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Изворите на най-европейската река Дунав
Една многовековна дискусия

Със среден воден де-
бит от около 6 855 m³/s, 
обща дължина от 2 
857 km и площ на во-
досборния басейн от 
817 000 km², Дунав е 
втората по големина и 
дължина река в Европа 
след Волга. Реката тече 
от запад на изток през 
или покрай десет дър-
жави (Германия, Ав-
стрия, Словакия, Унга-
рия, Хърватия, Сърбия, 
България, Румъния, 
Молдова и Украйна) 
— простира се и на 
териториите на още 9 
държави (Швейцария, 
Италия, Чехия, Пол-
ша, Словения, Босна 
и Херцеговина, Черна 
гора, Албания и Косо-
во) — повече от която 
и да е друга река на Зе-
мята.
От къде точно извира 
Дунав? 
Ако на въпросът„Къде 
се влива Дунав?“ може 
да се отговори много 
лесно, то въпросът „От 
къде точно извира Ду-
нав?“е свързан с мно-
говековен спор, който 
на определени интер-
вали от време отново 
се започва.
Всеки ученик в Гер-
мания е чувал сен-
тенцията „Бригах и 
Брег проправят пътя 
на Дунава.“(на нем-
ски „Brigach und Breg 
bringen die Donau 
zuweg.“). Но къде е то-
гава ябълката на раздо-
ра?
През 1544г. започва 
спорът за извора на 
Дунав. Себастиан 
Мюнстер издава своя-
та Космография през 
1538 г. и води кампания 
за извора, намиращ се 
до двореца в Донауе-
шинген, но 6 години 
по-късно през 1544 г. 
професорът от Фрай-
бург Хайнрих Лорити 
Клареан противоречи 
на Себастиан Мюнстер 
и с пълна решителност 
защитава реките Бри-
гах и Брег .
Всяка страна от спора 
е желала и желае пър-
воизточникът на све-
товноизвестната река 
да е в района ѝ.
Бригах
През 1719 г. викари-
ят Бройнингер от ма-
настира „Санкт Геор-
ген“, като добър шваба, 
страстно защитава те-
зата, че първоизточ-
никът на река Дунав 
не се намира в Дона-

уешинген, а в района 
на Вюртемберг при 
Хирцвалд, при изво-
ра на Бригах. На карта 

на херцогството Вюр-
темберг от това време 
изворът Бригах е пока-
зан като fons naturalis 
(естествен извор на 
Дунав).
Бригах е малко по-къ-
сият от двата притока 
на Дунав и често бива 
пренебрегван в дис-
кусията. Въпреки че 
надморската височина 
на този извор е с точ-
но 138 m по-ниска от 

извора на Брег и изви-
ра „само“ в мазето на 
фермерска къща бли-
зо до Санкт Георген в 
Шварцвалд, със своите 
43 km дължина Бригах 
е само 6 km по-къс от 
своя по-голям брат.
Без този приток град-
ските пейзажи на 
Донауешинген и Фи-
линген биха били зна-
чително по-скромни. 
Между Филинген и 
Донауешинген при-
токът Бригах е създал 
в продължение на ми-
лиони години красива 
долина, а хората, които 
живеят там, са нарекли 
своята община в чест 
на приточната река 
„Долините на Бригах“ 
(“Brigachtäler”).
Малка табела показ-
ва, че тук се намира 

Снимка: Изворът Бригах близо до Санкт Георген

Снимка: Паметна плоча на 
изследователите на Дунав

Снимка: Изворът на Брег близо до Мартинскапеле

Тъй като река Дунав извира от планината Шварцвалд (на 
български Черна гора) и се влива в Черно море, понякога в 
Германия на шега я наричат „Черната река“.

изворът Бригах. При 
посещението ни вале-
ше силен дъжд, а пред 
чифлика (състоящ се 

от няколко къщи), ни 
посрещна огромно ку-
че-пазач. За съжаление 
не успяхме да говорим 
със собствениците на 
фермата или с техни 
служители. Времето 
ни изигра лоша шега и 
поради това нямахме 
късмет да разберем, 
под коя къща точно се 
намира изворът.
Може би поради разра-
зилата се буря, нямаше 

други желаещи да по-
сетят извора Бригах. 
Чифликът се нари-
ч а Х и р ц б ау е р н х о ф 
(Hirzbauernhof), соб-

ственост е на фамилия 
Хайнцман, която пред-
лага апартаменти и 

къща за гости. Фермата 
предлага селски еко-ту-
ризъм. Целевата група 
е семейства с малки 

деца. Може би липса-
та на помпозни статуи 
и други туристически 
атракции е свързана с 
желанието на собстве-
ниците чифликът да 
има статут на био-фер-
ма. 

Брег 
През 1702 г. генерал 
Марсигли е получил 
от кайзер Йосиф I за-
дача да намери извора 

на Дунав. Марсигли 
обявява източника на 
Брег близо до Фуртван-
ген за най-отдалечения 
и същинския извор на 

Дунав и създава три ге-
ографски карти.
Брег извира северно 

от Фуртванген, бли-
зо до Мартинскапеле 
(Martinskapelle). При 
разкопки в основата 
на параклиса е откри-
то древно капище. От 
там е минавал и пътят 
за река Рейн още от 5 
век пр.н.е. В сравнение 
с другия приток, Брег 
е по-дълъг и по-богат 
на вода. Той е най-ви-
сокият извор на Дунав. 
Намира се на 1078 m 
надморска височина. 
Брег е най-западният 
и най-отдалеченият 
извор от устието на Ду-
нав. Поради това изс-
ледователят д-р Лудвиг 
Оерлайн смята, че този 
извор дава началото на 
Дунав.
За разлика от Бригах 
при извора на Брег са 
направени много про-
мени през изминалите 
10 години, като през 
2017 г.е поставена ста-
туя на римския речен 
бог Данувий. Фигу-
рата е изработена от 
скулптора Волфганг 
Екерт.
За да няма никаво съм-
нение, че това е прaвил-
ният извор, е поставена 
и паметна плоча с над-
пис „В памет на Ирма 
и Лудвиг Оерлайн, изс-
ледователите на извора 
на Дунав“.
Тъй като по дефини-
ция най-отдалеченият 
извор от устието се 
смята за първоизточ-
ник на реката, собстве-
ниците на хижа с рес-
торант „Колменхоф“, 
Катарина и Кристоф 
Долд, са добавили към 
името “при извора на 
Дунав”, а не „при изво-
ра на Брег“.
Твърдението, че Брег е 
изворът на Дунав се по-
дкрепя и отВсеобщия 
лексикон на Великото 

херцогство Баден от 
1844 г., в който се посо-
чва следното: „Дунав, 

най-голямата река в 
Германия, води начало-
то си от Мартинскапе-
ле през див и самотен 
район на Шварцвалд, 
така да се каже в подно-
жието на върха. “
Явно и днешните жи-
тели на Фуртванген са 
горди с извора Брег. 
Възрастна дама от 
Фуртванген, докато 
ни обясняваше как да 
стигнем до извора, не 
пропусна да ни инфор-
мира: „До Мартинска-
пеле се намира истин-
ският извор на Дунав 

и никъде другаде. Това 
всички го знаят ...“
Поради отдалечеността 
на извора този район е 
посещаван преди всич-
ко от любители на дъл-
ги планиниски походи 
през лятото и скибега-
чи през зимата. 
Донауешинген
Изворът в град До-
науешинген (населе-
ние:21338)може и да 
не е най-истинският 
от хидрологична и ге-
ографска гледна точ-
ка, но със сигурност 
е най-посещавани-
ят, най-атрактивният, 
най-помпозният и е 
пропит с история. Той 
е тясно свързан с рода 
Фюрстенберг, един от 
най-влиятелните шваб-
ски аристократични 
родове, който и в наши 
дни принадлежи към 
най-богатите родове в 
Германия и Европа. 
През 1488 г. граф фон 
Фюрстенберг купува 

град Донауешинген, а 
през 1653 г. дворецът 
е избран за резиденция 
на рода от Фердинад 
Фридрих фон Фюр-
стенберг. През същия 
век изворът на Дунав е 
споменат в Нюрнберг-
ската хроника на Харт-
ман Шедел. От 1716 г. 
Донауешинген става 
главно място за живее-
не на князeте фон Фюр-
стенберг.
За извора в Донауе-
шинген се твърди, че 
още през 15 година 
пр.н.е. император Тибе-

рий е открил „изворите 
на Дунав“, но за това 
твърдение няма доказа-
телства. 
Визията на извора през 
вековете е променяна 
многократно. Разкош-
на скулптурна група 
украсява градината на 
княжеския дворец от 
1896 г. Архитектурното 
оформление е дело на 
професора по скулпту-
ра Адолф Хер. Памет-
никът показва как май-
ка Баар посочва пътя 
на младата си дъщеря 
Дунав към Черно море. 
В долната част на ком-
позицията са изобразе-
ни и 12-те зодиакални 
знака. Баар е плато в 
провинция Баден-Вюр-
темберг между Шваб-
ски Алб и Шварцвалд. 
Градът Донауешинген е 
разположен върху пла-
тото Баар.
Изворът на Дунав в 
Донауешинген е раз-
положен между град-


