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Филип Феликс Каниц (Felix Philipp Kanitz) е пътеписец, археолог, картограф, етнограф 

и изкуствовед, получил големи заслуги за географските и етноложки открития на 

Балканите, предимно на България и Сърбия. Пътешественикът, спечелил за 

представянето на природните и обществени взаимоотношения на почти непознатия до 

средата на 19 век пред по-голямата част от Европа Балкански полуостров, прозвището 

„Колумб на Балканите“, се ражда в едно немскоговорящо заможно еврейско семейство 

в Обуда на 2-ри август. 

Останалият на 13 години сирак, надарен с отлични артистично художествени качества, 

музикален и изобразителен талант, през 1842 година започва да работи като гравьор-

чирак в литографската работилница в Пеща на австриеца Винце Грим, който по-късно 

участва активно в движението за независимост на Унгария, а след падането на борбата 

за свобода се принуждава да емигрира в Турската империя, приемайки дори исляма и 

спечелващ военна кариера в редиците на османлиите под името Мурад бей.  

Като първа самостоятелна работа могат да бъдат посочени илюстрациите на 

археологически находки, изготвени през 1845 година по поръчка на забележителния 

археолог и нумизмат Ференц Киш, който поддържа тесни връзки с работилницата на 

Грим. През 1847 година Каниц попада във Виена, където в продължение на година 

продължава да работи като литограф при Едуард Зингер. През 1848 година става 

сътрудник в основаното преди няколко години илюстрирано списание „Илюстрирте 



Цайтунг“ (Illustrierte Zeitung) – Лайпциг. Работата в тази насока предопределя и 

насърчава образованието на Каниц в областта на историята на изкуствата и 

хуманитарните науки в следващите десет години в Западна Европа и главно при 

пътешествията му в Южна Германия, които се оказват от решаващо значение за 

неговата по-насетнешна работа. 

Като признание за цялата тази образованост, светоглед и творческо изобразително 

умение, което завърналият се във Виена 27 годишен младеж усвоява дотогава, води до 

включването му от страна на редакцията на „Илюстрирте Цайтунг“ като репортер в 

свитата, придружаваща австрийската императорска двойка по време на посещението й 

в Северна Италия през 1856 година.  

Пътешествието на Каниц в Югоизточна Европа, след което той получава признание 

като откривател на Балканите, се осъществява също по поръчение на издателството на 

списанието през 1858 година. 

Репортажите му за пътешествията в Босна, Херцеговина и Черна гора, появили се през 

1858-59 година в „Илюстрирте Цайтунг“, под заглавие „Скици от пътешествието в 

Босна и Черна гора“ (Reiseskizze aus Bosnien und Montenegro) са инспирирани от 

намерението да се запознае с въставащите все по-енергично срещу турското 

потисничество балкански народи, както и с политическия вакуум, който империите от 

Средна Европа се опитват да запълнят впоследствие.  

Впечатленията от този обиколка го подбуждат да започне методично да обнародва 

информациите, свързани със земите и народите на малко познатите Балкани. През 1859 

година обикаля Сърбия, през следващата година започва да се запознава с България и 

българския народ, а така също да изгражда многогодишните се връзки с него. 

Още с пристигането си в Ниш той забелязва и в своите описания докрая изказва 

подкрепата си за борбата на Българската православна църква за национална 

независимост, увенчана с успеха на нейното признаване през 1870 година, като 

национална институция в лицето на Българската екзархия, стъпка, която има решаващо 

значение за освобождаването от османско владичество. 

По време на тази обиколка той тръгва от Видин, преминава през подножието на 

северозападната част на Балканския масив и долината на река Тимок, и тогава 

увековечава в скиците си Белоградчишките скали и описва историята на 

средновековните български твърдини, в строежа на които се използват тези природни 

дадености, като прави паралел с предшестващите ги римски крепости. Познанията, 

натрупани по време на първото си посещение в България той обнародва в реферата си 



„Български фрагменти“ (Bulgarische Fragmente). Пътеписите му и новаторските методи 

на работа, базиращи се на събиране на данни на място, се приемат много благоприятно. 

По предложение на известния словенски славист Франк Миклошич, удостояващ с 

висока оценка описанията и илюстрациите на Каниц в различни рецензии, Отделът по 

славистика към Австрийската академия на науките присъжда на Каниц стипендия от 

1000 форинта , която дава възможност той да се завърне в България през 1862 година. 

По време на това посещение във Видин той е имал възможността да види част от 

оръжията и гробовете на редовите войници на, забегнали заедно с Кошут на българска 

земя след революцията и борбата за независимост от 1848-49 година. От това пътуване 

датира и поредица от археологически открития, получили известност благодарение на 

неговия труд. Още същата година той успява да извърши разкопки на останки от 

няколко римски селища, гарнизони и пътища. Успява да потвърди, че родният град на 

Константин Велики, Наисус, може да бъде идентифициран като Ниш, седалището на 

някогашната провинция Мизия, а селището Рациария, намиращо се на юг от град 

Видин, е името на село Арчар, на брега на река Дунав. Резултатите от своите открития 

и изследвания на източниците Каниц безкористно споделя с берлинския професор 

Тедор Момсен, един от най-видните изследователи на класическата епоха, по-късно 

лауреат на Нобелова награда, който обнародва писмените документи, събрани от 

Каниц, в основана от него поредица от сборници с извори „Corpus Inscriptionum 

Latinarum“. 

През 1863 година, като признание за дотогавашните му научни успехи, Каниц получава 

нова субсидия от Франц Йосиф, която служи за покритие на нови изследвания. В 

рамките на неговите последващи археологически изследвания в България Каниц 

обръща особено внимание на основания в памет на победата над даките от император 

Траян през втори век от Новата ера и считан за изчезнал град, така наречения по-късно 

Никопол (Nikopolis ad Istrum). Благодарение на Каниц се слага край на научния спор 

относно възможното място на селището, тъй като той успява да докаже чрез надписа на 

намерена от него находка, че римското селище е в близост до Велико Търново, на 

около 40 км на юг от Дунава, в околностите на намиращото се там село Никюп. 

По време на пътешествията си из България, Каниц освен изследването на римските 

паметници и античната история на страната документира и запознава Европа с 

архитектурно-културните паметници от времето на Първата Българска държава (681-

1018), представящи ранната история на българския народ.  



Едновременно с това Каниц открива край Шумен първите две столици на ранната 

българска империя, Плиска (681–893) и Преслав (893–972), както и днес вече имащо 

изключително значение, превърнато в археологически резерват на богатото 

историческо наследство от неолита до средните векове – населеното място Мадара, 

чийто скален релеф, датиращ от началото на осми век – Мадарският конник  се явява 

един от най-ценните паметници от това време. 

Каниц достига и до първата столица на Второто българско царство –Търново (1183–

1393), наричано още „Царски“ или „Велико Търново“, увековечавайки в подробности 

неговите архитектурни и исторически паметници в своите скици и записки. 

Той рисува останките на крепостта на хълма „Царевец“ и въз основа на наблюденията 

му на място достига до неопровержимото свидетелство за това, че средновековната 

българска архитектура се развива единствено вследствие на влиянието на 

византийските културни въздействия, в нея не се забелязват следи от 

западноевропейско влияние. 

През осмата година от пътешествията и изследванията на терен на територията на 

България, а именно през юни 1868 година, Каниц внася едно достойна за внимание 

молба към Австрийската академия на науките.  

 В нея той отправя молба за финансиране на 

историческите, археологически и топографически изследвания на северозападните 

части на България: Лом – Никопол – Ловеч – Самоков – София – Пирот, а така също 

откриването на проходите в Балканския масив. Заедно с това изразява и намерението си 

да опише в научен доклад, включващ карти и илюстрации за неговите наблюдения. 

Своето предложение той завършва с мисълта: „Смятам, че не трябва да подчертавам 

онова повишено значение на дунавските страни, с което те разполагат през последните 

години. В същото време е несъмнено, че единствено чисто научният интерес и 

научните изследвания съвпадат със собствения интерес на Австрия“.  



Като основа за неговото начинание е систематичната изследователска дейност, която 

той развива от 1864 година в продължение на десет години, и която се разгръща чрез 

нея в систематизирането на насъбраните географски познания.  

С най-големи подробности Каниц разкрива топографските дадености на цялото 

планинска верига: той идентифицира тридесет прохода и въз основа на нейните 

геологически, климатични и ботанически особености разграничава и обособява 

планинския масив на три части – източна, средна и западна, в съответствие с  

използваното и понастоящем разпределение от проходите Арабаконак до Вратник. 

 

В обхвата на изследванията му за характерните хидрографски особености той уточнява, 

че единствено река Искър прекосява Стара планина. Освен това той фиксира 

височинните стойности на надморска височина, идентифицира находища на въглища и 

минерални извори, описва климатичните условия, флората и фауната на планинските 

местности. Всички дотогава наблюдения и опит от изследванията му в България Каниц 

обнародва за първи път в богато илюстрираната, монументална монография от три 

тома, издадена в периода 1875-1879 година, „Дунавска България и Балкана“ (Donau-

Bulgarien und der Balkan). Сред практическите резултати от неговите изследвания на 

терен трябва да споменем изключителната поредица от карти, изобразяващи България, 

в които той точно установява разположението на водните басейни, проходи, бреговите 

линии, населените места, манастирите, крепостите и пътните артерии на страната. 

Това е не само изключителна по значение творба от географска и картографска гледна 

точка, но тя има и забележително военностратегическо значение: тези карти са 

използвани от ръководство на военната коалиция под егидата на Русия в Руско-

турската война срещу Османската империя от 1877-78 година, така че неговият труд 

дава своя принос към победата над османлиите, а така също не на последно място 

подпомага борбата на активно участващите в битките български патриоти и 

извоюването на национална независимост и свобода от почти петвековното робство 

(1396–1878). За заслугите му за успеха на войната Каниц е награден от цар Александър 

ІІ с ордена „Свети Станислав“. Присъствието на Каниц през седемдесетте години на 

ХІХ век непосредствено се свързва с борбата за свобода на българския народ.  

В своята монография за България той повдига глас за разрешаване на така наречения 

„български въпрос“, както и осведомява за репресиите след потушаването на 

Априлското въстание от 1876 година, за унищожените селища, развитието на борбата 

за свобода на българския народ. С негова помощ, като резултат от застъпничеството му 



пред министъра на външните работи – Дюла Андраши, е освободен от затвора Христо 

Груев Данов, един от идейните ръководители на българското Възраждане и 

националноосвободително движение, уловен по време на въстанието. 

По-късно, по време на Руско-турската война, като военен кореспондент Каниц изпраща 

сведения за положението и боевете. За неговите научни заслуги, изготвените 

географски карти на България, а така също  за приноса му към българския народ Каниц 

е удостоен с много други награди: между другото той получава от император Франц 

Йосиф почетното звание „кралски съветник“ за заслугите му в областта на 

географската наука, а основаната през 1869 година Българска академия на науките го 

избира да свой почетен член през 1881 година. Поредицата от признания прекъсва след 

1883 година, когато българският княз Александър І му връчва почетен орден. След това 

Феликс Каниц никога повече не се завръща на българска земя, последните двадесет 

години от живота си той прекарва в по-голямата си част в Сърбия, занимава се с 

написването и подготовка на издаването на материалите от двутомната монография за 

историята на Сърбия и сръбския народ, под заглавие „Кралство Сърбия и сръбският 

народ от римско (византийско) време до наши дни“ (Das Königreich Serbien und das 

Serbenvolk von der Römerzeit bis zur Gegenwart), която излиза от печат след неговата 

кончина. Феликс Каниц ,мира на 75-годишна възраст във Виена, по време на 

завършителните работи на изданието. 

 

 


