Место предаје кључева 1867. године

Споменик на месту предаје кључева, рад вајара Михаила Пауновића, рељеф према цртежу А. Стефановића

Кнежевина Србија у другој половини 19. века започиње
активну спољну политику. У тренутку слабљења турске позиције
на Балкану, она постаје снажан центар борбе за коначно
ослобођење свих балканских народа од турске владавине. Кнез
Михаило врло вешто користи ове околности као и „наклоност“
великих сила које се боре за свој утицај на Балкану.
Заоштравању српско-турских односа допринеле су и
безбројне чарке до којих је долазило у Београду, а које су
кулминирале у лето 1862. године на Чукур чесми, на Дорћолу,

када је турски војник ранио српског дечака. Овај инцидент је
узбудио целу варош и довео до крупних војних интервенција
и бомбардовања Београда са калемегданске тврђаве.
Разарање Београда уз многобројне људске жртве, приморале
су конзуларне представнике великих сила да интервенишу
захтевајући мирно решење сукоба.
Овај догађај је знатно убрзао дипломатску активност кнеза
Михаила који тражи од Порте и турског султана коначно
решење турског боравка у Србији. Након обимне преписке
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Кнез Михаило (1865-67)
Стеван Тодоровић, уље на платну,
Манастир Крушедол
Prince Mihailo (1865-67)
Stevan Todorovic, oil on canvas,
Krušedol Monastery
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и слања мисија у Цариград и престонице европских
држава, кнез Михаило са српском делегацијом
одлази 1. априла 1867. године у Цариград, где
је дочекан са високим почастима и повољним
политичким решењем за Србију.
Средином априла кнез се вратио у Београд.
Његова упорност и тренутни однос снага великих
сила довели су до потпуног успеха ове мисије. Султан
му је у Цариграду уручио ферман (писмена царска
заповест, повеља) о предаји градова – Београда,
Смедерева, Шапца и Кладова.
Царски ферман је свечано обнародован на
Калемегдану, на десној страни главне алеје код улаза
из данашње Кнез Михаилове улице. Свечаности
су присуствовали српски верски и државни
великодостојници, представници великих сила,
српске и турске елитне војне јединице, грађанство
Београда и многобројне депутације Срба ван Србије.
За ту прилику подигнута је дрвена трибина украшена
цвећем, српским и турским заставама. На Теразијама,
Савамали и другим местима у вароши подигнуте су
цветне тријумфалне капије. Након свечаног доласка
кнеза Михаила, са трибине је прочитан на турском и
српском језику царски ферман. Уз звуке српске војне
музике која је одсвирала песму Дрино, водо хладна,
тада српску народну химну, уследио је врхунац
свечаности – симболична предаја кључева градова.
Кључеве је кнезу Михаилу предао београдски мухазиф
(војни заповедник) Али Риза-паша и тада је уз топовску
канонаду и звуке црквених звона са Саборне цркве
на тврђави поред турске заставе подигнута и српска.
Истовремено, на целом појасу око градских бедема
извршена је смена војника на стражарским местима.
Овај догађај овековечен је на цртежу Адама

Кнез Михаило са пратњом у Цариграду поводом предаје градова, 1867. године.
Prince Mihailo with an escort in Constantinople regarding the surrender of cities, 1867
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Рељеф са спомен обележија предаје кључева, вајар Михаило Пауновић према оригиналном цртежу А. Стефановића

Стефановића, значио је велики успех српске дипломатије
којим је отворена нова етапа у стицању потпуне државне
самосталности и међународног признања Кнежевине Србије,
које ће уследити на Берлинском конгресу 1878. године.
Повлачење турских посада почело је крајем априла, а 6. маја 1867.
године Србију су напустили и последњи одреди турске војске.
Спомен-обележје посвећено симболичној предаји кључева
подигнуто је на истом месту где је 6/19 . априла 1867. године
прочитан ферман турског султана Абдула Азиза, којим су
Београдска, Шабачка, Смедеревска и Кладовска тврђава од
стране Турске царевине предате на управу кнезу Михаилу
Обреновићу и српском народу.
Данашње спомен-обележје подигнуто је 1967. године
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поводом стогодишњице овог догађаја. Изграђено је у виду
каменог блока на којем је вајар Михаило Пауновић израдио
рељеф с представом предаје кључева према цртежу Адама
Стефановића, савременика овог догађаја.
Знаменито место – Место предаје кључева 1867. године
утврђено је за културно добро 1968. године.
Решењем ЗЗЗСКГБ бр. 860/4 од 22.12.1968.
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Place where The City Keys were
handed over to The Serbs in 1867

Цртеж А.Стефановића, свечана предаја кључева, 1876. / Drawing by A. Stefanovic, a formal handover of the keys, 1876

In the second half of the 19th century the Principality of Serbia Turkish rule. Prince Mihailo was using very skillfully these circumbegan with an active foreign policy. At the time of the weakening stances, as well as a ‘’favor’’ of major powers who were fighting for
of Turkey’s position in the Balkans, it became a powerful center of their influence in the Balkans.
the struggle for the final liberation of all the Balkan’s people from
Countless skirmishes occurring in Belgrade, culminated in the
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Турски официрски кор на челу са командантом београдске тврђаве Али Риза-пашом непосредно пред одлазак из Србије, 1867. године.
Turkish officer corps led by the commander of the Belgrade fortress Ali Riza Pasha immediately before leaving Serbia, 1867

summer of 1862 at the Čukur Fountain, in Dorcol, when a Turkish
soldier wounded a Serbian boy, contributed to the exacerbation
of the Serbian - Turkish relations. The incident stirred the whole
town and led to major military interventions and the bombing
of Belgrade from the Kalemegdan Fortress. The destruction of
Belgrade with numerous human casualties, forced the consular
representatives of the major powers to intervene, demanding a
peaceful solution to the conflict.
This event accelerated significantly diplomatic activity of Prince
Mihailo, who required from the Turkish authorities and the Sultan
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the final solution of the Turkish stay in Serbia. After extensive correspondence and many missions to Istanbul and the capitals of
European countries, Prince Mihailo with the Serbian delegation
went on April 1, 1967, in Constantinople, where he was welcomed
with high honors and a favorable political settlement for Serbia.
In mid-April, the Prince returned to Belgrade. His perseverance
and the current balance of major powers led to the complete
success of this mission. Sultan in Constantinople handed over to
Prince Mihailo the firman (imperial written order, charter) on the
surrender of cities - Belgrade, Smederevo, Sabac and Kladovo.

Београдске илустроване новине, број 1, 7. Јануар 1866.
Belgrade’s Illustrated Newspaper, No.1, January 7, 1866

The imperial firman was officially made public on Kalemegdan, on
the right side of the main avenue by the entrance from today’s Knez
Mihailova Street. The ceremony was attended by Serbian religious
and state dignitaries, representatives of major powers, of Serbian and
Turkish elite military units, citizens of Belgrade and many deputations
of Serbs outside Serbia. The wooden platform decorated with flowers,
Serbian and Turkish flags, was raised for this occasion. Floral triumphal
gates were erected in Terazije Square, Savamala and other places in
town. Upon the grand arrival of Prince Mihailo, the imperial firman
was read in Turkish and Serbian language. With sounds of the Serbian
military orchestra that played the song ‘’Drina, cold water’’, Serbian
national anthem of that time, followed a peak of the ceremony - the
symbolic delivery of city keys. The keys were handed over to Prince Mihailo by Belgrade muhazif (military commander) Ali Riza - Pasha and
then, with a cannonade and the sound of church bells from the Cathedral, on the fortress next to the Turkish was raised even the Serbian
flag. At the same time, the shift of soldiers on guard posts was made
in the whole area around the city walls.
This event immortalized in a drawing of Adam Stefanovic, meant
a great success of Serbian diplomacy with which a new phase in
gaining the full national independence and international recognition of the Principality of Serbia was open, which will follow at
the Berlin Congress in 1878.
The withdrawal of the Turkish corps began in late April and on
May 6, 1867 Serbia was abandoned even by the last detachment
of the Turkish army.
The memorial of the symbolic delivery of city keys was erected
at the place when on 6/19April, 1867, the firman of Sultan Abdul Asis was read. By the edict the fortresses of Belgrade, Šabac,
Smederevo and Kladovo were handed over to Prince Mihailo
Obrenović and the Serbian people.
The today’s memorial was erected in 1967, on the occasion of
the centennial of the historic event. It is a stone block on which
sculptor Mihailo Paunović carved a relief with representations of

the delivery of the keys, after the drawing by Adam Stefanović, a
contemporary to the event.
Site, Place where The City Keys were handed over to The Serbs in
1867, was established a cultural monument in 1968.
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