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                        Cuvânt înainte 
 
             Este un fapt cunoscut că, în majoritatea țărilor,   a crescut constanstant interesul  pentru 
cunoașterea spiritualității cavalerești. Dacă în țările cu vechi tradiții nobiliar-cavalerești din Europa 
occidentală, deci și în Peninsula Iberică, a crescut preocuparea intelectualității tradiționale pentru 
redescoperirea  și aprofundarea  valorilor social-morale și spirituale ale cavalerismului medieval, în 
celelalte țări, spiritualitatea cavalerească se afirmă prin extinderea  transnațională a activității 
asociaților spirituale consacrate. 
          Consolidarea tradiționalismului și creșterea preocupării oamenilor pentru spiritualitate, în 
general și spiritualitatea cavalerească, în particular, are cauze obiective, social-morale, pe care nu le 
analizăm aici, dar existența acestui fenomen, salutară în esență, presupune existența unor unor căi 
de cunoaștere. Demersul nostru  de a publica o culegere de eseuri și articole privind aspecte inedite 
ale spiritualității cavalerești  medievale, are ca scop punerea la dispoziția celor interesați de materiale 
de studiu, poate alternative și a crea o bază de discuții pe subiect. 
          Toate eseurile  aduc  clarificări asupra unor elemente necunoscute, sau controversate din 
istoria, simbolistica și spiritualitatea unor cunoscute ordine cavalerești și personalități istorice 
medievale, cu relevanță în istoria Peninsulei Iberice, dar și momente din activitatea spirituală 
cavalerească actuală a cavalerismului spaniol, prezentarea unor sărbători cu totul deosebite, a unor 
obiective istorice spaniole. 
          Fiind eseuri, trebuie tratate ca atare, fără a avea condiționalitatea unor lucrări științifice, deși 
documentarea a fost deosebit de riguroasă. 

 

 


