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Evoluția genului epistolar românesc între secolele al XVI-lea și al XVIII-lea 

 

Cercetarea are ca prim obiectiv afirmarea unei identități retorice și stilistice a genului epistolar 

românesc în perioada de formare și de consolidare a acestuia, prin analiza edificatoare a unui corpus 

de texte stabilit în conformitate cu necesitățile temei alese, preocuparea majoră fiind tocmai 

construcția unei temelii care să constituie punct de plecare pentru investigații ulterioare. Înțelegerea 

deplină și descrierea justă a identității stilistice și expresive a vechiului scris epistolar românesc nu 

se poate produce în mod izolat, prin decuparea tabloului epistolarității autohtone din preajma 

veacului al XVII-lea și simpla așezare a acestuia sub lupa cercetătorului înzestrat cu un complex de 

instrumente teoretice. Această nevoie de contextualizare a datelor determină încercarea de integrare 

a temei în contextul mai larg al practicilor comunicative existente în cadrul cultural-istoric al epocii 

vechi, pe de o parte, și în cadrele epistolarității europene, pe de altă parte.  

 

Partea I 

Introducere în studiul epistolarității din perspectivă cultural – istorică 

 

Urmărind parcursul epistolei de la apariția acesteia până în zorii modernității, putem înțelege 

unele aspecte ce țin de practica epistolară – de materialitatea scrisorii, de agenții implicați în 

procesul comunicării scrise, de limitele interacțiunii – și, totodată, putem consemna o istorie 

funcțională a scrisorii, marcând momentele culturale semnificative și întrebuințările predilecte ale 

acesteia. Informațiile privind contribuțiile pe care Antichitatea, zorii Creștinătății, Evul Mediu și 

perioada Renașterii le aduc succesiv la dezvoltarea discursului epistolar se dovedesc adeseori 

revelatorii în procesul de receptare și interpretare a arhivei epistolare românești. Scrisului epistolar 

european i se atestă o istorie ce depășește 2500 de ani, iar în încercarea de a-i urmări parcursul 

cultural în acest interval de timp se impune să restrângem discuția la câteva repere, considerate 

importante în demersul de a situa scrisul epistolar românesc în acest context amplu, atât din punct 

de vedere cultural, cât și din perspectivă retorică și stilistică. 

Reținem că în zorii epistolografiei europene, în Antichitatea greco-latină, epistola funcționează 

în absența unor reguli ale genului de la care să se revendice, dublând mai degrabă un mesaj oral. 

Începând cu secolul al IV-lea î.Hr., însă, scrisoarea este definită din punct de vedere structural 

printr-un protocol inițial, un context și un protocol final, pliate pe trăsăturile pragmatice ale actului 

comunicativ. O dată acceptată ca mijloc de comunicare și adoptată cu entuziasm în rândul 

societăților antice pentru rolurile diverse pe care le putea îndeplini, scrisoarea va evolua și se va 

rafina constant, iar varietatea funcțiilor pe care și le va asocia (mnemonică, comunicativă, 



 
 

ideologică, instructivă, estetică etc.) va crește treptat în trecerea prin diferite etape – din zorii 

Creștinătății, prin Evul Mediu și Renaștere, către provocările comunicării actuale. Mai mult, prin 

poziționarea la granița între scriptic și oral și printr-o flexibilitate retorică și stilistică proprie, 

scrisoarea intră în diverse domenii de activitate, unde formează baza de la care se vor dezvolta alte 

genuri textuale. 

Dincolo de istoria culturală a scrisorii, esențială devine cunoașterea teoriilor epistolare și a 

preceptelor care au fundamentat și potențat evoluția scrisorii de la statutul de simplu mesaj scris la 

cel de tip de text definit prin aspecte structurale și retorice proprii, al cărui prestigiu își asociază, în 

timp, o categorie a genurilor textuale și o tradiție discursivă. În trasarea unei istorii a instrucției 

epistolare, se impune acceptarea distincției dintre normarea directă (prin transmiterea explicită a 

teoriilor și preceptelor epistolare, eventual într-un cadru instituțional) și normarea indirectă 

(realizată prin punerea în circulație a unor scrisori cu o identitate stilistică de prestigiu înalt, 

receptate drept modele de către epistolierii vremii). În cultura europeană, reflecții privind 

compunerea scrisorilor și afirmarea nevoii de instrucție epistolară apar încă din secolul al IV-lea 

î.Hr, când scrisoarea funcționează deja cu o structură tipică, însă începuturile normării directe sunt 

atestate în perioada cuprinsă între secolul I î.Hr. și secolul I d.Hr., când este datat cel mai vechi 

tratat de teorie epistolară 

Moștenirea lăsată de Antichitatea greco-latină domeniului teoriei epistolare poate fi ușor redusă 

la un nucleu de idei, care, fără a se impune prin amploare sau vigoare, își justifică locul într-o istorie 

a epistolarității. Reținem că învățații antici au definit scrisoarea ca fiind o jumătate dintr-un dialog 

sau chiar surogatul unei persoane absente într-o conversație, un instrument capabil să transmită 

informații la distanță și, totodată, să reflecte personalitatea celui care scrie. Mai mult, datorăm 

anticilor amplele tipologii atribuite lui Ps.-Demetrius și lui Ps.-Libanius, care asociază scrisoarea cu 

21 și, respectiv, 41 de situații comunicative, individualizate prin stilul impus de tematica diferită a 

conținuturilor. Cicero face distincția între litterae publicae și privatae (și comentează diferența între 

genus familiare et iocosum și genus severum et grave), iar Julius Victor își dezvoltă teoria pornind 

de la dihotomia scrisori oficiale – scrisori personale, două clasificări care vor orienta instrucția 

epistolară secole la rînd. Și poate cel mai important, stilul epistolar a fost dezbătut începând chiar cu 

excursul lui Demetrius din De elocutione, iar acest palier va ilustra distanțarea tradiției latine de 

ideile grecești. Observând că stilul simplu este cel potrivit scrisorilor, autorii greci au evidențiat 

diferența între discursul epistolar și orație și au încurajat redactarea scrisorilor într-o manieră 

asemănătorare dialogului. Însă principiul potrivirii discursului la situația de comunicare impunea 

epistolierului să aibă constant în vedere persoana căreia i se adresează, astfel că, din punctul de 

vedere al expresiei, scrisoarea se dorea a fi o îmbinare între stilul simplu și cel elegant. Dintre 



 
 

calitățile stilului, anticii au recomandat cu insistență concizia și claritatea. Tradiția latină, așa cum ni 

se dezvăluie prin studiul anexat de Julius Victor tratatului său, Ars rhetorica, intră în dialog cu 

principiile autorilor greci și  inovează prin modul în care speculează relația dintre retorică și teoria 

epistolară. Moștenirea lăsată de teoreticienii antici ai epistolarității a fost valorificată în mod diferit 

și în măsură diferită în epocile care au urmat în istoria scrisului epistolar, iar apogeul impactului pe 

care preceptele impuse în Antichitate îl vor avea asupra teoretizării și normării ulterioare a 

comunicării scrise va fi ilustrat de manualele epistolare renascentiste.  

Din amplul proiect al pedagogiei epistolare medievale, se cuvine să reținem dominantele care, 

dincolo de nuanțările și adaptările cu care s-au confruntat, definesc ars dictaminis și îi stabilesc 

locul în istoria instrucției epistolare. Astfel, un tratat epistolar medieval standard definește 

scrisoarea, descrie fiecare dintre cele cinci părți ale epistolei (salutatio, exordium sau captatio 

benevolentiae, narratio, petitio, conclusio), acordând o atenție sporită formulelor de salut potrivite 

statutului social al fiecărui destinatar, discută diverse aspecte referitoare la stil (de pildă, concizia 

sau amplificarea, elementele de cursus, figurile potrivite sau colores; din a doua jumătate a 

secolului al XII-lea sunt incluse și discuții privind proza ritmică). Alături de numeroasele artes 

dictaminis, circulă și colecții de formulare care pun la dispoziția epistolierilor modele de scrisori 

grupate strategic în funcție de subiect, scop sau de raportul social dintre corespondenți, care să 

poată fi întrebuințate în diverse situații comunicative. Iar aceste colecții de modele sunt anexate în 

mod curent tratatelor epistolare, formând astfel summa dictandi. 

Observăm apoi că momentul cultural al manualelor epistolare renascentiste cuprinde două 

direcții oarecum contrastante. Prima etapă, perioada de tranziție,  aparține mai ales autorilor educați 

în spiritul formalismului medieval, care, deși inspirați de modelul epistolelor lui Cicero și mânați de 

idealurile umaniste, continuă să promoveze structura fixă a scrisorii și rigiditatea unor formule 

impuse de statutul social al destinatarului. În cea de-a doua etapă, în schimb, noua paradigmă va fi 

cu adevărat evidentă în diacronia instrucției epistolare prin trecerea scrisorii dincolo de granițele 

stilistice ale comunicării oficiale. Discursul epistolar se dorește a fi acum cât mai aproape de stilul 

conversației – personal, flexibil, natural – și construit ca expresie a naturii relației dintre emitent și 

destinatar. Arta de a scrie scrisori are acum la bază imitația creativă, epistolele anticilor fiind 

prețuite nu ca resurse ale rescrierii mecanice, ci ca modele de stil epistolar. 

Acesta este momentul cultural care va inspira tradițiile manualelor epistolare vernaculare, care 

vor evolua de la traducerea fidelă a celor mai tipărite manuale renascentiste la compunerea unor 

manuale care să ilustreze adaptarea acestora la resursele lingvistice și la posibilitățile expresive 

proprii fiecărei culturi europene. 

 



 
 

A doua parte a acestui capitol introductiv urmărește crearea tabloului culturii scrise autohtone, 

reliefând modul în care parcursul scrisului epistolar în cultura română prezintă interes tocmai prin 

particularitățile care îl individualizează în contextul mai larg al epistolarității europene. 

Fundamentat pe modelul slavon uzitat în cancelariile moldovenești și muntene sau pe tiparul latin al 

documentelor ardelenești, codul epistolar autohton își va defini identitatea odată cu afirmarea 

scrisului în limba română. În epoca veche a culturii române, dar și în perioada de maximă 

dezvoltare a genului epistolar românesc, epistola va răspunde nevoilor comunicative generate de 

transformările din plan cultural-istoric și va acumula varii funcții. Studiul inclus aici se cere 

aprofundat, motiv pentru care  multe dintre datele oferite au doar un rol anticipativ și pot fi reluate 

în discuții mai ample.  

În ceea ce privește instrucția epistolară, se observă că, dacă disocierea dintre normarea directă și 

normarea indirectă este importantă în circumstanțe în care cele două ipostaze pedagogice 

funcționează complementar, ea devine fundamentală când ne îndreptăm atenția asupra unui mediu 

precum cel authoton, în care procesul instructiv este unul limitat. În prezentarea pe care lucrarea de 

față o propune, se observă că, în epoca veche a culturii române, principiile care orientează 

compunerea scrisorilor și redactarea lor în limba poporului sunt transmise în manieră implicită, prin 

punerea în circulație a documentelor alcătuite după un formular epistolar tipic. Astfel, rolul de 

pedagogi neconvenționali ai teoriei epistolare românești revine în primul rând scribilor din 

cancelariile domnești sau din alte centre de activitate intelectuală, însă procesul instructiv este 

admirabil completat prin valorificarea epistolei în literatură ‒ în scrierile istoriografice sau în opera 

de ficțiune.  

De altfel, în procesul de receptare și de analiză a vechilor scrisori românești, punctul de plecare, 

reperul constant și filtrul cel mai eficient l-a constituit formularul diplomatic al epocii, mai exact, 

schema compozițională acceptată ca standard în redactarea documentelor vremii și, totuși, capabilă 

să se transforme subtil, în funcție de natura fiecărei comunicări. Formularul avut în vedere este cel 

descris de Al. Mareș în studiul introductiv al colecției Documente și însemnări românești din 

secolul al XVI-lea – o prezentare, actualizată și sprijinită pe texte redactate în limba română, a 

tiparelor compoziționale discutate sistematic de Damian P. Bogdan și de F. Pall pe fondul 

documentelor slavonești și, respectiv, latinești puse în circulație pe teritoriile locuite de români, 

anterior secolului al XVI-lea. Spre deosebire de abordările anterioare ale epistolografiei românești, 

axate în primul rând pe conținut, pe complexul de informații pe care scrisorile îl puteau înregistra, 

conserva și transmite dincolo de granițele cronologice și spațiale, lucrarea de față așază în centrul 

preocupărilor forma epistolelor, structura compozițională a acestora, urmărind mai ales secvențele 



 
 

fatice din desfășurarea discursului și eventuala dinamică a acestora. Astfel, conținutul textelor 

epistolare prezintă interes doar în măsura în care explică opțiunile de ordin structural și expresiv.  

 

Formularul documentelor româneşti  din epoca veche a culturii române: 

 

 

Protocolul 

inițial 

 

 

 

 

 

Contextul 

 

 

 

 

  Protocolul 

 final 

 

- invocaţia simbolică (verbală) 

- intitulaţia 

- adresa 

- salutaţia 

 

- notificaţia 

- expoziţia 

- dispoziţia 

- clauza prohibitivă 

- sancţiunea 

- coroboraţia 

 

- urarea finală 

- data (locul şi timpul redactării) 

- semnele de validare (iscăliturile, pecetea etc.) 

 

Despre evidența unor lucrări cu caracter normativ redactate în limba română (fie manuscrise, fie 

tipărituri)  putem vorbi abia de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când apar și la noi lucrări de 

etichetă epistolară puternic influențate de modelul francez, marcând începutul perioadei de maximă 

dezvoltare a scrisului epistolar românesc. Corelarea acestor date cu informații privind cadrul 

cultural-istoric trebuie să constituie punctul de plecare în înțelegerea dominantelor discursive ale 

vechiului scris epistolar românesc și a limitelor expresive de care epistolierii vremii dau dovadă în 

încercarea de adecvare a discursului în funcție de destinația publică sau privată a comunicării și de 

parametrii socio-pragmatici ai fiecărei interacțiuni. 

 

 

 

 



 
 

Partea a II-a  

Cadrul teoretic (definiții și concepte operatorii) 

 

Partea a doua a lucrării se axează pe construcția unui cadru teoretic care să sprijine demersul de 

descriere a scrisului epistolar românesc din epoca veche. Prima secțiune aduce în atenție o serie de 

concepte operatorii și definiții necesare, urmărind două linii majore care nu se pot exclude una pe 

cealaltă în procesul de creare și receptare a scrisorilor. Discuția privește, pe de o parte, forma 

concretă a textului și, pe de altă parte, pilonul pragmatic care leagă textul de contextul 

extralingvistic și de persoanele implicate în actul comunicativ. Astfel, resursele teoretice se vor 

constitui din aspecte de lingvistică și analiza discursului, dar și din aspecte de retorică, pragmatică 

și stilistică. Reorganizarea universului deictic, diferențierea stilistică dintre limbajul comunicării 

orale și limbajul comunicării scrise, datele referitoare la diasistemul limbii, elementele de retorică, 

teoria actelor de limbaj, cadrul teoretic dezvoltat în jurul conceptului de politețe pragmatică etc. – 

toate reprezintă repere în demersul de definire a stilului epistolar și de descriere a scrisului epistolar 

românesc din epoca veche. 

Cealaltă parte a acestui complex instrumental urmărește stabilirea unor posibile tipologii 

epistolare, criteriile de clasificare luate în discuție indicând două direcții majore de abordare: pe de 

o parte se remarcă încadrările cu potențial instructiv, utile în primul rând epistolierilor, iar pe de altă 

parte se disting clasificările ce vizează procesul de receptare specializată, operative în activitatea 

cercetătorului. Primul demers se concretizează în câteva delimitări majore: a. scrisori publice – 

scrisori private; b. scrisori oficiale – scrisori particulare; c. tipologiii dezvoltate pe criteriul 

tematicii conținutului și al scopului comunicativ; d. tipuri de scrisori diferențiate în funcție de 

raportul ierarhic dintre interlocutori. Cealaltă tendință pune în lumină categorii epistolare 

diferențiate după cum urmează: a. corespondența oficială – corespondența familiară; b. categorii 

epistolare asociate genurilor retoricii antice; c. categorii stabilite pe baza doctrinei clasice a celor 

trei stiluri; d. încadrări funcționale; e. clasificări pornind de la teoria actelor de limbaj. Tipurile 

epistolare astfel delimitate, individualizate printr-o serie de aspecte de ordin retoric, stilistic sau 

pragmatic, privesc scrisul epistolar în general, însă ele se dovedesc de cele mai multe ori 

instrumente esențiale în cercetarea și descrierea vechilor epistole românești. 

 

 

 

 

 



 
 

Partea a III-a  

Evoluția genului epistolar românesc în epoca veche 

 

Partea a treia a tezei se axează exclusiv asupra temei anunțate în titlu și constă în descrierea 

propriu-zisă a scrisului epistolar românesc din epoca veche. Pornind de la datele de ordin cultural-

istoric și de la conștientizarea limitelor pe care stratificarea socială le impune comunicării scrise, 

discuția se concentrează mai întâi asupra categoriilor de epistolieri și de destinatari proeminente în 

epocă, urmărind care sunt cei mai activi actori ai interacțiunii scrise și, totodată, care sunt 

raporturile emitent – destinatar predilecte. Familiarizați cu faptul că epistolierii obișnuiți ai 

perioadei aparțineau unor categorii socioculturale privilegiate, este interesant de urmărit care sunt 

particularitățile stilistice și expresive prin care se diferențiază epistolele în funcție de apartenența 

socială a emitentului. Astfel, principalele categorii epistolare supuse analizei sunt: scrisorile emise 

de domnitorii teritoriilor românești, scrisorile emise de clerul înalt și scrisorile emise de diverse 

categorii de dregători. Este de reținut, totuși, și prezența scrisorilor aparținând categoriilor de 

oameni simpli (țărani, călugări, obști mănăstirești etc.), pentru contribuția acestora la descrierea 

autentică a genului epistolar din preajma scolului al XVII-lea și a cadrelor extradiscursive în care 

acesta s-a format și consolidat. Continuând analiza comunicării epistolare de pe același palier – al 

categoriilor de emitenți – se observă că o notă distinctivă a vechiului scris epistolar românesc derivă 

din identitatea scrisorilor emise de femei, care transpun în text măsura în care ele participă la viața 

socială publică și privată. Nu în ultimul rând, mai ales pentru perioada supusă cercetării, 

semnificativă se dovedește și distincția dictată de numărul emitenților unei scrisori, astfel că o 

atenție deosebită este acordată abordării în contrast  a scrisorilor care au un singur emitent și a 

scrisorilor cu emitent colectiv. 

La celălalt pol, este important de identificat cele mai proeminente categorii de destinatari, 

întrucât raportul social dintre interlocutori reprezenta, în epoca veche, unul dintre factorii cu cea 

mai mare forță în structurarea conținuturilor epistolare. În simetrie cu focalizarea asupra 

emitentului, focalizarea asupra statutului sociocultural al adresantului permite distincția între 

scrisori adresate domnitorilor, scrosori către reprezentanții Bisericii, scrisori către diverse 

categorii de dregători. De asemenea, sunt aduse în atenție scrisorile adresate femeilor, discuția 

fiind completată de o serie de observații ce privesc contrastul dintre scrisorile cu destinatar unic și 

scrisorile cu destinatar colectiv. În analiza textelor din această perspectivă trebuie reținut că 

adecvarea stilistică a discursului în funcție de destinatar se datora de multe ori activității unor 

profesioniști ai scrisului, epoca veche fiind un moment cultural în care distincția de rol dintre 

emitentul, autorul și scribul scrisorii era una validă. Toate aceste nuanțări ale discursului în funcție 



 
 

de identitatea și de competențele stilistice ale emitentului și, respectiv, ale destinatarului și de 

raportul ierarhic dintre cei doi actanți ai comunicării se reflectă în textul scrisorii la nivelul unor 

elemente specifice din cadrul formularului epistolar, prin formulări convenționale care au rolul de a 

le individualiza în rândul diferitelor tipuri de documente. 

În continuarea discuției privind agenții principali ai comunicării, un criteriu în receptarea și 

interpretarea textelor îl constituie inițiativa redactării – criteriu ce pune în lumină identitatea 

scrisorii ca discurs ce răspunde unor documente anterioare și, totodată, anticipează altele noi. Prin 

urmare, se face distincție între scrisori inițiale, scrisori de răspuns, scrisori de revenire – tipuri 

epistolare clasice, actualizate și astăzi în gestionarea corespondenței – cărora li se adaugă categoria 

scrisorilor de intervenție, foarte bine reprezentată în diplomatica epocii vechi. 

Distincțiile de referință de la care trebuie să se pornească în descrierea epistolografiei românești 

din preajma veacului al XVII-lea sunt cele trasate între comunicarea publică și cea privată și, 

respectiv, între stilul oficial și cel familiar. Astfel, partea cea mai consistentă a celui de-al treilea 

capitol urmărește măsura în care această adecvare stilistică se manifestă în practicile comunicative 

ale epocii vechi, prin analiza celor mai proeminente categorii epistolare circumscrise 

corespondenței oficiale și, respectiv, celei particulare. În cadrul corespondenței cu caracter public, 

cea mai mare amploare o au scrisorile cu caracter juridic-administrativ (scrisorile cu caracter 

executoriu, scrisorile de plângere sau jalbele epistolare și scrisorile de mărturie), însă analiza se 

îndreaptă și către statutul corespondenței comerciale și al corespondenței diplomatice. Vizibil mai 

reduse ca număr în arhiva vechilor documente românești, scrisorile particulare alcătuiesc, totuși, o 

colecție semnificativă care contribuie la crearea imaginii autentice a perioadei culturale în care se 

înscriu. Dacă, în ciuda libertăților stilistice prin care (cel puțin teoretic) se caracterizează, se acceptă 

posibilitatea unei clasificări a scrisorilor personale, un criteriu valid l-ar putea constitui  scopul 

acestora și eventuala asociere cu unele subiecte ce revin constant în corespondența vremii. Astfel, în 

arhiva vechilor epistole românești pot fi delimitate categorii precum: a. scrisori private cu rol 

administrativ, însă fără valoare oficială (scrisori informative; scrisori de solicitare sau de 

rugăminte; dispoziții; scrisori de administrare a unor proprietăți sau bunuri proprii; scrisori de 

negociere a unor schimburi sau împrumuturi etc.); b. scrisori de consolidare a relațiilor (de 

confirmare, de mulțumire, corespondența protocolară etc.); c. scrisori de familie. 

În perioada asupra căreia ne îndreptăm atenția, scrisoarea este document oficial prin excelență, 

cel mai bine reprezentate în ansamblul diplomatic al epocii find textele din cadrul corespondenței 

juridic-administrative. Epistolele cu caracter executoriu (poruncile epistolare), scrisorile de mărturie 

și jalbele epistolare domină corespondența oficială a vremii și evidențiază potențialul formularului 

epistolar de a se adapta circumstanțelor și de a răspunde tuturor necesităților comunicative. Fiecare 



 
 

dintre aceste tipuri de scrisori își asociază o anumită organizare a formularului epistolar și, mai ales, 

structuri și formule particulare. Ele au un impact major în rândul receptorilor (potențiali epistolieri), 

întrucât ajung să propage același tipar epistolar și dincolo de cadrele oficiale, modelând astfel și 

comunicarea scrisă privată. Această interacțiune constantă între stilul oficial și cel familiar poate fi 

considerată una dintre notele definitorii ale vechiului scris epistolar românesc. Într-o perioadă în 

care distincția public – privat nu era foarte bine impregnată în mentalul colectiv și nu funcționa ca 

un factor hotărâtor în compunerea discursurilor epistolare, cele două ipostaze stilistice ale 

comunicării își împrumută frecvent strategiile. Ceea ce rezistă din epistola oficială dincolo de 

cadrele dialogurilor instituționale este în primul rând formularul standard, cu organizările 

convenționale ale acestuia și cu o serie de formule standard, adecvate subiectului și scopului 

comunicativ. De cealaltă parte, influența majoră se resimte mai ales la nivelul conținutului textelor 

oficiale, prezentate adeseori într-un registru familiar, printr-o serie de elemente de oralitate și limbaj 

popular, care apropie discursul de limba vorbită, în ton cu natura comunicării private. 

Dacă cele mai proeminente categorii epistolare sunt cele circumscrise corespondenței juridico- 

administrative, se observă că scrisoarea diplomatică și scrisoarea comercială (cu identitatea 

funcțională și stilistică pe care le-o recunoaștem astăzi) nu sunt foarte bine reprezentate în 

comunicarea publică din epoca veche a culturii noastre. Utilitatea și posibilitățile persuasive ale 

acestora sunt doar anticipate în perioada cercetată, momentele lor de afirmare deplină fiind atestate 

mai degrabă în epocile care vor urma. De cealaltă parte, în cadrul corespondenței particulare, 

semnalăm absența corespondenței protocolare din obiceiurile interactive ale epistolierilor vremii, 

funcția socializatoare a scrisorii și rolul acesteia de agent în consolidarea relațiilor interumane fiind 

pusă în umbră de alte întrebuințări tipice care i-au fost asociate. Chiar și în cadrul comunicării 

private, personale, funcția informativă rămâne cea dominantă, iar scrisoarea este adoptată mai ales 

ca instrument administrativ, ca mijloc de a transmite dispoziții, solicitări sau informații utile.  

Preocuparea centrală a studiului a fost urmărirea tendințelor pe care comunicarea scrisă le 

ilustrează în epoca veche a culturii noastre prin raportare la ceremonialul comunicativ al perioadei 

și la specificul formularului epistolar. Dinamica elementelor componente și flexibilitatea pe care 

structura și frazeologia acestuia o dovedesc în procesul de adaptare la circumstanțele fiecărei 

interacțiuni reprezintă fundamentul în definirea retorică și stilistică a scrisului epistolar românesc în 

perioada cuprinsă între secolele al XVI-lea și al XVIII-lea. Limitele firești ale cercetării de față lasă 

locul unor aprofundări și dezvoltări ale temei și evidențiază, totodată, complexitatea resurselor pe 

care vechiul scris epistolar le oferă actualității, potențând noi abordări în domeniul filologiei. 
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