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Kasvatus ja väljaõpe
Harrasta rüütlikombeid ja õpi kunste,  

mis tulevad kasuks ja tagavad sõjakuulsuse. – 
HANKO DÖBRINGER, „FECHTBUCH“, 1389

✣ ✣ ✣

R
üütlina eeldatakse sinult paljude väärt omaduste ilmuta
mist. Relvaosavus on ülioluline, samuti pead sa mõistma 
käituda viisipäraselt ja sulanduda koorekihi hulka.

Lapsemäng
Laste mängud on võitlema õppimise esimene samm.

✣  Kõvatinast sõdurid on väärt mänguasjad.

✣  Edward I kinkis oma poegadele mängimiseks linnuste 
mudeleid ja väikese piiramismasina.

✣  Richard II mängis poisipõlves väikeste tulirelvadega.

Lastena mängisid Boucicaut ja ta sõbrad, et nende mütsid on kiiv
rid ja kepid mõõgad. Nad matkisid piiramisi ja pidasid mängu la
hinguid.  Boucicaut oli hea laps, aga Bertrand du Guesclin, kes ing
lastega peetud sõdades Prantsusmaa kuulsuse taastamiseks palju 
ära tegi, polnud seda mitte. Bretagne’is üles kasvades värbas ta oma 
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kampa kohalikke poisse ja korraldas nendega „rüütliturniire“, kuni 
isa selle ära keelas. Pärast pages noor Bertrand kohalikku külla 
kaklusi otsima. Isa ei taibanud teha muud kui poiss luku taha pan
na – ta ei saanud aru, et üleannetu poeg ilmutas väärt rüütlioskusi.

Üliku kojas
Küllap saadetakse sind hariduse omandamiseks kodust ära, et 
mõni aadlik su oma majapidamises paažina üles kasvataks. 25aas
taselt lesestunud Christine de Pizan saatis oma vanima poja Ing
lismaale Salisbury krahvi juurde. Krahvi surma järel 1397. aastal 
kirjutas naine luuletuse, et soovitada poissi Orleans’i hertsogile: 
„Ma nõnda palun härrat vaprat, armulist, ta võtke oma teenistusse 
lahkesti.“

Aadliku kojas elab poiste harimisega tegelev õpetaja. Ta näitab, 
kuidas sõjavarustuse eest hoolt kanda ja õpetab kõiki selle kasu

Prantsuse luuletaja ja kirjanik Christine de Pizan 
pojaga. Naine saatis poisi Inglismaale relvakunsti ja 

häid kombeid õppima.
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tamiseks vajalikke oskusi. Rüütleid ja kannupoisse kuulates ja jäl
gides kogud sa ohtralt tarkust. Nagu Geoffroi de Charny selgitab:

Neile meeldib kuulata, kuidas karastunud mehed sõdimisest räägivad,  
ja näha relvade ja turvistega sõjasulaseid, ning nad armastavad vaadata 

ratsahobuseid ja sõjaratsusid.

Rüütel peab oskama vilunult relvi käsitseda, ent peab omandama 
ka õukonnas nõutud kombed, nagu lauas teenimise oskuse. Aadli
kultuuril on teisigi külgi, mis tuleb endale pähe ajada. Kuigi heral
dika peensused võib jätta vapiteadlaste hooleks, on tähtis õppida 
vappe ära tundma ja kirjeldama ning üldse tuleb neist võimalikult 
paljud meelde jätta. Lahingumöllus on see ülioluline vahend sõp
rade ja vaenlaste eristamiseks. Inspiratsiooni peaksid sa leidma 
lugudest, mis räägivad möödanikus kangelaseks saanud rüütlitest, 
näiteks Arthurist ja tema kaaskonnast. Pane siiski kõrva taha, et 
Boucicaut ei sooviks, et sa sellist tühjatähja loeksid, vaid piiraks 
su lugemisvara tõsiste teostega Kreeka ja Rooma ajaloost ning pü
hakute elulugudega.

Füüsiline ettevalmistus
Hea rüütel vajab füüsilist jõudu, vastupidavust, teravat silma ja 
täpset koordinatsiooni. Nendeni jõudmiseks tuleb kõvasti treeni
da. Parim näide on Boucicaut. Noormehena taipas ta, kui tähtis on 
rüütli jaoks sportlikkus. Tema treeningukava hulka kuulusid

✣  vastupidavust arendav pikamaajooks,

✣  maapinnalt hobuse sadulasse hüppamine,

✣  raskuste tõstmine käte treenimiseks. 
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Teiste vägitükkide kõrval suutis ta

✣  täisturvises (aga ilma kiivrita) kukerpalli visata;

✣  terasest rinnaplaati kandes ja pidevalt käsi vahetades redeli 
vastaskülge pidi, jalad rippu, üles ronida; 

✣  ilma turviseta sedasama teha, aga ühe käega (usu või 
mitte).

Boucicaut treenis pidevalt oda ja teiste relvadega. Ta polnud pikk 
mees, ent oli väljapaistev sportlane, kes ei hiilanud mitte ainult 
sõja listel aladel – väljaspool lahinguvälja oli ta oivaline tennise
mängija.

Treening oda ja mõõgaga
Oda on keeruline relv, selle paigal hoidmine ja korralikult sihti
mine nõuab üüratut osavust. Enne sadulas treenimist võivad poi
sid seda katsetada, istudes väikeses kaarikus, mida sõbrad veavad. 
 Kasutada võib mitmesuguseid sihtmärke, aga parim on quintain. 
See on püsti aetud post, mille tipus pöörleb rõhtne poom. Poomi 
ühes otsas on kilp. Poomi teises otsas ripub parajaks kaalutud, kilpi 
tasakaalustav kott, ja kui sa hoobi andmisel eksid või liiga aeglaselt 
liigud, teeb see tiiru ja annab sulle hea nätaka. See nõuab lõputut 
harjutamist.

Treenida tuleb ka mõõgaga: peaksid olema harjunud kasutama 
nii ühe kui ka kahekäemõõka. Mõõgaga võib

✣  raiuda ja torgata,

✣  ennast vastase relva tõrjudes kaitsta.
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On oluline harjutada mõõga kasutamist hobuse seljas: Nicopo
lise lahingus suutis Boucicaut hobuse seljast mõõgaga vasakule ja 
paremale raiudes läbi türklaste ridade tungida. Ja ära unusta, et lä
hivõitluses võib hoobi andmiseks kasutada mõõgapidet ja nuppu.

Jalgsi peetud mõõgavõitluse tarbeks õpi selgeks neli peamiselt 
kasutatavat kaitset ja nende teisendid koos eri liiki torgete ja löö
kidega. Leidub saksakeelseid raamatuid, kus vehklemismeetodeid 
kirjeldatakse väga põhjalikult. Ühes sellises mõõklemise käsiraa
matus (sks k Fechtbuch) selgitatakse:

Sul tuleb alati otsida kaitsmata 
kohti pigem ülal kui all ning 

jagada kunstipäraseid ja kiireid 
lööke või torkeid üle tema 

mõõgapideme. Sest pidemest 
kõrgemal on su löögiulatus 

suurem, ja nii on sul ka alati 
turvalisem vehelda.

Mõõgavõitlus pole igaühele 
– tegu on sõdalaste paremiku 
jaoks reserveeritud kunstiga. 
Meister Roger le Skirmisour pi
das 14. sajandi alguses Londo

Sel 14. sajandi lõpu bareljeefil näeme 
Itaalia rüütlit, kelle visiir on üles 
tõstetud. Pane tähele tema sirgete 
jalgadega ratsastiili. Ta hoiab ohje 
vasakus käes, jättes parema vabaks,  
et saaks mõõka vibutada. 
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nis vehklemiskooli, ent mõisteti süüdi selles, et ta „ahvatles sinna 
lugupeetud isikute poegi, et nende isade ja emade omandit hal
badele harjutustele raisata, mille tulemusena said ka neist endist 
halvad inimesed“. Ta poleks pidanud linnavurledele sõjakunste 
õpetama.

Ratsutamine
Hobustega tuleb õppida korralikult ümber käima. Sadulas istudes 
on su jalad pikkades jalustes ja keha püstiasendis. Ratsutada tuleb 
sujuvalt ja alati kindlalt juhtides – sina ja su hobune peaksite kui 
ühte sulama. Edu tagab suuraudade ja kannuste õige käsitsemine: 
ära neid liiga palju kasuta. Peaksid püüdma sarnaneda Hispaania 
rüütel Pero Niñoga, kelle kohta öeldakse, et „ta teadis hobustest 
kõike, ta otsis neid, kandis nende eest hoolt ja hindas neid kõr
gelt. Tema päevil polnud kellelegi Kastiilias nii palju häid ratsusid 
kui temal, ta ratsutas nendega ja treenis neid oma soovi kohaselt: 
mõnd sõjaks ja mõnd rongkäikudeks, teisi aga odavõitluseks“.

Jaht
Jaht pakub suurepärast ettevalmistust sõjaks, olles samas ka kõrg
kihi peamine meelelahutuslik ajaviide. Geoffroi de Charny kir
jutas, et „kulli ja hagijaga jahi pidamise nautimine sobib kõigile 
kõrgemast seisusest meestele“. Jahipidamise kaudu saab õppida 
järgmist:

✣  kuidas hobusega toime tulla;

✣  kuidas hirvesokku lahata ja tükid õigete tavade kohaselt ära 
jaotada;

✣  kuidas odaga tappa metssiga või hirvesokku – see on 
kasulik kogemus, kui jõutakse inimeste tapmiseni;
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✣  kuidas kasutada vibu ja ambu – lahingus rüütel neid relvi 
tõenäoliselt ei tarvita, ent nende vilunud käsitsemine tuleb 
siiski kasuks.

Kui sa jahti ei pea, võib relvavendade lugupidamise välja teeni
mine keeruliseks osutuda. Inglismaa õnnetu kuningas Edward II 
ei hoolinud jahist, ta eelistas sellele lihtlabasemaid tegevusi, nagu 
hekkide kallal kõpitsemine või kraavi kaevamine madalat sünni
pära vennikeste seltsis. Loomulikult polnud temasugusel mehel 
sõjaõnne ja ta kaotas viimaks nii trooni kui ka elu.

Lugemine ja kirjutamine
Seda, et keegi mõneks ajaks kooli saadetakse, nagu juhtus 
Boucicaut’ga, kohtab harva, ent rüütel peaks siiski oskama lugeda 
ja kirjutada. Sõda ei seisne ainuüksi enesekindlalt lahingusse rat
sutamises. Me elame bürokraatlikul ajastul. Tuleb pidada arvestust, 
kui palju sul mehi on, lugeda ja täita kirjalikke käske ning sõlmi
da lepinguid. Loomulikult on säärasteks asjatoimetusteks olemas 
ametnikud, ent on oluline suuta neil silm peal hoida. Rüütli kir
jaoskuse nõue võib sind üllatada, ent Inglise rüütel Thomas Gray 

Jahistseen, kus näeme 
kuningat tabamas ülimalt 
hinnatud jahisaaki – 
hirvesokku. Jaht on 
rüütlitele suurepärane 
harjutus, ent sõjas sul 
sadulast lasta ei tule.
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kirjutas isegi ajaraamatu, „Scalacronica“, ja Lancasteri hertsog 
Henry palvusliku traktaadi „Püha meditsiini raamat“. Sõjakäigul 
võid sa siis teistele ette lugedes kaaslaste tuju tõsta, nagu väideta
valt tegi šotlaste kuningas Robert Bruce, kes esitas lugusid, mille 
kangelaseks oli Fierabras, Hispaania kuninga nelja ja poole meetri 
pikkune poeg, „keda auväärselt nahutas ülivahva Oliver“.

Raamatud, mida iga rüütel peaks lugema:

✣  Rooma autori Vegetiuse sõjakunsti käsiraamat „De Re 
Militari“, näiteks prantsuskeelses tõlkes, mille autor on 
Christine de Pizan. Väljaõppega pole siiski tarvis nii 
kaugele minna, kui Vegetius soovitab. Tema arvates peaksid 
noormehed muuhulgas ujuma õppima, ent see oskus on 
rüütlile vaevalt tarvilik.

✣  Geoffroi de Charny „Rüütellikkuse raamat“.

✣  Katalaani õpetlase Ramon Llulli „Raamat rüütellikkuse 
reeglitest“, mille teema kattub Charny teosega. Raamat 
kirjeldab ideaalsetele rüütlitele omaseid voorusi.
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Mine sõjakäigule

Väljaõppe viimane aste on sõjakogemuste omandamine. Järgneva
test näidetest selgub, et lapsi võib sõtta viia üsna noores eas:

✣  Edward II oli šotlaste vastu korraldatud Weardale’i 
sõjakäigul vägede eesotsas ratsutades vaid 14aastane.

✣  1350. aastal viibis kümneaastane Gaunti John oma venna, 
Musta Printsi seltsis Les Espagnols sur Mer’i merelahingus. 
Relva kandmiseks oli ta toona küll kaugelt liiga noor.

✣  Boucicaut oli 12aastane, kui ta 1378. aastal Normandiasse 
sõjakäigule saadeti. See oli erakordselt vara, ja pole 

Lapsepõlvest ja meelelahutusest

Kõrgestisündinud lastel 
on tavaliselt amm ja nad 

võõrutatakse rinnast enamasti 
kolmeaastasena.

Tänapäeval pole lapsed enam 
need, mis vanasti – pärast 

1348. aasta katku sündinutel  
on väidetavalt ainult  
20 või 22 hammast,  

mitte 32 nagu varem.

Surrey krahv John de Warenne 
kasvas üles Edward I kojas ja 

tal oli 17 teenrit, kes tema eest 
hoolitsesid.

Tulevane Inglismaa kuningas 
Henry V kandis üheksa

aastaselt mõõka.

Boucicaut ei nutnud, kui ta 
koolis ühe teise lapse löömise 

eest peksa sai.

Geoffroi de Charny sõnutsi on 
pallimängud mõeldud naistele, 

mitte meestele.

Pärast jahti peaks parimale 
jahimehele antama iga tabatud 

hirve vasak õlg, parem õlg  
läheb metsnikule.
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üllatav, et naastes pilgati teda: „Õpetaja, vaadake, mis tore 
sõjamees! Marss, tagasi kooli!“

Harilikult saavad noormehed oma esimesed sõjakäigukoge
mused ja hakkavad relvi kandma hilises teismeeas.

Kannupoiss
Pärast relvakasutuse omandamist sinust tavaliselt otsekohe rüütlit 
ei saa. Kõigepealt ülendatakse sind kannupoisiks, võibolla selli
seks, kellest kirjutab luuletaja Geoffrey Chaucer „Canterbury lu
gudes“. Chauceri kannupoiss on rüütli poeg, umbes 20aastane, 
ja osalenud sõdades Prantsusmaal. Ta käib moekalt riides, oskab 
hästi ratsutada ja odaga võidelda. Ta valdab ka õukonnas tarvilikke 
oskusi: oskab laulda, tantsida, joonistada ja kirjutada. See sügavalt 
armunud noormees ülendatakse kindlasti varsti rüütliseisusesse. 

Kannupoisi sõjavarustus sarnaneb suuresti rüütli omaga, ent te
malt ei eeldata nii kalli kaitserüü ega hea sõjaratsu omamist. Mõni 

Peenelt rõivastatud kannupoiss Geoffrey Chauceri „Canterbury lugude“ käsikirjast.  
Ta jutustas kaugel-kaugel maal toimuva romantilise loo,  

ent lõpuni ei jõudnudki.
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mees teenib enne rüütliks löömist pikki aastaid kannupoisina. 
Philip Chetwynd sai täisealiseks 1316. aastal ja kavatses rüütliks 
tõusta 1319. aastal, kui astus Draytoni isanda Ralph Basseti teenis
tusse, ent tegelikult ei täitunud ta soov enne 1339. aastat. Tõesõna, 
üha enam kannupoisse ei astu kunagi otsustavat sammu ega saagi 
rüütliks.

Mis kasu sina sellest saad?
Väljaõpe on raske, aga vajalik. Kui sa viimaks rüütliks saad, ei pane 
keegi su relvakäsitsemise osavust proovile: seda, et sa valdad kõiki 
vajalikke oskusi, peetakse iseendastmõistetavaks. Samuti ei hakata 
sind välja õpetama sõjakäigu ajal: väejuhid eeldavad, et oled juba 
asjatundja. Ettevalmistuse tulemusena peaksid sa

✣  olema füüsiliselt karastunud,

✣  oskama oma hobusega toime tulla,

✣  suutma vilunult oda ja mõõka viibutada,

✣  olema omandanud õukonnas tarvilikud oskused.

Sa oled valmis astuma kõrgeima klassi sõdurite koorekihi liik
meks ja võid loota, et sinust saab kuulus sõdalane, oma ala tõeline 
meister. Nagu ütles kroonik Froissart:

Nii nagu puu ei saa põleda ilma tuleta, ei saa ka üllas mees saavutada  
täiuslikku au ega maailmakuulsust ilma meisterlikkuseta.


