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„ЈЕФИМИЈИНИ ДАНИ“

1. Како је дошла иницијатива за организовање манифестације „Јефијини дани“?
У жељи да Трстеник добије једну културну манифестацију која ће имати
вишеструки значај за развој културе овог краја, у времену од 19. до 22. јуна 1971.
године у Љубостињи и Трстенику, одржаће се прва манифестација која се
посвећује жени ствараоцу и жени вечном мотиву људског стваралаштва. Овај град
и ова средина имала је ту част да се на њеном тлу створи једна од првих и
највреднијих песничких остварења подарених од руку жене ствараоца–Jефимије.
То име и њена прва песма нашој култури, која осим поетске вредности
представља и непроцењиву уметничку вредност, послужила нам је као повод да
приступимо припреми ове манифестације, која се подарује жени ствараоцу и жени
вечном мотиву за стварање дела велике уметничке вредности.
2. Резиме прве свечаности: њен садржај и намена;
Прва свечаност имала је за жељу да окупи све ствараоце жене и оне који се
инспирисашу тим племенитим људским бићем за стварањем дела уметничке
вредности. Саме свечаности трају четири дана, а који ће бити испуњени драмом,
поезијом, музиком, примењеном уметношћу и сликарством. Садржај саме манифестације обезбеђује потребу времена у коме живимо, представља нови квалитет
позива за стварање оних вредности које оплемењују душу човека.
„Јефимијини дани“, та својеврсна и јединствена манифестација, барем за сада,
представља позив за нова стваралаштва која су потребна нашем радном човеку и
која ће представљати саставни део свеукупне савремене личности.
3. Планови, перспективе свечаности;
Скромност првог програма ове манифестације представља главну одлику која ће
представљати гаранцију успеха. Манифестација полази од проверених вредности
и служи за подстицај и инспирацију новог стваралаштва. Јединственост саме
манифестације, пружа гаранције програмске обезбеђености, јер ти дани који се
посвећују свеукупној уметности човека писаних у име жене и од жене, представљају чистоту и део самих манифестација и сигурност њеног даљег живота.
Присуство хора „66 девојака“ из Шапца на овим свечаностима представља
младост и ведрину стваралаштва, Четврто вече посвећује се савременој љубавној
поезији. Носимо се мишљу да ово вече постане тематски традиционално, односно
да се „Јефијини дани“ завршавају љубавном песмом као најпунијој манифастацији
живота самог.
Порука манифестације је порука младости, порука новом стваралаштву, које
једног дана представља својину радног човека.
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