
 

                "Нощи в Пера" от Жале Санджак      
                                
                                   /рецензия/ 
 

    Жале Санджак е родена през 1958 година в Истанбул. Започва да пише 

през 80-те години - поезия и пиеси, като последните се излъчват по ТРТ 

(националното Радио и Телевизия на Турция). Поезията й намира широк 

отзвук в тогавашната литературна периодика. Първият й сборник с разка- 

зи „Тази нощ в Пера” излиза през 1989 година. Следват книгите с разка- 

зи „Внезапно идващо” (Ansizin Gelen) 1998; „Този бряг на живота” 

(Hayatin Bu Yakasi) 1999; „Да стискаш зъби от любов” (Askla Dayanmak) 

2002; През 2001 е отличена с втора награда от Конкурса за разказ на името 

на Халдун Танер. „Да се вслушаш в града” (Kenti Dinlemek), е сборник с 

есета и статии, в които Жале Санджак събира текстовете си от едноименното 

радио-предаване, което води през цялата 2001 година под общо заглавие  

 „Истанбул в литературата ни”. Националната телевизия е снимала играл- 

ни филми по нейни разкази. 

    За писателката Жале бих добавил с чиста съвест, че е един от най-добри- 

те съвременни турски писатели – майстор на късия разказ.  Със своя непов- 

торим  изказ, стил и с умението да  усеща и улавя човешката душа и психи- 

ческо състояние на своите персонажи. Тя много умело внушава конкретната 

атмосфера и по този начин завладява сърцето и душата на своя читател, 

дори и на тези, които са посетили  Истанбул, който носи определението като 

град- култура и град-история.  

    Значителна част от разказите на Жале Санджак са филмирани. Със своите 

сюжети  и вълнуващо  повествование,  с  пъстроцветието  на  стила и изказа, 

разказите ù вълнуват душата и въображението на българския читател.  

    В сюжета и повествованието на разказите писателката Санджак  майстор- 

ски отразява най-фините проявления на душевните състояния на жителите 

на  града и тяхното място в градския  бит. Много  точно и реалистично писа- 

телката отразява човешкото поведение, взаимоотношения в различните им 

нюанси, и пориви в градския ритъм, и бит, а също така приливите и отливите 

в личностното  ежедневие, и отношение към другия.  

   Известният турският писател и литературен критик Ферудин Андач опреде- 

ля  написаното  по-горе като водещи главни теми в нейното творчество.   

    В началото на Декември (2008) Център за универсални медии – гр. Плов-

див  пуска на книжния пазар сборника с разкази „Нощи в Пера”. 
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