ա կան նե րու ժը: 

Եվ բնա կան է, որ մարմ ակր թու թյան և սպոր տի 
նկատ մամբ հե տաքրք րու թյունն Օս մա նյան կայս րու
թյան հայ բնակ չու թյան շրջա նում պետք է ի հայտ գար 
հենց պոլ սա հա յու թյան մոտ: Այս տեղ դեռ 1840թ. հիմ
վեց Արա մյան կրթա կան ըն կե րու թյու նը, որի առա ջին 
հրա տա րա կու թյան` «Նկա րա գիր ուս մանց»ի (հե ղի նակ` 
Հ. Մ. Գար տա շե անց, Վի են նա, 1845թ.) առա ջա բա նում 
նշվում էր. «Բա զում դպրոցք հրա հանգ գտա նին եւ իցէ 
թէ ես քան զիս յա ւե լե ցուն, մի այն թէ ի դի տա ւո րու թիւն 
անդր դպրո ցաց հա սա նի ցի որ այն ինքն է ի ձեռն յօ րին
ման ան դա մով յա ճումն ող ջոյն մարմն ոյ ազ գի նպաստ 
լի նել»:1 Ավե լի ուշ` 1853թ., Պոլ սի հայ կա կան ու սում ա
կան խոր հուր դը կա րև ո րում է հայ կա կան վար ժա րան
նե րում ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան ներ մուծ ման 
խնդի րը: 18861887թթ. իր տե ղե կագ րում ու սում ա կան 
խոր հուր դը, նշե լով վար ժա րան նե րում մարմ ա մար զու
թյան դա սե րի ներ մուծ ման կա րև ո րու թյու նը, գրում է. 
«Ցաւ է խորհր դոյս որ բո լոր ի ճգանց հա կա ռակ` ան կա
րող եղաւ աշա կեր տաց մարմն ա մար զա կան պի տոյք հո

Գ լ ո ւ խ   ե ր կ ր ո ր դ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐ ՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄ ՆԱԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ 
ՕՍ ՄԱ ՆՅԱՆ ԿԱՅՍ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

1 Տե՛ս Բիւ զանդ Թո
րի կե ան. Պատ մու թիւն 
Հայ մարմ ակր թա կան 
ընդ հա նուր մի ու թե ան, 
հա տոր Ա, Սկիզ բէն մին
չև 1939 թ., Պէյ րութ, հ. 1, 
1995, էջ 11.

Պոլ սի Գա լա թա թա ղա մա սի հա յաբ նակ հատ ված նե րից մե կը, 
XX դա րի սկզ բի փոս տա յին բա ցիկ, ՀՑԹԻ հավաքածու
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գալ առի չգո յէ մարմն ա մար զի դա սա տու ի մը: Ուս տի բա
ւա կան հա մա րեց հանգս տե ան ժա մե րուն մեջ զա նա զան 
խա ղե րով զբա ղեց նել զա նոնք»:2

Հայ կա կան դպրոց նե րում ու վար ժա րան նե րում 
մարմ ա մար զու թյան դա սե րի խնդրին անդ րա դարձ
ներ կան նաև ժա մա նա կի արևմ տա հայ մա մու լի այլ 
հրա պա րա կում ե րում: 1886թ. իր հա մար նե րից մե կում 
«Արև ե լյան մա մու լը» գրում է. «Մարզն ու շար ժե լու մի
ջա վայրն անհ րա ժեշտ են կրթա րա նի մ’ուր մա տաղ 
սե րուն դը կհրա հան գի, ուր ֆի զի քա կան առող ջա պա
հու թիւ նը հիմն ա կան մի պայ ման է իմա ցա կան զար
գաց ման»:3 Հա վե լենք, որ ար դեն XIX դա րի վեր ջին 
Հա յոց մի ա ցյալ ըն կե րու թյունն իր կրթա կան ծրագ րե րի 
մեջ մտցրեց մարմ ա մար զա կան ու սու ցու մը: 

Այս քննար կում ե րին հա մըն թաց լույս ըն ծայ վեց 
մարմ ակր թու թյան թե մա յով թարգ մա նա կան գրա
կա նու թյուն, որը, ան շուշտ, յու րօ րի նակ երև ույթ էր 
արևմ տա հայ հա սա րա կա կան կյան քում. հա յոց լեզ վով 
տպագր վե ցին մի քա նի պատ կե րա զարդ գրքեր, որոնք 
մարմ ա մար զու թյամբ զբաղ վե լու ու ղե ցույց էին:

Առա ջինն այս շար քում հի շա տա կու թյան է ար ժա
նի դոկ տոր Շրե բե րի «Մարմն ա մար զու թիւն առանց 
գոր ծի քի» գրքույ կը, որը լույս տե սավ 1878թ. Վ. Մար
գա րյա նի թարգ մա նու թյամբ: 

Երկ րորդ կա րև որ հրա տա րա կու թյու նը Վեր նե լի 
«Հա մա ռօտ մարմ ա մար զու թիւն դպրո ցաց» 228էջա
նոց աշ խա տու թյունն էր, որը լույս տե սավ Պոլ սում 
1879թ. Կա րա պետ Փա նո սյա նի թարգ մա նու թյամբ:

Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում հայ կա կան 
առա ջին մար զա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ստեղծ

Գ լ ո ւ խ   ե ր կ ր ո ր դ

2 Տե՛ս Բիւ զանդ. Թո րի
կե ան, նշվ. աշխ., էջ 11:

3 Նույն տե ղում:

«Հա մա ռօտ մարմ ա մար զու թիւն» գրքի շա պի կը, 1879թ.
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Նկա րա զար դում եր «Հա մա ռօտ մարմ ա մար զու թիւն» գրքից
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ման ստույգ ժամ ետ նե րի մա սին սկզբնաղ բյուր նե րում 
առ կա են իրա րա մերժ տվյալ ներ: Դրան ցից մե կի հա
մա ձայն` առա ջին հայ կա կան ֆուտ բո լա յին ակումբ ները 
ստեղծվեցին Զմյուռ նի ա յում 1900թ., երբ ձևավորվեցին 
«Ար մե նիա» և «Վաս պու րա կան» թի մե րը: Նույն Զմյուռ
նի ա յում 1901 թ. հու նի սին Ա. Էլ մա սյա նի ջան քե րով տե ղի 
է ու նե նում մար զա հան դես, որին իրենց մաս նակ ցու թյունն 
են բե րում հա րյու րից ավե լի մար զիկ ներ: Հե տա գա տա
րի նե րին ևս նման մար զա հան դես նե րը շա րու նակ վում են: 

Մարմ ակր թու թյան և սպոր տի նկատ մամբ ծնունդ 
առած այդ հե տաքրք րու թյան հե տև ան քով XX դա րի 
սկզբին աս պա րեզ եկան առա ջին հայ մարմ ա մար
զիկ նե րը, ով քեր հիմ ա կա նում օտար կրթա կան հաս
տա տու թյուն նե րում ու սում ա ռու թյուն ստա ցող ու սա
նող ներ էին: Մաս նա վո րա պես հայ մարմ ա մար զիկ ներ 
կա յին Պոլ սի ամե րի կյան «Ռո բերտ» քո լե ջի և Գա լա

Գ լ ո ւ խ   ե ր կ ր ո ր դ

«Ռո բերտ» քո լե ջի 
սա նե րը, 
XX դա րի սկիզբի 
փոստային բացիկ, 
ՀՑԹԻ հա վա քա ծու

Մար տի րոս Գո ւյում ճյա նը մար զան քի պա հին, 19101912 թթ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճո լո լյա նի հա վա քա ծու
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«Ռո բերտ» քո լե ջի «Դաջ» աթ լե տիկ ակում բի խմբան կա րը. կենտ րո նում նստա ծը հայ մարմ
նա մար զիկ Մար տի րոս Գո ւյում ճյանն է, լու սան կա րը «Մարմ ա մար զից», 1912թ.

Պոլ սա հայ նշա նա վոր մարմ ա մար զիկ Մար տի րոս 
Գո ւյում ճյա նը, ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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թա սա րա յի ֆրան սի ա կան բարձ րա գույն դպրո ցի աշա
կեր տու թյան շար քե րում: Ու սա նող նե րը հատ կա պես հե
տաքրքր ված էին օլիմ պի ա կան մար զա ձև ե րով, ինչ պես 
օրի նակ՛ վազք, լող, գնդի հրում, սկա վա ռա կի և նի զա կի 
նե տում և այլն: 

Հայ կա կան մար զա կան կյան քի զար գաց ման և 
հատ կա պես թի մա յին մար զա ձև ե րի ու ֆուտ բո լի ներ
մուծ ման հա մար լուրջ խթան հան դի սա ցան մի շարք 
հայ մար զիկ նե րի ու սում ա ռու թյունն ար տա սահ մա
նի մարմ ակր թա կան ու սում ա կան հաս տա տու թյուն
նե րում և նրանց վե րա դար ձը Պո լիս: Հայ մար զիկ նե
րի առա ջին փա ղան գից հի շա տա կու թյան ար ժա նի են 
Շա վարշ Քրի սյա նը, Գրի գոր Հա կո բյա նը և Վա հան 
Չե րա զը: Շա վարշ Քրի սյանն ու Գրի գոր Հա կո բյանն 
իրենց մարմ ակր թա կան ու սում ա ռու թյու նը ստա ցել 
էին 19031907թթ.` մաս նակ ցե լով ֆրան սի ա ցի հայտ նի 
մարմ ա մար զիկ ու մար զիչ Էդ մոնդ Դես բո նեի մարմ
նա մար զա կան դպրո ցի դա սըն թաց նե րին: Շ. Քրի սյանն 
իր մարմ ա մար զա կան ու սում ա ռու թյու նը շա րու նա կե
լու նպա տա կով տե ղա փոխ վում է Լոն դոն, որ տեղ աշա
կեր տում է հայտ նի մար զիչ Էժեն Սան դո յին: Վեր ջի
նիս մարմ ա մար զա կան դա սա վանդ ման մե թոդ նե րին 
ավե լի վաղ ծա նո թա ցել էր Լ. Հա կո բյա նը, ում խորհր
դով էլ Շ. Քրի սյա նը կապ է հաս տա տում Է. Սան դո յի հետ: 
Գ. Ճո լո լյա նը գրում է. «Կա տա րե ալ մարմն ակր թու թիւն 
ստա նա լով ու առա ւե լա գոյն չա փով իրենց մար մի նը զօ
րաց նե լով չգո հա ցան, այլ յե տա գա յին լա ւա գոյն կազ
մա կեր պիչ ներն եղան հայ մարմն ակր թու թե ան: Իրենք 
են որ նոր սե րուն դին փո խան ցե ցին մարմն ակր թան քի 
բա րիք նե րը զոր ստա ցած էին Desbonnetի դպրո ցեն»:4 

Գ լ ո ւ խ   ե ր կ ր ո ր դ

Վար ժանք նե րի ու ղե ցույց «Մարմ ա մարզ» հան դե սից, 1912թ.

4 Գրի գոր Ճո լո լյան, 
Հու շեր և նի շեր, 
«Ազ դակ», 04. 12. 1938:
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Փաս տո րեն այս երեք ռահ վի րա նե րի ու նրանց հա մա
խոհ նե րի շնոր հիվ սկզբնա վոր վեց ու զար գա ցում ապ
րեց արևմ տա հայ, մաս նա վո րա պես պոլ սա հայ մարմ
նակր թա կան շար ժու մը:

Թե րևս, առա ջի նը հա վա սար նե րի մեջ կա րե լի է նշել 
Շ. Քրի սյա նի անու նը, ով 1909թ., վե րա դառ նա լով Պո լիս, 
մեծ ոգև ո րու թյամբ ձեռ նա մուխ եղավ հայ կա կան մարմ

ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՍՊՈՐ ՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄ ՆԱԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ՕՍ ՄԱ ՆՅԱՆ ԿԱՅՍ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ 

«Մարմ ա մար զի» հա ղոր դու մը Պոլ սում կա յա ցած մի ջազ գա յին մրցում ե րում հա յ մարզիկնե րի առաջ նու թյան մա սին, 1912թ.
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Գ լ ո ւ խ   ե ր կ ր ո ր դ

Պոլ սի «Կեդրոնական» վարժարանի 1913թ. շրջանավարտները, ՀՑԹԻ, Գրիգոր Ճոլոլյանի հավաքածու 
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երախ տա վոր նե րից էր Պոլ սի Կեդ րո նա կան վար ժա
րա նի սան Վա հան Չե րա զը, ով, Անգ լիա կա տա րած 
այ ցե լու թյան ըն թաց քում հրա պուր վե լով ֆուտ բո լով, 
Պո լիս վե րա դառ նա լով, ձեռ նա մուխ է լի նում հայ կա կան 
թի մե րի պատ րաստ ման գոր ծին: Իր հա մա խոհ նե րի 
մի աս նա կան ջան քե րով կազ մում է «Սանթ րալ» (առնչ
վում է Կեդ րո նա կան վար ժա րա նի ան վա նը) ֆուտ բո լա
յին թի մը, որը թվով երկ րորդ հայ կա կան ֆուտ բո լա յին 
թիմ էր: Այն բա ցա ռա պես կազմ ված էր Կեդ րո նա կան 
վար ժա րա նի սա նե րից, որոնց թվում առանձ նա նում էին 
Եղի շե Քա ջու նին, Հայկ Սե մեր ճյա նը, Կա րա պետ Գա
զանճյա նը, Կո պեռ նիկ և Ար տա շես Սե ֆե րյան նե րը:

Այդ քա նով չբա վա րար վե լով, Վ. Չե րա զը Պրո թի 
կղզում ստեղ ծում է հա մա նուն մար զա կան խում բը, իսկ 
կարճ ժա մա նակ անց, մի ա վո րե լով այս սպոր տա յին

նակր թա կան ու սպոր տա յին կյանքն ամուր հիմ քե րի վրա 
դնե լու և հայ երի տա սարդ նե րին դե պի մարմ ա մար
զու թյու նը մղե լու շնոր հա կալ գոր ծին: Նրա նա խա ձեռ
նու թյամբ և պոլ սա հայ հայտ նի մտա վո րա կան Հա կոբ 
Սի րու նու խորհր դով 1911թ. փետր վա րին լույս տե սավ հայ
կա կան անդ րա նիկ սպոր տա յին պար բե րա կա նը: 

Շա վարշ Քրի սյա նի հա մա խոհ նե րի մեջ աչ քի էին 
ընկ նում Գրի գոր և Լև ոն Հա կո բյան նե րը և Գրի գոր Մեր
ջա նո վը, ով քեր մեծ դեր ու նե ցան պոլ սա հայ երի տա
սարդ նե րի ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան գոր ծում: 
Գրի գոր Հա կո բյա նը հիմ ա կա նում գոր ծու նե ու թյուն էր 
ծա վա լել Սկյու տար թա ղա մա սում, Բո յա ճը գյու ղում և 
Օր թա գյու ղում, իսկ Գրի գոր Մեր ջա նո վը` Սա մա թի ա
յում և Մաք րի գյու ղում` կազ մա կեր պե լով «Վա հագն» և 
«Տի տան» մարմ ա մար զա կան ակումբ նե րը: Գ. Մեր ջա
նո վը դե ռևս 1904թ. բուլ ղա րա կան մարմ ա մար զա կան 
ակում բի կազ մում մաս նակ ցեց Պրա հա յում տե ղի ու նե
ցած մի ջազ գա յին մարմ ա մար զա կան հան դե սին: 

Եզ նիկ Քա ջու նին, դառ նա լով այս առա քե լու թյան 
տե սա կան գա ղա փա րա խո սը և տա րա ծո ղը, հան դես 
էր գա լիս ֆի զի կա կան կրթու թյան օգ տա կա րու թյան թե
մա յով դա սա խո սու թյուն նե րով: Ազ գա յին վար ժա րան
նե րում մարմ ա մար զու թյան դա սեր նե րա ռե լու անհ րա
ժեշ տու թյան շուրջ դա սա խո սու թյուն նե րով հան դես էր 
գա լիս նաև Արա մյան վար ժա րա նի տնօ րեն Արամ Նի
կո ղո սյա նը: Վեր ջի նիս և Հով հան նես Հինդ լյա նի հա
մառ ջան քե րով մարմ ա մար զի դա սերն ու սում ա կան 
խորհր դի կող մից պար տա դիր նե րառ վե ցին հայ կա կան 
ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րի դա սա ցու ցակ:

Պոլ սի հայ կա կան մարմ ա մար զա կան շարժ ման 

ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՍՊՈՐ ՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄ ՆԱԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ՕՍ ՄԱ ՆՅԱՆ ԿԱՅՍ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ 

Պոլ սի Սա մա թիա թա ղա մա սի «Վա հագն» մարմ ակր թա կան ակում բի սա ներն ու մար զիչ նե րը, 
1911թ.

Հով հան նես Հինդ լյան 
(18661950)
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Նշա նա վոր մար զիկ 
Էդ մոն Դեսբո նեի 
հե ղի նա կած 
«Ֆի զի կա կան ու ժը» 
գրքի կազ մը, Փարիզ, 
1910:

Էժեն Սան դո (18671925)Էդ մոն Դես բո նե (18671953)
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մարմ ա մար զա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, Եզ նիկ 
Քա ջու նու հետ հա մա տեղ ստեղ ծում է «Տորք» ակում բը, 
որը յու րօ րի նակ երև ույթ էր ժա մա նա կի հայ իրա կա
նու թյան մեջ, քան զի դրա նով նախ կին թա ղա յին կազ
մա կեր պու թյուն նե րը «շրջան նե րու լա ւա գոյն ու ժե րու 
խտա ցու մով եւ հա ւա քա կան ճի գի հա մադ րու թիւ նով» 
մի ա վոր վե ցին մեկ ընդ հա նուր ազ գա յին ակում բի մեջ: 

1906թ. «Ռո բերտ» քո լե ջի, Պար տի զա կի Ամե րի
կյան վար ժա րա նի և Պեր պե րյան վար ժա րա նի աշա
կեր տու թյան հա մա տեղ ջան քե րով հիմ վում է ֆուտ

ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՍՊՈՐ ՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄ ՆԱԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ՕՍ ՄԱ ՆՅԱՆ ԿԱՅՍ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ 

Հայ նշա նա վոր 
մարմ ա մար զիկ 
Գրի գոր Հա կո բյա նի 
լու սան կար նե րը 
«Մարմ ա մար զից»` 
մարմ ի կա ռուց ված քի 
ցու ցադր մամբ, 
190607թթ.
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Փարիզում լույս տենող «Le Petit Journal» թերթը ներկայացնում է մի տեսարան 
Բորդոյում կայացած մարմամարզական փառատոնից, 1905թ.

Լև ոն Հա կո բյա ն
լու սան կա րը «Մարմ ա մար զից», 1911թ.
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Գրի գոր Ճո լո լյան
լու սան կա րը 1910ական թթ.

Շա վարշ Քրի սյա նի 
լու սան կա րը, 
Փա րիզ, 1907թ.: 
Տպագր վել է «La 
Culture physique» 
հան դե սի 1937թ. 
հա մա րում
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Եզ նիկ Քա ջու նու 
լու սան կա րը, 
1920ական թթ.
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Լ. Քյում լի ե նի «Ամէ նուն մարմ ա մար զը» գրքի հա յե րեն թարգ մա նու թյան շա պի կը
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Պոլ սի «Վա հագն» ակում բի սա նե րը, 1912 թ., ProjectSAVEի հա վա քա ծու
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բո լի «Սկյու տար» խում բը: Մեկ տա րի անց` 1907թ., 
Մկրտիչ Մկրյա նի ջան քե րով Սկյու տա րում ստեղծ վում 
է «Րաֆ ֆի» մարմ ա մար զա կան ակում բը, որը գաղտ
նի էր գոր ծում: Ավե լի ուշ Սկյու տա րում հիմ վում է 
«Հա յոր դի ներ» ան վամբ մեկ այլ կազ մա կեր պու թյուն, 
որի նպա տակն էր իր ան դամ ե րին օժ տել ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյան շնորհ նե րով, ինչ պես նաև քա ղա
քա ցի ա կան հատ կու թյուն նե րով և ար ժա նիք նե րով:

Ար դեն XX դա րի սկզբնե րին Պոլ սի օտար վար
ժա րան նե րում ու սա նող հայ երի տա սար դու թյան շրջա
նում մարմ ա մար զու թյան և սպոր տի հան դեպ առ կա 
մեծ սերն ու հե տաքրք րու թյու նը պոլ սա հայ երի տա
սար դու թյան շրջա նում մարմ ա մար զա կան տպա վո րիչ 
շարժ ման տա րած ման հա մար խթան հան դի սա ցան` 
դրա նով իսկ հայ կա կան ակումբ նե րին վե րա պա հե
լով Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում սպոր տի 
տա րած ման ու զար գաց ման առա ջա տար նե րի դե րը: 
Ինչ պես վե րը նշվեց, մարմ ա մար զա կան այդ շարժ
ման ռահ վի րա ներն էին Շա վարշ Քրի սյա նը, Մկրտիչ 
Մկրյա նը, Վահ րամ Փա փա զյա նը, Գրի գոր Հա կո բյա
նը, Վա հան Չե րա զը, Գրի գոր Մեր ջա նո վը, Քա ջու նի 
եղ բայր նե րը, Հայկ և Գրի գոր Ճո լո լյան նե րը և այլք:

Հայ կա կան ակումբ ներն ու մար զա կան մի ու թյուն
նե րը, որ պես կա նոն, ու նե ին իրենց տար բե րան շան
նե րը, դրոշ նե րը, շատ դեպ քե րում նաև հա մազ գես տը, 
որոնք կա րև որ մի ջոց ներ էին խորհր դան շա կան պատ
կա նե լու թյան զգա ցում ստեղ ծե լու հա մար: Ակումբ նե րի 
մի ջև բա ցա հայտ մրցակ ցու թյուն և դրա նից բխող ան
հան դուր ժո ղա կա նու թյան դրսև ո րում եր չեն գրանց
վել, սա կայն նկա տե լի է, որ սկզբնա կան շրջա նում 

Գ լ ո ւ խ   ե ր կ ր ո ր դ

Հայ կա կան օլիմ պի ա կան և Պոլ սի մի ջազ գա յին մրցում ե րի հաղ թող հե ծան վորդ Վա ղար շակ Վար ժա պե տյա նը: Լու սան կա րները «Մարմ ա մար զից», 191213թթ.
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դրանք գոր ծել են մեկ կամ մի քա նի ան վա նի մար զիկ
նե րի ազ դե ցու թյան շուրջ, իսկ վեր ջին ներս առա վե լա
պես ձգտում էին ինք նադր սև որ վե լով բա րե լա վել առա
ջին հեր թին իրենց ան հա տա կան ցու ցա նիշ նե րը:

Հայ կա կան ակումբ նե րից առանձ նաց ված ու մե կու
սի դիրք էր բռնել Սկյու տա րի մարմ ա մար զա րա նը, որը 
խու սա փում էր հայ կա կան ակումբ նե րի մի ջև պար բե րա
բար կազ մա կերպ վող մրցում ե րին մաս նակ ցելուց, այդ 
թվում նաև Հայ կա կան օլիմ պի ա կան խա ղե րին` այդ պի
սի դիր քո րոշ ման հա մար ար ժա նա նա լով քննա դա տու
թյան: Իրա վի ճա կը փոխ վեց եր րորդ օլիմ պի ա կան խա
ղե րի ըն թաց քում, երբ այս ակում բը ևս որո շեց մի ա նալ 
հա մա հա յ կա կան մար զա կան ձեռ նար կին՝ ար ժա նա նա
լով դրա կան գնա հա տա կա նի: Ակումբ նե րը մար զա կան 
գույ քը, որ պես կա նոն, պատ վի րում էին ար տա սահ մա
նից, մաս նա վո րա պես Անգ լի ա յից:

Հայ կա կան մար զա կան ակումբ նե րի գոր ծու նե ու
թյանն աջակ ցե լու հա մար կազ մա կերպ վում էին տա րաբ
նույթ վի ճա կա հա նու թյուն ներ, դաշ տա հան դես ներ, թա
տե րա կան ներ կա յա ցում եր և ֆիլ մե րի ցու ցադ րու թյուն:

Տար բեր սպոր տա ձև ե րի և մար զա կան կյան քի 
ներ թա փան ցում արևմ տա հայ իրա կա նու թյուն որ պես 
այդ պի սին չէր կրում որո շա կի ընտ րա խա վին հա տուկ 
բնույթ, և մար զիկ նե րի ու ակումբ նե րի ան դամ ե րի սո
ցի ա լա կան կազ մը դի տարկե լիս ան մի ջա պես աչ քի է 
զար նում հիմ ա կա նում ու սա նող երի տա սար դու թյան 
ներ կա յա ցուց չա կան կազ մը: Սա բնավ տա րօ րի նակ 
չէր բռնա պե տու թյու նից դե պի չա փա վոր ազա տա կա
նա ցում գնա ցող, նոր ձև ա վոր վող և տա րա ծում ստա
ցող հա սա րա կա կան երև ույ թի հա մար:
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Սկյու տա րի հայ 
մարմ ա մար զա րան 
կրծքան շան, 
Ամե րի կա յի հայ կա կան 
թան գա րա նի 
հա վա քա ծու
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1913թ. լույս են տես նում մի քա նի հե տաքր քիր հրա
տա րա կու թյուն ներ, որոնք Օս մա նյան կայս րու թյան հայ 
երի տա սար դու թյան շրջա նում է՛լ ավե լի զգա լի են դարձ
նում սպոր տի և մարմ ա մար զու թյան հան դեպ աճող 
հե տաքրք րու թյու նը: Դրան ցից մե կը Եզ նիկ Քա ջու նու 
թարգ մա նու թյամբ լույս տե սած Լ. Քում լի ե նի «Ամե
նուն մարմն ա մարզ»ն էր, իսկ մյու սը` Շ. Քրի սյա նի և 
Հ. Հինդ լյա նի հա մա հե ղի նա կու թյամբ լույս տե սած «Պօյ 
Սկա ու տը եւ կե ան քին նպա տա կը» գրքույ կը: Ավե լի ուշ 
լույս տե սան Վա րագ Փո խա րյա նի «Ֆութ պօ լի խաղը», 
Ար թօ Գալ փաք ճյա նի «Մարմն ակր թու թիւն»ը և այլն: 

Հայ սկսնակ մար զիկ նե րի հա մար սպոր տա յին և 
մարմ ա մար զա կան խա ղե րի հիմ ա կան վայ րը Պրո
թի կղզին էր, որ տեղ կազ մա կերպ վում էին ֆուտ բո լի, 
թե նի սի, լո ղի և այլ սպոր տա ձև ե րի մրցում եր:

Շատ կա րև որ հան գա մանք էր հայ կա կան սպոր տա
յին և սկա ու տա կան շարժ ման գոր ծում հո գև որ դա սի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի, մաս նա վո րա պես Պատ րի ար քի աջակ
ցու թյու նը: Վեր ջինս իր հո վա նա վո րու թյան տակ վերց րեց 
նաև Հայ կա կան օլիմ պի ա կան խա ղե րը, որ տեղ ներ կա էր 
նաև հայ նշա նա վոր եր գա հան Կո մի տաս վար դա պե տը: 
Մարմ ակր թա կան շարժ մա նը գա վա ռում գոր ծուն աջակ
ցու թյուն ցու ցա բե րե ցին Գա րե գին վար դա պե տը Արաբ
կի րում և Ար տա վազդ վար դա պե տը Ուր ֆա յում:

Հայ կա կան սպոր տի զար գաց ման ու հա ջո ղու
թյուն նե րի ակ նա ռու վկա յու թյուն նե րը դար ձան Պոլ
սում թուր քա կան ակումբ նե րի և երիտ թուրք զին վո րա
կան նե րի կող մից կազ մա կերպ ված մրցա հան դես նե րի 
ժա մա նակ հայ մարմ ա մար զիկ նե րի ար դյունք ներն 
ու ակ նա ռու հա ջո ղու թյուն նե րը: 1911թ. ապ րի լի 14ը 
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«Մարմ ա մար զի» կո չը հայ երի տա սար դու թյա նը` մարմ ակր թա կան շարժ մա նն աջակ ցե լու հա մար
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Պոլ սա հա յե րի հա վա քույթ Սկյու տա րի հայ մարմամար զա րա նում, 1910ական թթ., ՀՑԹԻ հա վա քա ծու
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թուր քա կան «Գա լա թա սա րայ» ակում բի կող մից հուն
գա րա կան մարմ ա մար զա կան խմբի` Պո լիս գա լու 
առի թով կազ մա կերպ ված մի ջազ գա յին մրցում ե րի 
ժա մա նակ հայ կա կան կող մից աչ քի ըն կան` մեկ մղոն 
վազ քի մրցա ձև ում` Վահ րամ Փա փա զյա նը, սկա վա
ռակ նե տե լու մար զա ձև ում` «Ռո բերտ» քո լե ջի սան 
Մկրտիչ Մկրյա նը:

Ար գե լա վազ քի և ձո ղով ցատ կե լու մրցա ձև ում առա
ջի նը հաղ թող դար ձավ «Ռո բերտ» քո լե ջը ներ կա յաց նող 
Մար տի րոս Գո ւյում ճյա նը: Վեր ջի նիս ջան քե րով «Ռո
բերտ» քո լե ջում ստեղծ վեց աթ լե թի կա յի «Դաջ» անու նով 
խում բը:

Դրվա տե լով հան դերձ Պոլ սում նման մի ջազ գա յին 
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Պոլ սի Կեդ րո նա կան վար ժա րա նի աշա կերտ ներն ու մար զիկ նե րը Բեյ քո զում, մա յի սի 14, 1914թ. Հանդիսավոր ճաշկերույթ Սկյու տա րի հայ մարմամար զա րա նի սաների 
մասնակցությամբ, 1913թ. ապրիլ, ՀՑԹԻ հա վա քա ծու



-

43

մրցում եր կազ մա կեր պե լու թուր քա կան կող մի նա խա
ձեռ նու թյու նը՝ Շա վարշ Քրի սյա նը «Մարմ ա մար զում» 
քննա դա տում է նաև կազ մա կեր պա կան աշ խա տանք նե
րում նկատ ված բաց թո ղում ե րը` այդ առի թով գրե լով. 
«Ճշմար տու թիւ նը ըսե լու հա մար, այդ հան դէ սը իբր նո
րու թիւն կը ծա փա հա րենք, բայց չենք կրնար մեր թուրք 
հայ րե նա կից նե րուն նկա տել չտալ թէ մէկ ծայ րէն միւ սը 
արե ե լե ան հան դէ սի մը տպա ւո րու թիւ նը թո ղուց, այն քան 
պա կաս էր կարգ ու կա նոն` կար գա դիր մաս նա խում բին, 
չը սե լու հա մար ան հո գու թե ան, գէթ ան փոր ձու թե ան հե
տե ան քով» («Մարմ ա մարզ», Ա տա րի, թիւ 4, մա յիս, 1911):

1912թ. «Տորք» ակում բը կազ մա կեր պեց լո ղի մրցում
ներ: Հի շա տա կու թյան ար ժա նի են Վա հան Չե րա զի և 
Արա րատ Քրի սյա նի մաս նակ ցու թյամբ Պրո թի կղզում 
(«Հայ կղզի») կազ մա կերպ ված լո ղի մրցում ե րը: Պոլ
սում կազ մա կերպ ված հե ծան վա վազ քի մի ջազ գա յին և 
հայ կա կան մրցում ե րում իրենց հա վա սա րը չու նե ին Վա
ղար շակ Վար ժա պե տյանն ու Աշոտ Փա փա զյա նը, իսկ 
թե նի սի մրցա խա ղե րում աչ քի էր ընկ նում Պոլ սի Հա յոր
դի նե րի մի ու թյան սան Վահ րամ Շի րի նյա նը, ով բազ միցս 
հաղ թող հռչակ վեց: Հայ մարմ ա մար զիկ նե րի ակ նա ռու 
հա ջո ղու թյուն նե րի մա սին են վկա յում «Մարմ ա մար զի» 
ար ժե քա վոր հա ղոր դագ րու թյուն նե րը Պոլ սում կազ մա
կերպ ված մի ջազ գա յին մրցում ե րում նրանց ու նե ցած 
հա ջո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: 

Տար բեր տա րի նե րի Պոլ սում գոր ծել են «Կի լի
կիա», «Կայ ծակ», «Շանթ», «Շար ժում», «Սա սուն», 
«Վա րազ դատ», «Ար ծիվ, «Արա գած», «Արա րատ», 
«Տիգ րան», «Փայ լակ» և այլ մար զա կան խմբեր ու մի
ու թյուն ներ: Դրանց կող քին աչ քի էր ընկ նում 1909թ. 

ստեղծ ված «Վա հագն» մար զա կան մի ու թյու նը: Տի րա
պե տե լով բո լոր մար զա ձև ե րին` «Վա հագ նի» սա նե րը 
իրենց մաս նակ ցու թյունն են բե րել Հայ կա կան բո լոր 
օլիմ պի ա կան խա ղե րին:5

Հայ կա կան մարմ ակր թա կան ու սպոր տա յին 
կյան քի աշ խու ժա ցու մը վկա յու թյուն էր որա կա պես նոր 
հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան ոլոր տի ձև ա վոր ման 
և ազ գա յին ինք նա կազ մա կերպ ման նոր դրսև որ ման, 
որն իր որո շիչ դե րա կա տա րու թյու նը պի տի ու նե նար 
նաև ազ գա յին հա մախմբ ման ու ինք նու թյան ձև ա վոր
մա նը նոր որակ ներ հա ղոր դե լու գոր ծում: Հայ կա կան 
սպոր տա յին և մարմ ա մար զա կան շարժ ման ծնունդն 
ու բուռն զար գա ցու մը Օս մա նյան կայս րու թյան մայ
րա քա ղաք Կոս տանդ նու պոլ սում լուրջ խթան հան դի
սա ցան Արևմ տյան Հա յաս տա նում և Կի լի կի ա յի հայ
կա կան բնա կա վայ րե րում հա ման ման մի ու թյուն նե րի 
ու ակումբ նե րի ձև ա վոր ման հա մար, որը հե տա գա յում 
պետք է դառ նար հա մա հայ կա կան ընդ հա նուր մար զա
կան կազ մա կեր պու թյան ստեղծ ման հիմ քը:
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5 Ներսէս Բախտիկեան. 
Յուշամատեան ՀՄԸՄի, 
19181958, Պէյրութ, 1958, 
էջ 4041:

«Տորք» ակում բի մրցում ե րի ար դյունք նե րը, «Մարմ ա մարզ», 1912թ.
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Պոլ սի հայ կա կան ֆուտ բո լա յին թի մե րից մե կը: Լու սան կա րը 1910ական թթ., ՀՑԹԻ հավաքածու
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ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՖՈՒՏ ԲՈ ԼԻ ԾՆՈՒՆ ԴԸ

Տար բեր տվյալ ներ կան Օս մա նյան կայս րու թյու նում առա
ջին հայ կա կան ֆուտ բո լա յին ակումբ նե րի ու թի մե րի 
առա ջաց ման նա խա պատ մու թյան մա սին: Հայտ նի է, որ 
Շա վարշ Քրի սյա նը դեռ 19051906թթ. հիմ եց հայ կա կան 
առա ջին` «Բալ թա լի ման» ֆուտ բո լա յին թի մը: Նույն շրջա
նում Վա հան Չե րազն Անգ լի ա յում ու սա նե լուց հե տո, վե րա
դառ նա լով Պո լիս, իր հետ բե րեց ֆուտ բո լի գնդակ և Կեդ
րո նա կան վար ժա րա նի իր դա սըն կեր նե րին ու ապա գա 
թի մա կից նե րին ծա նո թաց նե լով խա ղի կա նոն նե րին՝ ստեղ
ծեց ֆուտ բո լի «Սանթ րալ» թի մը: Պոլսահայ նշանավոր 
մտավորական Հա կոբ Սի րու նին իր հու շե րում նշում է, որ 
առա ջին փորձ նա կան խա ղե րը տե ղի էին ու նե նում Պոլ սի 
Շիշ լի թա ղա մա սում և Վե լի Էֆեն դի կոչ ված վայ րում:

Պրո թի կղզում Վա հան Չե րա զի նա խա ձեռ նու
թյամբ ստեղծ վեց մեկ այլ ֆուտ բո լա յին թիմ, որի կազ
մում հան դես էին գա լիս Գաբ րի ել Մա ճա ռյա նը, Տիգ
րան Խո յա նը և ու րիշ ներ: Ավե լի ուշ ստեղծ վե ցին նաև 
«Սկյու տար», «Գում Գա փու» և «Տորք» ակումբ նե րը: 

Եվ չնա յած սուլ թա նա կան ռե ժի մը, ֆուտ բո լը հա
մա րե լով վտան գա վոր խաղ, ար գե լում էր հրա պա րա
կա յին մրցա խա ղե րի անց կա ցու մը, այ նու հան դերձ այս 
մար զա ձևն ըն դուն ված էր ամե րի կյան և ֆրան սի ա կան 
կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում, որ տեղ ու սա նող 
հայ, հույն և մյուս ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս
նակ ցու թյամբ տե ղի էին ու նե նում ֆուտ բո լի խա ղեր ու 
առաջ նու թյուն ներ: 

1908թ. կազ մա վոր ված «Տորք» ակում բի ան դամ
նե րը, ով քեր հա վաք վել էին Պոլ սի զա նա զան թա ղա

մա սե րից, հիմ ա կա նում Գում Գա փո ւից, ֆուտ բո լից 
զատ զբաղ վում էին լո ղով, դաշ տա յին խա ղե րով, կազ
մա կեր պում ար շավ եր: Վա հան Չե րա զը մեծ դե րա
կա տա րու թյուն ու նե ցավ «Գում Գա փու» և «Սանթ րալ» 
ակումբ նե րի մի ա վոր մամբ ստեղծ ված այս ակում բի կազ
մա կերպ ման գոր ծում, իսկ նրա հո րեղ բայ րը` նշա նա վոր 
արևմ տա հայ գոր ծիչ ու մտա վո րա կան Մի նաս Չե րա զը, 
դար ձավ ակում բի «կնքա հայ րը»՝ առա ջար կե լով նաև 
խա ղա ցող նե րին կրել սև և կար միր մար զա հա գուստ:

Ակում բի ամե նա ակ տիվ ան դամ ե րից էին Հայկ 
Ճո լո լյա նը, Տիգ րան Խա չա տու րյա նը, Պո ղոս Շա պո յա
նը, Հայկ և Հա րու թյուն Սե մեր ճյան նե րը, Սի մոն Պա
պի կյա նը, Լև ոն Հա կո բյա նը, Տատ և Մի ջի Տա տյան
նե րը, Կար դոս Հա րու թյու նյա նը, Գրի գոր Ճո լո լյա նը, 
Կա րա պետ Պո յա ճյա նը, Զար մայր Դեր ձա կյա նը, Զար
մայր և Ավե տիս Աշ ճյան նե րը, Արամ Փա փա զյա նը, 
Հա րու թյուն Գո գո րյա նը և ու րիշ ներ: 

ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՍՊՈՐ ՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄ ՆԱԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ՕՍ ՄԱ ՆՅԱՆ ԿԱՅՍ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ 

Արևմ տա հայ հա սա րա
կա կանքա ղա քա կան 
նշա նա վոր գոր ծիչ 
Մի նաս Չե րա զը 
(18521928)

Վա հան Չե րազ 
(18861927)
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«Տորք»ի անդամ ե րից Հայկ Սե մեր ճյա նը, Վա րագ 
Փո ղա րյա նը և Հայկ Ճո լո լյա նը հա ջո ղու թյամբ հան դես 
էին գա լիս նաև մյուս մար զա ձև ե րում` մաս նա վո րա պես 
թե թև աթ լե թի կա յի աս պա րե զում: Ավե լի ուշ Վ. Փո ղա ր
յա նը 1921թ. հե ղի նա կեց «Փութ պօ լին խա ղը» գիր քը:

Հի շա տա կու թյան են ար ժա նի նաև մյուս հայ կա
կան ֆուտ բո լա յին թի մե րը, որոնք որո շիչ դե րա կա տա
րու թյուն ու նե ցան հայ երի տա սար դու թյան շրջա նում այս 
խա ղի տա րած ման գոր ծում: Մաս նա վո րա պես պոլ սա
հայ ֆուտ բո լա յին թի մե րից ավա գա գույ նը` «Բալ թա լի մա
նը», կազ մա վոր վել էր 19051906թթ. «Ռո բերտ» քո լե ջի 
սա նե րի, Ռու մե լի Հի սա րի ու Բո յա ճը գյու ղի հայ երի տա
սարդ նե րի նա խա ձեռ նու թյամբ: Այս թի մում էին հան դես 
գա լիս Գրի գոր և Լև ոն Հա կո բյան նե րը, Շա վարշ Քրի
սյա նը, Վա րագ Փո ղա րյա նը, Վարդ գես Աղա բե կյա նը, 
Միհ րան Նա քա շյա նը, Գ. Գա սա պյա նը, Ս. Պո ղո սյա նը, Հ. Խու պե սե րյա նը և այլք: Թի մում հան դես են եկել նաև 

այ լազ գի մար զիկ ներ: Մաս նակ ցե լով 190506թթ. Պոլ սում 
կա յա ցած մի ջազ գա յին մրցում ե րին` «Բալ թա լի մա նը», 
պար տու թյուն կրե լով մի այն ժա մա նա կի ու ժե ղա գույն 
«Կա դը քյոյ» թի մից, հաղ թա նակ տո նեց «Մո տա» ակում
բի և «Imogen» թի մե րի նկատ մամբ և խո շոր հաշ վով 
առա վե լու թյան հաս նե լով թուր քա կան «Գա լա թա սա րա
յի» նկատ մամբ` գրա վեց մրցա նա կա յին երկ րորդ տե ղը: 
Այդ մրցա խա ղին ներ կա էին շուրջ 3000 հայ, եվ րո պա ցի, 
հույն և թուրք հան դի սա կան ներ: Ներ կա էին նաև թուրք 
բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան ներ, որոնք, ինչ պես այդ 
խա ղի մաս նա կից հայ ֆուտ բո լիստ Ստե փան Խան ջյա
նը, հե տա գա յում վեր հի շում են. «հրա ւի րու ած [էին] Կ. Սէ
րա յի կող մէ իրենց յաղ թա նա կը ծա փա հա րե լու...»: Այս 
խաղն ավարտ վեց հայ կա կան թի մի փայ լուն հաղ թա նա

Գ լ ո ւ խ   ե ր կ ր ո ր դ

«Տորք» և «Արաքս» թի մե րը ըն կե րա կան հա վա քույ թի ժա մա նակ, Պրո թի կղզի, 190809թթ.

«Տորք» ակում բի 
կա նո նա գիր քը և կնի քը, 
1912թ.
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Պոլ սի «Տորք» ֆուտ բո լա յին ակում բի թի մը: Կենտ րո նում նստա ծը Վա հան Չե րազն է, 1910ական թթ.: Լուսանկարը «Մարմ ա մարզից»
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«Պեր պե րյան» վար ժա րա նի ֆուտ բո լա յին թի մը: Լու սան կա րը «Մարմ ա մար զից», 1912թ.
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կով, որը հինգ ան պա տաս խան գնդակ ու ղար կեց հա կա
ռա կոր դի դար պա սը:6 

Սա, փաս տո րեն, առայժմ մեզ հայտ նի առա ջին վկա
յու թյունն է հայ կա կան ու թուր քա կան ֆուտ բո լա յին թի մե
րի մաս նակ ցու թյամբ տե ղի ու նե ցած մրցա խա ղի մա սին: 

Պեր պե րյան վար ժա րա նի աշա կերտ նե րի կող մից 
կազմ ված «Հա յոր դի նե րի ըն կե րակ ցու թյուն» ակում բը 
ևս ու ներ ֆուտ բո լա յին թիմ: Այս ակում բը 1915թ. հա
տուկ հրա մա նագ րով փակ վեց:  

«Արաք սը» սահ մա նադ րու թյան հռչա կու մից հե տո 
1908թ. կազմ ված հայ կա կան ֆուտ բո լա յին լա վա գույն 
թի մե րից էր: Թի մի պա րապ մունք ներն անց կաց վում 
էին վար ձա կալ ված դաշ տում, որը գտնվում էր Պոլ սի 
Շիշ լի թա ղա մա սի բուլ ղա րա կան հի վան դա նո ցի հան
դի պա կաց տա փա րա կում, որը հե տա գա յում կոչ վեց 
«Ազա տու թյան բլուր»: 

Իր կազ մա վո րու մից քիչ անց «Արաք սը» ֆուտ
բո լա յին ու ժեղ թի մի համ բավ ձեռք բե րեց և «Տոր քի» 
հետ մի ա սին հա ջո ղու թյամբ հան դես էր գա լիս Պոլ սի 
ֆուտ բո լի երկ րորդ լի գա յի կազ մում ընդգրկ ված այ
լազ գի ֆուտ բո լիստ նե րից ձև ա վոր ված մյուս թի մե րի 
հետ մրցա պայ քա րում: Ակում բը մաս նակ ցել է Հայ կա
կան օլիմ պի ա կան խա ղե րին: «Արաք սի» հիմ ա կան 
կազ մի մար զիկ նե րից էին Օն նիկ Ֆրեն կյա նը, Գա րե
գին Դար բի նյա նը, Լև ոն Նար լյա նը, Հայկ Ճո լո լյա նը, 
Հա մա զասպ Փա նո սյա նը, Պո ղոս Նա սի պյա նը, Տատ 
և Մի ջի Տա տյան նե րը, Պետ րոս Սա վա յա նը, Մու րատ 
Մու րա տյա նը, իսկ երկ րորդ խմբի կազ մում` Սար գիս և 
Հով հան նես Խու պե սե րյան նե րը, Գրի գոր Ճո լո լյա նը, 
Զար մայր Դեր ձա կյա նը, Անդ րա նիկ Ար ծի վյա նը, Էդո

ւարդ Ճե զի րյա նը, Վա ղի նակ և Ար մե նակ Խա չի կյան
նե րը, Արամ Մրտի կյա նը և ու րիշ ներ: 

1911թ. «Արաք սը» հաղ թող ճա նաչ վեց Մաք րի գյու
ղում անց կաց ված մի ջազ գա յին «Ռու մե լի» լի գա յում: 
Մին չև Առա ջին աշ խար հա մար տը հայ կա կան ֆուտ
բո լա յին թի մեր ստեղծ վե ցին Պոլ սի հա մա րյա բո լոր, 
ինչ պես նաև գա վառ նե րի բազ մա թիվ մար զա կան 
ակումբ նե րում: Շատ հա ճախ պա տաս խա նա տու խա
ղե րից առաջ հայ ֆուտ բո լիստ նե րը հրա վիր վում էին 
հան դես գա լու հու նա կան թի մե րի կազ մում: 

1908թ. հու լի սին Օս մա նյան սահ մա նադ րու թյան 
հռչա կու մից հե տո ար դեն գո յու թյուն ու նե ցող հայ կա
կան ֆուտ բո լա յին թի մերն ավե լի ազատ են սկսում 
գոր ծել՝ հա մալր վե լով նաև նոր ան դամ ե րով: Կարճ 
ժա մա նա կում ստեղծ վում են տաս նյակ նոր թի մեր: 
Հայ կա կան ֆուտ բո լա յին թի մե րը մաս նակ ցում էին 

6 «Մարմամարզ», Ա 
տարի, թիւ 9, հոկտեմբեր, 
1911, էջ 266267:

ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՍՊՈՐ ՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄ ՆԱԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ՕՍ ՄԱ ՆՅԱՆ ԿԱՅՍ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ 

«Հայ կղզու» ֆուտ բո լա յին թի մը, 1906թ.: Հազվագյուտ այս լուսանկարում տեսնում ենք հայկական 
ֆուտբոլի առաջնեկ թիմերից մեկի սաներին: Կենտրոնում կանգնած է Վահան Չերազը
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Ֆուտ բո լի դաշ տի 
կա ռուց ված քի ներ կա յա ցու մը 
«Մարմ ա մար զի» 
հա մար նե րից մե կում

Գ լ ո ւ խ   ե ր կ ր ո ր դ

Պոլ սի «Ռու մե լի» լի գա յի ֆուտ բո լա յին մրցա խա ղե րի խա ղա ցան կը, «Մարմ ա մարզ», 1912թ.
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կայս րու թյան մայ րա քա ղա քում ստեղծ ված մի քա նի 
լի գա նե րի թի մա յին ու մի ջազ գա յին մրցա շա րե րին: 
Դա տե լով պահ պան ված լու սան կար նե րից` հայ կա կան 
ֆուտ բո լա յին թի մերն ու նե ցել են իրենց առան ձին մար
զա հա գուս տը և տար բե րան շան նե րը, իսկ լու սան կար
վե լու պա հին սո վո րա բար գնդա կի վրա ար ձա նագր վել 
են տվյալ թի մի անու նը և լու սան կար վե լու տա րե թի վը: 

«Մարմ ա մար զի» էջե րում Շ. Քրի սյա նը հան դես 
եկավ առան ձին հայ կա կան ֆուտ բո լա յին լի գա ստեղ ծե լու 
առա ջար կով, որը սկզբնա կան շրջա նում աջակ ցու թյուն 
չգտավ, և մի այն 1914թ. հա ջող վեց կազ մա վո րել «Ար շա
լույս», «Կոն տոր», «Որ բա նոց», «Սա սուն», «Վա րագ» և 
«Տորք» ֆուտ բո լա յին թի մե րի մաս նակ ցու թյամբ: Առան
ձին հայ կա կան ֆուտ բո լա յին լի գա ստեղ ծե լու նպա տակ 
հռչակ վեց «Պոլ սոյ Հայ մարմն ա մար զա կան ակումբ նե
րուն մի ջե լաւ յա րա բե րու թե ան հաս տատ ման նպաս տել 
եւ ապա հո վել ֆութ պօ լի խա ղին կա նո նա ւո րու թիւ նը»:7 

Հայ կա կան մարմ ակր թա կան շարժ ման զար գա
ցու մը Պոլ սի հայ երի տա սար դու թյան շրջա նում ան նա
խա դեպ երև ույթ էր արևմ տա հայ իրա կա նու թյան մեջ: 
Այս ըն թաց քում ֆուտ բո լի տա րած մա նը զու գըն թաց 
ներ մուծ վում էին այլ մար զա ձև եր: 

Հատ կան շա կան է, որ Առա ջին հա մաշ խար հա յին 
պա տե րազ մի նա խօ րե ին մի այն Պոլ սում գոր ծում էին 
քա ռա սու նից ավե լի հայ կա կան մարմ ա մար զա կան 
ակումբ ներ, որոնց մեծ մա սը ֆուտ բո լա յին թի մեր ու նեին: 

7 Պոլ սօյ մէջ ֆութ պո լի 
հայ կա կան լիկ, 
«Մարմ ա մարզ», Դ տարի, 
թիւ 1, 1914, էջ 30:

ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՍՊՈՐ ՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄ ՆԱԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ՕՍ ՄԱ ՆՅԱՆ ԿԱՅՍ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ 

Վ. Մա թև ո սյան, «Տորք» ակում բի դար պա սա պա հը: Հա մար վել է Պոլ սի ակումբ նե րի լա վա գույն դար պա սա պահ նե րից մե կը
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Ֆուտ բո լա յին թե մա յով հրա պա րա կում եր «Մարմ ա մար զից»
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ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՍՊՈՐ ՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄ ՆԱԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ՕՍ ՄԱ ՆՅԱՆ ԿԱՅՍ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ 

Հայ մարմ ա մար զիկ և ֆուտ բո լիստ Հայկ Ճո լո լյա նը՝ «Արաքս» ակում բից Պոլ սի «Նոր դպրո ցի» ֆուտ բո լա յին թի մը, «Մարմ ա մարզ», 1913թ.
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Գ լ ո ւ խ   ե ր կ ր ո ր դ

Պոլ սի «Նոր դպրո ցի» ֆուտ բո լա յին թի մը, «Մարմ ա մարզ», 1913թ.

«Նոր դպրո ցի» ֆուտ բո լա յին թի մը, ձախ կող մում Հայկ Ճո լո լյանն 
է, 191213 թթ., ՀՑԹԻ, Գրի գոր Ճո լո լյա նի հա վա քա ծու
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ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՍՊՈՐ ՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄ ՆԱԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ՕՍ ՄԱ ՆՅԱՆ ԿԱՅՍ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ 

Պոլսի «Արաքս» ֆուտ բո լա յին թի մը, ձախ կող մում Հայկ Ճո լո լյանն է, իսկ կենտրոնում՝ Շավարշ Քրիսյանը, 1910թ., ՀՑԹԻ, Գրի գոր Ճո լո լյա նի հա վա քա ծու
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«ՄԱՐՄ ՆԱ ՄԱՐ ԶԻ» ԾՆՈՒՆ ԴԸ

Օս մա նյան կայս րու թյան հայ բնակ չու թյան շրջա նում 
մարմ ա մար զու թյան ու սպոր տի հան դեպ հե տաքրք
րու թյան ծա վալ ման և պրո ֆե սի ո նալ մար զիկ նե րի աս
պա րեզ գա լուն զու գըն թաց սպորտն ավե լի տա րա ծե
լու, այս շար ժում ավե լի լայն շրջա նակ ներ ընդգր կե լու 
հա մար նոր պա հանջ ներ առա ջա ցան: Ահա այդ հրա
մա յա կա նով ծնվեց հայ կա կան առա ջին մար զա կան 
հան դե սը` «Մարմ ա մար զը»: Կա րե լի է ամե նայն որո
շա կի ու թյամբ փաս տել, որ եթե մարմ ա մար զա կան 
շար ժում արևմ տա հայ իրա կա նու թյուն մտավ Օս ման
յան կայս րու թյան տա րած քում գոր ծող օտա րերկ րյա 
և հատ կա պես ամե րի կյան քո լեջ նե րի մի ջո ցով, ապա 
դրա «հայ կա կա նա ցու մը» տե ղի ու նե ցավ Շա վարշ 
Քրի սյա նի կող մից Պոլ սում լույս ընծայված «Մարմ ա
մարզ» հան դե սի (19111914թթ.) շնոր հիվ:

Այս նա խա ձեռ նու թյա նը մեծ աջակ ցու թյուն ցու
ցա բե րե ցին Հով հան նես Հինդ լյա նը, դոկ տոր Գա
րան ֆի լյա նը, Արամ Նիկո ղո սյա նը և Լև ոն Հա կո բյա
նը: Հան դե սի վար չա կան տնօ րենպա տաս խա նա տու 
նշա նակ վեց Կա րո Ուն ճյա նը: Սկզբնա կան շրջա նում 
պար բե րա կա նը լույս էր տես նում Հա կոբ Սի րու նու 
ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյամբ ու աջակ ցու թյամբ: 
Վեր ջինս, իր հու շե րում անդ րա դառ նա լով հայ կա կան 
մար զա կան հան դես տպագ րե լու գա ղա փա րին և դրա 

Գ լ ո ւ խ   ե ր կ ր ո ր դ

«Մեզի համար «Մարմնամարզ» թերթին հրատարակութիւնը 
նպատակ չէ եղած ու չպիտի ըլլայ. անիկա միջոց մ’է միայն 
հայ ցեղը վերակենդանացնելու…» 
       Շավարշ Քրիսյան

«Մարմ ա մար զի» անդ րա նիկ հա մա րի խմբագ րա կա նը, 1911թ., փետր վար
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առաջմղ ման ման րա մաս նու թյուն նե րին, նկա րագ րում 
է 1910թ. աշ նա նը «Ազա տա մարտ» թեր թի ակում բում 
Վահ րամ Արծ րու նու և Շա վարշ Քրի սյա նի հետ տե ղի 
ու նե ցած բախ տո րոշ հան դի պու մը, որ տեղ և առա ջար
կում է մար զա կան թերթ հրա տա րա կել` խոս տա նա լով 
օգ նել այդ գոր ծում: 

Առա ջին ամիս նե րին «Մարմ ա մար զի» խմբագ
րա տու նը տե ղա բաշխ վել էր Պոլ սի Ղա լա թիա թա ղա
մա սի Վոլ թո խա նի մեջ, որ տեղ գտնվում էր դե ղե րի 
ու բժշկա կան սրվակ նե րի մի պա հես տա րան: Ինչ պես 
հե տա գա յում ին քը` Հ. Սի րու նին, պատ կե րա վոր ներ
կա յաց նում է. «...այդ տի ղի շի շե րուն ու անոնց հո տին 
մէջ էր որ ծնունդ առաւ հայ մար զա կան շար ժու մը: Հոն 
տրու ե ցաւ հայ ողիմ պի ա կան նե րուն հի մը ու հոն ստեղ
ծու ե ցավ ապա գայ մար զա կան մի ու թե ան մը գա ղա
փա րը»:8

Կողմ ո րո շիչ ու նե նա լով ֆրան սի ա կան «La Cul
ture Physique» պար բե րա կա նի սկզբունք ներն ու մո
տե ցում ե րը՝ Շա վարշ Քրի սյանն իր գա ղա փա րա կից
նե րի աջակ ցու թյամբ 1911թ. փետր վա րին լույս ըն ծա յեց 
«Մարմ ա մար զի» առա ջին հա մա րը: Դրա նով ազ դա
րար վեց սպոր տա յին և մարմ ակր թա կան հայ կա կան 
առա ջին պար բե րա կա նի ծնուն դը:

«Մարմ ա մար զը», ինչ պես իրա վա ցի ո րեն նշում 
է պոլ սա հայ հայտ նի մար զիկ և հայ կա կան սպոր տի 
պատ մու թյան տա րե գիր Գրի գոր Ճո լո լյա նը. «...ան
հա տա կան նա խա ձեռ նու թե ան ու անձ նա կան ճի գե րու 
զո հո ղու թիւն նե րու վրայ հիմն ու ած հրա տա րա կու թիւն 
էր...» («Ազ դակ», Բեյ րութ, դեկ տեմ բե րի 17, 1938): Իրա
վամբ «Մարմ ա մար զը» դար ձավ կայս րու թյան մար

8 Հ. Սի րու նու ձե ռա գիր 
հուշագ րու թյուն, 
Գ. Ճո լոլյա նի հավաքածու, 
Փա րիզ

ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՍՊՈՐ ՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄ ՆԱԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ՕՍ ՄԱ ՆՅԱՆ ԿԱՅՍ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ 

Պոլ սա հայ նշա նա վոր մտա վո րա կան և 
հա սա րա կա կան գոր ծիչ Հա կոբ Սի րու նին 
(18881956)

Հ. Սի րու նու ձե ռա գիր հու շագ րու թյու նը, 
«Մարմ ա մարզ» հան դե սի տպագ րու թյան 
մա սին, Հ. Սի րու նու ձե ռա գիր հա վա քա ծու, 
Փա րիզ

Շա վարշ Քրի սյա ն (18881915)
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զա կան առա ջին պար բե րա կա նը` յու րօ րի նակ երև ույթ 
արևմ տա հայ պար բե րա կան մա մու լի պատ մու թյան 
մեջ: Այն ժա մա նա կի բար քե րի և տրա մադ րու թյուն նե
րի յու րօ րի նակ ար տա հայ տի չը դար ձավ` մի ա ժա մա
նակ որո շա կի ո րեն ստանձ նե լով սե րունդ նե րի ազ գա
յին դաս տի ա րա կու թյան, նրա գա ղա փա րա խո սա կան 
հա յե ցա կար գի ձև ա վոր ման ու տա րած ման կա րև որ 
առա քե լու թյու նը: «Մարմ ա մար զի» էջե րը լի էին առող
ջա պա հա կան, բա րո յա խո սա կան, սպոր տի պատ մու
թյան, սե ռա կան դաս տի ա րա կու թյան, հի գի ե նա յի և այլ 
հա րա կից թե մա նե րին առնչ վող հրա պա րա կում ե րով: 
Դրանք եկան լրաց նե լու այս թե մա նե րի շուրջ նույն ժա
մա նա կա հատ վա ծում Պոլ սում լույս տե սած հե ղի նա կա
յին ու թարգ մա նա կան մեծածավալ գրա կա նու թյու նը:

«Մարմ ա մար զի» առա ջին հա մա րում զե տեղ
ված էր հայ երի տա սար դու թյանն ուղղ ված կոչ, որում 
աս վում էր. «Մեր նպա տակ նե րէն մէկն է մի ջոց մը եւ 
աջա կից մը ըլ լալ` որ պէս զի Հայ երի տա սար դու թիւ նը 
այ լես թօ թա փու ի իր կեն դա նի մե ռե լու թե նէն, եւ մի
ա նա լով, ամէն թա ղե րու, գիւ ղե րու, քա ղաք նե րու մէջ 
մարմն ա մար զա կան ակումբ ներ բա նայ, մրցումն եր 
կազ մա կեր պէ, մարմն ակր թու թե ան մղում տայ, նախ 
պատ րաս տու ե լու հա մար խստամ բեր կե ան քի մը` զի
նու ո րագ րու թե ան, որ ան խու սա փե լի օ րէն իր կե ան քին 
լա ւա գոյն տա րի նե րէն մէկ քա նին պի տի գրա ւէ, ու յե
տոյ, ցոյց տա լու հա մար թէ Հայ ծնած գնդերն ու արիւ
նը տո կուն եւ ազ նիվ տե սա կէ են, իսկ իր մին չե հի մայ 
մի ջազ գա յին ու տե ղա կան մրցումն ե րու չմաս նակ ցե
լուն պատ ճառն ալ` ոչ թէ իր մկան նե րուն ու իր արիւ
նին այ լա սե րած ըլ լալն էր, այլ այդ տե սակ մրցումն ե
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րու գո յու թե ան ան գի տա նալ ու անոնց պատ րաս տու ած 
չըլ լա լը: Պէտք է սկսիլ, քա նի ուշ չէ» («Մարմ ա մարզ», 
Ա տա րի, թիւ 1, փետր վար, 1911, էջ 30):

Ի սկզբա նե «Մարմ ա մար զի» առ ջև ծա ռա ցել էին 
մի քա նի կա րև ո րա գույն խնդիր ներ. նախ` արևմ տա հա
յու թյան ավե լի լայն շրջա նակ նե ր ներգ րա վել սպոր տա
յին կյան ք, նպաս տել մարմ ակր թու թյան ու սպոր տի 
նկատ մամբ հե տաքրք րու թյան արթ նաց մա նը հատ կա
պես գա վա ռի հա յաբ նակ քա ղաք նե րում ու գյու ղե րում, 
տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր դել կայս րու թյան տա րած քում 
և աշ խար հում տե ղի ու նե ցող մար զա կան իրա դար ձու
թյուն նե րի մա սին և կա տա րել հայ կա կան մար զա կան 
ակումբ նե րի գոր ծու նե ու թյան ու առաջ նու թյուն նե րի 
կազ մա կերպ ման հա մա կար գո ղի դեր: 

Հենց մի այն այն փաս տը, որ «Մարմ ա մար զի» 
մի ջո ցով հա ջող վեց նա խա ձեռ նել ու կազ մա կեր պել 
Հայ կա կան օլիմ պի ա կան խա ղեր, վկա յում է այդ ոլոր
տում պար բե րա կա նի մեծ ու շնոր հա կալ դե րի մա սին: 

Շատ արագ «Մարմ ա մար զը» վե րած վեց հար
մար մի հար թա կի, որ տեղ Պոլ սի, գա վա ռի և հե ռա վոր 
երկր նե րի հայ մար զիկ ներն ու մար զա կան կյան քով 
հե տաքրքր վող ան հատ ներն իրենց տե սա կետ ներն էին 
ներ կա յաց նում ըն թեր ցող նե րին, հան դես գա լիս առա
ջար կու թյուն նե րով ու քննա դա տա կան հոդ ված նե րով: 

«Մարմ ա մար զին» ակ տի վո րեն թղթակ ցում էին 
Զմյուռ նի ա յից, Քյո թա հյա յից, Արաբ կիր, Պար տի զակ, 
Կե սա րիա քա ղաք նե րից. ան մասն չէ ին մում նաև 
Եգիպ տո սի, Բուլ ղա րի ա յի, ԱՄՆի հայ կա կան գա
ղու թի մար զա սեր ներն ու մար զիկ նե րը: Կա րև որ վում 
էր նաև հան դե սի հա մար նե րը գա վա ռի դպրոց ներ 

ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՍՊՈՐ ՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄ ՆԱԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ՕՍ ՄԱ ՆՅԱՆ ԿԱՅՍ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ 
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ու վար ժա րան ներ հասց նե լու հան գա ման քը` գա վա
ռա հա յու թյան շրջա նում պար բե րա կա նի տա րա ծում 
իրա կա նաց նե լով նվի րատ վու թյան կար գով:

Դա տե լով հան դե սում լույս տե սած հոդ ված նե րի 
բո վան դա կու թյու նից` ժա մա նա կի հայ կա կան իրա կա
նու թյան մեջ մարմ ա մար զու թյամբ և սպոր տով զբաղ
վե լը չէր դիտ վում լոկ ինք նան պա տակ գոր ծու նե ու
թյուն, այլ պայ մա նա վոր վում էր նախ և առաջ առողջ 
սե րունդ դաս տի ա րա կե լու մտա հո գու թյամբ, հատ կա
պես հայ կա կան վար ժա րան նե րում:

Ոգև ո րիչ և խրա խու սե լի արա րո ղու թյուն դար ձավ 
«Մարմ ա մարզ» հան դե սին բա ժա նոր դագր վե լը կամ 
դրա հա մար նե րի ու տա րե կան թո ղար կում ե րի նվի
րա բե րու մը տար բեր հաս ցե ա տե րե րի, հիմ ա կա նում 
գա վա ռի կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րին: «Մարմ
նա մարզ» նվի րա բե րող ներ խո րագ րի ներ քո կար դում 
ենք. «Պոլ սոյ «Տորք» մարմն ա մար զա կան ակում բը մէկ 
տա րե կան «Մարմն ա մարզ» կը նու ի րէ Շա պինԳա րա
հի սա րի Չրտախ գա ւա ռա կի Ազգ. վար ժա րա նին» կամ 
«Պա րոն Յա րու թիւն Տէր Յա կո բե ան մէկ տա րե կան 
«Մարմն ա մարզ» կը նու ի րէ Բա բեր դի Բլուր գիւ ղի Ազգ. 
վար ժա րա նին»:9 

Հայտ նի հայ մարմ ա մար զիկ, Ստոկ հոլ մի մի
ջազ գա յին օլիմ պի ա կան խա ղե րում Օս մա նյան կայս
րու թյու նը ներ կա յաց րած Վահ րամ Փա փա զյանն իր 
«Երի տա սար դու թյան ձայ նը» հոդ վա ծում, դրվա տե լով 
հու նա կան մար զա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր
ծե լա կերպն ու մարմ ա մար զու թյան հան դեպ ու նե ցած 
ու շադ րու թյու նը, քննա դա տե լով հայ երի տա սարդ նե րի 
պա րա պու թյու նը, ծու լու թյու նը և մյուս հո ռի բար քե րը, 

գրում է. «...Վստահ եղէք որ, եթէ Պոլ սոյ մէջ մարմ
նա մար զա կան հայ ակումբ մը կազ մու ի, քիչ ատե նէն 
Թուր քի ոյ բո լոր նոյն տե սակ ակումբ նե րուն մէջ առա
ջի նը կը հան դի սա նանք:

Այ սօր մեր մէջ ար դէն կան Յոյ նե րուն փառ քը կազ
մող Տօ րի զա սի մը հետ մրցե լու կա րող ու անոր դափ
նի նե րը խլե լու կա րող մարմն ա մար զիկ ներ: Ու եթէ Եւ
րո պան հա յուն արիւ նո վը մե զի չճանչ ցաւ, թող զմեզ 
մեր ու ժո վը ճանչ նայ» («Մարմ ա մարզ», Ա տա րի, թիւ 
2, մարտ, 1911):

«Մարմ ա մար զը» քա րոզ չա կան գոր ծու նե ու թյուն 
էր ծա վա լում նաև մարմ ակր թա կան և սպոր տա
յին ակումբ ներ ստեղ ծե լու ուղ ղու թյամբ` ու ղե ցույ ցի ու 
խորհր դա տո ւի դեր ստանձ նե լով նման ակումբ նե րի 
կազ մա կերպ ման հա մար: Ընդ որում, սպոր տը դի տե
լով որ պես քա ղա քա ցի ա կան գի տակ ցու թյան ցու ցիչ` 
մար զա կան ակումբ նե րի ստեղ ծու մը և հատ կա պես 
թի մա յին մար զա ձև ե րի զար գա ցու մը դի տարկ վում էին 
ազ գա յին պա ռակտ վա ծու թյան երև ույթ նե րը հաղ թա
հա րե լու և նոր որա կի ազ գա յին գծեր ու կեն սա գոր ծու
նե ու թյան նոր փի լի սո փա յու թյուն ձև ա վո րե լու կա րև որ 
գրա վա կան: Դրա վառ վկա յու թյունն են Շ. Քրի սյա նի 
հե տև յալ տո ղե րը. «...Առա ւե լա պէս մեզ, Հա յե րուս հա
մար ակումբ նե րու գո յու թիւնն ու զար գա ցու մը ահա գին 
կա րե ո րու թիւն ու նի այն տե սա կէ տով որ, այդ մի ջո ցով 
կը վար ժու ինք հա ւա քա կան կե ան քի. իրա ւամբ Հա յոց 
ամէ նէն քննա դա տե լի կող մե րէն մէկն ալ նկա տու ած է 
անոնց դէ պի ան հա տա պաշ տու թիւն ու նե ցած բնազ դը: 
Հա ւա քա կան կե ան քի պայ ման նե րուն են թար կու իլ հա
յու մը հա մար միշտ ծանր ու դժու ա րին կու գայ: Ակումբ

9 «Մարմ ա մարզ», 
Ա տա րի, թիւ 7, օգոս տոս, 
1911, էջ 224:
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նե րու մի ջո ցաւ է որ այդ ոգին պի տի մեղ մա ցու ի, եւ պի
տի տրու ի հայ պա տա նի նե րուն սէր դէ պի հա ւա քա կան 
կե ան քը...

Մէկ խօս քով մարմն ա մար զա կան ակումբ նե րը 
հնոց մըն են ոչ մի այն ֆի զի քա կան ու ժի, այլ եւ կազ
մա կեր պու ած ու կար գա պահ հա ւա քա կա նու թե ան եւ 
քա ղա քա ցի ա կան դաս տի ա րա կու թե ան» («Մարմ ա
մարզ», Բ տա րի, թիւ 18, սեպ տեմ բեր 15, 1912):

Լայն թափ ստա ցած մարմ ա մար զա կան և սպոր
տա յին շար ժում առաջ բե րեց նաև հայ կա կան մար
զա կան կա ռույց նե րի հա մախմբ ման գա ղա փա րը, որի 
ջա տա գով ու աջա կի ցը թեր թի խմբա գիր Շա վարշ 
Քրի սյանն էր: Մաս նա վո րա պես Պոլ սի և Զմյուռ նի
ա յի հայ կա կան բազ մա թիվ ֆուտ բո լա յին թի մե րի 
գո յու թյունն անհ րա ժեշ տու թյուն դարձ րեց ստեղ ծել 
առան ձին, զուտ հայ կա կան ֆուտ բո լա յին լի գա: «Մարմ
նա մար զի» առան ձին հայ կա կան ֆուտ բո լա յին լի գա 
ստեղ ծե լու նա խա ձեռ նու թյու նը մի ան շա նակ չըն դուն
վեց հայ կա կան ակումբ նե րի կող մից: Այս նպա տա կով 
հրա վեր ներ ու ղարկ վե ցին Պոլ սի հայ կա կան ֆուտ բո
լա յին ակումբ նե րին, սա կայն ար ձա գան քը սպաս ված 
ար դյուն քը չտվեց: Թե րևս պայ մա նա վոր ված առան
ձին ակումբ նե րի ինք նու թյունն ու ինք նա վա րու թյու նը 
կորց նե լու, նման մի ա տարր կա ռույց ստեղ ծե լով` թուր
քա կան իշ խա նու թյուն նե րի ան հար կի ու շադ րու թյանն 
ար ժա նա նա լու, կամ էլ կու սակ ցա կան կա ռույց նե րից 
կախ ման մեջ ընկ նե լու մտա վա խու թյուն նե րով: 

Գրեթե ար ձա գանք չգտավ նաև մարմ ի գե ղեց
կու թյունն ու կազմ ված քը ներ կա յաց նող լու սան կար ներ 
ու ղար կե լու կո չը: Այս կա պակ ցու թյամբ թեր թի խմբա
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գի րը գրում է. «...Գա լով մեր խնդի րին` մարմն ա մար զի 
մէջ մեր կու թիւ նը պէտք է իբր արու եստ, իբր ար ձան նե
րու հետ բաղ դա տե լու մի ջոց նկա տու ի ու մարդ պէտք է 
գե ղե ցիկ մար մին նե րու վրայ հի ա նայ: Աս կէ զատ եթէ 
նոյն իսկ մեր կու թիւ նը գայ թակ ղե ցու ցիչ ըլ լայ, պէտք չէ 
բնաւ մո ռա նալ թէ մերկ կեն դա նի մար մին մը եւ պատ
շաճ մերկ պատ կեր մը նոյն բա նե րը չեն, մէ կը կա րե լին 
է, միւ սը` ան կա րե լին. իսկ եթէ դար ձե ալ գտնու ին բա
նա ւոր էակ ներ, որոնք այդ ան կա րե լի պատ կե րը տես
նե լով գայ թակ ղին, պէտք է ան կեղ ծօ րէն ցա ւիլ իրենց ու 
իրենց բա րո յա կա նի չա փին վրայ: Այդ տեղ ոչ թէ պատ
կերն է յան ցա ւո րը, այլ նոյն իսկ իրենց խա թա րե ալ 
բա րո յա կա նը ու ան բա րո յա կան երե ա կա յու թիւ նը»:10 

Չնա յած հան դե սի խմբա գի րը դժգո հում է հայ 
մար զիկ նե րի կող մից մարմ ի կազմ ված քի պատ կե րով 
լու սան կար ներ տրա մադ րե լու դժկա մու թյու նից, այ
դու հան դերձ «Մարմ ա մար զի» էջե րում զե տեղ վե ցին 
շուրջ եր կու տաս նյակ հայ մար զիկ նե րի լու սան կար
ներ` մարմ ի կա ռուց ված քի պատ կե րով: 

Ու շագ րավ էր նաև այն փաս տը, որ եթե առա ջին 
հա մար նե րում «Մարմ ա մար զը» լույս էր ըն ծայ վում 
որ պես պատ կե րա զարդ ամ սա թերթ, ապա հա ջոր դող 
հա մար նե րում այն ար դեն հան դես է գա լիս որ պես 
«Օր կան Ազ գա յին Ֆի զի քա կան Վե րածնութե ան», իսկ 
այ նու հե տև` «Օր կան ազ գա յին ֆի զի քա կան կրթու թե
ան»` դրա նով իսկ շեշ տե լով իր իրա կան կո չու մը և վե
րած վե լով Օս մա նյան կայս րու թյան հայ բնակ չու թյան 
շրջա նում մար զա կան կյան քը խթա նող կա րև ո րա
գույն գոր ծի քի ու մի ջո ցի: 1913 թ. հունվարին Շավարշ 
Քրիսյանի ստորագրությամբ «Մարմ ա մար զի» բա

ժանորդագրության համար տարբեր հասցեներով 
ուղարկված պաշտոնական նամակի ձևաթուղթն ուներ 
հետևյալ խորագիրը. «Օր կան ազ գա յին ֆի զի քա
կան կրթու թե ան ե ւ  առողջ կյանքի սիրահարներու»: 
Այս նամակում Շ. Քրիսյանը հետաքրքիր ձևով է ներ
կայացնում «Մարմ ա մար զի» առաքելությունը. «...
մենք իբր Մամուլ, մեր իրաւունքներուն ե ւ  մանաւանդ 
պարտականութիւններուն գիտակից, ուզեցինք նախ 
կեանքը ստեղծել, ապահովել 
անոր ապրելու իրաւունք մը, 
յետոյ ներկայանալու համար 
հանրութեան, մեր հաշուետուու
թիւնը ընելու եւ այդ կեանքին 
անհրաժեշտ եղող ապրելու 
միջոցները խնդրելու»:

Խմբագ րու թյու նը թո ղար
կեց նաև առան ձին հա վել
վածպաս տառ` «Շու ե դա կան 
մարմն ա մար զի 20 լա վա գոյն 
փոր ձե րը. առող ջու թիւն. ուժ. 
եր կա րա կե ցու թիւն» խո րագ
րով: Այս պաս տա ռը կոչ ված էր 
լու սան կար նե րի մի ջո ցով օգ
նե լու սկսնակ նե րին` վար ժու
թյուն ներն ու մար զան քը ճիշտ 
կազ մա կեր պե լու հա մար:

«Մարմ ա մար զի» առա ջին հա մա րի լույ սընծայ
ման առա ջին տա րում` 1911թ., հրա տա րակ վում էր 
որ պես ամ սա թերթ` լույս տես նե լով 10 հա մար նե
րով: Երկ րորդ տա րում, ըն դա ռա ջե լով ըն թեր ցող նե

10 «Մարմ ա մարզ», 
Ա տա րի, թիւ 1, փետր վար, 
1911, էջ 29:

11 Բ. Թո րի կյան. նշվ. աշխ., 
էջ 19:
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րի խնդրան քին, այն վե րած վեց կի սամ սյա հան դե
սի, և 1912թ. լույս տե սավ 24 հա մար: Տպա րան նե րի ու 
խմբագ րատ նե րի հաս ցե նե րի պար բե րա բար փո փո
խու թյուն նե րը հու շում են, որ թեր թը նյու թա կան դժվա
րու թյուն ներ է կրել:11

«Մարմ ա մար զի» հրա տա րա կու թյու նը բա ցա ռիկ 
երև ույթ էր հայ իրա կա նության մեջ: Նշա նա վոր հայ 
մարմ ա մար զիկ Տիգ րան Խո յանն այս առի թով իր 
հու շե րում գրում է. «Մարմն ա մարզ» մեծ բաց մը գո
ցեց, եւ ճիշդ ատե նին հա սաւ օգ նու թե ան` ֆի զի քա կան 
դաս տի ա րա կու թե ան կա րեւո րու թիւ նը ծա նօ թաց նե լու 
հա մար, մինչ այդ եւ այդ ուղ ղու թե ամբ թա փու ած ջան
քե րուն այն քան յա մա ռօ րէն ընդ դի մու թիւն ցոյց տու ող
նե րուն: Եղաւ խորհր դա տուն եւ առաջ նոր դը պա տա նի 
ե երի տա սարդ մեր տղո ցը: Դար ձաւ տա քուկ կեդ րոն 
մը, ուր` մեր սե րուն դի ազ նու աց ման նա խան ձախն դիր 
ու զար գա ցած հա յոր դի ներ, ի շարս այ լոց` Վա հան Չե
րազ, Քա ջու նի եղ բայր ներ, Յ. Ճ. Սի րու նի ե Գրի գոր 
Յա կո բե ան թեւ ու թի կունք եղան սքան չե լի Շա վար շին, 
որուն ցա նած սեր մե րը հայ հո վե րը տա րին մեր ձա ւոր 
ու հե ռա ւոր քա ղաք նե րը թրքա հայ գա ւառ նե րուն, ուր 
նույն պէս ծլիլ սկսան մեր սե րուն դի կայ տա ռու թե ան ու 
տո կու նու թե ան նու ի րու ած մի ու թիւն ներ»:12 

Շա վարշ Քրի սյա նի եր կա րա տև հի վան դու թյան 
պատ ճա ռով 1914թ. լույս տե սավ թեր թի ըն դա մե նը եր
կու հա մար: «Մարմ ա մար զը» դա դա րեց լույս տես նել 
1914թ. կե սե րին Առա ջին աշ խար հա մար տի բռնկու մից 
ան մի ջա պես հե տո: Պար բե րա կա նի հիմ ա դիր Շա
վարշ Քրի սյա նը դար ձավ Մեծ եղեռ նի զոհ:
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12 Տիգ րան քհնյ Խո յե ան 
Նա հա տակ ցե ղի 
ան մահ ներ, Պէյ րութ, 
1983, էջ 16: 
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Զմ յուռ նիան Օս ման յան կայս րութ յան խո շոր նա վա
հան գիստ նե րից մեկն էր և  աշ խար հագ րո րեն մոտ լի
նե լով եվ րո պա կան քա ղա քակր թութ յա նը և հիմ ա կա
նում հու նաբ նակ լի նե լով` ա վե լի էր նե րազդ ված ժա մա
նա կի նո րա մու ծութ յուն նե րից: Առևտ րա կան և մ շա կու
թա յին կա պե րին զու գա հեռ Զմ յուռ նիա յում ձևա վոր վե
ցին ա ռա ջին մար զա կան ա կումբ նե րը, ո րոնց ան դամ
նե րը հիմ ա կա նում օ տա րերկ րա ցի ներ էին:

Զմ յուռ նիա յում տի րա պե տող դիր քեր ու ներ անգ
լիա կան կրթա կան նե րազ դե ցութ յու նը, ին չի շնոր հիվ 
այս տեղ հայ կա կան մարմ ակր թա կան շար ժում ա վե
լի կազ մա կերպ ված ու միաս նա կան էր, ի տար բե րութ
յուն Պոլ սի, որ տեղ հայ ե րի տա սար դութ յու նը հա ճա
խում էր անգ լիա կան, ֆրան սիա կան և գեր մա նա կան 
կրթա կան հաս տա տութ յուն ներ:1

Զմ յուռ նա հա յոց շրջա նում սպոր տի և մարմ ա
մար զութ յան զար գա ցու մը սկսվում է դեռ հա միդ յան 
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1 «Մարմ ա մարզ», Բ տարի, 
թիւ 6, մարտի 15, 1912, էջ 
8182:

Մարզական թեմայով փոստային բացիկներ Զմյուռնիայից, XX դա րի սկիզբ, ՀՑԹԻ, Ջևան Չելոյանցի հավաքածու
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շրջա նից: Բռ նա պե տութ յան պայ ման նե րում ցան կա լի 
չհա մա րե լով հան դես գալ էթ նիկ միա տար րութ յան հի
ման վրա ստեղծ ված ա կում բի կամ թի մի կազ մում` հայ 
մարմ ա մար զիկ նե րը, որ պես կա նոն, հան դես էին գա
լիս քա ղա քի այլ էթ նիկ հան րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րից կազմ ված մար զա կան ա կումբ նե րի և թի մե րի 
կազ մում: Հայ մար զիկ նե րի մի մա սը մեկ նում էր Եվ րո
պա` մարմ ակր թութ յան ու սում ա սիր ման ու կա տա րե
լա գործ ման նպա տա կով: 

Որ պես կա նոն, նրան ցից քչերն էին վե րա դառ նում 
հայ րե նի քա ղաք` այդ տեղ մարմ ա մար զա կան կյան
քին զարկ տա լու հա մար: Այդ քչե րից մեկն էր զմյուռ
նա հայ Ար թուր Էլ մաս յա նը, ով, Ֆ րան սիա յում լրջո րեն 
ու սում ա սի րե լով մարմ ակր թութ յու նը, վե րա դար ձավ 
Զմ յուռ նիա և Ազ գա յին վար ժա րա նում սկսեց աշ խա
տել որ պես մարմ ա մար զի ու սու ցիչ: 1900թ. Ա. Էլ մաս
յա նին հա ջող վեց ազ գա յին վար ժա րան նե րի հա մար 
ձեռք բե րել մար զա կան գույք և մարմ ա մար զութ յան 
հա մար անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ ու Մես րոպ յան 
վար ժա րա նի բա կում ստեղ ծել մար զա կան ար դիա կան 
գույ քով հա գե ցած մար զա րան: Հա ջորդ տա րի` 1901թ. 
հու նի սին, Ա. Էլ մաս յա նը կազ մա կեր պեց տա րե կան 
մար զա հան դես, ո րին ի րենց մաս նակ ցութ յու նը բե րե
ցին ա վե լի քան հար յուր մար զիկ ներ: Այս մար զա հան
դես նե րը դար ձան պար բե րա կան, սա կայն գոր ծե լով 
կի սա գաղտ նի պայ ման նե րում` Արթուր Էլ մաս յա նը 
1905թ. մատ նութ յան պատ ճա ռով ստիպ ված էր հե ռա
նալ Զմ յուռ նիա յից: Ն րա հե ռա նա լուց հե տո ա շա կերտ
նե րը, շա րու նա կե լով իրենց ու սուց չի գոր ծը, կազ մե ցին 
և Մես րոպ յան միութ յու նը: 
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Զմյուռ նի ա յի 
ֆուտբոլային 
թիմը, որի կազմում 
հանդես է եկել հայ 
ֆուտբոլիստ Զարեհ 
Գույումճյանը, 
XX դա րի սկիզբ

Զմյուռ նի ա յի 
ամերիկյան 
վարժարանի 
աշակերտուհիները 
մարզանքի պահին, 
1912թ.
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Գարաթաշի «Վարդանյան» մարմամարզական ակումբի մարզիկները, 1912թ.
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1900ա կան թվա կան նե րի սկզբին Զմ յուռ նիա յում 
կա յին ա ռան ձին հայ ֆուտ բո լիստ ներ, ո րոնց մեծ մա սը 
խա ղում էր օ տար խմբե րում: Ն րան ցից հի շա տա կե լի է 
Զա վեն Կու յումճյա նը: Վեր ջինս, ինչ պես վե րը նշվեց, 
տար բեր ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րով հա մալր ված 
Զմ յուռ նիա քա ղա քի ֆուտ բո լա յին թի մի կազ մում 
1906թ. մաս նակ ցեց Ա թեն քում կա յա ցած ֆուտ բո լա յին 
մրցա շա րին և  ար ժա նա ցավ ար ծա թե մե դա լի: Ֆուտ
բո լի հան դեպ ու նե ցած  հե տաքրք րութ յան հետ ևան քով 
Զմ յուռ նիա յում ստեղծ վում է հայ կա կան ա ռա ջին ֆուտ
բո լա յին թի մը` «Ֆուտ բո լի միութ յուն» ան վամբ: 

Ժա մա նա կի ըն թաց քում հայ մար զիկ նե րից կազմ
վե ցին «Ք նար», «Վաս պու րա կան», «Վար դան յան» և 
«Սա հակ յան» թի մե րը: Այս չորս ա ռան ձին խմբե րը 1908թ. 
միա վոր վե լով  կազ մե ցին «Հայ որ սոր դաց ա կում բը», 
որն իր ա ռան ձին կա նո նա կար գի առ կա յութ յամբ վե րո
հիշ յալ չորս կազ մա կեր պութ յուն նե րին ինք նու րույն ու 
ա զատ գոր ծե լու հնա րա վո րութ յուն էր ըն ձե ռում: Ա կումբն 
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Զմյուռնիայի սպորտային ակումբի շենքը, փոստային բացիկ, XX դարի սկիզբ

Մեսրոպյան վարժարանի սաները: Լու սան կա րը` 190809թթ.

Թագվոր Պաքրճեան (18821954) Գևորգ Պուպլ (18501915)
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ու ներ եր կու ֆուտ բո լա յին թի մ, սա կայն բա ցի ֆուտ բո լից 
ա կում բի ան դամ ե րը զբաղ վում էին այլ մար զաձ ևե րով 
ևս: Մար զա րան նե րի գույ քը պատ վիր վում էր Անգ լիա յից: 

Հայ մար զիկ Մկր տիչ Յա նըգ յա նի ե ռան դուն ջան քե
րի շնոր հիվ կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում նո րա կազմ այս 
ա կում բի ան դամ ե րի թի վը հա սավ 600ի, իսկ 1912թ. վեր
ջին «Հայ որ սոր դաց ա կումբն» ու ներ մոտ հա զար գոր ծող 
ան դամ եր: Ա կումբն ու ներ իր կա նո նադ րութ յու նը, զի
նան շա նը և դ րո շը, ո րի վրա «Օս ման յան Հայ որ սոր դաց 
ա կումբ» գրութ յունն էր: Մ. Յա նըգ յա նը ա կում բի ֆուտ բո
լա յին թի մի ա վագն էր, իսկ մի տևական ժամանակաշրջան 
ա կում բի նա խա գա հն էր Գ ևորգ Պուպ լը:

1910թ. քա ղա քի գա վա թի մի ջազ գա յին ա ռաջ նութ
յա նը մաս նակ ցե լու նպա տա կով լա վա գույն հայ կա կան 
ֆուտ բո լա յին թի մ ընտ րե լու հա մար հայ կա կան չորս 
ֆուտ բո լա յին թի մե րի միջև անց կաց վե ցին մրցում եր` 
«Ար ծաթ բա ժա կի» հա մար: 

191112թթ. «Հայ որ սոր դաց միութ յան» ֆուտ բո լա
յին թի մը հա սավ լուրջ հա ջո ղութ յան: Հա ջոր դա բար 
մրցե լով քա ղա քի ու ժե ղա գույն հու նա կան «Պե լոպս», 
«Ա պոլ լոն», «Պա նիո նիոն» և  անգ լիա կան «Բուռ նա
բադ» թի մե րի հետ` հայ կա կան թի մը փայ լուն հաղ թա
նակ տո նեց և 1912թ. մար տի 26ին շա հեց Զմ յուռ նիա 
քա ղա քի ար ծա թե գա վա թը՝ եզ րա փա կիչ խա ղում  4:1 
հաշ վով վճռո րոշ հաղ թա նակ տա նե լով հու նա կան 
«Պե լոպս» թի մի նկատ մամբ: 1912թ. ապ րի լի 8ին քա
ղա քի Հ ռիփ սիմ յանց վար ժա րա նում տե ղի ու նե ցավ 
գա վա թի պաշ տո նա կան հանձն ման ա րա րո ղութ յու նը: 

Այս հաղ թա նա կը ոչ միայն սպոր տա յին լուրջ նվա
ճում էր հայ կա կան մար զա կան ա կում բի հա մար, այլև 
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Գա րա թա շի «Վար դա նյան» ակում բի ֆուտ բո լա յին թի մը: Լու սան կա րը` 1912թ.

Մեսրոպյան վարժարանի ֆուտ բո լա յին թի մը: Լու սան կա րը` 1914թ.



74

Գ լ ո ւ խ   ե ր ր ո ր դ

Զմյուռնիայի «Հայ որսորդաց ակումբի» ֆուտ բո լա յին թի մը 19111912թթ. առաջնության ընթացքում շահած 
արծաթե գավաթով: Լուսանկարը «Մարմամարզից», 1912թ.
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Զմյուռնիայի «Հայ որսորդաց ակումբի» ֆուտ բո լա յին թի մը, 1912թ.: Լուսանկարը՝ «Մարմամարզից»
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ան նա խա դեպ ոգ ևո րութ յամբ ըն դուն վեց զմյուռ նա
հա յութ յան և կայս րութ յան հայ բնակ չութ յան կող մից: 
Ա վե լի ուշ արևմ տա հայ մար զա կան կյան քի տա րե գիր 
Գ րի գոր Ճո լոլ յա նը, անդ րա դառ նա լով այս հաղ թա նա
կի թո ղած դրա կան ազ դե ցութ յա նը, գրում է. «Այս պա
տո ա բեր յաղ թա նա կը, նիւ թա կա նէն ա ւե լի բա րո յա
կան մեծ յա ջո ղո թիւնն մը կազ մեց միո թեան հա մար, 
ինչ որ ազ դակ մը ե ղաւ հայ գա ղո թին մէջ բա րե րար 

շար ժոմ մը ստեղ ծե լո: Բայց թե րա հա ւատ նե րը, բո լոր 
ան տար բեր նե րը, ո րոնք կազ մա կեր պո թո նէն հե ռո 
մնա ցած էին, զգա ցին ի րենց մէջ խօ սող ցե ղին ո գին» 
(«Ազ դակ», Բեյ րութ, 03.01.1939):

 Հայ կա կան ա կում բի այս նշա նա վոր հաղ թա նա կը 
մեծ խթան հան դի սա ցավ Զմ յուռ նիա յում սպոր տա յին 
կյան քի զար գաց ման ու նոր ա կումբ նե րի ստեղծ ման 
հա մար: Ար դեն 1912թ. Զմ յուռ նիա յի հոգ ևոր ա ռաջ նորդ 

Գ լ ո ւ խ   ե ր ր ո ր դ

Զմյուռ նի ա յի «Հայ որ սոր դաց ակումբի» մար զիկ Գև որգ Հա բե թյա նը, 
ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու

Զմյուռ նի ա յի Մեսրոպյան վարժարանի մարմամարզական խումբը: 
Մարզիչ՝ Պետրոս Մելիքյան: Լուսանկարը՝ 1908թ.
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԶՄՅՈՒՌՆԻԱՅՈՒՄ

Զմյուռ նի ա յի «Վաս պու րա կան» ֆուտ բո լա յին թի մը: Կենտ րո նում՝ Գև որգ Հա բե թյանն է: Լու սան կա րը` 1914թ.
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 Մատ թէոս Ին ճէ յան ծ. վար դա պե տի նա խա գա հութ
յամբ ստեղծ վե ց «Century’s club» ա նու նով մարմ ա
մար զա կան խում բը, ո րը «Հայ որ սոր դաց ա կում բի» մի 
ճյուղն էր:2   Մեկ այլ` «Gentlemen’s Team» ա նու նով ֆուտ
բո լա յին թիմ ստեղծ վեց  Թագ վոր  Պաքրճ յա նի նա խա
գա հութ յամբ:3  

Զմ յուռ նիա յի մյուս հայ կա կան ա կումբ նե րը` «Վաս 
պու րա կա նը» և «Ք նա րը», 1913 թ. հոկ տեմ բե րի 22ին 
կազ մա կեր պե ցին սպոր տա յին մար զաձ ևե րի մրցում
ներ, ո րոնց ըն թաց քում տար բեր մար զաձ ևե րի մեջ աչ քի 
ըն կավ Գ ևորգ  Հա բեթ յա նը: «Վաս պու րա կան» ա կում
բի կող մից ա ռա ջին, երկ րորդ և  եր րորդ մրցա նա կա յին 
տե ղե րի հա մար սահ ման ված մե դալ նե րը մրցա նա կա
կիր մար զիկ նե րին ան ձամբ հանձ նեց Գ ևորգ  Պուպ լը:4  

 Քա ղա քի հա յաբ նակ ար վար ձան նե րում և  մեր
ձա կա բնա կա վայ րե րում ևս ս տեղծ վե ցին հայ կա կան 
մարմ ա մար զա կան ա կումբ ներ: Դ րանց թվում էին 
 Գա րա թա շի «Վար դան յան» ա կում բը` մար զիչ  Գառ նիկ 
 Շա քար յա նի գլխա վո րութ յամբ և  Մա նի սա յի «Ա րա
րատ» ա կում բը:

Զմ յուռ նիա յի հայ կա կան մար զա կան ա կումբ նե րի 
մար զիկ ներն ի րենց մաս նակ ցութ յու նը բե րե ցին Հայ
կա կան եր րորդ և  չոր րորդ օ լիմ պիա կան խա ղե րին:

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի և  Մեծ ե ղեռ նի տա րի
նե րին Զմ յուռ նիա յի հայ հա մայն քի շրջա նում մեծ վե
րելք ապ րող մար զա կան և  մարմ ակր թա կան շար ժու
մը հաս կա նա լի պատ ճառ նե րով ան կում ապ րեց և  ո րոշ 
դա դա րից հե տո նոր թափ ստա ցավ Ա ռա ջին աշ խար
հա մար տից հե տո:

Գ լ ո ւ խ   ե ր ր ո ր դ

2 «Մարմ ա մարզ», Բ 
տարի, թիւ 6, մարտի 15, 
1912, էջ 81:

3 Նույն տեղում, էջ 98:

4 «Մարմ ա մարզ», 
Գ տարի, թիւ 1112, 
նոյեմբերդեկտեմբեր, 
էջ 218:



Տե սա րան Զմյուռ նիա քա ղա քից, XX դա րի սկզ բի փոս տա յին բա ցիկ





Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում հայ կա կան մարմ ակր թա կան ու մար զա կան ակումբ նե րի աշ խար հագ րու թյու նը ներ կա յաց նող քար տեզ
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Օս մա նյան կայս րու թյան սահ ման նե րից ներս հայ կա կան 
մարմ ակր թա կան ու մար զա կան կյան քի հիմ ա կան 
կենտ րոն նե րը Պո լի սը և Զմյուռ նի ան էին: Սա կայն կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում Շա վարշ Քրի սյա նի և Արամ 
Նի կո ղո սյա նի ջան քե րով Պոլ սի Ու սում ական խոր հուր
դը ոչ մի այն պաշ տո նա պես ներ մու ծեց մարմ ա մարզն 
իր կրթա կան ծրագ րեր, այ լև ձեռ նա մուխ եղավ գա վա ռի 
հա մար մար զիկ ներ պատ րաս տե լու գոր ծին: Հայ կա կան 
մար զա կան շարժ ման մեջ ներգ րավ ված առաջ նորդ
նե րի հա մար առաջ նա հերթ խնդիր դար ձավ տե ղի հայ 
երի տա սար դու թյա նը տա րա ծում ստա ցող շարժ ման մեջ 
ներգ րա վե լը:

Արևմ տյան Հա յաս տա նում մարմ ակր թա կան 
շարժ ման հիմ ա կան կենտ րո նը Կա րինն էր և այս տեղ 
գոր ծող Սա նա սա րյան վար ժա րա նը: Բարձր Հայ քի այս 
կա րև որ կենտ րո նը, ինչ պես վկա յում է Գրի գոր Ճո լոլյա
նը. «...շնոր հիւ Սա նա սա րե ա նի նման հո յա կապ կրթա
կան հաս տա տութիւն նե րու ազ դե ցու թե ան, դար ձած էր 
արու ես տի ու դպրու թե անց լու սա ւոր օջախ մը, խա ւա
րա կուռ Անա տօ լու ի խո րե րը»: Վար ժա րա նում ամուր 
հիմ քե րի վրա էին դրված լո ղի և չմշկա վազ քի մար զա
ձև ե րը, ստեղծ վել էին մարմ ա մար զա կան ծրագրեր: 
Վար ժա րանն ու նե ր նաև ժա մա նա կա կից մար զա կան 
գույ քով հա գե ցած մար զա րան: Պահ պան ված լու սան
կար նե րը, որոն ցում ներ կա յաց ված են Սա նա սա րյան 
վար ժա րա նի սա նե րի ցու ցադ րա կան ելույթ նե րը, վկա
յում են մարմ ակր թու թյան բարձր մա կար դա կի մա սին: 

Այդ մա սին է վկա յում նաև քա ղա քի վար ժա րան նե րի 
ավար տա կան վկա յա կան նե րում մարմ ա մար զու թյան 
առան ձին դա սըն թա ցի հի շա տա կու մը, այդ թվում` 
աղ ջիկ նե րի հա մար: Մեծ եղեռ նից առաջ Կա րի նում 
ստեղծ վեց նաև Երի տա սարդ նե րի մարմ ա մար զա կան 
ակումբ:

Այս տե սան կյու նից հե տաքրք րա կան է Շա վարշ 
Մի սա քյա նի կար ծի քը, ով Կա րի նի «Յա ռաջ» թեր թում 
գրում է. «Մարմ ա մար զա կան վար ժու թիւն նե րը օրհ
նու թիւն մը պի տի ըլ լան մե զի հա մար, Պոլ սէն մին չև 
Հա յաս տան: Եվ պէտք չէ անոնց հա մար բան մը խնա
յենք: Ընդ հա կա ռա կը մե զի հա մար օրու ան սնուն դին 
չափ մտա հո գու թիւն պէտք է պատ ճա ռէ երի տա սարդ

Մկրտիչ Սանասարյանի 
պատկերով արծաթե 
մեդալ, XIX դարի վերջ,
մասնավոր հավաքածու

Գ լ ո ւ խ   չ ո ր ր ո ր դ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
 ԵՎ ԿԻԼԻԿԻԱՅՈՒՄ

Կա րի նի Սա նա սա րյան վար ժա րա նի շեն քը: XX դա րի սկզ բի լու սան կար
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Գ լ ո ւ խ   չ ո ր ր ո ր դ

Կա րի նի Սա նա սա րյան վար ժա րա նի ավար տա կան վկա յա կան` տրված Մկրտիչ Պար սա մյա նին (1905թ.): Դա սա վանդ ված առար կա նե րի թվում նշված է նաև մարմ ա մար զը
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նե րու մարմ ա մար զա կան ակումբ նե րը, անընդ հատ 
դա սըն թացք մը պետք է կազ մէ մարմ ակր թան քը, 
նույն իսկ ցե ղին բա րե լա ու ման, կամ ինչ պէս կ՛ըսեն 
«ազ գա յին» տե սա կե տով: Հարկ է ֆի զի քա պես շտկել 
մէջ քե րը, որ պէս զի դիւ րա նայ, լրա նայ մտքի ե ւ սրտի 
ծռու թիւն նե րուն ալ սրբագ րու թիւ նը» (տե՛ս «Ազ դակ», 
դեկ տեմ բե րի 29, 1938):

Սպոր տա յին և մարմ ակր թա կան ակումբ նե րի 
կազ մա կերպ ման ոլոր տում առանձ նա հա տուկ ակ տի
վու թյուն էր դրսև ո րում ՀՅԴն, որի ակումբ նե րը երիտ
թուր քա կան հե ղա փո խու թյու նից հե տո գոր ծում էին 
ինչ պես Պոլ սում, այն պես էլ նրա սահ ման նե րից դուրս: 
Դրանց թվում կա րե լի է հի շա տա կել Ադա բա զա րի ՀՅԴ 
մարմ ա մար զա կան ակում բը և «Արա մազդ» մար զա
կան մի ու թյու նը, Նի կո մե դի ա յի «Ատ լաս», և Սամ սու
նի «Կայ ծակ» ակում բները: Հա ման ման սպոր տա յին 
ակումբ ներ ձևավորվեցին նաև Զեյ թու նում, Վա նում և 
Հա ճը նում: Այս ակումբ նե րում լայն տա րա ծում ստա ցան 

ֆուտ բո լը, նշա նա ռու թյու նը, սու սե րա մար տը, բռնցքա
մար տը և այլն, դրանց զու գա հեռ նաև՝ որ սը և քայ լար
շավ ե րը: 

Ադա բա զա րի ՀՅԴ մարմ ա մար զա կան ակում բի 
կազ մում էին ընդգրկ ված նշա նա վոր մար զիկ ներ Սար
գիս Թո րի կյա նը, Բյու զանդ Փա փա զյա նը և Ստե փան 
Միսկ ճե ա նը:

Մեծ եղեռ նից առաջ Վա նում գոր ծում էր Երի տա
սար դա կան քրիս տո նե ա կան ըն կե րակ ցու թյու նը, Հա ճը
նում` Մի ա ցյալ ակում բը, Մեր սի նում` Ու սում ա սի րաց 
մի ու թյու նը, Այն թա պում` Հայ ու սում ա սի րաց մարմ
նա մար զա կան ակում բը, Կո նի ա յում` «Մա սե աց» մարմ
նա մար զա կան մի ու թյու նը: Վեր ջի նիս ատե նա պետն 
էր Մի քա յել Բար թի կյա նը: Զին վո րա կան մար զան քը և 
մարմ ա մար զու թյու նը պար տա դիր էին նաև Կո նի ա յի 
Ճե նա նե ան քո լե ջում: Այս առի թով քո լե ջի պար բե րա
կա նը գրում է. «Աշա կերտ նե րու բա րո յա կան եւ իմա
ցա կան զար գաց ման հետ անոնց ֆիզի քա կա նին ալ 
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Սա նա սա րյան 
վար ժա րա նի սա նե րը 
մարմ ա մար զու թյան 
պա հին: 
Լու սան կա րը` 
1910ական թթ.
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մեծ խնամք կը տա րու ի: Ամէն աշա կերտ պար տա ւոր 
է հե տև իլ մարմ ա մար զի կա րև որ դա սըն թաց քին: Աս
կե զատ ամէն աշա կեր տի ար տօ նու ած է ար ձա կուր դի 
պա հե րուն օգ տու իլ մարմ ակր թան քի գոր ծիք նե րէն» 
(«Իկո նի ոն», Ճէ նա նե ան գո լեճ, Կո նիա, Ա տա րի, թիւ 
78, յու լիսօգոս տոս, 1912):

Վա նում ստեղծ վեց նաև «Վա հագն» անունով սպոր 
տա յին մարմ ակր թա կան ակում բը: Ավե լի վաղ հա յա
հոծ այս քա ղա քում Մի ա ցյալ ըն կե րու թյան Կեդ րո նա
կան վար ժա րա նում առան ձին ժա մեր էին հատ կաց ված 
մարմ ա մար զու թյան դա սե րին: Պոլ սի «Տորք» ակում բի 
հիմ ա դիր նե րից Եղի շե Քա ջու նին մեկ նեց Վան` այն տեղ 
մար զա կան շար ժու մը տա րա ծե լու հա մար, և շատ չան
ցած Վա նի վար ժա րան նե րի սա նե րը կազ մա կեր պե ցին 
մարմ ա մար զա կան հան դես, շվե դա կան մար զանք և 
մրցա նա կա բաշ խու թյուն: Ե. Քա ջու նու ջան քե րով ստեղծ
վեց նաև «Վաս պու րա կան» ֆուտ բո լա յին թի մը: 
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Սա նա սա րյան 
վար ժա րա նի սա նե րը 
լոգանք են ընդունում 
բնության մեջ: 
XX դարի սկզբի 
լուսանկարբացիկ, 
ՀՑԹԻ հավաքածու

Վարժարանի սաների 
դաշտահանդեսը, 
1912թ.

Սանասարյանի 
սաները շվեդական 
մարզանքի պահին, 
1912թ.
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Սպոր տա յին մրցակ ցու թյուն նե րի ու մարմ ակր թու
թյան հան դեպ մեծ էր հե տաքրք րու թյու նը նաև Սե բաս տի
ա յում: 1911թ. այս տեղ 14 ան դամ ե րի նա խա ձեռ նու թյամբ 
հիմ վում է «Պար թև» ակում բը: Քա ղա քի հայ երի տա
սար դու թյան մարմ ակր թա կան շարժ ման հիմ ա կան 
առա ջա տար այս ակում բի ան դամ ե րի թի վը կարճ ժա
մա նա կում հա մալր վում է տաս նյակ նոր ան դամ ե րով: 
Ակումբն ու ներ տե ղա կան պայ ման նե րին հար մա րեց ված 
ներ քին կա նո նադ րու թյուն և Վար չա կան ժո ղով` բաղ կա
ցած հինգ ան դամ ե րից: Շա բա թը մեկ ան գամ ակում բը 
կազ մա կեր պում էր ֆուտ բո լի խա ղեր, որոնց մաս նակ
ցում էին եր կու թի մեր` կար միր և կա պույտ հա մազ գես
տով: Շա բա թը եր կու ան գամ տե ղի էին ու նե նում մարմ
նա մար զա կան մրցում եր, այդ թվում` ազատ մար զանք, 
կռփա մար տեր, վազք, պա րա նի ձգում և այլն:

1911թ. վեր ջին տե ղի ու նե ցան «Պար թև» ակում բի 
դաշ տա յին առա ջին մրցում ե րը, իսկ գա վա ռի Կով տուն 
գյու ղում հիմ վեց «Զա վա րյան» ակում բը: Ֆուտ բո լա յին 
թիմ ստեղծ վեց նաև Սե բաս տի ա յի նա հան գի Նիք սար 
գյու ղում:

Սե բաս տի ա յում գոր ծում էին նաև «Վա րազ դա
տեան» ակումբն ու «Ար ծիվ» մի ու թյու նը: Տե ղա կան «Հող 
դար» պար բե րա թեր թը ոչ մի այն լու սա բա նում էր քա ղա
քի մար զա կան ան ցու դար ձը, այ լև հայ տա րա րու թյուն ներ 
տպագ րում տե ղի մար զա կան ակում բներին ան դա մակ
ցե լու պայ ման նե րի մա սին, ինչ պես նաև դրանց գոր ծու
նե ու թյա նը նպաս տե լու հա մար հան գա նա կու թյուն ներ 
իրա կա նաց րած ան ձանց անուն նե րը: Սա, իս կա պես, 
հազ վա դեպ երև ույթ էր գա վա ռի հայ պար բե րա կան մա
մու լի հա մար:
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Վարագա վանքի 
Ժառանգավորաց 
դպրոցի սաները 
վանքի բակում, 
XX դարի սկիզբ
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1913 թ. քա ղա քի «Պար թև» և «Վա րազ դա տե ան» 
ակումբ նե րի մի ջև տե ղի ու նե ցած ֆուտ բո լա յին խա ղից 
հե տո հայ մար զիկ նե րը կազ մում են բուր գեր` «...խլե լով 
հան դի սա կան նե րուն հա մակ րա լից ծա փե րը... Հայ ժո
ղո վուր դը սկսաւ խումբ խումբ Քա ղաք դառ նալ, ամէն 
մարդ ու րախ էր եւ բո լո րը կար ծէս մոռ ցած էին ամէն 

ցա վե րը` որոնք ապ րած էին, մոռ ցա՛վ վար կե ան մը իր 
բո լոր կսկիծ նե րը Սև հո ղե րու այս քա ղա քը»:1

Պոլ սում մարմ ա մար զա կան շարժ ման բուռն 
զար գա ցում իր ազ դե ցու թյու նը թո ղեց Պար տի զա կի 
մարմ ակր թա կան շարժ ման վրա, որ տեղ ար դեն 1911թ. 
հու նի սի 2ին տե ղի ու նե ցան առա ջին դաշ տա հան դե սը 
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1 «Հող դար», Սե բաս
տիա,  հոկ տեմ բե րի 19, 
1913:

Սեբաստիայի Արամյան 
վար ժա րա նի 1914թ. 
շրջանավարտները, 
ՀՑԹԻ հավաքածու

Սե բաս տիայում լույս տեսնող «Հող դար» թերթի 1914թ. հունվարյան համարը՝ 
ֆիզիկական կր թության մասին խմբագրականով
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Սե բաս տիայի «Պար թև» մարմ ակր թա կան ակում բի սա նե րը, 1910ական թթ.: Լուսանկարը «Մարմամարզից»
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և ֆուտ բո լի մրցում ե րը հայ մար զիկ նե րի մաս նակ ցու
թյամբ: Նույն թվա կա նին տե ղի ամե րի կյան բարձ րա
գույն վար ժա րա նի հայ սա նե րի ջան քե րով հիմ վում 
է «Խան դա վառ» անու նով խում բը, տե ղի են ու նե նում 
առա ջին մրցում ե րը: Այս տեղ ակ տիվ գոր ծում էր նաև 
«Ար ծիվ» մար զա կան մի ու թյու նը, իսկ մարմ ա մար զու
թյան աս պա րե զում նշա նա կա լի հա ջո ղու թյուն նե րի էր 
հա սել քա ղա քի ամե րի կյան վար ժա րա նի նշա նա վոր 
մար զիկ սա նե րից Մատ թև ոս Զա րի ֆյա նը: 

Պար տի զա կի ամե րի կյան բարձ րա գույն վար ժա
րա նում գոր ծում էին եր կու ըն կե րակ ցու թյուն ներ` «Աթ
լե տիկ» և «Ժիմ աս տիք» ճյու ղի հետ «Մար զա սի րաց և 
խա ղա սի րաց» ըն կե րակ ցու թյան մաս նախմ բեր:2 

Հաս տա տու թյան Սա նուց մի ու թյան հա տուկ սե
նյա կում պա տից կախ ված էր ար ծա թե մի վա հան, որի 
վրա տպագր ված էին վար ժա րա նի տա րե կան դաշ տա
հան դե սի չեմ պի ոն նե րի անուն նե րը: Առա ջի նը 1898 թ. 
տակ հի շա տակ վում էր Միհ րան Մեզ պու րյա նի անու նը:3 

Վար ժա րա նի «Պար տի զակ» թեր թը գրում է. 
«Վար ժա րա նին աշա կերտ նե րը միշտ նշա նա ւոր եղած 
են դաշ տա յին խա ղե րուն մէջ ու հոդ կը խա ղան ֆութ
պոլ, «Բիրսհոլ»ի առ ջև տա րա ծու ող սա րա հար թին 
վրայ: Վար ժա րա նին ու սա նող նե րը ան ցե ա լին մէջ շատ 
մը խա ղե րու մէջ կա րև որ յա ջո ղու թիւն ներ ու նե ցած են, 
եւ կը յու սանք, թէ ներ կայ ու սա նող նե րը ջա նա դիր կ՛ըլ
լան բարձր պա հել Վար ժա րա նին դիր քը դաշ տա յին 
մար զանք նե րու մէջ ևս, քա նի որ իրենք հի մա շատ աւե
լի դիւ րու թիւն ներ և առա ւե լու թիւն ներ ու նեն տե ղի»:4

Ժա մա նա կի ըն թաց քում դաշ տա յին մրցում ե րը 
և մարմ ա մար զա կան խա ղե րը գա վա ռի ամե րի կյան 
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2 «Պար տի զակ», Ա տա րի, 
թիվ 1, 1909, Էջ 34:

3 Նույն տեղում, Էջ 40: 

4 Նույն տեղում, էջ 16:

Ադա բա զա րի Կեդ րո նա կան վար ժա րա նի սան, մարմ ա մար զիկ Սար գիս Թա րի գյա նը: Լու սան կա րը` «Մարմ ա մար զից», 1912թ.

Հայտարարություն 
«Հող դար» թերթում 
«Մարմամարզ» 
հանդեսի համարներ 
ձեռք բերելու մասին
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և հայ կա կան կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում ավե լի 
ու ավե լի մեծ ծա վալ են ստա նում: 

Մարզական և մարմակրթական շարժումը մեծ 
թափ է առնում Մարզվանում՝ շնորհիվ տեղի ամերիկյան 
«Անա տո լիա» քո լե ջի: Այս քո լե ջի ու սա նող նե րի ջան քե
րով ստեղծ վում են առան ձին ակումբ ներ, որոնք հե տա
գա յում (1908թ.) մի ա վոր վե լով հիմ ում են «Շա վար շան» 
մի ու թյու նը, որը եր կու տա րի անց ար դեն ու ներ 110 ան

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ԿԻԼԻԿԻԱՅՈՒՄ

Պար տի զա կի 
դաշ տա յին 
մրցում ե րի հաղ թող 
Առա քել Համ բար
ձու մյա նը (ձախից) և 
Ամե րիկյան քո լե ջի սան 
Մա նուկ Չի լին կի րյա նը: 
Լու սան կար նե րը 
«Մարմ ա մար զից», 
1912թ.

Պար տի զակի 
ամերիկյան 
վարժարանի սաները 
ֆուտբոլ խաղալիս: 
Լու սան կար ը 
«Պարտիզակ» 
թերթից, 1909թ.

Պար տի զա կի Ամե րի կյան քո լե ջի շեն քը, XX դա րի սկզբի փոս տա յին բա ցիկ
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Մարզ վա նի «Անա տո լիա» քո լե ջի շեն քը, XX դա րի սկզ բի լու սան կար
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ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ԿԻԼԻԿԻԱՅՈՒՄ

Մարզ վա նի «Անա տո լիա» քո լե ջի մարմ ա մար զա կան խմբա կի սա նե րը: 1910ական թթ. լու սան կարբացիկ
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Մարզ վա նի «Անա տո լիա» քո լե ջի հու նա կան «Պոն տոս» ֆուտ բո լի թի մը: Լու սան կարը` 1910ական թթ.

Գ լ ո ւ խ   չ ո ր ր ո ր դ
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ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ԿԻԼԻԿԻԱՅՈՒՄ

Մարզ վա նի «Անա տո լիա» քո լե ջի «Շա վար շան» հայ կա կան ֆուտ բո լա յին թի մը, 1911թ.
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«Շավարշան» ուսանողական միության ծրագիրկանոնագիրը և զինանշանը, 1915թ.Մարզվանում լույս տեսած «Բողբոջ» թերթի 1912թ. մայիսյան համարը՝  
«Շավարշան» միության ֆուտբոլային թիմի լուսանկարով
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ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ԿԻԼԻԿԻԱՅՈՒՄ

Մարզվանում արված լուսանկարներ՝ դաշտային մրցումերի ու ըմբշամարտի տեսարաններով, 1910ական թթ.
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«Անատոլիա» քոլեջի հույն ուսանողներից կազմված «Պոնտոս» աթլեթիկ 
ակումբի սաները, 1907թ., XX դարի փոստային բացիկ

«Անատոլիա» քոլեջի սանուհիները մարզանքի պահին, XX դարի սկզբի 
փոստային բացիկ

Մարզվանի 
«Անատոլիա» քոլեջը, 
XX դարի սկիզբ
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ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ԿԻԼԻԿԻԱՅՈՒՄ

Թենիսի խաղահրապարակ Մարզվանում, XX դարի սկիզբ Փոստային բացիկ «Անատոլիա» քոլեջի հայկական և հունական 
ակումբների սաների լուսանկարներով, 1900ականների փոստային բացիկ
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դամ: Այս մի ու թյու նը ֆուտ բո լին զու գա հեռ ու ներ նաև 
բեյս բո լի խումբ և հրա տա րա կում էր «Այգ» հան դե սը: 
Մարզ վա նում «Անա տո լիա» քո լե ջից բա ցի, ակ տիվ էր 
նաև հայ կա կան Սբ. Սա հա կյան վար ժա րա նը, որի «Հա
յոր դի» աշա կեր տա կան մի ու թյու նը կազ մա կեր պում 
էր տա րե կան սպոր տա յին մրցում եր: Քո լե ջում մարմ
նակր թու թյունն ու սպոր տա յին մար զա ձև ե րը հան րու
թյանն էին ներ կա յաց վում տա րե կան դաշ տա հան դես
նե րի ժա մա նակ, որ տեղ սահ ման վում ու գրանց վում 
էին մար զիկ նե րի ցու ցա նիշ նե րը: Ֆուտ բո լա յին խա ղե րը 
կազ մա կերպ վում էին շա բաթ վա ըն թաց քում մի քա նի 
ան գամ:

Ամա սի ա յի հայ կա կան վար ժա րան ներ ևս ներ
մուծ վե ցին մարմ ա մար զի դա սեր, որոնք տե ղի էին 
ու նե նում քա ղա քի մեր ձա կա «Այ վա սիլ» անու նով դաշ
տում: Տեղի Իբ րա նո սյան վար ժա րա նում կի րառ վում էր 
շվե դա կան մար զան քը:

Տե ղի հայ երի տա սարդ նե րի ջան քե րով ստեղծ վում 

է Ուր ֆա յի հայ մարմ ա մար զա
կան մի ու թյու նը, որի ան դամ ե րը 
կարճ ժա մա նա կում կա րո ղա նում 
են հա մա պա տաս խան մար զա
կան գոր ծիք ներ հայ թայ թել ու 
մար զա դաշտ պատ րաս տել: Կա
րա պետ Թա թո յա նի առաջ նոր
դու թյամբ ստեղծ ված այս մար
մինն ու ներ նաև վար չու թյուն, որին 
ան դա մակ ցում էին Էք մեք չյան, 
Շամ լյան եղ բայր նե րը, Վա հան 
Ճե րե տյա նը, Հով հան նես Նագ
գա շյա նը և այլք:5

1912թ. հու նի սի 16ին Ուր ֆա յի Ազ գա յին Կեդ րո նա
կան վար ժա րա նի աշակերտնե րի նա խա ձեռ նու թյամբ 
Ար տա վազդ ծ. վար դա պե տի նա խա գա հու թյամբ ու 
մարմ ա մար զի ու սու ցիչ Հա կոբ Սե րի կյա նի ղե կա վա
րու թյամբ տե ղի է ու նե նում առա ջին մար զա կան հան
դե սը: Հաղ թող նե րը Հ. Սե րի կյա նի կող մից ար ժա նա
նում են «շքեղ մե տալ»նե րի:

Գ լ ո ւ խ   չ ո ր ր ո ր դ

Ուրֆայի 
Մարմամարզական 
միության անդամերը, 
1912թ.

Հայ մարմ ա մար զիկ 
Գ. Գութ նո ւյա նը 
Կե սա րի ա յի 
Սբ. Կա րա պետ 
վան քից: 
Լու սան կա րը 
«Մարմ ա մար զից», 
1912թ.

Կե սա րի ա յի Սբ. Կա րա պետ վան քը, XX դա րի սկզ բի փոս տա յին բա ցիկ
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Այդ նույն ժա մա նակ Կե սա րի ա յի Էֆ քե րե յի Սբ. 
Կա րա պետ վան քի հո գա բար ձու թյու նը, ինչ պես նշում է 
«Մարմ ա մար զը», «...գնա հա տե լով մար զան քին դե րը 
եւ օգ տա կա րու թիւ նը, հա ճոյ քով մար զիկ նե րուն տրա
մադ րու թե ան տակ դրած է ահա գին տա րա ծու թե ամբ 
գե ղե ցիկ դաշտ մը», որ տեղ տե ղի ու նե ցան մար զա կան 
խա ղեր:

1912 թ. Վե զիր Քյոփ րի ում և Չեն կի լե րում կազմ
վում են «Ար ծիվ» և «Գայլ» մարմ ա մար զա կան 
ակումբ նե րը, իսկ Սիվ րի Հի սա րի Սա հակՄես րո պյան 
վար ժա րա նում՝ «Առյուծ» անու նով խում բը:

Խար բեր դում գոր ծող չորս քո լեջ նե րի` ամե րի կյան 
«Եփ րատ», ֆրան սի ա կան, գեր մա նա կան և Ազ գա յին 
Կեդ րո նա կան վար ժա րա նի մաս նակ ցու թյամբ 1911թ. 
մա յի սի 20ին տե ղի են ու նե նում ֆուտ բո լի առա ջին 
մրցում ե րը: Այս քո լեջ նե րում պար բե րա բար կազ մա
կերպ վում էին նաև բաս կետ բո լի և հե ծան վա վազ քի 
մրցում եր: Դրանց թվում «Եփ րատ» քո լե ջը, Խար
բեր դի հայ երի տա սար դու թյան ֆի զի կա կան դաս տի
ա րա կու թյան և սպոր տա յին մար զա ձև ե րի յու րաց ման 
կենտ րոնն էր: Այս տեղ` քո լե ջին մեր ձա կա հար թա
վայ րում, տե ղի էին ու նե նում ամե նա մյա դաշ տա հան
դես ներ, իսկ լա վա գույն ար դյունք ցույց տված աշա
կերտ նե րը պար գև ատր վում էին մրցա նակ նե րով: 
Այս դաշ տա հան դես նե րը մեծ խան դա վա ռու թյուն էին 
առա ջաց նում տե ղի հայ բնակ չու թյան շրջա նում, ով քեր 
առի թը բաց չէ ին թող նում հան դի սա տե սի դե րում ներ
կա յա նա լու հա մար: Այս մրցում ե րում կի րառ վում էին 
թռիչք եր կա րու թյուն, թռիչք բարձ րու թյուն, գնդի հրում, 
հա րյուր յարդ վազք, մեկ մղոն վազք և այլն: Բա ցի այս 

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ԿԻԼԻԿԻԱՅՈՒՄ

5 Արամ Սա հա կե ան 
Դիւ ցազ նա կան Ուր ֆան և 
իր հա յոր դի նե րը, Պէյ րութ, 
1955, էջ 750751:

Նի կո մե դի ա յի 
«Ատ լաս» 
ֆուտ բո լա յին 
թի մը: 
Լու սան կա րը 
«Մարմ ա մար զից», 
1913 թ.

Տե սա րան Նի կո մե դի ա յի հայ կա կան թա ղա մա սից, XX դա րի սկզբի փոս տա յին բա ցիկ
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Խար բեր դի հայ կա կան թա ղա մա սը: Լու սան կա րը 1910ական թթ. Խար բեր դի «Եփ րատ» քո լե ջի շեն քը, XX դա րի սկզ բի փոս
տա յին բա ցիկ
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Խար բեր դի «Եփ րատ» քո լե ջի հայ ու սա նող նե րը մարմ ա մար զու թյան պա հին, 
1910ական թթ. լու սան կար

Մեզրեի կեդրոնական վարժարանի սանուհիները մարզանքի պահին, 
1910ական թթ. լու սան կար

«Եփ րատ» քո լե ջի սաները մարզանքի և ֆուտբոլի խաղի 
ժամանակ, 1910ական թթ. լու սան կարներ
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Հայ մարմամարզիկ Հակոբ 
Զորյանը Օրդու քաղաքից: 
Լուսանկարը «Մարմամարզ» 
հանդեսից, 1912թ.
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Տրա պի զո նի «Ար ծիվ» մարմ ակր թա կան ակում բի մար զիկ նե րը: Լու սան կա րը «Մարմ ա մար զից», 1912թ.



104

մար զա ձև ե րից, տա րած ված էին նաև ավան դա կան 
հայ կա կան խա ղե րը: Ինչ պես տղա նե րի, այն պես էլ 
աղ ջիկ նե րի հա մար կազ մա կերպ վում էին բաս կետ բո
լի խա ղեր:6 

Երզն կա յում 1911թ. կազ մա կերպ վում է Հայ պա տա
նե կան մի ու թյու նը, իսկ 1912թ.` «Ժայռ» մարմ ա մար
զա կան մի ու թյու նը: Վեր ջի նը նպա տակ ու ներ «երև ան 
բե րել ու զար գաց նել իր ան դամ ե րի ֆի զի կա կան կա րո
ղու թյուն նե րը»: Տրա պի զո նի «Ար ծիվ» մարմ ա մար զա
կան մի ու թյու նը հե տա գա յում վե րա կազմ վեց և հայտ նի 
դար ձավ «Շար ժում» անու նով: Ի դեպ, պահ պան վել է 
«Ար ծիվ» մարմ ա մար զա կան մի ու թյան ան դամ ե րի 
պատ կե րով եզա կի մի լու սան կար, որը տպագր վել է 
«Մարմ ա մարզ» հան դե սի 1912թ. դեկ տեմ բե րի հա մա
րում: Լու սան կա րում պատ կեր ված հայ մար զիկ նե րի հե
տա գա ճա կա տա գի րը, ավա՜ղ, հայտ նի չէ:

Հայ կա կան գա վառ նե րում մարմ ա մար զա կան 
շարժ մա նը զարկ տա լու կա րև որ ման մա սին են վկա յում 
Շա վարշ Քրի սյա նի` ի նպաստ այդ խնդրի լուծ ման կազ
մա կերպ չա կան ձեռ նար կում ե րի անհ րա ժեշ տու թյան 
մա սին «Մարմ ա մար զում» հրա տա րակ ված առա ջարկ
նե րը: Նա գրում է. «Մաս նա ւո րա պէս Հայ կա կան գա ւառ
նե րու մէջ անհ րա ժեշտ է մարմ ա մար զա կան ակումբ
ներ կազ մել, այս բա նին հա մար կա րև որ է գա ւառ նե րը 
շրջա նակ նե րու վե րա ծել, որոնց կա պու ած ըլ լան շրջա
կայ փոքր եւ երկ րոր դա կան քա ղաք նե րը եւ գիւ ղե րը, 
ինչ պէս Վա նի, Էրզ րու մի, Սե բաս տի ոյ, եւ այլ նի շրջա
նակ, որոնք իրենց կար գին կեդ րո նին պի տի կա պու ին: 
Ընդ հա նուր Հայ կա կան Ողիմ պի ա կան նե րու հա մար որո
շու ած թու ա կան նե րէն քա նի մը ամիս առաջ, նկա տի ու

նե նա լով տե ղա կան պայ ման նե րը, շրջա նա կա յին մար
զա կան խա ղեր կազ մա կեր պել կեդ րո նէն ու ղար կու ած 
հրա հանգ նե րու հա մա ձայն, եւ այդ մաս նա կի մրցում ե
րուն մէ ջէն լա ւա գոյ նե րը Պո լիս կամ այդ տա րու ան հա
մար որո շու ած գլխա ւոր քա ղաք մը ու ղար կել, կեդ րո նէն 
ու ղար կու ած ծախ սով, որուն մա սին ի հար կէ հա մա ժո
ղո վին մէջ հարկ եղա ծը պի տի տնօ րի նու ի» («Մարմ ա
մարզ», Բ տա րի, թիւ 17, օգոս տոս 31, 1912):

Սա փաս տում է նաև, որ հայ կա կան մարմ ակր
թա կան շարժ ման ջա տա գով ե րը, ցան կու թյու նից զատ, 
ու նե ին գոր ծու նե ու թյան ստույգ ծրա գիր` այդ նպա տակ
նե րին հաս նե լու տե սա նե լի ռազ մա վա րու թյուն ու գոր
ծե լա կերպ: 

Հայ կա կան մարմ ակր թա կան ու մար զա կան շար
ժում ընդգր կեց նաև Հա լեպն ու Բեյ րու թը: Հա լե պի 
Ներ սի սյան վար ժա րա նի սա նե րի մաս նակ ցու թյամբ 
1911 թ. հիմ վում է «Աղ բյուր» մար զա կան մի ու թյու նը, 
որը քա ղա քում հիմ ված առա ջին մար զա կան կազ մա
կեր պու թյունն էր: Այն իր տրա մադ րու թյան տակ ու ներ 
մար զա րան ու գրա դա րան: 1914թ. Խար բեր դի «Եփ
րատ» քո լե ջից Հա լեպ ժա մա նած մարմ ա մար զու թյան 
ու սու ցիչ Կա րա պետ Հո վա կի մյա նի ջան քե րով առա ջին 
ան գամ մարմ ա մար զու թյու նը ներ մուծ վում է քա ղա քի 
հայ կա կան վար ժա րան ներ: Կ. Հո վա կի մյա նի ջան քե
րով վար ժա րա նում կազ մա կերպ վում է դաշ տա հան
դես: Նա ստանձ նում է նաև «Աղ բյուր» մար զա կան մի
ու թյան մարզ չի պար տա կա նու թյուն նե րը:7

Բեյ րու թում հայ մարմ ա մար զիկ նե րը հիմ ա կա
նում ներ կա յաց նում էին տե ղի ամե րի կյան կրթա կան 
հաս տա տու թյուն նե րը: Նրանց թվում էր Բեյ րու թի ամե

Գ լ ո ւ խ   չ ո ր ր ո ր դ

6 Վա հէ Հայկ. Խար բերդ 
և անոր ոս կէ ղեն դաշ տը, 
Նիւ Եորք, 1959, էջ 354
359: 

7 Վար դի Քէ շի շե ան 
Հա լէ պի հայ կա կան 
գաղ թօ ճա խի հա սա րա
կա կանմշա կու թա յին 
կազ մա կեր պու թիւն նե րը 
(18461915), Ան թի լի աս, 
2001, էջ 166167:
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րի կյան վար ժա րա նի սան Զա բու ղոն Գա լուս տյա նը:
Սամ սու նում գոր ծում էին «Ար ծիվ» և «Կայ ծակ» 

անուն նե րով ակումբ նե րը, որոնք մեծ ոգև ո րու թյուն էին 
առա ջաց րել տե ղի հայ աշա կեր տու թյան ու հան րու
թյան շրջա նում: Հայտ նի հայ քա ղա քա կան գոր ծիչ Վա
հան Մի նա խո րյանն իր հու շագ րու թյան մեջ անդ րա
դառ նում է Սամ սուն քա ղա քի հայ երի տա սար դու թյան` 
մարմ ա մար զու թյան հան դեպ ու նե ցած հե տաքրք րու
թյա նը և կազ մա կեր պած օրի նա կե լի դաշ տա հան դես
նե րին: Հե տաքր քիր է, որ տե ղի թուր քա կան իշ խա նու
թյուն նե րը նույ նիսկ դի մել էին հայ մար զիչ նե րին թուրք 
երի տա սար դու թյան շրջա նում նման մի ջո ցա ռում եր 
կազ մա կեր պե լու խնդրան քով: Պահ պան վել են եզա կի 
լու սան կար ներ հայ մար զիկ նե րի մաս նակ ցու թյամբ տե
ղի ու նե ցած դաշ տա հան դես նե րից: Ակա նա տես նե րից 
մե կը գրում է. «Մեր նո րու թիւ նը հի ա ցում իս ան սահ
ման էր, երբ տե սանք փո խա նակ դպրո ցա կան նե րու, 
շու կա յի, առևտ րի մար դիկ, որ թո ղած իրենց սե պա կան 
գոր ծե րը կու գա յին մեզ դի մա ւո րե լու ճիշտ այն ոգև ո րու
թյամբ, ինչ պի սին մեզ հա մա կած էր այն առա ւօտ»:8

1914 թ. Սամ սու նում ձև ա վոր վել էր 25 ան դամ ու նե
ցող առա ջին սկա ու տա կան խում բը, որոնց ղե կա վարն 
էր մարմ ա մար զի ու սու ցիչ Վա հան Հով հան նի սյա նը:

Այս տեղ լույս տես նող «Դպրոց» պար բե րա կա նը 
հա ճախ էր անդ րա դառ նում մար զա կան ու մարմ ակր
թա կան թե մա նե րին: Իր խմբագ րա կա նում Վա րազ դատ 
Ման ծի կյա նը գրում է. «Այ սօր ամ բողջ քա ղա քա կիրթ 
աշ խար հի մէջ մարմ ա մար զը շատ բարձր գնա հա տո
ւած եւ իբր անհ րա ժեշտ պէտք մը` դպրո ցա կան դա սե
րու մէջ առա ջին տե ղը կը գրա ւէ, որով հե տև, որև է ան

հա տի կե ան քի էա կան պայ մա նը նախ առող ջու թիւնն 
է` ապա ու սու մը, երկ րորդ կա խում ու նի առա ջի նէն: Թէ 
ին չու մարմ ա մար զը այս քան անհ րա ժեշտ կը նկա տո
ւի` շատ պարզ է. կա տա րու ած շար ժում ե րը կը զո րաց
նեն մկան նե րը, արի ւնը աւե լի արագ շրջան կ՛ընէ երակ
նե րու մէջ եւ թթու ա ծի նը առա տօ րէն կը խու ժէ թո քե րու 
մէջ ու առիթ կու տայ, որ արիւ նը իր պաշ տօ նը աւե լի լավ 
կա տա րէ...»:9

Հայ կա կան մարմ ա մար զա կան մի ու թյուն ներ ու 
ակումբ ներ ստեղծ վե ցին Ռո դոս թո յում, Օր դո ւում, Իզ
մի տում, Ամա սի ա յի հայ կա կան վար ժա րա նում: Օվա
ճը քում սկսեց գոր ծել «Վի շապ» մար զա կան ակում բը, 
իսկ Մա նի սա յում` «Արա րատ» ակում բը: Մար զա կան 
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8 «Դպրոց», մարտ, թիվ 7, 
1914, էջ 2:

9 Նույն տեղում, էջ 23:

Հա ճը նի «Մի ա ցյալ 
ակում բի» մարմ ա
մար զա կան խում բը, 
1911թ.: Լուսանկարը 
«Մարմամարզից» 
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Կոնիայի Ճենանյան վարժարանի սաները մարմամարզության պահին, XX դարի սկիզբ: Լու սան կա րը Բեյրութի Հայկազեան համալսարանի հավաքածուից
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Հալեպի «Աղբյուր» 
մարմ ակրթական միության 
սաները,  191314թթ.

«Աղբյուր» միության կնիքը

Փոստային բացիկներ՝ Ադրիանապոլսի մարմամարզական խմբերի լուսանկարներով, 1912թ.

Գոնիայի Սահակյան վարժարանի սաները, 1904թ. ՀԱԱ հավաքածու
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Սամսունի հայկական վարժարանի նվագախումբը, 1910ական թթ., ՀՅԴ թանգարանի հավաքածու
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շար ժու մից ան մասն չմաց նաև Ադ րի ա նա պոլ սի հայ 
հա մայն քը:

Այս ըն թաց քում Հա յոց մի ա ցյալ ըն կե րու թյան 
Չմշկա ծա գի վար ժա րա նի բարձ րա գույն երեք դա սա րան
նե րի աշա կեր տու թյու նը կազ մա կեր պեց մարմ ա մար զի 
դա սըն թաց ներ և դաշ տա հան դես: Մեծ եղեռ նը վե րապ
րած չմշկա ծագ ցի Ավ րո րա Մար դի գա նյա նը հի շա տա կում 
է այդ պի սի սկա ու տա կան խմբի ան դամ լի նե լու մա սին:10  

Պոլ սից զատ մար զա կան կյան քը բուռն զար գա
ցում էր ապ րում Կի լի կի ա յում, որ տեղ պար բե րա բար 
տե ղի էին ու նե նում դաշ տա հան դես ներ Իս քան դե րու նի 
և Ադա նա յի հայ կա կան ակումբ նե րի մաս նակ ցու թյամբ: 
Այս տեղ ակ տի վը Դոր թյո լի հայ կա կան Կեդ րո նա կան 
վար ժա րա նի «Սի սո ւան» մարմակրթական միության 
«Հե թում» «Լև ոն» և «Ռու բեն» ֆուտ բո լա յին թի մերն ու 
կի լի կյան մի շարք որ բա նոց նե րի սա ներն էին: 

Կի լի կի ա յում մար զա կան կյան քի հան դեպ հե
տաքրք րու թյունն առա վել ու ժե ղա ցավ 1909թ. կի լի կիա
հա յու թյան կո տո րած նե րից հե տո, երբ գի տակց վեց 
ինք նա պաշտ պա նա կան ու նա կու թյուն նե րի զար գաց
ման կա րև ո րու թյու նը: Հե րո սա կան ինք նա պաշտ պա
նա կան մար տե րով հայտ նի ՉորքՄարզ պա նի հա
յության շրջա նում այս տրա մադ րու թյուն ներն առա վել 
ակն հայտ էին: Հե տա գա յում Պոլ սից Ադա նա հրա վիր  
վե ցին հա տուկ մար զիչ ներ` տե ղում մարմ ա մար զա
կան և սպոր տա յին կյան քին զարկ տա լու հա մար: 
Նախ` Վա րագ Փո ղա րյա նը, ապա` վա ղա մե ռիկ մար
զիկ, բա նաս տեղծ Մատ թե ոս Զա րի ֆյանն իրենց կա
րև որ մաս նակ ցու թյու նը բե րե ցին Կի լի կի ա յում մարմ
նակր թա կան շարժ ման կազ մա կերպ ման գոր ծին: 

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ԿԻԼԻԿԻԱՅՈՒՄ

10 Ար շա լույս Մար դի գյա նը, 
նույն ին քը` Ավ րո րա 
Մար դի գա նյա նը, հրաշ
քով ազա տագր վե լով 
գե րու թյու նից, 1917թ. 
հաս նում է ԱՄՆ, որ տեղ 
նկա րա հան վում է իր իսկ 
հու շագ րու թյան հի ման 
վրա պատ րաստ ված 
«Հո գի նե րի աճուր դը» 
համր ֆիլ մում: 

Տե սա րան ներ 
Սամ սու նի 
հայ կա կան 
վար ժա րա նի 
աշա կերտ նե րի դաշ
տա հան դե սից, 1914թ., 
ՀՅԴ թանգարանի 
հավաքածու
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Փոս տա յին բա ցիկ՝ Ադա նա յի հայ կա կան թա ղա մա սի տե սա րա նով, փոստային բացիկ, XX դա րի ս կիզբ
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Առանձ նա կի հի շա տա կու թյան է ար ժա նի 1914թ. 
ապ րի լին ՉորքՄարզ պա նի հա րա վում` դաշ տա հան դե
սի հա մար հա տուկ պատ րաստ ված վայրում, Կի լի կյան 
օլիմ պի ա կան խա ղե րի և մար զա հան դե սի կազ մա կեր
պու մը: Կի լի կի ա յի մար զա կան կյան քում այդ բա ցա ռիկ 
իրա դար ձու թյանն իրենց մաս նակ ցու թյու նը բե րե ցին 
Ադանայի և Ալեք սանդ րե թի մարմ ա մար զա կան խմբե
րը: Այդ հի շար ժան օրը հա զա րա վոր հան դի սա կան
ներ, այդ թվում` շուրջ չորս տաս նյակ թուրք բա նա կա յին 
սպա ներ, ներ կա գտնվե ցին մրցա խա ղե րին: Ֆուտ բո լի 
մրցա խա ղը տե ղի ու նե ցավ Կեդ րո նա կան վար ժա րա նի 
«Սի սո ւան» թի մի և Ալեք սանդ րե թի Մի ջազ գա յին մարմ
նա մար զա կան խմբի մի ջև: Ֆուտ բո լի մրցա խա ղին հա
ջոր դե ցին վազ քի ու ցատ կի մրցում ե րը Ալեք սանդ րե թի, 
Ադա նա յի, ՉորքՄարզ պա նի ու Քե լե կյան որ բա նո ցի 
թի մե րի մի ջև, իսկ Կեդ րո նա կան վար ժա րա նի սա նե րը 
հան դես եկան շվե դա կան մար զան քով, որը մեծ տպա

վո րու թյուն գոր ծեց ներ կա նե րի վրա: Մրցույթ նե րի հո գա
բար ձու նե րը, բարձր գնա հա տե լով մաս նա կից նե րի ցու
ցա բե րած մար զա կան ոգին ու ջան քե րը, հաղ թող նե րին 
պար գև ատ րե ցին յու րա հա տուկ` «Կի լի կե ան Ողիմ պի ա
կան, 1914, ՉորքՄար զուան» գրու թյամբ մե դալ նե րով: 
Այդ օրը, ժա մա նա կակ ցի վկա յու թյամբ, Ալեք սանդ րե թի, 
Ադա նա յի և Քե լե կյան որ բա նո ցի մար զա կան խմբերն 
ար ժա նա նում են մե կա կան մե դալ նե րի, իսկ Դոր թյո լի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը՝ հա վե լյալ եր կու մե դա լի:11

Այս ընթացքում Այնթապում ձևավորվեց «Համա
զասպ» մարմակրթական ակումբը:
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11 «Մարմ ա մարզ», Դ 
տա րի, թիւ 2, հու նիս, 1914, 
էջ 6062, Դոկտ Մի նաս 
Գո ճա յե ան. Պատ մու թիւն 
ՉորքՄարզ պա նի Տէ օրթ
Եոլ. գիւ ղա քա ղաք մը Կի
լի կի ոյ մէջ, Լոս Ան ճե լըս, 
2006, էջ 155156:

Այն թա պի Կի լի կյան 
ճե մա րա նի ֆու տբո լա
յին թի մը: 
Լու սան կարը՝ 1913թ.

Բեդրոս և Լևոն Եղիայանները՝ գերմանական արտադրության «Հերկուլես» մակնիշի հեծանիվերով, 1900ական թթ.
Բեդո Եղիայան հավաքածու, www.houshamadyan.org
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Տարսոնի «Սուրբ Պողոս» ամերիկյան վարժարանի մարզական ակումբների ու թիմերի սաները, 191214թթ.
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Մերսինի կապուցինների Սեն 
Անտուան կաթոլիկ վարժարանի 

մարմամարզական միության 
անդամերը՝ լուսանկարված 

ֆրանսիացի հյուպատոսի հետ, XX 
դա րի ս կզբի փոստային բացիկ, 

ՀՑԹԻ հավաքածու

Տարսոնի ամերիկյան վարժարանի 
մարզահրապարակը, XX դա րի ս կզբի 
փոստային բացիկ, ՀՑԹԻ հավաքածու
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Այս իրադարձություննե րը կի լի կի ա հայ երի տա սար
դու թյան շրջա նում մեծ խան դա վա ռու թյուն առա ջաց րին` 
նպաս տե լով մար զական մի ու թյուն նե րի ու ակումբ նե րի 
ստեղծ մա նը: Նույն տա րում Ադա նա յում ձև ա վոր վեց «Կի
լի կիա» ակում բը, որի 25 ան դամ ե րից կազ մա վոր վեց 
նույ նա նուն ֆուտ բո լա յին թի մը: 1914 թ. ամ ռա նը տե ղի 
թուր քա կան «Թյուրք գյու ջու» թի մի հետ տե ղի ու նե ցած 
խա ղում. «...որին ներ կայ էին նոյն ատե նու ան կու սա
կա լը, կա ռա վա րու թե ան պաշ տո նէ ու թիւ նը եւ Ատա նա յի 
երկ սեռ հա սա րա կու թիւ նը»:12 Հայ ֆուտ բո լիստ նե րի գո
լե րին ի պա տաս խան թուրք հան դի սա տես նե րի զայ րույ
թը տես նե լով` խա ղին ներ կա հայ երկր պա գու նե րը հոր
դո րում էին հնա րա վո րու թյուն տալ թուր քա կան կող մին 
ևս գո լեր խփե լու: Ի վերջո խաղն ավարտ վում է «Կի լի
կի ա յի» փայ լուն հաղ թա նա կով, որից հե տո վա լին հայ 
ֆուտ բո լիստ նե րին մե կա կան շա պիկ է նվի րում:13

Ընդ հան րաց նե լով նշենք, որ Օս մա նյան կայսրու
թյան հայ կա կան գա վառ նե րում XX դա րի սկզբին 
սպոր տի ու մարմ ա մար զու թյան նկատ մամբ հե տաքրք
րու թյունն աս տի ճա նա բար աճում էր՝ տա րեց տա րի 
ընդգր կե լով նորանոր շրջան ներ: Հա մա տա րած խան
դա վա ռու թյու նը, սա կայն, կարճ տև եց հա յու թյան տե
ղա հա նու թյան ու զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րի պատ
ճա ռով: Հայ բնակ չու թյան բնաջնջ ման հե տև ան քով 
դա դա րե ցին գո յու թյուն ու նե նալ նաև դա րե րի ըն թաց
քում ստեղծ ված ազ գա յին մշա կու թա յին ժա ռան գու թյու
նը, ինչ պես նաև սկիզբ առած մար զա կան շար ժու մը:

Գ լ ո ւ խ   չ ո ր ր ո ր դ

12 «Հայ ձայն», Ատա նա, 
թիւ 198, 1919:

13 Նույն տե ղում:

Չեն կի լե րի Ազ գա յին 
Մես րո պյան վար ժա
րա նի «Գայլ» ակում բի 
սա նե րը: 
Լու սան կա րը 
«Մարմ ա մար զից», 
1913թ.

Դորթ Յո լի Կեդ րո
նա կան վար ժա րա նի 
«Սիս ուան» մարմ ա
մար զա կան մի ու թյան 
«Հե թում» ֆու տբո
լա յին թի մը: Լու սան
կար ը «Մարմ ա մար
զից», 1914թ.
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Դորթ Յո լի Կեդ րո նա կան վար ժա րա նի «Սիս ուան» մարմ ա մար զա կան մի ու թյան «Ռու բեն» ֆու տբո լա յին թի մը: Լու սան կարը «Մարմ ա մար զից», 1914թ. 

Դորթ Յո լի Կեդ րո
նա կան վար ժա րա նի 
«Սիս ուան» մարմ ա
մար զա կան մի ու թյան 
«Լև ոն» ֆու տբո լա յին 
թի մը: 
Լու սան կարը 
«Մարմ ա մար զից», 
1914թ.
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Զմյուռ նի ա յի Աղջ կանց ամե րի կյան վար ժա րա նի սա նե րը ճա պո նա կան տա րա զով: 1910-ական թթ. լու սան կար
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Մարմ ա մար զու թյան և սպոր տի հան դեպ հա րա ճուն 
հե տաքրք րու թյունն արևմ տա հա յոց մոտ հիմ ա կա-
նում նկա տե լի էր տղա մարդ կանց շրջա նում, սա կայն 
այն ան մասն չթո ղեց նաև հայ կա նանց ու աղ ջիկ նե-
րին: Տի րա պե տող ու պահ պա նո ղա կան մահ մե դա-
կան հա սա րա կու թյան մեջ կա նանց հա մար դժվա րին 
խնդիր էր մարմ ա մար զու թյամբ զբաղ վե լը, սա կայն 
1908թ. սահ մա նադ րու թյան հռչակ մա նը հե տև ած որոշ 
ազա տու թյուն ներ հնա րա վոր դարձ րին հայ կա նանց 
ու օրի որդ նե րի մաս նակ ցու թյու նը մարմ ակր թա կան 
շարժ մա նը: Սկզբնա կան շրջա նում կա նայք հան դես չէ-
ին գա լիս առան ձին մրցա խա ղե րում և մի այն դաշ տա-
հան դես նե րում ու Հայ կա կան օլիմ պի ա կան խա ղե րում 
էին ներ կա յաց ված` մաս նակ ցե լով մրցա հան դես նե րի 
բաց մանն ու հաղ թող նե րի մրցա նա կա բաշ խու թյան 
հան դի սա վոր արա րո ղու թյուն նե րին: 

Պոլ սա հայ կա նանց շրջա նում մարմ ա մար զու-
թյան հան դեպ հե տաքրք րու թյուն առա ջաց նե լու գոր-
ծում մեծ դե րա կա տա րու թյուն ու նե ցան «Մարմ ա մար-
զը» և նրա խմբա գիր Շ. Քրի սյա նը: «Մարմ ա մար զի» 
էջե րում նրա և մյուս հե ղի նակ նե րի հրա տա րա կած 
հոդ ված նե րում առողջ ապ րե լա կեր պի մեջ տես նում 
էին առողջ սե րունդ դաս տի ա րա կե լու ապա գա յի գրա-
վա կա նը, առանձ նա հա տուկ կա րև ո րու թյուն էր տրվում 
կա նանց ներգ րավ մա նը մար զա կան կյանք: Հան դե սի 
առան ձին հոդ ված ներ նվիր վում էին իգա կան վար ժա-
րան նե րում մարմ ա մար զու թյան դա սըն թա ցի ներ մուծ-

Գ լ ո ւ խ   հ ի ն գ ե ր ո ր դ

ՀԱՅ ԿԻՆԸ ԵՎ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ
«Այր մը կրթել, միայն մարդ մը պատրաստել է, իսկ կին մը կրթելը` ամբողջ սերունդներ»:   «Մարմամարզ»

Կա նանց մարմ ա մար զու թյան թե մա յով հրա պա րա կում «Մարմ ա մար զից», 1912թ.
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Կա նանց հա մար շնչա ռա կան վար ժու թյուն ներ կա տա րե լու աղյու սակ-ու ղե ցույց, «Մարմ ա մարզ», մարտ, 1911թ.
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ման անհ րա ժեշ տու թյան խնդրին: Այս առն չու թյամբ 
Շ. Քրի սյա նը «Մարմ ա մար զում» գրում է. «Երբ աղջ
կանց մա սին ֆի զի քա կան կրթու թե ան զան ցա ռու թիւ
նը դի տել կու տանք, շատ լաւ գի տենք թէ նոյ նիսկ ման
չե րու վար ժա րան նե րուն մէջ տա կա ւին մարմ ա մար զը 
իբր զարդ մը նկա տու ած է, ու այդ մարմ ա մար զի յատ
կա ցե ալ ժա մը կա րե լի չէր աւե լի «ար դիւ նա ւո րա պէս» 
գոր ծա ծել տի րա ցու թե ան դաս մը սահ մա նե լով: Անձ
նա կան փոր ձա ռու թե ան յի շա տակ նե րէս է որ կը խօ
սիմ. գէթ վար ժա րա նին մէջ ման չե րը կրնան վա զել, 
ցատ կել, պո ռալ, մէկ բա ռով քիչ մը անա ռա կու թիւն 
ընել, – որով հե տեւ մեր մէջ տղուն հետ մի ա սին ծնող 
շար ժու մը անա ռա կու թիւն նկա տու ած է ու ան շար ժու
թիւնն ալ խե լօ քու թիւն, եւ առա ջի նին վար ձատ րու թիւ
նը եղած է պա տիժ, իսկ երկ րոր դի նը լաւ վար քի նի շեր, 
բայց աղ ջիկ նե րուն այդ անա ռա կու թիւնն ալ մա սամբ 
ար գի լու ած է, այն նկա տու մով թէ աղջ կան մը ամօթ է 
ման չու մը պէս վա զել, ցատ կել, անոնց նմա նիլ. իսկ 
անոնք որոնք չեն կրնար իրենց մէջ ծած կել շար ժում
նե րու մա սին ու նե ցած բնա ծին հա կում ին, մանչաղ
ջիկ կը յոր ջոր ջու ին... 

Դպրո ցը` որ պար տա ւոր էր ամէն բան ընել կա
նա ցի այդ դան դաղ այ լա սե րու մը ար գի լե լու հա մար, 
առանց գիտ նա լու աւե լի նպաս տած է, ու այդ կը պար
տինք դպրո ցին դե րը պէտք եղա ծին պէս ըմբռ նած չըլ
լալ նուս: 

Ամէն անի րա ւու ած որեւէ ձեւով մը կ’ու զէ իր վրէ ժը 
լու ծել, բայց պէտք է յու սալ թէ հայ կի նե րը չպի տի ու զեն 
իրենց մա սին գոր ծու ած սխալ նե րուն, նոյն իսկ չա րիք
նե րուն վրէ ժը լու ծել իրենց զա ւակ նե րէն, իրենց սե րուն

ՀԱՅ ԿԻՆԸ ԵՎ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ

Զմյուռ նի ա յի ամե րի կյան վար ժա րա նի աղ ջիկ սա նե րը 
մարմ ա մար զու թյան պա հին: Լու սան կա րը 1912թ.

Կա նանց սեղ մի րա նի վնա սա կա րու թյու նը ցու ցադ րող գծան կար, 
«Մարմ ա մարզ», 1912թ.
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Պոլ սի Եսա յան աղջ կանց վար ժա րա նի սա նե րը իրենց ու սուց չի հետ: Լու սան կա րը` 1910-ական թթ.
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դէն, մէկ խօս քով իրենց ազ գէն»: («Մարմ ա մարզ», Ա 
տա րի, թիւ 1, 1911 փետր վար):

Առա վել խո սուն է «Մարմ ա մար զի» մեկ այլ 
խմբագ րա կան, որ տեղ հա մե մա տու թյան մեջ քննա-
դա տու թյան են են թարկ վում հայ կնոջ բար քերն ու 
եվ րո պա կան սո վո րույթ նե րի ըն դօ րի նա կու մը, այն ժա-
մա նակ, երբ ու շադ րու թյու նից դուրս է մում կնոջ` 
սպոր տով զբաղ վե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը` որ պես 
առողջ ապ րե լա կեր պի դրսև ո րում և առողջ սե րունդ 
դաս տի ա րա կե լու նա խա պայ ման: Ահա վա սիկ ինչ է 
գրում «Մարմ ա մար զի» խմբա գի րը. «Մեր մէջ կնոջ 
ազա տագ րա կան շար ժու մը անի մաստ ուղ ղու թե ամբ 
կ’ըն թա նայ: Անի կա յա ճախ շռայլ եւ անօ գուտ պեր
ճան քի մը երե ոյ թով կը դի մա ւո րէ մեզ, թռու ցիկ, մա
կե րե սա յին խո սակ ցու թե անց մէջ կու զէ փայ լիլ. իմաս
տա կու թե ան, վէ ճի եւ կնո ջա կան զգա յա կա նու թե ան 
պա տիր դի մակ նե րով կար տա յայ տու ի: Մենք ու րիշ 
բան կը պա հան ջենք: Մեր պա հան ջը ցե ղին փրկու թե
ան պա հանջն է: Մենք կը սենք կ’ուս նիք, կը խօ սիք, կը 
վի ճիք, կ’եր գէք կամ կը նու ա գէք, լա՛ւ, բայց ի՞նչ ըրիք 
կամ պի տի ընէք հայ ցե ղին առող ջու թե ա նը հա մար: 
Մեր մայ րե րէն, մեր ապա գա յի մայ րե րէն կա խում ու նի 
լա ւա գոյն, տո կուն, արի ցե ղի մը ըն ձիւ ղու մը: Կ’ու զէք 
ամէն բա նի մէջ նմա նիլ արե մուտ քի կի նե րուն, կ’օրի
նա կէք զա նոնք իրենց յե տին ման րա մաս նու թե անց 
մէջ, բայց ին չու՞ չէք օրի նա կեր այն խան դը զոր անոնք 
կը դնեն կնո ջա կան ոչ մի այն մտա ւոր շար ժու մին, այլ 
կնոջ առող ջու թե ան, մարմ ոյ կազ դոյ րին ի նպաստ...» 
(«Մարմ ա մարզ», Բ տա րի, թիւ 7, ապ րիլ 1, 1912):

1910-ական թթ. հայ տղա մարդ մար զիկ նե րի շնոր-

հիվ ձև ա վոր վե ցին նաև կա նանց առա ջին մարմ ա-
մար զա կան ակումբ նե րը: 1911թ. Շ. Քրի սյա նի ջան քե րով 
Պոլ սում կազմ վում է «Էսա յե ան սա նուց միութիւնը», 
որն իգա կան սե ռի հա մար ձև ա վոր ված առա ջին մարմ-
նակրթա կան մի ու թյունն էր արևմ տա հայ իրա կա-
նության մեջ: Շ. Քրի սյա նը հան դես է գա լիս մի շարք 
դա սա խո սու թյուն նե րով պոլ սա հայ կա նանց մարմ ա-

ՀԱՅ ԿԻՆԸ ԵՎ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պոլսի Նոտր Դամ 
դե Սիոն կաթոլիկ 
վարժարանի 
սանուհիները 
մարզանքի պահին: 
XX դարի սկզբի 
փոստային բացիկներ, 
ՀՑԹԻ հավաքածու
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Պոլսի Նիկողոսյան 
վարժարանի շենքը
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Պոլսի Նիկողոսյան 
վարժարանի հայ 
սանուհիները շվեդական 
մարզանքի պահին: XX 
դարի սկզբի լուսանկար
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կր թա կան մի ու թյուն նե րում: Մի քա նի օրի որդ նե րի նա-
խա ձեռ նու թյամբ 1912թ. Պոլ սի Սկյու տար թա ղա մա սում 
կազ մա կերպ վում է «Իժի» («Առող ջու թյուն»)` աղ ջիկ նե-
րի երկ րորդ մարմ ա մար զա կան ակում բը: 

1913թ. մար տին Նի կո ղո սյան բարձ րա գույն վար-
ժա րա նի տնօ րի նու թյան հա վա նու թյամբ և Սա նու հյաց 
ըն կե րու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ ստեղծ վեց կա նանց 
մարմ ակր թա կան «Եռանդ» ակում բը, որի նպա տա կը 
հռչակ վեց «մարմ ա կան կրթու թե ան կա րե ո րու թիւ նը 
տա րա ծել եւ Սբօ ռի սէ րը ար ծար ծել հայ իգա կան սե
ռին մեջ»:1 

Ակում բը ստա ցավ «Եռանդ» ան վա նու մը` «իբ րե 
խորհր դան շան այն ոգի ին, որուն պի տի հե տե էր Ակում
բը»:2 Կարճ ժա մա նա կում կազ մա կեր պու թյանն ան դա-
մակ ցե ցին ավե լի քան վաթ սուն օրի որդ: Շվե դա կան 
մար զան քը նե րառ ված էր այս վար ժա րա նի ման կա-
պար տե զի, նա խակր թա րա նի և ու սում ա րա նի մաս-
նա ճյու ղե րի դա սա ցանկ: Վար ժա րա նը մրցա նակ էր 
սահ մա նել մարմ ա մար զի ոլոր տում հա ջո ղու թյուն ներ 
ցու ցա բե րած սա նու հի նե րի հա մար: Վար ժա րա նի հայ-
տագ րում կար դում ենք, որ հաս տա տու թյան նպա տակ-
նե րից մեկն է հան դի սա ցել աղ ջիկ նե րի «պահ պա նել եւ 
զօ րաց նել անոնց (աղ ջիկ նե րի – Հ. Դ.) առող ջու թիւ նը 
մարմ ա կան դաս տի ա րա կու թե ամբ»:3 Վար ժա րա նի 
տե ղե կագ րում նշվում էր. «...որ քան կա րե որ է ուս մամբ 
օժ տել հայ աղ ջիկ նե րը, նոյն քան ալ կա րե որ է տալ 
անոնց ֆի զի քա կան խնա մե ալ դաս տի ա րա կու թիւն 
մը, քա ջա զարմ սե րունդ մը պատ րաս տե լու հա մար»:4 
Ակում բի ան դամ կա րող էին դառ նալ վար ժա րա նի 10 
տա րե կա նից բարձր սա նու հի նե րը, ինչ պես նաև այն 

Գ լ ո ւ խ   հ ի ն գ ե ր ո ր դ

1 Նի կո ղո սե ան 
աղջկանց բարձրագոյն 
վարժարան.
Յայ տա գիր և կա նո նա-
գիր, 1914-1915, Պոլիս, 
էջ 30-31:

2 Փե թակ, Ա տա րի, 
թիվ 6, մարտ, 1913, էջ 91:

3 Նի կո ղո սե ան 
աղջկանց բարձրագոյն,  
էջ 5:

4 Նույն տեղում:

Կա րի նի «Ազ գան վեր հա յու հյաց ըն կե րու թյան» վար ժու հի նե րի եր կա մյա դա սըն թաց ներն ավար տած Շու շա նիկ Ավե տի սյա նի վկա յա կա նը, 1912թ.
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հայ տի կին ներն ու օրի որդ նե րը, ով քեր կցան կա նա յին 
«այս գե ղե ցիկ պա տե հու թե նէն օգտ վե լով ան դա մակ
ցիլ ակում բին»: 1914 թ. հու նի սի 13-ին տե ղի ու նե ցավ 
Նի կո ղո սյան վար ժա րա նի տա րե կան մար զա հան դե-
սը` Շ. Քրի սյա նի ղե կա վա րու թյամբ, որ տեղ հաղ թող-
նե րը ստա ցան «Մարմ ա մարզի» կող մից տրա մադր-
ված մե դալ ներ:

Սկյու տա րի Տիկ նանց ըն կե րակ ցու թյան սպոր տի 
մաս նա խում բը կա նանց և օրի որդ նե րի հա մար կազ-
մա կեր պում էր «հա ւա քա կան մար զան քի» դա սեր, 
որոնք վա րում էր Շա վարշ Քրի սյա նը: Վեր ջինս կազ-
մա կեր պում էր նաև «Եռանդ» ակում բի մարմ ա մար զի 
դա սե րը: Այդ նույն ժա մա նակ Սիվ րի Հի սա րում կազմ-
վում է «Զա վա րյան հա յու հի նե րի ըն կե րու թյուն»-ը, որ-
տեղ կի րառ վում էին շվե դա կան մարմ ա մար զու թյան 
կա նոն նե րը: 1913թ. ամ ռա նը հայ մար զու հի ներն առա-
ջին ան գամ մաս նակ ցե ցին Հայ կա կան եր րորդ օլիմ-
պի ա կան խա ղե րին: 

Մարմ ա մար զու թյու նը գա վա ռա հայ օրի որդ նե-
րին ու դպրո ցա կան նե րին հա սու դարձ նե լու հա մար 
պատ րաստ վե ցին մաս նա գետ ներ Պոլ սի Եսա յան վար-
ժա րա նի ու սուց չու հի նե րից, ով քեր ու սուց չի պաշ տո նով 
գոր ծուղ վե ցին Դոր թյոլ, Հա ճըն և գա վա ռի մյուս հա-
յաբ նակ շրջան ներ: Մարմ ակր թա կան դա սեր ներ մուծ-
վե ցին նաև գա վա ռի իգա կան վար ժա րան նե րի դա սա-
ցու ցակ ներ: Չնա յած հայ հա սա րա կու թյան շրջա նում 
առ կա պահ պա նո ղա կան հա յացք նե րին ու կեն սա կեր-
պին` այ դու հան դերձ «Մարմ ա մար զի» հայ օրի որդ-
նե րի ու կա նանց շրջա նում մարմ ակր թա կան գա ղա-
փար նե րի տա րա ծու մը լուրջ նա խադ րյալ ներ ստեղ ծեց 

առողջ սե րունդ դաս տի ա րա կե լու հա մար: Հաղ թա հա-
րե լով պահ պա նո ղա կան շրջան նե րի դի մադ րու թյու նը` 
այս շար ժու մը նոր որակ էր ապա հո վե լու հայ կա կան 
մարմ ակր թա կան ու մար զա կան շարժ ման մեջ: 

Հատ կա պես հետ պա տե րազ մյան շրջա նում հայ 
օրի որդ նե րի մաս նակ ցու թյու նը սկա ու տա կան շարժ-
մանն ավե լի ընդ լայ նեց կա նանց մաս նակ ցու թյու նը 
մարմ ակր թա կան շարժ մա նը: Այս ակ տի վու թյու նը, ի 
թիվս առող ջա պա հա կան խնդիր նե րի, թե լադր ված էր 
նաև Մեծ եղեռ նից հե տո ազ գա յին վե րածնն դի ապա-
հով ման գա ղա փա րի անհ րա ժեշ տու թյամբ:

ՀԱՅ ԿԻՆԸ ԵՎ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ

Այն թա պի «Հայ կա նու շյան» իգա կան վար ժա րա նի շրջա նա վարտ նե րի խմբան կար, 1902թ.
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Պոլ սի «Union Sports club» մար զա դաշ տի կենտ րո նա տե ղին Հայ կա կան օլիմ պի ա կան խա ղե րի ըն թաց քում, 1912թ.
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1908թ. հե ղաշրջ ման հե տև ան քով իշ խա նու թյան եկած 
երիտ թուր քե րի կա ռա վա րու թյու նը նոր հույ սեր և ազա
տու թյան հան դեպ նոր հա վատ ներշն չեց արևմ տա
հա յու թյա նը: Հա յու թյան հոծ մի զանգ ված, ան սա լով 
նոր վար չա կար գի խոս տում ե րին, ձեռ նա մուխ եղավ 
ակ տիվ հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան և մշա կու թա
յին գոր ծու նե ու թյա նը: Դրա նից ան մասն չմա ցին նաև 
մարմ ա մար զա կան շար ժում ու սպոր տա յին կյան քի 
զար գա ցու մը:

Դեռ 1910թ. Շա վարշ Քրի սյա նը հա մա խոհ ըն
կեր նե րի հետ առաջ քա շեց Հայ կա կան օլիմ պի ա կան 
մրցա խա ղեր կազ մա կեր պե լու գա ղա փա րը, որը մեծ 
խան դա վա ռու թյամբ ու քա ջա լե րու թյամբ ըն դու նե
ցին հայ կա կան զա նա զան ակումբ ներ: Հա ման ման 
գա ղա փար նե րով «Մարմ ա մար զի» էջե րում հան դես 
եկավ նաև Վահ րամ Փա փա զյա նը: Այս պի սի ձեռ նար
կը, պարզ էր, որ ավե լին էր, քան մար զա կան ստու գա
տեսը և պետք է փաս տեր հա յու թյան հա մախմբ ման, 
ին չու չէ նաև նե րու ժի ու պատ րաստ վա ծու թյան ու րույն 
դրսև ո րում:

191114թթ. ըն թաց քում և կարճ դա դա րից հե տո` 
հետ պա տե րազ մյան շրջա նում (19191922թթ.), անց կաց
ված չորս Հայ կա կան օլիմ պի ա կան խա ղերն Օս մա
նյան կայս րու թյան հայ կա կան մարմ ա մար զա կան ու 
սկա ու տա կան ակումբ նե րի և մի ու թյուն նե րի մաս նակ
ցու թյամբ յու րօ րի նակ երև ույթ դար ձան արևմ տա հա յե
րի կյան քում և բա ցա ռիկ մի էջ ար ձա նագ րե ցին հայ
կա կան սպոր տի պատ մու թյան սկզբնա կան փու լում:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ (1911-1914թթ.)

«Մարմամարզի» խմբագրականը հայկական օլիմպիական խաղերի թեմայով, 1911թ.
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Տեսարաններ 1911թ. մայիսին տեղի ունեցած Հայկական առաջին օլիմպիական խաղերից:
Լուսանկարները «Մարմ ա մար զից», 1911թ.
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«Մարմ ա մար զի» հա մար նե րից մե կի կազ մը` Հայ կա կան առա ջին օլիմ պի ա կան 
խա ղե րի տե սա րա նով, 1911թ.

Տեսարաններ Հայկական առաջին օլիմպիական խաղերից: Լուսանկարները 
«Մարմ ա մար զից», 1911թ.
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Հայ նշա նա վոր մար զիկ և սկա ու տա պետ Գրի գոր 
Ճո լո լյա նը, հղում անե լով Հա կոբ Սի րու նու հու շե րին, 
ներ կա յաց նում է Հայ կա կան օլիմ պի ա կան խա ղեր կազ
մա կեր պե լու գա ղա փա րի առաջաց ման նա խա պատ մու
թյու նը` մաս նա վո րա պես գրե լով. «..Դեռ նոր սկսած էր 
Մարմ ա մար զը լոյս տես նել, բայց ար դէն սփո փիչ էր 
գտած ըն դու նե լու թիւ նը եւ բա ցա ռիկ ձեռ նարկ մը պետք 
էր սկսու ած գոր ծին շուրջ խան դա վա ռու թիւ նը լրիւ ընե
լու հա մար: Ճա շա րանն էինք դար ձե ալ օր մը, երբ խօս
քը եկաւ Սթոք հօլ մի մէջ տե ղի ու նե նա լիք Ողիմ պի ա կա
նին` յան կարծ գա ղա փար մը յայտ նու ե ցաւ մեր մտքին 
մէջ: Հայ կա կան Ողիմ պի ա կան մը սար քել» («Ազ դակ», 
03.01.1939):

Հատ կան շա կան է, որ օլիմ պի ա կան խա ղե րի 
հանձ նա խում բը, անդ րա դառ նա լով այդ խա ղե րը հա
մա հայ կա կան դարձ նե լու և դրան ցում գա վա ռի հայ 
մար զիկ նե րին ներգ րա վե լու անհ րա ժեշ տու թյան գա

Գ լ ո ւ խ   վ ե ց ե ր ո ր դ

Տեսարաններ Հայկական առաջին օլիմպիական խաղերից, 1911 թ.: Լուսանկարները «Մարմ ա մար զից» և ՀՑԹԻ Գրիգոր Ճոլոլյանի հավաքածուից
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ղա փա րին, իր կո չում նշում է. «Ողիմ պի ա կան խա ղե
րու մաս նա խում բը եր բէք Պոլ սա հա յու թիւ նը իբր ամ
բողջ մը չէ ըն դու նած, այլ Հա յաս տա նի հա յու թե ան մէկ 
անն շան մա սը մի այն, հե տե ա բար միշտ նա խա պատ
ւու թիւ նը պիտի տայ գա ւա ռա կան ձեռ նարկ նե րու, բայց 
նկա տի ու նե նա լով Պոլ սոյ վա յե լած դիւ րու թիւն նե րը, 
ստի պու ած է առա ջին մարմ ա մար զա րա նը Պոլ սոյ 
մէջ հիմ ե լով մարմ ա մար զի դա սա տու ներ պատ րաս
տել ու գա ւառ նե րը ղրկել» («Մարմ ա մարզ», Ա տա րի, 
թիւ 9, հոկ տեմ բեր, 1911):

Հայ կա կան սպոր տա յին և մարմ ա մար զա կան 
ակումբ նե րի ու խմբակ նե րի մաս նակ ցու թյամբ կազ մա
կերպ ված այս հի շար ժան խա ղե րի ըն թաց քում սահ ման
վում էին ռե կորդ ներ, իսկ հաղ թող նե րը պար գև ատր
վում էին ոս կե և ար ծա թե մե դալ նե րով ու պար գև նե րով:

«Մարմ ա մար զի» խմբագ րու թյան հրա վե րով տե
ղի ու նե ցավ Պոլ սի հայ կա կան մար զա կան ակումբ նե րի 

ու մի ու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի նա խա պատ րաս
տա կան ժո ղո վը` օլիմ պի ա կան խա ղե րի կազ մա կերպ
չա կան հար ցե րը քննար կե լու հա մար: Ստեղծ վեց կազ
մա կեր պիչ հանձ նա խումբ, որի կազմ ընդգրկ վե ցին 
Արամ Գա լեն տե րը, Գև որգ Թեր ջի մա նյա նը, Եղի շե Քա
ջու նին, Լև ոն Հա կո բյա նը, Շա վարշ Քրի սյա նը, Մար տի
րոս Գո ւյում ճյա նը և Հով հան նես Սա վա յա նը: 

Մրցում ե րին իրենց մաս նակ ցու թյու նը բե րե ցին 
Պոլ սի հա մա րյա բո լոր մարմ ա մար զա կան ակումբ
նե րը: Առա ջին հա մա հայ կա կան օլիմ պի ա կան խա ղե
րին իրենց ներ կա յա ցու ցիչ ներն էին ու ղար կել Բե շիկ
թա շի «Ահա րո նե ան» ակում բը, Գում Գա փո ւի «Տորք» 
ակում բը և «Աս պա րեզ» լսա րա նը, Բե րա յի «Արաքս» և 
ՀՅԴի ակում բը, Սա մա թի ա յի «Ժո ղո վուրդ» լսա րա նը, 
Գա տը գյու ղի «Ժո ղովր դա կան ակում բը» և «Մա սե աց» 
ակում բը, Թոփ գա փո ւի «Կու կու նյան» լսա րա նը, Բե
րա յի «Հայ Երի տա սար դաց Մի ու թիւ նը», Շիշ լիի «Հայ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ (19111914 թթ.)
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Երկ սեռ Մի ու թիւ նը», ամե րի կյան «Ռո բերտ» քո լե ջի 
հայ սա նե րը, «Մարմ ա մար զի» խմբագ րու թյու նը, Գու
րու չեշ մեի մարմ ա մար զա կան «Ար տա վազդ» ակում
բը, Սկյու տա րի առա ջա դի մա կան, Ու սա նո ղա կան ինք
նա զար գա ցո ղա կան և «Րաֆ ֆի» մի ու թյու նները:

Առա ջին հայ կա կան օլիմ պի ա կան խա ղերն անց
կաց վե ցին 1911 թ. մա յի սի 1ին Պոլ սի «Յու նի ոն» ակում
բի մար զա րա 
 նում` 2000 
հ ա ն  դ ի  ս ա 
տես նե րի ներ
կա յու թյամբ: 
Հ ե  տ ա  գ ա 
խա ղերն անց
կ ա ց  վ ե  ց ի ն 
հ ա  մ ա  պ ա 
տաս խա նա
բար 1912թ. 
հու նի սի 3ին, 
1913թ. հու նի
սի 16ին և 
1914թ. ամ ռա
նը: Վեր ջի նը 
սկսված պա
տե րազ մի պատ ճա ռով եր կար չտև եց:

Անդ րա դառ նա լով Հայ կա կան օլիմ պի ա կան խա
ղեր անց կաց նե լու գա ղա փա րին` Շա վարշ Քրի սյա նը 
գրում է. «...Հայ Ողիմ բի ա կա նը Պոլ սոյ մարմ ա մար զա
կան հաս տա տու թե անց մէկ հա մախմ բու մը ըլ լա լէ պետք 
է դադ րի, այդ պա րա գա յին անոր ար ժէ քը կը սահ մա նա

փա կու ի, ալ քա ջա լե րու ե լով ու լա ւա գոյն կազ մա կեր պո
ւե լով` պէտք է վե րա ծու ի հա մայն Թուր քի ոյ Հա յոցս եւ 
ան կէ ան դին Կով կա սի եւ այլ հա յա շատ կեդ րոն նե րու 
հա յու թե ան մէկ հա ւա քա տե ղի ին: Ան պէտք է հին Յու
նա կա նին նմա նի: Այդ նպա տա կին հա մար անհ րա ժեշտ 
է որ նախ մեր գա ւա ռի երի տա սար դու թիւնն ալ շար
ժի, սկսի մար զու իլ ու կազ մա կեր պու իլ ու երբ մի ե նոյն 
ձգտու մով տո գո րու ած բազ մա թիւ մի ու թիւն նե րու մէջ կը 
ստեղ ծու ի կապ մը, ու նիւ թա կան մի ջոց ներ կ’աւել նան, 
կը կազ մա կեր պու ի ԴԱՇ ՆԱԿ ՑՈՒ ԹԻՒՆ մը բո լոր մարմ
նակր թա կան եւ սբօր թա կան մի ու թիւն նե րու մի ջե` որ ի 
հար կին կրնայ հա ղոր դակ ցիլ հա յա շատ կեդ րոն նե րու 

նմա նօ րի նակ ըն կե րակ ցու թե անց հետ, ու այն ատեն 
Հայ Ողիմ բի ա կա նը կը դառ նայ հա մազ գա յին հա ւա քոյթ 
մը, ներ դաշ նակ ու ժի հա մազ գա յին ար տա յայ տու թիւն 
մը, ու այդ պէ սով ճշմար տա պէս կ’ար դա րաց նէ իր անու
նը» («Մարմ ա մարզ», Բ տա րի, թիւ 8, ապ րիլ 15, 1912):

Նա խա տես ված էր, որ այս խա ղե րին կմաս նակ
ցեն նաև Զմյուռ նի ա յի «Հայ որ սոր դաց ակում բի» 
մար զիկ նե րը, սա կայն քա ղա քում հայ տա րար ված կա
րան տի նի պատ ճա ռով նրանք ժա մա նա կին չկա րո ղա
ցան հաս նել Պո լիս: Մի այն ակում բի ներ կա յա ցու ցիչ 
Մկրտիչ Յա նը գյա նը ներ կա գտնվեց մի ջո ցառ մա նը:

Ըստ մրցում ե րի հայ տա րա րագ րի` տե ղի ու նե ցան 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ (19111914 թթ.)

Հայ կա կան երկ րորդ 
օլիմ պի ա կան խա
ղե րի ազ դագ րե րից, 
«Մարմ ա մարզ», 
1912թ.

Գրի գոր Մեր ջա նով, հայ մարմ ա մար զիկ, մի ջազ գա յին մրցում ե րի հաղ թող, Հայ կա կան օլիմ պի ա կան խա ղե րի ժյու րիի ան դամ:
Լու սան կա րը «Մարմ ա մար զից», 1912թ.
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100 յարդ (մե ծե րի ու փոք րե րի հա մար), քառորդ մղոն, 
կես մղոն և մեկ մղոն վազ քի մրցում եր, 100 յարդ ար
գե լա վազք, պար կար շավ և դրո շար շավ: Նախ նա կան 
ռե կորդ ներ սահ ման վե ցին գնդի հրման, սկա վա ռա կի 
նետ ման մար զա ձև ե րում: Մրցում ե րի մեջ ընդգրկ ված 
էին թռիչք բարձ րու թյու նը, թռիչք եր կա րու թյու նը, ձո
ղով թռիչք բարձ րու թյու նը, պա րա նի ձգու մը և եր կու 
մղոն հե ծե լար շա վը: 

Այս մրցում ե րում աչ քի ըն կան «Ռո բերտ» քո լե
ջից Սար գիս Մկրյա նը, Մար տի րոս Գո ւյում ճյա նը, «Ար
տա վազդ» ակում բից` Վահ րամ Փա փազյա նը և «Տոր
քից»` Վա րագ Փո ղա րյա նը:

Առա ջին հայ կա կան օլիմ պի ա կան խա ղե րի հաղ
թող նե րը պար գև ատր վե ցին ոս կե զօծ մե դալ նե րով, 
որոնց վրա կար «1911 մա յիս 1 – Առա ջին մրցա նակ» 
մա կագ րու թյու նը, իսկ երկ րորդ տե ղը գրա ված մար
զիկ նե րին տրվե ցին ար ծա թե մե դալ ներ` «1911 մա յիս 1 
 Երկ րորդ մրցա նակ» գրու թյամբ:

Առա ջին օլիմ պի ա կան խա ղե րը, իրենց որոշ կազ
մա կերպ չա կան թե րու թյուն նե րով հան դերձ, նոր էջ բա
ցե ցին հայ կա կան մարմ ա մար զա կան շարժ ման մեջ, 
որը ոգև ո րիչ ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ թե՛ Պոլ սի և թե՛ 
գա վառ նե րի հայ մարմ ակր թա կան ակումբ նե րի վրա 
և կա րև որ հիմք ստեղ ծեց հե տա գա յում հա մա հայ կա
կան մարմ ակր թա կան մի ու թյուն ստեղ ծե լու գա ղա
փա րի հա սու նաց ման հա մար:

1912թ. հու նի սի 3ին կա յա ցած Հայ կա կան երկ րորդ 
օլիմ պի ա կան խա ղե րը նա խոր դի հա մե մա տու թյամբ 
ավե լի կազ մա կերպ ված էին: Այս մրցում ե րը նույն պես 
անց կաց վե ցին Գա տը գյու ղի «Յու նի ոն» ակում բի մար

Գ լ ո ւ խ   վ ե ց ե ր ո ր դ

Հայ կա կան 
օլիմ պի ա կան խա ղե րին 
մաս նակ ցու թյուն բե րած 
Պոլ սի «Քնար» 
նվա գա խում բը

Հայ կա կան «Տի րան» և 
«Վա հագն» ակումբ
նե րի մար զիկ նե րը 
ընդ հա նուր մար զան քի 
պա հին: Հայ կա կան 
երկ րորդ օլիմ պի ա կան 
խա ղեր, 1912թ.
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զա դաշ տում: Մրցակ ցու թյան ժա մա նակ սահ ման վե ցին 
նոր ռե կորդ ներ: Այս մրցում ե րին իրենց մաս նակ ցու
թյու նը բե րե ցին Պոլ սի հայ կա կան մար զա կան ակումբ
նե րի մեծ մա սը: 

Հայ կա կան երկրորդ օլիմ պի ա կան խա ղե րում 
ընդգրկ ված էին հե տև յալ մրցա ձև ե րը` վազք 100 յարդ, 
կես մղոն, քա ռորդ մղոն, ար գե լա վազք և դրո շար շավ, 
թռիչք եր կա րու թյուն տե ղից, թռիչք բարձ րու թյուն ձո
ղով, հե ռա ցատկ, թռիչք բարձ րու թյուն, սկա վա ռա կի 
նե տում, գնդի հրում, նի զա կի նե տում, եր կու մղոն հե
ծե լար շավ: Կես մղոն վազքի մրցման հաղթողի համար 
մրցանակ էր սահմանել հայ մեծահարուստ և բարերար 
Գալուստ Գուլպենկյանը:1 

Նշա նա վոր մար զիկ Գրի գոր Մեր ջա նո վի առաջ
նոր դու թյամբ կազմ վե ցին տա րա տե սակ բուր գեր` 
մարմ ա մար զիկ նե րի մաս նակ ցու թյամբ:

Հայ կա կան եր րորդ օլիմ պի ա կան խա ղե րի բա ցու
մը կա յա ցավ 1913թ. հու նի սի 16ին Պոլ սի Հա յոց Պատ
րի արք Զա վեն ՏերԵղի ա յա նի հո վա նու ներ քո և հայ մեծ 
եր գա հան Կո մի տաս վար դա պե տի նա խա գա հու թյամբ: 
Վեր ջինս հան դես եկավ ճա ռով` կա րև ո րե լով մարմ ա
մար զու թյան դե րը երի տա սարդ սերն դի դաս տի ա րա կու
թյան գոր ծում և մրցում ե րի եզ րա փա կիչ մա սում կա տա
րեց նաև մրցա նակ նե րի բաշխ ման արա րո ղու թյուն. «...չի 
մոռ նա լով նաեւ համ բու րել անոնց ճա կատ նե րը»:2 

Եր րորդ օլիմ պի ա կան խա ղե րին իրենց մաս նակ
ցու թյու նը բե րե ցին հայ սկա ուտ նե րի ու արե նուշ նե րի 
խմբե րը, ով քեր Պոլ սի «Մա սե աց» ակում բի կող մից 
նշա նակ ված պաշ տո նա տար նե րի հետ մի ա սին հսկում 
էին մրցույ թի կար գա պա հու թյու նը:

Առա ջին և Երկ րորդ օլիմ պի ա կան խա ղե րը չար ժա
նա ցան պոլ սա հայ մա մու լի ու շադ րու թյա նը, ին չին «Մարմ
նա մար զը» խիստ քննա դա տա կան ար ձա գանք տվեց: 
Հե տաքրք րա կան է, որ արևմ տա հայ պահ պա նո ղա կան 
մա մու լում Պատ րի ար քի հո վա նա վո րու թյու նը մարմ ա
մար զա կան խա ղե րում քննա դատ ության է արժանանում, 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ (19111914 թթ.)

1 «Մարմ ա մարզ», Բ 
տարի, թիւ 11, յունիս 1, 
1912:

2 «Մարմ ա մարզ», Գ 
տարի, թիւ 6, յունիս, 
1913:

Հայ մարմ ա մար զիկ ներ Բյու զանդ Կյո զի պյո յու քյա նն ու Մար տի րոս Գո ւյում ճյանը: Լու սան կար նե րը «Մարմ ա մար զից», 1912թ.
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Պոլ սի հա յոց Պատ րի արք Զա վեն ՏերԵղի ա յա նը մաս նակ ցում է 
օլիմ պի ա կան խա ղե րի հաղ թող նե րի մրցա նա կա բաշ խու թյա նը, 1913թ.

Պոլսի հայոց Պատրիարք Զավեն ՏերԵղիայան (18691947)
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որին, սա կայն, հա կա հար ված է տա լիս Շ. Քրի սյա նը` գրե լով. «Աշ խար
հի ըն թաց քը այն պէս է որ, երբ ազ գեր ու րիշ ազ գե րու կը հա մակ րին, կը 
պրպտեն նա ե այդ ազ գե րուն ան ցե ալ եւ ներ կայ քա ղա քակր թա կան 
վի ճակ նե րը, անոնց մտա ւոր, բա րո յա կան եւ ֆի զի քա կան ըն դու նա կու
թիւն նե րը. Հա յու թիւ նը այդ վի ճա կին մէջ էր. ֆի զի քա կան կեն սու նակ 
մար զանք նե րը արեմ տե ան հա մո զում ե րու ար դիւնք են նոյն իսկ ամե
նա գե ղե ցիկ շար ժում ե րը, երբ շատ սահ մա նա փակ շրջա նա կի մը մէջ 
կը կա տա րու ին, չեն կրնար ու շադ րու թիւն գրա ւել եւ ազ գա յին նկա տու իլ. 
ահա՛ այս տե սա կէ տով, ու զե ցինք որ Ս. Պատ րի ար քին հո վա նա ւո րու թիւ
նը վա յե լե լով, մեր սկսած շար ժու մին կա րե նա յինք տալ ազ գա յին նկա
րա գիր մը եւ Եւ րո պա իրա ւամբ կա րե նար ըսել թէ, «Հա յե րը, այս բա նին 
մէջ ալ մե զի նման են...» («Մարմ ա մարզ», Գ տա րի, թիւ 6, յու նիս, 1913):

Այս խա ղե րին նո րու թյուն էր հայ սկա ու տա կան եր կու խմբե
րի մաս նակ ցու թյու նը, որոն ցից մե կը ներ կա յաց նում էր «Հինդ լե ան» 
վար ժա րա նը, իսկ մյու սը` Սկյու տա րի շրջա նը: Սկա ուտ նե րի զին վո
րա կան քայլ քը սրինգ նե րի նվա գակ ցու թյան ու ղեկ ցու թյամբ տպա վո
րիչ ազ դե ցու թյուն թո ղեց հայ հան դի սա տե սի վրա:  

Հա մա հայ կա կան եր րորդ օլիմ պի ա կան խա ղե րին մաս նակ ցե լու 
հա մար ներ կա յա ցու ցիչ ներ էին ժա մա նել Զմյուռ նի ա յի, Ադա բա զա րի, 
Պար տի զա կի և Կե սա րի ա յի հայ կա կան մարմ ա մար զա կան ակումբ
նե րից: Նրանց շար քում փայ լուն հան դես եկավ Զմյուռ նի ա յի «Հայ 
որ սոր դաց մի ու թյան» ներ կա յա ցու ցիչ Գև որգ Հա բե թյա նը, ով հաղ
թա նակ տա րավ 100 մետր վազ քի և թռիչք եր կա րու թյան մեջ: Հա ջող 
հան դես եկավ նաև ադա բա զար ցի Սար գիս Թա րի գյա նը: 

Այս մրցա խա ղե րի ժա մա նակ մեկ այլ նո րա մու ծու թյուն էր ռե
կորդ նե րի ու հա շիվների գրանց ման մետ րա կան հա մա կար գի ներ մու
ծու մը` հա մա պա տաս խան մի ջազ գա յին օլիմ պի ա կան խա ղե րի ժա մա
նակ պաշ տո նա պես ըն դուն ված եղա նա կի: 

Այս ան գամ հայ տագ րի մաս էին կազ մել հե տև յալ մրցա ձև ե րը` 
վազք` 100 մետր, 400 մետր, 800 մետր և 1500 մետր և դրո շար շավ, 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ (19111914 թթ.)

Կոմիտաս վարդապետ (18691935)
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թռիչք եր կա րու թյուն տե ղից, թռիչք բարձ րու թյուն, հե ռա ցատկ, գնդի 
հրում, նի զա կի նե տում և 5000 մետր հե ծե լար շավ:

Նա խա պա տե րազ մյան շրջա նի վեր ջին, չոր րորդ Հայ կա կան 
օլիմ պի ա կան խա ղե րը տե ղի ու նե ցան 1914թ. հու նի սի 14ին: Կազ մա
կեր պիչ հանձ նա խումբն ակն կա լում էր, որ տա րեց տա րի «մրցում ե րը 
դառ նան աւե լի շա հե կան, մի ե նոյն ատեն մրցորդ ներն ալ հետզ հե տէ 
տո գո րու ին sporting ոգիէ մը, հաս նե լով անոր մար զա կան ու բա րո յա
կան բարձ րու թե ան»3:

Խա ղե րի բա ցու մը սկսվեց աղավն ի նե րի թռիչ քով` ի ազ դա րա
րում հին հա յոց նա վա սար դյան խա ղե րի ավան դու թյան կրկնու թյան: 
Այս ան գամ էլ Պոլ սի Պատ րի ար քը դրա կան էր ար ձա գան քել Շ. Քրիս
յա նի` մրցա հան դե սը նա խա գա հե լու հրա վե րին. «...այս պէս ան գամ 
մ’ալ ապա ցու ցե լով այն հա մակ րան քը զոր կտա ծէ ֆի զի քա կան վե
րածնն դե ան այս գե ղե ցիկ շար ժու մին հան դէպ»4:

Այս ան գամ մրցա խա ղե րին մաս նակ ցե ցին կայս րու թյան տար
բեր քա ղաք նե րից եկած 13 ակումբ նե րի 81 մար զիկ ներ: Դրանք Պոլ
սի «Հայ մարմ ա մար զա րան», «Հա յոր դի», «Պէր պէ րե ան», «Տորք», 
«Արաքս», «Ար տա վազդ», «Նոր դպրոց», «Վա հագն», «Եփ րատ», 
«Նոր ուժ», «Սա սուն», «Անդ րա նիկ» ակումբ ներն էին, իսկ գա վա ռից` 
Զմյուռ նի ա յի, Ադա բա զա րի և Մարզ վա նի հայ կա կան ակումբ նե րի 
մար զիկ նե րը (Գ. Ճո լո լյան. Հու շեր ու նի շեր, «Ազ դակ», 18. 01. 1939):

Նրանց թվում էին նա խորդ խա ղե րից հայտ նի դար ձած մար
զիկ ներ Գև որգ Հա րու թյու նյա նը (Զմյուռ նիա), Սար գիս Թա րի գյա նը 
(Ադա բա զար), Մե նա կար Զա մա նյա նը (Պար տի զակ) և այլք: 

«Հայ Մարմ ա մար զա րա նի» մաս նակ ցու թյան շնոր հիվ, որը ներ
կա յաց ված էր լա վա գույն մար զիկ նե րով, խա ղե րի ըն թաց քում սահ
ման վե ցին վեց նոր ռե կորդ ներ:

Մրցա խա ղե րին ոգև ո րիչ մաս նակ ցու թյուն բե րեց Գում Գա փո ւի 
«Քնար» նվա գա խում բը` Վ. Սրվանձ տյան ցի և Բար սեղ Կա նա չյա նի 
ղե կա վա րու թյամբ:

Գ լ ո ւ խ   վ ե ց ե ր ո ր դ

3 «Մարմ ա մարզ», 
Դ տարի, թիւ 2, յունիս, 
1914, էջ 31:

4 Նույն տեղում:

Հայ կա կան եր րորդ օլիմ պի ա կան խա ղե րի ծրա գի րը, 1913թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ (19111914 թթ.)

2 «Մարմ ա մարզ», 1914 էջ 31:

3 «Մարմ ա մարզ», 1914 էջ 31:

Հայ կա կան օլիմ պի ա կան խա ղե րին առնչ վող հրա պա րա կում եր «Մարմ ա մար զից»
Շավարշ Քրիսյանի ստորագրությամբ շրջաբերական նամակ՝ «Մարմ ա մար զին» բաժանորդագրվելու առաջարկով, 1913թ.
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Գ լ ո ւ խ   վ ե ց ե ր ո ր դ

Տե սա րան ներ Հայ կա կան եր րորդ և չոր րորդ օլիմ պի ա կան խա ղե րից, 1913, 1914թթ.: Լու սան կար նե րը «Մարմ ա մար զից»
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Հայ կա կան օլիմ պի ա կան խա ղե րը բա ցա ռիկ նշա
նա կու թյուն ու նե ցան հայ կա կան մարմ ակր թա կան 
շարժ ման հե տա գա զար գաց ման, ինչ պես նաև այդ 
շար ժու մը հա մա կար գե լու հա մար հայ կա կան ընդ հա
նուր մարմ ակր թա կան մար մին ստեղ ծե լու գոր ծում, 
որի կա պակ ցու թյամբ Շա վարշ Քրի սյա նը գրում է. «Ու 
թող Մա յիս Մե կի Հայ կա կան այդ Մրցա հան դէ սը, հիմ
նա քա րը ըլ լար Հայ Մարմ ա մար զա կան Ընդ հա նուր 
Մի ու թե ան, որ պար բե րա բար հա սա րա կու թե ան ցոյց 
տար հայ ջիղն ու մկա նը, հայ ուժն ու կո րո վը` գլուխ 
հա նե լով Հայ կա կան Ողիմ պի ա կա նի գա ղա փա րը, եւ 
որ իր ծո ցին մէջ պատ րաս տու էր մեր երի տա սար դու
թիւ նը, մեր թող ցած ջի ղե րուն կե անք տար եւ վեր ջա
պէս պատ րաս տէր նոր սե րունդ մը աշ խոյժ եւ կո րո վի» 
(«Մարմ ա մարզ», Ա տա րի, թիւ 3, ապ րիլ, 1911):

Հայ կա կան ակումբ նե րի ու մի ու թյուն նե րի մաս
նակ ցու թյամբ տե ղի ու նե ցած օլիմ պի ա կան խա ղերն 
ան նա խա դեպ ու բա ցա ռիկ մի երև ույթ էին պոլ սա
հայ և ընդ հան րա պես արևմ տա հայ կյան քում, որի հե
տա գա ծա վա լու մը կա րև որ նշա նա կու թյուն կա րող էր 
ու նե նալ ոչ մի այն մար զա կան կյան քի զար գաց ման 
գոր ծում, այ լև արևմ տա հա յու թյան շրջա նում ևս մեկ 
մի ա վո րիչ ու հա մախմ բող ջան քե րի հա մար, որն ան
կաս կած առաջ էր բե րե լու նման երև ույթ նե րին կաս կա
ծամ տո րեն վե րա բեր վող երիտ թուր քե րի բա ցա սա կան 
ար ձա գան քին:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ (19111914 թթ.)

Տեսարան Դորթ Յոլում (Չորք Մարզպան) տեղի ունեցած կիլիկյան օլիմպիական խաղերից, 
1914 թ.: Լու սան կար ը «Մարմ ա մար զից»

Սկավառակի նետում. Հայկական չորրորդ օլիմպիական խաղեր: 
Լու սան կարը «Մարմ ա մար զից», 1914թ.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՕՊԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ (1911-1914 թթ.)



Պոլ սի համայնապատկեր, XX դա րի սկզ բի փոստային բա ցիկ
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Մի ջազ գա յին օլիմ պի ա կան խա ղե րը, որոնք նոր կյանք 
հա ղոր դե ցին Հին աշ խար հում մեծ կա րև ո րու թյուն ու-
նե ցած օլիմ պի ա կան մար զա ձև ե րին, դրանց վե րա-
կեն դա նաց ման ու մի ջազ գա յին օլիմ պի ա կան շարժ-
ման հիմ ա դիր Պի եռ դե Կու բեր տե նի մտահ ղաց մամբ 
սկիզբ առան 1896թ. Աթեն քում կա յա ցած խա ղե րով: 
Այս խա ղե րը նոր երև ույթ էին մի ջազ գա յին հա րա բե-
րու թյուն նե րում, որ տեղ շատ շու տով հաս կա ցան, որ 
սպոր տա յին մրցակ ցու թյունն ազ գե րի ու պե տու թյուն-
նե րի մի ջև ոչ պա կաս կա րև որ է հա մաշ խար հա յին շու-
կա յում ծա վալ վող մրցակ ցու թյու նից:1

Հայ կա կան աղ բյուր նե րը, մաս նա վո րա պես Ալեք-
սան Մկրտի չյանն իր «Մար զի կին գիր քը» աշ խա տու-
թյան մեջ հի շա տա կում է 1906 թ. Աթեն քի մի ջազ գա յին 
օլիմ պի ա կան խա ղե րին Հա բեթ Փա փա զյան անու նով 
հայ մար զի կի մաս նակ ցու թյան մա սին` հա վե լե լով, որ 
«...Արև ել քի մեջ առա ջին ազ գը եղած ենք, մաս նակ ցող 
Օղիմ պի ա կան խա ղե րուն...»:2

Ըստ թուր քա կան աղ բյուր նե րի` Օս մա նյան կայս-
րու թյու նից մի ջազ գա յին օլիմ պի ա կան խա ղե րի առա-
ջին մաս նա կի ցը Գա լա թա սա րա յի բարձ րա գույն 
դպրո ցի հուն գար աշա կերտ Ալե կո Մու լաշն էր: Սա-
կայն որևէ հիմք չկա պնդե լու, որ նա պաշ տո նա կան 
կար գա վի ճա կով է մաս նակ ցել 1908 թ. Աթեն քի մի ջազ-
գա յին օլիմ պի ա կան խա ղե րին:

Իրա կա նում թուր քա կան սպոր տի պատ մու թյան 
մեջ առա ջին ան գամ պաշ տո նա պես Օս մա նյան կայս-

Գ լ ո ւ խ   յ ո թ ե ր ո ր դ

ՀԱՅ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 1912 Թ. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ 
ԽԱՂԵՐԻՆ

1 И. Б. Хмельницкая 
Спортивные общества 
и досуг в столичном 
городе начала XX века: 
Петербург и Москва, 
2011. С. 16:

2 Ա. Մկրտի չե ան. 
Մար զի կին գիր քը, 
Կ. Պո լիս, 1926, էջ 50:

«Մարմ ա մար զի» հրա պա րա կում ե րը Ստոկ հոլ մի մի ջազ գա յին օլիմ պի ա կան խա ղե րի վե րա բե րյալ, 1912թ.
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Գ լ ո ւ խ   յ ո թ ե ր ո ր դ

Ստոկ հոլ մի հա մայ նա պատ կե րը, XX դա րի սկզ բի բա ցիկ

Օլիմ պի ա կան երախ տի քի պաշ տո նա կան մե դալ` Շվե դի ա յի թա գա վոր Գուս տավ 5-րդի դի մա պատ կե րով
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րու թյու նը 1912թ. Ստոկ հոլ մում կա յա ցած մի ջազ գա յին 
օլիմ պի ա կան խա ղե րում ներ կա յաց նե լու պա տի վը վի-
ճակ վում է եր կու հայ մար զիկ նե րի` Վահ րամ Փա փա զ-
յա նին և Մկրտիչ Մկրյա նին: 

Հայ կա կան օլիմ պի ա կան խա ղեր անց կաց նե լու գա-
ղա փա րին զու գըն թաց հայ կա կան մար զա կան շրջա նակ-
նե րում և «Մարմ ա մար զի» էջե րում քննարկ ման դրվեց 
նաև մի ջազ գա յին օլիմ պի ա կան խա ղե րին հայ մարմ ա-
մար զիկ ներ ու ղար կե լու գա ղա փա րը` ել նե լով «Հայ ազ
գին պա տի ւը բարձր բռնե լու» անհ րա ժեշ տու թյու նից:

Թուր քա կան մարմ ակր թա կան խմբե րի մոտ ևս 
մի ջազ գա յին այս հե ղի նա կա վոր մրցույթ նե րին ազ գու-
թյամբ թուրք մաս նա կից ու ղար կե լու ծրագ րեր կային: 
Թուրք մարմ ա մար զիկ Սե լիմ Սըր րը Թար ջա նը, անդ-
րա դառ նա լով այս հար ցին, գրում է. «...1912թ. Ստոկ
հոլ մում տե ղի ու նե նա լիք Օլիմ պի ա կան խա ղե րին 
մաս նակ ցել որո շե ցինք: «Իք դամ» եւ «Սա բահ» թեր
թե րի մի ջո ցով տար բեր սպոր տա յին մրցում ե րի մաս
նակ ցել ցան կա ցող ան փորձ երի տա սարդ նե րին ար
տո նա գիր ստա նա լու հրա վի րե ցի: Մի և նույն ժա մա նակ 
Պա տե րազ մի եւ Ծո վա յին նա խա րա րու թյուն նե րին 
գրա վոր խնդրե ցի մի ջազ գա յին սպոր տա յին մրցում
նե րին մաս նակ ցող սպա նե րի անուն նե րը տալ: Տվյալ 
ժա մա նա կաշր ջա նում կա ռա վա րու թյու նը այս մի ջազ
գա յին մրցում ե րի քա ղա քա կան եւ հա սա րա կա կան 
նշա նա կու թյունն անհ րա ժեշտ չա փով չգնա հա տե լով, 
մրցում ե րին մաս նակ ցե լու հա մար իմ դի մու մին ի պա
տաս խան` ռազ մա կան տե սան կյու նից կա րև ո րու թյու նը 
չնկա տե լով, հա մար ժեք պա տաս խան չտվեց: Այդ ժա
մա նակ Ստամ բու լում մեկ, եր կու ֆուտ բո լա յին ակումբ

ՀԱՅ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԸ 1912 Թ. ՍՏՈԿՀՈԼՄԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐՈՒՄ

Ստոկ հոլ մի հին գե րորդ մի ջազ գա յին օլիմ պի ա կան խա ղե րի պաս տառ նե րից, 1912թ.
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նե րից բա ցի ու րիշ ձև ա վոր ված սպոր տա յին մի ու թյուն
նե րից պա տաս խան չստա ցա...»:3

Ստոկ հոլ մի` 1912թ. օլիմ պի ա կան խա ղե րին հայ 
մարմ ա մար զիկ ու ղար կե լու հար ցի շուրջ բուռն քննար-
կում է ծա վալ վում «Մարմ ա մար զի» էջե րում: Քան զի 
այդ խա ղե րին մաս նակ ցե լը բա վա կա նին ծախ սա տար 
և դժվա րին գործ էր, մի ջոց ներ ձեռ նարկ վե ցին հան գա-
նա կու թյուն կազ մա կեր պե լու հա մար: Այս նպա տա կի 
հա մար «Ար տա վազդ» մարմ ա մար զա կան մի ու թյան 
կող մից կազ մա կերպ վում է հա մա հայ կա կան հան գա նա-
կու թյուն` Վահ րամ Փա փա զյա նին Ստոկ հոլմ ու ղար կե լու 
ծախ սե րը հո գա լու հա մար: Այս գա ղա փարն աջակ ցու-
թյուն է ստա նում «Մարմ ա մար զի» կող մից, որը գրում 
է. «...Հի ա նա լի գա ղա փար, ու կը կար ծենք թէ բո լո րո վին 
աւե լորդ պի տի ըլ լար մի ջազ գա յին Ողիմ բի ա կան խա ղե
րուն քա ղա քակր թա կան բարձր նշա նա կու թիւ նը ի վեր 
հա նել աշ խա տիլ, մեր կար ծի քով, ատոնց մաս նակ ցիլ 
ու զել, կը նշա նա կէ հասկ ցած ըլ լալ մեծ ժո ղո վուրդ նե րուն 
մե ծու թե ան գաղտ նիք նե րէն եւ պատ ճառ նե րէն մին, ու 
անոնց նմա նիլ կամ հա ւա սա րիլ ձգտիլ, նմա նա պէս կը 
նշա նա կէ քա ղա քակր թա կան բարձր իտէ ալ ներ ու նե նալ, 
եւ ճիշդ այս պատ ճա ռաւ է որ մենք այդ իտէ ա լը հա յու թե
ան ապա գա յին հա մար յու սա տու կը գտնենք:

Եթէ մեր զա ւակ նե րուն, եղ բայր նե րուն խրատ կու
տանք միշտ իրենց մէ թէ մտա ւո րա պէս եւ թէ բա րո յա
պէս վեր ան ձե րու հետ տես նու ե լու, ին չո՞ւ նույն բա նը 
մենք ազ գո վին չենք ըներ մե նէ աւե լի մեծ եւ լու սա ւո րե
ալ ազ գե րու հան դէպ: 

Մե զի հա մար Փա փա զե ա նին առա ջին կամ վեր ջին 
ել նե լը երկ րոր դա կան է, կա րև ո րը մաս առ նելն է իբր հայ:

Գ լ ո ւ խ   յ ո թ ե ր ո ր դ

3 Şevki M. Çapan
Türk Sporunda Selim Sıırı 
Tarcan. Ünyay Muğla, 
1999:

Ստոկ հոլ մի մի ջազ գա յին օլիմ պի ա կան խա ղե րի մաս նա կից 
Վահ րամ Փա փա զյա նը: Լու սան կա րը «Մարմ ա մար զից», 1912թ.
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Թող Փա փա զե ան նոյն իսկ վեր ջին ել նէ, բայց հոն 
իբր հայ ներ կա յա ցու ի, կա րեւո րը մեծ ազ գե րու այդ 
հա ւա քոյ թին մէջ հայ անու ան յի շա տա կու իլն է. իրաւ 
է, հայ անու նը գրե թէ երե սուն տա րի նե րէ ի վեր Եւ
րո պա յի շրջա նը ըրաւ իբր կո ղոպ տու ող, սպան նու ող, 
բռնա բա րու ող ազ գի անուն, իբր ար ցուն քի եւ արե ան 
հո մա նիշ, շա տեր մեղք ցան մեր վրայ, բայց մեզ մոռ
ցան, ու հի մա, ժա մա նակ որ կրկին մեր անու նը իրենց 
շրթունք նե րուն վրայ ար տա բե րու ի:

Մենք կու զենք որ քա ղա քա կիրթ աշ խար հը մեզ 
ճանչ նայ մեր ճի գո վը եւ մեր ճի գին մէջ» («Մարմ ա-
մարզ», Բ տա րի, թիւ 2, 1912, յու նո ւար 15):

Ան մասն չմա ցին նաև գա վա ռի հայ կա կան 
ակումբ նե րը: Սե բաս տի ա յի «Պար թև» մարմ ակր թա-
կան ակում բը կես օս մա նյան ոս կի նվի րա բե րեց այս 
նպա տա կի հա մար: Եր կու հայ մար զիկ նե րը սկսում 
են լուրջ մար զում եր անց կաց նել` միջազ գա յին օլիմ-
պի ա կան ստու գա տե սին հա վուր պատ շա ճի պատ-
րաստ վե լու հա մար: Տար բեր հան գա նա կու թյուն նե րի և 
անձ նա կան մի ջոց նե րի հաշ վին Վ. Փա փա զյա նը և Մ. 
Մկրյա նը մա յի սի վեր ջին ժա մա նե ցին Ստոկ հոլմ:

Այս տեղ եր կու հայ մար զիկ նե րը հայտն վե ցին տե-
ղա կան մա մու լի ու շադ րու թյան կենտ րո նում: Ստոկ հոլ-
մում լույս տես նող «Ստա դի ո նը» «Օս մա նե ան մարմ ա
մար զա կան պատ գա մա ւո րու թե ան» խմբագ րա տուն 
այ ցի կա պակ ցու թյամբ մաս նա վոր անդ րա դարձ է 
կա տա րում. Մկրտիչ Մկրյանն այն թարգ մա նա բար 
ներ կա յաց րել է «Մարմա մար զին». «Պա րոն Մկրտիչ 
Մկրե ան, մէկն է այն սա կա ւա թիւ օս ման ցի նե րէն, 
որոնք պի տի մաս նակ ցին Ողիմ պի ա կան մրցում ե

ՀԱՅ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԸ 1912 Թ. ՍՏՈԿՀՈԼՄԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐՈՒՄ

Վահ րամ Փա փա զյա նի հու շագ րու թյան կազ մը
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րուն Ըն կե րակ ցու թե ամբ Սթոք հոլ մի Օսմ. Հիւ պա տո
սա րա նի քար տու ղա րին, որ մարմ ա մար զիկ մըն է, 
երէկ այ ցե լե ցին մեր խմբագ րա տու նը: Պ. Մկրե ան 19 
տա րե կան է, ու սա նող Պոլ սոյ Ռօ պերթ Քօ լե ճի եւ այս 
տա րու ան շրջա նա ւարտ: Պի տի մաս նակ ցի տէ քաթ լօ
նի եւ բէն թաթ լօ նի, աջ ու ձախ ձեռ քե րով սկա ւա ռակ, 
եր կաթ եւ նի զակ նե տե լու մրցում ե րուն: Ան ցե ալ տա
րի, Աթէն քի մեջ բէն թաթ լօ նի մր ցում ե րուն շա հած է: 
Շատ զօ րա ւոր է նա և գօ տե մար տու թե ան մէջ» («Մարմ-
նա մարզ», Բ տա րի, թիւ 13, 1912):

Հայ մար զիկ նե րը, Ստոկ հոլ մում մաս նա կից երկր-
նե րի դրոշ նե րի շար քում չտես նե լով Թուր քի ա յի դրո շը, 
դես պա նա տան միջ նոր դի հետ բո ղոք հայտ նե ցին` նշե-

լով, որ եթե Օս մա նյան կայս րու թյան դրո շը չտե ղադր-
վի մյուս երկր նե րի դրոշ նե րի կող քին, ապա իրենք 
կհրա ժար վեն խա ղե րին մաս նակ ցե լուց: 

Այս առու մով հե տաքրքիր տե ղե կու թյուն ներ է 
հա ղոր դում օլիմ պի ա կան խա ղե րի մաս նա կից Վահ-
րամ Փա փա զյա նը` իր հու շե րում գրե լով. «Երբ առա ւօ
տուն Սթոք հոլմ հա սայ, տե սայ որ փո ղոց նե րը եւ մեծ 
հաստատութիւն նե րը Ողիմ պի ա կան նե րուն մաս նակ
ցող բո լոր մեծ ու փոքր ազ գե րուն դրօ շակներո վը զար
դա րու ած էին, բայց թրքա կա նը ամէն կողմ կը պակ սէր: 

Այս պա րա գան զիս շատ յու զեց. վեր ջա պէս հայ
րե նի քիս` Թուր քի ոյ պաշ տօ նա կան ներ կա յա ցու ցիչն էի 
և ինձ հա մար տե սակ մը նա խա տինք էր հայ րե նի քիս 
հան դէպ ցոյց տրու ած այս տգեղ վե րա բեր մուն քը: 

Ինձ յատ կա ցու ած բնա կա վայրս չգա ցած, ճամ
բոր դու թե ան պա յու սակ նե րը հետս առած, ինք նա շարժ 
մը առի եւ ուղ ղա կի թուրք դես պա նա տու նը գա ցի, զայ
րոյթս յայտ նե լու եւ ան մի ջա պես դար ման մը պա հան
ջե լու հա մար: 

Թուրք Դես պա նին ինք նու թիւնս յայտ նե լէ եւ անոր 
շնոր հա ւո րու թիւն նե րը ըն դու նե լէս ան մի ջա պես յե տոյ, 
ըսի. «Պեյ էֆեն տի, Սթոք հոլ մի մթնո լոր տը ինձ հա մար 
անշն չե լի է, ես պա յու սակ ներս շալ կած կ’ու զեմ կրկին 
հայ րե նիքս վե րա դառ նալ: Ամ բողջ Սթոք հոլմ օտար 
դրօ շակ նե րով զար դա րու ած է, բա ցի թրքա կա նէն եւ 
այս պա րա գան նա խա տինք մըն է ինձ հա մար եւ հայ
րե նի քիս դէմ: Ես հոս կը մամ մի այն այն պայ մա նով 
որ մի ջոց ներ ձեռք առ նէք եւ յա ջո ղինք որ իմ հայ րե նի
քիս դրօշն ալ ծա ծա նի բո լո՜ր միւս ազ գե րուն կող քին»: 

Թուրք Դես պա նը դէմս ար ձան կտրու ե ցաւ... Ու

Գ լ ո ւ խ   յ ո թ ե ր ո ր դ

1912թ. օլիմ պի ա կան 
խա ղե րի կազ մա կեր-
պիչ հանձ նա խում բը
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ՀԱՅ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԸ 1912 Թ. ՍՏՈԿՀՈԼՄԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐՈՒՄ

Ստոկ հոլ մի 
օլիմ պի ա կան 
խա ղե րին 
հաղ թող նե րին 
տրված 
ոս կե մե դալ

Վազ քի մրցում ե րի տե սա րան նե րով լու սան կար չա կան ալ բոմ, Ստոկ հոլմ, 1912թ., ՀՑԹԻ հավաքածու
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Ստոկ հոլ մի մար զա դաշ տը, որ տեղ կա յա ցան Հին գե րորդ մի ջազ գա յին օլիմ պի ա կան խա ղե րը

Օլիմ պի ա կան խա ղե րի բաց ման արա րո ղու թյան և մրցում ե րի տոմ սակ ներ, 1912թ.



151
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Մաս նա կից երկր նե րի մար զիկ նե րի տո ղան ցը` ազ գա յին դրոշ նե րով: Առա ջին պլա նում ԱՄՆ պատ վի րա կու թյունն է: ԱՄՆ Կոնգրեսի գրադարանի հավաքածու

Ստոկ հոլ մի օլիմ պի ա կան խա ղե րի 
պաշ տո նա կան մաս նա կից երկ րի 
պատ վի րա կու թյան ղե կա վա րի կրծքան շա նը

Օլիմ պի ա կան խա ղե րի 
առ թիվ թո ղարկ ված 
կրծքան շան , 1912թ.
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րիշ շատ շա տե րու նման չէր հա ւա տար որ հայ մը այս
քան կը սի րէ, կը յար գէ իր թուրք հայ րե նի քը... Թե րեւս 
այդ պա հուն միտ քէն ալ չան ցաւ, այն պարզ իրո ղու թիւ
նը թէ` Հա յը իր թուրք հայ րե նի քը միշտ սի րած է, բայց 
Թո՛ւրքն է որ չէ սի րած իր օրի նա կե լի օս ման ցի թուրք 
Հա յը եւ զայն հա լա ծած է ամէն տեղ եւ ամէն առի
թով...»:4

Այ նու հե տև նա շա րու նա կում է. «Եւ ար դա րեւ, եր
կու ժամ վեր ջը, թրքա կան դրօ շը ամէն կողմ սկսաւ 
ծա ծա նիլ, շնոր հիւ հայ երի տա սար դի մը, որ քա նի 

Գ լ ո ւ խ   յ ո թ ե ր ո ր դ

4 Վահ րամ Փա փա զյան 
Սէր, Սէր, Սէր, Բեյ րութ, 
1962, էջ 53:

7. Ստոկ հոլ մի մի ջազ գա յին հին գե րորդ օլիմ պի ա կան խա ղե րի բաց ման պաշ տո նա կան արա րո ղու թյու նը, 1912թ.

Օլիմ պի ա կան խա ղե րի 
առ թիվ թո ղարկ ված 
կրծքան շան , 1912թ.

Պատ վի րա կու թյուն նե րի 
տո ղանց քը` օլիմ պի ա կան 
խա ղե րի բաց ման արա րո-
ղու թյան ըն թաց քում

Օլիմ պի ա կան 
խա ղե րի 
պաշ տո նա կան 
ծրա գի րը, 1912թ.
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մը տա րի ներ յե տոյ պի տի լար իրեն նման հայ րենա
սէր ժո ղո վուր դի մը ան թա՜ղ, մի լի ո նա ւո՜ր դի ակ նե րուն 
վրայ... ջար դու ա՜ծ Թուր քէն»:

Վահ րամ Փա փա զյանն օլիմ պի ա կան խա ղե րին 
մաս նակ ցեց 1500 մետր վազ քի մրցում ե րում իր կար-
միր մար զա շա պի կով, որի վրա կար վել էր Թուր քի ա յի 
դրո շը: Պահ պան վել են ար խի վա յին մի քա նի հազ վա-
գյուտ կադ րեր, որ տեղ երև ում է Վ. Փա փա զյա նը մեկ-
նար կի և վազ քի ըն թաց քում: Հատ կան շա կան է, որ 
իրենց մար զա հա գուս տին թուր քա կան դրոշ կա րե լու 
առա ջարկ էր ար վել Շվե դի ա յում Օս մա նյան կայս րու-
թյան դես պա նի կնո ջը: 

Օլիմ պի ա կան խա ղե րի կազ մա կերպ չա կան կո-
մի տեն Թուր քի ա յի դրոշ նե րը զե տե ղեց Ստոկ հոլ մի 
մար զա դաշ տում և փո ղոց նե րում: Այս պի սով, մի ջազ-
գա յին օլիմ պի ա կան խա ղե րի պատ մու թյան մեջ առա-
ջին ան գամ, շնոր հիվ հայ մար զիկ նե րի, բարձ րաց վեց 
նաև Օս մա նյան կայս րու թյան դրո շը: Ավե լի ուշ հայ 
մար զիկ նե րին հա ջող վել էր պար զել, որ, թուր քա կան 
բռնու թյուն նե րին ի պա տաս խան, շվե դա կան կող մը 
չէր ցան կա ցել բարձ րաց նել թուր քա կան դրո շը մաս նա-
կից երկր նե րի դրոշ նե րի շար քում: Հատ կան շա կան է, 
որ պատ վի րա կու թյուն նե րի եր թի ժա մա նակ Օլիմ պի-
ա կան կո մի տեի ներ կա յա ցու ցիչ Սե լիմ Սըր րը Թար-
ջա նը, ով այդ ժա մա նակ գտնվում էր Ստոկ հոլ մում, 
չնա յած նա խօ րոք ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծու-
թյա նը, չներ կա յա ցավ բաց ման արա րո ղու թյա նը` հայ 
մար զիկ նե րի հետ տո ղանց քին մաս նակ ցե լու հա մար: 

Ստոկ հոլ մի օլիմ պի ա կան խա ղե րին մաս նակ ցե-
ցին 28 երկր նե րի 2541 մար զիկ ներ: Այդ օլիմ պի ա կան 

ՀԱՅ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԸ 1912 Թ. ՍՏՈԿՀՈԼՄԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐՈՒՄ

Ֆրան սի ա կան “Excelsior” թեր թի հա տուկ թո ղար կու մը` նվիր ված Ստոկ հոլ մի 
օլիմ պի ա կան խա ղե րին, 1912թ.
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խա ղե րում, բա ցի Օս մա նյան կայս րու թյու նից, առա ջին 
ան գամ հան դես եկան Եգիպ տո սի, Լյուք սեմ բուր գի, 
Պոր տու գա լի ա յի, Սեր բի ա յի և Ճա պո նի ա յի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը: 

Մկրտիչ Մկրյա նը լավ ար դյունք ներ գրան ցեց 
հնգա մար տում և սկա վա ռա կի նե տում մար զա ձև ում 
գրա վեց հին գե րորդ տե ղը, իսկ Վա հրամ Փա փա զյա նը 
1500 մետր վազ քում եզ րագ ծին մոտ ցա վա լի ո րեն վայր 
ընկավ և մրցա նա կա յին տեղ չգրավեց:

Չնա յած հա յազ գի եր կու մար զիկ նե րը մրցա նա-
կա յին տե ղեր չգրավեցին, այ դու հան դերձ նման հե ղի-
նա կա վոր մի ջազ գա յին մրցու թյա նը նրանց մաս նակ-
ցու թյու նը մեծ ար ձա գանք ստա ցավ թե՛ հայ կա կան և 
թե՛ թուր քա կան շրջա նակ նե րում:

Ահա թե ինչ պես է մեկ նա բա նում Վահ րամ Փա-
փա զյանն իր մաս նակ ցու թյու նը Ստոկ հոլ մի օլիմ պի-
ա կան խա ղե րին. «1912ին Ստոք հոլ մի մէջ տե ղի պի տի 

ու նե նա յին Մի ջազ գա յին Ողիմ պի ա կան Մրցում ե րը, 
որոնց մաս նակ ցե լու հրա ւէ րը ստա ցեր էր նա և Թուր
քիա: Բայց թուր քե րը մար զիկ չու նէ ին որ ղրկէ ին, բայց 
հա յե րը ու նէ ին, հա յե րը որո շե ցին հայ մար զիկ ղրկել, 
ներ կա յաց նե լու հսկայ կայս րու թիւ նը եւ յա ջո ղե ցան, ու 
պատ մու թե ան մէջ առա ջին ան գա մը ըլ լա լով Թուր քիա 
կը մաս նակ ցէր այս կար գի Մի ջազ գա յին մրցում ե րու, 
իբ րև ազգ, եր կու հա յե րու շնոր հիւ, ինչ պէս յե տոյ պի տի 
տես նու ի: 

Եր կու հայ մար զիկ նե րը պա տի՜ւ բե րին իրենց հայ
րե նի քին, օգ տա կար եղան իրենց հայ րե նի քին. ան դին` 
քա նի մը տա րի ներ յե տոյ, թուրք ըմ բիշ մը, նոյն երկ
րին մէջ, թուրք ազ գը ան պա տու եց, ար տաք սու ե լով 
Շու է տի սահ ման նե րէն դուրս, ժա մա ցոյց գող ցած ըլ լա
լուն հա մար»:5

«Մարմ ա մարզն» իր հեր թին Շ. Քրի սյա նի հոդ-
վա ծով ոգև ո րու թյամբ անդ րա դառ նում է եր կու հա յազ-

Գ լ ո ւ խ   յ ո թ ե ր ո ր դ

5 Վահ րամ Փա փա զյան 
Սէր, Սէր, Սէր, Բեյ րութ, 
1962, էջ 45:

1500 մետր մրցա վազ քը տար բեր երկր նե րից մար զիկ նե րի մաս նակ ցու թյամբ: Աջից երկ րոր դը Վահ րամ Փա փա զյանն է

Ստոկ հոլ մի օլիմ-
պի ա կան խա ղե րի 
մաս նակ ցի ար ծա թե 
մե դալ, 1912թ.
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գի մար զիկ նե րի` մի ջազ գա յին օլիմ պի ա կան խա ղե րին 
մաս նակ ցե լու փաս տին` գրե լով. «Երբ թուր քե րը իրենց 
բո լոր մի ջոց նե րով եւ ոչ մէ կը կրնան իբր մրցորդ ու
ղար կել, դար ձե ալ Օս մա նյան դրօ շին պա տի ւը բարձր 
բռնե լու պաշ տօ նը եր կու Հա յե րու է որ կը վի ճա կու ի, 
մենք ի հար կէ կ’ու րա խա նանք եւ մեծ յոյս ու նինք թե 
1916ին Պեր լի նի մէջ տե ղի ու նե նա լիք վե ցե րորդ Ողիմ
պի ա կա նին աւե լի մեծ թվով Հա յեր պի տի մաս նակ
ցին» («Մարմ ա մարզ», Բ տա րի, թիւ 12, յու նիս 15, 1912):

Հա ջորդ տա րի նե րին ակ տի վո րեն քննարկ վում էր 
հա ջոր դող մի ջազ գա յին Օլիմ պի ա կան խա ղե րին հայ 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ ու ղար կե լու հար ցը: 1916թ. հա ջորդ 
օլիմ պի ա կան խա ղե րը պետք է տե ղի ու նե նա յին Բեռ լի-
նում, սա կայն վե րա հաս հա մաշ խար հա յին պա տե րազ-
մի պատ ճա ռով չե ղյալ հա մար վեց ին:

Շ. Քրի սյա նը, այս հար ցին անդ րա դառ նա լով, 
գրում է. «...հոս թե րևս աւե լորդ չըլ լայ ըսել թէ ես անձ

ՀԱՅ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԸ 1912 Թ. ՍՏՈԿՀՈԼՄԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐՈՒՄ

«Մարմ ա մար զի» խմբագ րա կա նը` նվիր ված Ստոկհոլմի օլիմ պի ա կան խա ղե րին1912 թ. օլիմ պի ա կան խա ղե րի առի թով թո ղարկ ված հու շա մե դալ, 
ՀՑԹԻ հա վա քա ծու
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Գ լ ո ւ խ   յ ո թ ե ր ո ր դ

Օլիմ պի ա կան խա ղե րի հու շա մե դալ` 
սկա վա ռա կ նե տո ղի պատ կե րով, 1912թ.

Մկրտիչ Մկրյա նը Պոլ սի «Ռո բերտ» քո լե ջի բա կում սկա վա ռա կի նետ ման վար ժու թյուն 
կա տա րե լիս, 1911-1912թթ.: Լուսանկարը՝ «Մարմամարզից»

Թուր քա կան դրո շը Ստոկ հոլ մի օլիմ պի ա կան խա ղե րի մար զա դաշ տում
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նա պէս յա րա բե րու թե ան մէջ սկսած եմ մտնել Ֆրան
սի ա յի, Ամե րի կա յի եւ Անգ լի ոյ մարմ ա մար զա կան 
մի ու թե անց գոր ծա դիր ան դամերէն շա տե րուն հետ. 
ցարդ մի այն ֆրան սի ա կան ըն կե րակ ցու թե ան հա մակ
րե լի քար տուղարէն Պ. Տէ զի րէ Սէէ ստա ցած եմ եր կար 
նա մակ մը` որուն մէջ իր բո լոր հա մակ րու թիւ նը յայտ
նե լով մեր սկսած գոր ծին, կը խօս տա նայ բո լոր կա րե լի 
օժան դա կու թիւն նե րը ընել ի նպաստ մեր շար ժու մին, 
այս պէ սով ի յայտ բե րե լով Ֆրան սի ա յի պէս ազ նու ա
կան երկ րի մի ար ժա նի մէկ զա ւա կը ըլ լա լը» («Մարմ-
նա մարզ», Բ տա րի, թիւ 17, 1912 օգոս տոս 31): 

Շնոր հիվ հայ մար զիկ ներ Վահ րամ Փա փա զյա նի 
ու Մկրտիչ Մկրյա նի` մի ջազ գա յին օլիմ պի ա կան խա-
ղե րում սկիզբ դրվեց հա յազ գի մար զիկ նե րի մաս նակ-
ցու թյա նը` մի ա ժա մա նակ առան ձին էջ բա ցե լով նաև 
թուր քա կան սպոր տի պատ մու թյան մեջ:

ՀԱՅ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԸ 1912 Թ. ՍՏՈԿՀՈԼՄԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐՈՒՄ

Օլիմ պի ա կան խա ղե րի առի թով թո ղարկ ված 
պատ վո գիր, 1912թ.

Ամե րի կա ցի մարմ ա մար զիկ Ռալֆ Ռո զը գնդի հրման վար ժու թյուն կա տա րե լիս: 
Հե տին պլա նում Մկրտիչ Մկրյանն է՝ 128 հա մա րի շա պի կով
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ՀԱՅ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԸ 1912 Թ. ՍՏՈԿՀՈԼՄԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐՈՒՄ



Սի մոն Բէհ լի վա նի պատ մու թյու նը

1880-ական նե րին Սվա զից Պո լիս տե ղա փոխ ված հաղ թան-
դամ հայ պան դուխ տը, ով ծա ռա յում էր Կլա վա նիի դրա մա-
տա նը` որ պես պա հա պան: Օրե րից մի օր, Պո լիս այ ցե լած 
Բա նա նի անու նով նշա նա վոր հույն ըմ բի շի հետ գո տե մար-
տի բռնվե լով, կա րո ղա նում է հաղ թել Եվ րո պա յում հռչակ 
վաս տա կած ըմ բի շին: Երկ րորդ գո տե մար տը, որը պետք է 
կա յա նար նույն վայ րում հա րյու րա վոր հան դի սա տես նե րի 
ներ կա յու թյամբ, ար գել վում է իշ խա նու թյուն նե րի կող մից` 
«Յոյն եւ Հայ ազ գաց մէջ գժտու թե ան որոմ չսեր մա նե լու հե-
ռա տե սու թե ամբ»: Այ նու հե տև Սի մո նը հրա վիր վում է սուլ թա-
նա կան պա լատ` թուրք ըմ բի շի հետ մրցե լու հա մար: Սա կայն 
նա խօ րոք Սի մո նին «կը խրա տեն ու վար ձատ րեն զինք, որ 
իր Սամփ սո նե ան ոյ ժը չա փա ւո րէ եւ յաղ թո ւած ձև ա նայ»: Սի-
մոն Բէհ լի վա նը ստիպ ված են թարկ վում է այդ հոր դոր նե րին 
եւ Սուլ թա նի կող մից պար գև նե րի ար ժա նա նա լով՝ վե րա-
դառ նում է հայ րե նիք: (Թէ ո դիկ. Ամէ նուն տա րե ցոյ ցը, 1915, 
Կ.Պո լիս, 1915, էջ 130-131):

Թուրք ըմբիշ Յուսուֆ Իսմայիլո, ԱՄՆ Կոնգրեսի գրադարանի հավաքածու
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Օս մա նյան կայս րու թյու նում սպոր տի և մարմ ակր թու-
թյան տա րած մանն ու զար գաց մա նը զու գըն թաց խո րա-
նում էր նաև թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյու նը կայս րու-
թյան հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան հա մա րյա բո լոր 
ոլորտ նե րում` հիմ ա կան նպա տակ ու նե նա լով ազ գա յին 
փոք րա մաս նու թյուն նե րի տնտե սա կան, մշա կու թա յին և 
կրթա կան առա ջա տար դիր քե րի դեմ պայ քա րը և նրանց 
դուրսմ ղում այդ ոլորտ նե րից: Երիտ թուրք ազ գայ նա մոլ 
կա ռա վա րող նե րի այս քա ղա քա կա նու թյան հիմ ա կան 
նպա տա կը թուր քա կան տար րի գե րա կա յու թյան ապա-
հո վում էր Օս մա նյան կայս րու թյու նում:1

Այդ քա ղա քա կա նու թյունն իր ար տա հայ տու թյունն 
ստա ցավ նաև սպոր տի և մարմ ակր թու թյան ոլոր-
տում: Նման մրցակ ցող ազ գայ նա կա նու թյան 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 երև ան 
եկած ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան երև ույթ նե րը, ինք-
նաքն նա դա տու թյունն ու նույ նիսկ մրցակ ցու թյան ժա-
մա նակ տե ղի ու նե ցած բա խում ե րը:

Երիտ թուր քե րի ազ գայ նա մոլական քա ղա քա կա-
նու թյան և դրա հե տև ան քով ազ գայ նա մոլ տրա մադ-
րու թյուն նե րի սրաց մա նը հա մըն թաց սպոր տը և ֆի-
զի կա կան կրթու թյու նը դիտ վե ցին որ պես թուր քա կան 
ազ գա յին ինք նու թյան ձև ա վոր ման և ձև ա կերպ ման 
կա րև որ ատաղձ և հա մախմ բող մի ջոց:

Հատ կան շա կան է, որ մար զա կան ակումբ նե րն ու 
մի ու թյուն նե րը` որ պես հա սա րա կա կան կյան քի ինք նու-
րույն հաս տա տու թյուն ներ, որո շա կի ո րեն սահ մա նա-

Գ լ ո ւ խ   ո ւ թ ե ր ո ր դ

ՍՊՈՐՏԸ ԵՎ ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

1 James Bryce. 
The Treatment of Armenians 
in the Ottoman Empire, 
1915-1916. London, JOSEPH 
CAUSTON & SONS, 1916. 
P. 3.

Հայ ըմբիշ Սիմոն 
փեհլիվանի լուսանկարը 
Թէոդիկի «Ամէնուն 
տարեցոյցից»



160

փա կե լով պե տու թյան վե րահս կո ղու թյան մե նաշ նոր հը, 
ստեղ ծում էին ան հատ նե րից ու խմբե րից բաղ կա ցած 
մար մին ներ, որ տեղ պե տու թյու նը պա հանջ նե րի ու շա հե-
րի մի անձ նյա ար տա հայ տո ղը չէր: Երիտ թուր քե րի պա-
րա գա յում, սա կայն, այդ վե րահս կո ղու թյան մե խա նիզ մը 
դրսև որ վեց իթ թի հա տա կան նե րի կող մից նոր ակումբ-
նե րի ստեղծ ման կամ ար դեն իսկ գոր ծող ակումբ նե րը 
գլխա վո րե լով դրանց նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն 
հաս տա տե լու տես քով: Ան կաս կած, թուր քա կան գաղտ-
նի ոս տի կա նու թյունն ու շի ու շով հե տև ել է նաև հայ կա կան, 
հու նա կան և այլ ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից 
կազմ ված ակումբ նե րի գոր ծու նե ու թյա նը` դրանց գո յու-
թյու նը դի տե լով որ պես լուրջ մար տահ րա վեր:

XX դա րի սկզբին տե ղի ու նե ցած պա տե րազմ ե-
րում կրած պար տու թյուն նե րը և տա րած քա յին կո րուստ-
նե րը ծանր հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյուն գոր ծե ցին 
օս մա նյան մահ մե դա կան մե ծա մաս նու թյան վրա` լուրջ 
քննարկ ման առար կա դարձ նե լով դրանց պատ ճառ նե-
րի ու հե տև անք 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 ակր թու թյու նը և սպոր տա յին կյան քի զար-
գա ցու մը թուր քե րի շրջա նում դիտ վե ցին կա րև որ ու 
որո շիչ մի ջոց` մրցակ ցող ու հաղ թա կան «նոր թուր քի» 
կեր պա րը ձև ա վո րե լու հա մար: 

Այս զար գա ցում ե 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 ակր թու թյան 
զար գաց ման ու սկա ու տա կան շարժ ման տա րած ման 
մի ջո ցով նոր սե րունդ կրթե լու և պե տա կա նու թյան 
հզո րաց ման գոր ծին նպաս տե լու առում ե րով: Դրանք, 

Գ լ ո ւ խ   ո ւ թ ե ր ո ր դ

Թուր քա կան 
բանակում ծառայող 
հայ զինվորներ: 
Լուսանկարը 
«Ժամանակ» թերթից, 
1913թ.

Օսմանյան բանակի 
զմյուռնիահայ սպաներ, 
1914-1915թթ.
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հա մա րյա չհատ վե լով, զու գա հեռ զար գա ցող շար ժում-
ներ էին, որոնք, գոր ծե լով ու հիմ ա վոր վե լով լի ո վին 
բև ե ռա ցած պայ ման նե րում, այդ կերպ ուր վագ ծում էին 
այս ոլորտ նե րում գո յու թյուն ու նե ցող առան ձին` հայ-
կա կան և թուր քա կան օրա կար գե րի առկա յու թյու նը: 

Պետք է նշել, որ 1908թ. երիտ թուր քա կան հե ղաշր-
ջու մից հե տո հայ կա կան մամուլում բա վա կան հաճախ 
օգ տա գործ վող «հայ րե նիք» կամ «ծա ռա յու թյուն հայ-
րե նի քին» եզ րույթ ներն ուղ ղա կի վե րա բե րում էին Օս-
մա նյան կայս րու թյա նը, սա կայն ավե լի ուշ «հայ րե-
նիք» հաս կա ցու թյու նը կրեց վե րա ցա կան և ան հաս ցե 
բնույթ` վե րած վե լով երև ա կա յա կան ու չմաս նա վո րեց-
ված մի հաս կա ցու թյան:

1911թ. Օս մա նյան կայս րու թյան քրիս տո նյա հպա-
տակ ներն իրա վունք ստա ցան ծա ռա յե լու թուր քա կան 
բա նա կում, և հա յազ գի սպա նե րի առա ջին շրջա նա-
վարտ ներն ար դեն իսկ իրենց մաս նակ ցու թյու նը բե-
րե ցին ու աչ քի ըն կան 1912-1913թթ. Բալ կա նյան պա-
տե րազմ ե րում: Հայ կա կան մար զա կան շրջան նե րին 
ևս խորթ չէր այն մո տե ցու մը, որ սպոր տի և մարմ ա-
մար զու թյան մի ջո ցով առողջ 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 յու թյա նը 
նա խա պատ րաս տե լուն: Այս առու մով «Մարմ ա մարզ» 
հան դե սի խմբա գիր Շա վարշ Քրի սյա 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 ա մար զի և 
զինուո րա կան տար րա կան շար ժու ձև ե րուն վար ժու-
թիւն նե րը: Զի նու ո րու թե ան ատեն նո րա կոչ զի նու ո րի 
մը ամէ նէն աւե լի նե ղու թիւն պատ ճա ռող խնդի րը կար-
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Շավարշ Քրիսյանի խմբագրականը «Մարմամարզ» թերթում, 1911թ.
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գա պա հու թե ան ոգին է, միւս մե քե նա կան շար ժում ե-
րը շատ դիւ րու թե ամբ կ’ըմբռ նու ին: 

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 ապա գայ զի նու որ ցու ներ` որոնք 
ժպտե րես պի տի պա տաս խա նեն զօ րա կո չին, և որոնք 
անուղ ղա կի կեր պով պատ ճառ պի տի ըլ լան զի նու ո րա-
կան ծա ռա յու թե ան տև ո ղու թե ան նու ազ ման» («Մարմ-
նա մարզ», Ա տա րի, թիւ 2, մարտ, 1911):

Գ լ ո ւ խ   ո ւ թ ե ր ո ր դ

Հայ մարմ ա մար զիկ 
Տատ Տա տյա նը: 
Լու սան կա րը 
«Մարմ ա մար զից», 
1912թ.

Հայ մարմ ա մար զիկ 
Հով հան նես Սի նա նյա նը 
Ամա սիա քա ղա քից: 
Լու սան կա րը 
«Մարմ ա մար զից», 
1912թ.

Թուրք մարզիկների ու սկաուտների խմբակային լուսանկար 
«Իդման» թերթի կազմին, 1913թ.
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Օսմանյան բանակի սպաներ և շվեդական մարզանքի ուսուցիչներ: Ձախից երկրորդը Սելիմ Սըրրը Թարջանն է, իսկ կենտրոնում կանգնածը՝ Շ. Քրիսյանը: 
Լուսանկարը «Մարմամարզից», 1912թ.
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կու թյան դա սըն թաց նե րը դարձ րեց պար տա դիր բո լոր 
թուր քա կան վար ժա րան նե րում: Ավե լին` պա տե րազ մից 
առաջ երիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը Լոն դո նից 
հա տուկ մաս նա գետ ներ հրա վի րեց` սկա ու 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 էու թյանն ու նպա-
տակ նե րին ծա նո թա նա լու հա մար: Կա րև ո րե լով սկա-

Մեկ այլ տեղ, անդ րա դառ նա լով սկա ու տա կան 
երդ մա նը, Շ. Քրի սյա նը գրում է. «Մեր եր դու մը շատ 
կարճ պի տի ըլ լայ, այդ եր դու մը կպար տադ րէ` պա տո-
ւոյ վրայ երդ նուլ ազ գին ու հայ րե նի քին որև է կեր պով 
օգ տա կար ըլ լա լու, ես այժմ այս եր դու մը գի տակ ցօ րէն 
կ’ընեմ, այս եր դու միս տակ կը ստո րագ րեմ...»:2 

Որ պես այս գոր ծըն թա ցի շա րու նա կու թյուն` օս-
մա նյան կա ռա վա րու թյու նը ֆի զի կա կան դաս տի ա րա-

Գ լ ո ւ խ   ո ւ թ ե ր ո ր դ

2 «Մարմ ա մարզ», Գ 
տարի, թիւ 1, յունուար, 
1913:

Անգ լի ա յում 
ու սում ա ռու թյուն 
ստա ցած հայ մար-
զիկ Սե րով բե Արև-
յա նը: Լու սան կա րը 
«Մարմ ա մար զից», 
1912թ.

Հայ մարմ ա մար զիկ 
Եր վանդ Տե րու նյա նը: 
Լու սան կա րը «Մարմ-
նա մար զից», 1912թ.
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ու տա կան շար ժու մը ապա գա զին վոր ներ և սպա ներ 
պատ րաս տե լու գոր ծում` Էն վեր փա շան դար ձավ թուրք 
բոյս կա ու տա կան կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րը:

Երիտ թուր քե րի ջան քե րով ստեղծ ված առա ջին 
զուտ թուր քա կան սպոր տա յին կազ մա կեր պու թյուն-
նե րը կի սա ռազ մա կա նաց ված կա ռույց ներ էին, որոնց 
հիմ ա կա նում ան դա մակ ցում էին Բալ կա նյան և թուրք-
իտա լա կան պա տե րազմ ե րին մաս նակ ցած զին վո-
րա կան նե րը: Այդ պի սի կազ մա կեր պու թյուն նե րից էր 
«Թուր քա կան ու ժի մի ու թյու նը» (Türk Gücü Cemiyeti), 
որը ստեղծ վեց 1913թ. ամ ռա նը, և որը նպա տակ ու ներ 
զար գաց նե լու ֆի զի կա կան կրթու թյու նը և սպոր տա-
յին մար զա ձև ե րը թուրք երի տա սար դու թյան շրջա նում: 
Այս կազ մա կեր պու թյան մաս նա ճյու ղե րը բաց վե ցին 
ոչ մի այն Ստամ բու լում, այ լև կայս րու թյան մյուս քա-
ղաք նե րում: Դրանց գոր ծու նե ու թյու նը հիմ ա կա նում 
նպա տա կա ուղղ ված էր «բա րե լա վե լու թուր քե րի առող-
ջա կան վի ճա կը, թար մաց նե լու նրանց ֆի զի կա կան զո-
րու թյու նը և աճեց նե լու ակ տիվ սե րունդ ներ, ով քեր դի-
մաց կուն կլի նեն դժվար ժա մա նակ նե րի հա մար»:3 

Առա ջին աշ խար հա մար տի նա խօ րյա կին երիտ-
թուրք ազ գայ նա կան ներ Զիա Գյո քալ փի և ռազ մա կան 
նա խա րար Էն վեր փա շա յի ջան քե րով ստեղծ վեց մեկ այլ 
մարմ ա մար զա կան կազ մա կեր պու թյուն` «Օս մա նա-
կան ու ժի ըն կե րակ ցու թյու նը» (Osmanl1 Güç Dernekleri), 
որը գրե թե նույն նպա տակ ներն էր հե տապն դում, ինչ 
նա խոր դը: Մարմ ակր թու թյան և սպոր տի զար գա ցում 
առա վել ար դյու նա վետ դարձ նե լու հա մար ռազ մա կան 
նա խա րար Էն վեր փա շան Գեր մա նի ա յից մաս նա գետ-
ներ հրա վի րեց Պո լիս` սպոր տա յին և մարմ ակր թու-
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2 Cüneyd Okay. Sport 
and Nation-Building: 
Gymnastics and Sport in 
the Ottoman State and the 
Committee of Union and 
Progress, 1908-18, “The 
International Journal of 
the History of Sport”, Vol. 
20, No. 1¦ (March 2003). 
P. 153.

«Մարմամարզ» հանդեսի 1912թ. հունվարյան համարներից մեկի կազմը՝ թուրք ըմբիշների պատկերներով
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թյան ոլոր տում աշ խա տանք ներ տա նե լու հա մար: Այդ-
պի սի հրա վի րված մաս նա գետ նե րից էր ֆոն Հոֆ ֆը, ով 
1916թ. ապ րի լին ստեղ ծեց «Երի տա սար դա կան ըն կե-
րակ ցու թյուն ներ» կազ մա կեր պու թյու նը, որի փոխ նա-
խա գա հը, ի դեպ, դար ձավ Սե լիմ Սըր րը Թար ջա նը:4

Այս ըն կե րակ ցու թյու նը գոր ծում էր եր կու առան ձին 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջո ցով, որոն ցում ընդգրկ-
ված էին տա րի քա յին տար բեր խմբե րի երի տա սարդ-
ներ. «Ու ժեղ նե րի ըն կե րակ ցու թյան» (Gürbüz Derneği) 
մեջ` 12-ից 17 տա րե կան պա տա նի նե րը և «Առողջ նե րի 
ըն կե րակ ցու թյան» (Dinç Derneği) մեջ` 17-ից բարձր երի-
տա սարդ նե րը: Այս կազ մա կեր պու թյուն նե րը կոչ ված էին 
թուրք երի տա սարդ նե րին, մին չև նրանց զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյու նը, տալ անհ րա ժեշտ գի տե լիք ներ մարմ-
նակր թա կան ու նա կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: «Երի-
տա սար դա կան ըն կե րակ ցու թյուն նե րի» ցան ցը շատ 
արագ տա րած վեց կայս րու թյան տա րած քով մեկ` կարճ 
ժա մա նա կում ստեղ ծե լով 706 մաս նա ճյուղ, որից 351-ը` 
քա ղաք նե րում, իսկ 355-ը` նա հանգ նե րում: Երիտ թուր-
քա կան կու սակ ցու թյան առաջ նորդ ներն իրենց ակ տիվ 
մաս նակ ցու թյունն էին բե րում թուր քա կան մար զա կան 
ակումբ նե րի կազ մա կերպ ման գոր ծում` աջակ ցու թյուն 
ցու ցա բե րե լով դրանց գոր ծու նե ու թյանն ու թուրք մար-
զիկ նե րի մաս նակ ցու թյա նը տար բեր մի ջազ գա յին ու 
տե ղա կան մրցում ե րին ու առաջ նու թյուն նե րին: Ի դեպ, 
Էն վեր փա շան ան ձամբ հան դես էր գա լիս քա րոզ չի դե-
րում` երի տա սար դա կան այս կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ան դամ ե րին «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կու-
սակ ցու թյանն ան դա մակ ցե լու կո չե րով:5

Սպոր տը, մարմ ակր թու թյունն ու սկա ու տա կան 

Գ լ ո ւ խ   ո ւ թ ե ր ո ր դ

4 Cüneyd Okay. Sport and 
Nation-Building. P. 154.

5 Cüneyd Okay 
Sport and Nation-Building. 
P. 154.

Էնվեր փաշա, 
թուրք սկաուտների 
սկաուտապետ: 
Լու սան կա րը 
«Իդման» թերթից, 
1913թ.

Թուրքական «Ալթայ» 
ակումբի զինանշանով 
կրծքանշան



167

շարժ ման գա ղա փա րա խո սու թյան ներ մու ծու մը և հար-
մա րե ցու մը օս մա նյան իրա կա նու թյա նը երիտ թուր քե րի 
կող մից գոր ծի դրվե ցին՝ այ լազ գի նե րից զատ վե լու և 
թուրք ազ գի ինք նու թյան ձև ա կերպ ման ու հա վա քա կա-
նու թյան ամ րապնդ ման հա մար: Այս հան գա ման քը շատ 
կա րև որ մի դրվագ է հե տա գա մի քա նի տա րի նե րի ըն-
թաց քում քրիս տո նյա փոք րա մաս նու թյուն նե րի նկատ-
մամբ ցե ղաս պա նու թյան քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման 
և իրա 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 առանձ-
նա ցում և օտա րում` որ պես կա րև որ պայ ման հե տա գա 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կի րառ ման հա մար:

Հայ կա կան և թուր քա կան ակումբ նե րի և թի մե րի 
անուն նե րը ևս ցու ցիչ են ազ գայ նա կան տրա մադ րու-
թյուն նե րի զար թոն քի առու մով և ակն հայ տո րեն ազ դա-
րա րե ցին ան ցյա լի հե րոս նե րի և «պատ մու թյան մուտ քը» 
սպոր տի աս պա րեզ: Այս պես, հայ կա կան ֆուտ բո լա յին 
թի մե րը և ակումբ նե րը կրում էին հայ թա գա վոր նե րի կամ 
հին հայ կա կան դի ցա րա նի աստ ված նե րի անուն ները: 
Պա կաս կա րև որ չէր նաև աշ խար հագ րա կան անուն նե-
րի կի րա ռու մը, որը ժա մա նա կի ըն թաց քում սրա նա լու էր 
մրցակ ցու թյան պայ ման նե րում` լրա ցու ցիչ խթան հան դի-
սա նա լով «մենք»-ի ու «նրանք»-ի հա կադ րու թյա նը: 

Սկա ու տա կան շարժ ման` որ պես մարմ ակր-
թա կան և սպոր տա յին կյան քի բաղ կա ցուց չի, ի հայտ 
գա լը տար բեր ըն կա լում եր և մեկ նա բա նու թյուն ներ 
առա ջաց րեց հայ կա կան և թուր քա կան իրա կա նու թյան 
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, 
որի նպա տակն ապա 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 ապա հո վե լու հա մար: Ի հա կադ-
րու թյուն դրա` հայ կա կան մո տեց մա նը բնո րոշ էր այս 
շար ժու մը դի տել որ պես առողջ սե րունդ դաս տի ա 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 ցի ա կան և ռազ մա-
կա նաց ված մո տե ցում ե րի հա մակ ցու թյունն առա վել 
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Շավարշ Քրիսյան: 
Լուսանկարը
«Հայ սկաուտ» թերթից, 
1920թ.
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բնո րոշ էր Առա ջին աշ խար հա մար տի նա խօ րե ին եվ-
րո պա կան երկր նե րում տա րա ծում ստա ցած այս շարժ-
մա նը: Ռազ մա կա նաց ված հա սա րա կու թյան ստեղծ-
ման գոր ծում մարմ ակր թու թյունն ու սպոր տը կոչ ված 
էին ապա հո վե լու վրե ժի, անձ նա զո հու թյան և նոր հե-
րո սա կա նու թյան պատ մու թյան կեր տու մը:

Թուր քա կան «Իդ ման» մար զա կան պար բե րա-
թեր թի առա ջին հա մա րում դրա ար տո նա տեր Ջա մի 
բե յը նման թերթ տպե լու նպա տա կին անդ րա դառ նա-
լիս ուղ ղա կի ո րեն նշում է. «... աջակ ցել երի տա սար դու-
թյա նը, ով քեր հե տաքրքր ված են ֆի զի կա կան կրթու-
թյամբ... որը կա րև որ նպա տակ է մեր եր կի րը փրկե լու 
հա մար»:6 Մեկ այլ թուրք հե ղի նակ` Բուր հա նեդ դին 
բեյն իր «Թույլ ցե ղը» վեր նագ րով հոդ վա ծում, դա-
տա փե տե լով թուրք օս մա նցի նե րին` որ պես լա վա գույն 
օրի նակ թույլ ցե ղի, գրում է. «Թույլ ցեղ, թույլ մար մին 

Գ լ ո ւ խ   ո ւ թ ե ր ո ր դ

Թալեաթ փաշայի 
լուսանկարը «Իդման» 
թերթում, 1914թ.: 
Լուսանկարի 
բացատրագրում 
Թալեաթը 
ներկայացված է 
որպես սկաուտական 
կազմակերպությունների 
պատվավոր նախագահ

Թուրք մարզիկների ու սկաուտների լուսանկարներ երիտթուրքական կուսակցության անդամերի հետ, մասնավոր հավաքածուներ
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և որ պես հե տև անք թույլ հաս կա ցո ղու թյան, մտա վոր 
ու ժի պա կաս, ան բա րո յա կա նու թյուն, կամ քի բա ցա կա-
յու թյուն և այլն...»:7

Մեկ այլ հե ղի նակ «Իդ ման» թեր թի «Մի այն ֆուտ-
բո՞լը» հոդ վա ծում քննա դա տե լով թուրք մար զիկ նե րին 
Պոլ սում կա յա ցած մար զա կան մրցում ե րում ան հա-
ջող ելույ թի հա մար, որ տեղ զի ջել էին հա յե րին, գրում 
է. «Ավե լին քան հի աս թա փե ցու ցիչ է, որ վազ քի մրցույ-
թում առա ջի նը եղավ հա յը, երկ րոր դը` հույ նը, եր րոր դը` 
սեր բը և մի այն չոր րոր դը եղավ թուր քը»: Նույն հոդ վա-
ծում, մեկ նա բա նե լով հե ծան վա վազ քի մրցույ թը, որին 
մաս նակ ցել էր մի այն մեկ թուրք մար զիկ, և հաղ թել էր 
ազ գու թյամբ հայ հե ծան վոր դը, հոդ վա ծա գի րը շա րու-
նա կում է. «Եվ հե տև ան քը եղավ այն, որ մրցույ թում 
հաղ թեց հայ երի տա սար դը, ով հե տա գա յում ավե լին 
արեց. նա իր լու սան կա րը «Թուր քի ա յի հե ծան վա վազ-
քի չեմ պի ոն» վեր նագ րով տպագ րեց Ֆրան սի ա յի ամե-
նա հե ղի նա կա վոր սպոր տա յին պար բե րա կա նում: Եվ 
նա դրա իրա վուն քը ու ներ անե լու»:8

Այ լազ գի նե րի առ կա յու թյու 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 բա ցա ռում էր իս կա-
կան ազ գա յին դեմք ու նե ցող թիմ ձև ա վո րե լու հա մար: 
Այդ պատ ճա ռով քննա դա տու թյան 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 իրենց կազմ այ լազ գի ներ 
ընդգր կե լու հա մար: Բուր հա նեդ դին բե յը, անդ րա դառ-
նա լով այս հար ցին, գրում է. «..այ լազ գի նե րի մաս նակ-
ցու թյու նը կա րող է կոր ծա նա րար լի նել, քա նի որ նման 
թի մը չի կա րող կոչ վել իր ամ բող ջու թյամբ որ պես թուր-

քա կան թիմ: Եթե անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել թուր քե րից 
բաղ կա ցած թիմ` Թուր քի ան ներ կա յաց նե լու հա մար, 
ապա 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»:9

Մեկ այլ հե տաքր քիր դրվագ էր այս հրա պա րա-
կու մից մեկ տա րի առաջ` 1912թ. ամ ռա նը, Ստոկ հոլ մի 
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7 Նույն տեղում, էջ 36-37:

8 Նույն տեղում, էջ 41-42:
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մի ջազ գա յին օլիմ պի ա կան խա ղե րին հա յե րի մաս նակ-
ցու թյու նը, որն առանձ նա հա տուկ ար ձա գանք ու նե ցավ 
հատ կա պես մար զիկ նե րի ազ գա յին պատ կա նե լու թյան 
առու մով: Այս ուղ ղու թյամբ թուրք մար զիկ Սե լիմ Սըր րը 
Թար ջա նի ջան քերն ազ գու թյամբ թուրք մար զիկ Ստոկ-
հոլմ ու ղար կե լու ուղ ղու թյամբ տա պալ վե ցին: Թար ջա նը 
մար զա կան մրցակ ցու թյու նը տես նում էր նաև որ պես 
ռազ մա կան մրցակ ցու թյան աս պա րեզ, որ տեղ մաս նա-
կից երկր նե րը սպոր տա յին հա ջո ղու թյուն նե րով պետք է 
ի ցույց դնե ին իրենց առա վե լու թյուն նե րը մրցա կից նե րի 
նկատ մամբ: Իր հրա տա րա կած մար զա կան հան դե սում, 
ներ կա յաց նե լով տար բեր պե տու թյուն նե րի ու ազ գեր 
ներ կա յաց նող մար զիկ նե րի հան դի սա վոր եր թը և նրանց 
ազ գա յին դրոշ նե րի առ կա յու թյու նը մար զա դաշ տում, նա 
ան թա քույց նա խան ձով գրում է. «...Քսա նը վեց զա նա-
զան ազ գե րու ամե նէն ընտ րե ալ զա ւակ նե րը հոն էին, մի-
այն մե նէ հետք չկար: Ցա ւէս աչ քերս լե ցու ե ցան: Ժա մա-
նա կին «Թուր քե րուն պէս քաջ» խօս քը Եւ րո պա ցի նե րուն 

առա ծի տեղ ըն դու նել տու ած խո շոր Օս մա նե ան կայս-
րու թիւ նը, այ սօր ու ժի անու նով եղած մրցու մի մը մէջ իր 
գո յու թե ան հետ քը ան գամ չու ներ: Ի՜նչ ցա ւա լի ան կում. 
մենք տա րի նե րէ ի վեր ամէն բան կա ռա վա րու թե նեն 
սպա սե լու վար ժու ած ըլ լա լով, այս խո շոր հաս տա տու-
թե ան քա նի մը Թուրք մարմ ա մար զիկ ներ տա նե լու հա-
մար բնա կա նա բար կա ռա վա րու թե ան դի մե ցի, սա կայն 
վիշտս մէ կուն հասկց նել կա րե լի չե ղաւ. իսկ ամե նէն ցա-
ւա լին պա տե րազ մա կան նա խա րա րու թե ան 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 թե-
ան խորհր դա կան Ֆու ատ Փա շա ըսաւ. «Զին ւո րա կան 
տե սա կէ տէն կա րև ո րու թե նէ զուրկ ըլ լա լով, ոս տի կան 
ղրկե լու պէտք չկայ»: Մարդ այս պա տաս խա նին առ ջև 
ինչ պէ՜ս չի յու սա հա տի: Սա կայն, Ողիմ բի ա կան Խա ղե-
րուն ամե նէն առա ջին կա րև ո րու թիւ նը զին ւո րա կա նու-
թե ան տե սա կէ տէն էր, եւ ասի կա հասկց նե լու հա մար` 
Գեր մա նիա մէկ զօ րա ւար եւ վեց ոս տի կան, Ֆրան սա մէկ 
հա զա րա պէտ եւ հինգ ոս տի կան, Ռու սիա մէկ զօ րա վար 
եւ երե սուն ոս տի կան, Իտա 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 ըսել կը բա ւէ: Ապա գայ 
պա տե րազմ ե րը պար զա պէս սբօ ռի մրցու մէ մը տար բեր 
բան մը չըլ լա լը են թադ րող ազ գե րուն հա մար Ողիմ բի ա-
կան խա ղե րու էու թիւ նը հասկ նալ դժու ար չէ»: («Մարմ-
նա մարզ», Բ տա րի, թիւ 18, սեպ տեմ բեր 15, 1912):

Հայ կա կան կող մի պա տաս խա նը չու շա ցավ, և 
այս տո ղե րին «Մարմ ա մար զում» պա տաս խա նեց 
հան դե սի խմբա գիր Շա վարշ Քրի սյա նը: Նրա «Մեր 
պա տաս խա նը» վեր նագ րով հոդ վա ծը, փաս տո րեն, 
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Թուրք պատանիներ՝ 
սկաուտական 
և զինվորական 
համազգեստով: 
Լուսանկարը՝ 
ամերիկյան մամուլից 
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սպոր տա յին թե մա յի շուրջ ազ գայ նա կան մրցակ ցու-
թյան բա նա վեճ ծնեց, որն, ան կաս կած, չէր կա րող 
ան հե տև անք մալ և որո շա կի ո րեն նպաս տեց եր կու 
կող մե րի մի ջև հա րա բե րու թյուն նե րի խզմա նը և բև ե-
ռաց մա նը: Այս պի սով, մարմ ա մար զու թյան և սպոր-
տա յին մրցակ ցու թյան օրի նա կով ակն հայտ է դառ նում 
Օս մա նյան կայս րու թյու նում թուր քա կան ազ գայ նա-
մո լու թյան սրա ցու մը, հատ կա պես կայս րու թյու նը մի-
ջազ գա յին առաջ նու թյուն նե րում ներ կա յաց նող մար-
զիկ նե րի էթ նիկ պատ կա նե լու թյան և նրանց ու նե ցած 
հա ջո ղու թյուն նե րի հար ցի շուրջ: 

Կայս րու թյան տար բեր հատ ված նե րում կազ մա-
կերպ ված սպոր տա յին կյան քի զար գա ցում ու մրցույթ-
նե րի անց կա ցու մը որո շա կի ո րեն նպաս տե ցին հա սա-
րա կու թյան ներ սում որո շա կի բև ե ռաց մանը՝ դառ նա լով 
քա ղա քա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող խնդիր ներ, թեև 
կա յին նաև բա ցա ռու թյուն ներ, երբ հայ մար զի չը հրա-
վիր վում էր թուր քա կան վար ժա րան նե րում մարմ ա-
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 աշա կերտ նե րի 
և մար զիկ նե րի դաշ տա հան դես նե րին:

Հայ կա կան կող մից սպոր տա յին մրցակ ցու թյան 
շուրջ բա նա վե ճը ևս կրում էր ազ գայ նա կան բնույթ, 
մաս նա վո րա պես թուր քա կան, հու նա կան և մյուս հա-
ման ման ակումբ նե րի նկատ մամբ հայ մար զիկ նե րի ու 
ակումբ նե րի հաղ թա նա կը, դրանք ներ կա յաց նե լով որ-
պես բնա կան` վեր դա սե լով հայ  մար զիկ նե րի ու նրանց 
ռե կորդ նե րի նշա նա կու թյու նը: 

Այս պես, Զմյուռ նի ա յում կա յա ցած ֆուտ բո լա յին 
մրցում ե րում «Հայ որ սոր դաց ակում բի» ֆուտ բո լա-
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Շա վարշ Քրի սյա նի պա տաս խան հոդ վա ծը Սե լիմ Սըր րը Թար ջա նի 
հրա պա րա կու մին, «Մարմ ա մարզ», 1912թ.
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յին թի մը հաղ թում է հու նա կան «Պե լոպս» թի մին, ին չը 
հայ կա կան կող մից մեկ նա բան վում է հե տև յալ կերպ. 
«...Մենք այ սօր մեր շնոր հա ւո րու թիւն նե րը կուղ ղենք 
Իզ մի րի հա յու թե ան, և մա նա ւանդ կը մաղ թենք որ 
ամէն տեղ ուր որ հա յեր կը գտնու ին, ան պա կաս ըլ լան 
նա և օժան դա կող ներ ու մենք հի մա կուց վստահ ենք թէ 
Հայ ցե ղին ող նա շա րը եղող երի տա սար դու թիւ նը, ինչ-
պէս ու րիշ ամէն բա նի մէջ, սբօր դա կան մրցում ե րու 
մէջ ալ յաղ թա նա կը պի տի խլէ ու այդ օրէն պի տի սկսի 
հա յու թե ան հա մար տար բեր ապ րե լա կերպ մը, տար-
բեր կա ցու թիւն մը, տար բեր վե րա բեր մունք մը օտար-
նե րէ, եւ հարկ կա՞յ աւելց նե լու, նա և տար բեր ապա գայ 
մը» («Մարմ ա մարզ», Բ տա րի, թիւ 7, ապ րիլ 1, 1912):

1912թ. սեպ տեմ բե րի 2-ին Գա տը գյու ղի «Յու նի ոն» 
ակում բի դաշ տում տե ղի ու նե ցան «Ֆե ներ բահչե» ակում-
բի կող մից կազ մա կերպ ված մի ջազ գային մրցումեր` 
հայ կա կան, թուր քա կան և հու նա կան ակումբ նե րի ու մար-
զիկ նե րի մաս նակ ցու թյամբ: Այս մրցում ե րին ներ կա էին 
մայ րա քա ղա քի թուր քա կան հա սա րա կու թյան տարբեր 
խա վե րը և հատ կա պես զին վո րա կա նու թյու նը, որոնք, 
օգտ վե լով Բայ րա մի տո նե րից, «...փու թա ցած էին գալ եւ 
քա ջա լե րել հան դես մը` որուն մէջ այն պէս կը կար ծու էր 
որ թուրք մար զիկ նե րը առա ջին պի տի ել նէ ին, ի յայտ բե-
րե լով իրենց չորս տա րու ան աշ խա տու թե ան պտու ղը»: 
Այ նու հե տև «Մարմ ա մարզն» ավե լաց նում է. «...Թուրք 
մար զիկ նե րուն վրայ դրու ած ակն կա լու թիւն նե րը ի դե րև 
ելան, որով հե տեւ գրե թէ բո լոր մրցում ե րուն մէջ ալ Հա յե-
րը առաջ նու թիւ նը խլե ցին ներ կա նե րուն` բայց մա նա ւանդ 
ներ կայ Հա յե րուն բուռն ծա փա հա րու թե անց մէջ... 

Ինչ պէս ար դէն ար դիւնք նե րէն կը տես նու ի, Հա յե-
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Նշանավոր հույն մարզիկ Մորիս Տերիազը: Լուսանկարը «Մարմամարզ» 
թերթից, 1912թ.
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րը գե րա զան ցա պէս առա ջին հան դի սա ցած են. իրաւ 
է թէ իրենց րէ քօր նե րը բաղ դատ մամբ Հայ Ողիմ բի-
ա 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: Անոնք պէտք 
ու նին աշ խա տե լու գո նէ իրենց սար քած հան դէս նե րուն 
մէջ լաւ դիրք մը գրա ւե լու հա մար» («Մարմ ա մարզ», Բ 
տա րի, թիւ 18, սեպ տեմ բեր 15, 1912):

Մեկ այլ հե տաքր քիր դրվագ է նկա րագր ված 
«Մարմ ա մար զի» էջե 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 առա վել ու շագ րավ է դի տար կել այս 
առան ձին դրվա գը օս մա նա կա նու թյան գա ղա փա րա խո-
սու թյան շուրջ գո յու թյուն ու նե ցող տա րա կար ծու թյուն-
նե րի հա մա տեքս տում: Մրցույթ 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 ա մար զը». «Երբ հոն գտնու ող 
հան դի սա տես Հա յե րը իրենց ազ գա կից նե րը սկսած են 
բուռն ծա փե րով ող ջու նել, Թուր քե րը վշտա ցած երև ոյթ 
մը առ նե լով, առար կած են թէ ին չո՞ւ այդ խտրու թիւ նը, չէ՞ 
մի որ ամենքն ալ Օս ման ցի ներ են, եւ այլն: Շատ բա նա-
ւոր առար կու թիւն մը, որ մի այն մե զի խոր հիլ կու տայ թէ 
ին չո՞ւ սա կայն Հա յուն առա ւե լու թիւն նե րէն օգ տու ե լու հա-
մար անոր Օս ման ցի ա կան յատ կու թիւն նե րը, իրա ւունք-
նե րը նկա տի կ’առ նու ին, իսկ ջար դե րու, կո ղո պուտ նե-
րու ատեն իբր Հայ եւ ոչ թէ իբր Օս ման ցի կը նկա տու ին. 
մենք ալ այդ ին չո՞ւն կ’ուղ ղենք իրենց» («Մարմ ա մարզ», 
Բ տա րի, թիւ 18, սեպ տեմ բեր 15, 1912):

«Մարմ ա մար զը» քննա դա տա բար է տրա մադր-
ված նաև հայ կա կան կող մի հան դեպ` հատ կա պես դա-
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Թուրք սկաուտների խմբակային լուսանկար «Իդման» թերթից, 1914թ.
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տա պար տե լով հատ վա ծա յին, ան ջա տո ղա կան հա կում-
նե րը մեկ մի աս նա կան հայ կա կան մարմ ակր թա կան 
կազ մա կեր պու թյուն ստեղ ծե լու հար ցում: Ահա վա սիկ 
Շա վարշ Քրի սյանն այս առի թով իր «Մար զա կան եղ-
բայ րակ ցու թյուն» հոդ վա ծում գրում է. «...Եւ ֆի զի քա-
կան մար զանք նե րը, որոնք ան տա րա կոյս թէ շատ 
բարձր իտէ ալ նե րու կա րող են առաջ նոր դել հայ երի-
տա սար դու թիւ նը եւ անոր մի ջո ցաւ հայ ցե ղը, չպի տի 
կա րո ղա նան գնդեր նե րու պարզ շար ժում ե րէ, մկա նա-
յին կծկում ե րէ զատ որևէ փրկա րար, ստեղ ծա գործ դեր 
կա տա րել հայ կե ան քի ներ կայ եւ ապա գայ իրա կա նու-
թե ան մէջ, եթէ այդ վե րած նուն դը յա ռաջ բե րե լու կո չու-
մը, պար տա կա նու թիւ նը ու նե ցող երի 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 թե ան զգա-
ցու մը գրե թէ բնաւ գո յու թիւն չու նի. տա րա կոյս չի կայ թէ 
ան ցե ա լին մէջ մի ջա վայ րի անն պաստ պայ ման նե րը, 
դաս տի ա րա կու թիւ նը այն պէս են տնօ րի ներ որ այ սօր 
զի րար աւե լի հա ճոյ քով ատենք, քան թէ սի րենք: 

...Եւ եղ բայ րակ ցու թիւ նը այժմ մե զի հա մար պար-
տա կա նու թիւն մ’է. եթէ կոյր չենք ու կ’ու զենք տես-
նել, առանց ար հա մար հան քի, առանց չար նա խան-
ձի, պար տա ւոր ենք նկա տի ու նե նալ մար զա կան այն 
շար ժու մը` որ ծայր տու ած է Յու նաց մէջ, Հրէ ից մէջ, 
Թուր քե րուն մէջ, առա ջին ան գամ մենք` Հա յերս էինք 
որ սբօ րի, ֆութ պո լի նման արևմ տե ան գա ղա փար մը 
Թուր քիա ներ մու ծե ցինք, բայց ազ գա յին մար մին նե րը 
չի կա րո ղա ցան անոր շուրջ բո լո րու իլ եւ անով զօ րա-
նալ, մեր գոր ծու նէ ու թիւ նը մաց շատ սահ մա նա փակ» 
(«Մարմ ա մարզ», Դ տա րի, թիւ 1, մա յիս, 1914):

Հայ մարմ ա մար զա կան շրջա նակ նե րի հիմ ա-
կան մտա հո գու թյու նը դար ձել էր հայ երի տա սարդ նե րին 
մեկ դրո շի տակ հա մախմ բե լու գա ղափա րը. «... որ պէս-
զի հնա րա ւոր ըլ լայ պատ րաս տե լու ապա գա հա յը»: Այս 
առու մով թե՜ մարմ ա մար զա կան շար ժու մը և թե՜ սկա ու-
տա կա նը տար բեր նպա տակ ներ չու նե ին և նպա տա կա-
ուղղ ված էին «հայ ցե ղին բա րո յա կան եւ ֆի զի քա կան 
ազ նու աց ման» փոխլ րաց նող աշ խա տանք տա նել: 

Սկա ու տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ձև ա վո րու-
մը Պոլ սի և գա վա ռի հայ երի տա սար դու թյան շրջա նում էլ 
ավե լի սաստ կաց րին հա կա սու թյուն նե րը` երիտ թուր քե րի 
մեջ ծնե լով որո շա կի կաս կա ծամ տու թյուն: Սկա ու 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 երն ու ար շավ-
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Հայ մարմ ա մար զիկ 
Գրի գոր Հա կո բյա նը: 
Լուսանկարը 
«Մարմամարզ» 
թերթից
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նե րը պետք է որ ան հանգս տաց նե ին երիտ թուր քա կան 
իշ խա նու թյուն նե րին, որոնց հա մար նման հա մար ձակ 
ելույթ նե րը թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան խո րաց-
ման պա րա գա յում ան հան դուր ժե լի էին: 

Ստեղ ծե լով թուր քա կան նոր ակումբ ներ` երիտ թուրք 
կա ռա վա րիչ նե րը մի ա ժա մա նակ հա տուկ հրա ման նե րով 
փա կում էին հայ կա կան մար զա կան ակումբ նե րը: Դրա 
առի թը հան դի սա ցավ Առա ջին աշ խար հա մար տի սկիզ-
բը: Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նը, անդ րա դառ նա-
լով Կա դը քյո յում գոր ծող հայ կա կան սկա ու տա կան խմբի 
գոր ծու նե ու թյա նը, «որի ան դամ ե րը կրում էին հա յե րեն 
գրու թյուն նե րով գլխարկ ներ և դրոշ ներ», 1914թ. հու նի սի 
29-ին դի մում է ռազ մա կան նա խա րա րու թյա նը` խնդրե լով 
ար գե լել ակում բի գոր ծու նե ու թյու նը և օս մա նյան հա սա-
րա կու թյան տար րե րի կող մից «հա տուկ» նպա տակ նե րով 
իրա կա նաց ված ամեն մի նա խա պատ րաս տու թյուն: Այս 
դի մու մը հիմ ա վո րում էր նրա նով, որ հենց ռազմական 
նա խա րա րու թյունն է պա տաս խա նա տու պայ քա րելու 
«հայ րե նի քը պաշտ պա նե լու դեմ իրա գործ վող բո լոր 
վտան գա վոր փոր ձե րի դեմ»:10

Այս ըն թաց քում հայ կա կան «Ար տա վազդ» մարմ ա-
մար զա կան ակում բի դեմ դա տա վա րու թյուն սկսվեց այն 
մե ղադ րան քով, որ ակում բում հա վա քագր վում են մի այն 
հա յազ գի մար զիկ նե րը: Զգու շու թյան հա մար ակումբն 
ազ գու թյամբ թուրք ան դամ եր ըն դու նեց իր կազ մի մեջ:11 

Երիտ թուր քե րը հա տուկ ու շադ րու թյուն էին դարձ-
նում թուր քա կան մարմ ա մար զա կան ակումբ նե րի 
ստեղծ մա նը, իսկ որոշ դեպ քե րում ան մի ջա պես ղե կա-
վա րում էին դրանք: 1913թ. վեր ջին Զմյուռ նիա ժա մա նած 
երիտ թուր քա կան կու սակ ցու թյան պա տաս խա նա տու 

քար տու ղար Ջե լալ Բա յա րը մի ջոց ներ տրա մադ րեց՝ տե-
ղի թուրք երի տա սար դու թյան մաս նակ ցու թյամբ մարմ-
նակր թա կան ակումբ ստեղ ծե լու հա մար: 1914թ. հուն վա-
րի 16-ին հիմ ադր վեց «Ալ թայ» ակում բը, իսկ ակում բի 
ան դամ ե րը համալրեցին «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու-
թյուն» կու սակ ցու թյան շարքերը: Ակում բի ստեղծ ման 
նա խա ձեռ նող նե րը հիմ ա կան նպա տակ էին հռչա կել 
«գյա վուր Իզ մի րում», ինչ պես թուր քերն էին հոր ջոր ջում 
Զմյուռ նի ան, «պայ քա րել հույ նե րի և մյուս փոք րա մաս-
նու թյուն նե րի առաջ նու թյան դեմ»:12 Պա տա հա կան չէր 
նաև, որ երիտ թուրք ծայ րա հեղ ազ գայ նա կան գոր ծիչ-
նե րից դոկ տոր Նա զըմ բե յը, ով հա յե րի ցե ղաս պա նու-
թյան հիմ ա կան կազ մա կեր պիչ նե րից մեկն էր, 1916թ. 
ղե կա վա րեց «Ֆե ներ բահ չե» մար զա կան ակում բը: 

Կասկած, չկա հայկական և հունական ակումբների 

ՍՊՈՐՏԸ ԵՎ ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

10 Yasar Tolga Cora. 
նշվ. աշխ., էջ 79:

11 Վահ րամ Փա փա զյան, 
նշվ. աշխ., էջ 26:

12 Տե՛ս, http://www.altay.
org.tr/sabit.asp?!=16

«Մարմ ա մար զի» կո չը 
հայ մար զիկ նե րին` 
Պոլ սում կա յա նա լիք 
մի ջազ գա յին 
մրցա խա ղե րին 
մաս նակ ցե լու հա մար, 
1913թ.
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հաջողությունները, մեղմ ասած, տհաճ պահեր են առա-
ջացրել շովինիզմի և ազգայնամոլության մոլուցքով 
տարված երիտթուրք պարագլուխների մոտ: Նախանձի 
գործոնի մասին է ակնարկում նաև Շ. Քրիսյանը, երբ 
գրում է. «... ուզե ցինք մէկ թա փով ըն թա նալ եւ Թուր քի ոյ 
յա ռա ջա դէմ ազ գը ըլ լայ. սխա լե ցանք ու չա րա չար տու-
ժե ցինք, վկայ՝ Ատա նան, որ մեր կուրծ քին վրայ գի տակ-
ցօ րեն բա ցու ած վերք մ՛է մե զի յի շեց նե լու հա մար թէ մեր 
յա ռա ջա դի մու թե ա նը նա խան ձող ներ կան...»:13

Ռազ մա կան նա խա րար Էն վեր փա շան, գլխա վո-
րե լով թուր քա կան սկա ու տա կան կազ մա կեր պու թյուն-
նե րը, որոնք շատ արագ ռազ մա կա նաց ված կա ռույ ցի 
տեսք էին ստա նում, Առա ջին աշ խար հա մար տի բռնկու-
մից մի քա նի շա բաթ առաջ հան դես եկավ զին վո րա-
կան ու պար տա դիր մարմ ա մար զու թյան վե րա բե-
րյալ կո չով, որ տեղ 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 առաջ օգ տա կար դա տու ած ձի հեծ նե լու եւ 
մարմ ա մար զի զա նա զան ձև ե րը` որ մին չեւ հի մա լքո-
ւած էին: Այս տե սակ բա ներ, որոնց նիւ թա կան ու բա-
րո յա կան օգուտ նե րը թու ե լով չեն հատ նիր, ո՜չ մի այն զի-
նու որ նե րուն, այլ երի տա սարդ ու ծեր` մեր ազ գին բո լոր 
ան հատ նե րուն պէտք են, վասն զի առողջ մարմ ի եւ 
ու ղե ղի տէր ըլ լա լու եւ կե ան քի պայ քար նե րուն տո կա-
լու հա մար մարմ ա մար զը անհ րա ժեշտ է: Օս ման ցիի 
անու 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 արի ու թե ան ձիր քեր ձեռք բե րե լու աշ խա տե լու է»:14

Չնա յած այն բա նին, որ Շա վարշ Քրի սյա նը «Մարմ-
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13 «Մարմ ա մարզ», Բ 
տարի, թիւ 17, օգոստոսի 
31, 1912:

14 Թուր քի ոյ 
պա տե րազ մա կան 
նա խա րա րին կո չը, 
«Մարմ ա մարզ», 
Բ տա րի, թիվ 2, 1914, 
էջ 38:

Թուրք սկաուտները 
բուրգեր կազմելիս, 
1913-1915թթ. 
մասնավոր 
հավաքածու
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նա մար զի» էջե րում նկա տում է, որ «նա խա րա րա կան 
կո չը ամէ նէն առաջ 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 կո չն ուղ ղա կի ո րեն հաս ցե ագր ված էր թուրք 
երի տա սար դու թյա նը: Դրա ապա ցույցն է նաև վե րոն շյալ 
կո չից ճիշտ եր կու տա րի հե տո` 1916թ. ապ րի լի 4-ին հրա-
պա րակ ված Էն վե րի մեկ այլ` «Կոչ երի տա սար դու թյա 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 իրենց կյան քով ու արյու նով են պաշտ պա-
նում Հայ րե նի քը: Պետք է ձգտեք, որ պես զի ապա գա յում 
անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում, ձեր հայ րե րի ու եղ բայր-
նե րի նման լի նեք մար տա կան ու բո լոր տե սա կի դժվա-
րու թյուն նե րին տո կա ցող: Եթե այ սօր երի տա սար դա կան 
մի ու թյուն նե րում մեծ մղու մով աշ խա տեք, վա ղը բա նա-
կում հեշ տու թյամբ կծա ռա յեք: Սի րե լի՛ երի տա սարդ ներ, 
այս պատ ճա ռով ձեր մար մին նե րը պետք է լի նեն առողջ 
ու ճկուն, իսկ ձեր աչ քե րը սուր տե սո ղու թյամբ: Օն առաջ, 
ապա գան ձեզ է սպա սում...»:15

Մար զա կան մրցակ ցու թյու նը հա ճախ հան գեց նում 
էր ազ գայ նա կան հո ղի վրա տե ղի ու նե ցող բա խում ե րի: 
Այս պես, պա տե րազ մից հե տո Մարզ վա նի «Անա 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, որին մի ա ցան նաև 
հան դի սա տես նե րը, ակա նա տե սի վկա յու թյամբ` «ֆութ-
պօ լի դաշ տը վե րա ծե լով ճա կա տա մար տի դաշ տի մը»:16

Նման մի ջա դեպ տե ղի ու նե ցավ նաև Գա տը գյու-
ղի լի գա յի «Ֆե ներ բահ չե» թուր քա կան ակում 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 

որո շում ե րից կամ խա ղի ար դյունք նե րից, հա ճախ 
ներ խու ժում էին մար զա դաշտ:

1915թ. Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում դա-
դա րե ցին գոր ծել հայ կա կան բո լոր մար զա կան ակումբ-
ներն ու մի ու թյուն նե րը: 

Քե մա լա կան նե րի շարժ ման ծա վալ մա նը զու գըն-
թաց կայս րու թյան տա րած քում ազ գայ նա մո լա կան տրա-
մադ րու թյուն ներն էլ ավե լի ուժգ նա ցան, 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 թուրք և այ լազ գի մար զիկ նե րի մաս-
նակ ցու թյամբ տե ղի ու նե ցած մրցակ ցու թյուն նե րում:

ՍՊՈՐՏԸ ԵՎ ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

15 Çapan M. Şevki.
Türk Sporunda Selim Sııri 
Tarcan, էջ 144:

16 «Հայ սկաուտ», Ա 
տարի, թիւ 6, 1920, էջ 91:

Ադանայի 
թուրքական 
ֆուտբոլային թիմը: 
Լուսանկարը 
«Իդման» թերթից, 
1914թ.
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Գ լ ո ւ խ   ո ւ թ ե ր ո ր դ

Հայ մարմ ա մար զիկ ներ 
Արամ Թաշ ճյա նը, 
Հայկ Մրտի կյա նը, 
Հմա յակ Ամի րյա նը, 
Էդո ւարդ Շահ նա զա րը
Ստո րին շար քում` 
Եր վանդ Չո փու րյա նը, 
Անդ րա նիկ Դոլ բեն դյա նը
Աջ կող մում` 
Կար դոս Հա րու թյու նյան և 
Սար գիս Թա րի գյան:
Լուսանկարները՝ 
«Մարմամարզ» թերթից
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Մեծ եղեռ նի հու շա հա մա լի րը Ծի ծեռ նա կա բեր դում 1967թ.
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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 եղեռ նի տա րի նե րին: Երիտ թուրք 
պա րագ լուխ նե րի կող մից ծրագր ված ու իրա կա նաց ված 
ցե ղաս պա նու թյան քա ղա քա կա նու թյան զոհ դար ձան 
բա զմաթիվ հայ մտա վո րա կան ներ, այդ թվում նաև` 
մարմ ա մար զիկ ներ: Այդ զո հե րի շար քում մեծ կո րուստ 
էր Շա վարշ Քրի սյա նի աք սո րու մը հայ մտա վո րա կան
նե րի հետ դե պի Այաշ և նրա դա ժան սպա նու թյու նը: 
Շա վարշ Քրի սյա 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 գա շյա նի հու շե րում: 
Վեր ջինս հի շա տա կում է աք սո րա վայ րում Շա վար շի 
զվարթ ու անընկ ճե լի պահ ված քը, երբ ամեն առա վոտ 
նա ստի պե լով մտա վո րա կան աք սո րյալ նե րին հրա վի
րում էր մարմ ա մար զի:1

Երիտ թուրք կա ռա վա րիչ նե րի այս դա ժան հաշ վե
հար դա րը արևմ տա հայ մտա վո րա կա նու թյան հայտ նի 
դեմ քե րի հետ պայ մա նա վոր ված էր նրանց կա տա ղի 
ան հան դուր ժո ղա կա նու թյամբ ազ գա յին փոք րա մաս նու
թյուն նե րի առաջ նա կարգ դիր քե րի նկատմամբ` թուր քա
կան ազ գայ նա մո լա կան գա ղա փա րա խո սու թյան և ազ
գա յին պե տու թյուն ստեղ ծե լու ճա նա պար հին:

1908թ. գա լով իշ խա նու թյան` «Մի ու թյուն և առա ջա
դի մու թյուն» կու սակ ցու թյու նը հե տև ո ղա կա նո րեն սկսեց 
իրա գոր ծել թուր քա կան ազ գայ նա մո լա կան գա ղա փա
րա խո սու թյու նը, որի առանցքն էին կազ մում թրքաց
ման քա ղա քա կա նու թյունն ու փոք րա մաս նու թյուն նե

րի իրա վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը: Երիտ թուր քե րի 
հե տաքրք րու թյու նը սպոր տա յին մրցակ ցու թյան աս
պա րե զում և նրանց հե տև ո ղա կան աջակ ցու թյու նը 
թուր քա կան ակումբ նե րին ու թի մե րին վկա յում էին հե
տև ո ղա կա նո րեն իրա գործ վող մի քա ղա քա կա նու թյան 
մա սին, որ տեղ հա յե րի ու հույ նե րի մար զա կան հա ջո ղու

Գ լ ո ւ խ   ի ն ն ե ր ո ր դ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ

1 Տե՛ս Ա. Նագգաշեան 
Հայ մտաւորականներու 
ձերբակալութիւնը և 
Այաշի բանտը, Պէյրութ, 
1969:

Հայ նշա նա վոր 
մար զիկ, 
«Մարմ ա մարզ» 
հան դե սի խմբա գիր 
Շա վարշ Քրի սյա նը 
(18861915թթ.)
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թյուն ներն ու առա ջա դի մու թյունն այս ոլոր տում պետք է 
հա մար վե ին ան հան դուր ժե լի ու վտան գա վոր: 

Հայ մտա վո րա կա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
ձեր բա կա լու թյու նից հե տո որոշ հայ մար զիկ ներ հայտն
վե ցին ձեր բա կալ ված նե րի ցան կում և աք սոր վե ցին, 
մյուս նե րը, ինչ պես օրի նակ` Հա կոբ Սի րու նին, եր կար 
ժա մա նակ ստիպ ված եղավ թաքն ված կյանք վա րել` խու
սա փե լով թուր քա կան գաղտ նի ոս տի կա նու թյան գոր ծա
կալ նե րից: Զո հե րի թվում էին Գա լուստ Ար խա ն յա նը 
«Ար տա վազդ» մարմ ա մար զա կան ակում բի Կե տիկ 
փա շա յի մաս նա ճյու ղից, ով մա հա ցավ ԴերԶո րում տա
րագ րու թյան մեջ: Դե պի ԴերԶոր տա րագր ված նա հա
տակ մարմ ա մար զիկ նե րից էր Վար դև ար Եա փու ճյա
նը: Պոլ սա հայ մար զիկ և «Արաքս» թի մի ֆուտ բո լիստ 
Հայկ Ճո լո լյա 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 տի ա
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 նու թյան դեմ կազ
մա կերպ ված սպան դի ժա մա նակ: Պա տե րազ մի ու Մեծ 
եղեռ նի զո հե րի թվում էին Պոլ սի Մաք րի գյու ղի «Սա սուն» 
մարմ ա մար զա կան մի ու թյան հիմ ա դիր նե րից Եր վանդ 
Նշա նյա նը և Գև որգ Քե րես տե ճյա նը, «Ռո բերտ» քո լե
ջի լա վա գույն ֆուտ բո լիստ նե րից Հով հան նես Գո րյա նը, 
«Սա նա սա րյան» վար ժա րա նի շրջա նա վարտ, Չմշկա ծա
գին մեր ձա կա Ուչ պե կի գյու ղի վար ժա րա նի մար զան քի 
ու սու ցիչ Ղա զա րոս Գո ւյում ջյա նը, առա ջին Հայ կա կան 
օլիմ պի ա կան խա ղե րի կազ մա կեր պիչ նե րից Գև որգ 
Թեր ջի մա նյա նը, սկա ու տա կան շարժ ման ներ կա յա ցու
ցիչ Պո ղոս Զեն նե յա նը և ու րիշ ներ: Մեծ եղեռ նին զոհ 
գնա ցած հայ մար զիկ նե րի թվում էին նաև Պոլ սի «Տորք» 

Գ լ ո ւ խ   ի ն ն ե ր ո ր դ

«Հայ սկա ու տի» բա ցա ռիկ հա մա րը նվիր ված Մեծ եղեռ նին զոհ դար ձած մար զիկ նե րի հի շա տա կին, ապ րի լի 24, 1920թ. 
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մարմ ակր թա կան մի ու թյան ան դամ Ավե տիս Այ ճյ ա նը, որը 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 նու թյա նը: Ցե ղաս պա նու թյա
նը զոհ դար ձած խոս տում ա լից հայ մար զիկ նե րի թվում էր նաև ադա բա զար ցի Սար գիս Թա րի
գյա նը, ով մրցա նա կա յին տե ղեր շա հեց եր րորդ ու չոր րորդ Հայ կա կան օլիմ պի ա կան խա ղե րում:

Հայ մար զաշ խար հի այս կո րուստ նե րը ոգե կո չե լու հա մար «Հայ սկա ուտ» հան դեսն իր 1920թ. 
ապ րի լյան հա մա րի կազ մին դրոշ մեց «Սգապ սակ նա հա տակ ված մար զիկ նե րի հի շա տա կին» 
գրու թյու նը:

Առա 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 առաջ, փոր ձե լով մի ա հա մուռ ջան քե րով 
վե րաց նել Մեծ եղեռ նի սոս կա լի հե տև անք նե րը, լծվե լով առա ջին հեր թին տաս նյակ հա զա րա վոր 
հայ որ բե րի կրթու թյան ու դաս տի ա րա կու թյան գոր ծին:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ

Մեծ եղեռ նին զոհ դար ձած հայ մար զիկ ներ՝ Վար դե վար Յա փու ճյան, Հայկ Ճո լո լյան, Գև որգ Քե րես տե ճյան, Գա լուստ Ար խա նյան
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Գ լ ո ւ խ   ի ն ն ե ր ո ր դ

Այն թա պի «Հա մա զասպ» մարմ ա մար զա կան ակում բի մար զիկ նե րը քա ղա քի ինք նա պաշտ պա նու թյան դիր քե րում, 192021թթ.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ

Այն թա պի «Հա մա զասպ» մարմ ա մար զա կան ակում բի մար զիկ նե րը Հա լե պում, 1923թ.: ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ



Պոլ սի «Շանթ» մարմ ակր թա կան մի ու թյան սա նե րը, 1919թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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Առա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո հա յոց 
մեջ սպոր տա յին կյան քը նոր վե րելք ապ րե լու նշան ներ 
ցույց տվեց: Դրա վառ վկա յու թյուն նե րից մե կը դար
ձավ 1918թ. նո յեմ բե րի 16ին Պոլ սում Հայ մարմ ակր
թա կան ընդ հա նուր մի ու թյան կազ մա վո րու մը: 

Հա մա հայ կա կան մար զա կան մի ու թյուն ստեղ
ծե լու և բո լոր հայ կա կան մար զա կան և սկա ու տա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը հա մախմ բե լու գա ղա փա րա
խոս Շա վարշ Քրի սյա նի այս նա խա գի ծը, որի մա սին 
նա առա ջին ան գամ բարձ րա ձայ նել էր առա ջին Հայ
կա կան օլիմ պի ա կան խա ղե րից հե տո` դե ռևս 1911թ., 
ար դեն իրա կա նու թյուն պի տի դառ նար, մա նա վանդ որ 
դրա կազ մա վոր ման հա մար կա յին իրա կան նա խադր
յալ ներ: 

Ինչ պես նա խորդ գլուխ նե րից մե կում նշվեց, դեռ 
1912թ. Հայ մարմ ա մար զա կան մի ու թյան ստեղծ ման 
հա մար նա խա տես ված հա մա ժո ղո վը, օրա կար գը և 
խնդիր նե րը հրա պա րակ վել էին «Մարմ ա մար զում», 
սա կայն դա հե տաձգ վեց Բալ կա նյան պա տե րազ մի 
պատ ճա ռով:

Ար դեն 1913թ. «Մարմ ա մար զում» լույս տե սած իր 
հոդ ված նե րից մե կում Քրի սյա նը գրում է. «Հ. Մ. Ը. Մի
ու թիւ նը, որուն կազ մու թիւ նը գո հու նա կու թե ամբ ծա նու
ցինք, կո չու ած է ամե նա մեծ չա փով պա կաս մը լրաց նե լու 
Հայ իրա կա նու թեն մէջ: Հ. Մ. Ը. Մի ու թիւ նը շատ որոշ եւ 
սա կայն գե րա զան ցօ րէն ազ գա յին ու վսեմ նպա տակ մի
այն ու նի, այն է Հայ ցե ղին ֆի զի քա կան եւ բա րո յա կան 

ազ նու ա ցու մը ձեռք բե րել մարմ ակր թու թե ամբ, որուն 
անուղ ղա կի կեր պով պի տի հե տե ի նաե բա րո յա կան կա
րո ղու թիւն նե րու եւ ար ժա նիք նե րու մար զան քը եւ զար գա
ցու մը» («Մարմ ա մարզ», Գ տա րի, թիւ 5, մա յիս, 1913):

Սա կայն Շա վարշ Քրի սյա նի ջան քե րը բո լոր հայ
կա կան մարմ ա մար զա կան ակումբ նե րը մեկ կա ռույ
ցի մեջ մի ա վո րե լու և հա մա հայ կա կան մարմ ա մար
զա կան կազ մա կեր պու թյուն ստեղ ծե լու ուղ ղու թյամբ 
ձա խող վե ցին, հիմ ա կա նում այդ կազ մա կեր պու թյուն
նե րի կող մից այս գա ղա փա րի նկատ մամբ ցու ցա բե
րած նվազ հե տաքրք րու թյան պատ ճա ռով: Իր մեկ 
այլ` «Հայ մարմ ա մար զա կան մի ու թե ան կա տա րե լիք 
գոր ծը» հոդ վա ծում Շ. Քրի սյա նը, առաջ քա շե լով Հայ 
մարմ ա մար զա կան ընդ հա նուր մի ու թյուն ստեղ ծե լու 
գա ղա փա րը, նա խան շում էր նրա հիմ ա կան գոր ծա
ռույթ նե րը.

«ա. Ընդ հա նուր հա յու թե ան մէջ ֆի զի քա կան դաս
տի ա րա կու թե ան ճա շա կը արթ նաց նել ե տա րա ծել,

բ. Հե տա մուտ ըլ լալ վար ժա րան նե րու մէջ անոր 
դա սա վան դու թիւ նը պար տա ւո րիչ դարձ նե լու,

գ. Ընդ հա նուր Հա յու թէ ան մէջ մարմ ա մար զա
կան ակումբ ներ կազ մե լու աշ խա տիլ,

դ. Տա րե կան հայ կա կան Ողիմ բի ա կան Խա ղեր 
կազ մա կեր պել,

ե. Հայ կա կան Ողիմ բի ա կան խա ղե րուն լա ւա գոյն
նե րը մի ջազ գա յին ողիմ բի ա կան խա ղե րուն ու ղար կել» 
(«Մարմ ա մարզ», Բ տա րի, թիւ 17, օգոս տոս 31, 1912):

Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր ո ր դ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԸ ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (1918-1922թթ.): 
ՀՄԸՄ-Ի ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ
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Մեծ եղեռ նի և Առա ջին աշ խար հա մար տի ծանր 
հե տև անք ներն այս գա ղա փա րի նկատ մամբ նոր մո
տե ցում եր ու վե րա նա յում եր ծնե ցին: Մի աս նա կան 
մարմ ա մար զա կան մի ու թյուն ստեղ ծե լու գա ղա փարն 
այ լևս հա սու նա ցած էր: Նշա նա վոր հայ մար զիկ նե րից 
ու հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րից բաղ կա ցած հանձ նա
խում բը, որի կազ մում էին Գրի գոր Հա կո բյա նը, Տիգ
րան Խո յա նը, Հա կոբ Սի րու նին, Լև ոն Հա կո բյա նը, 
Հայկ Ճիզ մե ճյա նը, Հով հան նես Հինդ լյա նը, Վահ րամ 
Փա փա զյա նը և Կար լո Շա հի նյա նը, նպա տակ ու ներ 
մի ա վո րե լու հայ կա կան մարմ ա մար զա կան ակումբ
նե րը մեկ կա ռույ ցի ու մեկ ան վան տակ: 1918թ. նո յեմ
բե րի 16ի ՀՄԸՄի հիմ ա դիր ժո ղո վի հա ջորդ օրը 
մի ու թյան հիմ ադր ման մա սին հա ղոր դագ րու թյուն
ներ հրա պա րակ վե ցին Պոլ սի հայ կա կան թեր թե րում: 
Մի ա ժա մա նակ հիմ ա դիր ժո ղո վի մաս նա կից նե րից 
մի քա նիսն այ ցե լե ցին Պոլ սի հայ կա կան թա ղա մա սեր` 
տե ղում հայ երի տա սարդ նե րին նո րաս տեղծ կազ մա
կեր պու թյան նպա տակ նե րի ու առա քե լու թյան շուրջ 
իրա զե կե լու հա մար: Սկսվեց ՀՄԸՄի մաս նա ճյու ղեր 
ստեղ ծե լու և ան դա մագ րու թյան կա րև որ գոր ծըն թա ցը: 

«Այս առաջին նիստին իսկ մարմ ակր թու թիւնն ու 
սկա ու տիզ մը մի ա ցու ե ցան մի ակ դրօ շի մը տակ իբ րե 
լրա ցու ցիչ մաս իրա րու: Առանց պատ ճա ռի չէր որ որ
դեգ րու ե ցաւ Հայ Մարմ ակր թա կան Ընդ հա նուր Մի ու
թիւն անու նը: «Մարմ ա կար թա կան» բա ռը բա ւա կան 
չէր հիմ ա դիր նե րուն իտէ ա լը պար զե լու հա մար: Մեր 
որ դեգ րա ծը մարմ ա մար զը չէր մի այն, այլ մարմ ակր
թու թիւ նը իր լայն, ամ բող ջա կան ե ւ  բա րե րար իմաս
տով: Այդ տիս տին մէջ էր որ Հ.Մ.Ը.Մ. կրճա տում էլ 

Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր ո ր դ

Զավեն Պատրիարքի՝ 
հայ արիներին 
ուղղված օրհնագիրը, 
1919թ., հուլիս
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԸ ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (19181920թթ): ՀԲԸՄԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ

Պոլսում լույս տեսնուղ «Ճակատամարտ» և «Ժողովուրդի ձայնը» պարբերականների  անդրադարձները հայ մարզիկների ու մարզական ակումբների 
գործունեությանը, 1919թ.
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Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր ո ր դ

ՀՄԸՄի Սկյու տա րի մաս նա ճյու ղի ֆուտ բո լի թի մը: Լու սան կա րը «Հայ սկա ու տից»

 ՀՄԸՄի դրո շը
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԸ ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (19181920թթ): ՀԲԸՄԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ

ՀՄԸՄի Պոլ սի Բե րաՇիշ լիի մաս նա ճյու ղի ֆուտ բո լի թի մը, 1921թ.: Լու սան կա րը «Հայ սկա ու տից»

 ՀՄԸՄի զի նան շա նը
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որ դեգ րու ե ցավ». – գրում է ժամանակակիցը: (Տե՛ս 
«Արի», նոյեմբեր 14, 1926) 

Գրի գոր Հա կո բյանն իր հու շե րում, անդ րա դառ նա
լով այդ պատ մա կան ժո ղո վին և դրա կա յաց րած որոշ
մա նը, նշում է. «Հե տաքրք րա կան է յի շել թէ այդ նիս տին 
մէջ էր որ «Հ.Մ.Ը.Մ.» կրճա տում ալ ստեղ ծու ե ցաւ: Առա
ջին պա հուն խորթ եկաւ մեր ականջ նե րուն իսկ: Բայց 
ան կա մաց կա մաց ընդ հան րա ցաւ, սի րու ե ցաւ, մին չե 
դար ձաւ հա մազ գա յին գուր գու րան քի առար կայ»:1

Նո րաս տեղծ մի ու թյու նը ող ջու նեց նաև Պոլ սի Հա
յոց Պատ րիարք Զա վեն ՏերԵղի ա յա նը: Պատ րիար
քի օրհ նագ րում կար դում ենք. «...Ձեր մի ու թիւ նը անոր 
հա մար աւե լի մօ տիկ է սրտիս, վասն զի դուք կխորհր
դան շեք ապա գայ հա յու թիւ նը իր մաք րա կեն ցաղ, 
առոյգ ու կեն սու նակ պատ կե րով: Հայ ցե ղը թէ ե ի բնե 
լաւ հատ կու թիւն նե րով օժ տու ած, սա կայն դա րե րու ըն
թաց քին մէջ ստրկու թե ան շղթա նե րէն ազ դու ած` սա կաւ 
ինչ արատ ներ կը կրէ իր ֆի զի քա կան ու բա րոյ կա կան 
դի մագ ծու թե ան վրայ: Ար դի եւ յա ջորդ սե րունդ նե րուն 
գործն է ու ժե ղաց նել, բարձ րաց նել ցե ղին ֆի զի քա կան, 
բա րո յա կան ու մտա ւո րա կան ըն տիր յատ կու թիւն նե րը, 
մար զե լով իրենց մար մինն ու նկա րա գի րը» (տե՛ս էջ 188):

1919թ. կե սե րին մեկ տա րին չբո լո րած մի ու թյունն 
ար դեն ու ներ 25 մաս նա ճյուղ: Այս պես ծնունդ առավ Հայ 
մարմ ա մար զա կան ընդ հա նուր մի ու թյու նը` ՀՄԸՄն: 
Ավե լի ուշ կազ մա կեր պու թյունն ու նե ցավ իր տար բե րան
շան նե րը և կար գա խո սը: Որպես կարգախոս ընտրվեց 
«Բարձ րա ցի՛ր, բարձ րա ցու՛ր» կոչը, որն առա ջար կեց 
Պետ րոս Ատ րու նին: Կազ մա կեր պու թյան տար բե րան
շա նի վրա պատ կեր ված էին Մեծ ու Փոքր Մա սիս նե րը, 

Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր ո ր դ

ՀՄԸՄի Պոլ սի Բե րաՇիշ լիի մաս նա ճյու ղի կող մից դաշ տա յին և մարմ ակր թա կան տա րե կան մրցում ե րի ազ դա գիր, 1921թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու

1 Տե՛ս Հա յաս տա նի 
ազ գա յին ար խիվ, 
420//11/1, էջ 2:



193

որոնց մեջ տե ղում ծա գող արևն է: Ստո րին հատ վա ծում 
պատ կեր ված է Արաքս գե տը: 

Շու տով կազ մա կեր պու թյունն իր ներ կա յա ցուց չու
թյուն նե րը բա ցեց Պոլ սի տար բեր ար վար ձան նե րում: 
ՀՄԸՄի Կենտ րո նա կան վար չու թյան կազ մում ստեղծ
վե ցին առան ձին հանձնախմ բեր ու են թա հանձ նախմ բեր.

1. Սկա ու տա կան կենտ րո նա կան հանձ նա խում բը,
2. Սկա ու տա կան կենտ րո նա կան են թա հանձ նա

խում բը,
3. Շվե դա կան մար զան քի կենտ րո նա կան հանձ

նա խում բը,
4. Աթ լե թիզ մի կենտ րո նա կան հանձ նա խում բը,
5. Ֆուտ բո լի կենտ րո նա կան հանձ նա խում բը,
6. Քա րոզ չու թյան կենտ րո նա կան հանձ նա խում բը:

Ամե նա մյա հայ կա կան օլիմ պի ա կան խա ղե րի առ
թիվ ձև ա վոր վում էին առան ձին գոր ծադիր կենտ րո նա
կան հանձ նախմ բեր` զա նա զան են թախմ բե րով: Բա ցի 
այդ, Պոլ սի մար զա կան ակումբ նե րի ու որ բա նոց նե րի 
մեծ մա սը ՀՄԸՄի մաս նա ճյու ղեր էին: Կարճ ժա մա նա
կա հատ վա ծում Պոլ սում ստեղծ վե ցին Բե րա յի, Շիշ լիի, 
Սա մա թի ա յի, Սկյու տա րի, Գա տը գյու ղի մաս նա ճյու ղե րը, 
որոն ցից յու րա քան չյուրն ու ներ իր ֆուտ բո լա յին թի մը: 

Հետ պա տե րազ մյան տա րի նե րին ՀՄԸՄի տար
բեր մաս նա ճյու ղե րի մի ջև կազ մա կերպ ված միջ մաս նա
ճյու ղա յին, մի ջա կում բա յին մրցում ե րը, ինչ պես նաև 
Հայ կա կան օլիմ պի ա կան խա ղե րը, հե գե բա նա կան մեծ 
նշա նա կու թյուն ու նե ցան պա տե րազ մի ու ցե ղաս պա նու 
թյան բո վով ան ցած հա յու թյա նը ոգև ո րու թյան լիցք հա
ղոր դե լու առու մով:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԸ ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (19181920թթ): ՀԲԸՄԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ

ՀՄԸՄի մար զիկ նե րի նա մա կը Պոլ սի Հա յոց Պատ րի արք Զա վեն ՏերԵղի ա յա նին, 1921թ.
ՀՄԸՄ առաջին պաշտոնական ծրարը, ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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Իր կազ մա վոր ման օր վա
նից ՀՄԸՄը մեծ ու շադ րու
թյուն դարձ րեց որ բա հա վաք 
աշ խա տանք նե րին և եղեռ նից 
մա զա պուրծ հայ գաղ թա կա
նու թյա նը մար դա սի րա կան օգ
նու թյուն ցույց տա լու գոր ծին: 

Հա յաս տա նի Հան րապե  
տու թյան պաշ տո նա կան հրա
վե րով ՀՄԸՄի հիմ ա դիր 
ան դամ ե րից մի քա նի սը եկան Երև ան` նպա տակ ու
նե նա լով զար գաց նել մարմ ա մար զա կան կյան քն ու 
տարածել սկա ու տա կա նու թյան գա ղա փար նե րը նո
րան կախ հան րա պե տու թյու նում և հատ կա պես որ
բա նոց նե րում: Նշա նա վոր մար զիկ ներ և սկա ու տա
պե տեր Վա հան Չե րա զը, Տիգ րան Խո յա նը և Օնիկ 
Յազ մա ջյա նը հաս տատ վե ցին Երև ա նում և Ալեք սանդ
րա պո լում: Երի տա սարդ հան րա պե տու թյան իշ խա նու
թյուն նե րը փոր ձե ցին ամեն կերպ աջակ ցել ծայ րա հեղ 
ծանր պայ ման նե րում գոր ծող որ բա նոց նե րում մարմ
նակր թու թյան ու սկա ու տա կան շարժ ման ծա վալ մա նը:

ՀՄԸՄի ստեղ ծու մը մե ծա պես նպաս տեց նաև Շ. 
Քրի սյա նի մյուս նա խագ ծի իրա կա նաց մա նը` մեկ մի
աս նա կան հայ կա կան ֆուտ բո լա յին լի գա յի ստեղծ մա
նը: Կազ մա կերպ վե ցին մրցա խա ղեր ՀՄԸՄի տար բեր 
մաս նա ճյու ղե րի մի ջև, իսկ կազ մա կեր պու թյան ու ժե
ղա գույն թի մե րը հան դես էին գա լիս նաև Պոլ սի մի
ջազ գա յին լի գա նե րում: 

Հետպատերազմյան շրջանում ՀՄԸՄի տարբեր 
մասնաճյուղերի ֆուտբոլի թիմերն ու աթլեթները մաս
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Հայ մար զիկ, «Հայ սկա ու տ» թերթի արտոնատեր Կարլո Շահինյանը
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նակցեցին բազմաթիվ միջազգային մրցումերի:
1919թ., մաս նակ ցե լով Պոլ սում կա յա ցած «Ար ծա թե 

գա վա թի» մի ջազ գա յին մրցում ե րին, ՀՄԸՄի տար բեր 
մաս նա ճյու ղե րի մար զիկ նե րից կազ մա վոր ված խում
բը 1:0 հաշ վով հաղ թեց իռ լան դա ցի զին վո րա կան նե րից 
բաղ կա ցած թի մին` ար ժա նա նա լով պատ վա վոր մրցա
նա կի: 

192122թթ. ՀՄԸՄի ֆուտ բո լի միջ մաս նա ճյուղա 
յին մրցաշր ջա նի չեմ պի ո նը դար ձավ Բե րա Շիշ լիի 
մաս նա ճյու ղը, որը 2:0 հաշ վով հաղ թա նակ տա րավ 
Գում Գա փո ւի թի մի նկատ մամբ:

«Առա ջին ան գամ է որ Պոլ սոյ մէջ հայ կա կան լիկ 
մը յա ջո ղու թե ամբ կը վեր ջա նայ եւ կու տայ օրի նա ւոր 
յաղ թա կան մը», – գրում է «Հայ սկա ու տը»:2

 Հայ կա կան ֆուտ բո լա յին թի մե րի հետ իրենց ու
ժերն էին չա փում Պոլ սում և Զմյուռ նի ա յում տե ղա
բաշխ ված անգ լի ա կան և ֆրան սի ա կան զո րա բա նակ
նե րի զինվոր նե րից ու սպա նե րից կազմ ված թի մե րը: 
Այդ խա ղերում, չնչին բա ցա ռու թյամբ, հաղ թող էին 
դուրս գա լիս հայ կա կան թի մե րը: Թուր քա կան ակումբ
նե րից հայ կա կան թի մե րի հիմ ա կան ախո յան ներն 
էին «Ֆեներբահչեն» ու «Գալաթասարայը»:

Պա տե րազ մից հե տո վե րա կանգն վեց նաև Հայ
կա կան օլիմ պի ա կան խա ղե րի անց կաց ման ավան
դույ թը` այս ան գամ ար դեն ՀՄԸՄի հո վա նու ներ քո: 
Հինգ տար վա ընդ մի ջու մից հե տո հայ կա կան մարմ ա
մար զա կան ակումբ նե րի մաս նակ ցու թյամբ առա ջին 
մրցում ե րը, որոնք ան վան վե ցին ՀՄԸՄի տա րե կան 
առա ջին միջ մաս նա ճյու ղա յին մրցում եր, տե ղի ու նե
ցան Պոլ սում Գա տը գյու ղի «Յու նի ոն» մար զա դաշ տում 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԸ ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (19181920թթ): ՀԲԸՄԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ

2 Տե՛ս «Հայ սկա ուտ», 
Բ տա րի, թիւ 11, 
դեկ տեմ բեր, 1921:

ՀՄԸՄի Բեշիկթաշի ֆուտբոլի թիմը, 1921թ, ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու

ՀՄԸՄի մար զիկ նե րը անգ լի ա ցի նա վաս տի նե րի մար զա րա նում: 
Լու սան կա րը «Հայ սկա ու տից», 1922թ.
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ՀՄԸՄի Պոլ սի Բե րաՇիշ լիի մաս նա ճյու ղի և Սկյու տա րի Հայ մարմ ա մար զա րա նի կող մից կազ մա կերպ ված մրցույթ նե րի ազ դագ րեր, 19201921թթ., ՀՑԹԻ, 
Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԸ ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (19181920թթ): ՀԲԸՄԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ

 Հայ մար զիկ ներ Սի մոն Սե տեֆ ճյա ն, Արամ Նա զա րյա ը, (վե րև ում) Սար գիս Սի մո նյան, Արամ Պա պա յան (ներ քև ում): 
Լուսանկարները «Հայ սկա ու տից», 19201922թթ.

ՀՄԸՄի տա րե կան 
օլիմ պի ա կան խա ղե րի 
հաղ թող նե րին տրված 
մե դալ ներ, 19191921թթ.
ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի 
հավաքածու
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1919թ. օգոս տո սի 31ին Պատ րի արք Զա վեն Եղի ա յա
նի նա խա գա հու թյամբ: Հայ մար զիկ նե րի ելույթ նե րին 
ակա նա տես եղավ նաև Պոլ սում գտնվող անգ լի ա կան 
զին վո րա կան հրա մա նա տա րու թյու նը: Այդ մրցում ե
րում հատ կա պես հա ջող հան դես եկան Պոլ սի Բե րա 
թա ղա մա սի մաս նա ճյու ղի մար զիկ նե րը, ով քեր ար
ժա նա ցան ինը առա ջին, հինգ երկ րորդ և մեկ եր րորդ 
մրցա նակ նե րի: Ան հա տա կան ցու ցա նիշ նե րով լա վա
գույ նը Գա տը գյու ղի մաս նա ճյու ղը ներ կա յաց նող Արամ 
Աբե լյանն էր, ով շա հեց երեք առա ջին մրցա նակ: 

1920թ. սեպ տեմ բե րի 5ին կա յա ցան ար դեն Հա
մա հայ կա կան ընդ հա նուր օլիմ պի ա կան խա ղեր կոչ
ված մրցում ե րը, որոնց ներ կա գտնվեց նաև ան կախ 
Հա յաստա նի Հան րա պե տու թյան ներ կա յա ցու ցի չը` Պ. 
Թախ թա ջյա նը: Նա մաս նակ ցեց հաղ թող նե րի պար
գև ատր մա նը և «եւ շնոր հա ւո րեց Հա յաս տա նի ապա
գայ քա ղա քա ցի նե րը»: 

ՀՄԸՄի տա րե կան մրցում ե րը տե ղի ու նե ցան 
1919թ. օգոս տո սի 31ին, 1921թ. հոկ տեմ բե րի 2ին և 
1922թ. օգոս տո սի 27ին: Վեր ջին Հա յ կա կան օլիմ պի ա
կան խա ղե րին իրենց մաս նակ ցու թյու նը բե րե ցին նաև 
ՀՄԸՄի Պոլ սի շուրջ 30 մաս նա ճյու ղեր, ինչ պես նաև 
Բուլ ղա րի ա յի Ֆի լիպ պե քա ղա քի մաս նա ճյու ղի, Ադա
բա զա րի, Զմյուռ նի ա յի և Նի կո մե դի ա յի հայ կա կան 
ակում բի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Մրցա խա ղե րի հաղ թող
նե րը պար գև ատր վե ցին «ՀՄԸՄ» հա պա վու մով հա
տուկ թո ղարկ ված մե դալ նե րով, որոնց վրա գրված էին 
մար զա ձևի ան վա նու մը և զբա ղեց րած տե ղը: 

Միջ մաս նա ճյու ղա յին, մի ջա կում բա յին և օլիմ պիա 
կան խա ղե րում կի րառ վում էին հե տև յալ սպոր տա ձև ե

Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր ո ր դ

ՀՄԸՄի Պերպերյան դպրոցի ֆուտբոլային թիմերը, 1924թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
Հայ մարզիկ Արթո Գալփաքչյանը Եսայան վարժարանի աշակերտներին մարզելիս, 19201922թթ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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րը. վազք` 50մ, 400մ, 800մ, 1500մ, 3000մ, գնդի հրում, 
սկա վա ռա կի և նի զա կի նե տում, թռիչք բարձ րու թյուն 
և եր կա րու թյուն, ար գե լա վազք, հե ծան վա վազք, պար
կար շավ և այլն:

Հայ մարմ ակր թա կան ընդ հա նուր մի ու թյու նը 
1919թ. սկսեց հրա տա րա կել «Հայ սկա ուտ» պար բե րա
թեր թը, որի ար տո նա տերն էր Կար լո Շա հի նյա նը: «Հայ 
սկա ու տը», փաս տո րեն, պա տե րազ մից հե տո փո խա
րի նեց «Մարմ ա մար զին»` Գրի գոր Ճո լո լյա նի խոս քով. 
«...իր կռնակն ու նե նա լով զօ րա ւոր կեդ րո նա կան վար
չու թիւն մը եւ բազ մա թիվ մաս նա ճիւ ղե րի եւ ստու ար 
ան դամ ե րու բազ մու թիւն մը ինչ որ իր նիւ թա կա նի 
մտա հո գու թիւն նե րը մեծ չա փով պակ սե ցուց, դար ձաւ 
Մի ու թե ան կապ մը ու նոր սե րուն դին ան կեղծ ու սրտա
կից բա րո յա խօս մը» («Ազ դակ», Բեյ րութ, 17.12.1938): 

«Հայ սկա ուտ»ի առա ջին հա մա րը լույս տե սավ 
1919թ. հոկ տեմ բե րի 25ին՝ կազմին ունենալով Հայաս
տանի Հանրապետությանն ուղղված ողջյունի ուղերձ:

«Հայ սկա ուտ»ի հետ հա մա ժա մա նա կյա` Զմյուռ
նի ա յում լույս է տես նում տե ղի հայ սկա ուտ նե րի պաշ
տո նա թեր թը` «Պատ րաստ»ը: Սկզբնա կան շրջա նում 
այն լույս էր տես նում ձե ռա գիր: Պահ պան վել են այս 
ձե ռա գիր թո ղար կում ե րի եզա կի օրի նակ ներ:

 1922թ. վեր ջե րին Վ. Փա փա զյա նը և Ժ. Յաղ մուր
յա նը հա մա տեղ նա խա ձեռ նե ցին նոր սպոր տա յին պար 
 բե րա կա նի` «Մար զաշ խար հի» հրա տա րա կու թյու նը, 
որը սա կայն եր կար կյանք չու նե ցավ: 

Ու շադ րու թյու նից դուրս չմաց նաև գա վա ռը, որ
տեղ հիմ վե ցին նոր ակումբ ներ, և վե րա բաց վե ցին 
նախ կին նե րը: 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԸ ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (19181920թթ): ՀԲԸՄԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ

ՀՄԸՄի Բե րա յի մաս նա ճյու ղի մար զիկ ներ Նու բար Արա պյա նը, Գաբ րի ել Քե շի շյա նը 
և Գրի գոր Ճո լո լյա նը, 1919թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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Զմյուռ նի ա յում լայն թափ ստա ցան նոր մար զա
կան մի ու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման և սկա ու տա կան 
խմբե րի ստեղծ ման աշ խա տանք նե րը: Այս տեղ հայ կա
կան մար զա կան ակումբ նե րի փակ ման պատ ճա ռով հայ 
մար զիկ նե րը սկզբնա կան շրջա նում հան դես էին գա լիս 
հույ նե րից և օտա րազ գի նե րից կազմ ված թի մե րում: 
Այս պես, Հա բե թյան եղ բայր նե րը և Համ բար ձում Կյու
տե նյա նը հան դես էին գա լիս «Smyrna Team»ում: Հետ
պա տե րազ մյան Զմյուռ նի ա յի հայ կա կան ֆուտ բո լա յին 
թի մե րից առա վել համ բա վա վորն ու ու ժե ղը «Հայ ակում
բի» թիմ էր` Գև որգ Հա բե թյա նի գլխա վո րու թյամբ: Այն 
ձև ա վոր վել էր «Որ սոր դաց ակում բի» և «Քնար» ակում
բի մի աց ման ար դյուն քում: 1920թ. մրցաշր ջա նում թի մը 
հա ջող հան դես եկավ Զմյուռ նի ա յի առաջ նու թյու նում, 
սա կայն եզ րա փա կիչ խա ղում զի ջեց հու նա կան թի մին` 
ար ժա նա նա լով երկ րորդ տե ղին: Ֆուտ բո լին զու գըն
թաց «Հայ ակում բի» մար զիկ նե րը զբաղ վում էին նաև 
մարմ ա մար զու թյամբ, նշա նա ռու թյամբ և աթ լե թիզ մով: 
Վեր ջին մար զա ձև ում աչ քի ըն կան Գև որգ Հա բե թյա նը՝ 
(100 մետր վազք և հե ռա ցատկ), Կ. Հով հան նի սյա նը (հե
ռա ցատկ), Գ. Շա քա րյա նը (ս կա վա ռա կի նե տում) և Ա. 
Ֆընդ քը լյա նը (400 մետր վազք):

Զմյուռ նի ա յի հայ կա կան ֆուտ բո լա յին թի մե րը 
հան դես էին գա լիս նաև ներ քին մրցա շա րե րում` ու նե
նա լով առա ջին և երկ րորդ կազ մեր: Այս մրցում ե րին 
մաս նակ ցում էին Զմյուռ նի ա յից «Վաս պու րա կան» և 
«Քնար» ակումբ նե րը, Գա րա թաշ ար վար ձա նից` «Վար
դա նյան» ակում բը և Գոր տե լե ո յի «Կի լի կյան» ակում բը: 

Քա ղա քի նշա նա վոր հայ մար զիկ նե րից էր Կա րա
պետ Շա հի նյա նը, ով 1922թ. հու լի սին Զմյուռ նի ա յում 
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ՀՄԸՄի Գումգափուի մասնաճյուղի ֆուտ բո լի թի մը, 1921թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
«Պեզճեան» դպրոցի ֆուտ բո լի թի մը, 1923թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԸ ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (19181920թթ): ՀԲԸՄԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ

Վե րին շարք` Շիշ լի Պա լաթ ֆուտ բո լա յին հան դիպ ման մաս նա կից նե րը, հոկ տեմ բեր, 1921թ. և Զմյուռ նի ա յի «Արա րա» ֆուտ բո լա յին թի մը
Ստո րին շարք` Պոլ սի «Արաքս» ֆուտ բո լի թի մը և Դեր սա ա դե տի «Մա սիս» ֆուտ բո լա յին թի մը
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տե ղի ու նե ցած ընդ հա նուր օլիմ պի ա կան խա ղե րում 
դար ձավ հե ռա ցատ կի ռե կոր դա կիր` մրցա նա կա յին տե
ղեր գրա վե լով նաև ար գե լա վազ քի ու 400 մետր վազ քի 
մար զա ձև ե րում: «Հայ սկա ուտ»ը տե ղե կաց նում է նաև 
հա յե րի և քա ղա քի նա վա հանգս տում խարսխ ված զրա
հա նա վի նա վաս տի նե րի մի ջև կա յա ցած բեյս բո լի խա ղի 
մա սին:3 Հու նա կան «Պե լոպս» ակում բի ծո վա յին մար
զա րա նում ակում բի և անգ լի ա ցի նա վաս տի նե րի մի ջև 
տե ղի է ու նե նում ջրագն դա կի առաջ նու թյուն: Հու նա կան 
թի մի կազ մում հան դես են գա լիս հայ մար զիկ ներ Դա
վիթ և Վա հե Քե շի շյան նե րը:

1922թ. սկզբին Զմյուռ նի ան դառ նում է ՀՄԸՄի 
Հո նի ա կան շրջա նի կենտ րոն: 

Հետ պա տե րազ մյան շրջա նում սպոր տի և մարմ
նա մար զու թյան աս պա րե զում սկսեց ակ տի վու թյուն 
ցու ցա բե րել Մարզ վա նի վե րա բաց ված «Անա տո լիա» 

քո լե ջը: Այս տեղ Հայ ու սա նո ղա կան մի ու թյան ջան քե
րով վե րա բաց վեց «Շա վար շան» նույ նա նուն ակում բը: 

1919թ. նո յեմ բե րի 25ին Հայ ու սա նո ղա կան ակում
բի ջան քե րով այս տեղ կազ մա կերպ վեց դաշ տա հան
դես, ինչն անակն կալ էր շա տե րի հա մար: Այս առի թով 
ժա մա նա կա կի ցը գրում է. «Շա ւար շա նի սար քած այս 
դաշտ ահան դէ սը մեծ տպա վո րու թիւն ըրած էր մեզ 
շրջա պա տող բա րե կամ ե րու վրա, որոնք ան գամ մըն 
ալ տե սան ու հա մո զու ե ցան թէ հայ ցե ղին մէջ կայ ոգի 
մը, որ ան մեռ է մա ցած, կեն սու նա կու թիւն մը, որ երե
ւան կու գայ, ան մի ջա պէս որ նպաս տա ւոր պայ ման ներ 
գտնէ» («Հայ սկա ուտ», թիւ 6, 16 յու նո ւար, 1920): 

1918թ. Ռո դոս թո յում գոր ծում էր «Արա րատ» ֆուտ
բո լա յին թի մը, որը մի շարք հաղ թա նակ ներ տանում 
տե ղի թուր քա կան թի մե րի նկատ մամբ: ՀՄԸՄի Իզ մի
տի մաս նա ճյու ղը պաշ տո նա պես սկսում է գոր ծել 1919թ. 

Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր ո ր դ

Տե սա րան Բե րաՇիշ լի եզ րա փա կիչ հան դի պու մից: Լու սան կա րը «Հայ սկա ու տից», 1921թ. ՀՄԸՄի Բե րաՇիշ լիի մաս նա ճյու ղի Ա ֆուտ բո լա յին թի մը:
Լու սան կա րը «Հայ սկա ու տից», 1920թ.

3 Տե՛ս «Հայ սկա ուտ», 
Ա տա րի, թիւ 6, 
յունուար, 1920:
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ՀՄԸՄի Շիշ լիի մաս նա ճյու ղի մրցում ե րի հրա վե րի ձև ան մուշ, 1920թ., ՀՄԸՄի Շիշ լիի ֆուտ բո լա յին թի մը
Ձա խից` ՀՄԸՄի Բե րա յի մաս նա ճյու ղի ֆուտ բո լի թի մը, Զմյուռ նի ա յի հայ կա կան ֆուտ բո լա յին թի մը: Թի մի ավագ` Գև որգ Հա բե թյան
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վեր ջին: Հատ կան շա կան 
է, որ տե ղի ֆուտ բո լա յին 
թի մը 1920թ. միջ մաս նա
ճյու ղա յին մրցա շա րի ժա
մա նակ 1:0 հաշ վով հաղ
թա նակ է տո նում Պոլ սի 
հայ կա կան ու ժե ղա գույն 
թի մե րից մե կի` Բե րա
Շիշ լիի մաս նա ճյու ղի թի
մի նկատ մամբ: 

Մար զա կան ու սկա 
ուտա կան խմբե րի կազ
մա վոր ման գոր ծըն թա ցից 
հետ չեն մում Ադա բա
զա րի չորս վար ժա րան

նե րը, իսկ տե ղա ցի մար զիկ նե րը մաս նակ ցում են հայ
կա կան օլիմ պի ա կան խա ղե րին: 

Բրու սա յի ՀՄԸՄի մաս նա ճյու ղը հիմ վում է 
1921թ. մա յի սին: Նույն թվա կա նի ամ ռա նը տե ղի հայ
կա կան ֆուտ բո լա յին թի մը հաղ թա կան ելույթ ներ է ու
նե նում տե ղի հու նա կան զին վո րա կան և սկա ու տա կան 
թի մե րի նկատ մամբ: 

Պա տե րազ մից հե տո աշ խու ժա ցավ նաև մար զա
կան կյան քը Կի լի կի ա յում: Այս տեղ մար զա կան գոր
ծու նե ու թյան ծա վալ ման հիմ ա կան կենտ րոն ներն 
էին Ադա նան, Մեր սի նը, Տար սո նը և Դոր թյո լը (Չորք
Մարզ պան):

Ադա նա յում լույս տես նող «Կի լի կիա» թեր թի` 
1919թ. մար տի 28ի հա մա րում հրա պա րակ ված «Հայ 
նոր սե րուն դի մարմ ակր թու թիւ նը» վեր նագ րով հոդ

Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր ո ր դ

Բե րաՇիշ լիի ֆուտ բո լա յին թի մի խա ղա ցող նե րի անվանացան կը` 
լու սան կար նե րով, 19201921թթ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու

Հայ ֆուտ բո լիստ ներ Ասա տուր Պո տի կյա նը և Գաբ րի ել Մա ճա ռյա նը: 
Լուսանկարը «Հայ սկա ուտից», 1920թ.
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ՀԲԸՄի Մեր սի նի հայ կա կան որ բա նո ցի «Մա սիս» ֆուտ բո լա յին թի մը, 19201921թթ.
«Կի լի կի ոյ հա յոց» ֆուտ բո լի թի մը, Ադա նա, 19201921թթ.

Զմյուռնիայի հայկական ֆուտ բո լային թի մը, 19201921թթ.
Ադա նա յի «Կի լի կիա» հայկական ֆուտ բո լա յին ակում բի լու սան կա րը, 1920թ.
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վա ծում առա ջարկ վում էր ստեղ ծել մարմ ակր թա կան 
մի ու թյուն: Շու տով Ադա նա յում ստեղծ վե ցին «Արի ա
մարտ» մարմ ակր թա կան մի ու թյու նը և «Կի լի կիա» 
հայ կա կան ֆուտ բո լա յին ակում բը: Այս մի ու թյու նը 
կազ մա կեր պում էր դաշ տա յին խա ղեր, շվե դա կան 
մար զանք և ֆուտ բոլ: Այն շու տով լու ծար վում է, որի 
հի ման վրա ստեղծ վում է ՀՄԸՄի Ադա նա յի մաս նա
ճյու ղը:

Մի ա ժա մա նակ Ալեքսանդրեթ սկսեց գոր ծել «Փայ
լակ» հայ կա կան ֆուտ բո լա յին թի մը: Կի լի կի ա յում ձև ա
վոր ված հայ կա կան ֆուտ բո լա յին թի մե րը հա ջո ղու թյամբ 
հան դես են գա լիս տե ղի թուր քա կան և հու նա կան թի մե
րի դեմ մրցա պայ քա րում: Մար զա կան ակ տի վու թյու նից 
ան մասն չեն մում նաև Կի լի կի ա յում գտնվող որ բա նոց

Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր ո ր դ

Տեսարան 1921թ. Պոլսում տեղի ունեցած վազքի միջազգային մրցումերից, ՀՑԹԻ, 
Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու

1922թ. հունիսին Պոլսում տեղի ունեցած միջազգային սպորտային 
մրցումերի ծրագիրը, ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու

1922թ. Պոլսում  կայացած միջազգային մրցումերի մրցավար Գրիգոր Ճոլոլյանին տրված 
հուշամեդալ, ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու

«Ռոբերտ» քոլեջի ֆուտբոլի թիմը: Լուսանկարը «Հայ սկա ուտից», 
1920թ.
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Տե սա րան ներ ՀՄԸՄի 1920թ. տա րե կան օլիմ պի ա կան խա ղե րից, 
ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու



208

նե րի սա նե րը: Որ բա նոց ներ ներ մուծ վում են բաս կետ բո
լը, ինչ պես նաև թե թև աթ լե թի կա յի տար բեր մար զա ձև եր: 

Ադա նա յի Աբ գարյան վար ժա րա նում մարմ ա 
մար զու թյան դա սըն թաց ներ կազ մա կեր պե լու նպա տա
կով Պոլ սից հրա վի րում են վա ղա մե ռիկ նշա նա վոր մար
զիկ ու բա նաս տեղծ Մատ թե ոս Զա րի ֆյա նին:

Առա ջին աշ խար հա մար տից հե տո աշ խու ժա ցող 
մարմ ա մար զա կան կյան քին անդ րա դարձ ներ էր կա
տա րում արևմ տա հայ պար բե րա կան մա մու լը: 

Հայ մար զիկ նե րը, ով քեր հա մախմբ ված էին ՀՄԸՄի 
մաս նա ճյու ղե րի շուրջ, իրենց մաս նակ ցու թյու նը բե րե ցին 
նաև 19201922թթ. Պոլ սում կազ մա կերպ ված մի ջազ գա
յին սպոր տա յին մրցաշարերին ու առաջ նու թյուն նե րին: 
Դրանք կա րև որ փոր ձաքն նու թյուն ներ էին հայ կա կան 
ակումբ նե րի ու ՀՄԸՄի մաս նա ճյու ղե րի մար զիկ նե րի 
հա մար՝ իրենց եր կա րա տև ու քրտնա ջան աշ խա տան քի 

Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր ո ր դ

ՀՄԸՄի մար զիկ նե րը տա րե կան օլիմ պի ա կան խա ղե րի ժա մա նակ, 1919թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու

1919թ. հայկական օլիմպիական խաղերի մասնակցող 
հեծանվորդները, ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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Հայ սկա ուտ նե րը ՀՄԸՄի տա րե կան օլիմ պի ա կան խա ղե րի հանդիսավոր բացման ժա մա նակ, ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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ար դյունք նե րը հե ղի նա կա վոր այս ստու գա տես նե րի ժա
մա նակ ներ կա յաց նե լու առու մով: Հի շար ժան էին 1922թ. 
հու նի սի 911ը հայ կա կան, հու նա կան, հրե ա կան, ռու
սա կան ակումբ ների մաս նակ ցու թյամբ տե ղի ու նե ցած 
մրցում ե րը, որ տեղ հայ մար զիկ նե րը փայ լուն ար դյունք
ներ ցույց տվե ցին: Սակայն վեր ջին պա հին առա ջա տա րի 
դիր քեր ապա հո ված հայ կա կան կող մը, այդ թվում նաև 
եզ րա փա կիչ դուրս եկած ՀՄԸՄի ֆուտ բո լի թի մը, ի նշան 
բո ղո քի մրցա վա րա կան կա մա յա կա նու թյուն նե րի դեմ, 
լքե ցին առաջ նու թյու նը:

Հետ պա տե րազ մյան մար զա կան կյան քում ի հայտ 
եկան նոր անուն ներ ու չեմ պի ոն ներ: Դրանց թվում հի
շա տա կե լի են Գաբ րի ել Քե շի շյա նի, Հրա չյա Գալ ֆա յա
նի, Հա րու թյուն Բեք մե զյա նի, Սու րեն Անդրե ա սյա նի, 
Զա րեհ Յավ րո ւյա նի, Հրանտ Աճե մյա նի, Հայ կա զուն 
Իս կեն դե րյա նի, Սի մոն Սե տեֆ ճյա նի, Արամ Պա պա
յա նի անուն նե րը: 

Այս շրջա նում Պոլ սում մար զա կան թե մա յով լույս 
տե սան մի շարք ար ժե քա վոր աշ խա տանք ներ: Դրանց 
թվում հի շա տա կե լի է Վա րագ Փո ղա րյա նի «Ֆութ
պօ լի խա ղը» գիր քը: Դրա առա ջա բա նում հե ղի նա կը 
գրում է. «...Ինչ պես  առիւ ծը ար ժա նա բար կո չու ած է 
թա գա ւո րը կեն դա նա կան եւ կաղ նին բու սա կան աշ
խար հին, նույն պես ֆութ պօլն ալ կրնանք կո չել թա
գա ւոր խա ղե րուն: Խա ղե րը, որոշ չա փով կը զար
գաց նեն մար դուն ֆի զի քա կա նը, մտա ւո րա կա նը եւ 
ու րիշ ներ ալ կան որ վե րո յի շե ալ երեք բա րե մաս նու
թիւն ներն ալ իրենց վրայ կը կրեն, ասոնց մէ է ֆութ պօ լը» 
(Վ. Փո ղա րյան. Ֆութ պօ լի խա ղը, Կ. Պո լիս, 1921, էջ 3):

Գրքի վերջաբանը, որը գրել է նշանավոր մարզիկ 

Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր ո ր դ

«Մար զաշ խարհ» պար բե րա թեր թի անդ րա նիկ հա մա րը, 1922թ., օգոս տոս
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԸ ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (19181920թթ): ՀԲԸՄԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ

ՀՄԸՄի առա ջին ֆուտ բո լա յին թի մե րից մե կը, 1921թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր ո ր դ

Հայ մարզիկ Վարագ Փողարյանի հեղինակությամբ լույս տեսած «Ֆութպօլի խաղը» գրքի կազմը
Վարագ Փողարյանը գնդի հրման պահին, ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԸ ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (19181920թթ): ՀԲԸՄԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ

ՀԲԸՄի Ա ֆուտ բո լա յին թի մը, 1920թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր ո ր դ

ՀՄԸՄի Սկյու տա րի մաս նա ճյու ղի մար զա հան դե սի ազ դա գի րը, օգոս տոս, 1921թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու

ՀՄԸՄի Բերայի մասնաճյուղի կողմից կազմակերպված մարզական միջոցառման տոմսակներ, 
1919թ. ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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Վահ րամ Փա փա զյա նը, ավարտ վում է հե տև յալ տո ղե
րով. «...Հայ երի տա սար դու թիւ նը ինք նա զոհ սե րունդ մըն 
է եւ իր ազ գա յին մե քե նա յին լու ւա գոյն գոր ծու նէ ու թիւն մը 
տա լու հա մար պետք եղած մի ջոց նե րէն պէտք չէ խու սա
փի, երբ դաշ տի մէջ կը խա ղաք, հա կա ռակ ձեր պար տու
թե ան կը շա րու նա կէք ձեր պայ քա րը ասոնց որեէ մե կուն 
բար կա նա լու կամ պա տաս խա նատ վու թիւ նը ձեր ըն կեր
նե րուն վրայ բեռց նե լու. գիտ ցեք որ ձեր բա րո յա կա նին 
հետ կը բարձ րաց նեք ձեր ազ գին բա րո յա կա նը, եւ ազ գի 
մը բա րո յա կանն է որ կրնայ տե ե ա կա նաց նել զին ք»:4

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԸ ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (19181920թթ): ՀԲԸՄԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ

«Ռոբերտ» քոլեջի տարեկան դաշտահանդեսին ներկա գտնվելու 
տոմսակ, ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու

ՀՄԸՄի տարեկան օլիմպիական խաղերի հայտագիրը, 1919թ. 
ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու

ՀՄԸՄի Բերայի մասնաճյուղի կողմից կազմակերպված մարզական միջոցառման տոմսակներ, 
1919թ. ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու

4 Վ. Փո ղա րյան. 
Ֆութ պօ լի խա ղը, 
Կ. Պո լիս, 1921, 
էջ 99:
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ՀՄԸՄի մար զա կան մրցում ե րի ազ դագ րեր, 191921թթ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԸ ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (19181920թթ): ՀԲԸՄԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ

Հայ և անգլիացի ֆուտբոլիստների միջև կայանալիք ֆուտբոլային խաղի հայտագիր, ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
ՀՄԸՄի վե ցե րորդ օլիմ պի ա կան խա ղե րի ազ դա գի րը, 1922թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր ո ր դ

ՀՄԸՄի 1921թ. օլիմ պի ա կան խա ղե րի չեմ պի ոն նե րը: Լուսանկարները «Հայ սկա ուտից», 1921թ.
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Մեծ եղեռ նի սար սափ նե րը տե սած հա յու թյու նը, 
բռնա գաղ թի ու կո տո րած նե րի նոր հե ռան կա րից երկ
յու ղած, վերս տին ստիպ ված եղավ թող նել հա րա զատ 
բնօր րա նը` հաս տատ վե լով Մեր ձա վոր Արև ել քի երկր
նե րում, Հու նաս տա նում և այ լուր: Այս զար գա ցում երն 
ան հե տև անք չան ցան նաև հայ կա կան մարմ ա մար
զա կան կյան քի վրա: Անվ տան գու թյան նկա տա ռում
նե րից ել նե լով` շատ ակումբ ներ կրկին փակ վե ցին, 
իսկ մի քա նի սը կի սե ցին հա րա զատ ժո ղովր դի ճա կա
տա գի րը` դառ նա լով վտա րան դի ակումբ ներ: Այս պես, 
Սե բաս տի ա յի «Պար թև» ակում բը հաս տատ վեց Սի րի
ա յում, Զմյուռ նի ա յի «Ար մե նիա» ֆուտ բո լա յին թի մը` 
Հու նաս տա նում, իսկ դրանց մի մա սը կազ մա լուծ վեց: 

Հան րա պե տա կան Թուր քի ա յում մար զա կան 
կյան քում հայ  մարզիկները, չնա յած էթ նիկ փոք րա մաս
նու թյուն նե րի հան դեպ որ դեգ րած ան հան դուր ժո ղա կան 
և ազ գայ նա մո լա կան քա ղա քա կա նու թյա նը, կա րև որ 
դիր քեր զբա ղեց րին` ու նե նա լով նշա նա կա լից հա ջո ղու
թյուն ներ:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԸ ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (19181920թթ): ՀԲԸՄԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ

ՀՄԸՄի բաս կետ բո լի մրցում եր կազ մա կեր պե լու նա խա գիծ, նո յեմ բեր, 1921թ., 
ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու

Բաս կետ բո լի խա ղա դաշ տի հա տա կա գի ծը «Հայ սկա ու տից», 1920թ.

Հայ մարզիկ Արամ Աբե լյա նը սկավառակը նետելու պահին, 
«Հայ սկա ու տ», 1919թ.
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ՀՄԸՄի տա րե կան մրցում ե րի և օլիմ պի ա կան խա ղե րի մրցա նա կա կիր  Գ. Ճոլոլյանին տրված մե դալ նե րի նմուշ ներ, ՀՑԹԻ, Գրի գոր Ճո լո լյա նի հա վա քա ծու
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԸ ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (19181920թթ): ՀԲԸՄԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ

Զմյուռ նի ա յի «Ար մե նիա» ֆուտ բո լա յին թի մը Հու նաս տա նում, 1922թ., ՀՑԹԻ հավաքածու
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԸ ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (1918-1920թթ): Հ.Բ.Ը.Մ.-Ի ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ



Միջագետքի տարագրյալների նպաստամատույց մարմինը: Աջ անկյունում նստած է անվանի հայ մարզիկ, նպաստամատույց մարմնի ատենապետ 
Մարտիրոս Գույումճյանը, 1920թ.



223

Մեծ եղեռ նից հե տո Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած-
քով մեկ տար բեր հայ կա կան ու օտա րերկ րյա կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի կող մից հա րյու րա վոր որ բա նոց ներ 
ստեղծ վե ցին, որոնց շնոր հիվ ցե ղաս պա նու թյու նը վե-
րապ րած հայ մա նուկ ներն ու նե ցան իրենց կա րև որ 
հանգր վա նը, և որ տեղ փաս տո րեն կոփ վե ցին ապա գա-
յում կյան քի դժվա րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու նրանց 
կա րո ղու թյուն նե րը: 

Որ բա նոց նե րում, բա ցի որ բե րի առող ջա պա հա կան 
և այլ կեն սա կան հար ցե րի ապա հո վու մից, մեծ կա րև ո-
րու թյուն էր տրվում հայ րե նա սի րու թյան, մաս նա գի տա-
կան կա րո ղու թյուն նե րի և մրցակ ցա յին ոգու ներդր մա-
նը: Այս առու մով մեծ ու շադ րու թյուն դարձ վեց մա տաղ 
սերն դին մարմն ա մար զու թյան ու սպոր տա յին զա նա-
զան մրցումն ե րի մի ջո ցով կո փե լու գոր ծին:

Գա վառ նե րից Պոլ սում հանգր վա նած հա զա րա վոր 
հայ որ բերն ազ գա յին մարմին նե րի աջակ ցու թյամբ տե-
ղա վոր վե ցին մայ րա քա ղա քի որ բա նոց նե րում: Ստեղծ վե-
ցին Պեյ լերպեյի, Եդի կու լեի, Խաս գյու ղի, Առ նա վուտ գյու-
ղի, Գա րա կյո զյան, Արա մյան, Պե զա զյան, Մխի թա րյան 
որ բա նոց նե րը: Ավե լի ուշ այս բո լոր որ բա նոց նե րը Գու լե-
լիի կենտ րո նա կան որ բա նո ցում կենտ րո նաց նե լու որո շու-
մը դյու րաց րեց նաև ՀՄԸՄ-ի սկա ու տա կան շար ժու մը որ-
բա նո ցի սա նե րի շրջա նում էլ ավե լի տա րա ծե լու հա մար: 
Սկա ու տու թյունն այս առու մով դիտ վեց որ պես կա րև որ 

մի ջոց որ բա նոց նե րում դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տանք 
տա նե լու և առողջ սե րունդ պատ րաս տե լու գոր ծում:

ՀՄԸՄ-ի նպատակը շարադրված էր հետևյալ կերպ. 
«...Լայն եւ պարզ ծրագ րով մը սկսիլ մարմ ակր թան քի 
գոր ծը ե ւ  այն մտցնել մաս նա ւո րա պես դպրոց նե րէ ե ւ  
հի մե լի որ բա նոց նե րէն ներս»:1

Հայ մար զիկ ներն ու մար զիչ նե րը ՀՄԸՄ-ի մի ջո-
ցով իրա կա նաց ված հա մա կարգ ված աշ խա տան քով 
ձեռ նամուխ եղավ Պոլ սում, շրջա կա գյու ղե րի և քա ղաք-
նե րի, ինչ պես նաև Կի լի կի ա յում ստեղծ ված որ բա նոց-
նե րի սա նե րի ֆի զի կա կան ու բա րո յա կան կրթու թյան 
գործին: Նրանց թվում էին Բյու զանդ Կյո զի պյո յու քյա-
նը, Գրի գոր Ճո լո լյա նը, Վարդ գես Տեր-Անդ րե ա սյա նը, 
Լև ոն Սա րու խա նը, Քե րով բե Ժպտու նին, Հրանդ Պար-
սու մյա նը և ու րիշ ներ: Հա յու թյան բե կոր նե րը Լի բանա-
նում, Սի րի ա յում և այ լուր հաս տատ վե լուց հե տո էլ հայ 
որ բե րի կող քին էին հայ մար զիկ ներն ու մար զիչ նե րը: 
Մեծ նվի րու մով ու ինք նա զո հու թյամբ իրա կա նաց ված 
այս առա քե լու թյունն ար ժան վույն կեր պով պետք է գնա-
հատ վի գա լիք սե րունդ նե րի կող մից: 

Որ բախ նամ մեծ աշ խա տանք իրա կա նաց վեց հայ-
կա կան սկա ու տա կան խմբե րի ու մարմն ա մար զա կան 
ակումբ նե րի կող մից, կազ մա կերպ վե ցին հան գա նա կու-
թյուն ներ: 1920թ. Պոլ սի հա յաբ նակ թա ղե րում Զատ կի 
տո նե րի առի թով բա ժան վե ցին կո կարդ ներ` «Յի շենք 
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«Ժո ղո վուր դի մը առող ջու թիւ նը, հե տեւ ա բար յա րա տեւ ու թիւ նը կա խում ու նի զայն ձեւ աց նող 
ան հատ նե րուն սե փա կան առող ջու թիւ նէն»: Գրիգոր Ճօ լօ լե ան

1 Բ. Թորիկյան. 
նշվ. աշխ., էջ 40:
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մեր որ բե րը» վեր տա ռու թյամբ: Հան գա նակ վեց 4 հա-
զար օս մա նյան ոս կի, որն օգ տա գործ վեց որ բե րի հա-
մար սկա ու տա կան հա մազ գեստ ձեռք բե րե լու հա մար: 
ՀՄԸՄ-ը ջա նա սի րա բար լծվում է Պոլ սի հայ որ բա նոց-
նե րի շուրջ 15 հա զար որ բե րի սկա ու տա կան ու մար զա-
կան դաս տի ա րա կու թյա նը: 

Պոլ սի հայ սկա ուտ նե րի ջան քե րով ձմե ռա յին վա-
ռե լիք հայ թայթ վեց` որ բա նոց նե րի կա րիք նե րը հո գա-
լու հա մար: Բա ցի այդ, իրա կա նաց վեց ան նա խա դեպ 
փրկա րա րա կան գոր ծո ղու թյուն. Մար մա րա յի ափա մերձ 
Յա լո վա բնա կա վայ րի հայ բնակ չու թյու նը նա վով տար-
հան վեց` այդ պի սով շուրջ 4 հա զար հա յոր դի նե րի փրկե-
լով վե րա հաս մա հից: 

Հայ կա կան մարմն ա մար զա կան շարժ ման պատ-
մու թյան մեջ յու րօ րի նակ երև ույթ էր Գու լե լիի մի ջոր-
բա նո ցա յին օլիմ պի ա կան խա ղե րի անց կա ցու մը Պոլ սի 
Հա յոց Պատ րի արք Զա վեն Տեր-Եղի ա յա նի հո վա նա վո-
րու թյամբ: Այս խա ղե րին Պատ րի արքն ան ձամբ մաս-
նակ ցում էր մրցա նա կա բաշ խու թյան արա րո ղու թյուն-
նե րին: Դրանց կազ մա կերպ ման գոր ծում մեծ ջան քեր 
ներդ րեց Գրի գոր Ճո լո լյա նը: Որ բա նոց նե րում մարմ-
նակր թու թյան նկատ մամբ նման ու շադ րու թյու նը թե-
լադր ված էր նա խև ա ռաջ ծնո ղա կան խնամ քից զրկված 
և հո գե կան մեծ ցնցում ապ րած երե խա նե րին առողջ 
ապ րե լա կեր պին ըն տե լաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյամբ: 
Հե տա գա յում որ բա նոց նե րից դուրս եկան բազ մա թիվ 
մար զիկ ներ, ով քեր իրենց մար զա կան կա րո ղու թյուն-
ներն ապա ցու ցե ցին ՀՄԸՄ-ի միջ մաս նա ճյու ղա յին և 
մի ջազ գա յին տար բեր մրցումն ե րում: 

Որոշ որ բա նոց նե րում յու րա քան չյուր շա բաթ որ բե-
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Տե սա րան ներ Պոլ սում տե ղի ու նե ցած մի ջոր բա նո ցա յին օլիմ պի ա կան խա ղե րից, 1921թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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Գուլելիի ազգային կեդրոնական որբանոցի սկաուտական խումբը, 1921թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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Պոլ սի Գա տը գյու ղի որ բա նո ցի «Ծի ծեռ նակ» ֆուտ բո լա յին թի մը, 1922թ., Օռլանդո Կալումելայի հավաքածու
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Գու լե լիի որ բա նո ցի շեն քը Ստամ բու լում
Ներդիր լուսանկարը ներկայացնում է հայ որբերին՝ խմբված Գուլելիի զորանոց-ուսումնարանի մուտքի մոտ
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րի հա մար կազ մա կերպ վում էին սկա ու տա կան ար շավ-
ներ ու մրցույթ ներ` վե րա ծե լով այս զբաղ մուն քը կյան քի 
հե տա գա դժվա րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու կա րև որ 
դպրո ցի: 

Մարմն ակր թա կան ու սկա ու տա կան ակ տիվ աշ-
խա տանք էր տար վում Պոլ սի Բե րա թա ղա մա սի Եսա-
յան որ բա նո ցի սա նե րի շրջա նում: Այս տեղ 1912 թվա զ 
յա նը: Իսկ 1922թ. Շիշ լի ում հիմն ված Գա րա կյո զյան որ-
բա նո ցում Արամ Նի կո ղո սյա նի ջան քե րով ստեղծ վեց 
հա տուկ սկա ու տա կան խոր հուրդ: Գա տը գյու ղի Արա մ-
յան որ բա նո ցի սկա ու տա կան շար ժու մը կազ մա կեր պում 
էր Ներ սես Օհա նյա նը: 

Ար դեն նշվեց` վե րո հի շյալ որ բա նոց նե րի, ինչ պես 
նաև Եդի կու լեի, Գա րա կյո զյան, Եսա յան և Խասգյու ղի 
որ բա նոց նե րի փակ ման հե տև ան քով 1920թ. գար նա նը 
ստեղծ վում է Գու լե լիի կենտ րո նա կան որ բա նո ցը: Հատ-
կան շա կան է, որ Պոլ սի անգ լի ա կան զին վո րա կան հրա-
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Գրիգոր Ճոլոլյանը մարզիկ-որբերի հետ, 1921թ. ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
Տե սա րան  միջորբանոցային օլիմպիական խաղերից, մարտ 1921թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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Պոլսի Ազ գա յին կեդ րո նա կան որ բա նո ցի ֆուտ բո լա յին թի մը, 1920թ.

Տե սա րան ներ Ազ գա յին որ բա նո ցը ՀՄԸՄ-ի մաս նա ճյուղ հռչա կե լու արա րո ղու թյու նից, մարտ, 1921թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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մա նա տա րու թյան կար գադ րու թյամբ Գուլելիի պե տա-
կան սպա յա կան վար ժա րա նի ըն դար ձակ շեն քերն ու 
հար մա րու թյուն նե րը հանձն վե ցին հայ և օտա րերկ րյա 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի տնօ րի նու թյա նը` հայ որ բե րի 
խնա մա տա րու թյունն ապա հո վե լու հա մար: Սա կայն այս 
որո շու մը սուր ար ձա գանք առա ջաց րեց թուրք ազ գայ-
նա կան նե րի շրջա նում, ով քեր փոր ձե ցին գրա վել սպա-
յա կան վար ժա րա նի շեն քը, սա կայն հան դի պե լով լուրջ 
դի մադ րու թյան, կո րուստ ներ կրե լով` նա հան ջե ցին: Որ-
բե րի առա ջին գոր ծը եղավ նաև հայ կա կան եռա գույ նը 

բարձ րաց նել թուր քա կան նշա նա վոր հաս տա տու թյան 
շեն քի տա րած քում: 

Գու լե լիի կենտ րո նա կան որ բա նո ցի շուրջ 1500 որ-
բե րի շրջա նում սկա ու տա կան ծրագր ված աշ խա տան քը 
տար վում էր նշա նա վոր մար զիկ ներ Գրի գոր Ճո լո լյա նի 
և Բյու զանդ Կյո զի պյո յու քյա նի կող մից: Այն նե րա ռում էր 
ար շավ եր, բա նա կումն եր, մաս նա գի տա կան գի տե լիք-
նե րի զար գա ցում, դա սա խո սու թյուն ներ սկա ու տա կան 
կեն ցա ղի ու կար գու կա նո նի, ազ գա յին և հայ րե նա սի րա-

կան թե մա նե րի շուրջ: Բյու զանդ Կյո զի պյո յու քյա նը նաև 
որ բա նոց նե րի կենտ րո նական մարմն ի տնօ րենն էր:

Գրի գոր Ճո լո լյա նի ջան քե րով Գու լե լիի զին վո րա-
կան վար ժա րա նի շեն քի հա րա կից հատ վա ծում որ բե-
րի օգ նու թյամբ պատ րաստ վե ցին մար զա րան և ֆուտ-
բո լի դաշտ: Պատ րաստ վեց նաև 276 մ եր կա րու թյամբ 
վազ քու ղի: Կարճ ժա մա նա կում Գու լե լիի որ բա նո ցում 
մեծ տա րա ծում ստա ցան թե թև աթ լե թի կան, ֆուտ բո-
լը և բաս կետ բո լը: Որ բա նո ցի սա նե րը հա ջո ղու թյամբ 
մաս նակ ցում էին հայ կա կան օլիմ պի ա կան խա ղե րին 

և «Ռո բերտ» քո լե ջի տա րե կան մրցումն ե րին:2 Որ բա-
նոց նե րում ձև ա վոր ված սկա ու տա կան խմբերն իրենց 
մաս նակ ցու թյու նը բե րե ցին Պոլ սի հայ սկա ուտ նե րի 
ընդ հա նուր բա նա կումն ե րին, իսկ 1922թ. մի ջոր բա նո-
ցա յին աթ լե թիկ մրցումն ե րը տե ղի ու նե ցան սեպ տեմ-
բե րի սկզբնե րին տե ղի ու նե ցած այդ պի սի մի բա նա-
կումն ե րից մե կի ժա մա նակ:

Գրիգոր Ճոլոլյանը իր հոդվածներից մեկում գրում 
է. «...Աթ լէ տիկ խա ղերն առ հա սա րակ ան ծա նօթ մա
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Մի ջոր բա նո ցա յին 
օլիմ պի ա կան խա ղեր. 
գնդի հրում որ բա նո ցի 
սա նե րի կա տար մամբ, 
ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի 
հավաքածու

Գրի գոր Ճո լո լյա նը 
Պոլ սի Ազ գա յին կեդ-
րո նա կան որ բա նո ցի 
սա նե րի հետ, 1921թ., 
ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի 
հավաքածու

2 Տե՛ս Հա յաս տա նի 
ազ գա յին ար խիվ, ֆ. 420, 
ց. 11, գ. 15:
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Պոլ սի Մխի թա րյան որ բա նո ցի սկա ու տա կան խում բը, 14 ապրիլի, 1922թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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ցած  են որ բե րուն: Քի չեր մի այն պա տա հա
բար ներ կայ  գտնու ած ըլ լա լով ողիմ պի ա
կան խա ղե րու, շատ տար տամ գա ղա փար 
մը կազ մած էին անոր մա սին: Այ սօր ար դեն 
իրենց ամէ նէն սի րե լի զբա ղում ե րէն մին 
եղած է աթ լէ թի կը: Ամառ նա յին մար զան քի 
պա հե րը մեծ մա սամբ յատ կա ցու ած են այդ 
ճիւ ղե րուն գար գաց ման, եւ  յա ճախ վար ժու
թիւն ներ ու փոր ձեր տե ղի ու նե ցած են զա
նա զան տե սակ վազ քե րու, ոս տում ե րու 
եւն: Այ սօր անոնց մէ շա տեր մէկ ան գա մէն 
ձե զի կ’ըսեն թէ Հայ կա կան ողիմ պի ա կան
նե րու մրցա նի շերր որոնց կը պատ կա նին եւ 
ի՞նչ են, որո՞նք են Հա յե րուս լա ւա գոյն մար
զիկ նե րը եւն: Տղաք ա´յնքան եռան դե ամբ 
փա րած են շար ժու մին որ, բազ մա թիւ դժո
ւա րու թե անց յաղ թե լով, պար տէ զը մար զա
րա նի վե րա ծե լու հա մար, հո ղա յին հսկայ 
աշ խա տանք գլուխ հա նած են: Ով որ տար
ւոյն սկիզ բը Գու լէ լիի պար տէ զը տե սած էր եւ  
ներ կայ եղաւ Ողիմ պի ա կան նե րուն` կրնայ 
իս կոյն երեւ ա կա յել այն ահ ռե լի աշ խա տան
քը որ գլուխ ելաւ կիս կա տար եւ ան բա ւա
րար գոր ծիք նե րու մի ջո ցաւ»:3

Որ բա նոց նե րում, բա ցի ֆուտ բո լից և 
մարմն ա մար զա կան խա ղե րից, մյուս մար-
զա ձև ե րը ևս մեծ ըն դու նե լու թյուն էին 
գտնում: Խոս քը մաս նա վո րա պես բաս-
կետ բոլ, բեյս բոլ և վո լեյ բոլ մար զա ձև ե րի 
և դրանց հա մար որ բա նոց նե րի մար զա-
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Պոլ սի Հա յոց Պատ րի արք Զա վեն Տեր-Եղի ա յա նը մի ջոր բա նո ցա յին օլիմ պի ա կան խա ղե րի հաղ թող նե րի հետ, 
1921թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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րան նե րը հա մա պա տաս խան սպոր տա յին գույ քով հա-
մալ րե լու մա սին է:

Հետ պա տե րազ մյան շրջա նում հայ կա կան մարզա-
կան ու մարմն ակր թա կան շարժ ման հա մար մեծ նշա-
նա կու թյուն ու նե ցավ տար բեր կրթօ ջախ նե րին և հատ-
կա պես որ բա նոց նե րին անվ ճար մար զա կան գույք 
տրա մադ րե լու հան գա ման քը, ին չը զգա լի աջակ ցու-
թյուն էր մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում:

Գրե թե բո լոր որ բա նոց ներն ու նե ին իրենց ֆուտ-
բո լա յին թի մե րը: Ծրագր ված էր նաև մի ջոր բա նո ցա յին 
ֆուտ բո լա յին մրցումն ե րի անց կա ցու մը: Մար զա դաշ տեր 
էին ստեղծ վել Գու լե լիի որ բա նո ցի բա կում և Հայ դար 
փա շա յի դաշ տում: Հատ կա պես հայտ նի էին Պեյ լեր պե-
յի և Կեդ րո նա կան որ բա նո ցի, ինչ պես նաև Գա տը գյու ղի 
«Ծի ծեռ նակ» ֆուտ բո լա յին թի մե րը: 
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Տարեկան մի ջոր բա նո ցա յին օլիմ պի ա կան խա ղե րի ազ դա գի րը, հու լիս, 1921թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու

Գուլելիի որբանոցի 
սկաուտները բուրգեր 
են պատրաստում 
անգլիական «King 
George» ռազմանավի 
հրամանատարի՝ 
որբանոց այցի 
կապակցությամբ, 
19 մայիսի, 1921թ., 
ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի 
հավաքածու

3 Տե՛ս Թէոդիկ. Ամէնուն 
Տարեցույցը, ԺԶ տարի, 
Պոլիս, 1923, էջ 391-400:



234

Հայ մար զիկ նե րի մի մա սը տար բեր որ բա նոց նե-
րում դար ձան մարմն ա մար զի ու սու ցիչ ներ, ինչ պես օրի-
նակ` Գրի գոր Ճո լո լյա նը, ով Ազ գա յին խնա մա տա րու-
թյան ընդ հա նուր տնօ րեն և մարմն ա մար զիկ Բյու զանդ 
Կյո զի պյո յու քյա նի առա ջար կով ստանձ նեց Գու լե լիի որ-
բա նո ցի սկա ու տա պե տի և մար զան քի ու սուց չի պար տա-
կա նու թյու նը, իսկ նշա նա վոր աթ լեթ Մար տի րոս Կո ւյում-
ջյա նը Մի ջա գետ քում լծվեց հայ գաղ թա կան նե րին ու 
որ բե րին ցու ցա բեր վող նպաս տա մա տույց աշ խա տանք-
նե րին՝ իր առաքելությունն իրականացնելով որպես 
Միջագետքի տարագրյալների նպաստամատույց մարմ-
նի ատենապետ:

Հայ որբ-սկաուտները մասնակցեցին Պոլսի տար-
բեր թաղամասերում կայացած սկաուտական երդմնա-
կալության հանդիսավոր արարողություններին: 1920 թ. 
հունվարին Պոլսի Բերա թաղամասի Սբ. Երրորդություն 
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ՀՄԸՄ-ի Սկյուտարի մասնաճյուղի Պերպերյան որբանոցի 
սկաուտները, 1921թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու 

Գու լե լիի որ բա նո ցի սա նե րը մարզանքի պահին, 1921թ., ՀՑԹԻ, 
Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու

Լիբանանի Ջբեյ լ գյուղում ստեղծված «Թռչնոց բույն» որ բա նո ցի 
ու ժե ղա գույն ֆուտ բո լա յին թի մը, 1924թ.
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Գու լե լիի որ բա նո ցի սա նե րը ֆուտ բո լի դաշտ պատ րաս տե լու ժա մա նակ, 1921թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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Ֆուտ բո լա յին խաղ և սկաուտական մարզումներ Պորտ Սաիդի 
հայ որբերի մասնակցությամբ, 1916թ., Նուպարեան գրադարանի 
հավաքածու
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եկեղեցում տեղի ունեցած երդմնակալության ժամանակ, 
Պոլսի Պատրիարքը հանդես եկավ ճառով, որում մաս-
նավորապես նշեց. «...Ամէնքս ալ մեծ յուզումով տեսանք 
այս 60ի չափ պատանիները, որ եկան այստեղ եւ 
հայուն դրօշակին եւ Աւետարանին առջեւ երդում ըրին 
հաւատարիմ մալ Աստծոյ, ծառայել հայրենիքին եւ 
գործել իբր պարտականութեան գիտակից մարդ: Ասոնք 
պիտի ըլլան պարկեշտ ու պատուաւոր քաղաքացիներ, 
իբր հայրենիքի քաղաքացի՝ պիտի ըլլան պարկեշտ, իբր 
զինուոր՝ պիտի ըլլան հաւատարիմ հայրենիքին...»:4 

Հայ մարզիկներն ու սկաուտներն իրենց առա-
քելությունը շարունակեցին Լիբանանի Ջբեյլ, Ղազիր, 
Սայդա բնակավայրերում ստեղծված որբանոցներում, 
ինչպես նաև Խորհրդային Հայաստանի, Հունաստանի 
տարածքում ստեղծված որբանոցներում: 

Կյան քի վե րածնն դի ու ցե ղաս պա նու թյու նը վե-
րապ րած սերն դի հաս տա տուն կամ քի վկա յու թյունն էին 
մարմն ա մար զա կան ու սպոր տա յին կյան քի նկատ մամբ 
հե տաքրք րու թյունն ու նման ակումբ նե րի ստեղ ծու մը 
հենց Դեր-Զո րում, որ տեղ հաս տատ ված ու ցե ղաս պա-
նու թյու նից մա զա պուրծ հա յու թյու նը կա րո ղա ցավ ուժ 
գտնել ոչ մի այն ընդ դի մա նա լու վե րա հաս մահ վա նը, այ-
լև ստեղ ծելու սպոր տա յին, մարմն ա մար զա կան ու սկա-
ու տա կան խմբեր:

ՄԱՐՄՆԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՐԲԱՆՈՑՆԵՐՈՒՄ

Ջբեյ լի որ բա նո ցի սա նե րը բուրգ կազ մե լիս, 1920-ական թթ. սկիզբ Դեր-Զո րի հայ կա կան ֆուտ բո լա յին թի մը, 1920-ական թթ. սկիզբ

4 Տե՛ս «Հա յ սկաուտ», 
Ա տարի, թիւ 8, 16 
փետրուար, 1920, էջ 
123-124:
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Սկա ու տա կան շար ժու մը սկիզբ առավ անգ լի ա ցի 
գնդա պետ Բեյ դըն Փա ո ւը լի (1857-1941թթ.) նա խա ձեռ-
նու թյամբ, երբ նա 1908թ. հրա տա րա կեց այս շարժ ման 
նա խա գի ծը` «SCOUTING FOR BOYS» անու նով գիր-
քը, որի նպա տակն էր պա տա նի նե րին ու աղ ջիկ նե րին 
որո շա կի գի տե լիք ներ տալ բնու թյան և զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյան մա սին: Կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
այս գա ղա փար ներն աջակ ցու թյուն ստա ցան աշ խար-
հի տար բեր երկր նե րի հա րյուր հա զա րա վոր հա մա-
կիր նե րի կող մից:

Հայ կա կան առա ջին սկա ու տա կան խմբե րը ձև ա-
վոր վե ցին 1910 թվա կա նին Կալ կա թա յի Հա յոց մար դա-
սի րա կան ճե մա րա նի սա նե րի կող մից: 

Արևմ տա հայ իրա կա նու թյան մեջ առա ջին ան գամ 
1912թ. բոյս կա ուտ նե րի խումբ կազմ վեց Պոլ սի «Նոր 
դպրո ցի» սա նե րի կող մից, ով քեր ստեղ ծե ցին եվ րո-
պա կան ափի Ա գուն դը: Սրան հա ջոր դեց Սկյու տա րի 
հայ պա տա նի նե րի կող մից ասի ա կան ափի Ա գնդի 
կազ մա կեր պու մը «Առյուծ» և «Ար ծիվ» խմբե րով: Պոլ-
սում սկաուտա կան շարժ ման կազ մա կերպ ման ուղ ղու-
թյամբ առա ջին գործ նա կան քայ լերն իրա կա նաց վե ցին 
Պերպերյան, Մեզ պու րյան և Տա յան վար ժա րան նե րի, 
ինչ պես նաև Աղջ կանց ամե րիկյան վար ժա րա նի սա-
նե րի մաս նակ ցու թյամբ: Այս ըն թաց քում հայ սկա ու-
տա պետ նե րը նա մա կագ րա կան կապ հաս տա տե ցին 
շարժ ման հիմ ա դիր գնդա պետ Բեյ դըն Փա ո ւը լի հետ: 
Առա ջին հայ կա կան սկա ու տա կան խմբե րի հա մար 
սկա ու տա կան հա մազ գես տի հիմ ա կան մա տա կա րա-
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Սկյու տա րի հայ կա կան սկա ու տա կան առա ջին խում բը, 1913թ.: 
Լուսանկարը «Մարմամարզից»

«Նոր դպրո ցի» սկա ու տա կան խում բը մար զան քի պա հին, մա յիս, 1914թ. ՀՑԹԻ, 
Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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րը դար ձավ հայտ նի մարմ ա մար զիկ Մկրտիչ Մկրյա-
նը, ով այդ ժա մա նակ գտնվում էր Ման չեստ րում:

Հայ երի տա սար դու թյան շրջա նում սկա ու տա կան 
գա ղա փար նե րի նկատ մամբ հե տաքրք րու թյուն առա-
ջաց նե լուն լծվեց նաև «Մարմ ա մարզ» հան դե սը: 1912թ. 
փետր վա րի 15-ի հա մա րում լույս տե սավ «Տղա յոց գու-
մար տակ ներ» խո րագ րով հոդ վա ծը: Այս հրա պա րակ-
մա նը հա ջոր դեց Հով հան նես Հինդ լյա նի հոդ վա ծա շա-
րը սկա ու տա կան շարժ ման գա ղա փա րա խո սու թյան 
ու բո վան դա կու թյան մա սին, իսկ Տ. Ե. Սի րա մարգն 
իր հոդ վա ծում ու ղերձ հղեց հայ դաս տի ա րակ նե րին 
ու առաջ նորդ նե րին` հայ պա տա նե կան սկա ու տա կան 
շար ժում սկսե լու հոր դո րով` հիմ ա կա նում շեշ տը դնե-
լով այս նա խա ձեռ նու թյան զին վո րա կան և կար գա պա-
հա կան կող մե րի վրա: Այս ըն թաց քում մշակ վեց ան-
գամ հայ սկա ուտ նե րի վար քա կա նո նը:

«Մարմ ա մար զի»` 1913թ. հա մար նե րից մե կում 
հրա պա րակ ված «Հայ Պօյ Սքա ու դին դպրո ցը» վեր-
նագ րով հոդ վա ծում ման րա մասն ներ կա յաց ված էր 
38 կե տից բաղ կա ցած սկա ու տա կան շարժ ման կա նո-
նադ րու թյու նը: «Մարմ ա մար զում» է տպագր վում նաև 
Սկյու տա րի հայ սկա ուտ նե րի առա ջին խմբան կա րը` 
սկա ու տա կան հան դեր ձան քով: 

1913թ. Պոլ սում Շա վարշ Քրի սյա նի և Հով հան-
նես Հինդ լյա նի հա մա հե ղի նա կու թյամբ լույս տե սավ 
«Պօյ-Սքա ու դը եւ իր կե ան քին նպա տա կը. Հայ պօյ-
սքա ուդ ներ» գրքույ կը, որը «Մարմ ա մար զի» հեր թա-
կան հա մա րի հետ որ պես նվեր տրվեց հան դե սի բա-
ժա նորդ նե րին: Գրքույ կը մեծ նշա նա կու թյուն ու նե ցավ 
սկա ու տա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նը «հա յաց նե-
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Գրի գոր Հա կո բյան, 1913թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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լու», այն ավե լի ժո ղովր դա կա նաց նե լու հա մար` ներ-
կա յաց նե լով հայ սկա ու տի տի պա րի բնու թագ րում ու 
սկա ու տա կան շարժ ման յու րօ րի նակ փի լի սո փա յու թյու-
նը: Գրքույ կի առա ջա բա նում հան դի պում ենք հե տև յալ 
մտքե րին. «Աշ խար հի վրա ամէն բա նէ առաջ ու ամէն 
բա նէ աւե լի կը սի րեմ ազգս, ու կը յար գեմ այն բո լոր 
կեն դա նի էակ նե րը, ան կէն դան իրե րը ու յի շա տակ նե-
րը, որոնք ին ծի կը յի շեց նեն անոնց ալ Հայ, անոնց ալ 
հայ կա կան ըլ լա լը, մար դիկ այս բա նը ազ գա սի րու թիւն 
կը նկա տեն...»:1

Հե տա գա շա րադ րան քում հստա կո րեն նշվում 
էր, որ սկա ու տա կան այս նոր կազ մա կեր պու թյա նը 
ծա նո թաց նե լը բնավ նպա տակ չու նի բա ցար ձա կա-
պես հե տև ե լու և կրկնօ րի նա կե լու այս գա ղա փա րը: 
Հե ղի նակ ներն այս առու մով հե տաքր քիր մո տե ցում 
են ցու ցա բե րում. «... Աշ խար հի մէջ շատ գե ղե ցիկ ձեռ-
նարկ ներ, հաս տա տու թիւն ներ կան, բայց յա րա բե րա-
կա նու թե ան օրէնք մըն ալ կայ` ըստ որում ձեռ նարկ մը 
որ օգ տա կար է այս ինչ մի ջա վայ րի մէջ` կրնայ անօ-
գուտ եւ նոյն իսկ վնա սա կար ըլ լալ ու րիշ մի ջա վայ րի 
մը մէջ: Իմաս տուն մար դը ան է որ օգ տա կար ձեռ նար-
կի մը գա ղա փա րը կ’առ նէ եւ զայն կը պատ շա ճեց նէ իր 
մի ջա վայ րին: Ո՜վ գի տէ մին չեւ այ սօր որ քա՜ն վնաս ներ 
կրած ենք` միշտ նկա տի առած չըլ լալ նուս հա մար յա-
րա բե րա կա նու թե ան այս սկզբուն քը...»:2

Ազ գա յին ինք նա կա ռա վար ման ու ինք նա կար գա-
վոր ման, «ցե ղը ազ նո ւաց նե լու» գա ղա փա րը առանց-
քա յին դար ձավ հայ կա կան սկա ու տա կան շարժ ման 
հա մար: Կա րև որ վում էր հայ ազ գի հա վա քա կան ու հա-
մա գոր ծակ ցող ոգու ստեղ ծու մը` մա տաղ սերն դին ապա-
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1 Պօյ-Սքա ու դը եւ իր 
կե ան քին նպա տա կը.  
Հայ պօյ-սքա ուդ ներ», 
Կ. Պո լիս, 1913, էջ Գ:

2 Նույն տեղում, էջ 20-21:

Շ. Քրի սյա նի և Հ. Հինդ լյա նի հա մա հե ղի նա կու թյամբ լույս տե սած «Պոյ-սքա ու դը 
ե ւ  իր կե ան քին նպա տա կը. հայ պօյսքաուտներ» գրքի շա պի կը, 1913թ.
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Այս ըն թաց քում Գրի գոր Հա կո բյա նի ջան քե րով 
հիմ ադր վում է Սկյու տա րի մարմ ա մար զա րա նի հայ-
կա կան սկա ու տա կան խում բը: Պոլ սա հայ երի տա սար-
դու թյան շրջա նում սկա ու տա կան շարժ ման ջա տա-
գով եր դար ձան Տիգ րան Խո յա նը, Հայկ Ճիզ մե ճյա նը, 
Կար լո Շա հի նյա նը, Ժի րայր Խո րա սան ճյա նը և այլք:

Շու տով սկա ու տա կան խմբեր ստեղծ վե ցին նաև 
գա վա ռում, մաս նա վո րա պես Հա յոց մի ա ցյալ ըն կե րու-
թյան Չմշկա ծագ-Յուզ պէ քի վար ժա րա նի տնօ րեն Ղա-
զա րոս Գո ւյում ճյա նի նա խա ձեռնությամբ ստեղծ վում է 
սկա ու տա կան «Տեր սիմ» խում բը, որի նպա տակն էր. 
«վար ժա րա նին մէջ եւ յե տոյ դուր սը հե տեւ ե լով Պօյ-սքա-
ու դի սկզբունք նե րուն, զար գա նալ ու զար գաց նել զի րենք 
եւ ու րիշ նե րը մտքով, մարմ ով եւ հո գի ով, ապա գա յին 
լի նե լու հա մար մտա ցի, առողջ եւ նկա րագ րի տէր երի-
տա սարդ ներ եւ քա ղա քա ցի ներ...» («Մարմ ա մարզ», 

գա յում նոր ող բեր գու թյուն նե րից զերծ պա հե լու հա մար: 
Այդ գա ղա փարն ար տա ցոլ ված է հե տև յալ մտքե րում. «...
Պզտիկ բա րե կամս, ըն կե րա յին կե ան քին այս կա րեւ որ 
պայ մա նը, փո խա դարձ օգ նու թիւ նը, շատ տկար է Հա-
յուն մէջ: Հա յը Հա յուն հա մար գայլ է հա ճախ, կը տես նես 
թէ որ քան դժու ար պի տի ըլ լայ քեզ հա մար մա քա ռիլ այս 
պա պե նա կան ախ տին դէմ, բայց Պօյ սքա ու դին նշա նա-
բանն է ճգնիլ, մա քա ռիլ դժու ա րու թիւն նե րու դէմ, եւ մի 
մոռ նար թէ յաղ թա նա կը այն քան աւե լի ար ժէ քա ւոր կ’ըլ-
լայ որ քան աւե լի ճի գե րով ձեռք բե րու ած է ան: Օն անդր, 
սի րե լի Հա յոր դի, պա տու ոյ խօսք տուր ամէն օր բա րի 
գործ մը կա տա րել, ծա ռա յու թիւն մը մա տու ցա նել ու րի-
շին, հոգ չէ թէ շատ փոքր ծա ռա յու թիւն մը ըլ լայ ան. աս 
կեր պով պի տի վե րա շի նես, պի տի փո խես Հա յու եսա մոլ 
բնա ւո րու թիւնդ եւ պի տի ու նե նաս գոր ծակ ցու թե ան, փո-
խա դարձ օգ նու թե ան ոգին»:3

Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր կ ո ւ ե ր ո ր դ

3 Պօյ-Սքա ու դը և իր 
կե ան քին նպա տա կը, 
էջ 28:

Հայ արե նուշ նե րի ու սկա ուտ նե րի տո ղանց քը ՀՄԸՄ-ի տա րե կան օլիմ պի ա կան խա ղե րի բաց ման արա րո ղու թյան ժա մա նակ, 1919թ.: 
Լուսանկարները «Հայ սկաուտից»
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Գ տա րի, թիւ 11-12, նո յեմ բեր-դեկ տեմ բեր, 1913):
Սկա ու տա կան խմբերն իրենց մաս նակ ցու թյու նը 

բե րե ցին նաև հայ կա կան եր րորդ և չոր րորդ օլիմ պի ա-
կան խա ղե րին` մեծ խան դա վա ռու թյուն առա ջաց նե լով 
այս մրցա հան դես նե րին ներ կա հայ հան դի սա տես նե-
րի շրջա նում:

Սկա ու տու թյու նը հայ իրա կա նու թյան մեջ նպա-
տակ ու ներ հայ պա տա նի նե րի ու աղ ջիկ նե րի շրջա-
նում զար գաց նել դժվա րու թյուն ներ հաղ թա հա րե լու, 
առա քի նի կեն ցաղ ու կեն սա կերպ դա վա նե լու և առողջ 
ապ րե լա կեր պի սկզբունք նե րը: Այս հան գա ման քը կա-
րև որ նշա նա կու թյուն էր ձեռք բե րում:

Սկա ու տա կան շար ժու մը տա րած վում է նաև 
Եգիպ տո սում: Հայ պա տա նի նե րից ու աղ ջիկ նե րից 
սկա ու տա կան խմբեր են կազմ վում Կա հի րե ում, Ալեք-
սանդ րի ա յում և Պորտ Սա ի դում:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ԾՆՈՒՆԴՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

«Հայ սկաուտի» համարներից մեկը՝ նվիրված Հայաստանի 
Հանրապետության տարեդարձին

Հայ սկաուտների տողանցքը Հայկական օլիմպիական խաղերի 
բացման հանդիսավոր արարողության ժամանակ, 1919թ., ՀՑԹԻ, 
Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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1913թ. մար տի 16-ին Սկյու տա րի Առա ջա դի մա սի-
րաց մի ու թյան սրա հում Շա վարշ Քրի սյա նը հան դես է 
գա լիս դա սա խո սու թյամբ, որով ներ կա յաց նում է նո րաս-
տեղծ շարժ ման առա քե լու թյու նը: Այս հա վա քույ թի ար դ-
յուն քում ձև ա վոր վում է Տե ղա կան գոր ծա դիր մար մի նը:

Շու տով «Մարմ ա մար զը» նա խա ձեռ նում է «Հայ 
Սկա ու տիզ մի առ ժա մե այ տնօ րէն ժո ղով» վեր տա ռու-
թյամբ հա մա ժո ղո վը` առա ջար կե լով դա անց կաց նել 
հան դե սի խմբագ րա տա նը: Առա ջին հա մա ժո ղո վի հրա-
վե րը հա տուկ շրջա բե րա կա նով ու ղարկ վում է Պոլ սի բո-
լոր ակումբ նե րին ու վար ժա րան նե րին: Շրջա բե րա կա նին 
կցված էին հա տուկ հար ցա րան ներ` մար զա կան ակումբ-
նե րի և վար ժա րան նե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ հա վա-
քե լու նպա տա կով: Ներ կա յաց ված էր նաև ժո ղո վի օրա-
կար գը, սա կայն դրա անց կա ցու մը նո րից հե տաձգ վեց:

1913թ. մար տի 23-ին նույն տե ղում կազմ վում է սկա ու-
տա կան հանձ նա խումբ, որին մաս նակ ցում են Արամ Նի-
կո ղո սյա նը, Հով հան նես Հինդ լյա նը, դոկ տոր Ու զու նյա նը, 
Շա վարշ Քրի սյա նը, Կար լո Շա հի նյա նը, Լև ոն Թաշ ճյա-
նը, Մկրտիչ Մկրյա նը, Վա հան Թե քե յա նը և Սար գիս Մի-
նա սյա նը: Այս պի սով, 1913թ. հայ սկա ու տա կան շար ժում 
ար դեն այ լևս կա րե լի է կա յա ցած հա մա րել: 

Հայ հա մազ գես տա վոր պա տա նի նե րի ու աղ ջիկ-
նե րի քայ լար շավ երն ու դաշ տա հան դես նե րը, որոնք 
մեծ խան դա վա ռու թյամբ էին ըն դուն վում հայ հան րու-
թյան կող մից, չէ ին կա րող չան հանգս տաց նել երիտ-
թուրք ազ գայ նա մոլ նե րին, ով քեր ի սկզբա նե այս շարժ-
ման գա ղա փա րա խո սու թյունն ու բո վան դա կու թյունն 
այ լա ձև ե ցին` թուրք պա տա նի նե րի շրջա նում ռազ մա մո լ 
քա րոզ չու թյուն տա րա ծե լու հա մար:

Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր կ ո ւ ե ր ո ր դ

Մատ թե ոս Զա րի ֆյան 

Գրի գոր Հա կո բյա նը 
սկա ու տա պե տի 
հա մազ գես տով, 
Լուսանկարները 
«Հայ սկաուտից»

Ավետիս Կապենցի 
սկաուտական 
անդամագրքույկը՝ 
տրված 1922թ.,
Հայաստանի ազգային 
արխիվի հավաքածու
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ԾՆՈՒՆԴՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

Զմյուռ նի ա յի հայ սկա ուտ նե րը բա նա կու մի ժա մա նակ, 1921-1922թթ.
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Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր կ ո ւ ե ր ո ր դ

Գու լե լիի Ազ գա յին կեդ րո նա կան որ բա նո ցի սկա ուտ ները ժայռ մագլ ցե լու պա հին, 1921թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ԾՆՈՒՆԴՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

Պոլ սում կազ մա կերպ վե լիք մեծ բա նա կու մի ազ դա գիր, սեպ տեմ բեր, 1922թ. Պոլ սի հայ սկա ուտ նե րի խումբ: Լու սան կարը «Հայ սկա ու տից», 1920թ.

Հայ սկա ուտ նե րը Խաս գյու ղում` Մի նաս 
Չե րա զի ավեր ված տան մոտ, 1921թ.

Հայ սկա ուտ նե րը ժայռ մագլ ցե լու պա հին
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Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր կ ո ւ ե ր ո ր դ

Սկա ու տա կան շարժ ման հիմ ա դիր Բեյ դըն Փա ո ւե լը և նրա պա տաս խան նա մա կը` հաս ցե ագր ված Գրիգոր Ճո լո լյա նին, 1921թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
ՀՄԸՄ-ի հայ սկաուտների հայտագիր-կանոնագիրքը, Պոլիս, 1919թ.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ԾՆՈՒՆԴՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

Զմյուռ նի ա յի հայ սկա ուտ նե րը, 1920-1922թթ.
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Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր կ ո ւ ե ր ո ր դ

Ռո դոս թո յի հայ սկա ուտ նե րը Մար մա րա ծո վի կղզի նե րից մե կում կազ մա կերպ ված բա նա կու մի ժա մա նակ, հու նիս, 1922թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ԾՆՈՒՆԴՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

Զմյուռ նի ա յի հայ կա կան սկա ու տա կան Ա խում բը: Հիմ ա դիր և սկա ու տա պետ` Մկրտիչ Յա նը գյան, 1921-1922թթ.
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Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր կ ո ւ ե ր ո ր դ

Ադա նա յի հայ սկա ու տա պետ 
Մի քա յել Իշ լե մե ճյա ն, ՀՑԹԻ, Միքայել 
Իշլեմեճյանի հավաքածու

Ադա նա յի հայ սկա ու տները, ՀՑԹԻ, Միքայել Իշլեմեճյանի հավաքածու

Ադա նա յի հայ արիները, 1920թ., ՀՑԹԻ, Միքայել Իշլեմեճյանի հավաքածու



253

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ԾՆՈՒՆԴՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

Ադա նա յի հայ սկա ուտ նե րը` սկա ու տա պետ Հա մա զասպ Փա նո սյա նի գլխա վո րու թյամբ, 1920թ.ՀՄԸՄ Մեր սի նի որ բա նո ցի սկա ու տա կան խում բը, 1921թ.

Եսա յան որ բա նո ցի հայ կա կան սկա ու տա կան խում բը, 1920-1921թթ.
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4 «Հայ սկա ուտ», 
Ա տա րի, թիւ 1, էջ 12:

5 Պատ մու թիւն իրա նա հայ 
սկա ու տա կան կազ մա կեր-
պու թիւն նե րի, 1919-1936, 
Թեհ րան, 1974, էջ 50:

Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր կ ո ւ ե ր ո ր դ

Գրի գոր Հա կո բյա նը սկա ու տա պե տի հա մազ գես տով
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Առա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի պատ-
ճա ռով մեծ թափ հա վա քող հայ սկա ու տա կան շար-
ժում առ ժա մա նակ կանգ առավ:

1918թ. ՀՄԸՄ-ի կազ մա վոր մամբ ամուր հիմ քեր 
ստեղծ վե ցին նաև հայ սկա ու տա կան շարժ ման տա րած-
ման հա մար, հատ կա պես Պոլ սի վար ժա րան նե րի ու որ-
բա նոցների սա նե րի շրջա նում: ՀՄԸՄ-ի սկա ու տա կան 
կա ռույց նե րի գոր ծու նե ու թյու նը տար վում էր եր կու ուղ-
ղու թյամբ` աշ խա տանք որ բա նոց նե րի սա նե րի հետ և 
գոր ծու նե ու թյան ծա վա լում մաս նա ճյու ղե րում:

Սկա ու տա կան շար ժու մը կա րև որ վեց կար գա-
պահ, կիրթ, կեն սու նակ ու օրի նա պաշտ քա ղա քա ցի ներ 
կրթե լու գոր ծում: Այն դիտ վեց եղեռ նի ար հա վիրք նե րը 
վե րապ րած հայ որ բե րին ու պա տա նի նե րին կյան քի 
հան դեպ հա վատ ներշն չե լու, կյան քի դժվա րու թյուն նե-
րը հաղ թա հա րե լու ու ինք նադր սև որ վե լու լա վա գույն 
մի ջոց: Շար ժում աջակ ցու թյուն ստա ցավ նաև ազ-
գա յին առաջ նորդ նե րի, մաս նա վո րա պես Պոլ սի Հա-
յոց Պատ րի ար քի կող մից: Վեր ջինս իր օրհ նագ րե րից 
մե կում գո վես տի խոս քեր է գրում շարժ ման մա սին. 
«...որը կձգտի մեր պա տա նէ կու թիւ նը պատ րաս տել 
մարմ ով եւ նկա րագ րով եւ  պա տիւ հա մա րեց իրեն 
շար քէ րուն մէջ գտնու իլ հայ սկա ուտ նե րուն, որոնք պի-
տի ըլ լան վա ղու ան տի պար Հա յե րը»:4

Հայ կա կան սկա ու տա կան շարժ ման հիմ ա դիր նե-
րից Գրի գոր Հա կո բյանն իր հու շե րում նշում է. «Մար-
զան քը մեզ պի տի տար մարմ ով եւ հո գով առողջ սե-
րունդ եւ սկա ու թու թե ան շնոր հիւ, այդ նոր սե րուն դի մէջ 
պի տի մտնէր պարտ քի, գի տակ ցու թե ան, զո հո ղու թե ան 
եւ ժուժ կա լու թե ան ու հայ րե նա սի րու թե ան ոգին...»:5
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Պոլսի հայ սկաուտների հանդիսավոր երթը Ֆրանսիայի ազգային տոնի կապակցությամբ, 
հու լիսի 14, 1919թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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Հատ կա պես մեծ էր հայ սկա ու տա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի` մար դա սի րա կան օգ նու թյուն ցու-
ցա բե րե լու և հան գա նա կու թյուն նե րի նշա նա կու թյու նը 
հայ կա կան որ բա նոց նե րում: «Յի շենք մեր որ բե րը» 
վեր տա ռու թյամբ կո կարդ նե րի վա ճառ քի մի ջո ցով 
կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում հնա րա վոր դար ձավ 
որ բե րի օգ տին հան գա նա կել պատ կա ռե լի գու մար ներ: 
Ի դեպ, Պոլ սում և Զմյուռ նի ա յում տե ղի ու նե ցած այս 
հան գա նա կու թյուն նե րին իրենց մաս նակ ցու թյու նը բե-
րե ցին նաև հույն սկա ուտ նե րը:

Կենտ րոնա կան վար չու թյու նը Պոլ սում կազ մա-
կեր պում է առա ջին անվ ճար դե ղա րա նը և շար ժա կան 
հի վանդա նո ցը: Եր կու ամս վա ըն թաց քում օգ նու թյուն 
է ցու ցա բեր վում մոտ հա զար հինգ հա րյուր գաղ թա-
կան հի վանդ նե րի: Այս պի սով, ՀՄԸՄ-ի սկա ուտ նե-
րը որո շա կի ո րեն ստանձ նե ցին նաև մար դա սի րա կան 
նա խա ձեռ նու թյուն նե րի ղե կա վար ման ու հա մադր ման 
աշ խա տանք նե րը: 

Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր կ ո ւ ե ր ո ր դ

Զմյուռ նի ա յի հայ սկա ուտ նե րի «Պատ րաստ» հան դե սի ձե ռա գիր հա մար նե րից մե կը, 1921թ., 
ՀՑԹԻ հավաքածու

Զմյուռ նի ա յում լույս տե սած «Պատ րաստ» կի սա մյա հան դե սի խո րա գի րը, 
նո յեմ բեր, 1921թ.
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ՀՄԸՄ-ի «Նոր դպրոցի» սկաուտները, 1919-22թթ., Կ. Պոլիս, ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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Սկա ու տա կան ջո կատ ներ կազ մա կերպ վե ցին 
ՀՄԸՄ-ի գրե թե բո լոր մաս նա ճյու ղե րին կից: Շար ժու-
մը տա րած վեց նաև Զմյուռ նի ա յում, Ադա բա զա րում, 
Բուր սա յում, Մարզ վա նում, Իզ մի տում, Կի լի կի ա յի Ադա-
նա և Տար սոն քա ղաք նե րում, ինչ պես նաև Եգիպ տո սի 
Կա հի րե, Ալեք սանդ րիա և Պորտ Սա իդ քա ղաք նե րում, 
Մեր ձա վոր Արև ել քի ու Եվ րո պա յի հայ կա կան գա ղութ-
նե րում: 

Պա տե րազ մից հե տո սկա ու տա կան կյանքն ակ-
տիվ էր Զմյուռ նի ա յում, որ տեղ այս գոր ծի առա ջա մար- 
 տիկ նե րը հայտ նի սկա ու տա պետ ներ Մկրտիչ Յա-
նըգյանն ու Զա վեն Հա բե թյանն էին: Զմյուռ նի ա յի հայ 
սկա ու տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը սեր տո րեն հա-
մա գոր ծակ ցում էին հու նա կան, իտա լա կան ու հրե ա-
կան հա ման ման խմբե րի հետ, մաս նակ ցում հա մա տեղ 
բա նա կում ե րին: 

Սկզբնա կան շրջա նում մի մյան ցից ան կախ գոր-

Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր կ ո ւ ե ր ո ր դ

Անվանի հայ սկաուտապետեր Հայկ Ճիզ մե ճյանը և Տիգ րան Խո յանը Տիգ րան Խո յանն իր սկա ու տա կան խմբի հետ, հու լիս, 1920թ.
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ծող ՀՄԸՄ և Զմյուռ նի ա յի հայ կա կան սկա ու տա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը 1922թ. հուն վա րի 9-ին որո-
շում են կա յաց նում մի ա վոր վե լու մա սին:

Սկա ու տա կան շար ժու մը շու տով տա րած վում է 
նաև Կի լի կի ա յում: 1919թ. նո յեմ բե րի 26-ին Հա յաս տա-
նից վե րա դար ձած սպա, «Արի ա մար տի» ընդ հա նուր 
խմբա պետ Մի քա յել Իշ լե մե ճյա նը, կապ հաս տա տե-
լով Պոլ սի կենտ րո նի հետ, հայտ նում է Կի լի կի ա յի հա-
յա շատ քա ղաք նե րում սկա ու տա կան մաս նա ճյու ղեր 
ստեղ ծե լու իր ծրագ րի մա սին: Նա Պորտ Սա ի դից 
Կի լի կիա վե րա դար ձող ՀՄԸՄ-ի որ բա նո ցի սկա ու-
տա պետ Հա մա զասպ Փա նո սյա նի առաջ նոր դու թյամբ 
հաս տատ վում է Մեր սի նում: «Կի լի կե ան տա րե ցոյ ցի» 
էջե րում Հ. Փա նո սյա նը ձև ա կեր պում է սկա ու տա կա-
նու թյան հիմ ա կան նպա տա կը. «ֆի զի քա կան զար-
գա ցու մին հետ պար տա կա նու թե ան գի տա կից ազ նիւ 
քա ղա քա ցի ներ հասց նելն է», ինչ պես նաև «ազ գա յին 

մտա ւո րա կան և ֆի զի քա կան մա կար դա կը հա ւա սար 
աս տի ճա նի վրայ պա հե լը»:6

Պոլ սի կենտ րո նի առա ջար կով ու հա վա նու թյամբ 
Ադա նա յում կազմ վում է ՀՄԸՄ-ի ժա մա նա կա վոր 
հանձ նա խումբ, որը 1919թ. հոկ տեմ բե րի 14-ին կո չով 
դի մում է կի լի կի ա հա յու թյա նը` իրենց զա վակ նե րին 
ՀՄԸՄ-ի սկա ու տա կան խմբե րին ան դա մակ ցե լու հա-
մար: 1919թ. նո յեմ բե րի 14-ին ձև ա վոր վում է ՀՄԸՄ-ի 
շրջա նա յին վար չու թյու նը: Կարճ ժա մա նա կա հատ վա-
ծում այս մաս նա ճյու ղի սկա ուտ նե րի թիվ անց նում է 
400-ից: Կազմ վում են նաև արե նուշ նե րի խմբեր, որոնք, 
ի դեպ, նա խոր դե ցին Պոլ սի աղ ջիկ նե րի հա ման ման 
խմբե րի ձև ա վոր մա նը:

Հե տաքր քիր են Ար շա կու հի Թե ո դի կի դի տար կում-
նե րը սկա ու տա կան շարժ ման մեջ հայ աղ ջիկ նե րին 
ներգ րա վե լու առու մով: Նա գրում է. «Աղ ջիկ նե րուն սքա-
ու թիզ մը ման չե րուն սքա ու թիզ մին հետ նոյ նը չէ: Պետք 
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6 Տե՛ս Հա մա զասպ 
Փա նո սե ան. Սկա ու տիզ մի 
անհ րա ժեշ տու թիւ նը և 
անոր ծա գու մը. 
«Կի լի կե ան տա րե ցոյց», 
Ա տա րի, Ատա նա-Կի լի կիա, 
Կ. Պո լիս, 1922, էջ 192-193: 

ՀՄԸՄ-ի սկա ու տա կան վե րին մար մի նը, 1921թ., Պո լիս ՀՄԸՄ-ի «Նոր դպրոցի» սկաուտները, 1919-22թթ., Կ. Պոլիս, ՀՑԹԻ, 
Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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չու նինք որ մեր աղ ջիկ նե րը զի նու որ ըլ լան: Մեզ մէ ոչ 
ոք կը փա փա քի որ կի նե րը այ րե րուն օրի նա կին հե տե-
ւին: Մենք կ’ու զենք որ մեր աղ ջիկ նե րը ըլ լան կո րո վի 
կի ներ, անոյշ եւ գթոտ: Աղ ջիկ սքա ութ նե րու մար զան-
քին կամ դաս տի ա րա կու թե ան մի ջեւ տար բե րու թիւն մը 
կայ: Ման չե րու հա մար սքա ու թիզ մը առ նա կա նու թե ան 
նպա տակ ու նի, այլ աղ ջիկ նե րուն հա մար սքա ու թիզ մը 
կա նա ցի կո րո վու թե ան, որ կա րող կ’ընէ աղ ջիկ նե րը 
լա ւա գոյն կեր պով օգ տու ե լու կե ան քի պայ քա րին մէջ» 
(«Հայ կին», Պո լիս, Ա տա րի, թիւ 3, դեկ տեմ բեր, 1919):

1920թ. մար տին ՀՄԸՄ-ի նո րըն տիր շրջա նա յին 
վար չու թյունն Ադա նա յում հայ կա կան եռա գույ նի ներ-
քո կազ մա կեր պում է սկա ուտ նե րի անդ րա նիկ երդ ման 
արա րո ղու թյու նը, որի հո վա նա վորն էր Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան պատ վի րա կու թյան ներ կա յա ցու-
ցիչ Միհ րան Տա մա տյա նը: 

Սկա ու տա կան խմբեր են կազմ վում նաև Տար-
սո նում, որի սա նե րի ջան քե րով թո ղարկ վում է «Արի» 
անու նով խմո րա տիպ կի սա մյա հան դե սը:

1920թ. հու լի սին հայտ նի պոլ սա հայ սկա ու տա-
պետ ներ Վա հան Չե րա զը, Տիգ րան Խո յա նը և Օն նիկ 
Յազ մա ճյա նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա-
վա րու թյան հրա վե րով ժա մա նում են Երև ան և աշ խա-
տանք ներ սկսում Հա յաս տա նում սկա ու տա կան խմբեր 
ձև ա վո րե լու ուղ ղու թյամբ: Նրանց առա քե լու թյու նը մե-
ծա պես կա րև որ վեց հատ կա պես նո րաս տեղծ հան րա-
պե տու թյան տա րած քում ստեղծ ված որ բա նոց նե րում, 
որի տաս նյակ հա զա րա վոր սա նե րը, բա ցի կեն սա պա-
հո վու մից ու ու շադ րու թյու նից, նաև ֆի զի կա կան կրթու-
թյուն ստա նա լու կա րիք ու նե ին:
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Դարդանելի շրջանի հայ սկաուտների երդմակալության արարողությունը, 
ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու

ՀՄԸՄ-ի Բեշիկթաշի մասնաճյուղի հայ սկաուտները Պոլսում կայացած միջազգային 
սկաուտական տողանցքի ժամանակ, 1920թ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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Ադանայի Քելեկյան և Սիսուան որբանոցների սկաուտները, 1920-1922թթ., ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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Պոլ սում լույս տես նող «Հայ սկա ուտ» պար բե րա-
կա նը դար ձավ սկա ու տա կան շարժ ման պաշ տո նա թեր-
թը և որո շա կի ո րեն ստանձ նեց «Մարմ ա մար զի» առա-
քե լու թյու նը: Նոր պար բե րա կա նի առա ջին հա մա րի 
«Մեր գա ղա փա րա կա նը» վեր նագ րով խմբագ րա կա-
նում նշվում էր. «... Հա յը հսկայ ժայ ռի մը պէս դի մա-
ցաւ, կուրծք տու աւ այս ահա ւոր փո թո րի կին, կար ծէս 
թէ ան շի նու ած էր ան տե սակ նիւ թէ մը որ տա կա ւին 
ան ծա նոթ ըլ լար ներ կայ աշ խար հի գի տուն նե րուն 
իսկ... Չօգ տու իլ այս պէս հրա շա լի եւ բիւր ան գամ փոր-
ձե րու են թար կու ած ատաղձք մը, չօգ տու իլ անոր ֆի զի-
քա կան եւ հո գե կան ան բաղ դա տե լի յատ կու թիւն նե րէն, 
եւ չպատ րաս տել այդ ատաղ ձէն ապա գա յին հա մար 
անմր ցե լի ազ գը, գի տա կից ու օրի նա պահ քա ղա քա ցին 
եւ իր հա րեւ ան նե րուն յար գանք ազ դող ու վստա հու թիւն 
ներշն չող դրա ցին, պի տի ըլ լար առ նու ազն ոճիր...» 
(«Հայ սկա ուտ», Ա տա րի, թիւ 1, 1919, էջ 2):

Սա կայն «Հայ սկա ու տը» հետ պա տե րազ մյան մի-
ակ մարմ ա մար զա կան ու սկա ու տա կան պար բե րա-
կա նը չէր: 1920թ. Զմյուռ նի ա յում սկսեց լույս տես նել տե-
ղի հայ սկա ուտ նե րի «Պատ րաստ» երկ շա բա թա թեր թը, 
որի սկզբնա կան հա մար նե րը խմո րա տիպ էին և տա-
րած վում էին ձե ռա գիր: Թեր թի հա մար նե րից մե կում 
զե տեղ ված էր ՀՄԸՄ-ի Հո նի ա կան շրջա նի սկա ու տա-
պե տե րի կո չը` ուղղ ված հայ ծնող նե րին. «Սկա ու տիզ մը 
կը պատ րաս տէ ուղ ղա միտ, ձեռ նե րէց, կո րո վի եւ  քաջ 
սե րունդ մը, նա խա ձեռ նու թե ան ու ան կեղ ծու թե ան ոգ-
ւով օժ տու ած` նպա տակ մը որուն յա ջո ղու թե ան հա մար 
ջանք չենք խնա յեր դե ռա տի տղոց սոր վեց նե լու հա մար 
ազատ բնու թե ան ծո ցին մէջ հե տա խու զա կան կե անք 
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Վա հան Չե րա զը սկա ու տա կան հա մազ գես տով, ընտանեկան արխիվ
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«Հայ սկաուտի»՝ Հայաստանի սկաուտներին նվիրված համարը, ապրիլ, 1922թ. Թիֆլիսի հայ սկաուտների «Վահագն» պարբերաթերթը, 1922թ.
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Ադանայի հայ սկաուտները, 1920-1921թթ. ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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ՀՄԸՄ 24-րդ, մասնաճյուղի Ա խմբի սկաուտները՝ լուսանկարված երդմակալության օրը, 28 մայիսի, 1921թ., Ռոդոսթո, ՀՑԹԻ, Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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մը ապ րե լու բո լոր մի ջոց նե րը, անոնց պար գեւ ե լով նմա-
նա պէս առողջ կրթու թյունն մը... Այս բա ցօ դե այ կե ան-
քը դաշ տա յին ար շավն ե րը, պտոյտ նե րը` ան տառ նե-
րու, ձո րե րու մէջ, լեռ նե րու, բլուր նե րու վրայ, պատ ճառ 
կ’ըլ լան որ Ձեր տղա քը, հե ռու` աղ տոտ քա ղա քին վատ 
փոր ձու թիւն նե րէն, օժ տու ին կե ան քի կար գա պա հու թե-
ամբ մը, պատ ւոյ զգա ցու մով մը ու առողջ գա ղա փար-
նե րով որոնք չա փա զանց անհ րա ժեշտ են դէ պի ճշմա-
րիտ ու ղին յա ռա ջա նա լու ժա մա նակ» («Պատ րաստ», Բ 
տա րի, թիւ 12, ապ րիլ 2, 1922):

Նույն պար բե րա կա նը, այս շարժ ման գա ղա փա-
րա խո սու թյու նը հայ կա կան իրա կա նու թյան կա րիք-
նե րին հա մա հունչ դարձ նե լու անհ րա ժեշ տու թյանն 
անդ րա դառ նա լով, նշում է, որ. «Ա. պա տա նին գի տակ 
դարձ նել առա ւե լա պէս հայ պատ մու թե ան, Բ. Անոր մէջ 
ջա նալ ապ րեց նել հա յու զգա ցու մը, Գ. Հա յաս տա նէ 
դուրս` միշտ ին քը զին քը օտար ու պան դուխտ նկա տել, 
Դ. Սիրտն ու միտ քը մո տեց նել Հա յաս տա նին, անով ու-
րա խաց նել եւ տխրեց նել»:7 

Արևմ տա հայ հայտ նի հա սա րա կա կան գոր ծիչ 
Մի նաս Չե րազն իր հեր թին հե տև յալ կերպ է բնու-
թագ րում սկա ու տա կան շարժ ման կա րև ո րու թյու նը հայ 
երի տա սար դու թյան հա մար. «Հա յը հա մո զու ած է, որ 
առողջ դաս տի ա րա կու թիւն մը պի տի նու ա զեց նէ իր 
թե րու թիւն նե րը, ասոր հա մար է, որ սկսած է սկա ու տի 
լէ գէ ոն ներ կազ մել յա րա ճուն եռան դով»:8

ՀՄԸՄ-ի Կենտ րո նա կան վար չու թյու նը հան դես 
է գա լիս ազ գա յին կու սակ ցու թյուն նե րին ուղղ ված դի-
մում-կո չով` հոր դո րե լով 18 տա րին չլրա ցած սկա ուտ-
նե րին չան դա մագ րել կու սակ ցու թյա նը:9

Պա տե րազ մից հե տո նույն պես հայ տար բեր սկա-
ու տա պե տեր կապ հաս տա տե ցին սկա ու տա կան շարժ-
ման հիմ ա դիր անգ լի ա ցի գե նե րալ Բեյ դըն Փա ո ւը լի ու 
մի ջազ գա յին սկա ու տա կան շարժ ման հե ղի նա կա վոր 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ` նրանց ծա նո թաց նե լով հայ 
սկա ուտ նե րի գոր ծու նե ու թյա նը: Անգ լի ա ցի գե նե րա լը, 
ի պա տաս խան հայ սկա ուտ նե րից ստա ցած նա մակ-
նե րի ու լու սան կար նե րի, շնոր հա վո րան քի խոս քեր է 
ուղ ղում հայ սկա ուտ նե րին` նրանց կազ մա կերպ վա ծու-
թյան ու օրի նա կե լի արարք նե րի հա մար: 

Հայ սկա ուտ նե րը մաս նակ ցում էին մի ջազ գա յին 
սկա ու տա կան բա նա կում ե րին` հան դես գա լով իրենց 
հա մազ գես տով և տար բե րան շան նե րով, ինչ պես նաև 
ի նշան երախ տա գի տու թյան քայ լար շավ եր և ջա հագ-
նա ցու թյուն ներ կա տա րում տար բեր երկր նե րի դես-
պա նատ ներ` կրե լով այդ երկ րի պե տա կան դրո շը: Այս 
քայ լար շավ ե րը մեծ խան դա վա ռու թյամբ ըն դուն վե-
ցին Պոլ սի հա յու թյան, օտա րերկ րյա դի վա նա գի տա-
կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի կող մից: Հատ կա պես 
մեծ տպա վո րու թյուն թո ղեց 1919թ. հու լի սին Ֆրան սի-
ա յի ազ գա յին տո նի կա պակ ցու թյամբ տե ղի ու նե ցած 
ար շա վը, որի ժա մա նակ հայ սկա ուտ նե րից կազմ ված 
նվա գախմ բե րը հնչեց րե ցին Ֆրան սի ա յի ազ գա յին 
հիմ ը: 

Տպա վո րիչ էին նաև հայ սկա ուտ նե րի մաս նակ-
ցու թյամբ Պոլ սում և դրա շրջա կա տա րածք նե րում 
կազ մա կերպ ված ընդ հա նուր բա նա կում երն ու ցու-
ցահան դես նե րը: Այս պես, 1922թ. հու լի սի սկզբնե րին 
320 սկա ուտ նե րի մաս նակ ցու թյամբ Մաք րի քյո յի Վե լի 
Էֆեն դի կոչ ված դաշ տա վայ րում տե ղի ու նե ցավ առա-

Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր կ ո ւ ե ր ո ր դ

7 «Պատ րաստ», Բ տա րի, 
թիւ 4, դեկ տեմ բեր, 1921):

8 «Պատ րաստ», Բ տա րի, 
թիւ 2, 1921:

9 «Հայ սկա ուտ», թիւ 3, 
հու լի սի 1, 1921:
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Գ լ ո ւ խ   տ ա ս ն ե ր կ ո ւ ե ր ո ր դ

Կի լի կյան հայ արի նե րի սկա ու տա կան վկա յա կան` տրված Պետ րոս Գա յա յա նին, 
Ադանա, 1919թ.

Սկա ու տա պետ Տիգ րան Խո յա նի ՀՄԸՄ-ի ան դա մագր քույ կը, տրված 1920թ.

Առաքելյան եղբայրները՝ 
սկա ու տա կան 
համազգեստով, ՀՑԹԻ, 
Գ. Ճոլոլյանի հավաքածու
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ջին խո շոր բա նա կու մը, իսկ երկ րոր դը կա յա ցավ նույն 
ամս վա վեր ջին՝ Բո ւյուք Դե րե յում: Նույն վայ րում 1922թ. 
սեպ տեմ բե րի 8-ից 11-ը տե ղի ու նե ցավ սկա ու տա կան 
ընդ հա նուր բա նա կում-ցու ցա հան դես, որին ներ կա էին 
շուրջ 3000 սկա ուտ ներ, մար զիկ ներ և մրցա վար ներ:10

Հետ պա տե րազ մյան շրջա նում ակ տի վա ցած 
մարմ ա մար զա կան ու սկա ու տա կան շար ժու մը եկավ 
վկա յե լու հայ ժո ղովր դի` վե րածնն դի նկատ մամբ ու նե-
ցած ան խախտ հա վա տի ու վճռա կա նու թյան մա սին: 

Քե մա լա կան նե րի կող մից Զմյուռ նի ա յի գրա վու-
մը և Պոլ սի անկ ման վտան գը նկա տի առ նե լով` 1922 թ. 
սեպ տեմ բե րի 16-ին ՀՄԸՄ-ի Պոլ սի Կենտ րո նա կան 
վար չու թյունն իր վեր ջին նիս տում որո շում է Թուր քի ա-
յի տա րած քում Մի ու թյու նը հայ տա րա րել լու ծար ված և, 
ինչ պես. «...հա րա զատ զա ւա կը իր ժո ղո վուր դին, հե տե-
ւիլ անոր` սփիւռ քին մէջ շա րու նա կե լու հա մար ազ գա-
պահ պա նու մի նու ի րա կան իր առա քե լու թիւ նը»:11

Հայ կա կան սկա ու տա կան շար ժու մը, սկիզբ առ-
նե լով Առա ջին աշ խար հա մար տի նա խօ րե ին, հետ պա-
տե րազ մյան շրջա նում անգ նա հա տե լի ծա ռա յու թյուն 
մա տու ցեց Մեծ եղեռ նից մա զա պուրծ հայ գաղ թա կա-
նու թյա նը մար դա սի րա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու 
գոր ծում` մի ա ժա մա նակ իր առա քե լու թյու նը պատ վով 
կա տա րե լով նաև հայ կա կան որ բա նոց նե րում մարմ-
նակր թա կան շարժ ման տա րած ման ու առողջ սե րունդ 
դաս տի ա րա կե լու գոր ծում:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ԾՆՈՒՆԴՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

10 Բ. Թորիկյան. 
նշվ. աշխ., էջ 51-53:

11 «Մար զիկ», Դ տա րի, 
թիւ 1-2, 1984:
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Հայ կա կան մարմ ա մար զա կան և սկա ու տա կան ակումբ նե րի ու մի ու թյուն նե րի ձև ա վո րում ու դրանց տա րա ծու-
մը Օս մա նյան կայս րու թյան հա յաբ նակ քա ղաք նե րում ու գյու ղե րում վկա յում էին արևմ տա հա յու թյան շրջա նում 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան ներ հա մայն քա յին, ինչ պես նաև ազ գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րում որա կա կան նոր 
տե ղա շար ժե րի, զար գա ցում ե րի և պա հանջ նե րի մա սին: Մար զա կան ակումբ նե րի ստեղ ծու մը, մարմ ակր թու-
թյու նը դպրոց ներ ու վար ժա րան ներ ներ մու ծե լու անհ րա ժեշ տու թյան գա ղա փա րի հա սու նա ցու մը կա րև որ վե ցին 
որ պես հա մա հայ կա կան մի աս նա կա նու թյան գա ղա փա րա խո սու թյան ապա հով ման մի ջոց, որին մի ա ժա մա նակ 
վե րա պահ ված էր դառ նա լու ազ գա յին կյան քի ար դի ա կա նաց ման ու բա րե փոխ ման դրո շա կա կի րը: 

Մարմ ակր թու թյան և տար բեր մար զա ձև ե րի տա րա ծում ու հան րայ նա ցու մը հատ կա պես երի տա սարդ 
սերն դի շրջա նում չդիտ վե ցին լոկ որ պես ժա ման ցի նա խընտ րե լի զբաղ մունք, այլ կա րև որ մի մի ջոց ազ գա յին նոր 
որակ նե րի ու նպա տակ նե րի իրա գործ ման ճա նա պար հին: Այդ գոր ծում իրենց ու րույն առա քե լու թյունն ու նե ցան 
«Մարմ ա մարզ»-ը` հայ անդ րա նիկ մար զա կան հան դե սը, և նրա խմբագ րա պետ Շա վարշ Քրի սյա նը:

Բա ցա ռիկ իրա դար ձու թյուն էին հայ կա կան մար զա կան տա րեգ րու թյան և ընդ հան րա պես արևմ տա հայ իրա-
կա նու թյան մեջ հայ կա կան ակումբ նե րի ու մի ու թյուն նե րի մաս նակ ցու թյամբ 1911-1914թթ. տե ղի ու նե ցած օլիմ պի-
ա կան խա ղե րը, ինչ պես նաև եր կու հայ մար զիկ նե րի մաս նակ ցու թյու նը մի ջազ գա յին օլիմ պի ա կան խա ղե րին, 
որոնք կա յա ցան 1912թ. Ստոկ հոլ մում:

Մարմ ակր թա կան ու մար զա կան կյան քի աշ խու ժա ցու մը Օս մա նյան կայս րու թյու նում չէր կա րող չհա րու ցել 
երիտ թուր քա կան ծայ րա հեղ ազ գայ նա մո լա կան կա ռա վա րիչ նե րի ան հանգս տու թյունն ու դժգո հու թյու նը, քան-
զի հայ մար զիկ նե րի հա ջո ղու թյուն ներն ու հայ կա կան մար զա կան կյան քի զար գա ցու մը հա կադր վում էին թուրք 

Վերջաբան
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ազ գին բո լո րից բարձր դա սե լուն ուղղ ված պաշ տո նա կան քա ղա քա կա նու թյա նը: Առա ջին աշ խար հա մար տի նա-
խօ րե ին երիտ թուր քե րը թուր քա կան մար զա կան կյան քը լի ո վին վե րա ձև ե ցին իթ թի հա տա կան ոգով` այդ կերպ 
ձգտե լով առա վե լու թյան հաս նել քրիս տո նյա փոք րա մաս նու թյուն նե րի առա վել զար գա ցած մար զա կան կա ռույց-
նե րի ու ցու ցա նիշ նե րի նկատ մամբ:

Մեծ եղեռ նը ծանր հար ված հասց րեց ձև ա վոր ման կա րև ո րա գույն փու լում հայտն ված հայ կա կան մարմ ակր-
թա կան շարժ մա նը: Փակ վե ցին հայ կա կան բո լոր մար զա կան ակումբ նե րը, աք սոր վե ցին ու սպան վե ցին բազ մա-
թիվ հայ մարմ ա մար զիկ ներ:

Առա ջին աշ խար հա մար տից հե տո Հայ մարմ ակր թա կան ընդ հա նուր մի ու թյան ստեղ ծու մը սոսկ գա ղա փար 
չէր մի այն և չէր սահ մա նա փակ վում զուտ մարմ ակր թա կան խնդիր նե րով, այլ կոչ ված էր լու ծե լու հա մա հայ կա-
կան ընդ հան րու թյան գա ղա փա րը և նե ցուկ լի նե լու հայ ազ գի հա վա քա կա նու թյա նը, որի անհ րա ժեշ տու թյու նը 
հատ կա պես շեշտ ված էր Մեծ եղեռ նից հե տո: Հայ մարմ ա մար զիկ նե րից շա տե րը պա տե րազ մի ավար տից հե տո 
ձեռ նա մուխ եղան հա զա րա վոր հայ գաղ թա կան նե րի ու որ բե րի կեն սա պա հով ման ու կրթու թյան գոր ծին: 

Հայ մար զիկ նե րի ու սկա ուտ նե րի այս հի րա վի հե րո սա կան առա քե լու թյու նը մի լու սա վոր էջ ար ձա նագ րեց 
հայ կա կան սպոր տի ու մարմ ակր թու թյան պատ մու թյան տա րեգ րու թյան մեջ: 

Սկա ու տա կան շար ժու մը նույն պես լրա ցու ցիչ խթան էր մարմ ակր թա կան շարժ ման խո րաց ման հա մար` 
մի ա ժա մա նակ հան դես գա լով առողջ սե րունդ դաս տի ա րա կե լու հրա մա յա կա նով, ինչն իր ար տա հայ տու թյու նը 
գտավ հատ կա պես հայ կա կան որ բա նոց նե րում իրա կա նաց ված կա րև որ ու հրա տապ մարմ ակր թա կան նա խա-
ձեռ նու թյուն նե րում: 
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