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ԾՆՈՒՆԴՈՎ ՍՅՈՒՆԵՑԻ ԵՐԵՎԵԼԻ 
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

Սյունյացաշխարհից,իտարբերությունհայաշխարհիայլշրջաններից,արտագաղթ
համեմատաբար քիչ է եղել։ Աշխարհիտարբեր երկրներում գործել են սյունեցուար
մատներունեցողմշակույթիևհումանիտարգիտություններիբնագավառներիտասն
յակգործիչներ։Նրանցթվումենռուսականհումանիտարգիտություններիբնագավա
ռիչորսգիտնականՄինասյանընտանիքից, լատվիականբալետիականավորգործիչ
ԵլենաՏանգիևաԲիրզնիեցեն,թուրքմենականպարուհիԷդիսաՍարվազյանը,բուլղար
դաշնակահարուհիՋուլիաԳանևան,ռուսկինոդերասանԴմիտրիԽառատյանըևայլք,
ինչպեսնաևարտերկրումգործածազգայինփոքրամասնություններիներկայացուցիչ
միքանիօտարազգիգործիչներ։

 Բա նա լի բա ռեր` սյունեցիներ,սյունյացարմատներ,Մինասյաններ,բալետիպա
րողներ,Սյունիքումծնվածօտարազգիներ։

 Տա րի ներ շա րու նակ ու սում նա սի րե լով հայ կա կան գե նի դրսևո րում նե րը 
 Հա յաս տա նի սահ ման նե րից դուրս՝ նկա տել ենք, որ հա կու մը դե պի ար տա գաղ-
թը և  օ տար մի ջա վայ րե րում գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե լը հա յաշ խար հի տար բեր 
շրջան նե րի միջև հա ման ման չէ։ Ո րոշ տա րածք նե րից ար տա գաղ թե րը, պայ-
մա նա վոր ված ար տա քին և  ներ քին տար բեր գոր ծոն նե րով, մշտա պես ե ղել են 
հա ճա խա դեպ, իսկ ո րոշ տա րածք նե րից էլ՝ հազ վա դեպ։

Ս յուն յաց աշ խար հը պատ կա նում է երկ րոր դին։  Մեծ աշ խար հից դա րեր 
շա րու նակ հիմ նա կա նում կղզիա ցած այս լեռ նաշ խար հի մար դիկ, թեև հա յաշ-
խար հի մյուս շրջան նե րի բնա կիչ նե րի պես նույն պես պար բե րա բար են թարկ-
վել են թշնա մա կան հար ձա կում նե րի և կ րել ներ քին բնույ թի այլ ևայլ դժվա րութ-
յուն ներ, սա կայն, թվում է, ա վե լի ա մուր են կառ չած մնա ցել ի րենց հո ղից։ Այդ 
իսկ պատ ճա ռով Ս յու նի քում ծնված և ծ նուն դով սյու նե ցի ար տերկ րի գոր ծիչ նե-
րի թի վը հա մե մա տա բար քիչ է։

 Մեր հա ղորդ ման մեջ կներ կա յաց նենք օ տար մի ջա վայ րե րում գոր ծած սյու-
նե ցի և  զան գե զուր յան ար մատ ներ ու նե ցող մի քա նի գոր ծիչ նե րի, մեր նա խա-
սի րութ յամբ՝ մշա կույ թի և  հու մա նի տար գի տութ յուն նե րի բնա գա վառ նե րից։

 Հատ կան շա կան է, որ ի տար բե րութ յուն հիմ նա կա նում  Ռու սաս տան և  մա-
սամբ նաև՝ Եվ րո պա տա րագր վող ար ևե լա հա յութ յան մեծ մա սի,  Ռու սա կան 
կայս րութ յան Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի մաս կազ մած Ս յու նի քի հա յե րը հիմ նա-
կա նում ար տա գաղ թել են դե պի ար ևելք, ա ռա ջին հեր թին՝ աշ խար հագ րա կա-
նո րեն ա վե լի մոտ գտնվող  Բա քու, այն տե ղից էլ՝  Մի ջին Ա սիա։ (Եր բեմ նի բազ-
մա մարդ բաք վա հա յութ յան մի մա սի ար մատ նե րը Ս յուն յաց աշ խար հից են, 
սա կայն այդ մա սին աղբ յուր նե րում հա ճախ չի նշվում, ուս տիև ա ռա վել խո-
րը պրպտում նե րը կա րող են բա ցա հայ տել ա վե լի մեծ թվով ծա գու մով սյու նե-



27ԱՐԾՎԻ ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ

ցի գոր ծիչ նե րի, ո րոնք ծնվել են  Բաք վում և  Մի ջին Ա սիա յում)։  Հիմ նա կա նում 
այս եր կու վայ րե րից էլ շատ հա յեր տե ղա փոխ վել են տար բեր երկր ներ, մինչև 
ան գամ՝  Չի նաս տան։  Հայտ նի է, որ 1917 թվա կա նի բոլշ ևիկ յան հե ղաշր ջու-
մից հե տո հիմ նա կա նում  Չի նաս տա նի հյու սի սում հաս տատ վել են ար ևե լա հայ 
գաղ թա կան ներ, ո րոնց ճնշող մե ծա մաս նութ յու նը ե ղել է  Կով կա սի հա յաբ նակ 
շրջան նե րից և Ար ևել յան  Հա յաս տա նի տար բեր գա վառ նե րից՝  Ջա վախք, Ար-
ցախ և Ս յու նիք։ Ն վազ է ե ղել Եվ րո պա յում հաս տատ ված սյու նե ցի նե րի թի վը։ 
Ար դեն ուշ միջ նա դա րում ո րոշ սյու նե ցի ներ ար տա գաղ թել են օս ման յան կայս-
րութ յուն և  հաս տատ վել մաս նա վո րա պես Զմ յուռ նիա յում, ո մանք էլ՝ Եվ րո պա-
յում1։

 Սի սիա նի շրջա նի  Տո լորս գյու ղի  Մի նաս յան ըն տա նի քը ռուս խորհր դա յին 
հու մա նի տար գի տութ յուն նե րի բնա գա վա ռին պարգ ևել է չորս գիտ նա կան։ 
Ի րա վա բա նութ յան դոկ տոր  Նի կո լայ  Մի քա յե լի  Մի նաս յա նը (1911–1978) մաս-
նա գի տա կան կրթութ յունն ստա ցել է  Բաք վում և  Մոսկ վա յում, դա սա վան դել 
Ադր բե ջա նի հա մալ սա րա նի ի րա վա բա նութ յան բաժ նում, որ տեղ հիմ նել է մի-
ջազ գա յին ի րա վուն քի ամ բիո նը։  Նի կո լայ  Մի նաս յա նի գի տա կան-ման կա վար-
ժա կան գոր ծու նեութ յունն ան ցել է  Դո նի  Ռոս տո վի հա մալ սա րա նում, որ տեղ նա 
16 տա րի ե ղել է պե տա կան և  մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ամ բիո նի վա րիչ։  Հե ղի-
նակ է մի ջազ գա յին ի րա վուն քին նվիր ված աշ խա տութ յուն նե րի և  դա սագր քե-
րի։

 Նի կո լայ  Մի նաս յա նի կրտսեր եղ բայ րը՝ փի լի սո փա յութ յան դոկ տոր Ար տա-
վազդ  Մի նաս յա նը (1913–1993), նույն պես ծնված  Տո լորս գյու ղում, նմա նա պես 
իր ա նունն է թո ղել ռու սա կան գի տութ յան և  Դո նի  Ռոս տո վի բու հա կան ման-
կա վար ժութ յան պատ մութ յան մեջ։  Նույն պես կրթութ յունն ստա նա լով  Բաք վում 
և Երկ րորդ աշ խար հա մար տին մաս նակ ցե լուց հե տո՝ Ար տա վազդ  Մի նաս յա նը 
1952 թվա կա նից հա սա րա կա կան գի տութ յուն ներ է դա սա վան դել  Դո նի  Ռոս-
տո վի բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում, մաս նա վո րա պես՝ 
ին ժե նե րա-շի նա րա րա կան ինս տի տու տում, որ տեղ ե ղել է փի լի սո փա յութ յան 
ամ բիո նի վա րիչ և պ րո ֆե սոր։  Հե ղի նակ է փի լի սո փա յութ յա նը վե րա բե րող ռու-
սե րեն աշ խա տութ յուն նե րի։  Ռոս տով ցի ֆի զի կոս և գ րող  Լի դիա  Գոր բա տեն կոն 
իր գրութ յուն նե րից մե կում  Մի նաս յա նին հի շել է որ պես «ան սո վոր վառ ան հա-
տա կա նութ յուն և  մարդ, ո րը մեծ դեր ու նե ցավ մեր աշ խար հա յաց քի ձևա վոր-
ման մեջ»։  Հան րա գի տա րա նա յին գի տե լիք նե րի տեր և ճշ մա րիտ հայ րե նա սեր 
Ար տա վազդ  Մի նաս յա նը կյան քի վեր ջում գրի է ա ռել իր հու շե րը՝ «Ինչ պես ողջ 
մնա ցի» վեր նագ րով։ Այն անգ լե րեն թարգ մա նութ յամբ լույս է տե սել ԱՄՆ-ում՝ 
թո ռան՝ Ա լեք սանդր Գ ևորգ յա նի ջան քե րով։  Հատ կա պես հե տաքրք րա կան է 
հու շագ րութ յան ա ռա ջին մա սը, որ տեղ հե ղի նա կը պատ մում է իր զան գե զուր-
յան ման կութ յան, գյու ղում տի րող նա հա պե տա կան բար քե րի և  ծանր կեն սա-
պայ ման նե րի, հատ կա պես՝ սո վի մա սին։

Ար տա վազդ  Մի նաս յա նի ու ղին շա րու նա կել են զա վակ նե րը՝ փի լի սո փա-

1 Այսպես, Վենետիկի Սուրբ Խաչ եկեղեցում պահպանվել են երկու ծնունդով կապանեցիների 
շիրմաքարեր՝ «Ղաբանցի Եաւրուի որդի Պաղտասարի, որ յանգեաւ Փրկչին 1733, Հոկտեմբերի 
24-ին, նաեւ իւր կողակցին Ակնէսին» և «Մարտիրոսի որդւոյ ղափանցի Պօղոսի , որ  փ ոխեցաւ 
առ տեառն Աստուած յամի Փրկչին որ աստ գ րի  1 74 3,  1 7 Ապրիլի» արձանագրություններով 
(անձնական գրառում)։
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յա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ  Սեր գեյ  Մի նաս յա նը և  փի լի սո փա-
յութ յան դոկ տոր, պրո ֆե սոր  Լա րի սա  Մի նաս յա նը (ծն. 1950,  Բա քու)։  Վեր ջինս, 
լի նե լով մաս նա գի տութ յամբ ֆի զի կոս, զբաղ վում է 20-րդ  դա րի տար րա կան 
մաս նիկ նե րի ֆի զի կա յի, ֆի զի կա կան վա կո ւու մի և  տիե զե րա գի տութ յան փի-
լի սո փա յա կան վեր լու ծութ յամբ։ Տն տե սա գի տութ յան և  ծա ռա յութ յան հա րավ-
ռու սա կան պե տա կան հա մալ սա րա նի ռոս տով յան ինս տի տու տի գի տա կան 
գծով պրո ռեկ տոր  Լա րի սա  Մի նաս յա նը հե ղի նակ է 130-ից ա վե լի գի տա կան 
աշ խա տութ յուն նե րի։

 Հի շենք նաև, որ  Լա րի սա  Մի նաս յա նի որ դին՝ վե րո հիշ յալ Ա լեք սանդր ( Խա-
չա տուր) Գ ևորգ յա նը, նույն պես նվիր ված է գի տութ յա նը. նա Ն յու  Յոր քի  Սենթ 
 Ջոնս հա մալ սա րա նի  Փի թեր Ջ.  Թո բին քո լե ջի տնտե սա գի տութ յան պրո ֆե սո րի 
ըն թե րա կա է։

 Սույն հա ղոր դու մը գրե լիս մեզ հա մար ա նակն կալ ե ղավ նկա տել, որ սյուն-
յաց ար մատ ներ ու նե ցող հա յազ գի մշա կու թա յին գոր ծիչ նե րի մեջ քա նա կով 
ա մե նից շա տը բա լե տի ար տիստ ներն են։ Աշ խար հի տար բեր երկր նե րում հան-
դես ե կած առն վազն հինգ նշա նա վոր բա լե տի պա րող Ս յուն յաց աշ խար հի շա-
ռա վիղ ներ են։ Տ պա վո րիչ է նաև նրանց աշ խար հագ րութ յու նը՝  Լատ վիա, Էս տո-
նիա,  Թուրք մենս տան,  Ռու սաս տան,  Կա նա դա,  Գեր մա նիա։  Ժա մա նա կագ րո րեն 
ա ռա ջի նը լատ վիա կան ազ գա յին բա լե տի հիմ նա դիր նե րից Ե լե նա  Տան գի ևա- 
Բիրզ նիե ցեն է (1907–1965)՝ մե ծա նուն պա րու հի, պա րաս տեղծ և  պա րու սույց, 
որն ա շա կեր տել է հան րահռ չակ պա րու սույց Ագ րի պի նա  Վա գա նո վա յին և  ո րին 
ա շա կեր տել է բա լե տի մեծ պա րող  Մի խա յիլ  Բա րիշ նի կո վը։  Հայ-ռու սա կան ծա-
գու մով  Տան գի ևան սե րել է  Սի սիա նի մե լիք նե րից, ո րը, ինչ պես հայտ նի է, ղե կա-
վա րել են բռնա կոթ յան եր կու նշա նա վոր տոհ մեր, նախ՝  Մե լիք- Սաֆ րազ յան նե-
րը, ա պա՝  Մե լիք- Թանգ յան նե րը:  Պա րու հու հայ րը՝ Ա լեք սանդր  Տան գի ևը, սե րել 
է  Բեկ  Մե լիք- Թանգ յան ազն վա կան գեր դաս տա նից, իսկ մայ րա կան կող մից նա 
թոռ նու հին էր 19-րդ  դա րի ռուս ար ձա կագ րու հի Ավ դոտ յա  Պա նա ևա յի, ուս տիև 
զար մա նա լի չէ, որ թե՛ ռուս նե րը, թե՛ հա յե րը նրան յու րա յին են հա մա րում։ 2017 
թ.  Տան գի ևա- Բիրզ նիե ցեի ծննդյան 110-ամ յա կի առ թիվ  Լատ վիա յում կրկին հի-
շել և  մե ծա րել են ի րենց բա լե տի ա կա նա վոր այդ գործ չին։

 Զան գե զուր յան ար մատ նե րով մեկ այլ պա րու հի էլ գոր ծել է մերձ բալթ յան 
մյուս հան րա պե տութ յու նում՝ Էս տո նիա յում։  Տալ լին նի «Էս տո նիա» օ պե րա յի և 
 բա լե տի պե տա կան թատ րո նի բա լե տի մե նա պա րու հի նե րից է ե ղել Ս վետ լա նա 
 Բա լո յա նը, ո րը ծնվել է 1942-ին, Ան դի ժա նում (Ուզ բեկս տան), Ա րա և  Գո հար 
 Բա լո յան նե րի ըն տա նի քում։  Վաղ ման կուց բնակ վել է Էս տո նիա յում, որ տեղ 
հայ րը՝ ծա գու մով գո րի սե ցի Ա րա  Բա լո յա նը, աշ խա տել է որ պես բժիշկ-ռենտ գե-
նա բան, նաև թարգ մա նել է գրքեր հա յե րե նից էս տո նե րեն։ Ս վետ լա նան ա վար-
տել է ծննդա վայ րի պա րար վես տի ու սում նա րա նը, ո րոշ ժա մա նակ ապ րել է 
Եր ևա նում, փոր ձել հաս տատ վել հայ կա կան բա լե տում, ինչն ա պարդ յուն է ան-
ցել։ Ք սան տա րի նա աշ խա տել է էս տո նա կան բա լե տում, կա տա րել գլխա վոր 
դե րա պա րեր, ար ժա նա ցել Էս տո նիա յի վաս տա կա վոր ար տիս տու հու կոչ ման։ 
Այժմ բնակ վում է ԱՄՆ-ում։

 Ներ կա յումս ԱՄՆ-ում է բնակ վում նաև թուրք մե նա կան բա լե տի եր բեմ նի 
հայտ նի պա րու հի Է դի սա  Սար վազ յա նը (ծն. 1944, Աշ խա բադ), որն ար մատ-
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նե րով  Զան գե զու րի Ախ լաթ յան գյու ղից է։  Հայ րը՝  Ղա զար  Սար վազ յա նը, ե ղել է 
Ս յու նի քում կո մու նիս տա կան շարժ ման ակ տիվ գոր ծիչ։ Է դի սա  Սար վազ յա նը 
 Թուրք մենս տա նի վաս տա կա վոր ար տիս տու հի էր, ո րը նա խա գահ  Թուրք մեն-
բա շիի՝ եվ րո պա կան մշա կու թա յին հայ տա րա րած պա տե րազ մից հե տո ստիպ-
ված է ե ղել հե ռա նալ երկ րից։

Նշ ված ե րեք պա րու հի ներն էլ ծնվել են  Հա յաս տա նից դուրս, տար բեր քա-
ղաք նե րում։  Հայտ նի է, որ բա լե տը և  օ պե րան քա ղա քա յին, ա վե լին՝ մայ րա քա-
ղա քա յին եր ևույթ են, և ն րա ա կա նա վոր գոր ծիչ նե րը մեծ մա սամբ քա ղա քա-
յին մի ջա վայ րի ծնունդ են, սա կայն լի նում են սա կա վա թիվ բա ցա ռութ յուն ներ։ 
Օ պե րա յին ար վես տին Ս յուն յաց աշ խար հը պարգ ևել է հան րա հայտ երգ չու հի 
 Տաթ ևիկ  Սա զան դար յա նին (ծնված Խն ձո րես կում), իսկ բա լե տին՝ պա րող ու 
բա լետ մայս տեր  Մաքս (Մ յաս նիկ)  Ռաթ ևոս յա նին (ծն. 1945)։  Վեր ջինս ծնվել է 
 Սի սիա նի շրջա նի  Բա լաք գյու ղում, սա կայն ման կուց բնակ վել է Եր ևա նում, որ-
տեղ էլ ստա ցել է մաս նա գի տա կան կրթութ յու նը։  Նա հայ բա լե տում քիչ է աշ-
խա տել, քսան տա րի շա րու նակ ե ղել է  Մոսկ վա յի «Ե րի տա սարդ բա լետ» խմբի 
ա ռա ջին մե նա կա տար։ 1991 թվա կա նից  Ռաթ ևոս յանն աշ խա տում է  Կա նա-
դա յում, դա սա վան դել է տար բեր բա լե տի դպրոց նե րում, հիմ նել է « Հա միլ թոն 
բա լե» խում բը, կա տա րել մի շարք բե մադ րութ յուն ներ։  Բա լե տի շնոր հա շատ 
ար տիստ է նաև  Ռաթ ևոս յա նի որ դին՝ Ք րիս տիան  Ռաթ ևոս յա նը (ծն. 1970), ո րը 
ստեղ ծա գոր ծել է  Ռու սաս տա նի, Ավստ րիա յի և  Գեր մա նիա յի թատ րոն նե րում, 
այժմ աշ խա տում է  Բեռ լի նում1։

 Սի սիա նում ծնված օ պե րա յին եր գիչ, տե նոր  Գուր գեն  Հով սեփ յա նը (ծն. 
1955) ճա նաչ ված ա նուն է Ս լո վա կիա յում։ Ու սա նել է Եր ևա նի Առ նո  Բա բա ջան-
յա նի ան վան ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նում և  Մոսկ վա յի Գ նե սին նե րի ան-
վան ե րաժշ տա կան ման կա վար ժա կան ինս տի տու տում։  Վեց տա րի աշ խա տել 
է  Սա րա տո վի օ պե րա յին թատ րո նում, հյու րա խա ղե րով հան դես ե կել  Խորհր-
դա յին  Միութ յան բազ մա թիվ քա ղաք նե րում։ 1991 թ. Ս լո վա կիա յում մաս նակ ցել 
է  Բանս կա  Բիստ րի ցա յի պե տա կան թատ րո նի փա ռա տո նին, ո րից հե տո հրա-
վիր վել է որ պես մնեեր գիչ հան դես գա լու Բ րա տիս լա վա յի օ պե րա յին թատ րո-
նում։ 1993-ից սկսյալ 10 տա րի շա րու նակ նաև Պ րա հա յի ազ գա յին թատ րո նում 
եր գել է  Վեր դիի փա ռա տո նե րի ժա մա նակ։  Գուր գեն  Հով սեփ յա նը Բ րա տիս լա-
վա յի օ պե րա յում դա սա վան դում է ձայ նի վար պե տութ յուն, աշ խա տում է նաև 
իբրև ներ կա յա ցում նե րի խորհր դա տու, իսկ կոն սեր վա տո րիա յում դա սա վան-
դում է օ պե րա յին վո կալ:  Հով սեփ յա նի ա շա կերտ նե րից շա տերն այ սօր եր գում 
են եվ րո պա կան տար բեր օ պե րա նե րի բե մե րում։ Ն րան ցից ո մանք ի րենց եր կա-
ցան կում ընդգր կում են հայ կա կան եր գեր։ Ն րա ա շա կերտ նե րից  Ռո ման Կրշ կոն 
2012-ին ստեղ ծել է « Հով սեփ յա նով ցի» դա սա կան վո կալ հա մույ թը։

Ն շենք նաև, որ  Գուր գեն  Հով սեփ յա նի ա վագ որ դին՝ Ա լեք սեյ  Հով սեփ յա նը, 
 Մոսկ վա յում նո րաձ ևութ յան նկա րիչ է, իսկ կրտսե րը՝  Վիլ յամ  Հով սեփ յա նը, Բ րա-
տիս լա վա յում ա վար տել է մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի հա մալ սա րա նը, 
աշ խա տում է  Ռու սաս տա նի և  Ղա զախս տա նի հետ հա մա տեղ ծրագ րե րով։

 Զան գե զուր յան ար մատ ներ ու նեն մաս նա վո րա պես ռու սա կան մշա կույ-
թի մի քա նի հա յազ գի գոր ծիչ ներ։  Կի նոօ պե րա տոր, ռե ժի սոր և ս ցե նա րիստ, 

1 Բոլոր նշված բալետի արտիստների մասին մանրամաս ն տե՛ս մեր «Հայերը համաշ-
խարհային պարարվեստում» գրք ում (Երևան , 2017, էջ 114-118, 120-122, 170-171)։
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Անահիտ Ոսկանյան Ելենա Տանգինա Բիրզնիեցեն

Գավրիլ Եղիազարով

Սվետլանա ԲալոյանԱրտավազդ Մինասյան
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Արծվիկ Հարությունյան

Քրիստիան Ռաթևոսյան Ջուլիա և Կոնստանտին Գանեներ

Դմիտրի Խառատյան Էլիզաբեթ Նեցկովա

Մաքս Ռաթևոսյան Էդիսա Սարվազյան Լարիսա Մինասյան
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ՌԽՖՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ  Գաբ րիել Ե ղիա զա րո վի ( Գաբ րիել Ե ղիա զար-
յան, 1916–1988) ծննդա վայ րը նշվում է  Բա քուն, սա կայն հայտ նի է, որ նա ծնվել 
է  Կա պա նի  Զեյ վա (այժմ՝  Դա վիթ- Բեկ) գյու ղում։ Ար մատ նե րով  Մեղ րիից է ռու-
սա կան և  ավստ րիա կան բա նաս տեղ ծու հի, թարգ ման չու հի, ե րաժշ տա գետ, 
դաշ նա կա հա րու հի և ն կար չու հի Է լի զա բեթ  Նեց կո վան (ծն. 1922,  Բա քու), ո րի 
իս կա կան ա նունն է Ե լի զա վե տա Մ նա ցա կան յան: Ն րա հայ րը բժիշկ և  բա նաս-
տեղծ Ար մեն Ս յու նին էր (Ար կա դի Մ նա ցա կան յան): 1975-ից բնակ վում է Ավստ-
րիա յում, գրել է ռու սե րեն ու գեր մա նե րեն ար ձակ և  չա փա ծո ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն ներ, նաև  Հա յաս տա նին նվիր ված բա նաս տեղ ծա կան շարք:  Գո րի սում է 
ծնվել մոսկ վաբ նակ ե րաժշ տա գետ, ար վես տա գի տութ յան դոկ տոր Ի զա բել լա 
 Յոլ յա նը (1928–1996), ո րը դա սա վան դել է  Մոսկ վա յի կոն սեր վա տո րիա յում, ե ղել 
ար վես տա բա նութ յան հա մա միու թեա նա կան ինս տի տու տի գի տաշ խա տող, 
զբաղ վել ԽՍՀՄ և  ար տա սահ ման յան Ար ևել քի ու հայ ե րաժշ տութ յան ու սում-
նա սի րութ յամբ։ Ք չե րը գի տեն, որ նույն պես զան գե զուր յան ար մատ ներ ու նի 
ռուս սիր ված կի նո դե րա սան Դ միտ րի  Խա ռատ յա նը (ծն. 1960), ծնված Ուզ բեկս-
տա նի Ալ մա լիկ քա ղա քում։ Ն րա նախ նի նե րը  Մեղ րիում մինչև 1917 թվա կա նը 
տնօ րի նել են « Տա րոն» առևտ րի տու նը։ Չ նա յած քա ռորդ հայ կա կան ար յա նը՝ 
Դ միտ րի  Խա ռատ յա նը մշտա պես շեշ տում է իր հայ կա կան ծա գու մը, իսկ տա րի-
ներ ա ռաջ նկա րա հան վել է նրա այ ցը  Մեղ րի, ո րի ժա մա նակ նա ար տա սա նում 
է «Ող ջույն, հայ րե նիք» խոս քե րը։  Կա պա նում է ծնվել փոփ երգ չու հի Արծ վիկ 
 Հա րութ յուն յա նը  (ծն. 1984), ո րը հինգ տա րե կա նից բնակ վում է  Մոսկ վա յում։ 
Ն րա ա նու նը հատ կա պես հայտ նի դար ձավ 2017-ին, երբ  Հա յաս տա նը ներ կա-
յաց րեց  Կի ևում կա յա ցած «Եվ րա տե սիլ-2017» մրցույ թում։

Ծ նուն դով սյու նե ցի գոր ծիչ ներ ե ղել են նաև այլ երկր նե րում։  Բուլ ղա րա կան 
դաշ նա կա հա րու հի  Ջու լիա  Գան ևա յի կեն սագ րութ յան մեջ ևս նշ վում է, որ նա 
ծնվել է  Բաք վում, սա կայն ի րա կա նում նա ծնվել է  Կա պա նում և  ման կուց բնակ-
վել Ադր բե ջա նում: Ն րա օ րիոր դա կան ազ գա նու նը մեզ հայտ նի չէ։  Մոսկ վա յի 
կոն սեր վա տո րիա յում ու սա նե լիս  Ջու լիան հան դի պել է ա պա գա ա մուս նուն՝ 
բուլ ղար դաշ նա կա հար, հե տա գա յում  Բուլ ղա րիա յի ժո ղովր դա կան ար տիստ, 
պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին  Գան ևին և 1950-ա կան նե րից բնակ վել է  Սո ֆիա յում։ 
1957-ից դա սա վան դել է  Սո ֆիա յի կոն սեր վա տո րիա յում:  Կոնս տան տին և  Ջու-
լիա  Գանև նե րը հան դես են ե կել հա մեր գա յին գոր ծու նեութ յամբ, հե տա գա յում 
նվիր վել ման կա վար ժութ յա նը, մի քա նի տա րի ապ րել և  աշ խա տել են  Ճա պո-
նիա յում։  Սո ֆիա յի կոն սեր վա տո րիա յի պրո ֆե սոր,  Բուլ ղա րիա յի վաս տա կա-
վոր ար տիս տու հի  Ջու լիա  Գան ևան վախ ճան վել է 2014 թվա կա նին:

Ա վե լի քան ե րե սուն հինգ տա րի Ս տոկ հոլ մում է բնակ վում թարգ ման չու հի 
 Լաու րա  Դաուն  Մի նաս յա նը (ծն. 1946,  Բա քու)։ Ն րա մայ րը՝ Ա նա հիտ Ոս կան յա-
նը (1920–1986), ծնվել է  Կա պա նի  Չափ նի գյու ղում, ո րոշ ժա մա նակ հան դես է 
ե կել  Բաք վի հայ կա կան թատ րո նում որ պես դե րա սա նու հի։  Լաու րա  Մի նաս յա-
նը կարճ ժա մա նակ բնակ վել է Եր ևա նում (մինչ այդ նա խո սել է միայն Ս յու նի քի 
բար բա ռով), այ նու հետև  Լե նինգ րա դի հա մալ սա րա նում ու սա նել է քմեր ( Կամ-
բո ջա յի) լե զուն։  Հա մալ սա րա նում կամ բո ջա կան հե քիաթ նե րին նվիր ված նրա 
ռու սե րեն աշ խա տութ յուն նե րը (ան տիպ) մնում են ե զա կի աղբ յուր ներ քմե րա-
գի տութ յան հա մար, քա նի որ դրանց ստեղ ծու մից մի քա նի տա րի անց  Կամ բո-
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ջա յում կար միր քմեր նե րի կող մից շատ բան է ոչն չաց վել կամ բո ջա կան մշա կույ-
թից։  Հե տա գա յում հաս տատ վե լով Շ վե դիա յում՝ զբաղ վել է թարգ մա նութ յուն նե-
րով քմե րից, ռու սե րե նից և  հա յե րե նից շվե դե րեն։  Լաու րա  Դաուն  Մի նաս յա նի 
թարգ մա նութ յամբ քմե րից շվե դե րեն լույս է տե սել կամ բո ջա կան հե քիաթ նե րի 
մի ժո ղո վա ծու։ Ա մուս նու՝ շվեդ ա կա նա վոր ազ գա բան Օ քե  Դաու նի հետ գրել է 
« Նոր-հին ցե ղաս պա նութ յու նը» հոդ վա ծը, շվե դե րե նից ռու սե րեն է թարգ մա նել 
 Մեծ ե ղեռ նի ժա մա նակ հայ փրկված նե րին մե ծա պես օ ժան դա կած շվեդ մի սիո-
նե րու հի Ալ մա  Յու հան սո նի «Աք սոր յալ մի ժո ղո վուրդ» գրքույ կը, նաև մեկ կամ-
բո ջա կան հե քիաթ՝ քմե րից հա յե րեն1։

 Վեր ջում հի շենք, որ հան գա մանք նե րի բե րու մով Ս յու նի քում են ծնվել մի 
քա նի օ տա րազ գի գոր ծիչ ներ։ Ադր բե ջա նա կան կի նո յի ազ գութ յամբ հույն դե-
րա սա նու հի, ստա լին յան ան հա տի պաշ տա մուն քի զոհ  Պամ ֆի լիա  Թա նաի լի-
դին (1891–1937) ծնվել է Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի  Բաշ քանդ՝ սյուն յաց  Մազ-
րա կամ  Բարձ րա վան գյու ղում, որն այ սօր կոչ վում է  Մուծք։  Գո րի սում է ծնվել 
խորհր դա յին ֆի զիո լոգ, Ուկ րաի նա յի ա կա դե միա յի ան դամ Եվ գե նի  Բաբս կին 
(1902–1973)։ Են թադ րում ենք, որ նրա մայ րը ե ղել է հա յու հի։  Մեղ րիում է ծնվել 
ազ գութ յամբ լեզ գի մար զիկ, հու նահ ռո մեա կան ըմ բիշ  Վի տա լի  Ռա հի մո վը (ծն. 
1984), որն ապ րում է Ադր բե ջա նում։ Ս յու նի քում են ծնվել նաև մի քա նի ադր բե-
ջան ցի գոր ծիչ ներ, ո րոն ցից ա մե նան շա նա վո րը, թերևս, նկա րիչ  Հու սեյն Ա լիևն 
է (1911–1991)՝ տխրահռ չակ  Հեյ դար Ա լի ևի ա վագ եղ բայ րը։ Չ գի տենք, թե ինչ 
հան գա մանք նե րում է նա աշ խարհ ե կել  Ջո մարդ լո ւում՝ հա յոց պատ մա կան 
 Թա նա հատ գյու ղում…

Ամ փո փե լով կա րող ենք նշել, որ Ս յուն յաց աշ խար հը, ո րը տվել է բազ մա-
թիվ ա կա նա վոր դեմ քեր հա յոց պատ մութ յա նը և մ շա կույ թին,  Հա յաս տա նի այլ 
շրջան նե րի հա մե մատ՝ քիչ է կրակ տվել օ տար քու րա նե րին, սա կայն ե ղած սա-
կա վա թիվ ան ձինք էլ, ինչ պես տե սանք, ու շագ րավ են ու  գու նեղ։ Եվ մաղ թե լի 
է, որ սյու նե ցին միշտ կառ չած մնա իր չքնաղ ու հե րո սա կան բնաշ խար հին և  
եր բեք ստիպ ված չլի նի բախտ ո րո նել օ տար հո րի զոն նե րում, այլ իր տա ղանդն 
ու աշ խա տա սի րութ յու նը մշտա պես ծա ռա յեց նի հայ րե նի ե զեր քի շե նաց մա նը։
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ARTSVI BAKHCHINYAN - OUTSTANDING WORLD FIGURES OF SYUNIK ORIGIN - 
From Syunik region, unlike other Armenian regions, emigration was relatively small. Dozens 
of Armenians with Syunik roots - cultural figures and academicians in humanities have 
worked in different countries around the world. Among them are four Russian academicians 
in humanities from Minasian family, outstanding Latvian ballet figure Helēna Tangijeva-
Birzniece, Turkmen ballerina Edisa Sarvazyan, Bulgarian pianist Julia Ganeva, Russian film 
actor Dmitri Kharatyan and many others. There were also several representatives of national 
minorities of Armenia born in Syunik running career in various countries.

Key words: Syunik, Syunik roots, Minasyan family, ballet dancers, foreigners born in 
Syunik.

АРЦВИ БАХЧИНЯН - ВЫДАЮЩИЕСЯ МИРОВЫЕ ДЕЯТЕЛИ СЮНИКСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ - Эмиграция из Сюникской области, в отличие от других регионов 
Армении, была относительно небольшая. Однако в разных странах мира фигурировали 
десятки армян со сюникскими корнями - деятели культуры и гуманитарных наук. 
В их числе: четверо представителей семьи Минасян в сфере гуманитарных наук 
России, выдающийся деятель латвийского балета Елена Тангиева-Бирзниеце, 
туркменская балерина Эдиса Сарвазян, болгарская пианистка Джулия Ганева, 
российский киноактер Дмитрий Харатян и многие другие. Среди этих имен были 
также несколько представителей национальных меньшинств Армении, родившихся в 
Сюнике. Несколько представителей национальных меньшинств Армении, родившихся 
в Сюнике, также вели деятельность в разных странах.

Ключевые слова: Сюник, сюникские корни, семья Минасян, танцоры балета, 
иностранцы, родившиеся в Сюнике.

 


