Създаването на марша “Бдинци, лъвове, титани” става на пътя между Битоля и Крушево през 1917
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Видин. Няма нищо по-добро от военния марш на прославения Трети пехотен Бдински
полк да стане химн на Видин, каза за радио “Фокус”- Видин Фионера Филипова,
директор на Историческия музей. «Този полк, който е паметен за всички видинчани, е
творец на подвизи във всичките войни – от 1884,1912-1913 и 1918. Той има славни битки
– Сливнишката битка, Чаталджа, Червената стена, известна още като Македонската
Шипка и т.н. По време на Първата световна война участва на Македонския фронт,
където през март 1917 година е написан и маршът «Бдинци, лъвове,титани» по текст на
Никола Попов и музика на капелмайстора на полка Боньо Кирчев», заяви Фионера
Филипова. Тя посочи, че на оригиналния текст е написано, че създаването на марша
става в хан Мраморници по шосето между Битоля и Крушево. По сведения на Руси
Коджаманов, който е бил учител по музика във Видинската гимназия по същия текст и
почти по същото време той създава една маршова композиция, която е наречена
«Бдинци» и която представена за пръв път пред видинското гражданство през 1918
година, обясниява директорът на Историческия музей. Тя посочи, че от концерта,
където се е изпълнила тази маршова композиция, е събрана сума от 20 000 златни лева
от видинчани, които са изпратени на бойното поле за подпомагане на бедните войници.
Маршът, който ние днес познаваме е включен в сборника «Военни песни», издаден през
1931 година от Комитета за увековечаване на паметта на офицерите, загинали във
войните. «Най-добре за воинското достойнство на бдинци говори спасяването на
знамето на Трети Бдински полк. След подписването на примирието след края на
Първата световна война бдинци се опитват да спасят и своето бойно знаме – в противен
случай е трябвало да бъде изгорено. Пред целия полк е изгорена дръжката и калъфа
на знамето, а скритото знаме е върнато в България през октомври 1919 година и за
пръв път го показват пред видинчани на площада на победите, днес площад «Бдинци»
през 1926 година. Знамето е наградено със сребърна гривна за спасяването му от плен.
С почетни знаци награждават и двамата войници, спасили знамето от плен. Това са
били бдинци в началото на 20 век», допълни Филипова. радио "Фокус" - Видин
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