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On behalf of the Armenian Jewellers Foundation family we wish all our patrons,
sponsors and friends a Happy Easter, good health and safety throughout the

current global pandemic

TIME TO ENJOY
AJF's Digital Library Publishes

The Kazanjian Family Story

Armenian Jewellers Foundation Trustees sincerely hope that you and your families are
well during these unprecedented historic times. The Covid-19 pandemic has rightfully
consumed most of our attention, regardless, we hope you’re making good use of this
once-in-a-lifetime opportunity to focus on life’s priorities including, catching up on
reading and learning opportunities.

AJF is happy and proud to announce this prestigious new addition to our Digital
Library dedicated to Armenian jewellery art.

The Kazanjian Story – A Family 
Retrospective

An Introduction & Review

By Bill Boyajian

As a second-generation Armenian-American, I can well-
relate to the story of how Charles and Anna Kazanjian fled
Western Armenia with their family in 1912 to escape the
Armenian Genocide by the oppressive Ottoman Turkish
regime.  It is a story told countless times by Armenian
families who were lucky enough through God’s blessing to
flee to the United States or other countries as part of the
Great Diaspora before the onslaught of World War I.

This is the story of how James and Harry Kazanjian established themselves as young
men in America, founding Kazanjian Brothers as one of the premier gemstone cutting
businesses in the early part of the 20th Century, and how the Kazanjian family has
evolved its business over the decades into one of the finest houses of precious gems and
jewels our country has known.

The Kazanjian Story – A Family Retrospective is one of fate, luck, opportunity,
success, and destiny.  In the pages that follow, you will relive with the Kazanjians how
determination, hard work, risk, and reward melded into a great Armenian immigrant
story and how the family achieved The American Dream.  The Armenian heritage in
gems and jewelry- making dates back millennia, and the Kazanjian story is one of many
that epitomizes that tradition.

Madonna's Edwardian diamond wedding tiara
Մատոննայի Եդուարդեան ադամանդէ հարսանեկան թագը

I first read The Kazanjian Story when it was published back in 2010, marking the firm’s
95th birthday.  The Kazanjians continue today, at the age of 105, in their fourth
generation.  Precious few companies last this long, and even fewer continue to
dominate their role in a community like the Kazanjians have in the greater Los Angeles
area and in Beverly Hills, in particular.

As you read the story of how the Kazanjian Brothers began, you will delight in the
history and nostalgia of the decades as they unfold.  You will gain a greater insight into
the way Jimmy and Harry Kazanjian helped to popularize colored gemstones in
America, bringing black star sapphires into the consciousness of consumers, birthing
the development of Montana sapphires, and growing the estate jewelry business. 
Indeed, this work is a spotlight on the history of the evolution of the American jewelry
industry and how one family made a significant contribution to it.

But this is also a story that is easily relatable to anyone who wants a look behind the
scenes at an Armenian-American family, its personality, character, and artistry in full
view.  Accented by nostalgic stories of success, drama, intrigue, and bewilderment, you
will enjoy the pages that recount beguiling memories and experiences that one simply
couldn’t dream up.  Just as enjoyable are the Hollywood stars and their stories of
frequenting the house of Kazanjian for some of the finest jewels in the world.  You’ll
enjoy those stories, the photos, and the walk back in time.

The famous Black Star Sapphire of Queensland
Քուինսլանտի նշանաւոր Սեւ Աստղ սափֆիրը

The Kazanjians were instrumental in cutting the now famous Star of Queensland and in
donating a priceless collection of four large sapphire sculptures of the heads of
Presidents Washington, Jefferson, Lincoln, and Eisenhower.  The Kazanjian family was
honored to loan this collection to the Natural History Museum in Washington, DC, in
1969 and later gifted the “Presidents in Sapphire” to the American people during a
presentation ceremony at the White House with President and Mrs. Reagan in 1987.

Michael presenting the Presidential sapphires to then-President and Mrs. Reagan at the White House
Մայքլը կը ներկայացնէ նախագահական սափֆիրները Նախագահ Ռեյկանին եւ Առաջին Տիկնոջը

Սպիտակ Տան մէջ

The Kazanjian Story is one of formidable history and legacy.  Of special note is the
Kazanjian Foundation, formed in 1957 by James and Harry Kazanjian to support
scientific, artistic, cultural and other causes with an emphasis on programs for
disadvantaged children and underprivileged youth.  The Kazanjians have always been
known as a family that gives back, and no greater example of that is the Foundation
formed under their name to support worthy causes.

Jimmy Kazanjian’s sons, Michael and Stanley, took Kazanjian Brothers to new heights
over the past 50 years, and Michael’s son and daughter, Douglas and Michelle, continue
this tradition through their leadership in the company today.  The famous Kazanjian
Red Diamond is but one unique addition that Douglas has made to leverage the
mystique that is genuine Kazanjian.

The spectacular Kazanjian Red Diamond as captured
by noted fine jewellery photographer, Tino Hammid.
Գազանճեաններու Կարմիր Ադամանդը՝ ըստ

յայտնի ոսկերչական լուսանկարիչ Թինո
Համմիտի։

At a time when those of us who have carried an Armenian tradition of gems and
jewelry into the 21st Century, the Kazanjian Story stands as a testament to greatness. 
Stanley Kazanjian has authored a masterpiece.  May it guide, inspire, and instruct as
you read it

Bill Boyajian
Past President, Gemological Institute of America 1986 - 2006

About the Reviewer

Bill Boyajian is the former long-time president of the
Gemological Institute of America, and a noted expert in the
diamond, gemstone, and jewelry industry.  He is currently
founder & president of Bill Boyajian & Associates, Inc.,
where his company consults for a wide variety of businesses
inside and outside the jewelry trade.  Bill is the author of
Developing the Mind of a Leader – Your Path to Lead and
Inspire People and is a sought-after business coach and
speaker. 

Bill is a member of several boards of directors and is a key advisor to numerous
companies.  He is a Founding Member of the Armenian Jewellers Foundation and a
Trustee. He can be reached at bill@billboyajianassociates.com

Access Kazanjians' e-book at The Kazanjian Story

Գազանճեաններու պատմութիւնը՝
Ընտանեկան յուշագրութիւն

Ներածութիւն եւ ակնարկ

Որպէս երկրորդ սերունդի ամերիկահայ մը, ես կրնամ լաւ պատկերացնել այս
պատմութիւնը, թէ ինչպէս 1912-ին Չարլզ եւ Աննա Գազանճեանները իրենց
ընտանիքով արտագաղթեցին Արեւմտեան Հայաստանէն, Օսմանեան
Թուրքիոյ վարչակարգին կողմէ կազմակերպուած Հայոց Ցեղասպանութենէն
խուսափելու համար։ Հայկական ընտանիքներու շուրթերէ հարիւրաւոր
անգամներ հնչած պատմութիւն մըն է՝ անոնք որոնք Աստուծոյ օրհնութեամբ
բախտը ունեցած են փախչելու ԱՄՆ կամ այլ երկիրներ Առաջին
աշխարհամարտին նախօրէին մաս կազմելով Մեծ Սփիւռքին։

Harry and James with their parents pose in the garden with an unidentified friend
Հարրին եւ Ճեյմսը իրենց ծնողներուն եւ անծանօթ ընկերոջ մը հետ

Այս՝ տակաւին երիտասարդ Ճեյմս եւ Հարրի Գազանճեաններուն
պատմութիւնն է, թէ ինչպէս հաստատուելով Ամերիկայի մէջ 20-րդ դարու
սկիզբը հիմնեցին «Գազանճեան Եղբայրներ» (Kazanjian Brothers)
հաստատութիւնը, որպէս առաջնակարգ ադամանդագործութեան ընկերութիւն,
եւ ինչպէս անոնց ընտանիքը տասնամեակներու ընթացքին զարգացուց եւ
վերածեց այն մեր երկրին ամենէն յայտնի թանկարժէք քարերու եւ զարդերու
տոհմային ընկերութիւններէն մին։

«Գազանճեաններուն Պատմութիւնը՝ Ընտանեկան Յուշագրութիւն» հատորը
ընդհանրապէս վիճակի, բախտի, հնարաւորութիւններու, յաջողութեան եւ
ճակատագրի մասին է։ Սոյն հատորին էջերուն մէջ մենք պիտի վերապրինք
Գազանճեաններուն հետ միասին թէ ինչպէս նպատակասլացութիւնը,
տքնաջան աշխատանքը, վտանգը եւ հատուցումը միաձուլուելով դարձան
սփիւռքահայ գաղթականութեան հրաշալի պատմութիւն մը, եւ ինչպէս այս
ընտանիքը նուաճեց Ամերիկեան Երազը։ Գազանճեաններու պատմութիւնը
այն շատերէն է որոնք կը մարմնացնեն եւ կը խորհրդնշեն Հայ ժողովուրդի
հազարամեակներու պատմութիւն ունեցող  ժառանգութիւնը գոհարեղէններու
եւ ոսկերչութեան ոլորտին մէջ։

Առաջին անգամ ես կարդացի «Գազանճեաններուն Պատմութիւնը» երբ 2010-
ին՝ հրատարակուեցաւ, ընկերութեան հիմնադրութեան 95-րդ ամեակին առթիւ։
Գազանճեանները կը շարունակեն իրենց գործունէութիւնը մինչեւ օրս, որ
արդէն 105-րդ տարին կ՚ամբողջանայ, չորրորդ սերունդին մասնակցութեամբ։
Քիչ են այն անուանի ընկերութիւնները որոնք կը գոյատեւեն այսքան
երկարաշունչ, եւ դեռ աւելի քիչերն են որ կը պահպանեն իրենց գերիշխող
դիրքը, ինչպէս Գազանճեանները կրցան ընել մեծն Լոս Անճելեսի տարածքին
վրայ, յատկապէս՝ Պեւերլի Հիլլսի շրջանին մէջ։

Կարդալով պատմութիւնը՝ թէ ի՛նչպէս սկսած են Գազանճեան եղբայրները,
դուք պիտի վայելէք ծաւալուող տասնամեակներու պատմութիւնը եւ
յիշողութիւնը։ Դուք աւելի մեծ պատկերացում պիտի ստանաք թէ ի՛նչպէս
Ճիմմի եւ Հարրի Գազանճեանները օգնեցին որ Ամերիկային մէջ գունաւոր
գոհարները ժողովրդականութիւն գտնան, սպառողին գիտակցութեան
վերադարձնելով սեւ աստղաձեւ սափֆիրները, սկիզբը դնելով Մոնթանա
սափֆիրների զարգացմանը եւ մեծցնելով ընտանիքի ոսկերչութեան գործը։
Արդարեւ այս աշխատանքը լոյս կը սփռէ Ամերիկայի ոսկերչութեան ոլորտի
զարգացման պատմութեան վրայ, եւ ցոյց կու տայ՝ թէ ի՛նչպէս ընտանիք մը
մեծածաւալ ներդրում մը ունեցած է այդ գործին մէջ։

Stan's exquisite Montana Sapphire necklace featured
in “The Jeweled Garden,” a book on the world's most
treasured gems articulated in floral motifs.
Սթենի նրբագեղ մոնթանա սափֆիրէ մանեակը,
որ տեղ գտած է “The Jeweled Garden,” գիրքին
մէջ, որ կը ներկայացնէ աշխարհի ամենէն յարգի
գոհարները ծաղկազարդերով

Սակայն սոյն պատմութիւնը դիւրաւ կրնայ հասկանալի ըլլալ նաև անոնց
համար, որոնք կ՚ուզեն հայացք մը նետել ամերիկահայ ընտանիքի մը ներքին
իրականութեան վրայ՝ հաղորդակցուելով անոր անհատականութեանը,
խառնուածքին եւ ստեղծագործականութեանը իր ողջ գունեղութեամբ։ Դուք
բաւականութիւն պիտի ստանաք յաջողութեան, տրամայի, արկածներու եւ
տարակուսանքի քաղցր յուշերով լեցուն էջերէն, որոնց մէջ շարադրուած են
երեւակայութենէն հեռու հաճելի յուշեր եւ փորձառութիւններ։ Նոյնքան հաճելի
են նաեւ հոլիվուդեան աստղերու եւ անոնց՝ աշխարհի լաւագոյն զարդերը ձեռք
բերելու համար Գազանճեաններու տուն յաճախակի այցելութիւններու
պատմութիւնները։ Դուք պիտի վայելէք այդ պատմութիւնները եւ
լուսանկարները, ինչպէս նաեւ անցեալի վերապրումը։

The majestic Black Star of Queensland
Քուինսլանտի վեհաշուք Սեւ Աստղը

Bing Crosby's custom cuff links
Պինկ Քրոսպիի վերնաշապիկի ճարմանդները

Գազանճեանները արմատական դեր մը կատարած են այժմ մեծապէս յայտնի
Քուինսլանտի Աստղի տաշման գործին մէջ, ինչպէս նաեւ նախագահներ
Ուաշինկթոնի, Ճեֆերսոնի, Լինքոլնի եւ Այզենհաուերի սափֆիրէ
դիմաքանդակներու անգին հաւաքածոն նուիրաբերելով։ 1969-ին
Գազանճեանները պատիւը ունեցած են փոխ տալու այս հաւաքածոն
Ուաշինկթոն DC-ի Բնութեան պատմութեան թանգարանին, իսկ յետագային՝
1987-ին, «Սափֆիրէ նախագաները» ամերիկայի ժողովուրդին նուիրելու՝
Նախագահի եւ տիկին Ռեյկանի մասնակցութեամբ տեղի ունեցած
շնորհանդեսի մը արարողութեան ժամանակ՝ Սպիտակ տան մէջ։

America's Presidents carved in Australia's Sapphire...
Ամերիկայի նախագաները փորագրուած Աւստրալիոյ սափֆիրի վրայ...

«Գազանճեաններու Պատմութիւնը» վիթխարի ճանապարհի եւ
ժառանգութեան պատմութիւն մըն է։ Մասնաւոր ուշադրութեան արժանի է
«Գազանճեաններու Հիմնադրամը», որ կազմաւորուած է 1957-ին Ճեյմս եւ
Հարրի Գազանճեաններու կողմէն՝ օժանդակելու գիտական, արուեստի,
մշակութային եւ այլ միջոցառումներ, յատկապէս սահմանափակ
կարողութիւններ ունեցող երեխաներուն եւ ընտանիքներուն նուիրուած
ծրագրերով։ Գազանճեանները միշտ յայտնի եղած են որպէս ընտանիք մը որ
միշտ պատրաստ է օժանդակելու, եւ ասոր ամենավառ օրինակը իրենց
անունով ստեղծուած հիմնադրամն է՝ ի նպաստ արժանի նպատակներու։

The original Board members of The Kazanjian Foundation: James at top left, Harry to his left beside piano keyboard.
Taken at the Kazanjian family's Pasadena home at 150 Fern Drive.

Գազանճեան Հիմնադրամի խորհուրդի հիմնադիր անդամները։ Ճեյմսը՝ ձախ կողմը վերեւը, Հարրին՝
իրմէ ձախ, դաշնամուրի քով. Լուսանկարը՝ Գազանճեան ընտանիքի Փասադինայի տան մէջ։

Ճիմմի Գազանճեանի որդիները՝ Մայքլը եւ Սթենլին, վերջին յիսուն տարուան
ընթացքին «Գազանճեան Եղբայրներ»ը նոր բարձունքներու հասցուցած են։
Իսկ Մայքլի որդին եւ դուստրը՝ Տուկլասն ու Միշելը, կը շարունակեն այս
աւանդութիւնը, ղեկավարելով ընկերութիւնը ցայսօր։ Հռչակաւոր
«Գազանճեան Կարմիր» ադամանդը յաւելումներէն եզակի օրինակ մըն է, որ
Տուկլասը կատարած է համալրելով Գազանճեաններուն իւրայատուկ
խորհրդաւորութիւնը։

Մինչ մեզմէ ոմանք գոհարեղէններու եւ ոսկերչութեան հայկական
աւանդութիւնը կրած են 21-րդ դար, ահա «Գազանճեաններու Պատմութիւնը»
կը ներկայանայ որպէս վիթխարի վկայութիւն մը։ Սթենլի Գազանճեանը
հեղինակած է գլուխգործոց մը։ Թող ան առաջնորդէ, ոգեշնչէ եւ ուսուցանէ ձեզի
ընթերցանութեան ատեն։

Պիլ Պոյաճեան
Ամերիկայի հեմմոլոգիական ինստիտուտի նախկին նախագահ (1986-2006)

Գրախօսողի մասին

Պիլ Պոյաճեանը Ամերիկայի հեմմոլոգիական
ինստիտուտի նախկին երկարաժամկէտ
նախագահն է. ան ադամանդներու,
գոհարեղէններու եւ ոսկերչական ոլորտի յայտնի
միջազգային փորձագէտ է։ Ներկայիս ան Bill
Boyajian & Associates, Inc.-ի նախագահն է, որը կը
զբաղի գործարարութեան զանազան ճիւղերու
խորհրդատուութեամբ ե՛ւ ոսկերչութեան
ոլորտէն ներս ե՛ւ անկէ դուրս։ Ան հեղինակած է
Developing the Mind of a Leader – Your Path to Lead
and Inspire People հատորը՝ արդարեւ ըլլալով
գործարարութեան մասին փնտռուած
վերապատրաստող մը եւ բանախօս մը։

Պիլը տնօրէններու քանի մը խորհուրդներու անդամ է եւ շատ
ընկերութիւններու գլխաւոր խորհրդատու։ Ան Armenian Jewellers Foundation-ի
հիմնադիրներէն է, ինչպէս նաեւ հոգաբարձուներու խորհուրդի անդամ։ Անոր է-
հասցէն է bill@billboyajianassociates.com

Armenian Jewellers Foundation

The Armenian Jewellers Foundation was established in 2013 to advance the
heritage of Armenians in jewellery. AJF's mission is to undertake historical
research, document present-day success-stories and ensure the transfer of
knowledge to a new generation. The international scholarship program promotes
and supports students in Armenia and the Diaspora to further their
specializations by providing scholarships and quality education and training (see
promo video).

Help AJF realize its programs and support the next
generation of industry leaders by donating here.

Like us on Facebook.
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