
ЉИЉАНА МАЛЕТИН ВОЈВОДИЋ 

 

 
интерактивна инсталација Е. Вурма, Берлин 

 

Љиљана Малетин Војводић је рођена у Новом Саду где је, на Филозофском 

факултету, завршила студије књижевности. 

Чланица је Српског књижевног друштва и Удружења књижевника Војводине. 

Пише романе, приповетке, есеје и тзв. уметничке књиге/ књиге уметника. 

Бави се концептуалном литературом, имагологијом, скандинавском 

књижевношћу и културом (Шведска, Норвешка, Финска, Исланд, Јапан) и женском 

визуелном уметношћу. 

Од 2006. учествује у различитим интернационалним резиденцијалним пројектима 

за писце и културне раднике у Јапану, Русији, Аустрији, Шпанији, Португалији, 

Француској, Латвији, Финској, на Исланду, Гренланду, у Шведској, Финској и у 

Норвешкој. 

Награђивана је за свој књижевни рад (Награде Андра Гавриловић и Милутин 

Ускоковић), организацију и учешће у културним пројектима у земљи и 

иностранству (Министарство иностраних послова Аустрије и Финске, Амбасада 

Норвршке и Финске, Министарство образовања Србије, норвешка литерарна 

агенција НОРЛА, ЕУ Јапан Фест из Токија и Фондација Нови Сад 2021, Градски 

секретаријат за културу Новог Сада и др). 



Предаје књижевност у Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима где је 

организовала културолошке радионице (предавачи: А. Гаталица, И. Маројевић, 

И.Ђурић Пауновић, Д.Ђурић и др.) и гостовање водећих српских писаца и 

критичара (Д. Великић, И. Димић, А. Гаталица, С. Басара, С.Тишма, М. Павић, 

Д.В.Тодоресков, Г. Божовић, С.Тешин и др), догађаје које је званично подржала 

организација Печа куча из Токија. 

Текстове објављује у књижевним часописима и магазинима (Поља, Летопис 

Матице српске, Нова мисао, Свеске, Интеркултуралност), дневним новинама 

(објавила преко 50 путописних и критичких текстова за дневни лист Данас 

(рубрика: Живот) и онлајн (Хипербореја, П.У.Л.С.Е, Proza.ba, Плезир, 

Супервизуелна) 

и др). 

Живи у Новом Саду. 

 

ОБЈАВЉЕНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
Романи: 

• Скрик, Артмедиа принт, Нови Сад, 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dxav4UzyQ1A 

• Они који једу сирово месо (Mediterran publishing, Нови Сад, 2013) 

https://www.delfi.rs/_img/artikli/2013/10/oni_koji_jedu_sirovo_meso.pdf 

• У Егзилу (Прометеј, Нови Сад, 2011) 

http://www.prometej.rs/wp-content/uploads/2017/03/U-egzilu.pdf 

• Исландски бедекер: Патуљци и Хипербореја (Мала велика књига, Нови 

Сад, 2008), грант почасног конзулата Исланда у Београду 

 
Имаголошке публикације: 

• Слика Шведске у српском друштву (Артпринт, Нови Сад, 2017) 

• Финска земља Калевале, језера и сауна (Прометеј, Нови Сад, 2011), 

грант Амбасаде Финске у Београду и Министарства иностраних послова Финске 

http://www.prometej.rs/wp-content/uploads/2017/03/finska.pdf 

• Норвешка од Бјернсона до Кнаусгора (Орион спирит, Нови Сад, 2016), 



грант норвешке литетарне агенције НОРЛА 

• Норвешка прича (Прометеј, Нови Сад, 2013), грант Амбасаде Норвешке 

у Београду 

http://www.prometej.rs/wp-content/uploads/2017/05/norveska-prica.pdf 

 

Концептуалне књиге: 

• Прустове мадлене у супермаркету (Артпринт, Нови Сад, 2016) 

• Vanishing homes (First edition, Нови Сад, 2016), енглески језик 

• Instruction as writings, First edition, Нови Сад, 2017, енглески језик 

(уметничка књига, без ИСБН-а) 

 

Преводи на енглески језик: 

• Those who eat art meat (Артпринт, Нови Сад, 2016), грант Покрајинског 

секретаријата за спорт и омладину у Новом Саду 

 

Е-издања на Амазону: 

• Dwarwes and Hyperborea, Amazon kindle, 2015. енглески језик 

• Instruction as writings, Amazon kindle, 2015, енглески језик 

 

Коауторка: 

• Љиљана Малетин, Зоран Мићуновић, Дејан Ђурђев, Карловачка гимназија, 

Прометеј, Нови Сад, 2010. 

 
Заступљена у збиркама/ изборима/ зборницима: 

• Аrtist’s Book Yearbook 2018-2019, Impact Press, The Centre for Fine Print 

research University of West of England, Bristol, 2017. 

• Црте и резе 7 (избор Гојко Божовић, Мирко Демић), градска библиотека 

Свилајнац, Свилајнац, 2016. 

• Ladies Diary of change, active ladies in piece dialogue, Новосадска 

новинарска школа, The German Marschal Fund, 2013. 



• Црте и резе 5 (избор Гојко Божовић, Мирко Демић), градска библиотека 

Свилајнац, Свилајнац, 2012. 

• Pitchwise, зборник поезије и кратке прозе, Fondacija Heinrich Boll, Сарајево, 

2012. 

• Међај, Народна библиотека Ужице, Ужице, 2009. 

• Отисци срца планете (приредили Давид Албахари, Михајло Пантић, Васа 

Павковић), Беографити, 1995. 

 

• На албански језик је преведена њена прича Шћипе Меровци жели да постане 

мој пријатељ у оквиру међународног пројекта Ladies Diary of change, 

Новосадске новинарске школе и Маршаловог фонда 2013. године. 

 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ УМЕТНИЧКИ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ ПРОЈЕКТИ: 

• Гунархаус, резиденцијални центар Удружења писаца Исланда, Рејкјавик, 

2020. 

• ЕУ Јапан Фест комитет из Токија и Фондација Нови Сад европска престоница 

културе 2021, истраживачки пројекат Токио, Јапан, 2019. 

• Гунархаус, резиденцијални центар Удружења писаца Исланда, Рејкјавик, 

2019. 

• Национални центар за савремену уметност и Министарство културе Русије 

(НЦЦA, Ст. Петербург, Русија, 2018. 

• Q21, Кварт музеја и Министарство иностраних послова Аустрије, Беч, 

Аустрија. 2018. 

• ЕУ Јапан Фест комитет из Токија и Фондација Нови Сад европска престоница 

културе 2021, истраживачки пројекат Токио, Јапан, 2018. 

• Еро Нелимарка музеј, Финска, 2016. 

• Кућа Фриде Хансен и Културни центар Ставангер, Ставангер, Норвешка, 

2015. 

• Културни центар УСФ Верфтет, Берген, Норвешка, 2013, 2014/2015. 

• Културни центар Епидемија уметности, Гетеборг, Шведска, 2014. 



• Уметничка кућа Месен, Олвик, Норвешка, 2013. 

• Музеј Упернавик, Упернавик, Гренланд, 2010. 

• Кућа писаца, Вентспилс, Вентспилс, Латвија, 2009. 

• Родригез Амат фондација, Лес Оливес, Шпанија, 2008. 

• Образ фондација за уметност и науку, Еворамонте, Португал, 2007. 

 

НАГРАДЕ: 
 

Награђивана за литерарни рад: 

• Награда Андра Гавриловић, 2016. 

• Награда Милутин Ускоковић, 2009. 

 

Награђивана за менторски рад и организацију и вођење културолошких 
радионица: 

• Првом, другом и трећом наградом Министарства просвете и науке Републике 

Србије за вођење креативних културолошких радионица и менторски раду области 

књижевности (2008, 2009, 2010, 2015, 2018, 2020) 

 
Награђена културним грантовима: 

 

• Министарство иностраних послова Аустрије (Кварт музеја, Беч, 2018) 

• Министарство културе Русије (Ст. Петербург, 2018) 

• Министарство иностраних послова Финске и Амбасаде Финске (2011) 

• Амбасада Норвешке у Београду (2013) 

• Норвешка владине организација за промоцију књижевности НОРЛА (2016) 

 
Награђена интернационалним стипендијама: 

 

• Истраживачки грант Комитета ЕУ Јапан Фест из Токија и Фондације Нови 

Сад ЕПК 2021 у Јапану, 2019. 



• Истраживачки грант Комитета ЕУ Јапан Фест из Токија и Фондације Нови 

Сад ЕПК 2021 у Јапану, 2018. 

 

Награђена резиденцијалним стипендијама: 
 

• Кућа Фриде Хансен и Културни центар Рогаланд, Ставангер, Норвешка 

(2015) 

• Културни центар УСФ Верфтет, Берген, Норвешка (2012/2014-2015) 

• Кућа писаца, Вентспилс, Латвија (2008/2009) 

• Музеј Упернавик, Упернавик, Гренланд (2010) 

 

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ: 
 

• Пројект менаџер пројеката Етика и савремено друштво и Улоге човекове у 

савременом друштву, подржаних од организације Печа Куча из Токија, Карловачка 

гимназија, 2019. и 2020. 

• Коауторка пројекта под покровитељством Градског секретаријата за културу 

 (Књижевна јесен_Нови Сад, 2017, 2018, 2019/20. године) 

• Ауторка пројекта Добитници НИН-ове награде у Карловачкој гимназији 

(модерација сусрета с награђеним ауторима: Д. Великић, И. Димић, А.Гаталица, С. 

Басара, С.Тишма, М. Павић, В. Пиштало) 2010-2017 

• Ауторка пројекта и руководилац креативних имаголошких радионица под 

покровитељством Амбасаде Финске у Београду: Култура Финске у Карловачкој 

гимназији (2011) 

• Ауторка пројекта и руководилац креативних имаголошких радионица под 

покровитељством Амбасаде Норвешке у Београду, Култура Норвешке у 

Карловачкој гимназији (2013) 

• Коауторка акредитованог семинара Примена ИКТ у настави (ЗУОВ, 2014-

2016) 

• Учесница међународног пројекта под покровитељством Делегације ЕУ у 



Србији и Министарства културе Србије (Култура медијске писмености, пројекат и 

студијско путовање у Беч, Љубљану и Братиславу, 2016) 

• Учесница међународног пројекта у организацији ГТЗ-а из Немачк 

(Ненасилна комуникација, 2009) 

• Учесница међународног пројекта Центра Зуроф из Израела (Холокауст и 

књижевност, 2008) 

• Учесница међународног пројекта Новосадске новинарске школе (Дневник 

женских промена, Нови Сад, Приштина, Солун, Погорица, 2015) 

• Учесница и једна од носилаца активности пројекта под покровитељством 

Покрајинског министарства за спорт и омладину (225 година Карловачке гимназије, 

2016) 

• Ауторка пројекта под покровитељством Покрајинског министарства за 

 образовање (Језици и културе у Карловачкој гимназији, 2017) 

 

САРАДЊА У ЧАСОПИСИМА: 
 

• Радове објављује у часописима (Поља, Летопис Матице српске, Свеске, 

Нова мисао, Интеркултуралност, Београдски књижевни часопис), у дневним 

листовима Данас, Дневник и онлајн (Хипербореја, П.У.Л.С.Е, Proza.ba, 

Супервизуелна, Плезир), публикацијама у вези са визуелном културом (Дунавски 

дијалози).  

• Преко 50 путописних и критичких текстова објавила за дневни лист Данас 

 (рубрика: Живот). 

 

Избор: 

http://www.skd.rs/ljiljana-maletin-vojvodic/ 

https://polja.rs/wp-content/uploads/2019/09/Polja-518-PRINT-207-211.pdf 

http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_494_4/ljiljana%20m%20vojvodic.pdf 

http://polja.rs/2013/479/attachment/479-16-2/ 

http://strane.ba/author/ljiljanamaletinvojvodic/ 

https://issuu.com/zavodzakulturuvojvodine/docs/interkulturalnost_7 



https://pulse.rs/tag/ljiljana-maletin-vojvodic/ 

https://www.vesti.rs/Kultura/Emotivni-nomadizam-Fride-i-Isidore.html 

https://hiperboreja.blogspot.com/search?q=ljiljana+maletin+vojvodic 

https://issuu.com/plezir/docs/plezir__74_novembar/72 

 

 

ИЗВОДИ ИЗ КРИТИКА 
 

ПИСАЛА ЈЕ ДА БИ СЕ САЧУВАЛА... 

О роману Скрик Љиљане Малетин Војводић 

Љиљану Малетин Војводић упознали смо као романсијерку и ауторку путописа, при 

чему у оба наведена жанра ауторка не крије своју фасцинираност Скандинавским 

земљама. Наслови њених књига Они који једу сирово месо, Исландски бедекер – 

Патуљци и Хипербореја, али и монографије Носталгија за Севером – слика 

Шведске у српској култури, Норвешка од Бјернсона до Kнаусгора, Норвешка прича 

и Финска, земља Kалевале, језера и сауна, то недвосмислено доказују. С друге 

стране, између путописне и романсијерске књижевности код ове списатељке не 

може се увек повући јасна граница. И то је квалитет који прозу Љиљане Малетин 

Војводић недвосмислено обогаћује, дајући путописима елементе радње, развијену 

фабулу и ликове, док њени романи обилују информацијама и импресијама као 

елементима путописне форме. 

Најновији роман, назван Скрик, наставак је ове важне и динамичне синтезе, како по 

месту/местима одигравања унутрашње радње (норвешки градови), тако и по процесу 

испитивања савремених уметничких садржаја којима се главна јунакиња Јул бави. 

Kомпозиционо, ауторка се одлучује за прстенасту композицију романа – причу 

унутар приче. Јул је, заправо, продукт списатељских напора Милоша Рељина, 

ненадано награђеног писца, који себе доживљава као аутсајдера и који, инспирисан 

позивом да борави у Норвешкој, „рађа“ Јул, смештајући је управо тамо где би он 

требало да се нађе. Док он на крају своје, оквирне сторије, бежи из простора који га, 

под налетима сећања и преживљених траума, гуши, дотле се у централној причи Јул 

хвата у коштац са простором у којем се затиче, са становницима уметничке 



резиденције, која то и није у правом смислу речи, односно, са људима које ће све до 

краја доживљавати као странце, коначно, са својом усамљеношћу и менама у 

расположењу и тренуцима инспирације.  

Запретена између жеља (да борави у Норвешкој и напише књигу у најпознатијим 

светским визуелним и концептуалним уметницама) и ситуације у којој се налази 

(неадекватни услови за рад, равнодушне колеге, пасивна норвешка природа), Јул 

настоји да помири вишегласје које носи у себи, да буру на емотивном плану коју 

носи преточи у креативну енергију, што повремено резултира криком. На 

формалном плану, ова унутарња превирања огледају се у кратким реченицама и 

пасусима, у брзом преласку с једне теме на другу, у смени унутрашњег монолога и 

персоналне приповедачке ситуације, које ауторка вешто користи да дочара драму 

једног бића 

(др Драгана В. Тодоресков, поговор роману Скрик) 

 

Скрик Љиљане Малетин Војводић 

Љиљана Малетин Војводић је уметница чија дела конструишу комплексан 

мозаик жудње за потврдом светова из читалачког искуства и сопствених 

фантазми о далеком и недодирнутом. Кроз своје романе: Патуљци и Хипербореја 

(2008), У егзилу (2011), Они који једу сирово месо (2013) она је исцртавала 

зачудну и сензибилну путописну кривуљу, од европског латинског југа, Шпаније 

и Португала, преко Амстердама, до прозрачне егзотике севера: Исланда, 

Норвешке и Финске, губећи се, искрено и намерно, у чежњи за урањањем у 

Страно. Иронијски, та потреба за трансформацијом би проклизнула у осећање 

изгубљености у сусрету са Странцима. То су они у чијим се вербалним исказима, 

а још више у невербалној експресији, крију несхватљиви појмови, поступци и 

неписана правила, те путника „одавде“ стално подсећају на сопствену Другост, 

која није предност, већ знак упозорења да идентификација са Страним 

представља само болну илузију. И сваки пут тако. Жудња за непознатим ипак 

никада не престаје, разлива се у стратегије да се оде, све промени, открије и живи 

тамо где је све другачије него „Овде“. И следи одлазак, узбуђење, страховање и 

очекивање да се сањано трансформише у (ино) страну реалност, све до спознаје 



да је немогуће досегнути властиту имагинацију у реалном искуству, јер је Други 

флуидан, непрестано се мења, измиче и збуњује, у културном, социјалном и 

духовном смислу. (др Јована Реба, поговор награђеној приповеци Скрик (Награда 

Андра Гавриловић, Нови Сад, 2018.) 

 

Хиперборејство као судбина 

Подразумева се да повратак у познати свет, често подједнако неразумљив и 

надреалан, не може у потпуности да реконструише некадашњу персону 

нараторке, па су тако, након напуштања Гренланда, прве социјалне интеракције 

са много блискијим северњацима, Данцима, неки вид конфликта. Колонистичке 

претензије, добре намере и одређени вид презира богате, високо развијене 

цивилизације према „примитивној” заједници коју није успела да асимилира за 

ауторку су сада јасно видљиви у данском тумачењу политичке историје 

Гренланда. Управо у Данској, када је Гренланд већ с ону страну, показује се 

утицај искуства Севера. Додир са изразито удаљеним, страним обликом живота, 

трајно мења оптику и доводи у питање општеприхваћене цивилизацијске норме. 

Али то се, као и увек, догађа тек када се удаљимо. То не значи да нараторка у 

било ком тренутку боравка у земљи оних који једу сирово месо доводи у питање 

своју културну позадину – нема вапаја или програмских потрага за 

„аутентичним“ животом. Свест о промени и свест о значају овог искуства, у 

неизбежном суматраистичком кључу, долазе тек када се она и њен пратилац 

приземље на сигурно европско тло, још увек далеко и од полазишта и од 

одредишта. 

Тиме дотичемо важну тему која заокупља Љиљану Малетин Војводић. Оно што 

остаје путницима, неукорењенима и емигрантима из географских или кутурних 

простора свакако је суматризам. Могућност да се и у егзистенцијалном 

детерминизму живи многоструко, у признању да смо заправо другде, 

непоправљиво удаљени и блиски у истом тренутку, следећи мистичне координате 

наше унутрашње мапе. Зато се и овај роман завршава само назнаком повратка, 

јер повратка и нема. Има само сеоба. (др Маја Рогач, Поља, Нови Сад, 2013.) 

http://polja.rs/2014/486/attachment/486-27/ 



 

Они који једу сирово месо Љиљане Малетин Војводић 

Путању Црњанског по чудесним земљама Севера пратила је српска 

списатељица Љиљана Малетин Војводић. Ауторка неколико некласичних водича 

"Патуљци и Хипербореја", "Норвешка прича", "Финска, земља Калевале, језера и 

сауна" није се зауставила у Исланду, као што би многи очекивали, док није 

дотакла северну "ивицу земље", Гренланд и представила нам га у свом 

путописном роману "Они који једу сирово месо". Ово дело настало је за време 

њеног боравка у граду Упернавику и приказује ход по најсевернијим тачкама 

земље, а уједно и путовање кроз најудаљеније слојеве њене интиме. 

"Они који једу сирово месо" највише подсећа на њен претходни роман "У егзилу 

(или интимни водич кроз Португалију, Каталонију и Амстердам)". Сусретом са 

другом цивилизацијом, њеном културом и обичајима, почиње дијалог између 

оног што се види споља и оног што се дешава унутра. Пошто је највише радова 

посветила описима удаљених земаља које је посетила, Љиљана Малетин 

Војводић профилисала се као писац путописа. "Пишући о свим тим странцима, 

јасније видим себе, своје могућности и ограничења. Зашто је, уосталом, Пекић 

одабрао егзил? Или Киш?" Писац у изгнанству истражује пространства, гледа 

другим очима на свој дом и губи се у туђини не би ли се поново пронашао. 

Позиција преиспитивања себе, своје прошлости и традиције натерала је 

списатељицу да оде на сам крај света, где она, међутим, не доживљава 

просветљење, већ се још више губи јер се пред њом отвара слика која у себи носи 

контрасте лепог и страшног. (Весна Радун, Култура, Б92, 2013.) 

https://www.b92.net/kultura/dokolica.php?nav_category=1069&nav_id=779257 

 

Љиљана Малетин Војводић, Норвешка од Бјернсона до Кнаусгора 

Дугогодишњи заљубљеник у нордијске земље и велики поштовалац норвешке 

културе, уметности и књижевности, Љиљана Малетин Војводић је више својих 

наслова посветила овим крајевима и њиховим становницима, истичући разнолике 

аспекте њиховог живота. На трагу који је за собом оставила Исидора Секулић 

својим чувеним делом Писма из Норвешке настаје инспирација за дело Љиљане 



Малетин Војводић, Норвешка од Бјернсона до Кнаусгора. 

Она кроз уводне ауторске текстове и избором фрагмената изкњижевних дела 

преко шездесет норвешких стваралаца, даје сопствену, аутентичну али и 

свеобухватну визуру једне од најразвијенијих земаља света. У текстовима 

„Уместо предговора“, „Норвешка од Бјернсона до Кнаусгора“ и „Норвешки 

писци на српском језику“ ауторка издваја одређене сегменте дела појединих 

књижевника, осветљава их из потпуно новог угла и креира слику једне земље, 

њених људи, обичаја, менталитета, кроз стапање прошлости и садашњости, 

потпуније од било којег путописа. 

Без намере да својим делом потврђује стереотип који се у српској култури јавља 

када је реч о схватању протестантског народа Севера заснованог на својеврсној 

дихотомији аполонијског и дионизијског схватања културе, Љиљана Малетин 

Војводић ствара једну врсту хрестоматије. Иако је редослед одабраних 

литерарних фрагмената сачињен по абецедном реду аутора, ово дело нуди 

читалачку слободу и својом колажном формом даје могућност нелинеарног 

ишчитавања. 

Ову књигу карактерише разноврстан избор тема и мотива, разноликост 

књижевних родова, жанрова као и стилска слојевитост чиме се постиже 

еклектичан карактер. У великој мери одабрани одломци припадају романима, 

мада се у овом својеврсном зборнику налазе и делови лирских песама, драма, 

приповедака, мемоара, биографија, социјалних студија и есеја. (Александра 

Ердевички Томић, портал Шта да читам, препорука Библиотеке Шабац, 2017.) 

http://www.stadacitam.rs/preporuke/knjizevnost/proza/norveska-od-bjernsona-

doknausgora/?pismo=lat 

 
Мука менталног егзила 

Слика Шведске у српској култури настала је након Љиљаниног уметничког 

резиденцијалног програма Констепидемин у Гетеборгу у којем је ауторка 

боравила као писац. Тема књиге је имаголошки поглед на културу Шведске и 

шведско-српске културне везе. Читајући књигу можете боље разумети обичаје 

ове нордијске земље, сазнати шта је то лагом или фика, али и пронаћи 



информације у вези са шведском књижевношћу, филмом, дизајном, музиком. У 

књиѕи се помињу Бергман, Мудисон, Стриндберг, Селма Лагерлеф, Рој 

Андерсон, Стиг Лашон, АББА, Грета Гарбо, Роксет, Лике Ли, Кардиганс, Муѕеј 

модерне уметности у Стокхолму и Малмеу, примери антологијске шведске 

архитектуре, основни постулати шведског дизајна, Икеа, H&M, али и Иво 

Андрић, Данило Киш, Милан Ракић, Милош Црњански и Карл Уве Кнаусгор. 

(Снежана Милановић, Дневник, ТВ Магазин, јул, 2011) 

 

Вредније од нафте 

Љиљана Малетин Војводић направила је у књизи ”Норвешка прича” пресек 

кроз време и простор Норвешке путујући по књигама великих писаца. Иако су 

цитати бирани из објављених дела норвешких писаца или српских писаца 

инспирисаних Норвешком, они заједно са уводним есејима и фотографијама 

Љиљане Малетин Војводић чине целовит путопис, кроз време, дух, простор, 

различитости, и посебан етички кодекс норвешког народа. (Зорана Шуковић, 

Политика, 2. Новембар, 2013.) 

 

Сусрет са Ескимима или прича о Другом и Другачијем 

Они који једу сирово месо треће је романескно дело Љиљане Малетин Војводић 

(Патуљци и Хипербореја 2008, У егзилу 2011) у којем ауторка читаоце суочава 

са непознатим земљама, необичним културолошким контекстима и 

онеобичајеним животима јунака својих прича. 

Овог пута налазимо се надомак Северног пола, на Гренланду у Упернавику где 

Малетин Војводић, кроз несвакидашња искуства главне јунакиње, открива све 

нијансе колоритног света севера. Причом о далеком Гренланду и непознатим 

Ескимима ауторка књиге Они који једу сирово месо говори о суштинском, па 

питањима ко смо и куда идемо додаје - колико далеко би требало да одемо да 

бисмо пронашли себе? 

На почетку гренландске приче главна јунакиња, списатељица, открива свој 

идентитет кроз уметничко - естетске категорије и различит културолошки 

контекст. 



Волим Софи Кал ... 

Бјорк 

... 

Фон Трира 

... 

Волим црвено И црно. 

Из читаонице Матице српске где је ћутала са Црњанским и Андрићем, Кишом и 

Пекићем, преко града ренесансних палача, тесних канала и питорескних уличица 

и тамошњег Бијенала, преко Венеције, Љиљана Малетин креће у потрагу за 

Другим и Другачијим али и за самом собом. 

Читљиви кодови замењују непрепознатљиви системи када са сапутником Д. 

слеће на једну од најмањих аеродромских писта на свету, на „зелено острво“ 

Гренланд. Од тог тренутка па све до повратка, када су се поново нашли у авиону 

са свега тридесетак седишта, покушавају да остваре комуникацију са острвом где 

живе они који једу сирово месо. Иако се на самом почетку чини да је такав 

подухват остварив, сумњу подстичу сусрети са непредвидивим животним 

условима. 

Јунаци ове северне приче смештају се у кућу која је могла постојати само у 

бајци, у црвену кућицу од дрвених дасака са црним црепом, опасану морем у 

којем су бљештали делови глечера. Ипак, њихова стварност постају резервоари 

из којих се снабдевају водом, жуте пластичне кесе које служе као канализација, 

мирис људских излучевина, смрад измета и мокраће. 

Убрзо схватају да на Гренланду главну реч води природа. Док једног тренутка 

пије кафу под ведрим небом, гренландским сунцем, на клупи недалеко од 

најсевернијег музеја на свету, списатељица се у другом бори са дивљом олујом 

која је умало односи у Атлантски океан. Цивилизацијски јаз између балканског 

(српског) и инуитског (грендландског) кулминира у (не)комуникацији јунакиње 

са Ескимима, равнодушним према свему што није у директној вези са голим 

опстанком. 

Обрт ове северне драме дешава се у тренутку када Ескимче чекињасте косе 

ошишане у паж пушта јунакињу у свакодневне гренландске животе, чије 



предности уочава тек када се опет измести, када се врати у познате 

културолошке системе. 

Тако кроз имаголошку призму ауторка пише о процесу индивидуације, о 

ослобађању властитости од персоне и архетипова у циљу самоспознавања. 

Динамичну нарацију прате медитативни пасажи у којима Малетин Војводић 

комуницира са гренландским бајкама и легендама, са научницима и уметницима 

који су се некад или тад обрели у тој традиционалној и модерној, европској и 

инуитској атмосфери. (др Ивана Миљак, Дневник, Нови Сад, 2014.) 

 

Егзил Љиљане Малетин Војводић 

Егзил је прича о изгнанству, у питању је добровољно изгнанство, тачније, 

смишљено изгнанство из родне земље. Наратор ове приче је наша савременица, 

типичан представник генерације без будућности, која, вођена идеалним 

представама и скрхана разочарањима, креће у далеки, измаштани свет. Богатство 

и сјај Запада овде посебно упадају у очи, тим пре што се наша јунакиња тамо 

обрела за време божићних и новогодишњих празника. Јасно уочивши несразмеру 

између два света, оног из којег долази и оног у који је доспела, она, иако дубоко 

незадовољна устројствима и предрасудама своје земље, вешто уочава и мане 

западног света. Она ће се, у једном тренутку, крајње резигнирано, запитати:”Зар 

су ти Европљани бољи од нас само зато што су рођени на срећнијем простору? 

(М.Милинковић, Љ.Костић, Међај, Ужице, 2009.) 

 

Патуљци и Хипербореја Љиљане Малетин Војводић 

Читајући књигу Исландски бедекер – Патуљци и Хипербореја Љиљане Малетин 

Војводић осећала сам се као да, после умора и презасићења играним филмовима, 

гледам неки одличан документарац, који садржи таман толико монтаже да 

почињем да се у причу уживљавам, али чија доза фикционалног престаје управо 

онда када почињем да схватам да је елеменат играног ту управо да би ме убедио 

да је оно што гледам историјска чињеница или тек дозирано стилизована 

стварност. Ако почетно поређење није могло да на прави начин објасни 

"упадање" у чудесни свет патуљака, вулкана, ауроре бореалис и још које чега, а 



свега исландског, онда би то можда боље учинило позивање на реченицу Васе 

Павковића да је наведена књига потврда о неоснованости стрепње "да ће 

напредак нових технологија и претварања наше планете у глобално село 

уништити жанр путописа". 

Дакле, поред позивања на законитости жанра, чије могућности испитује до 

његових крајњих граница (а видећемо доцније и како), Исландски бедекер нуди 

читаоцу узбуђење и ново искуство појачано уметањем фактографских елемената 

и произвођењем ефекта "стварног" (Р. Барт), што није случај са фикцијом, где, 

чак и када је реч о историјски утемељеним догађајима, рачунамо са 

стилизацијом, "папирним" ликовима, непоузданим приповедачима… (др Драгана В. 

Тодоресков, БГК 1, 2009, свеска 2009) 

 

ФИНСКА Љиљане Малетин Војводић 

Ово је књига једне натурализоване Финкиње, која је направила тако добар 

бедекер ове северне земље да га се ни сами домороци не би постидели. 

Комбинација велике љубави, дугогодишњег познавања карактера и обичаја и 

обавезни поглед странца учинили су да ова књига буде право сентиментално 

путовање које вас просто зове да спакујете кофере. (Блиц књига, 12.јун 2011, Блиц, 

Београд) 

 

Љубав према Северу основни уметнички импулс 

А управо у возу од Осла до Бергена (оном којим је Исидора путовала 

деценијама пре ње) одушевљена норвешким пејзажом, разнобојним дрвеним 

кућерцима и чистоћом, Љиљана Малетин Војводић је пожелела да норвешки 

социолошки и културлошки модел приближи српским читаоцима. Тако је 

одлучила да приреди својеврсну монографију о лепоти норвешких фјордова, 

шума и језера, о норвешкој књижевности и љубави тих људи према књизи и 

образовању. (Радмила Лотина о књизи Норвешка прича, 23. Новембар, 2012, 

Дневник, Нови Сад) 

 

О Патуљцима и Хиербореји 



Било је оних који су поверовали да ће напредак нових технологија и претварање 

наше планете у глобално село уништити жанр путописа у књижевности. То се на 

срећу није догодило, а једна од потврда је и рукопис Љиљане Малетин Војводић с 

насловом Патуљци и Хипербореја. Комбинујући старе, вечне жанрове путописа 

и дневника, ауторка је боравећи на Исланду месец дана, написала интересантно 

сведочанство о једној земљи у мноо чему другачијој од Србије. Земљи глечера, 

гејзира, вулкана, земљи вечитог леда и вечне ватре...Земљи сага и високе 

технологије... У својој исландској одисеји Љиљана Малетин Војводић је из дана у 

дан бележила утиске и сензације, начинивши тако текст који превазилази 

приватне поводе и постаје узбудљив документ једног доживљаја и једног времена, 

у животу списатељице, и животу нашем. Патуљци и Хипербореја су књига која 

својим садржајем приѕива аурору бореалис и Црњанског...Светлост и снег... (Васа 

Павковић, из Поговора књизи Патуљци и Хипербореја, Мала велика књига, 

Нови Сад, 2008.) 

 
ВЕБ САЈТ, ВИДЕО И АУДИО ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

www.ljiljanamaletin.wordpress.com 

http://www.skd.rs/ljiljana-maletin-vojvodic/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ffeTpwUI5PQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ffeTpwUI5PQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Dxav4UzyQ1A 

https://issuu.com/plezir/docs/plezir__74_novembar/72 

 

КОНТАКТ: 

Имејл адреса: lilydrag@gmail.com 

Париске комуне 18, 21000 Нови Сад, Србија 


