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Цікаві факти та біографічні дані 

—————————————————— 

       Тамара Горіха Зерня (Тамара Анатоліївна Дуда) –             
українська письменниця. Авторка роману «Доця» (2019),     
відзначеного як книга року BBC. Тамара Дуда відома своєю   
волонтерською діяльністю. 
 
      Творчість 
 
      Народилася 5 січня 1976 року в Києві. 1992 року               
закінчила Український гуманітарний ліцей. 1993 року          
вступила до Інституту журналістики Київського університету, 
захистила диплом 1998 року. З 2003 до 2005 навчалася в       
Київському   міжнародному університеті. Понад 20 років      
перекладає  економічні тексти з англійської. 
      З 2014 року Тамара Дуда була волонтером у зоні АТО. За 
волонтерську діяльність була відзначена грамотою мера Києва. 
Заміжня, має трьох дітей. 
      «Доця» – це перший роман письменниці. Він був            
опублікований у видавництві «Білка» українською та            
англійською мовами. Події в книзі відбуваються 2014 року під 
час російсько-української війни на сході України. Планується 
екранізація роману. 
      У 2021 році у видавництві «Білка» вийшов другий роман 
Тамари Горіха Зерня «Принцип втручання». Нова книга         
письменниці за жанром – детектив. Головна героїня роману 
Станіслава втратила на російсько-українській війні чоловіка, і 
єдиною розрадою для неї стала робота. На прохання знайомої 
вирушає у місто свого дитинства на Черкащину, де і               
розгортаються основні сюжетні події. 
      У 2021 році з романом «Доця» автор номінована на      здо-
буття Національної премії України імені Тараса Шевченка 
2022 року у номінації «Література». Твір був допущений до 
участі у другому турі конкурсу. 
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      Принцип втручання : [роман] / Горіха    

Зерня. – Київ : Білка, 2021. – 266 с. 
      Друга книга від Тамари Горіха Зерня,          
авторки роману «Доця», який став Книгою року 
за      версією ВВС у 2019 року та отримав безліч 
інших нагород. «Принцип втручання» – це      
детектив. І одночасно недетектив. Це драма і  
комедія, смішна до сліз і зворушлива до          
ненависті історія. Це книга, на якій можна      
ворожити. Або різко закрити і кинути в обличчя 
ворогу, хай навіть твій ворог дивиться на тебе із 
дзеркала. 
     Героїня книги – жінка з дірою у грудях. На 
тому місці, де мало б бути серце, у неї діра та є 
ще таємниці, які з одного боку нас не вбивають, 
а з другого чомусь не поспішають робити        
сильнішими. 
     Єдиною опорою і розрадою Станіслави стала 
робота... 

Доця : роман / Тамара Горіха Зерня. –
Київ : Білка, 2019. – 283 с. : іл. 

     Перший роман письменниці був         опуб-
лікований у видавництві «Білка»            україн-
ською та англійською мовами. Події     відбува-
ються 2014 року під час російсько-української 
війни на сході України.  

     В книзі зібрані реальні історії людей зі Схо-
ду та власний болючий досвід. Українська во-
лонтерка створила неймовірний роман про лю-
бов, відчай та війну. У головної героїні    немає 
імені, сім’ї, дому та речей, які вона      любила. 
Натомість є відчай та мужність, які роблять її 
справжнім воїном на полі спалених ілюзій.  

Автор зі спеціальною відзнакою 
журі 

«ЛітАкцент року-2019». 

«Книга року ВВС-2019»  


