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Բալինտ Կովաչի և Գրիգոր Գրիգորյանի աշխատասիրությամբ ու Ալեք-
սանդր Օսիպյանի աշխատակցությամբ հրատարակվել է Վենետիկի Մխիթարյան 
հայրերից Մինաս Բժշկյանցի (1771-1851) «Ճանապարհորդութիւն ի Լեհաստան 
և յայլ կողմանս բնակեալս ի Հայկազանց սերելոց ի նախնեաց Անի քաղաքին» 
(Վենետիկ, 1830 թ., 424 էջ) ուղեգրության գերմաներեն թարգմանությունը՝ ըն-
դարձակ ներածությամբ և ծանոթագրություններով։ Հատորի մեջ ընդգրկված է 
նաև գրվածքը լուսաբանող երկու առանձին հոդված. 

Ա. Մարկ Նշանյան, «Մինաս Բժշկեանցի ուղեգրությունները» (Die 
Reiseberichte von Minas Bžškeancʻ, էջ 40-71), 

Բ. Բալինտ Կովաչ, «Հայոց մայրաքաղաք Անին և «Անիի հայերը» Տրանսիլ-
վանիայում՝  որպես խմբի ձևավորման խորհրդանիշ (Symbol) 19-րդ դարում» 
(Die armenische Hauptstadt Ani und die ,Ani-Armenier‘  in Siebenbürgen. 
Ein Symbol der Gruppenbildung im 19. Jahrhundert, էջ 72-83)։ 

Ներածության  մեջ (էջ 13-39) նշվում է, որ Հ. Մինաս Բժշկյանցի «Ուղեգ-
րությունը առաջին հրատարակությունն է, որում Արևելակենտրոնական և 
Արևելյան Եվրոպայի հայերը ներկայացվում են որպես մեկ միասնական էթնիկ 
խումբ՝ ընդհանուր ծագման ընկալմամբ։ XIX դարում, ազգայնական շարժում-
ների ծավալումից քիչ առաջ, Մինաս Բժշկյանցը նախաձեռնում է մի հրապարա-
կում, որում հիմք է դնում Արևելակենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի հայերի 
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համար ընդհանրության զգացումի՝ խարսխված նրանց ծագման, այն է՝ Անի քա-
ղաքից ընդհանրական ծագման առասպելի (Herkunftsmythos) վրա» (էջ 13)։ 
Ապա ներկայացվում են Հ. Մինաս Բժշկյանցի կենսագրական տվյալները և ման-
րակրկիտ քննության է ենթարկվում «Ճանապարհորդություն դեպի Լեհաս-
տան...» գրվածքը։ 

Ա. Մարկ Նշանյանի հոդվածը «Գեղագիտական ազգայնութիւն» 
(Ästhetische Nationalität) գրքում Հ. Մինաս Բժշկյանցին և հատկապես նրա 
«Պատմութիւն Պոնտոսի» գրվածքին վերաբերող էջերի ամփոփ վերաշարադ-
րանքն է։  

Բ. Բալինտ Կովաչի վերոնշյալ հոդվածը նրա՝ Պրոֆ. Շտեֆան Թրոյբսթի 60-
ամյա հոբելյանին նվիրված ժողովածուում հրատարակված՝ «Անիի հայերին» 
(Կովկասի, Օսմանյան կայսրության և Արևելյան ու Արևելակենտրոնական Եվրո-
պայի հայերի մի մեծ խումբ, որն իրեն գիտակցում է որպես «Անիի հայեր», տե՛ս 
Der Reisebericht des Minas Bžškeancʻ über die Armenier im östlichen 
Europa (1830), էջ 72) նվիրված ուսումնասիրության1 լրամշակված տարբե-
րակն է։ 

Հ. Մինաս Բժշկյանցի «Ճանապարհորդություն դեպի Լեհաստան ու այլ 
երկրներ, որ բնակեցված են հայերով, որոնց նախնիները սերում են Անի քաղա-
քից» գրվածքի գերմաներեն թարգմանությունը (էջ 85-462) կատարվել է բա-
րեխղճորեն և երկար տարիների աշխատանքի արդյունք է։ Բազմաթիվ ծանո-
թագրությունները պարզաբանում են տեքստի բանասիրական խնդիրները, աշ-
խարհագրական անունները և այլն։ 

Այս հրատարակությունը խիստ կարևորվում է նաև մեկ այլ առումով. 
Բժշկյանցի ուղեգրության վերաբերյալ ուսումնասիրություններ գրեթե չկան 
(գրքի հեղինակները նշում են միայն երկուսը): Այս համառոտ հաղորդմամբ 
ցանկանում ենք նեղ մասնագետների և լայն հանրության ուշադրությունը հրա-
վիրել տվյալ հրապարակման վրա, իսկ այն հրատարակության պատրաստողնե-
րը միայն ուրախությամբ կընդունեն գործընկերների արձագանքները, դիտար-
կումներն ու առաջարկները։ 
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