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КАПИИТЕ ОТКЪМ РЕКА ДУНАВ На дунавската крепостна стена има пет капии
(врати): Аралък капия, северно от "Баба Вида", Топ капия до крепостта "Баба Вида", Су
(Сарай) капия до днешния паметник в парка, Телеграф капия в близост до турската
поща, Сюргюн капия срещу банята. Капиите са служели и като малки пристанища. Днес
са запазени Топ и Телеграф капия.
Вратите са
разположени в късите колена на кре-малиерата, с изключение на Топ капия, за да не
бъдат изложени на директните изстрели откъм р. Дунав. И те, както останалите порти,
представляват засводени проходи в крепостната стена, заемащи цялата чупка на
кремалиерата, седна или две малки наблюдателни кулички. Проходът е прав. При
Телеграф капия той е във вид на буквата "Г", за да се избегнат преките удари от
обстрел, с каземати за стражата и ниши за снарядите. На горната площадка на
Телеграф капия има малък "Г'-образен каземат.
Изходите през външната стена са близо до вратите, но в дългите колена на
кремалиерата, за да не бъдат в една линия с вратите. Тия изходи са засводени каменни
ходници, стигащи до границата на ниските води на Дунава, и са прикрити откъм тая
страна с дебела каменна стена (парабриз) от директните изстрели на неприятеля.
Вътрешната стена срещу ходниците има бойници за оръдията, които могат да
обстрелват продолно ходника.

Табия с капия
Табията е построена през 1838 г. от видинския управител Хюсеин паша. Тя се намира
южно от крепостта Калето при входа от София, където завършва земният вал на р.
Дунав. Табията е на площ от 12 дка и е изградена от камък. Тя наподобява на
бастионите на крепостта. Портата като архитектурно решение показва едно по-късно
развитие от капиите на Калето. Днес табията е адаптирана за колодрум. Паметник на
културата. Държавен вестник, № 221, 28 декември 1927; № 85, 27 октомври 1964 г.
БЕЛЕЖКИ ВИДИН. Пътеводител. С, 1969. ПРОСВЕТА - Видин. № 171, 11 февруари
1940.

НАДПИС НА ТОП КАПИЯ
Видин, 1718 (1719) година.
Според заповедта на великия първенец на вселената, султан Ахмед, оградите се
предават на великия Мустафа паша [началник на видинския гарнизон]. Покрай Дунава
неприятелите образуваха [от страх] на името ти такава стена, която може да се нарече
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яка хайберска стена, ако не, то Александрова стена. Зрителите [които гледат с двете
очи], ако искат да попълнят датата, нека сметнат следния стих: "Тазикрепост и този
форт са много красиви".
ВАНКОВ, Симеон. Крепостната ограда на град Видин в началото на XVIII в.
Историко-укрепителен очерк. С, 1939, с. 7. ДОКУМЕНТИ

НАДПИС НА СТАМБОЛ КАПИЯ - ГЛАВНАТА ПОРТА НА ВИДИНСКОТО КАЛЕ 1735
година
Бог е велик. Слава на здравата крепост, Искендерова преграда за немците и за
подобните на Магога гяури.
Шахът Мехмед - Гаази, гордостта на отоманската династия,
заповяда тя да бъде опора на страната
и на неговите области.
Аллах, възвести неговата чиста особа,
държавата и величието му; докато свят светува,
да пребъде славата на ислямския меч!
Пази добрите дела на господаря Ахмед паша, [който]
се погрижи да обнови Стамбол капия.
А надзирателят на постройката, архитектът Мустафа Кулу,
със старанието си надмина своите съвременници.
Всичко това разказа Бегджет,
който при завършване на вратата изрече
хронограмата: Махмедал - Гази.
АТАНАСОВА, Йордана. За надписите на крепостните порти във Видин. - Червено знаме
- Видин, 2 март 1961.
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1 Надписът се намира в библиотеката "Салтиков-Щедрин" в Санкт Петербург, снет от
капията и отнесен като веществено доказателство от руските войски, 1878 г.

НАДПИС НА ПАЗАР [ЛОНДЖА] КАПИЯ
Видин,1704 година
Владеещият безброй изкуства Мустафа ага станал славен архитект на тая област. Той
бил изкусен в геометрията. Способността и усърдието, което той проявил в това свое
дело, му спечелило име. Неговият план бил дело на голяма опитност. Този свой дълг той
изпълнил на хубави дни. Всевишният ощастливил архитекта заради това негово дело.
Колко е хубаво единството на мохамеданите. Бог да запази това място оттоповните
изстрели на противника. Нека то спасява до второ пришествие мюсюлманите.
ВАНКОВ, Симеон. Крепостната ограда на град Видин в началото на XVIII в.
Историко-укрепителен очерк.С, 1939, с. 7.
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