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В началото на 20 век пързалянето с кънки по заледения Дунав е любимо занимание на
видинчани, каза за Радио „Фокус” – Видин Мария Новакова, от Държавен архив –
Видин. Тя посочи, че за тези зими много увлекателно разказва покойният видинчанин
Христо Лишков, чието архивно наследство се пази в Държавен архив-Видин. „Той е
събрал спомените на старите видинчани като устна история, добавил е сведения от
местната преса и е вплел и своите детски спомени”, казва Мария Новакова. Тя посочи,
че пързалянето с кънки е ставало от пристана на река Дунав, по замръзналия ров край
гимназията, пазара, казармите на Трети пехотен Бдински полк, крепостта „Баба Вида” и
отново по дунавския лед до пристана пред театър „Вида”. „Този спортен маршрут е бил
известен като обиколката на Калето и по него от сутрин до вечер се пързалят стотици
деца и младежи. По запалените с истински „купешки” кънки, а останалите с различни
приспособления – плод на творческата фантазия и занаятчийските умения на
спортистите”, каза Мария Новакова. Тя обясни, че според спомените на Христо Лишков
някои от кънките са изработени от царевични стъбла, а други от винкел от стари
готварски печки. На леда на река Дунав се устройват и импровизирани балове под
звуците на Военната или Ученическата духова музика. „Краят на 19 век е ознаменуван с
тежка и продължителна зима. От един протокол на Градския общински съвет
научаваме, че през декември 1899 година ледоходът по реката е спрял редовните
рейсове на параходчето между Видин и Калафат”, допълни Мария Новакова. Тя посочи,
че тогава кметът на Видин Младен Иванов докладва на Градския общински съвет, че е
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проведен търг за възлагане на превоза през реката на лодкари. Търгът е спечелен от
Сабитай Вентура, който придобива правото да прекарва пътници с лодка додето трае
зимата.
Радио “Фокус”- Видин
//

2/2

