
GrzeGorz Czerwiński
Historyk literatury, slawista i kompara-
tysta, doktor habilitowany nauk huma-
nistycznych, autor książek: Po rozpadzie 
świata. O przestrzeni artystycznej w pro-
zie Włodzimierza Odojewskiego (Gdańsk 
2011) oraz „Jam z rodu Nomadów”. Litera-
tura polsko-tatarska po 1918 roku (Biały-
stok 2017). Po uzyskaniu stopnia doktora 
pracował jako postdoctoral researcher 
na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii 
(Universiteit Gent). obecnie adiunkt na 
wydziale Filologicznym Uniwersyte-
tu w Białymstoku. w latach 2013–2016 
realizował projekt badawczy NCN „Li-
teratura polsko-tatarska po 1918 roku”. 
Publikował w czasopismach: „russian 
Literature”, „zeitschrift für slavische Phi-
lologie”, „Pamiętnik Literacki”, „rocznik 
komparatystyczny”, „ruch Literacki” 
i „slavia orientalis”. Przygotował ponadto 
do druku następujące edycje krytyczne: 
Sprawozdania z podróży muftiego Jakuba 
Szynkiewicza. Źródła. Omówienie. Inter-
pretacja (Białystok 2013); stanisław kry-
czyński, Wspomnienia. Utwory poetyckie. 
Eseje (Białystok 2014); Podróże do serca 
islamu. Antologia międzywojennego repor-
tażu polskich Tatarów (Białystok 2014). 
współredaktor monografii zbiorowych, 
m.in.: Estetyczne aspekty literatury pol-
skich, białoruskich i litewskich Tatarów (od 
XVI do XXI w.) (Białystok 2015).

eUGeNia MaksiMowiCz
Filolog, specjalistka w zakresie języko-
znawstwa rusycystycznego, doktor 
nauk humanistycznych, autorka książki 
Русский язык на рубеже XX–XXI веков. 
Лексико-семантические изменения 
(Białystok 2016). Publikowała w czasopi-
smach: „acta Polono-ruthenica”, „studia 
wschodniosłowiańskie”, „Białostockie 
archiwum Językowe” i „Linguodidacti-
ca”. Pracuje na stanowisku adiunkta na 
wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
w Białymstoku.

„Colloquia orientalia Bialostocensia” 
to naukowa seria wydawnicza, której 
zadaniem jest publikowanie materia-
łów źródłowych i prac naukowych do-
tyczących szeroko rozumianego dzie-
dzictwa europejskiego wschodu. Jego 
części stanowią:

 - kultura, literatura, historia europy 
Środkowej i wschodniej.

 - Cywilizacyjne i kulturowe pogranicza 
europy i innych kontynentów, orien-
tu, Południa, Śródziemnomorza.

 - Pierwsza rzeczpospolita oraz kultu-
ry krajów słowiańskich, bałtyckich, 
germańskich, romańskich.

 - wielkie księstwo Litewskie, Podlasie 
i Polesie, inflanty, kresy, pogranicze 
wschodnie, Prusy wschodnie.

 - kultury mniejszości: Białorusinów, 
Żydów, karaimów, Ukraińców, ro-
sjan, Niemców, romów, Tatarów, 
staroobrzędowców, prawosławnych, 
protestantów.

 - Tradycje, obrzędy, symbole i mity 
narodów wschodu, języki ludów 
zamieszkujących tę kulturową prze-
strzeń.
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Przedstawiona do recenzji książka stanowi niezwykle ważną pozycję 
z punktu widzenia kilku dziedzin nauki. Praca jest edycją i naukowym 
opracowaniem publicystycznych pism alego woronowicza i Mustafy 
aleksandrowicza, dwóch ważnych przedstawicieli wspólnoty Tatarów 
polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku. książka ta stanowi 
kontynuację badań i serii edycji krytycznych prac autorów wywodzą-
cych się ze wspólnoty tatarskiej, dokonanych przez dr. hab. G. Czer-
wińskiego w latach 2013–2017. Jest ona istotnym dopełnieniem obrazu 
piśmiennictwa tatarskiego w tym okresie. [...] recenzowaną książkę 
oceniam wysoko i z pełnym przekonaniem rekomenduję ją do druku.

Prof. zw. dr hab. Marek M. Dziekan
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, 

Uniwersytet Łódzki

Ta książka jest potrzebna. Potrzebna jest publicystyka alego woronowi-
cza i Mustafy aleksandrowicza. Potrzebują jej, jak sądzę, polscy Tatarzy 
i polscy muzułmanie. Potrzebują jej badacze islamu w Polsce i na świe-
cie tak samo, jak badacze historii i literatury ii rP. w nie najmniejszym 
stopniu książka ta wydaje się użyteczna z punktu widzenia wszystkich 
zainteresowanych tym, co dzisiaj, na progu trzeciej dekady XXi wieku, 
nie tyle dzieje się w świecie, ile o losach tego świata – naszego i coraz 
bardziej globalnego – w dużej mierze decyduje. Takie znaczenie: doku-
mentalne, historyczne i współczesne ma tom „ali woronowicz i Mustafa 
aleksandrowicz w egipcie”.

Prof. dr hab. Dariusz kulesza
Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku


