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ЗЕ МЉО ТРЕС У ЈУ ЖНОЈ СР БИ ЈИ 1931. ГО ДИ НЕ

ДРА ГИ ША И. КЕ ЦО ЈЕ ВИЋ

У ово ме при ка зу дат је опис ка та стро фал ног ра зор ног зе мљо тре са у Ју-
жној Ср би ји и Грч кој у мар ту 1931. го ди не. 

На осно ву по да та ка, са чу ва них из ра ни јих вре ме на, у сред њем и до њем 
то ку Вар да ра би ло је мно го по тре са. То ни су би ли изо ло ва ни по тре си, 
огра ни че ни са мо на слив Вар да ра, већ су за хва та ли мно го ши ра под руч-
ја су сед них др жа ва Грч ке, Бу гар ске и оста лих зе ма ља. По зна та је ка та-
стро фа у 6. ве ку у ко јој су ра зо ре ни по зна ти гра до ви: Сто би, на ушћу 
Цр не ре ке у Вар дар и Ску пи у бли зи ни да на шњег Ско пља. По зна та је 
и Ду бро вач ка ка та стро фа у 17. ве ку, у ко јој је ра зо рен Ду бров ник и 
окол на на се ља.. 

Наш по зна ти се и змо лог, Је лен ко Ми ха и ло вић, управ ник Се и змо ло шког 
за во да на Та шмај да ну, ба вио се се и змич ко-тек тон ским про у ча ва њем 
Ро доп ске ма се, ко ја по ка зу је свој ин ди ви ду ал ни жи вот у ди на мич ким 
по ја ва ма сво јих бло ко ва. Та кву јед ну по ја ву је са чи ња ва ла и ва лан дов-
ска тру сна ка та стро фа ко ју је про у ча вао Ј. Ми ха и ло вић. Сво ја про у ча-
ва ња, ре зул та те и за кључ ке о ме ха ни зму тих по кре та из ло жио је у сво јој 
рас пра ви „Ва лан дов ске тру сне ка та стро фе“. У тој рас пра ви он до слов но 
пи ше:

„Пр ви ве сни ци не по сред не ка та стро фе ја ви ли су се по чет ком ав гу ста 
1930. го ди не и то: 3. 08. 1930. ла ким по кре ти ма у ва лан дов ској по то ли-
ни (23 са та, Ва лан до во, III) и 9. 08. 1930. уме ре ним по кре ти ма у ђев-
ђе лиј ској ко тли ни (22 са та и 20 ми ну та, Ђев ђе ли ја , IV). По том је опет 
на ста ло крат ко, при вид но за тиш је од не пу не по ла го ди не (10. 08. 1930 
– 6. 03. 1931). То кри тич но за тиш је би ло је као пред олу ју и не по го ду. 
Јед на од нај и стак ну ти јих се и змич ких ак ци ја у све ту по ин тен зи те ту и 
нео бич ној уче ста ло сти по тре са, от по че ла је од мах по сле по но ћи 7. 03. 
(1 сат и 17 ми ну та). Та да је на сту пи ла нај пре ја ка под зем на тут ња ва, по-
том пр во ра зо ре ње на се ља у ва лан дов ској по то ли ни уз не пре кид ну ја ку 
под зем ну тут ња ву, ко ја се чу ла још не ко вре ме и по сле пре стан ка пр во га 
уда ра. Ско ро тач но на 25 са ти по сле ово га, на сту пи ло је још стра шни-
је опу сто ше ње ових на се ља 8. 03. (2 са та и 51 ми нут). Из ме ђу пр вог и 
дру гог уда ра тле је не пре кид но дрх та ло, тут ња ва и по тре си сме њи ва ли 
су се и с вре ме на на вре ме сво јом ја чи ном ру ши ли по ко ји ис пре пу ца ни 
зид и уно си ли но ву па ни ку у ста нов ни штво, ко је је би ло на пу сти ло сво је 
до мо ве и под не си гур ним за кло ни ма од плат на и асу ра про во ди ло пр ве 
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про лет ње да не под ки шом и ве тром. По сле то га дру гог уда ра, уче ста лост 
је по тре са и брон ти да до сти гла та кву кул ми на ци ју, ка ква је за бе ле же на 
са мо код нај ве ћих тру сних ка та стро фа на све ту. Од пр во га да на ка та-
стро фе (7. 03. 1931) тле се не пре кид но тре сло или тут њи ло.“1 

Из рас по ло жи вих по да та ка се ви ди да је по трес по чео 7. мар та, у 17 ми-
ну та и 12,1 се кун ди по сле по но ћи. 

Днев ни лист „По ли ти ка“ у сво ме бро ју, у не де љу 8. мар та 1931. го ди не, 
на стра ни 6. об ја ви ла је то га да на че ти ри из ве шта ја до пи сни ка из Ђев ђе-
ли је и Са оп ште ње Се и змо ло шког за во да на Та шмај да ну:

„Јак зе мљо трес у Ју жној Ср би ји

- У свим ме сти ма око Ђев ђе ли је и Стру ми це где се по трес нај ја че 
осе тио би ло је до ста ште те – Епи цен тар се на ла зи из ме ђу Со лун-

ског и Ор фан ског за ли ва.“ 

Ђев ђе ли ја, 7. мар та
Но ћас око 1.20 ча со ва осе тио се ов де јак зе мљо трес. Ста нов ни-

штво ко је је спа ва ло, про бу ди ло се од по тре са и на пу сти ло сво је до мо ве. 
По је ди не згра де од лак шег ма те ри ја ла на пр сле су. У са мој по штан ској 
згра ди на пр скао је спољ ни зид. Епи цен тар зе мљо тре са на ла зи се, из гле-
да у Удо ву, где је сру ше но не ко ли ко згра да. По што по сто ји бо ја зан да се 
зе мљо трес по но ви, гра ђа ни су про ве ли ноћ на по љу.

„СА ОП ШТЕ ЊЕ СЕ И ЗМО ЛО ШКОГ ЗА ВО ДА 
НА ТА ШМАЈ ДА НУ

Но ћас у је дан сат, 17 ми ну та и 12 се кун да, се и змо гра фи на Та-
шмај да ну за бе ле жи ли су по че так ка та стро фал ног по тре са на да љи-
ни од 530 ки ло ме та ра, југ ју го-ис ток од Бе о гра да. Мак си мал на по-
ме ра ња тла у Бе о гра ду би ла су у 1 час, 18 ми ну та и 59 се кун ди и 
из но си ла су 188 ми кро на. За вр ше так упи си ва ња по че тог у Бе о гра ду 
био је у 1 час, 47 ми ну та.

Оште ће не су ку ће (8 сте пе на ја чи не) у Ва лан до ву, Стру ми ци, 
Ђев ђе ли ји, Удо ву, Де мир Ка пи ји, Не го ти ну на Вар да ру и Ка ва да ру. 
На не ким ме сти ма пре ки ну те су те ле фон ске и те ле граф ске ли ни је.

Зе мљо трес се ја ко осе тио и да ље на се ве ро за па ду, се ве ру и се-
ве ро ис то ку. У Со фи ји се осе тио као јак по трес. Са по тре сом чу ла се 
ја ка под зем на тут ња ва, ко ја се по но ви ла и око два са та по по но ћи.

Епи цен тар ни је на на шој те ри то ри ји, већ на про сто ру уз ме ђу 
Со лун ског и Ор фан ског за ли ва.“ 

 „Ђев ђе ли ја, 7. мар та
Пре ма на кнад ним оба ве ште њи ма, зе мљо трес је био јак у Де-

мир Ка пи ји, Не го ти ну на Вар да ру и свим ме сти ма у око ли ни. У Де мир
Ка пи ји пре ти опа сност да се сру ши по шта. Из ме ђу же ле знич ке ста ни це 
Де мир Ка пи је и Стру ми це, у бли зи ни са ме Кли су ре, сру ши ле су се сте не 
на два ме ста на пру зи, због че га је пре ки нут са о бра ћај и бр зи воз Бе о-
град–Ати на че ка на ста ни ци Де мир Ка пи ја да се пру га очи сти. 

1 Је лен ко Ми ха и ло вић: „Ва лан дов ске тру сне ка та стро фе“, Бе о град 1936. Стра не 70 и 71. 
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Же ле знич ка ста ни ца у Ми рав ци пре тр пе ла је та ко ђе ште ту. Оште-
ће на је и же ле знич ка ста ни ца у Удо ву.“

„ПО ТРЕС ЈЕ ТРА ЈАО 30 СЕ КУН ДИ

Ђев ђе ли ја, 7. мар та
Зе мљо трес ко ји је по чео у 1,17 ча со ва тра јао је 30 се кун ди и пра ћен 

је под зем ном тут ња вом. Пра вац земљо тре са је се вер–југ. Тач них из ве-
шта ја о ште ти још не ма. Же ле знич ка ста ни ца Ми лет ко во на све по зи ве 
дру гих ста ни ца ни је се ја ви ла. Бр зи воз Ати на–Бе о град број 703 по шао 
је из Ђев ђе ли је са 15 ми ну та за ка шње ња. Ло ко мо ти ва са во зом број 703 
из вр ши ће про бу же ле знич ког мо ста на Вар да ру из ме ђу Ми ров ца и Стру-
ми це, због то га што по сто ји сум ња, да је оште ћен због ја ког зе мљо тре са. 

Го то во на сви ма згра да ма по пу ца ли су зи до ви. Из Смо кви це ја вља-
ју да је зе мљо трес ја ко оште тио гор њи спрат же ле знич ке ста ни це, та ко 
да је по ста ла ско ро не у по тре бљи ва. Ста нов ни штво је у ве ли ком стра ху. 
Зе мљо трерс се до са да ни је по но вио.“

 „Ђев ђе ли ја, 7. мар та
Зе мљо трес ко ји се но ћас ов де осе тио за бе ле жен је у сви ма ме сти-

ма у Ју жној Ср би ји на про стран ству од Ца ре вог Се ла до Ве ле са па на југ. 
Нај ви ше из гле да да је стра да ла Стру ми ца и око ли на. У се ла су по сла те 
па тро ле, по себ но у Смо кви це и Ми лет ко во. Вре ме је хлад но и сит на ки-
ша па да. Ју трос око 3.30 по но во се осе тио је дан лак по трес. Не ки љу ди 
ко ји су спа ва ли за вре ме зе мљо тре са из ба че ни су би ли из по сте ља. У 
Де мир Ка пи ји био је по трес ве о ма јак. У се лу Ми ров цу не ке згра де од 
сла би јег ма те ри ја ла ја ко су оште ће не. Не ко ли ко де це је ла ко ра ње но.“ 

Упо зо ре ње вла сти 

Вла сти у ва лан дов ском, ђев ђе лиј ском и стру мич ком кра ју су исто га да-
на ус по ста ви ле ве зу са Ба но ви ном у Ско пљу и са Бе о гра дом и до би ли 
по треб на упут ства ка ко да по сту пе. Са оп ште но им је да се оче ку ју но ви 
по тре си ко ји мо гу да иза зо ву ру ше ње згра да и мо сто ва, као и оште ће ње 
же ле знич ке пру ге и мо сто ва на Вар да ру и оста лим ре ка ма. 

Вла сти су од мах из да ле са оп ште ње гра ђан ству да, због оче ки ва ња ја чег 
по тре са, сви тре ба да на пу сте сво је до мо ве и оду ван на се ља. Гра ђа ни су 
по сту пи ли по на ре ђе њу вла сти, на то ва ри ли по сте љи ну и оде ћу на во лов-
ска и коњ ска ко ла и уда љи ли се ван на сељâ. Де цу и не по крет не стар це и 
ста ри це су та ко ђе по то ва ри ли на ко ла. 

На род је ди сци пли но ва ло оче ки вао обе ћа ни ра зор ни по трес. 

И де сио се. Се и змо ло зи су би ли у пра ву, њи хо во пред ви ђа ње се об и сти-
ни ло.

Глав ни, ка та стро фал ни удар ни је на сту пио из не над но. Ње му су прет хо-
ди ла два уда ра: је дан уме ре ни удар на де сет ми ну та пре глав ног и дру ги, 
до ста јак, на два ми ну та пре глав ног. Та два уда ра су би ли ствар ни уда ри 
упо зо ре ња. Ста нов ни ци, ко ји су се из би ло ко јих раз ло га на ла зи ли у ку-
ћа ма, иза шли су ван ку ћа та ко да су из бег ну те људ ске жр тве. 

Глав ни удар се де сио у но ћи из ме ђу 7. и 8. мар та, у 1 час, 51 ми нут и 18 
се кун ди по сле по но ћи.
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Ево шта је о то ме уда ру „По ли ти ка“ пи са ла у по не де љак, 9. мар та 1931. 
го ди не.

„У то ку прет про шле но ћи и ју че у Ју жној Ср би ји
би ло је 24 но ва по тре са

- Ма те ри јал на ште та је ве ли ка – Има и људ ских жр та ва –
- По стра да лим је по сла та хит на по моћ – Бан г. Ла зић

оти ћи ће на ме ста не сре ће –“

„Са оп ште ње се и змо ло шког за во да
Се и змо ло шки за вод на Та шмај да ну са оп шта ва:

„Но ћас у 1 час, 51 ми нут и 18 се кун ди по но вио се да ле ко ве-
ћом ја чи ном по трес у да љи ни 525 ки ло ме та ра ју жно и ју го и стич но 
од Бе о гра да са истим епи цен тром као онај од 7 мар та ове го ди не у 
1 час, 17 ми ну та и 42 се кун де. Мак си мал но по ме ра ње тла у Бе о гра-
ду би ло је у 1 час 51 ми нут и 18 се кун ди и из но сио је 500 ми кро на. 
Пе ри од та ла са био је 8 се кун ди. Удар ци су би ли та ко ја ки, да су на 
сви ма се и змо граф ским апа ра ти ма од ба че не игле. Овај ве ли ки ка-
та стро фал ни по трес от кри ва на ста вак ста би ли за ци о них про це са на 
ју го-за пад ним огран ци ма и под нож ју Ро до па. У исто вре ме обе ло-
да њу је по тре се ра зних се и змич ких бло ко ва на том де лу Бал кан ског 
по лу о стр ва, ко ји су у ве ли кој ме ри от по че ли у ју лу 1930 го ди не ју-
жно од Со лу на на истом де лу (као и овај нај но ви ји), чи ји епи цен тар 
прет ста вља се измич ки блок из ме ђу до њег то ка Стру ме и до њег то ка 
Вар да ра; за тим апри ла ме се ца 1904 го ди не, чи ји епи цен тар прет-
ста вља се и змич ки блок из ме ђу сред њег то ка Стру ме и сред њег то ка 
Вар да ра.

По сле ду же па у зе од 1924 го ди не пре не се но је те жи ште у ју-
жну Бу гар ску, где су на сту пи ле у ју лу ме се цу 1928 го ди не две тру сне 
ка та стро фе.

Нај но ви је ка та стро фе од 7 и 8 овог ме се ца зна че, да је те жи ште 
по след њих по кре та ро доп ске ма се ба че но на ју го-за пад не огран ке и 
па ди не ро доп ске ма се на се и змич ким бло ко ви ма из ме ђу до њег то ка 
Ме сте и Стру ме и се вер не оба ле Је геј ског мо ра.

Су де ћи по до са да шњем се и змич ком тем пе ра мен ту ро доп ских 
ма са на про сто ру из ме ђу до њег то ка Ме сте и Стру ме, мо же на сту-
пи ти се ри ја из не над них по тре са. На на шој те ри то ри ји та лас овог 
пу сто шног по тре са за хва тио је са не што осла бље ном ја чи ном Вар-
дар ску ба но ви ну и ју го-ис точ ни део Мо рав ске ба но ви не, те су ште те 
би ле на ро чи то осет не у до њем то ку Вар да ра, ју жно од Де мир Ка пи-
је.“ (А, А)“

Нај ја чи удар се де сио у но ћи из ме ђу 7. и 8. мар та, у 1 час по сле по но-
 ћи. Удар је за хва тио под руч је по вар дар ја ју жно од Ка ва да ра и Не го ти-
на на Вар да ру, пре ко Де мир Ка пи је до грч ке гра ни це и про ши рио се на 
те ри то ри ју Грч ке. Удар је био то ли ко јак да су на за хва ће ном под руч ју, 
ва лан дов ски крај, под руч је Ђев ђе ли је, Дој ра на и Стру ми це, по ру ше не 
мно ге стам бе не згра де и по моћ ни објек ти, уз људ ске жр тве. У вре ме уда-
ра у не ким ме сти ма је па да ла ки ша, па су по је дин ци од лу чи ли да спа ва-
ју у ку ћа ма. Та кви су за те че ни на спа ва њу и не ки од њих ни су ус пе ли да 
на пу сте до мо ве пре ру ше ња.
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Нај ве ћи део ку ћа су пот пу но сру ше не, а мно ге су де ли мич но по ру ше не 
или на пу кле. У ства ри, ни у јед ној ку ћи се ви ше ни је сме ло ста но ва ти, 
утвр ди ла је струч на ко ми си ја ко ја је уско ро из вр ши ла пре глед свих обје-
ка та. 

У по не де љак, 9. мар та, у Ско пље је ра но ују тро до пу то вао спе ци јал ни 
двор ски воз и од мах про ду жио за Де мир Ка пи ју и оста ла ме ста по стра-
да ла од зе мљо тре са. У во зу је био Њ. В. Краљ Алек сан дар I Ка ра ђор ђе-
вић у прат њи пред сед ни ка вла де г. Пе тра Жив ко ви ћа. Во зу је био при до-
дат спе ци јал ни ва гон са кра ље вим ауто мо би лом и ауто мо би ли ма ње го ве 
прат ње. Краљ је до шао да на ли цу ме ста ви ди ка кве је ште те при чи нио 
ра зор ни зе мљо трес, да ви ди шта све тре ба да се ура ди да се по мог не 
угро же ном на ро ду и ка кве ме ре тре ба пред у зе ти да се на ста ле ште те от-
кло не у нај кра ћем мо гу ћем ро ку. Краљ је до ша ао да бу де са на ро дом у 
овим те шким тре ну ци ма де ле ћи са њим до бро и зло. 

У Де мир Ка пи ји је Њ. В. Кра ља до че ка ла ма са на ро да на че лу са пред сед-
ни ком оп шти не и оста лим ви ђе ни јим гра ђа ни ма. Пред сед ник оп шти не 
је оба ве стио Њ. В. Кра ља о по сле ди ца ма зе мљо тре са, на гла ша ва ју ћи да 
су ско ро све ку ће по ру ше не и да се мо ра ју об но ви ти у пот пу но сти. Њ. В. 
Краљ је обе ћао сву по требн у по моћ, јер зна да на род не ма то ли ко мо гућ-
но сти ко ли ко је по треб но да се све са гра ди из но ва. По сле Де мир Ка пи је 
двор ски воз је на ста вио во жњу на југ ка сре ди шту ра за ра ња. 

Њ. В. КРАЉ ТЕ ШИ СТРА ДАЛ НИ КЕ 

Двор ски воз је сти гао у Удо во, од но сно у же ле знич ку ста ни цу „Стру-
ми цу“ у 8.40 ча со ва. На ста ни ци се би ла оку пи ла ма са све та, ме шта на 
по стра да лих од зе мљо тре са, на че лу са пред сед ни ком оп шти не удов ске 
Му ста фом Ша ба но ви ћем, пред сед ни ком оп шти не ва лан дов ске Ра ди во-
јем На но ви ћем, на чел ни ком сре за и ви ђе ни јим љу ди ма сре за дој ран-
ског. Пу ков ник г. Ми хај ло Ми хај ло вић, ин спек тор бан ске упра ве из 
Шти па, под нео је ра порт Њ. В. Кра љу. Он се већ два да на на ла зи на те ре-
ну и ука зу је по моћ по стра да ли ма. Од стра не ар миј ске обла сти на чел ник 
ин тен да ту ре ре фе ри сао је Њ. В. Кра љу о по де ли хле ба и да ва њу ша то ра 
на ро ду ко ји је без кро ва. За тим је ре фе ри сао г. др Ку ле но вић из Ско пља 
и ка зао да ов де има де вет те же ра ње них, и те жих кон ту зи ја. Све је спре-
мље но да се ови те шки ра ње ни ци од мах упу те у Ско пље у бол ни цу. 

Њ. В. Краљ је из ве сно вре ме раз го ва рао са пред сед ни ком оп шти не г. 
Му ста фом Ша ба но ви ћем. По сле то га Њ. В. Краљ при шао је по стра да-
ли ма, ко ји су ма хом на се ље ни ци из ра зних кра је ва на ше др жа ве, пи тао 
их ка ко је, хра брио их и го во рио им да је на ша др жа ва ја ка, да им ука же 
бри гу и пра ву по моћ. Ме ђу њи ма је био и Пе ро Пи ли по вић, со лун ски 
до бро во љац са сво јим си ном Ни ко лом, за тим Ма шан Ке цо је вић, до-
бро во љац из Аме ри ке, ро дом из се ла Бо рич ја у Пла ни ни пив ској и дру ги.

Њ. В. Кра љу је пао у очи на се ље ник Бо жо Ве шко вић и од мах је по го дио 
ода кле је.

– Ви сте из Да ни лов Гра да, из Цр не Го ре?
– Је сам, Го спо да ру, од го во рио је он ра до сно.
– А кад си се на се лио?



ДРА ГИ ША
И. КЕ ЦО ЈЕ ВИЋ

258

– Пре де сет го ди на.
– Е, па зна чи, ти си био ме ђу пр ви ма.
– А и ста ри су ми би ли, од го ва ра раз дра га ни Цр но го рац. 

Де ле га ти су упо зна ли Кра ља са ста њем на те ре ну, на гла ша ва ју ћи да је 
ста ње за бри ња ва ју ће због мно го број них људ ских жр та ва и ве ли ке ма-
те ри јал не ште те. Краљ их је са слу шао сто је ћи, озбиљ но се за бри нуо и 
обе ћао да др жа ва мо ра да по мог не на ро ду да се об но ве сви по ру ше ни 
објек ти и от кло не оста ле по сле ди це ра за ра ња. 

По сле упо зна ва ња са из ло же ним ста њем Краљ је про ше тао кроз Удо во и 
уве рио се у те шке по сле ди це ра за ра ња.

За тим је Краљ по шао кроз Удо во, по сма трао раз не ру ше ви не и уочио 
же ле знич ку ста ни цу, ко ја је сва у ру ше ви на ма. Сви та мо ли Кра ља да не 
ула зи уну тра, јер се још осе ћа ју лак ши по тре си. Њ. В. Краљ ипак ула зи у 
ра зо ре ну ста ни цу и по сма тра ру ше ви не. По сма тра и дру ге згра де и при 
том на ре ђу је да до ђу ауто мо би ли.

По сле оби ла ска Удо ва Краљ је сво јим ко ли ма по шао у оби ла зак сре за, 
сре ским пу тем пре ма ва ро ши ци Ва лан до ву, се ди шту сре за дој ран ског. 

Пр во на пу ту је би ло на се ље нич ко се ло Ка ра ђор ђе вац, уда ље но од Удо ва 
4 ки ло ме тра. Краљ је на пу стио сво ј ауто на пу ту и ушао у се ло пе ши це.

У цен тру се ла Кра ља су до че ка ли учи те љи са ђа ци ма и ве ли ка ма са све-
та, на се ље ни ци по ре клом из Ср би је и оста лих срп ских по кра ји на: Цр не 
Го ре, Хер це го ви не, Бо сне, Дал ма ци је, Ли ке, Кор ду на, Сла во ни је и Вој во-
ди не. Сви до ма ћи ни су би ли уче сни ци осло бо ди лач ких ра то ва од 1912. 
до 1918. го ди не, до бро вољ ци и ко ми ти. Би ло је ту на ро да свих уз ра ста 
– од ма ле де це до ста ри јих осо ба од пре ко 70 го ди на. Ива на Кне же вић 
је до не ла сво га си на Ду ша на од 15 да на да по здра ви Кра ља. Ђак Ми ца 
Про тић је од јед ном ис тр ча ла из ре да, при тр ча ла Кра љу и по љу би ла му 
ру ку. 

Њ. В. Краљ је ушао ме ђу са ку пље ни на род, на звао им до бро ју тро и пи-
тао ка ко су. Ови су од го во ри ли:

– Ва ше Ве ли чан ство, ви ди те ка ко је.
– Да, ви дим, од го ва ра Краљ. Али бу ди те хра бри, не бој те се.
– Па јест од Бо га је, Го спо да ру, до да је је дан Цр но го рац.
– Ода кле сте ви?
– Има нас, Ве ли чан ство, из Бо сне, из Хр ват ске, Дал ма ци је, Цр не 

Го ре и Ср би је, од го ва ра ју.
– Пра во Ује ди ње ње! Од го ва ра Њ. В. Кр аљ.У тре нут ку спон та но се 

за о ри ло: Жи вео Краљ! Жи вео ју нач ки Краљ!Мно ги при ла зе и љу бе га у 
ру ку и у ши њел. Краљ је очи глед но тро нут као пра ви ро ди тељ.

– А где су вам, бра ћо, по ро ди це? Пи та Он.
– А не ко у бр до, а не ко сље га до ле на ста ни цу.
– А ка ко сад жи ви те?
– Па ето, на по љу.

Њ. В. Краљ окре ће се сви ти и на ре ђу је да им се што пре спре ме 
ша то ри. 

Из ма се на ро да из дво јио се ста ри рат ник Ђур ко Лон дро вић, вој нич ким 
ко ра ком при сту пио Кра љу, са лу ти рао и по здра вио га ре чи ма:
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– Ва ше Ве ли чан ство, као уче сник ра то ва од 1912. до 1918. го ди не, по-
здра вљам Вас као нај за слу жни јег рат ни ка за осло бо ђе ње, по шту јем Вас 
и мо лим да до зво ли те да Вам по љу бим ру ку. Ђур ко се са гнуо да по љу би 
Кра љу ру ку. Краљ је вр ло хи тро ре а го вао, ре чи ма:

– Ви сте мно го ста ри ји од ме не и као за слу жном рат ни ку ја ћу Ва ма да 
по љу бим ру ку.

Краљ се са гнуо и по љу био ру ку ста ро ме Ђур ку. На род је био за ди вљен 
Кра ље вим по ступ ком и про пра тио га са оду ше вље њем. 

„По сле то га Кра љу при сту па Жар ко Шки ље вић, ко ји има бо ле-
сног си на Ми ла на пу них де сет го ди на. Он га је сву да во дио и ле чио, али 
ни је мо гао да га из ле чи и мо ли Њ. В. Кра ља да ли би га мо гао при ми ти у 
др жав ну бол ни цу о др жав ном тр о шку.

Њ. В. Краљ се окре ће ађу тан ту и ка же: 
– На ре ди те мо лим вас да се од мах при ми.
За тим се окре ће на ро ду и пи та има ли још ко ка кву же љу. Ја вља 

се Хр ват из Бе ло ва ра, Пе тар Кле мен, ко ји је до шао ов де пре не ко ли ко 
го ди на са че тво ро де це. 

– Шта же ли те ви? Пи та Њ. В. Краљ.
– Са мо да ви дим и по здра вим Ва ше Ве ли чан ство. Да вам по же лим 

од Бо га здра вље и за бла го да рим што вас је Го спод Бог сво јом ми ло шћу 
по слао ме ђу нас да нас ова ко брат ски уте ши те. Ми се сад не бо ји мо ни-
шта кад ви ди мо На шег Кра ља и сву ову ве ли ку свет ску го спо ду, ко ја су 
од мах до тр ча ла да нас уте ше и по мог ну.“

За тим је Краљ по раз го ва рао са на ро дом и упо знао се са ста њем. Сре ћом, 
у Ка ра ђор ђев цу људ ских жр та ва ни је би ло, јер у тре нут ку ра зор ног зе-
мљо тре са ни је би ло ки ше у Ка ра ђор ђев цу па су ста нов ни ци, по шту ју ћи 
на ре ђе ње вла сти, би ли ван сво јих до мо ва, углав ном ис под бр да зва ног 
Ор лов крш из ван се ла. Стар ци и де ца су ле жа ли и спа ва ли у во лов ским 
и коњ ским ко ли ма. Ме ђу тим, ма те ри јал на ште та је би ла ве ли ка. Мно ге 
згра де су би ле де ли мич но или пот пу но сру ше не. 

По сле раз го во ра са на ро дом Краљ се упу тио у раз гле да ње се ла. Чим је 
кре нуо за па зио је са ле ве стра не ули це по лу сру ше ну ку ћу Ста ке Сто јо-
вић, удо ви це чи ји је муж Ри сто по ги нуо као уче сник То плич ког устан ка. 
Ста ка се на ла зи ла пред ку ћом. Краљ је раз гле дао ру ше ви ну и упу тио се 
у не по ру ше ни део. Стра ху ју ћи да се то га ча са не де си зе мљо трес Ста ка 
је ре кла:

– Не, Го спо да ру, та ко вам жи во та!
Краљ се окре ће.
– А за што?
– Па сва ки час па да и сва ки час се љу ља, бо ље да про пад не све не го 

да се Те би што де си. Ја не бих пре жи ве ла не сре ћу да у мо јој ку ћи по ги не 
та кав ју нак.

Њ. В. Краљ за хва љу је и ка же:
– Мај ко, имао сам ја где да по ги нем па ни сам. 
Краљ се по при лич но за др жао у ру ше ви ни раз гле да ју ћи је са па-

жњом.  

У ду жој шет њи кроз се ло, у прат њи на ро да, Краљ се де таљ но упо знао са 
ру ши лач ким по сле ди ца ма зе мљо тре са. На кра ју оби ла ска Краљ је ре-
као:  
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– До је се ни ће те сви има ти но ве и бо ље ку ће. Сре ћан сам што код вас ни-
ко ни је по ги нуо. Жа ло стан сам што је у по је ди ним ме сти ма би ло до ста 
људ ских жр та ва. И њи ма ће мо об но ви ти све ку ће до је се ни. На жа лост 
људ ске жр тве се не мо гу ни чим на док на ди ти. 

За тим су на се ље ни ци оба ве сти ли Њ. В. Кра ља да је ју че че сма за су та не-
ким на ро чи тим пе ском и ило ва чом, ко ја је из би ла из зе мље при ли ком 
зе мљо тре са. Њ. В. Краљ иде да ви ди пу ко ти не зе мље и да ви ди тај пе сак, 
ко ји се на ро чи то ухва тио око јед не че сме. За тим ула зи у јед ну раз ва ље-
ну ку ћу. 

Краљ на ре ђу је да се се лу да де од мах нов ча на по моћ. 

За тим се Краљ опро стио од на ро да и на ста вио пу то ва ње ка сре ском ме-
сту Ва лан до ву.

НА РУ ШЕ ВИ НА МА СЕ ЛА ПИ РА ВЕ 

Ис пред Ва лан до ва се на ла зи се ло Пи ра ва у ко ме је би ло људ ских жр та ва 
и мно го по ру ше них и оште ће них ку ћа. Би ло је 19 мр твих и 35 ра ње них. 
Пи ра ва је у це лом, зе мљо тре сом за хва ће ном под руч ју, има ла нај ви ше 
људ ских жр та ва.

На ула зу у Пи ра ву на сред пу та је ста јао чо век ко ји је ру ка ма да вао знак 
да ауто ста не. Краљ је ре као во за чу да се за у ста ви. Чо век се пред ста вио 
као се љак из Пи ра ве, Ан дон То до ро вић, и на ста вио:

– Ва ше Ве ли чан ство, ја и Ви смо за јед но ра то ва ли и пре шли Ал ба ни ју. 
Ја сам си ро мах се љак без зе мље, чив чи ја у тур ско вре ме. У Пи ра ви је 
би ло мно го Ту ра ка ко ји су по бе гли у Тур ску а оста ла је њи хо ва зе мља. 
Чор ба џи је (бо га та ши) из Пи ра ве ми не да ју зе мљу и ја не мам од че га да 
жи вим. Ни ку ћу не мам. 

Краљ је иза шао из ко ла, ру ко вао се са Ан до ном, по раз го ва рао са њим и 
обе ћао му да ће све би ти у ре ду. На ре дио је ађу тан ту да за пи ше ње го во 
име. 

У Пи ра ви је на род до че као Кра ља као и у Ка ра ђор ђев цу. Огро ман број 
на ро да са пред сед ни ком, Ми том Кам че ви ћем, до че као је и ов де Њ. В. 
Кра ља. Епи скоп зле тов ско-стру мич ки г. Ве ни ја мин, до шао је на ли це 
ме ста да не вољ ни ци ма да де свој бла го слов. То пли и ср дач ни по здра ви 
и кли ца ње Њ. В. Кра љу би ли су уз бу дљи ви. Уз бу ђен Њ. В. Краљ је раз го-
ва рао са по је дин ци ма и ру ко вао се. У том тре нут ку пред Ње га су до ве ли 
јед ну же ну, ко ја је у но ћи кад је био пр ви зе мљо трес ро ди ла му шко де те. 
Њ. В. Краљ се осмех нуо и да ри вао де те са три злат ни ка. Же на му је по-
љу би ла ру ку, а на род је уз вик нуо: Жи вео Краљ! Ни кад не ће мо ми про па-
сти кад има мо ова квог Вла да ра!    

Г. др Ми ло ва но вић и др Пу зи ље вић ре фе ри шу Кра љу да су већ два де сет 
те шко ра ње них спре мље ни да се по ша љу да нас по под не у скоп ску бол-
ни цу.

Пи ра ва пред ста вља пра ву гроб ни цу. Од 160 до мо ва ни је дан није остао. 
Све су ку ће срав ње не са зе мљом.

И цр ква и но ва шко ла су про па ле.
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Због ки ше ко ја је у Пи ра ви па да ла те но ћи по је дин ци су се вра ти ли са 
по ља у до мо ве и до жи ве ли не сре ћу. Краљ је из ра зио жа ље ње због та ко 
ве ли ког бро ја жр та ва и обе ћао сву по моћ ко ја је по треб на да се убла же 
по сле ди це не сре ће. 

Гла ве ши не се ла Краљ је упи тао ко ли ко има сло бод не тур ске зе мље ко ја 
тре ба да се до де ли си ро ти њи. Па жљи во их је са слу шао и упи тао да ли 
пра вил но де ле зе мљу и ку ће и да ли во де ра чу на о си ро ти њи. Ре зул тат 
раз го во ра је био по во љан за си ро ти њу. Ан до ну То до ро ви ћу је су тра дан 
до де ље но до вољ но зе мље да при стој но жи ви. Гла ве ши не су до би ле на ре-
ђе ње да се Ан до ну до де ли плац и ози да ку ћа пре свих оста лих.

Оне ка та стро фал не но ћи, при ча ју ме шта ни, ко ји су ус пе ли да се спа су 
и сад се на ла зе у збе гу ви ше ра зо ре ног се ла, под чер га ма, да је нај ве ћа 
не сре ћа би ла у то ме што је зе мљо трес био та ко јак у ки шној но ћи, а они 
ни су има ли осве тље ња. На ста ла је оп шта за бу на и па ни ка, па су љу ди 
очи глед но ср ља ли у смрт. Та ко је у Пи ра ви по ги ну ло 19 а 35 су ра ње ни. 
По ги ну ли од зе мљо тре са са хра ње ни су ју че на ов да шњем гро бљу. 

Ве ли ко је чу до да је у Пи ра ви оста ла чи та ва здрав стве на ста ни ца, где се 
сад ле че и не гу ју ра ње ни ци. У ста ни ци са да ра ди на чел ник са ни тет ског 
оде ље ња г. др Ми ло ва но вић и скоп ски хи рург г. др Пу љи зе вић. Ме ђу те-
же ра ње ни ма има и 14 лак ше ра ње них и 50 ко ји ма је ука за на ле кар ска 
по моћ. 

У вр ло те шким окол но сти ма до сад су по диг ну те ко ли бе и не ко ли ко ша-
то ра у ко ји ма тре нут но жи ве по ро ди це по стра да лих. 

Краљ је обе ћао на ро ду да је оба ве за др жа ве да им на док на ди ште ту. До 
је се ни ће сви би ти у сво јим но вим ку ћа ма, бо љим и си гур ни јим не го што 
су их има ли. 

ВА ЛАН ДОВ СКИ СТРА ДАЛ НИ ЦИ ОДУ ШЕ ВЉЕ НО
ПО ЗДРА ВЉА ЈУ Њ. В. КРА ЉА

По сле по се те Пи ра ви Краљ је оти шао у Ва лан до во.

У ла га ној шет њи упо знао се са ста њем у ва ро ши ци. И у Ва лан до ву је 
би ло људ ских жр та ва: 2 мр тва и 5 ра ње них. Краљ је по раз го ва рао са 
ме шта ни ма на ви ше ме ста, са слу шао њи хо ве жал бе и же ље и из ра зио 
са у че шће због људ ских жр та ва. Оп штин ским и сре ским вла сти ма у Ва-
лан до ву Краљ је из дао на ло ге ка ко да по сту пе у от кла ња њу по сле ди ца 
зе мљо тре са и оба ве стио их да ће из да ти хит не на ло ге Вој сци и оста лим 
од го вор ним уста но ва ма да се мо би ли шу и нај хит ни је по ша љу нов ча ну и 
ма те ри јал ну по моћ угро же ном под руч ју.

И у Ва лан до ву Краљ је обе ћао да ће им све ку ће би ти об но вље не до је се-
ни. Би ће бо ље и си гур ни је од оних ко је су им по ру ше не.

По сле Ва лан до ва Краљ се упу тио ка Стру ми ци. 

У Стру ми цу је по шао због то га што се у по стра да ло се ло Ми ров че ни је 
мо гло оти ћи. 

Ус пут за Стру ми цу Њ. В. Краљ са сво јом сви том по се тио је Грч ко вој нич-
ко гро бље у ко ме су са хра ње ни грч ки вој ни ци, ко ји су из ги ну ли у то ку 
про шлих ра то ва. И гро бље је ра зо ре но, па је Краљ за кљу чио да ће и оно 
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мо ра ти да се по вра ти у ста ње пре ра за ра ња. Од Ва лан до ва гро бље је уда-
ље но 2 ки ло ме тра.

По сле гро бља Ње го во Ве ли чан ство са прат њом кре нуо је за Ко стур но, 
ко је се на ла зи на по ла пу та из ме ђу Ва лан до ва и Стру ми це. Иако се ни је 
зна ло да Краљ до ла зи, ипак се го то во це ло Ко стур но сле гло на глав ни 
друм и са че ка ло Кра љев ауто мо бил са оду ше вље ним по здра ви ма „Жи-
вео Краљ!“ Њ. В. Краљ от по здра вља и ула зи у цр кву. Пред сед ник оп шти-
не оба ве шта ва Кра ља ко ли ко је ово се ло по стра да ло. Стра да ло је око 
180 до мо ва, но ва шко ла и жан да р ме риј ска ста ни ца. Све је упро па шће-
но. На род већ три да на не сме да спа ва у ку ћа ма, ни у они ма ко је су 
на пу кле, јер се бо је но вих по тре са. Њ. В. Краљ да ру је 3000 ди на ра да се 
од мах да ду нај си ро ма шни јим док стиг не др жав на по моћ. Но вац при ма 
пред сед ник оп шти не, љу би Њ. В. Кра ља у ру ку и су зних очи ју за хва љу је 
и кли че: „Жи вео наш Краљ! Жи вео на мно га ље та!“

У раз го во ру са на ро дом Краљ се оба ве стио о не сре ћи ко ја их је за де си ла 
и обе ћао по моћ др жа ве. И ста нов ни ци ма Ко стур не Краљ је обе ћао да ће 
се до је се ни усе ли ти у но ве ку ће, бо ље од оних ко је су има ли.

По сле раз го во ра са на ро дом Њ. В. Краљ је кре нуо из Ко стур на за Стру-
ми цу.

СТРУ МИ ЦА

„У 12.40 Краљ са сво јом прат њом сти гао је у Стру ми цу. 
Ва ро ши ца је сва би ла оки ће на за ста ва ма. Од мах су па ли у очи тек 

по диг ну ти ша то ри и чер ге под ко ји ма на род жи ви. 
На ула зу у ва рош, Кра ља је са че као огро ман свет. На че лу на ро да 

је био пред сед ник оп шти не г. др Фи дан че вић и ди ви зи ски ге не рал г. Сте-
ва Ра до ва но вић. Чим је Њ. В. Краљ иза шао из ауто мо би ла, при сту пио му 
је ге не рал г. Ра до ва но вић и под нео му ра порт. По сле то га пред сед ник 
оп шти не Фи дан че вић одр жао је овај го вор:

„Ва ше Ве ли чан ство, тро ну ти сви из дна ду ше Ва шом бла го-
на кло ном па жњом за ове кра је ве, ја Вас у име гра ђа на гра да Стру-
ми це, ко ји су Вам нај о да ни ји по да ни ци, нај и скре ни је и нај вер ни је 
по здра вљам са – „До бро нам до шли“. Не сре ћа ко ја нас је сна шла 
би ће Ва шим до ла ском у мно го ме олак ша на, јер ви ди мо да се о на ма 
усрд но ста ра наш ве ли ки Го спо дар, ко ји је на глас о не сре ћи, ко ја 
нас је за де си ла лич но по хи тао и ти ме отво рио сва ср ца вер них гра-
ђа на ове ва ро ши.

Ја Вам Ва ше Ве ли чан ство у име гра ђа на из ра жа вам нај ду бљу 
бла го дар ност и кли чем: Да жи ви Њ. В. Краљ и ње гов уз ви ше ни вла-
да лач ки дом!“ Бур но кли ца ње из не ко ли ко хи ља да гр ла ори ло се на ула-
зу у Стру ми цу: „Жи вео Краљ! Жи вео Кра љев ски дом!“

За тим је пред сед ник оп шти не, са кме то ви ма, под нео Кра љу со и 
хлеб. Њ. В. Краљ при ма, а по сле то га при ма и ре фе рат у ко ме пред-
сед ник оп шти не опи су је ка ко је у Стру ми ци би ло за вре ме зе мљо тре са, 
ко ли ко има ште те и жр та ва. Из то га ре фе ра та се ви ди да у Стру ми ци 
ни је би ло људ ских жр та ва. Ра ње не су са мо три же не и јед но де те из се ла 
Ба њи це.

По сле то га се Њ. В. Краљ ру ку је са кме то ви ма и гра ђа ни ма, ко ји 
су Га све ви ше оп ко ља ва ли, та ко да је Ње го во Ве ли чан ство кроз гу сту 
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по вор ку ушао у ва рош Стру ми цу и про шао свим ње ним глав ним ули ца-
ма пе шке до са ме цр кве, пра ћен не пре кид ном гу стом по вор ком ко ја је 
бур но кли ца ла: „Жи вео Краљ!“ 

Ва ро ши ца је сва би ла оки ће на за ста ва ма. По це лој ва ро ши за па же ни су 
мно ги ша то ри и чер ге под ко ји ма на род са да жи ви. У Стру ми ци је стра-
да ло хи ља ду ку ћа, а 20 је пот пу но по ру ше но, па су ша то ри и чер ге је ди-
на за шти та од не вре ме на.

Ту код цр кве, ди ви зиј ски ге не рал г. Ра до ва но вић ре фе ри сао је Кра љу да 
су оба две вој нич ке ка сар не то ли ко про па ле, да се ште та на њи ма це ни 
на 300.000 ди на ра. 

Краљ је са ове уз ви ши це раз гле дао Стру ми цу и при ме тио да је већ по-
диг ну то 800 ша то ра, ко је је да ла ко ман да ар ми је из Ско пља. Оста ли ста-
нов ни ци, ко ји не сме ју да ста ну ју у ку ћа ма по ди гли су не што чер ги и 
ма лих скр пље них изби ца од да са ка, пло то ва и дру гог ма те ри ја ла, у ко-
ји ма са да ста ну ју.

Краљ је обе ћао на ро ду Стру ми це и окол них на се ља да ће им би ти об но-
вље не све по ру ше не ку ће и оста ле згра де, и да ће се до је се ни усе ли ти у 
но ве до мо ве, леп ше и си гур ни је од оних ко ји су им по ру ше ни. 

По сле ду жег раз гле да ња Стру ми це Њ. В. Краљ је са Сви том от пу то вао за 
Штип, Ве лес и Ско пље.“ 

ИС ПУ ЊЕ ЊЕ КРА ЉЕ ВОГ ОБЕ ЋА ЊА

Краљ је у пот пу но сти ис пу нио обе ћа ње ко је је дао на ро ду. Убр зо по сле 
ње го ве по се те у зе мљо тре сом за хва ће но под руч је до шла је вој ска са по-
треб ном опре мом и ме ха ни за ци јом и пред у зе ла све по треб не ме ре да се 
по мог не на ро ду и от кло не по сле ди це ра за ра ња.

У Ка ра ђор ђев цу су нај пре по диг ну ти вој ни ша то ри за ђа ке. У ша то ре су 
по ста вље ни ле жа је ви са сла ма ри ца ма и ја сту ци ма. Чар ша ви и ја стуч ни-
це су би ли бе ли као снег. Ће бад вој нич ка су би ла ву не на, де бе ла и то пла. 
Та да сам био уче ник пр вог раз ре да основ не шко ле и жи ви сам све док 
он да шњих до га ђа ња. Сви ђа ци су до би ли сво је сла ма ри це и би ли су оба-
ве зни да спа ва ју у ша то ри ма. Та кву бла го дет ни смо има ли код сво јих 
ку ћа.

По ред ша то ра је по ста вље на вој на ку хи ња. У ку хи њи је при пре ма на хра-
на за све ђа ке. За до ру чак смо до би ја ли чај или бе лу ка фу, вој нич ки хлеб 
са си ром или ко ба си цом или хлеб пре ма зан пек ме зом или пу те ром. Че-
сто је за до ру чак при пре ман оби лан су тли јаш. Ру чак и ве че ра су би-
ли бо га ти, уз оби лан до да так су тли ја ша. Хра ну је при пре мао Ми ха и ло 
Циц ми ло вић, се ља нин из Ка ра ђор ђев ца ко ји је у вој сци био ку вар. 

И у оста лим ме сти ма угро же ног под руч ја по сту пље но је на исти на чин. 
До би ли су исту по моћ као и Ка ра ђор ђе вац.

У це ло зе мљо тре сом оште ће но под руч је, по Кра ље вом на ло гу и о тро-
шку Др жа ве, до шли су зи да ри, те са ри и сто ла ри из це ле Ју го сла ви је. 
Они су зи да ли ку ће, по ста вља ли кро во ве и из ра ђи ва ли вра та и про зо ре 
уз по моћ вој ни ка. Др жа ва је за сва ку ку ћу обез бе ди ла креч, ка мен, ци-
гле, цреп из Ле сков ца и Ки кин де, и др ве ну гра ђу. До бро се се ћам да је на 
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цре по ви ма из Ле сков ца пи са ло „Ра фај ло вић и Бе јаз – Ле ско вац“. Др ве на 
гра ђа је до пре ма на из стру га ре у Др ва ру. 

Вој ни ци су се не се бич но за ла га ли и по ма га ли мај сто ри ма и на ро ду као 
да су гра ди ли соп стве не ку ће. Ра ди ли су свој ски од ју тра до мра ка и ус-
пе ли да се на род усе ли у но ве ку ће пре је се ни.

Се ћам се да је на шу ку ћу зи дао, зи дар и те сар, чи ча Ђу ро, ро дом из Цр-
не Го ре. По ма га ло му је сва ко днев но де сет и ви ше вој ни ка, за ви сно од 
по тре ба. Мно ги вој ни ци су по ред ње га на у чи ли да зи да ју и пра ве кров.

Све за на тли је су се хра ни ле са вој ском и спа ва ли у вој ним ша то ри ма.

Од го ва ра ју ће уста но ве и до бро твор не ор га ни за ци је из Бе о гра да и оста-
лих ме ста су из вр ша ва ле сво је оба ве зе пре ма сво јим мо гућ но сти ма и у 
мно го ме олак ша ле те жак по ло жај угро же ног на ро да. По моћ у оде ћи, 
обу ћи и хра ни је та да би ла до бро до шла си ро ма шном се о ском на ро ду. 

Усе ља ва ње у ку ће је би ло по сте пе но, за ви сно од то га кад је ко ја би ла за-
вр ше на.

Сеп тем бра ме се ца 1931. го ди не сви ста нов ни ци це лог ра зо ре ног под-
руч ја би ли су усе ље ни у сво је но ве ку ће. 

Краљ је одр жао обе ћа ње да то на ро ду од мах по до ла ску у угро же но под-
руч је. 

Бла же но по чив ши Краљ Алек сан дар I Ка ра ђор ђе вић Ује ди ни тељ, уби јен 
је у атен та ту у Мар се љу 9. ок то бра 1934. го ди не. Он је био пр ва жр тва 
Дру гог свет ског ра та. Са њим је уби је на Ју го сла ви ја.

Са Алек сан дром је уби јен и Луј Бар ту, ми ни стар спољ них по сло ва Фран-
цу ске. Он га је до че као у мар сељ ској лу ци кад је до пло вио бро дом „Ду-
бров ник“ у зва нич ну по се ту Фран цу ској. 

Те ло Бла же но по чив шег Кра ља је бро дом „Ду бров ник“ пре не то у Ју го-
сла ви ју и са хра ње но у Кра љев ској цр кви „Све тог Ђор ђа“ на Оплен цу. 

ШКОЛ СКА НА СТА ВА ЗА ВРЕ МЕ ЗЕ МЉО ТРЕ СА

Згра да шко ле је би ла озбиљ но оште ће на и у њој ви ше ни је мо гла да се 
др жи на ста ва. По сто ја ла је опа сност да се це ла згра да сру ши у слу ча ју 
не ког сла би јег по тре са, па је ко ми си ја од лу чи ла да се шко ла по ру ши и 
ози да но ва згра да.

На ста ва је одр жа ва на у ста рој шко ли ко ја ни је осе ти ла зе мљо трес, иако 
је гра ђе на у вре ме ну кад усло ви за град њу ни су би ли нај по вољ ни ји. Та 
ста ра шко ла се на ла зи ла на шљун ко ви том на но су де бљи не два де сет и 
ви ше ме та ра, па је то ве ро ват но раз лог што ни је оште ће на ни сру ше на.

Ста ра шко ла је има ла две учи о ни це, као и но ва шко ла. Око шко ле је био 
ди ван воћ њак, па смо ми ђа ци ужи ва ли у пло до ви ма ра зног во ћа. 

Кад је вре ме би ло ле по и сун ча но клу пе су из но ше не из учи о ни ца, па је 
сва на ста ва одр жа ва на у при ро ди, на све жем ва зду ху и уз цвр кут пти ца. 
Има ли смо сре ћу да су вре мен ски усло ви те школ ске го ди не би ли вр ло 
по вољ ни, те смо ве ћи део на ста ве од слу ша ли у при ро ди.
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ПРИЛОГ

Приказано је 12 карактеристичних слика из књиге Јеленка Михаиловића 
„Валандовске трусне катастрофе“. Књига садржи 54 слике.
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Кра јем ав гу ста за вр ше на је но ва школ ска згра да. У сеп тем бру смо на ста-
ви ли рад у но вој шко ли.
 

КА КО СМО ДО ЖИ ВЕ ЛИ РА ЗОР НИ ПО ТРЕС

Пре ма из ве шта ју Се и змо ло шког за во да на Та шмај да ну ра зор ни зе мљо-
трес се де сио 8. мар та 1931. го ди не у 1 час, 51 ми нут и 18 се кун ди.

Нај ве ћи број Ка ра ђор ђев ча на се на ла зио из ван сво јих ку ћа. По што ва ли 
су са оп ште ње вла сти да се уско ро оче ку је знат но ја чи удар од прет ход-
ног и на ре ђе ње да ни ко не сме да бу де у уну тра шњо сти згра да док се тај 
ра зор ни по трес не де си.

Ве ћи на ста нов ни ка су на пу сти ли сво је ку ће, по то ва ри ли по сте љи ну, де-
цу и ста ри је осо бе у во лов ска и коњ ска ко ла и од ве зли се из ван се ла, на 
уда ље ност око је дан ки ло ме тар. На ша ку ћа се на ла зи на 900 ме та ра уда-
ље на од се ла. Од на ше ку ће па пре ма бр ду Бан де ри, до под нож ја Бан де-
ре, про сти ре се по ља на ду жи не је дан ки ло ме тар. На тој по ља ни би ло је 
та да сто ти нак ко ла са по ро ди ца ма. На род је ди сци пли но ва но оче ки вао 
обе ћа ни ра зор ни по трес. 

И де сио се. Се и змо ло зи су би ли у пра ву, њи хо во пред ви ђа ње се об и сти-
ни ло.

Нај ве ћи део ку ћа су пот пу но сру ше не, а мно ге су де ли мич но по ру ше не 
или на пу кле. У ства ри, ни у јед ној ку ћи се ви ше ни је сме ло ста но ва ти, 
утвр ди ла је струч на ко ми си ја ко ја је уско ро из вр ши ла пре глед свих обје-
ка та. 

Ра до ван Ка ле зић, на се ље ник по ре клом из око ли не Да ни лов гра да, ни је 
имао ни ка квих ко ла, па је ра зор ни по трес до че као са по ро ди цом у дво-
ри шту сво је ку ће. Мар тов ска ноћ је би ла хлад на, па је ко лев ка са дво го-
ди шњим си ном Дој чи лом би ла у ку ћи. Пла ши ли су се да ће се де те пре-
хла ди ти, а и ра чу на ли су да не ће, ваљ да, баш те но ћи да се де си ра зор ни 
по трес. Ме ђу тим, де сио се. Ку ћа је сру ше на до те ме ља. Ко лев ка са Дој-
чи лом је по кри ве на ру ше ви ном и ни ко ни је ве ро вао да је пре жи вео, 
јер се ни је чуо ње гов плач ни ти ка кав дру ги знак ко ји би по ка зи вао да је 
жив. У пот пу ном мра ку ни је се мо гло при сту пи ти от ко па ва њу. У ра ну зо-
ру дво ри ште Ра до ва но ве ку ће је би ло пу но све та, су се ди, ро ђа ци и при-
ја те љи су се оку пи ли спрем ни да по мог ну. По че ли су да раш чи шћа ва ју 
ру ше ви ну. Ра до ван је бес по моћ но го во рио: „Не вре ди да га тра жи мо. Си-
гур но ни је жив. Чуо би се бар ње гов плач за ових не ко ли ко са ти да је мо-
жда жив“, го во рио је. Упор ност при су тих се ис пла ти ла. По сле не ко ли ко 
са ти раш чи шћа ва ња на шли су ко лев ку пре вр ну ту, а ис под ње је спа вао 
Дој чи ло, здрав, чи тав, без ика кве озле де. То је Дој чи лу при ча ла ње го ва 
мај ка Ми ли ца ви ше пу та. Он ми је ово по твр дио да нас, 8. мар та 2011. 
го ди не, на 80. го ди шњи цу ра зор ног зе мљо тре са. 

Ов де је по треб но до пун ско об ја шње ње. Ко лев ке су он да пра ви ли се о ски 
сто ла ри, од чвр стог др ве та, ја че и ве ће не го што је по треб но за ма ло де-
те. У оно вре ме је би ло ма ло кре ве та, па су ко лев ке би ле ду же и ши ре 
не го обич но да би у њи ма мо гло да спа ва де те ста ро сти до три го ди не. 
Ште де ло се на кре ве ти ма а и де ци је би ло бо ље. То је спа си ло Дој чи ла, 
као и срећ на окол ност да се ко лев ка пре вр ну ла и по кло пи ла га. 
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Дој чи ло Ка ле зић да нас жи ви у Бе о гра ду у на се љу Кне же вац, у ули ци 
Пр во бо ра ца 11.а. Има су пру гу, две кћер ке, два си на и де ве то ро уну ча ди.

Ми смо има ли ку ћу ве ли чи не у осно ви 8 х 12 ме та ра, ози да ну 1929. го-
ди не. Тих да на је мој мла ђи брат Ми лу тин био бо ле стан. Имао је не-
ко ли ко да на ви со ку тем пе ра ту ру и мо рао је да ле жи у кре ве ту. Спа ва ли 
смо но ћу у истом кре ве ту, он до зи да а ја до ње га. Отац Или ја и две мла-
ђе се стре, Дра ги ца и Бо го љу ба, су спа ва ли ис пред ку ће. Ја и Ми лу тин 
смо спа ва ли у со би, у кре ве ту, а мај ка Гра на је де жу ра ла по ред пе тро-
леј ске лам пе, на сто ли ци. Ми лу тин је за тра жио во ду. Мај ка је уста ла и 
по шла са лон че том во де ка на ма. Кад му је пру жи ла лон че осе тио се јак 
по трес, на та ва ну је не што ја ко тре сну ло и мај ка је то га тре нут ка ле гла 
пре ко нас да нас за шти ти. Убр зо је у ку ћу уле тео отац и пи тао ка ко смо. 
По трес је про шао, ку ћа се ни је сру ши ла, али су зи до ви по пу ца ли. Отац 
је су тра дан утвр дио да се од по тре са сру шио дим њак и то је био онај 
удар ко ји се чуо на та ва ну.

Струч на ко ми си ја је од лу чи ла да се на ша ку ћа по ру ши због ис пу ца лих 
зи до ва. На зад њем де лу ку ће оста ви ли су је дан тро у гла сти део у ћо шку. 
Да нас се, и по сле 80 го ди на, ја сно уоча ва раз ли ка из ме ђу ста рог тро-
у гла зи да ног ка ме ном у зе мља ном мал те ру там не бо је и но вог де ла 
зи да ног од истог ка ме на али у креч ном мал те ру све тле бо је. Сни мио 
сам тај де таљ за успо ме ну на ра зор ни зе мљо трес. 

ШТА СЕ РУ ШИ ЛО?

Ка ра ђор ђев ча ни су гра ди ли ку ће од ка ме на ко ји су до би ја ли из ру ше-
ви на ста рих тур ских ку ћа у Ка луц ко ву. Те тур ске ку ће су би ле гра ђе не 
од две вр сте ка ме на. Је дан ка мен је био пло част, сив ка сте бо је и вр ло 
по го дан за сла га ње и зи да ње. Дру ги ка мен је био бе ле бо је, не пра вил ног 
об ли ка и не по де сан за сла га ње и зи да ње, па су пра зни не у зи ду по пу ња-
ва не сит ним ка ме њем. Ве зи во при ли ком зи да ња је би ло бла то, чи сто а 
по не кад по ме ша но са пле вом.

Ку ће зи да не пло ча стим ка ме ном су из др жа ле ра зор ни по трес и ни јед на 
од њих се ни је сру ши ла. Од ја ког по тре са су сви ма зи до ви по пу ца ли па 
су мо ра ле да се по ру ше и уме сто њих ози да ју но ве. Ку ће од бе лог ка ме на 
су ско ро све пот пу но сру ше не. 

Би ло је ку ћа ко је су би ле гра ђе не од раз ли чи тих сла бих ма те ри ја ла. Оне 
су све по ру ше не.

Не ко ли ко на се ље ни ка из Бо сне су при ли ком до се ље ња до ве зли др ве ну 
гра ђу и од ње су на пра ви ли ку ће за ста но ва ње, шта ле за сто ку и плев не 
за сла му, се но и оста ле по тре бе. Ни јед на од тих гра ђе ви на ни је стра да ла 
од зе мљо тре са. Је дан од тих Бо са на ца је био и Пе тар-Пе ро Пи ли по вић, 
ко ји се до се лио са број ном по ро дич ном за дру гом, ов ца ма, кра ва ма,
во ло ви ма и гра ђом за ку ћу, шта ле за сто ку и оста ле по тре бе. Ње гов 93. 
го ди шњи син Ни ко ла ни да нас не зна ка ко је Пе ро до био то ли ко ва го на 
да све то пре ве зе. Имао је ве ли ку по ро дич ну за дру гу, па је и то по мо гло 
да до би је по тре бан број ва го на. Пе ро је био со лун ски до бро во љац па је и 
то си гур но ути ца ло на до де лу ва го на. 
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СЕ И ЗМИЧ КА ОСМА ТРА ЊА

За вре ме ра зор ног зе мљо тре са 1931. го ди не у по стра да лим сре зо ви ма 
ни је по сто ја ла се и змич ка слу жба осма тра ња. 

У Ва лан до ву је 1967. го ди не по че ла са ра дом се и змич ка ста ни ца. У њој 
је по чео да ра ди Пе тар Џо нов, ге о ме тар, ро дом из су сед ног се ла Пи ра ве. 
Жи вео је у Пи ра ви, а сва ког да на је од ла зио у Ва лан до во и, у 9 ча со ва, 
очи та вао по дат ке са мер них ин стру ме на та и те ле фо ном их са оп шта-
вао Ре пу блич кој се и змич кој оп сер ва то ри ји у Ско пљу. Пе тар је оти шао 
у пен зи ју, а слу жбу осма тра ња је пре у зе ла ње го ва кћер ка Ва лен ти на и 
оба вља је и да нас. 

Слу жба се и змич ких осма тра ња у Ма ке до ни ји је знат но уна пре ђе на. Сви 
се по да ци са мер них ин стру ме на та пре но се ауто мат ски у цен трал ну оп-
сер ва то ри ју у Ско пљу. У ства ри, све се и змич ке ста ни це у Ма ке до ни ји су 
по ве за не у је дин стве ни си стем и сви се по да ци ауто мат ски про сле ђу ју 
у Ско пље.

ПРЕ ГЛЕД НАЈ ВЕ ЋИХ ОШТЕ ЋЕ ЊА ЗГРА ДА, 
ЉУД СКИХ ЖР ТА ВА И СТО КЕ
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Срез дој ран ски

 1. Ва лан до во 249 50 299 299 100 2 5
 2. Пи ра ва 159 17 176 181 97 19 35
 3. Ка ра ђор ђе вац 104 18 122 127 96 --- ---
 4. Удо во 30 9 39 46 85 --- ---
 5. Гра дец 63 32 95 108 88 --- ---
 6. Ра бро во 20 4 24 29 83 --- ---
 7. Че сто во 13 6 19 22 86 --- ---
 8. Брај ков ци 24 31 55 58 95 --- ---
 9, Ба лин ци 21 13 34 40 85 --- 3
 10. Мар вин ци 31 17 48 53 90 --- 5
 11. Фур ка 84 31 115 121 95 --- ---
 12. Цр ни ча ни 20 3 23 26 88 --- ---
 Све га: 818 231 1049 1110 --- 21 48
Вред ност по би је не сто ке за цео срез 96.800 ди на ра.
Вред ност но во по диг ну тих и опра вље них згра да за цео срез 17.361.382. ди-
на ра
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 Срез ђев ђе лиј ски

 1. Кра ље во Се ло 86 30 116 118 98 7 3
 2. Ђа ват 11 37 48 65 74 --- 6
 3. Бог дан ци 71 101 173 276 63 --- ---
 4. Сто ја ко во 13 102 115 203 57 --- 1
 5. Ђев ђе ли ја 14 48 62 641 10 --- ---
 6. Да ви до во 24 34 58 60 96 --- ---
 7. Ми ров че 156 42 198 200 99 1 9
 8. Га бро во 29 28 47 50 94 --- ---
 9. Пе тро во 14 67 81 86 94 --- ---
 10. Ко ван ци 25 30 55 59 93 --- ---
 11. Ми лет ко во 19 13 32 34 94 --- 4
 12. Смо кви ца 60 35 95 103 92 --- 1
 13. Сер ме нин 55 39 94 105 89 1 5
 14. Коњ ско 36 67 103 107 88 --- ---
 15. Сте па но во 30 19 49 53 92 --- ---
 16. Не гор ци 61 103 164 169 97 --- ---
 17. Мр зен ци 33 25 58 62 93 1 3
 Све га: 738 810 1548 2400 --- 10 32
Вред ност по би је не сто ке за цео срез 15.950 ди на ра.
Вред ност но во по диг ну тих и опра вље них згра да за цео срез 9.109.769. ди на ра

Срез стру мич ки

 1. Ко сту рио 134 4 138 145 97
 2. Поп че во 14 17 31 45 55
 3. Ва си ље во 9 22 31 65 47
 4. Мур ти но 5 34 39 118 33
 5. Но во Се ло 1 32 33 180 18
 6. Стру ми ца 20 224 244 1494 16
 7. Бо си ље во 15 15 108 14
 Све га: 183 348 531 2154
Вред ност по би је не сто ке за цео срез ди на ра.
Вред ност но во по диг ну тих и опра вље них згра да за цео срез 1.329.330. ди на ра

 Срез неготински вард.:

 1. Де мир Ка пи ја 54 11 65 68 95 2
 2. Ко шар ка 28 11 39 44 90
 3. Би стре ни ца 5 68 73 113 64
 4. Пр жде во 3 98 101 185 55
 5. Ку ри ја 11 11 56 19
 6. Д. Ди сан 2 33 35 212 16

ПРЕ ГЛЕД НАЈ ВЕ ЋИХ ОШТЕ ЋЕ ЊА ЗГРА ДА, 
ЉУД СКИХ ЖР ТА ВА И СТО КЕ
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Срез стру мич ки

 1. Ко сту рио 134 4 138 145 97
 2. Поп че во 14 17 31 45 55
 3. Ва си ље во 9 22 31 65 47
 4. Мур ти но 5 34 39 118 33
 5. Но во Се ло 1 32 33 180 18
 6. Стру ми ца 20 224 244 1494 16
 7. Бо си ље во 15 15 108 14
 Све га: 183 348 531 2154
Вред ност по би је не сто ке за цео срез ди на ра.
Вред ност но во по диг ну тих и опра вље них згра да за цео срез 1.329.330. ди на ра

 Срез неготински вард.

 1. Де мир Ка пи ја 54 11 65 68 95 2
 2. Ко шар ка 28 11 39 44 90
 3. Би стре ни ца 5 68 73 113 64
 4. Пр жде во 3 98 101 185 55
 5. Ку ри ја 11 11 56 19
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 7. Не го тин вард. 32 32 496 6
 8. Ти мја ник 1 6 7 250 3
 9, Вој шан ци 2 2 70 3
 Све га: 93 272 365 1499 2
Вред ност по би је не сто ке за цео срез 3.500. ди на ра.

Вред ност но во по диг ну тих и опра вље них згра да за цео срез 1.045.716. ди на ра

 
УКУП НО 

 за све срезове
1832 1661 3493 7163 31 83

Вред ност по би је не сто ке за све сре зо ве 116.250. ди на ра.

Вред ност но во по диг ну тих и опра вље них згра да за све сре зо ве 28.846.197 ди-
на ра

ПРЕ ГЛЕД НАЈ ВЕ ЋИХ ОШТЕ ЋЕ ЊА ЗГРА ДА, 
ЉУД СКИХ ЖР ТА ВА И СТО КЕ
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 6. Д. Ди сан 2 33 35 212 16
 7. Не го тин вард. 32 32 496 6
 8. Ти мја ник 1 6 7 250 3
 9, Вој шан ци 2 2 70 3
 Све га: 93 272 365 1499 2
Вред ност по би је не сто ке за цео срез 3.500. ди на ра.
Вред ност но во по диг ну тих и опра вље них згра да за цео срез 1.045.716. ди на ра

 УКУП НО 

 за све срезове

1832 1661 3493 7163 31 83

Вред ност по би је не сто ке за све сре зо ве 116.250. ди на ра.

Вред ност но во по диг ну тих и опра вље них згра да за све сре зо ве 28.846.197 ди-
на ра
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THE EARTHQUAKE IN SOUTHERN SERBIA IN 1931

The paper describes the devastating earthquake with human losses 
which happened eighty years ago in Southern Serbia.

Catastrophic shake happened on 8th March 1931, at 51 minutes, 18 
seconds past 1 o`clock P.M. The period of the wave was 8 seconds. 
The quakes were so strong that the needles on the apparatus in the 
Seizmographic Institute in Belgrade were thrown-off. The earthquake 
was recorded by the most distant seizmographic stations on all five 
continents. The epicentre of the quake was in Greece.

The quake shook the great part of the Balkan penninsula, mostly Greece, 
southeastern part of Southern Serbia and part of the western Bulgaria, 
including Sofia. The places in Southern Serbia which sufferred most 
were Kavadar, Negotin na Vardaru, Demir Kapija, County of Dojran, 
County of Djevdjelija and the surroundings of Strumica. The most 
devastated was Valandovo in the County of Dojran.

The next day, early in the morning, the royal train arrived in Skoplje 
with His Majesty, King Aleksandar Karadjordjević followed by the 
President Mr. Petar Živković. The train proceeded towards south to 
the endangered area. The King came in order to be with his people, to 
perceive the extent of the destruction and to find out what kind of help 
was needed there and how it could be distributed.

In Demir Kapija, the King was welcomed by a huge crowd of people. The 
King personally made sure that the destruction was devastating and he 
had promised that they would receive the much needed help.

The next stop was in Udov, at the train station “Strumica“. As soon as he 
got out of the train, the King made sure that the earthquake had really 
been a catastrophic one. The train station was so damaged that it was 
expected to collapse after a next shake, even a light one. Many of the 
surrounding buildings were fallen or close to collapsing. The King was 
met by a huge crowd of people under the leadership of the president of 
the municipality, head of the county, a deputy and other leading men. 
The King looked up the ruins and he promised people that everything 
would be renovated at state’s expense and that all of them would be in 
new and better houses by autumn.

After Udov, the King visited the settled village of Karadjordjevac, then 
village Pirava, county place Valandovo, little town Furka and county 
place Strumica. In all of these places, the people greeted their King 
enthusiastically. In his talks with the people, the King would be telling 
them that all the damages would be compensated, all demolished houses 
would be pulled down to the ground and that new houses would be built 
and that everyone, by autumn, would be living in newer and better 
houses than before. Military commanders who escorted him were given 
orders that the people should immediately receive tents as a protection 
against bad weather.

The King left for Štip and further.

Immediately after the King`s departure, the army arrived to all of these 
places and started giving all the necessary help to the people. Soon, 
there came masons, carpenters and other handicraftsman for building 
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houses. From whole of Yugoslavia came building materials: bricks and 
roofing tiles came from Leskovac and Kikinda, wooden material came 
from Drvar, lime, nails and other material arrived from other places. 
A group of soldiers was assigned to each house. They were helping the 
artisans, learning the crafts in that way.

The King refused the international help stating that his country 
was strong enough to clear away the situation brought about by the 
damaging earthquake.

The King kept his promise. In the September of the same year, all of 
the demolished houses were renewed and the people moved into new 
houses which were better and more spacious than before.
The King fulfilled his promise.

THE EARTHQUAKE
IN SOUTHERN SERBIA 
IN 1931


