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смЕДЕРЕвсКА ЈЕсЕН  
оД ИзложбЕ ГРожђА До ПРИвРЕДНо-тУРИстИЧКЕ 

мАНИфЕстАЦИЈЕ

Привредно-туристичка манифестација Смедеревска је сен, ако се по-
зовемо на континуитет трајања, који је од прве манифестације организо-
ване крајем 19. века до наших дана прекидан већим или мањим паузама, 
спада међу најстарије привредно-туристичке манифестације на простору 
Србије. Прва изложба грожђа организована је као привредна манифеста-
ција. Током времена, посебно, након Другог светског рата у новонаста-
лим политичким, друштвеним, економским и културним условима она се 
још једном организује по први пут и добија нове садржаје, међу којима, 
временом почињу да доминирају они забавног карактера. Након 15 годи-
на паузе, 1988. године, организатори Смедеревске јесени успостављају 
континуитет са првом, која је, по њима, одржана 1888. године. Окосницу 
свих „Јесени“ чини изложба грожђа, вина и воћа која је само повод орга-
низаторима за друге садржаје уклопљене у друштвену и политичку климу 
и важеће културне обрасце.

Рад представља покушај да се прикаже историјат манифестације и 
како су политички, друштвено-економски, културни моменти у распону 
од сто година утицали на њу, као и покушај да се установи да ли у поједи-
ним периодима има елемената измишљања (изумљавања) традиције. Рад 
је заснован на новинским текстовима као основном извору података јер о 
поменутој манифестацији, према мом сазнању, не постоје писани извори 
друге врсте. 

Кључне речи: Смедеревска јесен, изложба грожђа, привредно-тури  -
стичка манифестација

Привредно-туристичка манифестација Смедеревска јесен, ако се позо-
вемо на континуитет трајања, који је од прве манифестације организоване 
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крајем 19. века до наших дана прекидан већим или мањим паузама, спада 
међу најстарије привредно-туристичке манифестације на простору Србије. 
Прва изложба грожђа организована је као привредна манифестација. Током 
времена, односно, након Другог светског рата у новонасталим политичким, 
друштвеним, економским и културним условима она добија нове садржаје, 
међу којима, временом почињу да доминирају они забавног карактера. 
Окосницу свих „Јесени“ чини изложба грожђа, вина и воћа која је само по-
вод организаторима за друге садржаје уклопљене у постојећу друштвену 
и политичку климу и важеће културне обрасце. Манифестација има и ка-
рактер амблемске светковине јер је њен идентитет грађен на привредној, 
географској и културно-историјској особености града и краја.

Рад представља покушај да се прикаже историјат ове манифестације и 
како су политички, друштвено-економски, културни моменти у распону од 
сто година утицали на њене циљеве и садржаје, као и покушај да се устано-
ви да ли у појединим периодима има елемената (изумљавања) измишљања 
традиције. 

Према мојим сазнањима, о Смедеревској јесени, осим новинских текс-
това, не постоје радови друге врсте, који се баве овом манифестацијом или 
да се она у њима помиње. Из наведених разлога, рад је заснован на подаци-
ма из новинских текстова, програма и билтена манифестације. Реч је о неде-
љним новинама које су у Смедереву излазиле пре „Глас Подунавља“ и после 
Другог светског рата „Наш Глас“, о Српским новинама које су излазиле у 
Београду и илустрованом листу за пољску привреду „Тежак“.

I

Постоје различити подаци о томе када је одржана прва „Смедеревска 
јесен“, односно прва изложба грожђа. 

Организатор манифестације, Скупштина општине Смедерево, је за го-
дину одржавања прве манифестације узела 1888. годину. Ово рачунање је 
започето 1988. године када је после 15 година паузе обновљена манифес-
тација. Те године проглашена је стогодишњица од приређивања прве „Сме-
деревске јесени“. Према непотписаном аутору текста „Прва ’Смедеревска 
Јесен’“, у Смедереву је у јесен 1888. године одржана велика купопродајна 
изложба воћа и пољопривредних производа, а до овог податка се дошло за-
хваљујући мемоарима смедеревског трговца и индустријалца Бранка Јефре-
мовића1.

1 Смедеревске недељне новине „Наш Глас“ 27. септембар 1988, стр. 2 ; Биографију сме-
деревског трговца и индустријалца Бранка Ж. Јефремовића приредио је његов син и она се 
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Прва послератна Смедеревска јесен одржана је 1960. године. Према 
новинским натписима, у Смедереву се по први пут организује једна таква 
манифестација. После ове, наредних година организоване су друга, трећа,... 
да би 1969. године аутор текста „времеплов кроз Смедеревску јесен“ изнео 
податак да је прва „Смедеревска јесен“ одржана 1889. године и да је о тој 
манифестацији писао и Бранислав Нушић у својим новинама2. Исту 1889. 
годину наводи и љубомир Петровић у својој књизи „Град Смедерево у срп-
ској историји и књижевности“ али не и одакле потиче овај податак3.

Истражујући историјат „Смедеревске јесени“ наишла сам на податак у 
Српским новинама за 1899. и илустрованом листу Тежак за исту годину да 
је у Смедереву те године одржана прва изложба грожђа4.

Према подацима из текста у гласнику Тежак за 1899. годину, у Смеде-
реву је од 26. до 29. септембра одржана Прва изложба грожђа и збор виног-
радара5. Изложба је организована на иницијативу руковаоца смедеревског 
лозног расадника а подржана од стране Министарства народне привреде, 
као и од Српског пољопривредног друштва и од виђенијих смедеревских 
виноградара. Отварању изложбе у смедеревској Гимназији присуствовао је 
и ондашњи министар народне привреде. 

Сматрам да на основу података изнетих у тексту гласника Тежак, годи-
на 1899. може да се узме као година када је одржана прва манифестација. 
Поред тога што се у тексту на неколико места истиче да је то прва изложба 
грожђа у Смедереву, аутор износи податак да се 1882. године у Србији поја-
вила зараза филоксером и да је најпре откривена у смедеревским виногра-
дима. Наредних година виногради су обнављани, односно подизали су се 
нови виногради са новом америчком лозом. У подизање нових винограда 
уложен је велики труд, који је дао резултате и године 1897. обновљено је 
10%, а 1899. било је већ 20% обновљених винограда. Приређивање излож-
бе је била прилика да се представе резултати смедеревских виноградара у 
обнови винограда и да се на збору виноградара размене искуства с другим 
виноградарима. За 1888. и 1889. годину, за сада, не постоје релевантни про-
верени подаци пошто приликом ишчитавања биографије Бранка Ж. Јефре-
мовића нисам наишла ни на један податак који би указао на то да ли је и 
када у Смедереву одржана прва изложба грожђа, а аутор текста који се пози-
ва на писање Бранислава Нушића не наводи које су то новине. У Смедереву 
је у току 1883. и 1884. године излазио Смедеревски Гласник, новине које је 

у рукопису налази у збирци Историјског одељења Музеја у Смедереву и до сада није публи-
кована.

2 „Наш Глас“ 16. септембар, Смедерево, 1969, стр. 8.
3 љубомир Петровић, Град Смедерево у српској историји и књижевности, Штампарија 

књижарско – издавачког завода „Напредак“, Панчево, 1922, стр. 24.
4 „Српске новине“ бр. 207, Београд, 1899; Илустровани лист за пољску привреду „Тежак“, 

бр. 42, стр. 331, 332; Тежак, бр. 43, Београд 1899, 338, 339, 340. 
5 „Тежак“, бр. 42, Београд, 1899, стр. 331, 332.
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уређивао Бранислав Нушић. Примерци ових новина нису сачувани, тако да 
их, поред године излажења, ово искључује као извор података.

Смедеревски виноградари су 1888. и 1889. године излагали своје сор-
те грожђа и вина, али не у Смедереву, већ у Београду и Нишу6, па постоји 
могућност да су старији аутори, грешком или намерно у недостатку других 
података, прву изложбу грожђа повезали с овим датумима.

Подаци до којих сам дошла упућују на то да се ова манифестација одр-
жавала спорадично. Након прве, следећа изложба грожђа у Смедереву при-
ређена је 1901. године. Следећи податак о изложби грожђа је из 1932. године 
у смедеревским недељним новинама „Наш Глас“7. У поменутим новинама 
два непотписана аутора текстова о изложби грожђа износе два различита 
мишљења. Према једном аутору, она се одржава сваке године, док према 
другом, изложбе су приређиване неколико пута пре и после ратова. 

Сам назив „Смедеревска јесен“ први пут се помиње 1960. године. До 
тада, односно до Другог светског рата, писано је о Изложби грожђа. Те 
1960-е користе се називи „Смедеревска јесен“ и „Смедеревска ревија“. На-
редних година устаљује се назив Смедеревска јесен.

II

Према расположивим подацима за три изложбе које су одржане пре 
Другог светског рата, укуључујући и прву, централни догађај представљала 
је Изложба грожђа и збор виноградара. Изложени производи су оцењивани 
од стране стручне комисије, а најбољи између њих су награђивани новча-
ним и другим наградама. Приликом прве изложбе, првог дана одржана је 
Свечана забава са игранком, а последњег дана изложбе приређен је банкет. 
У програм је била уврштена и посета винограду њ.в. краља Србије Алек-
сандра I на Плавинцу и приватним виноградима као и демонстрација рада 
са муљачом.

Циљ ових изложби је био да се широј јавности прикажу достигнућа 
смедеревских виноградара али и виноградара из околних места и да се на 
тај начин побољша продаја грожђа. На затварању прве изложбе, министар 
народне привреде је пожелео да се наредне године изложба повеже с про-
дајом смедеревског грожђа. О учинку прве изложбе грожђа у Смедереву у 

6 „Српске новине“ 21. септ. 1888; Исте, 28. мај 1889.
7 „Наш Глас“, бр. 70, 24. јул; бр. 79, 25. септембар; бр. 80, 02. октобар; бр. 82, 16. октобар, 

Смедерево 1932; На основу података прикупљених досадашњим истраживањем Смедерев-
ске јесени, Изложба грожђа у Смедереву није приређивана : 1900; од 1902. до 1913, 1922, 
1928, 1929, 1930, 1931, 1933, 1934. године. Под претпоставком да током Првог светског рата 
изложба није приређивана, нисам истраживала овај период.
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новембарском броју гласника Тежак стоји следеће: „Дознајемо да је ових 
дана појачан извоз грожђа из Смедерева у стране земље... Посредник за из-
воз грожђа била је трговинска Агенција у Будим – Пешти; а на сваки начин 
и изложба грожђа у Смедереву пронела је глас смедеревском грожђу“.8

О изложби грожђа приређеној 1932. године писано је као о смотри „над 
продуктима из наших винограда“, која има и васпитни и економски значај. 
Према аутору овог текста : „Снабдевена свим одличним примерцима грожђа, 
изложба не чини мало за васпитање потрошачких способности нашег света, 
као и за привлачење странаца од којих је до сада редовно зависила судбина 
нашег грожђа“9.

После Другог светског рата, приређивање изложбе грожђа бива само 
један сегмент у мноштву програма различитог карактера. Програм прве 
послератне манифестације организоване 1960. године постаје узор – шаб-
лон који се наредних година, све до данас, у неким својим деловима кори-
гује или му се додају нови садржаји. Манифестација се условно дели на 
привредни, спортски, културни, забавни део. Привредни део представља 
изложба грожђа, вина и воћа и осталих привредних грана општине и среза 
или округа. Акценат, бар формално и прокламовано је, на изложби грожђа. 
Други део манифестације има низ садржаја и програма спортског, забавног, 
културног карактера чија бројност, садржај и квалитет варирају од мани-
фестације до манифестације. Политичке, друштвено-економске и култур-
не прилике одређују учеснике, садржаје, а самим тим и потрошаче. Прву 
послератну „Смедеревску јесен“ организовао је Туристички савез Среза у 
сарадњи с Центром за културу и пропаганду и многобројним организација-
ма и предузећима, а с циљем да се искористе туристички потенцијали града 
и да се организовањем „специфичне смедеревске манифестације“ привуче 
велики број туриста. 

Циљ организатора је био да већ препознатљиву особеност краја по 
грожђу, вину и воћу искористе за промоцију самог града, истичући његов 
географски положај и културно-историјско наслеђе. То су, пре свега, поло-
жај града на Дунаву и културно-историјски споменик Смедеревска тврђава. 
Начин презентације, судећи према програму, био је организовање спортских 
и забавних садржаја на овим локацијама. Осим на овим локацијама, бројна 
спортска, забавна и културна дешавања била су организована по целом гра-
ду. У програмима забавног карактера учествовали су, у то време, популарни 
певачи и забављачи Радио Београда. Изложба грожђа, вина и воћа била је део 
Изложбе привредних достигнућа среза на којој су поред грожђа, вина и воћа 
били изложени и виноградарски трактор марке „Фергусон“, виноградарске 
справе и алати, разне врсте семења и садног материјала. Изложба је при-
ређена у новоподигнутој хали код железничке станице. Најбољи, односно 

8 „Тежак“ , 7. новембар 1899. г., Београд, стр. 359.
9 „Глас Подунавља“, Пред изложбом грожђа у Смедереву, бр. 70, 24. јул, Смедерево, 1932. 

г., стр. 1.
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најквалитетнији примерци воћа и грожђа су награђени дипломама. време-
ном се пољопривредна изложба и велики број дешавања сели у Смедеревс-
ку тврђаву као централно место дешавања. У складу с политичким тренут-
ком у којем се инсистирало на идеји братства и јединства и југословенства 
међу учесницима спортских такмичења, забавног програма и посетиоцима 
било је учесника из скоро свих република тадашње Југославије. У свечаној 
паради учествовали су индивидуални произвођачи, радници из индустријс-
ких и пољопривредних предузећа, туристички радници, пионири, што значи 
особе из скоро свих друштвених слојева и категорија становништва што је 
у складу са у то време прокламованом идејом једнакости. Наредних година 
програм се проширује историјским садржајима и преузимањем концепција 
неких других манифестација, на пример организовањем Смедеревске гита-
ријаде, штафете пионира.

После одржавања манифестације 1972. године наступа вишегодишња 
пауза. Манифестација је обновљена 1988. године. Према натписима у штам-
пи и званичном ставу организатора, обновљена је на стогодишњицу од ор-
ганизовања прве манифестације. Концепција манифестације је иста као и 
у претходном периоду (привредна-пољопривредна изложба, забавни про-
грами, културни садржаји). Многобројна дешавања у граду и Смедеревској 
тврђави као центру дешавања била су у духу некадашњих „Јесени“ и имала 
су за циљ да се врати интересовање за манифестацију. За ову прилику је спе-
цијално направљен туристички возић за обилазак града. У оквиру манифес-
тације организовано је такмичење младих ковача Југославије, четрнаесто по 
реду, као и такмичења Златни котлић Југославије. Ово је последња манифес-
тација која је окупила учеснике и из других република ондашње Југославије 
и која у називу својих програма носи префикс југословенски. Наредне 1989. 
године програм је још разноврснији, боље рећи шароликији. Манифеста-
ција је започела свечаним дефилеом са око 500 учесника. Пољопривредна 
изложба одржана је у Тврђави, а своје производе представили су „Годомин“, 
„воћар хладњача“, земљорадничке задруге из Осипаонице и Друговца, инди-
видуални пољопривредни произвођачи и пчелари. Организована је изложба 
и такмичење пекарских и угоститељских радника у ресторану „Парк“, као и 
Модна ревија, избор за мис Јесени, Куп Јесени у справљању рибље чорбе. У 
угоститељским објектима се у вечерњим часовима паралелно одвијао забав-
ни програм у којем су учествовали познати певачи тадашње естрадне сце-
не, који су наизменично певали у различитим локалима. На градском тргу 
је био програм КУД-ова. На неколико продајних пунктова у граду биле су 
постављене бачве с вином и зимница. Током деведесетих година задржава 
се шароликост програма у којем је, у забавном делу, најзаступљенији прог-
рам фолклорних група. У оквиру манифестације 1995. године је Фестивал 
фолклора Србије и Смотра аматерских КУД-ова, а 1996. године је Фести-
вал Републичких културно-уметничких друштава Југославије на којем су 
учествовала Културно-уметничка друштва из Србије и војводине. Некада 
„Златни котлић Југославије“ сада је „Златни котлић Смедеревске јесени“. У 
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неколико наредних година уприличена је туристичка презентација градова и 
региона Србије. Од 2000-те уводи се већи број програма који у свом називу 
имају префиксе етно и народно и чији садржај према схватању организатора 
има везе с традицијом : Етно изложба „Здраво да сте“, „Етно двориш-
те“ Фото Дунава, изложба народних рукотворина, Сајам старих заната 
и рукотворина, Сабор народног стваралаштва „Златне руке“, Етно пре-
зентација села, Етно презентација смедеревског краја, Веровања и обичаји 
народа српског, Такмичење здравичара. Забавни програм је мањег обима 
него у претходним периодима и чине га углавном два до три концерта од 
којих је један забавне, а други етно и народне музике, Техно журка, наступи 
КУД-ова. У овом периоду устаљује се и програм културно-историјске садр-
жине који се одвија у Тврђави. То је, пре свега, програм витешког братства 
СвИБОР и сценски прикази деспота ђурђа Бранковића и његове породице. 
До промене је дошло и у структури учесника пољопривредне изложбе. У 
претходним периодима произвођачи су излагали самостално или у оквиру 
земљорадничких задруга. Сада се производи излажу у оквиру сеоских мес-
них заједница. Свако село добија свој изложбени простор и у оквиру њега 
могућност за пољопривредну и етно презентацију. Организатори у оквиру 
села су представници месних заједница у сарадњи с удружењима жена и 
појединачним ентузијастама. Две године уназад, односно од 2005. године, 
етно презентација села је такмичарског карактера.

Манифестација има и свој вашарски део смештен у великом граду Сме-
деревске тврђаве, који се од осамдесетих година до данас усталио. Ту су 
рингишпили, шатре са храном и музиком, тезге са разноврсном робом. 

У тексту је већ указано на постојање различитих података о томе када је 
одржана прва Смедеревска јесен и поменути неки од утицаја, који су друшт-
вено-политичке и културне прилике имале на програме манифестације и 
структуру учесника у одређеном временском периоду. Разлике које постоје 
око датума организовања прве Изложбе грожђа представљају званичан став 
организатора, односно владајућих друштвено-политичких структура, кроз 
који се на најбољи начин рефлектују политичке, друштвено-економске и 
културне прилике у периоду од организовања прве послератне манифеста-
ције 1960. до 1972. и њеног обнављања 1988. године до данас.

Организатори прве послератне манифестације 1960. године су порица-
ли постојање везе или било какве сличности ове манифестације с Изложбом 
грожђа која је организована пре Другог светског рата. По њима, то је прва 
манифестација ове врсте у Смедереву. Према новинским натписима у сме-
деревским недељним новинама : „Од ове године почиње традиција карнева-
ла... Од 1. септембра ове године Смедерево ће добити једну традиционалну 
културну манифестацију...“10 Манифестација је трајала од 1. септембра до 2. 
октобра и носила је назив „Смедеревска јесен“, а у оквиру ње била је Сме-
деревска ревија која је започела отварањем изложбе грожђа, воћа и вина и о 

10 „Наш Глас“, бр. 277, 27. август, Смедерево, 1960. г., насловна страна.
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којој је писано као о првој прослави бербе грожђа. Те 1960-е године укинут 
је вашар који је одржаван у септембру с образложењем да је уз „сајмове, из-
ложбе, Смедеревску ревију и остале приредбе у Срезу постао економски не-
оправдана, а културно застарела манифестација“11. После овог периода пот-
пуног порицања постојања и везе са некадашњом изложбом грожђа, 1969. 
године је у истим новинама објављен чланак у којем се Изложба грожђа до-
води у везу с вашаром који је до 1960. године био организован у Смедереву. 
Текст чланка гласи: „Кажу да је прва „Смедеревска јесен“ одржана 1889. 
године. О тој манифестацији писао је Бранислав Нушић у својим новина-
ма. По свој прилици те године је почео вашар, који је постао традиција. 
Тај вашар се одржавао све до 1960. године са малим прекидима. Пре девет 
година је укинут због припрема за Смедеревску ревију“12. Текст представља 
признавање постојања манифестације и пре Другог светског рата, али не и 
било какву тежњу за успостављањем континуитета, већ пре настојање да 
се дистанцира и умањи њен значај повезујући је с вашаром, који је према 
напред наведеном, сматран културно застарелом и економски неоправданом 
манифестацијом. У тексту из 1972. године стоји да је „1959. г. Смедеревци-
ма пала на ум идеја да од вашара направе нешто боље и да тим бољим при-
вуку становнике других градова“13. На основу новинских текстова који су 
настали у овом периоду, почев од 1960. године, у Смедереву се по први пут 
организује оваква манифестација, али и сама изложба грожђа, она је уједно 
и традиционална али је и одраз напретка друштва и представља бољитак. 

У складу с тада владајућом идеологијом, она је у односу на вашар који је 
био симбол прошлости и другачијег друштвено-политичког уређења, била 
боља и напреднија. У ствари, она је представљала само један од начина на 
који су тадашњи носиоци структура власти настојали да се након друшт-
вено-политичких, економских и социјалних промена успостави социјална 
кохезија и промовишу нови обрасци друштвено пожељног понашања и де-
лања. Након вишегодишње паузе, организатори обновљене манифестације 
1988. године настоје да успоставе континуитет с првом организованом Из-
ложбом грожђа и организују јубиларну, стоту Смедеревску јесен. Ово се 
подудара с периодом започетих политичких превирања и „буђењем нацио-
налне свести“ подстакнутим од стране политичких елита из тадашњих ре-
публика и растућим економским и социјалним проблемима на простору та-
дашње Југославије. Она наговештава и процес ретрадиционализације који 
је у току деведесетих година захватио све друштвене слојеве. То повезивање 
с прошлошћу, када је реч о овој манифестацији, осим што се од тог периода 
рачуна број година од када је организована прва Смедеревска јесен, односно 
Изложба грожђа (100-та, 101... 120-а) није имало неких значајнијих имп-
ликација на програм манифестације, осим, што је већ поменуто у тексту, 

11 „Наш Глас“, 24. септембар, Смедерево, 1960. г., стр. 5.
12 „Наш Глас“ 16. септембар, Смедерево, 1969. г., стр. 8.
13 „Наш Глас“ 05. септембар, Смедерево, 1972. г., стр. 6.
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уврштавање програма који имају префикс етно, као и сценског програма са 
историјском тематиком у којем централно место заузима породица деспота 
ђурђа Бранковића и тенденцију да се неки од њих устале. 

На основу изнетих података и запажања о туристичко-привредној ма-
нифестацији Смедеревска јесен, сматрам да се може говорити о појави „из-
мишљања традиције“. Према Ерику хобсбому, чешћу појаву измишљања 
традиције можемо да очекујемо „онда када брза трансформација друштва 
слаби и разара друштвене обрасце за које су ’старе’ традиције биле ства-
ране, и када производи нове, за које те традиције нису применљиве...“14. 
Коришћење старих узора у нове сврхе, употреба старе грађе у конструк-
цији изумљене традиције новог типа за сасвим нове сврхе, непосредно ка-
лемљење нових традиција на старе су неки од најуочљивијих начина конс-
трукције измишљене традиције које наводи Е. хобсбом. Према овом аутору, 
„Значај измишљених традиција је још израженији када се (оне) појављују 
у рационалистичким покретима који су иначе били, може се рећи, према 
тим традицијама прилично непријатељски, и којима је недостајала серијски 
произведена симболика и ритуална опрема... што је – „случај социјалистич-
ких радничких покрета“15. Наведени пример појаве измишљања традиције 
у многочему одговара ситуацији у Југославији након Другог светског рата 
у којој се целокупан друштвено-политички и културни живот одвијао под 
окриљем Комунистичке партије, која је на различите начине и у различитом 
степену показивала нетрпељивост према прошлости, односно према разли-
читим видовима традиционалне културе, уз истовремено коришћење њених 
елемената и симбола када је то било у интересу промовисања новог друшт-
веног поретка и његовог друштвено-политичког естаблишмента. 

У случају Смедеревске јесени, та промоција одвијала се на нивоу Оп-
штине и Среза. Организатори су за своје потребе организовања нове, „спе-
цифичне“ смедеревске манифестације преузели као властити изум орга-
низовање изложбе грожђа, вина и воћа, и спојили с друштвено забавним 
елементима вашара. Организовање изложбе требало је да потврди општи 
напредак друштва, који је, према речима тадашњег председника Народног 
одбора Смедеревске општине „...из године у годину све већи“16.

14  Erik hobsbom, Terens Rejndžer /ur/, Izmišljanje tradicije, Biblioteka XX vek, Beograd, 
2002, 10.

15  E. hobsbom, T. Rejndžer /ur/, n. d., 413.
16 „Наш Глас“, 08. октобар, Смедерево 1960. г.
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SMEDEREVO AUTUMN FROM GRAPE EXHIBITION  
TO ECONOMIC AND TOURIST EVENT

Summary

The economic and tourist event dubbed the Smederevo Autumn, in view of the continuity of 
its duration – the first was held in the late 19th century and has lasted until the present with shorter 
and longer pauses, is one of the oldest economic and tourist events in the territory of Serbia. Over 
time, especially after world war Two and the new poliatical, social, economic and cultural climate, 
it was revived and new content was introduced, with entertainment increasingly getting into the 
forefront as time passed by. After a 15-year pause, in 1988, the organizers of the Smederevo Au-
tumn established continuity with the initial event which, according to them, was held in 1888. All 
Smederevo Autumns primarily focus on an exbition of grapes, wines and fruit, but this was only an 
excuse for the organizers to ntroduce other contents which reflected the social and political climate 
and the current cultural patterns.

This project is an attempt to present the history of this event and how it was affected by politi-
cal, social – economic and cultural moments within the span of one hundred years, as well as to 
determine whether certain periods contained elements of the fabricaiton of tradition. The project is 
based on press reviews as the basic sources of information, since there are no other written studies 
about the event in question, as far as I am aware.


