
Српски ђаци у Бањер де Бигору, Француска 1917.
Душан Динић (други ред, други с десна) ђак добровољац, прешао Албанију и са Крфа упућен у 
Француску на школовање на колеџ Victor Dury у Бањер де Бигору.

Élèves serbes à Bannière de Bigorre, France 1917.
Dusan Dinić (deuxième rang, à droite) élève-volontaire, traversé l’Albanie et acheminé  
en France du Corfou pour y faire ses études au collège Victor Dury à Bannière de Bigorre.

Албум сећања на наше претке 
из Првог светског рата

славним-прецима.срб 
slavnimprecima.rs



Сретен Динић и Душан Динић, отац и син у Француској
Фотографија је настала 1917. или 1918. у Франшевилу (регион Рона) или Полиниу (регион Јура) за време школског распуста Душана 
Динића (стоји први слева), српског ђака у Француској. Душан је у посети код оца Сретена Динића ( стоји други здесна) на служби у 
Просветном одељењу као саветник инвалида. Фотографију послао чукунунук, односно праунук Ђорђе Мамула.

Sreten Dinić et Dusan Dinić – père et fils en France
Cette photographie est prise pendant les vacances de 1917 ou de 1918 à Francheville (région de Rhône) ou bien à Pollinies (région de Jura) 
quand Dusan Dinić est venu rendre visite à son père Sreten Dinić, alors en service auprès de la Section d’éducation en France. La photo en-
voyée par l’arrière-grand-fils, Đorđe Mamula.
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Душан Динић, ђак у Француској
Душан Динић са 14 година прелази Албанију као добровољац болничар II рез. Ужичке војне 
болнице Дринске дивизије. Са Крфа је упућен на школовање у Француску, прво у Бањер де 
Бигор, а потом у Ажен где је завршио школовање. На фотографији чита писма из Србије. 
Фотографију послао његов праунук Ђорђе Мамула.

Dusan Dinić, élève en France
Dusan Dinić traverse l’Albanie à 14 ans, comme infirmier-volontaire de la IIème réserve de 
l’Hôpital militaire d’Užice de la division de Drina. Il fut acheminé en France du Corfou pour y faire 
ses études, tout d’abord à Bannière de Bigorre, puis à Agen où il avait terminé ses études. Sur cette 
photo il lit les lettres de la Serbie. La photo envoyée par son arrière-grand-fils Đorđe Mamula.
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Милан Плазинић и српски ђаци у Француској
Милан Плазинић (доњи ред, други слева седи на поду), ђак добровољац, прешао Албанију и са Крфа упућен на школовање у Француску. 
Слика је настала 1916. или 1917. године у Узесу, Француска, са српским ђацима. Фотографију шаље син Слободан Плазинић.

Milan Plazinich et élèves serbes en France
Milan Plazinich (rang inférieur, deuxième à gauche, assis sur le plancher), élève-volontaire, traversé l’Albanie et acheminé en France du Corfou pour y 
faire ses études. La photo a été prise en 1916 ou bien 1917 à Uzès (France) avec les élèves serbes. La photo envoyée par son fils Slobodan Plazinich.  



Милан Плазинић, ђак добровољац српске војске, фотографија на дописници
Милан Плазинић, рођен 8. новембра 1899. у Чачку. Од 2. октобра 1915. године је на војној дужности као добровољац у Коморском депоу 
XI пуковне окружне команде. Од Чачка, преко Призрена прешао је Албанију и стигао у Драч, где се децембра 1915. укрцао за Крф. Војне 
дужности је разрешен 16. Јануара 1916. године и упућен на школовање у Француску. Након школовања у Француској, упућен је на Солунски 
фронт као тумач. Фотографију шаље син Слободан Плазинић.

Milan Plazinich, élève-volontaire de l’armée serbe, photo sur la carte de correspondance.
 Milan Plazinich, né le 8 novembre 1899 à Cacak. Du 2 octobre 1915 faisant son office militaire comme volontaire du dépôt de Komor de la XIème 
commande régimentaire départementale. De Cacak, parcourant Prizren, il a traversé l’Albanie et est arrivé à Drac, où il s’est embarqué au mois de 
décembre 1915 pour le Corfou. Il a été suspendu le 16 01 1916 et acheminé en France pour y faire ses études. Après cela, il  a été acheminé comme in-
terprète au front de Salonique. La photo envoyée par son fils Slobodan Plazinich
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Малан Плазинић, ђак добровољац српске војске, полеђина допснице
Полеђина дописнице коју је Милан Плазинић послао оцу из Узеса, на којој пише: 
„2-15-IV-917 année, Uzes- Gard  France
Мом драгом оцу за успомену и сећање када сам био у Француској у оно време  
када је наша Отаџбина под чељустима бесних Германа, патила...
од сина му Милана“



Писмо 2/1 ; 16.јун 1916. Жозије - 
Лазара Ћурчића, наредник–ђак 
Јоксиму П. Гајићу, пуковнику
Жозије 1917. Француска
 ... „Но, и ако је доста протекло од Вашег 
одласка из Жозијеа, знајте г.пуковниче, да 
Вас никада нисам заборавио. И не само ја 
него још и цела команда тако често и тако 
радо помиње Ваше име.
То је у осталом и разумљиво јер сте Ви, 
Вашим кратким боравком овамо унели 
душу у организам овим батаљонима. 
Као оно накад, Цезар, што је послао 
извештај Сенату са три речи; Veni, Vidi, 
Vici, Ви сте могли казати себи и многима 
другима по повратку из Жозијеа; дођох, 
васпоставих ред, дадо правац раду и 
отидох...“

La lettre 2/1;  le 16 juin 1916. Jausiers – 
de Lazar Tchurtchitch, le commandant-
élève au colonel Yoksim P. Gayitch.   
description  Jausiers 1917, France. 
… „Mais, même si beaucoup de temps s´est 
écoulé depuis votre départ de Jausiers, sachez, 
monsieur le colonel, que je ne vous ai jamais 
oublié. Et non seulement moi, mais tout le ré-
giment parle de vous très souvent et avec le 
plus grand plaisir. Cela est facile à compren-
dre car vous avez, par votre court séjour, don-
né l´âme au corps de ces bataillons. Comme 
jadis César qui envoya  le rapport au Sénat en  
trois mots: Veni, Vidi, Vici, vous pouviez dire 
à vous-mêmes et à bien d´autres en retour-
nant de Jausiers: j´arrivai, j´établis l´ordre, je 
donnai la direction et je partis…“
Dans une bataille courte mais désespérée sur 
Kosmayitsa près de Kralyevo, le 28 octobre 
1915, il fut blessé à la jambe gauche par la 
balle dum-dum, ce qui avait pour conséquence 
que la jambe resta plus courte de 7cm. Comme 
un blessé grave, Yoksim Gayitch fut capturé 
dans l´hôpital à Kosovska Mitrovitsa. Il fut 
libéré de la captivité comme invalide grave 
avec la première partie des prisonniers vers la 
fin de 1916, quand il arriva en France à trav-
ers l´Italie. En France il était commandant du 
bataillon d´élèves à Jausiers. 1916.

Le fier petit fils Vladeta Gayitch.

Генерал Јоксим П. Гајић (1878–1962), херој Београда 1915. године 
Херој Београда 1915. мој деда генерал Јоксим П. Гајић (1878–1962). По избијању Првог светског рата, као мајор постављен је за команданта уже одбране града Београда, са границама између Карабурме и Аде Циганлије. Ту се истакао својим 
познатим гестом. На ултиматум аустроугарског генерала Гоглија ( командујућег у Земуну у Поћорековој армији ) од 22. септембра 1914. године да до 18 часова тога дана истакне белу заставу на бедемима Калемегданске тврђаве и преда Београд, 
мој деда је наредио да се, као одговор на ултиматум, одмах истакну на највиђенијем месту на тврђави две највеће српске заставе, а да се пре 18 часова из свих артиљеријских оруђа оспе паљба по аустроугарским положајима. За ове подвиге око 
одбране Београда добио је прву Карађорђеву звезду са мачевима IV официрског реда. У краткој али очајној борби на положају Космајици код Краљева рањен је 28. октобра 1915. у леву ногу зрном „дум-дум“, услед чега му је остала краћа нога за 7 
цм. Као тежак рањеник Јоксим Гајић, заробљен је у болници у Косовској Митровици. Из ропства је ослобођен као тежак инвалид у првој партији крајем 1916. године када је, преко Италије, дошао у Француску, где је био командант ђачког батаљона 
у Жозијеу. За своје подвиге одликован је француском легијом части официрског реда ( са титулом витеза ). Умро је 8. 3. 1962. године и сахрањен на Новом гробљу, испод споменика браниоцима Београда. Поносан унук Владета Гајић.

Le héros de Belgrade 1915, mon grand-père général Yoksim P. Gayitch (1878-1962). Au début de La Première Guerre Mondiale, comme chef de bataillon, il était fait commandant de la défense d´une partie de Belgrade, entre Karaburma et Ada Tsiganliya. Là il est 
devenu célèbre. Le 22 septembre 1914, après l´ultumatum du général de l´Autriche-Hongrie Gogli (commandant en Zemun, dans l´armée de Potiorek), de hisser le drapeau blanc sur les murs de la forteresse Kalemegdan et de rendre Belgrade, mon grand-père a 
commandé d´élever deux drapeaux serbes les plus grands sur un lieu le plus visible, et ausssi bien d´ouvrir le feu de toutes les armes d´artillerie sur les positions d´Autriche-Hongrie avant 18h.
Pour ces actions héroïques pendant la défense de Belgrade il a obtenu L´Étoile de Karadjordje avec les épées du 4e  ordre d´officier. Pour ses actions héroïques il était décoré de La Légion d´Honneur Française de l´ordre d´officier (avec le titre de chevalier). Il est 
mort le 8 mars 1962, et enterré au  cimetière Novo groblje au pied du monument aux défenseurs de Belgrade.
Le fier petit fils Vladeta Gayitch.
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1. Породица  Ђуровића 1911. 
Kћерка се верила. Доле седи Мита, Миладин је 
у Ваљеву у гимназији. Десно прадеда Чедомор, 
лево Гвозденија.

1. La famille de Đurović en 1911. 
La fille s’est mariée. Mita est assis en bas, Miladin 
est au lycée de Valjevo. À droite arrière-grand-
père Cedomir, à gauche Gvozdenija. 

2. Миладин Ђуровић, 1913. година, у 
Београду, V1 разред, II Београдска гимназија

2. Miladin Đurović, 1913, à Belgrade, classe V1, 
IIe Lycée de Belgrade

3. Миладин Ч. Ђуровић, Ђачки батаљон,  
у Жозјеу (Jausiers), Француска,  
1916. година 
Миладин Ч. Ђуровић (Ражана, општина 
Косјерић, 1897–1985, Београд). Завршио 
је седам разреда гимназије (у Ваљеву и 
Београду), регрутован септембра 1915. 
године, и са српском војском и братом 
Миланом прелази Албанију. По договору, и 
на терет српске и француске владе, послат је 
у Француску, где 1916. године, у Жозјеу (Jaus-
iers) завршава осми разред гимназије, а затим 

у Лиону (Lyon) 1923. године студије медицине. 
По повратку у Србију радио је као лекар у 
Прокупљу, Крушевцу, Параћину и Нишу. Имао 
је чин резервног капетана I класе. Носилац 
је Албанске споменице, као и Ордена заслуга 
за народ III реда, Ордена за војне заслуге 
III реда и Ордена рада са сребрним венцем. 
Има одредницу у „Биографском лексикону 
Златиборског округа“, Београд, 2006.

3. Miladin Č. Đurović, Bataillon d’élèves  
à Jausiers, France, 1916.
Miladin Č. Đurović (Ražana, commune de 
Kosjerić, 1897 - Belgrade, 1985). Il a terminé les 
sept classes de lycée à Valjevo et à Belgrade, a été 
recruté le septembre 1915, et avec l’armée serbe et 
son frère Milan traverse l’Albanie. Selon l’accord, 
et à la charge des gouvernements serbe et français, 
il a été envoyé en France, à Jausiers, où il termine 
la huitième classe du lycée, puis à Lyon en 1923 les 
études de médecine. Après son retour en Serbie 
il travaillait comme médecin à Prokuplje, Kruse-
vac, Paracin et Nis. Il avait le grade de capitaine de 
première classe de réserve. Il était officié de la pla-
quette d’Albanie, ainsi que de la Médaille des mé-
rites du peuple de troisième rang, de la plaquette 
des mérites militaires de troisième rang, de la Mé-
daille du travail à la couronne d’argent. Il possède 
une référence dans « Encyclopédie biographique 
du département de Zlatibor », Belgrade, 2006.

4. Miladin Č. Đurović (assis) et frère Milan-Mita 
(debout), à Lyon, France, juillet 1917.
Milan-Mita Č. Đurović (Ražana, 1900 – 1980). Il a adhéré 
à l’armée serbe quand il avait 15 ans et a survécu le Golgo-
tha d’Albanie. Il est arrivé en France avec son frère Milan, 
a terminé l’école de fromagerie et de laiterie à Mamirolle. 
Dès son retour, il travaillait à la commune de Ražana, 
de 1919 jusqu’à 1941, d’abord comme commis aux écri-
tures, puis comme gérant. Vers le début de l’occupation 
il a démissionné. Après la libération, il était un certain 
temps secrétaire du CLN (Comité de Libération Nation-
ale) pour la commune de Ražana et président de la Cour 
nationale d’arrondissement. Le journal personnel qu’il 
avait écrit en France, lui avait été volé de la maison au 
cours de l’occupation. La liste des participants, des blessés 
et des morts pendant la Première guerre mondiale avait 
été consumée par le feu au moment où les archives com-
munautaires avaient été brûlées de la part des partisans. 
Mita avait écrit de nouveaux ses mémoires et la liste, que 
l’Institut historique avait publié sous l’édition de Miscel-
lanea, livre XXV, Belgrade, 2005, „Milan-Mito Đurović 
– Mémoires (1900-1944)“. Mita a une référence dans 
„Encyclopédie biographique du département de Zlati-
bor », Belgrade, 2006, ainsi que dans „Dictionnaire bi-
ographique serbe“, livre 3, Matica srpska, Novi Sad, 2007.

4. Миладин Ч. Ђуровић (седи) и брат 
Милан–Мита (стоји), у Лиону (Lyon), 
Француска, јули 1917. година 
 Милан–Мита Ч. Ђуровић (Ражана, 1900–
1980). Као петнаестогодишњак ступио је у 
српску војску и преживео Албанску голготу. 
Уз брата Миладина стигао је у Француску, 
завршио школу за сирарство и млекарство у 
Мамиролу (Mamirolle). По повратку, од 1919. 
до 1941. радио је у општини Ражана, прво као 
писар, а затим деловођа. Почетком окупације 
дао је отказ. По ослобођењу неко време био је 
секретар НОО општине Ражана и председник 
Среског народног суда. Дневник који је писао 
у Француској, украден му је из куће у току 
окупације, а списак учесника, рањених и 
погинулих у Првом светском рату изгорео 
је када су партизани спалили општинску 
архиву. Мита је поново написао своја сећања и 
списак, а објавио их је Историјски институт у 
едицији Мешовита грађа (Miscellanea), књига 
XXV, Београд, 2005, „Милан-Мито Ђуровић - 
Успомене (1900-1944)”. Мита има одредницу 
у „Биографском лексикону Златиборског 
округа“, Београд, 2006, као и у „Српском 
биографском речнику“, књига 3, Матица 
српска, Нови Сад, 2007. Албум сећања на наше претке 
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Миладин Ч. Ђуровић, Ђачки батаљон, у Жозјеу (Jausiers), Француска

Miladin Č. Đurović, Bataillon d’élèves à Jausiers, France, 1916.
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Савез потомака 
ратника Србије 
1912-1920.


