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Разрушена е част от Видболската капия, която е изградена в края на 18 и началото на
19 век , каза за Радио “Фокус”- Видин археологът Оленка Миланова. Тя посочи, че
първи за разрушената стена на капията са сигнализирали граждани, като има и
слухове, че иманяри са намерили там каменна глава, която вече е пласирана за 5 000
евро. „След получените сигнали отидох и направих снимки. Действително зидът е
разрушен точно на ъгъла , където минава ж.п.прелез. Необходима е да се направи
сондажно проучване на капията. Цялостна реставрация на крепостната система
"Калето" във Видин и и на Видболската капия е направена през 1960 година”, допълни
археологът. Тя посочи, че каменна глава преди години е открита при проучване на
Войнишката кула в крепостта „Баба Вида”. „За това откритие аз публикувах съобщение
в „Археология Булгарика”, което се чете в цяла Европа. Такива глави са вграждани в
крепостните стени, за да се запази градежът здрав. Майсторите от 18 и 19 век са ги
вграждали под формата на муска – пазител. Предполагам, че и на Видболската капия
се е случило същото, ако наистина е имало каменна глава”, допълни археологът.
Оленка Миланова е категорична, че е открила мястото където се вижда много добре,
че е разрушен зидът, стигнали са до хоросана. „Интересно е дали тази глава всъщност
не е сполия. Сполия – това е когато намираш останки от античността . На няколко места
в Баба Вида има такива антични сполии. Когато турците са изграждали своя крепостна
стена, правят основи, а винаги в основите се намира нещо, което е различно от тази
епоха, но те го вграждат”, обясни археологът. Тя посочи, че на крепостната стена от
към реката също са вградена надгробна плоча, където турския надпис си личи и тя
обърната надолу. Въпреки лошото състояние на Видболската капия там не предстои да
се извършват укпрепителни дейности.
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