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Չերազը պատմական կերպար է՝ իր ազգային, մարդկային, բարոյական, 

հայրենասիրական, մանկավարժական գաղափարներով և գործունեությամբ: 

Հայրենասեր, առողջ և ուժեղ սերունդ դաստիարակելու համար մենք պետք է 

Վահան Չերազի ժառանգությունը, նրա դաստիարակության յուրահատուկ 

ձևերն ու մեթոդները հասանելի դարձնենք մեր ժամանակների երիտասարդ 

սերնդին և ֆիզկուլտուրայի ապագա մասնագետներին: Չերազը ուներ մեծերին 

բնորոշ հատկանիշ. որքան էլ փոքր ու թշվառ ժամանակներում ապրեր, ստեղ-

ծում էր մեծ ժամանակ և կարողացավ այնպիսի հայրենանվեր, բազմակողմանի 

գործունեություն ծավալել Ալեք-Պոլի ամերիկյան որբանոցներում, որն ուսում-

նասիրությունների կարիք ունի: 
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Թեման արդիական է, քանի որ 100 տարի առաջ ոչ սովորական պայման-

ներում կիրառված մանկավարժական, ֆիզիկական և բարոյական դաստիա-

րակության ձևերն ու մեթոդները որբանոցներում  մեծ հետաքրքրություն ունեն, 

չեն կորցրել իրենց թարմությունը և խիստ ուսանելի են ներկա սերնդի համար: 

Այն առնչվում է հայ մատաղ սերնդի ֆիզիկական, բարոյական և ռազմահայրե-

նասիրական դաստիարակության, եղեռնից փրկված, որբացած սերնդի կրթու-

թյան, առողջության, դաստիարակության և բնականոն զարգացման հետ:   

Աշխատանքի նպատակն է անդրադառնալ ոչ սովորական պայման-

ներում ծնունդ առած ֆիզիկական դաստիարակության ձևերին, միջոցներին և 

մեթոդներին Ալեք-Պոլի ամերիկյան որբանոցներում 1920-1925թթ.: 

Մեր առջև խնդիր ենք դրել, օգտագործելով արխիվային նյութերը, ի հայտ 

բերել Վահան Չերազի ազգանվեր, որբախնամ և մարզչական գործունեությունը 

Ալեք-Պոլի ամերիկյան որբանոցներում, որով Կազաչի պոստի որբանոցի առօ-

րյան նոր ձև ու բովանդակություն ստացավ:   

Վահան Չերազը ծնվել է Կ.Պոլսում 1886թ.-ին և ապրել եվրոպական 

երկրներում՝ Անգլիայում, Ֆրանսիայում, բայց սիրահարված էր Հայաստանին: 

Հայաստանի առաջին հանրապետության կրթության և մշակույթի նախարար 

Նիկոլ Աղբալյանի հրավերով 1920թ. ժամանում է Հայաստան և ձեռնամուխ լի-

նում նորանկախ հանրապետության մատաղ սերնդի ֆիզիկական դաստիարա-

կության ազգօգուտ գործին: Չերազին մեծ ճանաչում բերեցին ոչ միայն իր գործին 

անմնացորդ նվիրումը, այլ նաև իր մասնագիտական պատրաստվածությունը՝ 

մանկավարժության, հոգեբանության, մարզական գիտելիքների  տեսական և 

գործնական խորը իմացությունը, համարձակ  ու անկոտրում բնավորությունը, 

կրթական և դաստիարակչական գործի կազմակերպման բնատուր շնորհքը: 

Նրա կատարած որբախնամ գործունեությունը Ալեք-Պոլի ամերիկյան որբանոց-

ներում ստիպեց ամերիկացիներին անթաքույց հիացմունքով խոսել նրա կազ-

մակերպչական, մանկավարժական, մարզչական, սկաուտյան գործունեության 

մասին:  Եվ շուտով ամերիկացիներին պարզ դարձավ, որ որբախնամ գործու-

նեության մեջ է մուտք գործել անկրկնելի, անզուգական, իր սեփական տեսա-

կետներն ու սկզբունքներն ունեցող շնորհալի անձնավորություն, որը նոր շունչ 

և կյանք հաղորդեց որբանոցային մեռած կյանքին: Ցեղասպանությունը վերապ-

րած որբերի վիճակը ներկայացրել է Ջեյմս Բարտոնը, իր «Մերձավոր Արևելքի 

նպաստամատույց առաքելության պատմությունը» /1915-1930թթ./ գրքում: Այս-

տեղ գրում է՝ քաղաքակիրթ երկրներում ապրող մարդկանց համար դժվար է 

պատկերացնել հազարավոր երեխաների խմբեր, որոնց դեմքին ժպիտ երբեք չի 
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հայտնվում, և որոնք խաղալու ցանկություն չունեն, դա նոր գտնված երեխաների 

ամենաանբնական ու ամենազարհուրելի հատկանիշն էր: Նրանց կեղտոտ ու 

տկար մարմինները և ցնցոտիները տեսնելը առանց այդ էլ ցավալի էր, բայց 

խմբերով կծկված մանուկների տեսարանը, առանց ժպիտի կամ որևէ բանի 

նկատմամբ հետաքրքրության բացակայությունը, շատ խղճալի էին: Երեխաները 

լաց չէին լինում կամ նվնվում, կամ որևէ բան խնդրում,  նրանք պարզապես օրե-

րով անշարժ նստում էին դեմքի հուսահատ արտահայտությամբ, առանց միմ-

յանց նկատմամբ հետաքրքրության: Այս բոլորը վկայում էին նորմալ մանկու-

թյան իսպառ բացակայությունը: Ահա այսպիսին էր վիճակը Ալեք-Պոլի ամե-

րիկյան որբանոցներում մինչև Չերազը: Այս կաթվածահար վիճակի համար ելք 

գտնելու հարցը օրվա ամենամեծ խնդիրն էր, և հրավիրվեց Վահան Չերազը, որն 

առաջարկեց լուծում գտնել՝ «Բնավորություն կերտող» կարգապահական մեխա-

նիզմներ կիրառելով: Դրանց մեջ էին մտնում հիգիենան, ֆիզիկական վարժու-

թյունները, սպորտի տարբեր ձևերը, խստորեն համակարգվող օրվա ռեժիմը: 

Միջոցառումների այս համակարգը միտված էր որբ երեխաներին հետագա հա-

սարակական կյանքին նախապատրաստելու: Համակարգի ողջ  կառուցվածքը 

հարմարեցված էր կրթությունից և կարգապահությունից զուրկ երեխաներին 

հնարավորին չափ առողջ չափահասություն ապահովելու համար: Որբանոց-

ների քանակով ամենամեծը թերևս այդ տարիներին «Որբերի քաղաք» հռչակված 

Ալեք-Պոլին էր՝ մոտ 50 հազար որբերով, որտեղ էլ իր ազգանվեր գործունեու-

թյունն սկսեց Վահան Չերազը: Նա կարծես հայրենիք էր եկել՝ որբերի արցունքը 

չորացնելու, դուրս գցելու ներս ընկած կրծքերը, ուղղելու կորացած ողնաշա-

րերը, ջլապնդելու  բարակ  թևերն ու սրունքները:  

Ամերիկացիների տված բարձրորակ սնունդը, հագուստը, Վահան Չերազի 

ջանքերով իրականացրած ֆիզիկական գերազանց պատրաստվածությունը, 

կոփվածությունը, տարբեր կանխարգելիչ միջոցառումները տվեցին բարեբեր 

արդյունք, մահացածությունը որբանոցում 1921թվականի 400-ից 1922թ.-ին իջավ 

40-ի: Անձնական շահեր չուներ Վահան Չերազը և ձգտում էլ չուներ ունենալու: 

«Իմ ամենամեծ սեփականությունը հայ պատանիների մարմնակրթական գործն 

է, որի մեջ ես կգտնեմ իմ հոգեկան բավականությունը և ազգային պարտակա-

նությունը»,- իր նամակներից մեկում գրում էր նա:  

Ալեք-Պոլի Կազաչի պոստի որբանոցային առօրյան այսպիսին էր՝ վեր-

կաց՝ առավոտյան ժամը  6:00-ին, 6:15 - 6:45-ը՝  մարզանք, ջրային շփումներ,  նա-

խաճաշ, դպրոց, դասախոսություններ, մորզեի ապարատով տեղեկագրերի ըն-

դունում և հաղորդում, դրոշակախոսություն: Չերազը 3 ամիսը մեկ կատարել է 
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անտրոպոմետրիկ չափումներ՝ որոշելու մարզվողների քաշի, հասակի, մկա-

նային զանգվածի փոփոխությունները: Քաղաքի մարզական տարբեր կազմա-

կերպությունների ղեկավարները մեծ հիացմունքով են դիտել Կազաչի պոստի 

մարզական հաջողությունները՝ ֆուտբոլից, ատլետիկայից և այլ մարզաձևերից: 

Նա Ախուրյան գետի մոտ ջրացատկելու փայտե աշտարակ էր պատրաստել և 

որբանոցի երեխաներին սովորեցնում էր լող և ջրացատկ: Չերազի նախաձեռ-

նությամբ 1921թ. կազմվում է ֆուտբոլային լիգա՝ բաղկացած վեց խմբերից, որոնք 

երեք տարի շարունակ մրցել են միմյանց հետ: 

Վահան Չերազի նամակների ուսումնասիրությունը, որոնք նա ուղարկել 

է Կ. Պոլիս՝ ՀՄԸՄ–ի կենտրոնական վարչություն, մեզ լրիվ պատկերացում է 

տալիս 1920-1925թթ. Ալեք-Պոլի, Կազաչի պոստի, ամերիկյան որբանոցի մար-

զական գործունեության, անցկացված միջոցառումների, հայրենանվեր գործերի 

մասին:  

Նամակներից մեկում Չերազը գրում է. «Տղաներս հունական արձանների 

շարք են: Նրանց մարմինը և մկանների կավը իմ ձեռքին է, կավելացնեմ, կպա-

կասեցնեմ, կձևավորեմ, կկոփեմ: Այն մարմնակրթական ծրագիրը, որը տարի-

ներով երազած եմ, իրականություն է դարձել այստեղ, երեք ամիսը մեկ կչափեմ 

տղաներիս և ամեն անգամ 1,2,3 կգ-ով կամ սմ-ով ավելացած կլինեն և՛ քաշը, և՛ 

կուրծքը, և՛ սրունքը»: Չկասկածելով կարելի է պնդել, որ Վահան Չերազի ման-

կավարժական և մարզչական գործունեությունը 1920-1925թթ. Ալեք-Պոլի որբա-

նոցներում տվել է գերազանց արդյունք: Նախկինում հայհոյանք անող պատա-

նիներն իսպառ մոռացել էին անցյալը, կիրառված մանկավարժական մեթոդները 

ամբողջովին վերափոխել էին նրանց: 

Աստվածատուր շնորհով էր օժտել արարիչը Չերազին: Նա խիստ կա-

րևորել է կրթության, դաստիարակության, հավատքի, հայրենասիրության, 

կարգ ու կանոնի դերը ազգապահպանման գործում: Նա նշում էր, որ մարմնա-

կրթանքը ազգի գոյության խնդիրն է: Մարզված է ազգը՝ ուրեմն հաջողություն-

ներ կունենա, հակառակ դեպքում պարտությունները անխուսափելի են:  
 

Р.Г. Папоян 

Педагогическая образовательная и спортивная деятельность  

Вагана Чераза в американских приютах города Александраполя 1920-1925гг. 
 

     Чераз - историческая личность, со своими национальными, моральны-

ми, патриотическими, педагогоическими идеями и деятельностью. 
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   Для воспитания патриотического, здорового и сильного поколения мы 

должны сделать доступными  наследие Вагана Чераза  и   его специфические спо-

собы,  методы воспитания для современного молодого поколения и будущих спе-

циалистов физкультуры. 

 У Чераза было характерное великим людям свойство: несмотря на то, что 

он жил в очень трудные времена, он создавал великое время и смог развернуть 

такую патриотическую многообразную деятельность в американских приютах 

города Александраполя, что нуждается в исследованиях. 

 

R. G. Papoyan 

Educational and Sporting Activities of Vahan Cheraz in Ameerican 

Orphanages of Aleksandrapol, 1920-1925 

 

     Cheraz is an historical character with his national, human, moral, patriotic 

and pedagogical ideas. For educating a patriotic, healthy and strong generation we 

should make available for the young generation and future specialist of physical 

education Vahan Cheraz’s heritage. 

    Cheraz had characteristic features typical to the great people. Though leaving 

in a miserable period, he was creating great time, and could transact such a patriotic, 

varied activity at American nurseries in Aleksadropol, that needs researches.  
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