
Відгук на книгу  

Наталії Нагорної «Повернутися з війни» 

   

   Це була любов з першого погляду. Щойно я побачила книгу Наталії Нагорної 

«Повернутися з війни», що з’явилася друком 2018 року, уявила насолоду від її 

прочитання. Розкрию заздалегідь карти та скажу, що недарма. Наразі безліч книг воєнної 

тематики. Усі намагаються виділитися, написати якнайкраще, але інтерес усе більше 

зникає через однотипність, повторюваність. Та цей випадок винятковий. Авторка 

зображує АТО через історію однієї з безлічі сімей, де батько пішов служити. Книга 

складається з 4 частин: перша «Мій батько повернувся з війни» – війна очима доньки, 

друга «Короткі історії написані донбаським вугіллям» – чоловіка, третя «Мій коханий 

повернувся» – дружини, остання «Мій майбутній тато повернувся з війни» – ще не 

народженої дитини. Кожна розповідь настільки унікальна, яскрава та глибока, що не може 

залишити байдужими нікого. Зараз ви зрозумієте мене.   

Наталія Нагорна подає повну картину всіх почуттів і емоцій через переживання кожного 

члена сім’ї. Як переживають і сприймають війну діти, як почуваються кохані та рідні 

люди, як змінюється життя солдата. Світ, представлений у книзі, реальний. Твір читається 

на одному диханні. Родзинкою та деталлю, яка надає більшої привабливості книзі та 

занурює у воєнну тематику, стали ілюстрації. Це малюнки доньки солдата, що впродовж 

усієї книги супроводжують текст. Навіть людині, яка не любить глибоко осмислювати 

написане, читати буде дуже цікаво.  

На мою думку, книга має вікові обмеження, тому що розділ історій тата супроводжується 

нецензурною лексикою, інтимними подробицями тощо.  Кожна частина містить у собі 

багато маленьких розповідей. «Мій тато повернувся з війни» – це світ доньки, якій було 9 

років, як тато пішов добровольцем на фронт. Розпочинається все з того, як батько вийшов 

із потягу, повернувся додому, згодом, потім плавний перехід до переказу батькових 

історій з війни, як він жартома пояснює серйозні речі (як доводилося митись і прати речі 

лише одним літром води; історія про танцюриста, якому відірвало ноги, і він просив їх 

привезти в лікарню, аби далі танцювати; про воєнну машину «свістульку», котра глохла та 

заводилася, коли заманеться….). З розповідей дівчинки видно переживання матері, як їй 

доводиться економити гроші, відпрацьовувати в госпіталі, допомагаючи заодно 

пораненим, відмовлятися від нових речей. Донька говорить і про те, як воював її дідусь, 

про однокласників-біженців, листи бійцям. Безліч пронизаних душевністю історій, які є, 

по суті, типовими для багатьох, але інші бояться так відверто про все говорити. Історії 

тата натомість більш жорстокі. Солдат розповідає всім, як змінилося його життя після 

війни, як він скучив за гарячою ванною, як холодно було спати, як відчував постійні болі в 

шлунку, голові, який він приховує від родини, повторюючи їм: «Все добре».  Як дивно та 

болюче було чути про радість від приїзду волонтерів: вони раділи салату з майонезом, 

одним чоботам на весь батальйон тощо.  Тут описується реальне ставлення журналістів, 

які приїжджали заради сенсації та на що були готові заради неї.   

Якщо думаєте, що раз я усе розповідаю можна й не відкривати самому цю  книгу, то ви 

помиляєтесь. Це лише маленька частина від захоплюючого чтива. Даю вам чесне 



«солдатське».  «Мій коханий повернувся з війни» – це жахливі, щасливі, зворушливі 

історії дружини солдата з госпіталю. Ось, як святкували весілля в палаті: «В одного не 

було правиці, і коли сказали надягти обручку, то він хотів розплакатися, але вона стисла 

його цілу  руку, натягнула обручку на ліву та ніжно поцілувала…». Завершується книга 

ілюстрацією ненародженої дитини в животі матері з надписом «Мій майбутній тато 

повернувся з війни».  Це одна з кількох книг, яку я хочу перечитувати та перегортати  

знову і знову.  

 Джога Вероніка, студентка 2 курсу факультету журналістики, реклами та 
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