Albina românească
Înainte cuvîntare
Epoha în care trăim poartă semne însuşite şi vrednice de mirare! Dorul învăţăturilor nu numai că înfrăţeşte pe
lăcuitorii unei ţări întru cîştigarea acestei moralice avuţii prin care o naţie se face puternică şi fericită, ci încă şi oameni
neasemănaţi cu religia, cu limba şi cu legile sînt însuflaţi tot de aceeaşi simţire lăudată de a pofti unul altuia gradul
deplinirei moralice al învăţăturei şi al măiestriei. În zilele de acum oricare îmbunătăţire şi aflare a vreunei naţie trece în
posesia tuturor spre folosul omenirei. De asemenea cugetări povăţuiţi să văd în Evropa mulţi învăţaţi, care supt
umbrirea guvernului şi cu ajutorul celor avuţi, unii lucrează în patria lor pentru sporiul bunelor învăţături, alţii, fără a se
teme de ostinele şi primejdii, petrec luciul mării, călătoresc ţări necunoscute, împărtăşind pretutindenea razele
moralului, ale politicirei şi ale ştiinţelor. Prin asemine mijloace, în Eghipet, în India, în America, carele odinioară era
întunecate de negura bărbăriei, vedem astăzi pre acei sălbatici lăcuitori dumesniciţi politicindu-să, învăţîndu-se şi
supunîndu-se dreptelor legi. Oare putem noi privi la aceste bune urmate înaintea ochilor noştri fără a ni întrista că numai
naţia noastră în cea mai mare parte este lipsită de aceşti îmbunătăţiri şi înapoiată decît toate neamurile Evropei şi decît
multe altele ce lăcuiesc pre celelalte părţi ale pămîntului? Cine nu sîmte în ţara noastră lipsa aşezămînturilor prin a
cărora lucrare, precum sîntem politiceşte, să ne putem face şi moraliceşte mădulări folositoare ale familiei europene, a
căreia raze de învăţătură de atîtea veacuri se răsfrîng pre orizonul nostru?
În aseminea înapoiere deacă astăzi ne povăţuim de mai nalte cugetări, dacă voim a urma în lucrarea noastră
paradigmei aducătoare statului de folosuri şi de nume strălucit, şi care revarsă îndestulare asupra fieştecăruia, să cuvine
cu îndoite păsuri şi sîrguinţe a ne porni spre cîştigare în partea celor întîrziate.
Precum măiestriile îndeplinesc lipsa vîrtutei omului, asemenea şi noi, spre a putè spori în scoposul nostru,
trebuie a ne folosi de uneltele ce spre aceasta s-au cunoscut şi se mărturisesc a fi cele mai nimerite. Dorinţa celor ce de
mult poftesc înfiinţarea unui mijloc înlesnitor prin carele să poată naţia noastră cunoaşte îmbunătăţirile şi înaintările
minţii omeneşti, precum şi cursul întîmplărilor lumei, de carele tot omul atîrnă, astăzi să plineşte prin publicaţia acestei
gazete, ce supt prea puternica paveza a împărăţiei Rosiiei s-au privilighiat si prin ajutoriul evgheneştilor compatrioţi sau înfiinţat. Numile binevoitorilor prenumeranţi păstrate în filile aceste vor fi cunoscute în Europa şi în toată lumea
politicită şi trăitoare în istoria naţiei, iară nepoţii noştri, care deplin vor gusta rodul acestei bunătăţi, vor binecuvînta
lăudatul lor nume.
Albina românească astăzi întîi vede lumina zilei, şi tinerile sale aripi le cearcă în ostinitoarea sa călătorie. Mii
şi mii de flori cu felurite văpsele şi miresme împodobesc cîmpul, pre carele ea va să zboare, însă numai acele flori îi vor
fi plăcute care aduc mană şi vindecare. De însăşi a ei blîndă fire povăţuită se va feri de cele ce, supt amăgitoare
frumuseţe, ascund farmec şi venin în sînul lor.
Asemene, şi redacţia gazetei nu se va abate de la acele ce privesc către îmbunătăţirea inemei şi a minţii,
dogmele sfintei noastre religiei ortodoxe, sevas către ocîrmuirea şi legile ţării o vor povăţui întru a sa lucrare, înştiinţări
adevărate, pre cît vor ajunge la cunoştinţa sa, şi învăţături folositoare vor cuprinde filele sale. Fiind însă că tot lucrul la
începutul său nu poate avè deplinătatea care se cîştigă numai prin o îndelungată pracsis, drept aceasta şi binevoitoriul
cetitori va îngădui la neajunsurile ce poate întîmpina în această gazetă; şi, spre a ei întocmire, redacţia pururea va priimi
cu cunoştinţă înţeleptele îndreptări, atît ale celor dinlăuntrul ţării, cît şi a celor streini, ce prin chipurile cuviincioase le
vor împărtăşi redacţiei.
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