
ЉИЉАНА МАЛЕТИН-ВОЈВОДИЋ,
СПИСАТЕЉИЦА

"*МР ' "у*стану немам свој кутак за писа-~к ш ње. Углавном пишем кад отпу-~^Г тујем негде. Почело је тако
~Ш што је мој супруг Драган добио'Шг резиденс (боравак) у Рејкјави-

ку. Отишла сам с њим и размишљала шта
да радим, а он ми каже: „Почни да пишеш".
Имала сам отпор као и сви који су заврши-
ли књижевност, па воле то прво да проуче и
поставе себи неке критеријуме... Ипак, крену-
ла сам да пишем. А сада то најрадије чиним
у Матици. Многима је то чудно, посебно што
као студент књижевности нисам тамо често
одлазила, нити радила. Постоји та научна
читаоница Матичина, у којој влада мир. Баш
то у последњој књизи „Они који једу месо"
описујем, да је то нека оаза где људи ћуте
и раде, гЈЈеје атмосфера добра — прича спи-
сатељица*, Љиљана Малетин-Војводић, која
је захваљујући резиденцијама за уметнике
боравила у Норвешкој, Фипској, Гренлан-
ду, Француској и бројним другим земљама
истражујући њихову културу и бележећи је у
форми путописа и романа, попут „Норвешке
приче" „У егзилу", „Финска, земља калевале,
језераи сауна", „Патуљци и Хинербореја".- Писање је дуг процес и захтева барем
годину дана, тако да књиге наетану на путОг
вању као некн оквир, окосннца, а после их
дописујвм. Последња књига „Они који једу

месо" настала је на Гренланду, где смо супруг
и ја били месец дана. Искључиво Ескими
живе на том месту. Они су ти који једу сиро-
во месо, али то је игра речи и нису описани
у негативном контексту, мада он носи у себи
пејоратив јер они желе да их називају инуити,
што значи човек. Ту књигу сам, рецимо, напи-
сала у Паризу, у библиотеци Жорж Помпиду,
где сам такође имала месец дана боравка. И
пошто ми је то био трећи пут у Паризу нисам
толико обилазила град колико сам одлазила у
библиотеку, где се у 1 1 сати формирају редо-
ви студената који тамо одлазе да пишу или

користе интернет и за мене је то била инспи-
ративна атмосфера - објашњава Љиљана како
настају њене књиге, додајући да заправо рет-
ко користи грађу тих библиотека што је честа
претпоставка.- За ову претпоследњу књигу „Норвешка
прича", користила сам грађу у Матици срп-
ској, али иначе не користим, него ми одго-
вара атмосфера. У Србији људи можда нису
навикли да пишу у библиотекама, али у ино-
странству пишу. Рацимо, у Финској сам писа-
ла у библиотеци коју је пројекговао Алвар
Алто и ту ми је заиста било лепо. Иначе,
те библиотеке у иностранству су простори
у којима можеш попити кафу, прочитати
најновију штампу, сести с неким и поприча-

ти, нису тако уштогљене као код нас.
Занимљиво је да тамо срећем своје
бивше ученике и ученице који су сада
на докторским студијама,'па попијемо
кафу, попричамо и то је унело посебан
један моменат у моје одласке у Мати-
цу - прича Љиљана Малетин-Војводић,
мислећи на ученике Карловачке гимна-
зије којима је предавала и предаје књи-
жевност, са једнаком посвећеношћу у
приказивању дела, али и културе, моде
и уметности тог доба, баш као што то
чини у својим књигама имаголошки
истражујући неке друге земље, најче-
шће скандинавске.- Ако пишем роман који се дешава
у Норвешкој, онда тамо гледам искљу-
чиво њихове филмове и читам њихове

Зар не верују сви у патуљке?
Љиљана Малетин-Вој-

водић, пише и романе.
Први се дешава у Рејкјавику,
„Патуљци и Хилербореја*.- Исланђани верују у патуљ-
ке. Њихов министар пази да
аутопутеве не граде на ста-
ништима патуљака. Било је
занимљиво када је један Јапа-
нац стигао у Рејкјавик, исто
уметник, и требало је да му
нешто кажем о месту. Напоме-
нула сам да су они мало чудни
јер верују у патуљке, а он ме
је питао: Зар ти не верујеш?- с осмехом прича Љиљана
Малетин-Војводић.



књиге. Осим тога користим антрополошке
студије, доста одлазим у музеје, читам о
уметницима. Тако да је „Норвешка прича"
антологија њихових писаца који су објављени
у Србији, с тим што сам узела делове и Иси-
дориних писама из Норвешке, неке текстове
Виде Огњеновић и Љубише Рајића. Такође
доста причам с људима. Особе које тамо сре-
ћем углавном су уметници, па ми је и то јако
занимљиво јер они живе неким другим живо-
том, нема тих свакодневних проблема. Они су
сви доста неоптерећени јер живе од стипенди-
ја, углавном не раде, само се баве уметношћу,
тако да је њима чудно да овде неко и ради и
пише - објашњава Љиљана напомињући да је
људи радо позивају у своје куће и причају о
својој култури што јој пуно помаже у поима-
њу њиховог начина живота.- Мораш да упознаш човека и стога најви-
ше волим да одем код њих, мада некад није
лако задобити њихово поверење. Када јед-
ном одеш у њихов дом и видиш какав имају
однос према госту, где им стоје књиге, да
ли их читају, како се понашају према деци...
онда схватиш саму земљу. Туриста, нажалост,
види само спољашњост, грађевине - каже
Љиљана, наводећи нас на помисао да је тај
површан туристички приступ можда разлог
што се брзо враћамо старим навикама и веома

ретко покупимо лепе манире из неких дале-
ких земаља.- Кад се вратиш у овај живот за пола сата
будеш исти. Зато сам и писала те књиге, има
ту мало и педагошког, можда несвесно поку-
шавам и да кажем шта све знам, али основни
циљ, зашто сам почела да пишем, јесте жеља
да поделим с осталима и да им покажем да
постоји неки лепши начин живота, који ми,
зато што смо оптерећени немаштином и поли-
тиком, не можемо да препознамо. Сматрам
да је и то неки мој мали задатак и зато никад
нисам ни хтела да одем из земље. Волела бих
да овај простор учиним лепшим или онаквим
какав је био некада јер кад посматрам како
сад живе Норвежани, то је исто како су живе-
ли моји родитељи и како сам ја била васпи-
тана, у том смислу културе, социјалне бриге,
поштовања саговорника, поштовање сваког
човека без обзира на то чиме се бави - конста-
тује Љиљана Малетин-Војводић која тврди да
без путовања не би могла да живи и да стално

планира следеће путешествије. Ипак, кад оде
„тамо", одједном налази неке квалтете свог
живота овде.- Недостаје ми језик, култура ми је страшно
битна, одлазим у позориште, читам књиге,
гледам филмове и то ми је важно да буде на
српском језику (наше дело или преведно).
И мислим да овде могу јефтиније све то да
приуштим. Чак мислим да смо ми овде упуће-
нији од њих - сагледава Љиљана, отварајући
питање односа према националном и космо-
политском.- Мој однос према националном је више
локал патриотизам према Новом Саду, према
оном што је он био, према људима који се
још увек понашају као прави Новосађани...
или је мој патриотизам, одлазак, рецимо,
на Трибину младих, или Стеријино позорје
или Битеф, тамо се осећам лепо - објашњава
Љиљана, констатујући да данас постоји нова
генерација младих која у потрази за професи-
оналним остварењем у свету, губи идентитет
домовине.- То је једна нова генерација младих људи,
уметника, мада постоје и у другим професија-
ма, који су опседнути успехом, стипендијама,
путовањима, али мислим да превише скачу с
једног места на друго и да их та путовања не
оплемењују. После се често деси да се врате у

стереотипне животе и да је то
једна фаза одрастања. Међу-
тим, њима је много лакше.
Била сам у посети пријатељи-
ци из Лондона која је добила
20.000 евра да би фотографи-
сала нешто у Србији. Они има-
ју разлог зашто толико путују- закључује Љиљана, примећу-
јући да упркос себичним раз-
лозима за путовања, ти људи
ипак имају ширину која нама
често недостаје, у смислу при-
хватања различитости.- Постоје људи који се плаше
странаца, другачије културе,
баш зато што их нису упозна-
ли и мислим да је то велики
проблем. Постојали су неки
занимљиви пројекти амбасаде
Финске, Пољске и Норвешке
где су бирали средаошколце
који никада нису били у ино-
странству да посете њихове
земље и упознају кулуру, и то
је добро. Мени се дешавало да
неко мисли да не волим Срби-
ју уколико је критикујем или

пишем лепо о другој земљи. Али уметници су
увек у егзилу. Ако сувише припадаш и ако си
сувише прихваћен мислим да онда не можеш
бити прави уметник јер мораш бити сензиби-
лан, мораш осећати - објашњава Љиљана, која
верује да је путовање такође повратак себи.- На путовањима се враћам некој аутентич-
ности, могу да се суочим са собом, а овде не
могу због посла, проблема. Тамо имам време-
на и будем боља ја, племенитија. Та путовања
и писања су ми терапија - објашњава Љиља-
на, која ту терапију преноси и на радионице о
Финској и Норвешкој културу и књижевност
које организује за ученике Карловачке гимна-
зије, покушавајући да их учини сензибилни-
јим и емотивнијим, а уколико немате ту срећу
да сте ђак ове велике школе, нити времена
да провирите кроз тешка врата ових учиони-
ца, можете искусити просветитељску мисију
Љиљане Малетин-Војводић кроз њена дела.
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