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Увод
У српској и словеначкој историји нема самосталног
чланка нити пак студије, која би се бавила разним аспектима доприноса српских добровољаца у борби за словеначке западне и северне границе после окончања Првог
светског рата 1918/19. Постоје само узгредни записи и
напомене. Лојзе Уде,* најпознатији словеначки историчар, специјалиста за проблематику Корушке, нагласио је
у својим »корушким« студијама, да ће о наведеној проблематици посебно расправљати, међутим то није стигао
учинити. Но, зато је генерал-мајор Рудолф Маистер, одмах после завршених борби за Марибор, истакао на првом месту „јуначко држање српских војника“, па и дејствовање осталих словеначких јединица. Зато, сигуран
сам да је таква похвала непосредног команданта, генерала Маистра, највреднији показатељ доприноса српских
добровољаца не само у непосредној борби за Марибор и
северну словеначку границу према Корушкој, већ и за
енергични подухват потпуковника Стевана Швабића,
који је зауставио италијанску војску у продору према
Љубљани и рудницима у Трбовљима.
Улога Националних већа
У Словенији Национална већа (Народни свети) у
Љубљани, као и по покрајинама и местима, превасходно

––––––––––

*
Лојзе Уде, (1896–1982), правник и историчар рез. поручник
аустроугарске војске, после и словеначке војске генерала Рудолфа
Маистра, непосредни учесник свих борби за северну словеначку
границу, тајник народног вјећа у Великовцу, 1920. године одликован златном Обилићевом медаљом за храброст, писац монографије
Корошко впрашање, Љубљана, 1976 и Бој за северно словенско
мејо 1918–1919, Марибор 1977.
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имали задатак, да обезбеде ред и мир, заштиту од стране
враћајућих се војничких јединица, као и неке одређене
задатке проширења границе односно националне територије у оквиру „Мајнишке декларације“ односно Удружене (сједињене) Словеније. У том циљу су имали на распологању следеће могућности: формирање добровољних јединица Народне страже за сваки крај посебно,
привремено задржавање враћајућих се српских заробљеника, задржавање и демобилизирање својих »националних« јединица – пукова; тражење испомоћи редовних
(антантних) јединица српске војске4 и чекање на одлуке
међународне конференције у Паризу о мировном споразуму и разграничењу.
Неправедно решење корушке проблематике после
првог светског рата проистекло је, према анализи Здравка Серучарја због троје разлога: неприпремљеност словеначког Националног већа (Народног света); неблаговремене војне помоћи српске војске и разних интереса великих сила због италијанских аспирација и задовољавања пангерманских.†
Због погодности који нам пружа систем ЦОБИСС,
прегледао сам и помно простудирао све објављене историјске, литерарне и друге радове који се односе на наведену проблематику, са основним циљем, да прикупим
релевантне показатеље (број и списак добровољаца са
потребним генералијама, врсте наоружања, команданти,
поједини сукоби и значајније војничке победе, утицај на
дипломатске и друге одлуке, итд), на основу којих је могуће правити извесне закључке ради верификације политичких, дипломатских, војничких и других резултата.

––––––––––

†
Здравко Серучар, Војне акције у Корушкој 1918/19, Београд,
1950, стр. 2 – пуковник ЈНА, Словенац, наставник војне историје и
војне географије у Војној академији ЈНА, суаутор књиге Основи
војне географије (Југославије и суседних земаља), Београд, 1961
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Морам одмах акцентирати, да су резултати мојих
истраживања веома скромни. На словеначкој страни се
осећа недостатак студије коју је намеравао написати историчар Лојзе Уде, док се на српској страни пре свега
осећа недостатак једног зборника сећања учесника –
српских добровољаца, који су учествовали у борби за
словеначку северну и западну границу, као што су то
учинили словеначки добровољци српске војске од 1912
до 1918. године. Да таквих примера има, покушао сам и
лично разјаснити.* Можда је и постојало некакво друштво или удружење српских добровољаца, што би требало
још истражити.
Као релевантне сам зато прихватио само податке и
оцене др. Милета Бјелајца из његове монографије Војска
Краљевине СХС 1918–1921, Београд, 1988, Здравка Серучарја из његове брошуре „Војне акције у Корушкој
1918/19. године“, у издању Војноисторијског института
ЈА, Београд, 1950 и Лојзета Удета „Бој за северно словенско мејо 1918/19“, Марибор, 1977.
Пошто за сада не постоји релевантна самостална
студија о стварном доприносу српских добровољаца у
борби за северну и западну словеначку границу 1918/19,
напротив, има и негативних оцена и реплика, очигледна
је потреба, да се тај историографски недостатак исправи.
Овај чланак је зато само скроман допринос једном таквом подухвату, који ће базирати на верифицираним показатељима, као и необрађеној архивској грађи (о Дравској дивизији и одлукама српске Врховне команде), па
би тако избегли и непотребне полемике и новинске конфронтације.†
Рат после рата
Допринос српских добровољаца у борби за
словеначке западне и северне границе 1918/19.
Реално је претпоставити, да архивска грађа, посебно
српске Врховне команде па и владе, садржи и одређена
документа, која се односе на ову тему али нису објављена. То потврђује и чињеница, да до сада нису обелодањени разлози „хитног“ повлачења потпуковника Шваби-

––––––––––

*
Милисав Секулић, генерал-мајор ВРС, замолио ме да у роману Макса Шнудерла о борбама српских добровољаца за северну
словеначку границу пронађем Гаговић Милета и Момчиловића из
Љига. У роману од око 500 страница аутор је споменуо само лик заставника Ђуре, којега су се нарочито плашили »немшкутарји« из
Марибора. Међутим, у свом чланку Одликовани са Корушког
фронта 1919 пронашао сам Момчиловић Будимира, каплара из 1.
пука Дравске дивизије, који је одликован сребрном медаљом за
храброст. Дакле, није био добровољац. Као »Ђуро« је, по Нешовићу, касније идентификован поднаредник Драгутин – Дража Деспотовић (1880–1968), из села Рват кот Студенице.
†
Једина полемика око доприноса српских добровољаца,
коју је започео Слободан Нешовић у београдској Политици јануара 1990, а у љубљанским Нашим разгледима су фебруара 1990 реаговали Бруно Хартман и Сашо Вуга. Нешовић је приговорио
Хартману, да је недовољно оценио допринос српских добровољаца, што је нетачно из самог бројног стања Маистрове војске (150
српских добровољаца и око 4 000 словеначких војника). Свакако
је тачно то, да би без српских добровољаца генерал Маистер имао
одређених потешкоћа, зато се је њима и посебно захвалио на њиховој храбрости.
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ћа из Љубљане, као ни судбина јединице капетана Милосављевића, која је на притисак Аустријанаца напустила
Грабштајн и возом враћена преко Беча и Будимпеште у
Србију.
Због тога је и истакнут циљ овог рада, да се због недовољно познатих и необрађених тема покрене интелектуални напор и да се још једном прегледају војни и други архиви те прикупи и сва остала грађа ради квалитативне оцене доприноса српских добровољаца у борби за
словеначке северне и западне границе 1918/19.
Иако о српским добровољцима нема никаквих евиденционих ни збирних података, то ценим, да је у том
моменту било у Словенији укупно 500 српских добровољаца и то 300 у Љубљани, 150 у Марибору и 50 у Цељу. Дакле, већина враћајућих српских заробљеника се
ипак вратила у Србију.
Законом о борцима за северну границу 1918–1919,
који је издат 28. новембра 1968. године, одређено је, да
се прикупи поименски списак бораца за северну словеначку границу. Крајем 1970 објављен је Зборник успомена са списком 3 344 бораца из Словеније, Италије и
Аустрије, међутим у том списку нема ниједног добровољца (борца) из Србије (Нешовић тврди, да у Србији нису
знали за овај закон, што је мало вероватно). Зато сам лично објавио списак одликованих са корушког фронта
1918/19 српске Врховне команде, међутим ни тамо нема
ниједног српског добровољца (потпуковника Швабића,
капетана Милосављевића, поручника Мирковића и других). Заиста индикативно и необично!
Ако је генерал Маистер посебно истакао храброст
српских добровољаца у почетним акцијама приликом
„освајања“ Марибора односно борбе против немачке зелене гарде односно шуцвера, онда је сасвим очигледно, да
би се та геста морала уважавати у званичној словеначкој
историографији. Међутим, чињенице говоре супротно.
Тако је у Словеначкој новој историји, у пасусу о
италијанском заузимању западне Словеније новембра
1918, написано да је „поход према Љубљани спречило
оделење српске војске под командом Стевана Швабића“5. И то је све! Без оцене о значају овог чина храброг
српског батаљона (300 војника – добровољаца) за успостављање словеначке западне границе. Наравно, допринос
српских добровољаца у Марибору (150) и Цељу (50) је у
овој „најновијој“ словеначкој историји једноставно заборављен.
На основу показатеља система ЦОБИСС проучио
сам сву историјску и другу литературу која је наведена на
словеначкој и српској страни. Пошто је главни словеначки
специјалиста за корушку историју ионако намеравао о
српским добровољцима написати посебну студију, то у
своје две главне монографије, Корушко питање и Бој за
северну словеначку границу, није понављао наводе из
студије Здравка Серучарја о војним акцијама у Корушкој
1918/19. године. Доста интересантних података је у свом
роману навео Максо Шнудерл, непосредни учесник, као и
његов пријатељ Милош Ваухник, који нам сведоћи како
су зналаћки прикупљали српске добровољце 6, 7.
Kranjc M. Vojnosanit Pregl 2008; 65 (Suppl.): 87–92.
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Наравно, проучио сам и све чланке генерала Рудолфа Маистра 8.*
Први светски рат започет је 28. јула 1914. нападом
аустроугарске војске на Краљевину Србију, а званично је
завршен 11. новембра 1918. године. Међутим, поједине
државе су непријатељства обуставила и раније, што је
довело до великих покрета војника (око 1,5 милиона)
бројних логистичких ешалона (вагона, камиона и возова)
преко територије Словеније. Враћали су се и заробљеници из Аустрије, Немачке и Русије. Са њима су долазили
и носиоци идеје о комунизму, бољшевичкој револуцији и
противратних определења.
Ситуација у Словенији је била специфична, јер су
враћајући се словеначки војници и официри већ 29. октобра 1918. одржали у Љубљани демонстрације, на којима је
поручник др. Михаило Ростохар, јавно предлагао, да одрекну послушност аустроугарском цару и положе заклетву новој и „својој националној држави – Југославији“ 9, 10.
Царским декретом од 1. новембра 1918. одређено је,
да све народне заједнице бивше „жуте монархије“ формирају своје националне војне јединице. Зато је Народно
веће у Загребу преузело у своје руке и војну власт „Народна војска СХС“ и територију поделила на четири војна округа. За војног референта у Љубљани је одређен др
Ловро Погачник, а територија је потпадала под III војни
округ, којим је командовао фелдмаршал поручник Никола Иштвановић, Хрват, док је за начелника штаба постављен пуковник Улмански, Србин.
У Паризу постојао је Југословенски одбор, који је
на основи Мајнишке и Крфске декларације почео разговоре са представницима српске владе
Као што сам већ истакао, у Словенији су на позив
Народног већа (Народнега света) у Љубљани од 29. октобра 1918 почели у свим крајевима са формирањем јединица Народне страже. Позив је обухватио све мушкарце од 17 године навише. Одзив је био добар, па и наоружања се нашло у довољној количини. У Љубљани је
Народном стражом, која је бројала у почетку свега 100
припадника, командовао надпоручник Петер Бађура.10
Народно веће за Штајерску је мајору аустроугарске
војске Рудолфу Маистру поделило чин генерал-мајора,
који је, и поред противљења Љубљане, ауторитативно до
3. новембра 1918 преузео војну власт у Марибору и
Штајерској са свега 16 официра и 160 војника 26. пешадијског пука! Тиме је фактички одредио и будућу границу према Аустрији и Маџарској.
Допринос српских добровољаца у борби за Марибор
и северну словеначку границу
Српски заробљеници из Немачке и Аустрије враћали су се преко Словеније и Маџарске, возом, колима и

––––––––––

*
Рудолф, Маистер, генерал-мајор, списак објављених чланака: Тик пред превратом; Мариборски догодки 1. новембра 1918;
Пополдански догодки в. Марибору об преврату дне 1. новембра
1918; Војашки транспорти ин наше Подравје об преврату лета
1918; Марбургер шуцвер – Мариборска варностна стража; Ставке (штрајки)железничарјев обпреврату в обмочју Марибора; Превзем местне управе в Марибору дне 2. јануара 1919; Како сем постал господар Марибора; Крвави мариборски догодки пред десетими лети; Прво поглавје корошкега плебисцита.
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пешке. Милош Ваухник сведочи, да се је у том времену
налазио у Шентиљу у посети код свог рођака, градоначелника Талера. Појединачно или групно су се већ враћали из Аустрије српски заробљеници. Већу групу на челу са поручником Мирковићем, које су градоначелник и
свештеник Евалд Врачко примили са добродошлицом,
јер се тада већ знало за уједињење Срба, Хрвата и Словенаца. Свештеник је чак на торањ своје цркве истакао
наопако окренуту словеначку заставу, па су српски заробљеници већ издалека могли видети „српску“ заставу.
Када су стигли до цркве знатижељно су запиткивали
који је то српски град. Онда им је градоначелник објаснио, да су стигли на границу будуће државе Србије, Хрватске и Словеније, дакле у Словенију, и да ће им помоћи да се пребаце железницом до Србије. Организовао је
њихово прикупљање, након чега су их камионом пребацили до Марибора. Учитељ Пољанец је пратио први камион и известио генерала Маистра, са предлогом, да
српске војнике сместе у касарну, преобуку и употребе за
стражарске и друге потребе.
Тако је у Марибору брзо опремљена и наоружана
чета српских добровољаца, њих око 150 војника, који
су уз пратњу чешке војне музике првих дана само парадирали главним мариборским улицама! Појава српских
војника са правим шајкачама на глави деловала је на
немачке грађане Марибора као прави психолошки шок.
Такође и на аустроугарске војнике и полицију! Док генерал Маистер није мобилисао довољан број словеначких војника са подручја Штајерске (општу мобилизацију је самовољно прогласио 9. новембра 1918), он је са
том четом српских добровољаца, који су додуше и добро плаћени (војници су добили 5 круна, а официри 15
круна), решавао крупна питања, да је Марибор остао
словеначки и да је северна словеначка граница била и
војнички запоседнута и од стране српских, то јест Антантних снага! „Српска“ чета је формирана 7. новембра
1918 и била је укључена у састав Мариборског пешадијског пука, где је било и више солунаша, словеначких
добровољаца у српској војсци 10, 11.
Једно време је синтагма о антантним снагама важила, па иако је и генерал Маистер морао повлачити српске
војнике, када су немачки железничари у Марибору запретили штрајком. Но, битно је истаћи, да је генерал Маистер након свих обављених задатака посебно похвалио
храброст српских војника! Многи историчари, осим Лојзета Удета, који истиче ову гесту генерала Маистра, једноставно су занемарили ову похвалу, која је и за Удета
била сигнал, да о доприносу српских добровољаца треба
написати посебну студију. Но, није стигао.
Око 50 српских добровољаца је било у саставу
Цељског пешадијског пука односно чете, којом је командовао резервни поручник Фрањо Малгај, блиски сарадник генерала Маистра.
Посебну трагичну судбину је доживео батаљон
српских добровољаца (280 војника и 7 официра) као јединица 26. пешадијског пука из Љубљане под командом капетана Милована Милосављевића, која је 15. децембра 1918. заузела Грабштајн код Целовца у Коруш-
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кој. Пошто су Аустријанци већ добили инструкције како се понашати према војним јединицама које нису
имале ознаку антантиних снага (старе српске војске), то
су окружену српску јединицу убедили, да нема легитимацију праве српске војске и стога нису призната ратна
страна, па ће их добровољно пропустити, да се преко
Беча и Будимпеште врате кући, у Србију. Пошто су у
Љубљани наводно добили наређење да „не пуцају“, то
је командант јединице прихватио позив аустријске војске и са целом јединицом кренуо возом према Србији 12! Напуштање Грабштајна је имало катастрофалне
последице за ионако слабо припремљену словеначку
војну офанзиву.
На сигнале из антантних кругова да ће на конференцију у Паризу бити признато оно што је војском заузето, 29. априла 1919. Народно веће у Љубљани покренуло је „велику офанзиву“ према Корушкој под командом словеначког пуковника Милана Блајвајса и
мајора Алфреда Лаврича. Наравно, недовољно припремљена офанзива је доживела потпуни неуспех! То је
касније исправљено акцијом редовне српске војске и
словеначких јединица под командом генерала Крсте
Смиљанића, који је енергичном акцијом од 28. маја до
6. јуна 1919. заузео Корушку, а 6. чета Љубљанског
пешадијског пука је 6. јуна 1919. заузела Госпо Свето!
Плебисцитом је касније све то изгубљено.
Допринос српских добровољаца у борби за Љубљану
и западну словеначку границу
Део српских заробљеника враћао се из Немачке возом преко Јесеница и Љубљане. Када је 10. новембра
1918 наишла прва већа српска јединица (470 официра и
800 војника), дочекана је на железничкој станици у Љубљани са веома срдачном добродошлицом. Транспортну
јединицу је предводио коњички потпуковник Стеван
Швабић, који је иначе важио као одличан официр, међутим, у почетку рата је био рањен и као такав и заробљен.
Пошто је био упознат са формирањем Државе СХС, то је
на предлог Народног већа из Љубљане, а после телефонског разговора са потпуковником Миланом Прибичевићем, вођом војне мисије српске Врховне команде у Загребу, остао са половином транспорта у Љубљани, док је
други део под командом потпуковника Борисава Суботића упутио у Загреб 13. Ове српске снаге јачине око једног батаљона (300 војника) најпре су стављене под Команду српских трупа под командом потпуковника Швабића, да би касније биле разпоређење у „српски“ 26. пешадијски пук.
Када су се италијанске јединице приближиле Врхници у намери, да запоседну руднике угља у Трбовљама,
потпуковник Швабић је најпре нотом, а затим и енергичним наступом батаљона српских добровољаца (300 војника са 12 митраљеза) под командом капетана Кујунџића, приморао Италијане, да се зауставе и врате на полазне положаје (додељену границу код Планине). Тиме је
спашена и Љубљана, међутим српска Врховна команда је
на интервенцију италијанске стране хитно опозвала потпуковника Швабића из Љубљане.
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На први мобилизацијски позив Народног већа у
Љубљани најпре је 5. новембра 1918. попуњен бивши 2.
брдски пук, док је други део људства стигао 11. новембра 1918, па је јединица применована у „Словенски планински полк“.
Генерал Маистер је 9. новембра 1918 у Марибору
самоинцијативно прогласио мобилизацију у Штајерској, па је био укорен са стране владе у Љубљани.
Одазив људства је био добар, па је генерал Маистер у
Марибору формирао Мариборски пешадијски пук, док
је у Цељу формиран нешто слабији Цељски пешадијски пук. Са ове две јединице је генерал Маистер започео поседање северне границе од Дравограда до Радгоне. При томе је вешто користио српску чету као део
антантних снага за поседање појединих стратешких
тачака (Шпиље), након чега су српске војнике заменили словеначки. Таквој тактичкој превари о антантни
снагама су Аустријанци наседали све до заузимања
Грабштајна.
У Љубљани је другом половином новембра 1918.
почело формирање Љубљанског пешадијског пука, а од
људства из Приморске, коју су запосели Италијани,
формиран је Тршчански пешадијски пук. Наравно, формиране су и јединице подршке и приштапске јединице.
Тако је крајем новембра 1918. било у евиденцији 610
официра и 8 315 војника, иако је за оперативну употребу
било свега 2 500 војника 13, 14. Наравно, у тај број је потребно урачунати и 500 српских добровољаца, који су
били распоређени у Љубљани (300), Марибору (150) и
Цељу (50).
Све ове јединице су користиле цивилне болнице у
Марибору, Цељу и Љубљани, док су у појединим јединицама били само војни лекари и потребан број болничара. Спискови рањених и погинулих српских добровољаца нису сачувани. Погинули српски добровољци и
немају своје заједничко гробље ни споменика …
Потребно је нагласити, да је савезничка Врховна
команда веома оштро укорила српско командовање на
забрану сваког стварања и потчињавања националних јединица (словеначких, хрватских) српској војсци, која је
имала прерогативе антантних снага. Ово је било договорено у тачци 2. уговора о примирју, који је склопљен 3.
новембра 1918. године 1.
Упркос томе су српски добровољци у Словенији
дали значајан добринос борби за северну и западну словеначку границу односно границе будуће Државе СХС
односно Краљевине Југославије.
Не треба заборавити ни појединачне доприносе. Тако је познато, да је Михајло Пупин утицао на америчког
председника Вилсона, да се Блед, бисер Словеније, не
додели Италији!
Словенија се српским војницима одужила са
примерним поштовањем и захвалношћу. Најважнија је
свакако мало позната похвала генерала Маистра, који
се је непосредно захвалио српским војницима и официрима на њиховој храбрости. Ако се је то односило
на део српских добровољаца, који су учествовали у
борбама за Марибор и северну словеначку границу,
Kranjc M. Vojnosanit Pregl 2008; 65 (Suppl.): 87–92.
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онда свакако не треба заборавити, да је Љубљана 23.
октобра 1930. године прогласила пуковника Стевана
Швабића за свог почастног мештанина, а једна од љубљанских улица све од 12. јуна 1923. године, осим за
време окупације, и данас носи његово име 15! Пуковник Швабић је иначе представљен и у Енциклопедији
Словеније.
Коначно, Антон Корошец, вођа словеначке Људске
странке и словеначки представник у Југословенском одбору у Паризу, на јавној прослави Уједињења у Љубљани 1. децембра 1918 је изјавио: „Словенци су захвални
Србији и српској војсци, јер она много чини за одбрану
наше територије“ 15, 16.
Но, ваљало би свакако испитати став српске Врховне команде према добровољцима у Словенији. На
то упућује хитно повлачење потпуковника Швабића
из Љубљане у Београд, као и чињеница, коју сам лично установио. Наиме, када сам саставио и објавио
списак одликованих са корушког фронта 1918/19, међу њима нема ниједног официра, који су предводили
српске добровољце (потпуковник Швабић, капетан
Милосављевић и други) 17. Ако се искаже, да је српски
председник владе Никола Пашић, а посебно војно руководство, имало негативан став према својим добровољцима у Словенији, онда није ни зачуђујуће, да међу самим српским добровољцима није потекла идеја о
формирању некаквог удружења, састављање зборника
сећања и слично.
Критичке примедбе неких националистички оријентисаних историчара, појединаца и удружења усмерене су првенствено на негативан став тадашњег српског председника владе Николе Пашића према словеначким (територијалним) амбицијама, попуштање Италијанима и закашњено наступање редовне српске војске
под командом генерала Смиљанића у борби за северне
словеначке границе. Озбиљне критике су евидентиране
и у односу на почетно понашање генерала Смиљанића,
када је упоређивао свој однос према Корушкој и једног
села на Косову!
Наиме, према Здравку Серучарју још увек је недовољно истражено зашто српска Врховна команда на
молбу љубљанске Народне владе од 15. новембар 1918
није упутила у Словенију Југословенску дивизију (формирану од добровољаца на солунском фронту) – одговор
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је био негативан али је обећано упућивање 7. пешадијског пука из Београда, од којег је после два дана до Загреба стигао само један батаљон 10. На поновну молбу
Љубљане од 26. новембра 1918, да се упути један пешадијски пук ради поседања северне словеначке границе,
тек је 22. децембра 1918 упућен у Љубљану један батаљона 4. пешадијског пука из Загреба, док је 7. пешадијски пук упућен у Војводину ради обезбеђења границе
према Маџарској.
Иако је српска Врховна команда знала, да према
Аустрији није одређена никаква демаркациона линија,
она је тек 2. јануара 1919 тражила од словеначке владе
предлог те линије, па су тако Аустријанци и Италијани
могли исфорсирати своје предлоге и територијалне претензије. „Није јасан“ такође став српске владе, да није
уложила приговор на обавештење савезничке команде у
Паризу, која војне јединице Државе СХС није признала
као савезничке снаге, док су поражене аустроугарске
снаге имале тај статус (ради обезбеђења мира односно од
комунистичке револуције).
Посебно је питање зашто се 15. децембра у Грабштајну предао 3. батаљона 26. пешадијског пука, под Командом српских јединица у Љубљани, кога су Аустријанци возом преко Пеште пребацили у Србију. Изјаве
команданта батаљона се налазе у архиви српске Врховне
команде.
Закључак
Сасвим је извесно, да је укупни допринос српских
добровољаца, њих око 500 војника и официра, у борбама
за северну и западну словеначку границу у току 1918,
веома позитиван, а што је видно из похвала генерала Рудолфа Маистра, захвале др Антона Корошца и других
чињеница.
Обзиром, да постоје још необрађени делови архиве српске Врховне команде, као и савезничких – антантних снага, то постоје повољни услови, да са примерене временске дистанце још једном учинимо напор, да се архивски материјали још једном погледају и
провере, а затим историјским записом оставимо будућим поколењима доказе узајамног уважавања и пружања братске помоћи: Словенци – Србима и обратно,
Срби – Словенцима.
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