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ГОСТ СЛОВА ЈЕ ТАМАРА ДОБРАНИЋ, ХАРФИСТКИЊА ИЗ СИЈЕТЛА
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Мени је Америка пружила шансу да радим на себи, да живим достојанствено од свог рада 
и да се осећам вредновано и цењено. То никако не значи да је моја земља заборављена, 
напротив, сада је у мислима више него икада, каже Тамара Добранић

ДОСТОЈАНСТВЕНО 
ЖИВИМ ОД СВОГ РАДА
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Пише: 
Гордана ЛАКОВИЋ

Специјално за СЛОВО говори 
Тамара Добранић, хар-
фисткиња из Сијетла.

- Ето ме после равно четири годи-
не живота у Америци, препозната 
сам у окружењу и цењена као умет-
ник - харфисткиња у неколико ор-
кестара. Почела сам да радим као 
учитељ музике у државној школи 
и спремам се за нов изазов  мастер 
студија у образовању на престиж-
ном универзитету, каже специјал-
но за СЛОВО Тамара Добранић. 
Неки планови су стали, неке ћу од-
ложити јер сам и ја као и сви остали 
грађани планете погођена таласом 
и променама које је узроковао ви-
рус короне, али имам наду да ће се 
живот вратити у нормалу. А где ћу 
ја свој живот наставити – не могу 
са сигурношћу да кажем. Једино 
знам да сам мирна, јер увек имам 
где да се вратим. Чак и ако вам жи-
вот не да много избора, трудите се 
да их креирате сами. Да градите 
своје видике, да радите констант-
но на себи и напредујете. Мени је 
Америка пружила шансу да радим 
на себи, да живим достојанствено 
од свог рада и да се осећам вредно-
вано и цењено. То никако не зна-
чи да је моја земља заборављена, 
напротив, сада је у мислима више 
него икада. И сада са поносом могу 
и да помогнем мојим суграђанима 
на разне начине, а то је и најлепши 
осећај...

Причу о Тамари Добранић, 
враћамо на почетак.

- Рођена сам 1986. године у Пан-
чеву, а убрзо након мог рођења моји 
родитељи се селе у Београд. Мајка 
је радила као медицинска сестра, 
а отац у фирми при Београдским 
електранама. Пет година старија 
сестра је похађала тада основну 
школу, а моја жеља је била само да 
се сакријем од брзог и бучног Бео-
града и да растем поред моје баке 
Марије у Качареву, тридесет кило-
метара надомак главног града. 

У Београду почиње и ново 
поглавље Тамариног живота. 

- Уписујем основну школу и убрзо 
након тога под утицајем моје тетке 
која је музички педагог, крећем и 
са музичким образовањем у једној 
од најстаријих школа на Балкану, 

Музичкој школи „Станковић“. Мој 
одабир је био веома редак и прелеп 
инструмент – харфа. Уз један пре-
дан рад моје тадашње професорке 
Златке Миленковић и неуморну 
подршку оба моја родитеља, по-
чињем да освајам домаћа и међу-
народна такмичења. Сећам се сјај-
но тих деведесетих година у нашој 
земљи и очајних покушаја мојих 
родитеља да пронађу спонзоре и 
пошаљу ме на такмичење у Ита-
лију. Свуда су врата била затворе-
на и ретко ко је тада марио за умет-

ност. Али вера и борба родитеља је 
била јача од свих недаћа, и вратила 
сам се ја те 1996. године два пута из 
Италије као вицешампион светског 
такмичења харфе. 

Сећам се много добро тих так-
мичења у Италији, за мене у том 
тренутку неког другог света. За-
нимљиво је било видети сцену на 
којој смо се такмичили. Неколико 
десетина прескупих харфи, од оних 
најмањих које су тада имале вред-
ност аутомобила који је мој отац 
продао да би платио наш пут и 
трошкове овог такмичења, до оних 
позлаћених, концертних, које су 
можда и премашивале цену нашег 
двособног стана у Београду. Дошао 
је тада и један члан жирија да упи-

та моју професорку зашто се једно 
десетогодишње дете из Србије мучи 
да савлада професионалну велику 
харфу, када би могла да наступа и 
свира на мањој док не стекне снагу 
и умешност и касније постепено на-
стави и пређе на већу. Није знала 
тада моја професорка како да објас-
ни ситуацију и земљу из које смо 
дошли тада да парирамо Европи 
раме уз раме. Није знала она тада 
да објасни да код нас нема избора, 
да се жице за харфу не купују у 
продавници музичких инструмена-
та већ од пецароша, да најстарија 
музичка школа у Србији има само 
једну једину харфу стару неколико 
деценија, да сва наша деца деле 
једну школску харфу и да мале 
харфе и не постоје у нашим школа-
ма. Али успех нема везе толико са 
материјалним могућностима коли-
ко има са стањем ума, спремности 
менталне да се пробију баријере и 
победе недостаци. Та снага и жеља 
су ме и довеле до вицешампионске 
награде тада у Италији. 

Инструмент свој нисам имала, 
и свакодневни одлазак у музичку 

РОЂЕНА У ПАНЧЕВУ, ОДРАСЛА У БЕОГРАДУ
Рођена сам 8. августа1986. године у Панчеву, каже Тамара. Одрастала сам у Бе-
ограду, где сам и дипломирала на Факултету музичке уметности, смер музичко 
извођаштво-харфа. Као харфисткиња сам радила у оркестрима широм света, 
укључујуци Бразил и Чиле. 
Након дипломирања сам провела годину дана у Паризу,
усавршавајући харфистичко извођаштво.  Поред оркестарске каријере бавила сам 
се педагогијом у Музичкој школи ,,Јосиф Маринковић“ у Вршцу. 
У Америку сам дошла лета 2016. Врло брзо сам наставила да свирам у оркестри-
ма широм града Сијетла и бавим се музичком педагогијом. Од пре годину дана 
имам и државни сертификат за предавање музике и почела сам да предајем у 
државним школама. Ове године са поносом настављам своју едукацију на једном 
од престижнијих универзитета у Америци, University of Washington. Студија за коју 
сам се определила је мастер у образовању са смером у критичком размишљању 
и лидерству.

Тамара Добранић и  
Плесидо Доминго
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школу након основне је била моја 
рутина. Чак ни велики штрајкови 
градског превоза тих деведесетих 
година нису омели моју мајку и 
мене да пешачимо по сат време-
на до музичке школе, и после тога 
назад. Као да једна није била до-
вољна, средином деведесетих упи-
сујем још једну музичку школу 
и почињем да  свирам још један 
инструмент, хорну, и то у класи 
моје високо цењене професорке 
Јасне Петровић. Наша веза је 
била толико јака, да је Јасна не-
колико година касније постала и 
моја крштена кума. Такмичења 
се нижу и дипломе првих награда 
почињу да красе зид наше собе.

Уписујем Факултет музичке 
уметности у Београду. То лето је 
остало у памћењу неизбрисиво. С 
обзиром да сам факултет уписи-
вала након завршених само две 
године средње музичке школе, а 
на наговор моје веома поштова-
не професорке Милице Барић, 
пре полагања пријемног испита 
морала сам прво да положим све 
диференцијалне испите из средње 
школе. Ако кажем сада да сам то 
лето толико учила да сам морала 
након неколико сати да одлазим у 
купатило и леденом водом из туша 
хладим главу која се усијавала од 
врућине и вишесатног учења, нећу 
ни реч слагати. Али као много пута 
до тада сам се уверила да иза сва-
ког напорног рада, долази успех. То 
лето сам постала бруцош на буџету 
државног факултета, и то један од 
најмлађих икада. 

Негде ту пред пред крај мог студи-

рања сазнајем од колега да долази 
диригент који је преузео оркестар 
у Чилеу у потрази за новим и та-
лентованим музичарима, и једна 
од станица ће му бити и Београд. 
Тог момента сам почела да се 
спремам за аудицију и даноноћно 
вежбање. Срећа можда понекад 
помаже, али рад увек. Након ау-
диције добијам информацију да 
сам изабрана у групи од неколико 
наших младих музичара да дођем 
и будем део овог сјајног оркестра. 
Одлазак у Чиле није ишао толико 
сјајно, као ни много ствари до тада 
у нашој држави. Наиме, новац који 
је Театар из Чилеа послао за купо-
вину наших тада страшно скупих 
авионских карата је проневерен у 
туристичкој агенцији. Власник те 
агенције из Београда је узео десе-
так хиљада еура, и једноставно пот-
рошио. Да ли ико може да поверује 
у тако бескрупулозну и бестидну 
превару једног човека пред очима 
претпоставља се правне државе? 

Времена није било за губљење, 
гледали смо што пре да позајми-
мо новац, продамо шта можемо и 
одемо што пре. Остали су наши ро-
дитељи да воде судски спор који је 
трајао наредних неколико година. 
Срамно и споро судство је, коначно, 
након неколико стидних и мучних 
година донело пресуду. Овај очиг-
ледни лопов и преварант је морао 
да врати украдени новац, каквог 
ли парадоксалног изненађења? 
Али да парадокс буде још већи, 
курс се у том тренутку правоснаж-
не пресуде променио и оно што смо 
добили назад је било далеко мање 
од онога што нам је било отето не-
колико година раније. 

Да вратим причу на неке ведрије 
теме, и моје искуство на неком дру-

гом крају света. Наредне две годи-
не мог живота сам провела радећи 
у оркестрима Јужне Америке, прво 
Чиле а након тога и Бразил. Иако 
различити народи, може се повући 
и нека црта сличности са нама. То-
плина, позитивност и поред свих 
недаћа, нека тврдоглава борбеност 
и смисао за духовитост свакако 
красе и нас и њих. Никада се ни-
сам осећала у овим државама као 
странац. Чак и на крају када је ме-
наџер оркестра у Бразилу уручио 
коверте нама петнаестак музича-
ра којима је дат отказ пре истека 
уговорног рока и никада објашњен 
разлог овакве одлуке, осећала сам 
се као код куће. Ни када ме је тај 
исти менаџер звао након што је 
чуо да подносим правну тужбу и 
викао преко телефона и претио по-
лицијом, осећала сам се и даље као 
код куће. У помоћ ми је притекла 
једна дивна Словенка, где сам пре-
ко њеног зета адвоката извојевала 
правну борбу и добила судски спор 

и веома солидну одштету. Нажа-
лост, остатак људи који су били у 
истој ситуацији као и ја нису смели 
да иду овим путем. Заувек ћу пам-
тити њихове речи: 

,,Тамара, ми смо одавде. Ако по-
днесемо ову тужбу, наша врата ће 
бити затворена свуда“.

Живот на југу земљине хемисфе-
ре ми је донео једно непроцењиво 
професионално искуство. Свирати 
са великанима класичне музике, 
међу којима је рецимо славни опер-
ски тенор, Пласидо Доминго, је 
част и можда сан сваког уметника. 
Са друге стране, бити део бенда 
који је пратио сина Френка Сина-
тре на једном интимном концерту 
у Бразилу је опет нешто што не мо-
жете да заборавите. 

СЕЋАЊЕ НА БАКУ МАРИЈУ
Моја бака Марија, пореклом са Козаре у Босни, веома је рано остала без мајке. Њен 
отац се убрзо оженио и њихов живот више није био бајка. Велики утицај на њен 
живот имала је њена бака, а гледај судбине и ја ове редове започињем причом 
о мојој баки. Од малих ногу ми је усађивала важност образовања, радне етике и 
поштовања. Да ценим како себе, тако и друге и да увек имам очешљану косу и кап 
парфема на врату. Наше шетње улицама које миришу на липу, одлазак у центар на 
баклаве и лимунаду, моје бескрајно играње луткама на тераси њеног стана док ми 
она сервира најлепша јела њеним рукама направљена, остале су дубоко урезане у 
мојој души. Сећам се много добро тренутка када сам одлазила за Београд, отац 
вози ауто а ја на задњем седишту клечим на коленима и гледам кроз задње стакло 
баку која ми маше, липе које миришу и мој равни Банат. Све је било толико зама-
гљено од суза у очима. Тим одласком сам ја негде дубоко у себи и обећала да ћу 
успети, да мој одлазак и растанак са баком због почетка школе не буде узалудан. 
Да јој осветлам образ и да будем њен понос. 

Породица је увек била уз  
мене-Тамара Добранић
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Врло брзо након мог повратка у 
Србију, дипломирала сам на фа-
култету и добила посао у Музич-
кој школи ,,Јосиф Маринковић,,у 
Вршцу. Живот ме на неки начин 
враћа у Војводину, овај пут у мало 
севернији део Баната. Једна мала 
и лепа заједница, сјајан колектив и 
још сјајнија деца. Много колега из 
Београда, и осећај као да путујете 
негде на екскурзију и откривате 
лепоте ове регије и равнице. Да 
бисмо олакшали себи путовање, а 
и путне трошкове, увек смо путо-
вали заједно. Ту ја полако увиђам 
један тежак живот просветног рад-
ника, или како смо ми волели да се 
шалимо на свој рачун, просветног 
јадника у Србији. Трчање на тезге 
после посла и разноразна довијања 
су ме дубоке освестила да је живот 
једне образоване индивидуе у Ср-
бији јако тежак и трновит. 

Никада мени није био проблем 
да волим своју земљу, али сам тако 
дубоко била разочарана у систем и 
безакоње које је бацало на колена 
и много јаче од мене. Мој отац на 
пример који остаје без посла након 
што се фирма затворила, одлази и 
почиње нов посао код приватника 
који након неколико месеци прес-
таје да исплаћује своје запослене. 
Овај случај је и даље на суду, ево 
већ ће деценија. За Србију ће по 
свој прилици ако се нешто не про-
мени врло брзо, људи говорити: 
‘Правда је спора али НЕдостижна’. 

Моји родитељи су већ у овом пе-
риоду често долазили и враћали се 
из Америке. Сестра је родила пре-
лепог дечака са исто тако прелепим 
именом - Никола. Живот на дале-
ком западу није мед и млеко, а када 
деца дођу постане то још неупоре-
диво теже. Година по година и већ 
су они почели да се натурализују у 
Америци. Није велики проблем да 
се човек навикне на лепо. 

У међувремену добијам стипен-
дију Републике Србије за усаврша-
вање у иностранству, под условом 
да се након тога вратим и радим 
две године у својој земљи. Један 
сјајан и леп гест моје државе према 
младима. Мој одабир је тада била 
сјајна професорка из Француске, и 
град светлости – Париз. Након овог 
драгоценог искуства сам се врати-
ла и пренела све моје знање и на 
моје ученике. Нема лепшег осећаја 
него да као педагог видите како вас 
ваши ученици сустижу. Врло сам 

поносна на чињеницу да је моја та-
дашња ученица сада преузела моје 
радно место. 

Приватни живот на неко време 
одводи ме и пут Бугарске, али сам 
се често враћала у мој Београд. Го-
дина 2014. је остала упамћена по 
страховитим поплавама широм 
наше земље, али је ја више памтим 
по поплави емоција коју до тадаа 
још нисам осетила. Узрок томе је 
било рођење моје вољене и здраве 
девојчице, Софије. 

Након две године од њеног 
рођења, донела сам одлуку да се 
отиснем пут Америке. Ова одлука 
је више била неки сплет животних 
околности, него моја жеља. Као 
што лепо кажу, кад ти живот да 
лимун – ти направи лимунаду. На 
сву срећу, моја породица као и мно-
го пута до тада стала је иза мене да 
ме подржи онда када ја мислим да 
нећу успети. Страшни удари које 
сам имала на емотивном плану у 
том периоду су ме само оснажили 
да се окреном свом детету, себи и 
грађењу наше будућности. 

Није то било лако у почетку, сви 
људи то знају јако добро који су се 
отиснули у свет и кренули живот 
из почетка. Учити језик, почиња-
ти каријеру од нуле, упознавати 
нека нова правила живота и ства-
рати нове навике је свакако изазов. 
Без обзира колико ја волим своју 
земљу, менталитет и све каракте-
ристике, свидео ми се ред који вла-
да у овој земљи. 

Почевши од реда у саобраћају, 
продавницама, шалтерима, затим 
начин на који брину о животној сре-
дини, људским правима. Не може се 
пренебрегнути чињеница да је Аме-
рика ипак свет у малом. Али има ту 
и оних момента када ми недостаје 
наш балкански темперамент, хра-
брост да радимо и доносимо одлуке 
без много размишљања да ли ће то 
има консеквенце или ћемо, забога, 
можда добити неку тужбу, јер запад 
грешке тешко прашта. Недостаје ми 
традиција, историја, архитектура, 
храна, музика, људи...али ми ни-
како не недостаје тај осећај безвред-
ности и очаја када знате колико сте 
труда уложили у себе а онда испред 
вас стане неко ко је близак некоме 
или се којим случајем учланио у 
партију на власти и једино остаје да 
скупљате мрвице после те особе. Да 
не грешим душу, има тога и овде, 
али далеко, далеко мање, каже за 
СЛОВО Тамара Добранић. 

СЛОВОТамара Добранић и Френк Синатра јуниор на концерту у Паризу
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