


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

GERARD WITOWSKI

Do czytelnika
Na fundusz ubogich

Wydawać rzeczy poniekąd wiadome nie było moim zamiarem. Powodowany wzglę-
dami na los ubogich mieszkańców te stolicy, chciałem edynie znaleźć źródło nowego
dla nich zasiłku. Pomyślny skutek ogłoszone prenumeraty dowiódł, że Publiczność do-
pomaga chętnie dobrym usiłowaniom.

Kilka pism oryginalnych w przedmiotach ogólnych moralności, tyleż tłumaczonych
lub naśladowanych z Pustelnika Paryskiego¹, składa ą tom wychoǳący i podobnież na-
stępny składać będą.

Cała Europa oddała sprawiedliwość ǳiełu ancuskiemu: eden est powszechny od-
głos pochwał, i to samo wszęǳie przyznanie zalet pismu, które ako klasyczne w swoim
roǳa u uważać² należy.

Że ednak przywiązanie szczere do wzoru nie zawsze est ręko mią dobrego naślado-
wania, pokaże się może w ciągu te książki.

Czy pozyskam przychylne zdanie Czytelnika, czy nie? Zależeć to bęǳie od ego po-
błażania.

w Warszawie dnia  marca ,
Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia.

¹Pustelnik Paryski — felietony Gerarda Witowskiego piszącego pod pseudonimem Pustelnik z Krakowskie-
go Przedmieścia stanowią naśladowanie . cyklu zatytułowanego L’heremite de la Chaussée d’Antin, autorstwa
paryskiego publicysty Victora Etienne’a Jouy’a, kry ącego się pod pseudonimem Pustelnik Paryski i korzysta-
ącego z kolei ze wzoru angielskiego, z serii artykułów publikowanych w „Spectatorze”. Tego typu obserwac e
obycza owe stanowiły na wyraźnie znak epoki i popularną rozrywkę. [przypis edytorski]

²uważać jako klasyczne — ǳiś: uważać za klasyczne. [przypis edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/witowski-do-czytelnika
Tekst opracowany na podstawie: Gerard Witowski, Do czytelnika, w: Gazeta Warszawska no I, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego pochoǳących z Funduszu Promoc i Kultury – państwowego
funduszu celowego. Reprodukc a cyowa wykonana przez Bibliotekę Narodową w Warszawie z egzemplarza
pochoǳącego ze zbiorów Biblioteki.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć-Gryz, Aleksandra Sekuła, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: Warszawa. Krakowskie Przedmieście., Karol Beyer (-), domena publiczna
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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