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           Fecioara Maria a fascinat de-a lungul timpului nu doar pe credincioşi, ci şi 
cercetători din diverse arii de expertiză. Obiect al veneraţiei a generaţii întregi de 
credincioşi Fecioara a generat diverse practici de pietate, care au cunoscut o permanentă 
atenţie. Demersul nostu în studierea cultului marian şi-a popus să scoată la lumină noi 
infomaţii mai puţin vehiculate şi să investigheze anumite practici devoţionale care nu au 
constituit în ultima peioadă obiect de cercetare.
          Teza şi-a propus să identifice evoluţia cultului Fecioarei Maria la sfârşitul secolului 
al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, pin inventarierea unor practici de pietate 
colectivă sau individuală, cum ar fi pelerinajele, reuniunile mariane, rozarul etc., care au
luat amploare sau au fost introduse pentru prima dată în acest interval cronologic. Fiecare 
la rândul său din aceste forme de pietate ar putea constitui subiectul unei teze, abodarea 
lor împreună facilitează suprinderea modului în care acestea s-au condiţionat recipoc şi 
şi-au influenţat evoluţia. Această perioadă constitue etapa de apogeu pentru pătrunderea 
şi împământenirea uno practici de pietate omano-catolică, în cadul Biseicii greco-catolice 
din Transilvania.
          Tema prezentei cercetări abordează aşa cum am afimat anterior cultul Fecioarei 
Maria în Biserica greco-catolică din Transilvania, şi în paticular îşi va concentra atenţia 
asupra unor forme de pietate mariană, care se manifestă sau apar în perioada conologică 
investigată. Alegerea acestui segment conologic a fost deteminată pe de o parte de 
abundenţa de informaţii datând din această perioadă, iar pe de altă parte de curiozitatea 
de a surprinde evoluţia unor practici şi în această perioadă. Spaţiul geogafic pe care ne-
am concentrat atenţia a fost Transilvania , un spaţiu multietnic şi pluriconfesional, al 
interferenţelor şi influenţelor reciproce, ce pot fi identificate cu uşurinţă şi în materie de 
cult marian.
          Primul capitol oferă o trecere în revistă a principalelor repere bibliogafice care au 
abordat această temă. În acelaşi timp oferă şi noi repere bibliografice pentru unele teme 
ce au fost mai puţin studiate, repere care au fost identificate pin cercetarea documentelor
arhivistice şi în cadrul aticolelor din presa vremii.
          Al doilea capitol dedicat peleinajelor mariane face o analiză a pacticilor de 
pelerinaj de la pincipalele sanctuare mariane din Tansilvania. Pe baza doocumentaţiei 
existente am încercat să identificăm care a fost istoria principalelor centre de pelerinaj, 
pentru a putea stabili care au fost motivele care au determinat creşterea numărului 
locurilor de pelerinaj în acestă peioadă.
          În capitolul al treilea ne-am îndreptat atenţia asupra modului în care icoanele care 
au lăcrimat au influenţat pietatea populară. Fenomenul pelerinajului a determinat apariţia 
icoanelor pe sticlă reprezentând icoana de la Nicula, care a devenit un veritabil pototip.
          Al patulea capitol abordează un subiect care a fost mai puţin cunoscut, anume 
reuniunile maiane. Am încercat să reconstituim istoricul reuniunilor mariane, ponind de 
la infomaţiile geneoase oferite de ahive la care s-au adăugat aticole de presă, şi în puţine 
cazuri şi cărţi editate chiar de reuniuni. Principala contibuţie a acestei cercetări a fost 
tocmai aducerea în discuţie a unui astfel de subiect, în speranţa că cercetările ulteioare 
vor complete documentaţia lipsă şi răspunde la întrebările rămase.



          Al cincilea capitol a trebuit să umărească şi alte forme de pietate mariană, deoarece 
acestea erau asociate cu pelerinajul şi reuniunile mariane, omiţându-le am fi trecut cu 
vederea sensul şi semnificaţia cultului marian. În acest capitol am evidenţiat pocesul de 
latinizare pe care l-a suferit Biserica greco-catolică pin peluarea a o serie de practici
devoţionale de origine romano-catolică. Cercetarea acestor acte devoţionale ne oferă o 
nouă pespectivă asupra modului în care anumite devoţiuni private au devenit oficiale prin 
recunoaşterea lor de episcopi. În acelaşi timp constatăm şi încurajarea unor devoţiuni de 
origine răsăriteană. Rozarul şi Paraclisul au fost practicate în paralel, atât ca devoţiuni 
pivate, cât şi ca devoţiuni publice.
         În cadrul capitolului destinat concluziilor am insistat asupra interdependenţei dintre 
diferitele pactici devoţionale mariane, asupra modului în care acestea au încercat să 
contribute la renaşterea sentimentului religios prin tentative de a oferi o alternativă 
oricărui credincios. Prin abordarea acestor devoţiuni am încercat să oferim o nouă 
pespectivă asupra cultului marian, cercetarea rămânând deschisă pentru noi abodări şi 
investigaţii.


